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1 Inleiding 

1.1 Doelstelling 

Het TKI-project ‘kassenknoop’ richt zich op het modelleren van relevante processen in en 
rond een glastuinbouwbedrijf die impact hebben op de neerslagafvoer. Op dit moment is 
dat in de meeste modellen nog erg grofstoffelijk opgenomen. Het doel van dit TKI-spoor is 
om een modelleur mogelijkheden aan te reiken om glastuinbouw beter te modelleren. 
Daarbij is modellering in 3Di als uitgangspunt gebruikt. 

1.2 Probleemstelling 

In de bestaande schematisaties in 3Di stroomt neerslag dat op een kasdak valt op basis van 
hoogteverschil af naar het laagste punt van het oppervlak. In eventuele depressies blijft 
water staan. Of en hoe dit water het watersysteem bereikt is niet gedefinieerd. De praktijk 
is natuurlijk anders; via een systeem van goten en leidingen stroomt het water af naar een 
bassin en van daaruit kan het overstorten naar een specifieke locatie op het 
oppervlaktewatersysteem. De gemaakte fout in het bestaande model zorgt voor 
plasvorming waar dit in praktijk niet gebeurt, hetgeen een overlastberekening sterk 
vertroebeld, en het zorgt voor een foutieve berekening van de belasting van het 
watersysteem. Daarmee staat het een correcte analyse van het functioneren van het 
watersysteem in de weg. 

Het beter kunnen schematiseren van de afvoerprocessen zorgt voor een betere beschrijving 
van de belasting van het watersysteem vanaf kassen, daarmee voor betere analyses van het 
functioneren van het watersysteem. In gebieden met een hoge concentratie van 
glastuinbouw is dit onontbeerlijk. 

1.3 Drie sporen 

De 3Di schematisatie van een kas kan zo gedetailleerd worden uitgevoerd als gewenst. Het 
volledige neerslagafvoerproces van een kasdak wordt bepaald door een veelvoud aan 
goten, leidingen en buffers. En die zijn per bedrijf verschillend. Daarnaast zijn er nog andere 
factoren van invloed, zoals: 

• De soorten teelt 
• Belicht/onbelicht 
• Intern waterverbruik 
• Verhouding bassin/kas 
• Inhoud bassin  
• Oppervlak kas 
• Soorten afwateringsroutes van dak naar bassin 
• Soorten dakgoten  

De ultieme modellering houdt exact rekening met al die facetten. We moeten echter 
bedenken dat het modelleren van dit soort processen, naarmate het detailniveau toeneemt, 
een steeds grote kennis en beschikbaarheid van data vergt, en tot een (nog) meer 
tijdrovende modelbouw leidt. Niet alle vraagstukken rechtvaardigen dat. Andersom, de 
doelstelling van de modellering bepaalt de nodige mate van detaillering. Daarom is in het 
TKI-spoor onderscheid gemaakt in drie modelleerwijzen, uiteenlopend in detailniveau; 

1. Een minimumvariant, waarbij slechts grofstoffelijk op ‘waterbalansniveau’ wordt 
gemodelleerd 



 

0d-Kassenknoop 3Di  |  Error! Reference source not found.  |  2-11-2018  2 

2. Een gemiddelde variant, waarbij het afvoerproces als één stroom wordt 
beschouwd, maar met de nodigde buffers en vertragingsfactoren, ondergebracht 
onder een handzaam aantal termen 

3. Een maximumvariant, waarin vrijwel overal rekening mee kan worden gehouden 

1.4 Pilotgebied 

Voor deze studie zal er gekeken worden naar het areaal van Lans Tomaten binnen het 
gebied “de Ornjepolder”. Van deze tuinder is vanuit het project ‘Rain levellers’ veel data 
beschikbaar, zoals een meerjarige reeks van de dagelijkse vullingsgraad van het bassin, de 
afmetingen van kas en bassin, volume van het bassin en het verbruik van de kas per dag. 
Met deze data kunnen de modelleertypen getest worden. 
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2 Technische uitwerking van een 
kas 

2.1 Bestaande modellering in 3Di 

In de huidige situatie wordt een kas gemodelleerd als een vlak zonder infiltratie. Hiermee 
stroomt het water direct van het vlak af. In deze situatie is er geen sprake van berging en 
zal het water direct afstromen op het oppervlaktewater. De locatie waar het water het 
oppervlaktewater intreed is hiermee ook niet vastgesteld. Zo kan het gebeuren dat er 50 
hectare glasareaal afwatert op een kleine sloot naast de kas, terwijl dit in de realiteit 
afstroomt via het bassin en een drainagesysteem op een grote watergang. Dit soort 
wijzigingen in het model kunnen significante verschillen opleveren bij 
watersysteemanalyses. 

 

Figuur 1, Overlastbeeld in een willekeurig 3Di-model van een glastuinbouwpolder 

2.2 Parameters kas 

Van het moment dat neerslag het kasdak bereikt, tot het moment dit water in het 
oppervlaktewater terecht komt, heeft het water de nodige systemen doorlopen. In normale 
omstandigheden valt een regendruppel op het kasdak en stroomt deze af richting het 

hemelwaterafvoersysteem, om via dit systeem in het Figuur 2 
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bassin te belanden. Wanneer de toevoer van water aanhoudt raakt het bassin vol en zal het 
water via een overstort op het oppervlaktewater geloosd worden. Een kas kent, zoals 
weergegeven in Figuur 2, vele factoren die het proces tussen neerslag en lozing op 
oppervlaktewater bepalen.  

Hierin weergegeven: 
• Interceptie 

o Neerslag 
o Evaporatie 
o Berging op kasdak 
o Overstort van dak langs afvoerpijp 
o Vertraging van dak naar goot 

• Drainage systeem 
o Locatie van de afwaterpijpen 
o Hoeveelheid pijpen 
o Diameter pijpen  
o Lengte pijpen 
o Hoeveel hoofdpijpen 
o Diameter hoofdpijpen 

• Bassin 
o Oppervlak 
o Inhoud 
o Verdamping 
o Hoogte (tov NAP) 
o Verbruik kas/gewas 
o Vorm overstort 
o Locatie bassin 
o Locatie overstort 

• Oppervlaktewater 
o Volume kanaal 
o Stromingsrichting 
o Berging 
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3 Verschillende opties 

Met deze studie is bepaald hoe het mogelijk is om de afwatering van kassen beter en 
realistischer te kunnen modeleren. Zoals verwoord zijn daar drie maten van detail in 
onderscheiden: 

1) De minimumvariant 

2) De gemiddelde variant 

3) De maximumvariant 

  In alle varianten gaan we uit van een interceptie laag in het 2D waardoor er geen neerslag 
valt op de kassen. 

3.1 Modelleeroptie 1, de minimale variant 

De snelle en eenvoudige optie. Hiervoor is weinig data nodig en kan eenvoudig een kas 
worden gemodelleerd met een 0d-knoop. Echter is deze optie door zijn eenvoud ook 
minder accuraat en zijn er weinig parameters om aan te draaien. Voor deze optie zullen de 
interceptie, drainage en het bassin samen worden gevoegd in de 0d-knoop. Door deze 
samen te nemen zullen er maar enkele parameters meegenomen hoeven/kunnen worden. 
Desalniettemin kan deze wijze van modelleren wel zorgen voor waterberging in het model, 
waar dat in eerste instantie niet kon. 

 

3.1.1 Benodigde input 

De input voor deze optie bestaat uit:  
• Kasdak oppervlak 
• Bassin volume 
• Bassin oppervlak 
• Evaporatie dak+ verbruik kas 

 
Deze input is minimaal en kan, wanneer er geen informatie bekend is van de tuinder, 
worden ingeschat aan de hand van de satellietbeelden.  

 

3.1.2 Wat wordt er meegenomen in het model? 

Voor deze optie worden meerdere onderdelen in het afwatersysteem samengenomen. Op 
deze manier kan er versimpeld berging op het dak, het drainagesysteem en in het bassin 
worden gesimuleerd. Daarnaast kan ook het kasverbruik, de evaporatie op het dak en in 
het bassin worden gesimuleerd.   
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De v2_surface_parameters heeft de mogelijkheid om een vertraging toe te kennen aan de 
uitstroom. Daarnaast is er in de praktijk kans op overstort vanaf het kasdak bij hevige 
neerslagintensiteit voordat dit water aan het bassin zou worden toegevoegd. Deze wijze 
van overstort wordt in deze opstelling niet meegenomen.     

Overzicht parameters: 
• Kasdak + volume drainpijpen + volume bassin bij elkaar genomen in berging van 

de 0d-knoop 
• Vertraging afwaterproces dak + leidingen + bassin in bij elkaar genomen in 

afvoervertraging vanuit de 0d-knoop (discharge delay) 
• Kasverbruik + evaporatie bassin + kasdak evaporatie in bij elkaar genomen in 

infiltratie vanuit berging in 0d knoop (verliesterm) 
 

 

 

3.1.3 Schematisatie 3Di  

 

Object Omschrijving Aantal 

V2_surface Een 0D representatie van 
een kas met oppervlak en 
ligging. 

1 

V2_surface_parameters Instellingen voor berging 
(basinvolume), 
afvoervertraging en een 
verliesterm (verdamping en 
verbruik, het geval van 3Di 
infiltratie). 

1 

V2_connection_node Knoop voor de laterale 
uitstroom uit het 0D 
oppervlak en de rest van 
het model 

1 
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De schematisatie van deze methode in 3Di bestaat uit twee onderdelen. De eerste is de 
v2_surface en de daar bijhorende v2_surface_parameters. 

De v2_surface geeft in principe alleen het oppervlak waar de neerslag op valt. Het 2d 
hoogtemodel moet apart worden aangepast. De werkelijke oppervlak dat de berekening 
gebruikt wordt in het “area” veld in de v2_surface schematisatie ingevuld worden. Deze 
staat voor het oppervlak van de kas + bassin.  

 

 

De v2_surface_parameters tabel geeft de mogelijkheid om de “infiltratie” te gebruiken als 
zijnde evaporatie en/of het verbruik van de kas. Daarnaast geeft de tabel ook de 
mogelijkheid om storage toe te kennen.  Dit kan aan hand van “surface_layer_thickness”. 
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Door de juiste verhouding mee te geven ten opzichte van de v2_surface “area” kan een 
initiële berging worden nagebootst (m2 *m = m3).  

3.1.4 Initiële condities 

Van de v2_surface is in 3Di geen initiële conditie in te stellen. Om het actuele volume in het 
bassin mee te nemen kan de berging in als parameter worden ingesteld. Dit betekent dat 
het model moet worden gewijzigd, het kan niet via een restartfile. 

3.1.5 Overzicht optie 1 

Nadelen:  

• Geen overstort meegenomen op maaiveld, alles direct op oppervlaktewater 

• Goed uitrekenen wat de “infiltration_capacity” is, in werkelijkheid de evaporatie 
en gebruik kas (verhouding tussen de grootte kas en bassin) 

• 2D moet uit het model verwijderd worden om dubbeltelling van neerslag te 
voorkomen. Hierdoor geen inundatie en grondwater berekening ter hoogte van 
kas mogelijk. Via interceptielaag kan dit (min of meer kunstmatig) worden 
omzeild.  

 

Voordelen: 

• Eenvoudig  

• Gebruik van kas kan worden meegenomen.  



 

0d-Kassenknoop 3Di  |  Error! Reference source not found.  |  2-11-2018  9 

3.2 Modelleeroptie 2 

Voor optie B is meer data nodig van de individuele tuinders en zal de schematisatie rond de 
0d-knoop moeten worden uitgebreid. Door deze extra slag vergt het meer modelleerwerk, 
meer data en zo meer tijd. Echter maakt de extra schematisatie het mogelijk om het 
afvoerproces beter en completer te modelleren. Voor deze optie wordt het kasdak samen 
met de drainage los gekoppeld van het bassin. Hierdoor krijgen het kasdak en het bassin los 
van elkaar een berging. Zo is het mogelijk om niet alleen een overstort te hebben bij het 
bassin, maar ook vanaf het dak. Deze extra stap maakt ook de vertraging mogelijk tussen 
het dak en het bassin. Deze vertraging volgt uit zowel de berging op het kasdak en de 
stroming door het buizensysteem richting het bassin.     

3.2.1 Benodigde input 

De input voor deze modellering bestaat uit: 
• Kasdak oppervlak 
• Vertraging afwatering aan de hand van totale hoeveelheid en lengte leidingen. 
• Maximale mm regen voor overstort dak 
• Evaporatie dak   
• Verbruik kas  
• Evaporatie bassin 
• Oppervlak bassin 
• Volume bassin 

 
Door voor deze optie meer attributen te gebruiken is het mogelijke om nauwkeuriger te 
modelleren. Hierdoor is er wel meer input nodig dan voor de eerste optie.  

 

3.2.2 Wat wordt er meegenomen in het model? 

Door elke simulatiestap onafhankelijk mee te nemen in de modellering is het mogelijk om 
meer processen te kunnen simuleren. De vier onderdelen hierboven omcirkeld worden 
apart gemodelleerd. 

Kasdak en interceptie 

Opnieuw worden een v2_surface gebruikt om het kasoppervlak te definiëren. Deze heeft 
echter geen vertraging, berging of infiltratie waardoor al de neerslag zich (vrijwel) tot 
afvoer komt. Een deel van de neerslag die op het dak valt wordt in de praktijk in de groten 
geborgen. Dit bootsen we na met een knoop met 1% van het dakoppervlak. Op deze 
knoop voert het dak af. 

Drainage systeem (goten en pijpen) 

Het water verlaat het dak via de dakgoten en de drainagepijpen. Door het complete 
drainage systeem als 1 grote pijp te schematiseren kan dit aan de hand van één enkele 
culvert. Doordat de leiding geschematiseerd is inclusief een lengte, ontstaat er automatisch 
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vertraging wanneer het water van het dak richting het bassin stroomt. Daarnaast vormt een 
stuw een extra verbinding van het dak naar het oppervlaktewater om het overlopen van de 
goten te simuleren. 

Bassin 

Het bassin modeleren we als een knoop met de oppervlakte van het bassin en een fictieve 
diepte (omdat die meestal onbekend is). Het bassin heeft een initiële berging die aangepast 
kan worden naar wens aan de hand van een initiële waterstand. Deze berging geeft de 
mogelijkheid om de werkelijke buffer van het bassin te simuleren. Hier wordt tijdens 
neerslag water aan toegevoegd vanaf het dak en tegelijkertijd wordt er door middel van 
watergebruik vanuit de kas water onttrokken. Wanneer het bassin vol zit gaat het water 
door middel van de overstortpijp richting het oppervlaktewater, maar wanneer de overstort 
meer is dan de inhoud van de overstortpijp kan het water ook direct vanuit het bassin op 
het oppervlaktewater worden gestort.  

Verbruik (en evaporatie) 

Het verbruik uit het bassin is verwerkt in een 1D lateraal die water uit het basin onttrekt. In 
deze eerste versie is dit een constante waarde. 

Overzicht parameters: 
• Kasdak als v2_surface en knoop met berging 
• Volume en vertraging drainagepijpen als knoop en duiker 
• Bassin als knoop met volume en initiële waterstand 
• Overstort en overloop van bassin als duiker en overstort 
• Overloop van dakgoten als stuw naar het oppervlaktewater 

 

3.2.3 Schematisatie 3Di  

 

Object Omschrijving Aantal 

V2_surface Een 0D representatie van een kas met oppervlak 
en ligging. 

1 

V2_surface_parameters Instellingen voor berging (interceptie op het 
dak), afvoervertraging en een verliesterm 
(verdamping vanaf het dak, het geval van 3Di 
infiltratie). 

1 

V2_connection_node Knopen voor  
1. de laterale uitstroom uit het 0D oppervlak 

op het kasdak, 
2. het bergende oppervlak van de goot, en 
3. het bassin 

3 
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V2_manhole Voor de bodemhoogte van de connection nodes 3 

V2_culvert Leidingen voor 

1. kasdak naar de goot (samengevoegd), 
2. goot naar het bassin (samengevoegd), en 
3. afvoerleiding bassin naar watergang. 

3 

V2_weir Stuw verbindingen voor 

1. overstort/overloop van de goten van het 
dak af naar watergang, en 

2. overstort over de rand van het bassin naar 
watergang. 

2 

V2_cross_section_definition Profielen voor leidingen en stuwen 5 

 
 

  
Deze uitgebreide schematisatie biedt een hoop mogelijkheden door de grote variatie aan 
3Di attributen. Hieronder het stappenplan voor opzet: 
 
V2_surface + V2_surface_parameters zorgen voor de “area” en de berging van het kasdak. 
 
Vanaf de v2_surface loopt het water naar de eerste v2_manhole. Deze wordt gebruikt in 
combinatie met een v2_connection_node. Op deze wijze krijgt de connection node meer 
functionaliteit. In de attributentabel van de connection node kan aangegeven worden wat 
het bergend volume is en in die van de manhole kan aangegeven worden wat de vorm is, 
wat de bottom en surface level is van het bergende onderdeel. Vervolgens moet dit voor 
zowel het complete dak, alle goten samen en het bassin gedaan worden.  
 
Tussen de v2_connection_nodes (dak-goot-bassin-watergang) liggen v2_culverts deze 
weerspiegelen de leidingen tussen de bergende onderdelen van de kas. Per leiding moet 
worden ingevuld wat de totale diameter is van de leiding(en), de hoogte van de inlaat, de 
hoogte van de aflaat en de frictie in de leiding. Voor deze optie worden alle afvoerpijpen 
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(van het dak naar het bassin) samengenomen. Door één grote afvoerpijp te gebruiken is 
het mogelijk om een maximum afvoer te creëren, wanneer de afvoerpijp vol raakt. 
Wanneer een v2_culvert wordt gebruikt moet ook de v2_crossection_definition worden 
ingevuld. Hier moet aangegeven worden wat de vorm is van de leiding, zodat deze een 
dichte leiding modelleert.  
 
Om de overstort te simuleren van het dak en over de rand van het bassin, wanneer de 
leidingen niet meer toereikend zijn, wordt een v2_weir gebruikt. Deze laat water door 
wanneer een bepaalde waterhoogte is bereikt.  Hiervoor moet de crest_level, crest_type en 
de crossection_definition_id  worden ingevuld. Hierbij is de crest_level het belangrijkst. 
 
Verbruik van de kas schematisren aan de hand van ee v2_1d_lateral. Deze kan je aansluiten 
aan de v2_manhole van het bassin. Deze lateral kan een tijdserie meekrijgen met het 
verbruik van de kas door de tijd. Zo is het ook mogelijk om een langere reeks door te 
rekenen, rekening houdend met seizoenale variatie.   
 
 
 
 

3.2.4  Initiële condities 

Het actuele volume in het bassin wordt weergegeven door de waterstand in de connection 
node. Deze kan worden ingesteld via een restartfile zonder dat een nieuwe schematisatie 
hoeft te worden gemaakt. 

3.2.5 Overzicht optie 1 
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3.3 Modelleeroptie 3 

 

Optie C zal de realiteit zo dicht mogelijk proberen te benaderen. Hiervoor is veel informatie 
nodig van de individuele tuinder. Optie C is een uitbreiding op optie B, waarbij het gehele 
drainage systeem wordt meegenomen. Waar voor optie B het drainage systeem als één 
geheel gezien wordt, is het voor optie C mogelijk om het gehele drainage systeem te 
modelleren. Door elke drainagepijp afzonderlijk te schematiseren is het mogelijk om de 
werkelijke vertraging die in dit proces ontstaat te modelleren. Hierdoor wordt het bepalen 
van de vertraging nauwkeuriger. Echter maakt het de schematisatie een stuk omslachtiger 
en is er meer data nodig.    

3.3.1 Benodigde input 

De input voor deze modellering bestaat uit: 
• Kasdak oppervlak 
• Alle regenpijpen, allen op de juiste locatie. 
• Afmetingen + hoogte per regenpijp 
• Alle hoofdleidingen, allen op de juiste locatie 
• Afmetingen + hoogte hoofdleidingen  
• Richting van de afwatering op het dak 
• Maximale mm regen voor overstort dak 
• Evaporatie dak   
• Verbruik kas  
• Evaporatie bassin 
• Oppervlak bassin 
• Volume bassin 

 
Anders dan optie 2 vergt deze significant meer data. Al is de schematisatie niet anders dan 
voor optie 2, moet deze versie extreem worden uitgebreid. Zo is voor elke pijp de ligging, 
hoogte en diameter nodig. Ook moet er uitgezocht worden welke pijp welk deel van het 
kasdakoppervlak afwatert. De maximale hoeveel water die elke dakgoot kan afvoeren moet 
ook worden meegenomen.        

 

3.3.2 Wat wordt er meegenomen in het model? 

Object Omschrijving Aantal 

V2_surface Een 0D representatie van een deel van 
het kasdak dat afvoert richting een goot 
met oppervlak en ligging. 

1 per goot 

V2_surface_parameters Instellingen voor berging (interceptie op 
het dak), afvoervertraging en een 
verliesterm (verdamping vanaf het dak, 
het geval van 3Di infiltratie). 

1 
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V2_connection_node Knopen voor  
1. de laterale uitstroom uit het 0D 

oppervlak op het kasdak, 
2. het bergende oppervlak van de 

goot, en 
3. het bassin 

2 voor elke 
goot 

1 voor het 
bassin 

V2_manhole Voor de bodemhoogte van de 
connection nodes 

2 voor elke 
goot 

1 voor het 
bassin 

V2_culvert Leidingen voor 

1. kasdak naar de goot, 
2. goot naar het bassin, en 
3. afvoerleiding bassin naar 

watergang. 

1 voor elke 
goot en pijp 

1 voor de 
afvoerleiding 
bassin 

V2_weir Stuw verbindingen voor 

1. overstort/overloop van de goten 
van het dak af naar watergang, en 

2. overstort over de rand van het 
bassin naar watergang. 

1 voor elke 
goot 

1 voor 
overstort 
bassin 
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3.3.3 Schematisatie 3Di  

• Surface  
• Manhole op kanaal 
• X aantal Weirs voor overstorten dak en  
• bassin 
• X aantal Culverts met eigen afmetingen en  
• lengte voor leidingen van het dak naar het  
• bassin  
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4 Testresultaten 

4.1 April 2018 
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4.2 Juni 2016 
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5  Conclusie en aanbevelingen 

Met middelste variant is het gedrag van de kas na te bootsen 

Beschikbaarheid van gegevens blijft uitdaging, minimaal nodig is: 

• Oppervlakte van kas richting bassin 

Voor verbruik, afmetingen van drainagesysteem en bassin zijn aannames mogelijk. 
 


