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Per gebiedsmodel dienen (minimaal) drie onderdelen te worden opgeslagen en beheerd:  

1) De invoerbestanden en eventueel de uitvoerbestanden, 

2) de metadata, 

3) overige informatie zoals het kalibratierapport.  

 

De metadata neemt een centrale en cruciale plaats in binnen het beheer en onderhoud van de 

gebiedsmodellen. De metadata is het contactpunt tussen verschillende gebruikers. Dat kan zijn 

tussen vragensteller en modelleur, maar ook tussen modelleurs of vragenstellers onderling. 

Metadata moet begrijpelijk zijn voor beiden en voldoende informatie bieden voor beiden. 

Doorverwijzing naar gedetailleerde informatie (bijvoorbeeld contactpersoon, 

beleidsdocumenten of kalibratierapport) zorgt ervoor dat indien nodig meer informatie 

gevonden kan worden. Metadata zal voornamelijk door de modelleur geleverd worden. Van 

vragenstellers wordt inzicht in en gevoel voor het gebruik van modellen verwacht. De metadata 

heeft niet tot doel om het brede publiek informatie te leveren. 

 

In 2013 worden 26 gebiedsmodellen in B&O genomen. Dit memo geeft het template dat voor 

ieder gebiedsmodel moet worden aangeleverd. De informatie wordt via de wiki openbaar 

gemaakt. Het template mag ook direct op de wiki ingevuld worden.  
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1.  Basisbeschrijving gebiedsmodel  

1.1.  Watersysteem Eems-Dollard estuarium 

1.2.  Naamgeving gebiedsmodel 
(zie Naamgeving conventies modellen Rijkswaterstaat) 

DELWAQ-Slib_Eems-Dollard_j12_v01 

1.3.  Modelconfiguratie  Slibtransport 

1.4.  Datum laatste versie November 2013 

1.5.  Datum eerste versie ~2010 

1.6.  Binnen welk (beleids)kader is het model 
ontwikkeld? 

Als SPA opdracht ‘onderzoek slibhuishouding Eems-
Dollard’ binnen het KRW programma van 
Rijkswaterstaat.  

1.7.  Ter beantwoording van welke vraag of vragen 
is het model ontwikkeld? 

Het model is ontwikkeld om te bepalen waarom het 
Eems-Dollard estuarium troebeler is geworden, 
en hoe de vertroebeling mogelijk verminderd 
kan worden.  

1.8.  Belangrijkste berekende grootheden  
(inclusief eenheid en eventueel statistiek) 

Sedimentconcentratie, sedimenttransport, 
aanslibbing 

1.9.  Voor welke toepassing mag het model worden 
ingezet? Voor welke toepassing niet (zonder 
aanpassing)?  

? 

2.  Modelonderdelen  

2.1.  Modelrooster (plaatje, .png .jpg etc.) Zie hierboven. Dit rooster is gebaseerd op een 
Simona Kuststrook model, door Alkyon naar Delft3D 
omgezet in 2007.  

2.2.  Geografische locatie (KML) https://repos.deltares.nl/repos/Model-Applications-
WQ-Eco/trunk/Sediment_EemsDollard/kml 
 

2.3.  Beschrijving rooster en resolutie Het model heeft 187 x 319 gridcellen (horizontaal) en 
8 logaritmisch verdeelde sigma lagen. De gridcel 
grootte neemt af van 500 x 2000 m (Noordzee) tot 
100 x 250 m (Dollard en Eems Rivier).  

2.4.  Beschrijving van situatie Jaarsom (2012) voor het berekenen van slibtransport 
en concentratie, welke als invoer dient voor de 
primaire productie modellering.  

2.5.  Gesimuleerde periode 2012 

2.6.  Kenmerk gesimuleerde periode – Waarom is 
deze periode gekozen? (bijv. gemiddeld jaar) 

Het jaar 2012 is gekozen omdat in deze periode 
primaire productie metingen zijn uitgevoerd door 
Imares.  

2.7.  Gebruikte software en versienummer DELWAQ1/DELWAQ2 Version 5.01.02.2691 

3.  Model in data, beschrijving en bronnen 

3.1.  Koppeling met andere gebiedsmodellen  
(bijv. hydrodynamica, slib, …) 

Het model wordt via koppelingsfiles aangedreven 
door een dieptegemiddelde Delft3D-wave simulatie 
(gecorigeerde *.tau simulatie; SWAN_Eems-
Dollard_j12_v01) en een 3D stromingsmodel (overige 
koppelingsfiles; Delft3D-FLOW_Eems-
Dollard_j12_v01). Koppelingsfiles zijn active-only. 

https://repos.deltares.nl/repos/Model-Applications-WQ-Eco/trunk/Sediment_EemsDollard/kml
https://repos.deltares.nl/repos/Model-Applications-WQ-Eco/trunk/Sediment_EemsDollard/kml
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Berekende slibvelden dienen als invoer voor primaire 
produktie.   

3.2.  Geografische gebiedsdata ? 

3.3.  Bathymetrie WSA bodemgegevens voor het jaar 2005 

3.4.  Schematisatie gelijk aan hydrodynamica? Ja: Delft3D-FLOW_Eems-Dollard_j12_v01 

3.5.  Indien nee, wat is reden voor wijziging?  
Wat is de gewijzigde schematisatie (horizontaal 
en verticaal)?  
Hoe is aanpassing gecontroleerd en wat is 
informatieverlies door aggregatie? 

 

3.6.  Randvoorwaarden De sedimentconcentratie op de randen is ingeschat 
op basis van MWTL metingen (Noordzee: 20 mg/l, 
Waddenzee 100 mg/l). Alle opgelegde concentraties 
zijn constant in de tijd.  

3.7.  Lozingen van stoffen Er zijn geen of zeer beperkte gegevens over 
rivierlozingen van zwevend stof. Op basis van een 
deskundigenoordeel wordt 10 mg/l (constant in de 
tijd) aangehouden. 

3.8.  Overige forceringen Geen  

3.9.  Onderbouwing van keuze van belangrijke 
modelprocessen 

Er wordt gewerkt met 2 sedimentfracties waarvan 1 
een vrij hoge valsnelheid (2 mm/s) heeft. De andere 
fractie heeft een lagere valsnelheid (0.25 mm/s). De 
bodem is opgebouwd uit 2 lagen: een diepere, 
moeilijk erodeerbare laag, en een makkelijk 
erodeerbare toplaag. Sediment dat bezinkt in havens 
en vaarwegen, wordt verspreid in de 
verspreidingslocaties horende bij die havens en 
vaarwegen.  

3.10.  Onderbouwing van keuze van belangrijke 
modelparameters 

Valsnelheid is op basis van metingen, erosie-
instellingen op basis van eerdere studies.  

3.11.  Gebruikte procesmanager/ workflowmanager 
en databases 

(Niet van toepassing) 

4.  Kalibratie/validatie  

4.1.  Kalibratie:  
Hoe is gekalibreerd?  
Welke parameters zijn gekalibreerd?  
Welke gegevens zijn gebruikt voor kalibratie? 

De sedimentconcentratie is visueel gekalibreerd 
tegen 8 observatiepunten. Het slibgehalte in de 
bodem is vergeleken met metingen, en 
havenaanslibbing en transporten met 
baggergegevens.  

4.2.  Gevoeligheidsanalyse Ja  

4.3.  Validatie Nee 

4.4.  Betrouwbaarheid (objectieve maat) Nee 

4.5.  Betrouwbaarheid (expert oordeel) Model is nauwkeurig, het is gekalibreerd tegen alle 
relevante parameters in een groot aantal locaties.  

5.  Uitgevoerde aanpassingen (indien van toepassing) 

5.1.  De reden van de aanpassing  

5.2.  Het doel van de aanpassing  

5.3.  Een omschrijving van de aanpassing  
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5.4.  Het effect van de aanpassing.  
Indien er meerdere aanpassingen tegelijkertijd zijn 
doorgevoerd moet het effect van de verschillende 
aanpassingen afzonderlijk en cumulatief in beeld 
worden gebracht. Dus aparte beschrijvingen van de 
effecten voor programmatuur, resolutie, 
schematisatie, schematisatiemethode, 
randvoorwaarden, parameters. Daarnaast een 
beschrijving van het totale effect van alle 
veranderingen. 

 

5.5.  Leidt de aanpassing tot een zodanige wijziging 
van de kalibratieresultaten dat er opnieuw 
gekalibreerd moet worden? 

 

5.6.  Consequentie van de aanpassing voor het 
huidige model en voor toekomstige modellen 

 

5.7.  Het effect van het aangepaste model op de 
relaties met de andere basismodellen. 

 

6.  Projecten waarin gebiedsmodel ontwikkeld/gebruikt is 

6.1.  Projecttitel KPP Eems-Dollard 

 Projectnummer Z4573 

 Opdrachtgever Rijkswaterstaat WVL 

 Contactpersoon Deltares Thijs van Kessel 

6.2.  Projecttitel Onderzoek slibhuishouding Eems-Dollard.  

 Projectnummer 1205711 

 Opdrachtgever Rijkswaterstaat WVL 

 Contactpersoon Deltares Bas van Maren 

6.3.  Projecttitel  

 Projectnummer  

 Opdrachtgever  

 Contactpersoon Deltares  

6.4.  Uitbreiden indien nodig  

   

   

7.  Beheer van de modellen  

7.1.  Eigenaar van gebiedsmodel Deltares 

7.2.  Functioneel beheerder Rijkswaterstaat ? 

7.3.  Applicatiebeheerder Deltares Bas van Maren 

7.4.  Status gebiedsmodel Gereed voor gebruik 

7.5.  Locatie bestanden In repository: 
https://repos.deltares.nl/repos/Model-Applications-
WQ-Eco/trunk/Sediment_EemsDollard/ 
 
Origineel (invoer en uitvoer):  
p:\1205711-edspa\WED\model\scenarios2\run1\ 

8.  Referenties  

8.1.  Kalibratie- en validatierapport van Maren, D.S., J. Vroom, L. Sittoni, T. van Kessel 

https://repos.deltares.nl/repos/Model-Applications-WQ-Eco/trunk/Sediment_EemsDollard/
https://repos.deltares.nl/repos/Model-Applications-WQ-Eco/trunk/Sediment_EemsDollard/
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(2014). Mud dynamics in the Ems-Dollard, phase 2: 
Setup sediment transport models. Deltares report 
1205711 

8.2.  Overige rapporten  Hydrodynamica: van Maren, D.S., J. Vroom, T. 
Vijverberg, M. Schoemans, A. van Rooijen (2014). 
Mud dynamics in the Ems-Dollard, phase 2: Setup 
hydrodynamic models. Deltares report 1205711 

8.3.  Overige producten  

8.4.  Achtergrondinformatie  

9.  Wensen voor B&O en Ontwikkeling  

9.1.  Wensen voor Beheer en Onderhoud  

9.2.  Wensen voor Ontwikkeling Omzetten naar sand-mud-stratigraphy module 
Delwaq (wrsl gereed begin 2014)  want dan 
kunnen we beter …? 

9.3.  Mogelijkheden voor verbeteringen  

9.4.  Mogelijkheden voor uitbreiding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


