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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.  

 

METADATA DELWAQ-Algen_Eems-Dollard_j12_v01 28-11-2013 
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1.  Basisbeschrijving gebiedsmodel  

1.1.  Watersysteem Eems-Dollard estuarium 

1.2.  Naamgeving gebiedsmodel 
(zie Naamgeving conventies modellen Rijkswaterstaat) 

DELWAQ-Algen_Eems-Dollard_j12_v01 

1.3.  Modelconfiguratie  N, P ,Si ,S, Corg – cycli + zuurstof 
 Koolstofafbraak via e-acceptorketen O2, 

NO3, SO4, CH4 
 BLOOM (3 soorten pelagisch, 1 benthisch) 

1.4.  Datum laatste versie November 2013 

1.5.  Datum eerste versie 2008 

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

De huidige versie is 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 primaire productie 
parameters relevant voor de Kaderrichtlijn Water te 
berekenen als functie van de slibconcentratie en 
nutriëntenvrachten van de Eems. De centrale vraag 
bij deze modelstudies was te bepalen waarom het 
Eems-Dollard estuarium troebeler is geworden, en 
hoe dit de primaire productie beïnvloedt.  

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

Concentraties van chlorophyll-a (mg/m
3
), algen (g C/ 

m
3
), zuurstof (g/ m

3
), stikstof (g N/m

3
), en fosfor (g 

P/m
3
); netto primaire productie (g C/m

2
/d); extinctie 

van zichtbaar licht (m
-1

). Statistische bewerkingen 
zijn als post-processing uitgevoerd. 

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

Het model is geschikt om benthische en pelagische 
primaire productie in het Eems-Dollard estuarium te 
berekenen als functie van slibgehalte en 
nutriëntenvrachten van de Eems. Het model is niet 
gevalideerd voor de Eems, Waddenzee en Noordzee. 

2.  Modelonderdelen  

2.1.  Modelrooster (plaatje, .png .jpg etc.) 

 
Rooster voor waterprocessen (2D) 
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Rooster voor bodemprocessen (9 verticale lagen) 
 
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/Delwaq_EemsDollard/EEMSDOLLARD_WAQ.kml 

2.3.  Beschrijving rooster en resolutie Het hydrodynamica rooster heeft 187 x 319 
gridcellen (horizontaal) en 8 logaritmisch verdeelde 
sigma lagen. Het delwaq rooster voor 
waterprocessen is 2D en horizontaal geaggregeerd; 
2x2 in de ondiepe (<5m) delen (platen), 4x4 in de 
diepere geulen. De gridcel grootte varieert zodoende 
van 2 x 7 km (noordelijke boundary met de 
Noordzee) tot 200 x 600 m (ondiepe delen van de 
Dollard en Eems Rivier). Het Delwaq rooster voor 
bodemprocessen bevat 9 verticale lagen (1 mm tot  
20 cm dik (totale dikte bodem: 40 cm) en is 
vergeleken met het waterrooster 2x2 horizontaal 
geaggregeerd. 

2.4.  Beschrijving van situatie Jaarsom (2012) om als referentie te gebruiken voor 
scenarios   

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 DELWAQ version nr 5.00 
(5.00.00.2393:2512M)  

3.  Model in data, beschrijving en bronnen 

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

Het model gebruikt de hydrodynamica en saliniteit 

van Delft3D-FLOW_Eems-Dollard_j12_v01 en 
de slibconcentraties (2 fracties) van 
DELWAQ-Slib_Eems-Dollard_j12_v01 

3.2.  Geografische gebiedsdata Behalve de bathymetrie zijn geen verdere 
geografische gebiedsdata gebruikt.  

3.3.  Bathymetrie WSA bodemgegevens voor het jaar 2005 

3.4.  Schematisatie gelijk aan hydrodynamica? Nee.  

3.5.  Indien nee, wat is reden voor wijziging?  
Wat is de gewijzigde schematisatie (horizontaal 

De reden voor aggregatie is een snellere rekentijd.  
Horizontaal geaggregeerd; 4x4 (z < 5m) en 2x2 (z > 

https://repos.deltares.nl/repos/Model-Applications-WQ-Eco/trunk/Delwaq_EemsDollard/EEMSDOLLARD_WAQ.kml
https://repos.deltares.nl/repos/Model-Applications-WQ-Eco/trunk/Delwaq_EemsDollard/EEMSDOLLARD_WAQ.kml
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en verticaal)?  
Hoe is aanpassing gecontroleerd en wat is 
informatieverlies door aggregatie? 

5m). Vertikaal is het rooster geaggregeerd tot een 2D 
model. Er is ook een bodemgrid aan toegevoegd (9 
lagen, horizontaal 2x2 geaggregeerd in verhouding 
tot het water grid). De aggregatie van het water grid 
is gecontroleerd door concentratiegradiënten met 
betrekking tot saliniteit te vergelijken.   

3.6.  Randvoorwaarden Noordzeeconcentraties van stoffen worden uit 
MWTL metingen gehaald: station Terschelling 10 
voor de open Noordzee randen en de Waddenzee.  

3.7.  Lozingen van stoffen Concentraties van stoffen in de afvoeren in het 
Eems-Dollard gebied zijn op basis van data van 
waterschappen Hunze en Aa’s en van NLWKN 
(Duitsland). 

3.8.  Overige forceringen Meteorologie (wind, instraling) van station Nieuw-
Beerta. Temperatuur als gemiddelde van MWTL 
metingen.  

3.9.  Onderbouwing van keuze van belangrijke 
modelprocessen 

BLOOM is gebruikt voor de groei van algen. 
Sedimentschematisatie is toegevoegd om de bodem-
water uitwisseling van fosfaat nauwkeuriger te 
beschrijven.     

3.10.  Onderbouwing van keuze van belangrijke 
modelparameters 

Rekentijdstap 5 minuten (voldoende nauwkeurig) 
droogvaldiepte 10 cm (overgenomen uit 
hydrodynamica). Algengroeiparameters aangepast 
naar metingen in de zelfde periode door IMARES.  

3.11.  Gebruikte procesmanager/ workflowmanager 
en databases 

 

4.  Kalibratie/validatie  

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

Het model is gekalibreerd tegen concentraties op 
MWTL locaties Huibertgat Oost, Bocht van Watum, 
en Groote Gat Noord.  
Gecalibreerde parameters:  
• Silicaat vracht uit Eems (geen metingen in de 

Eems).  
• POC fractionering van de Eems vracht 

• Algengroei parameter ‘TcPMxALG’ voor alle 

soorten 

Gegevens gebruikt voor calibratie: 

• Silicaatconcentraties  

• DOC en POC concentraties 

• Chlorofyl a concentraties (vooral timing van de 

voorjaarsbloei) 

4.2.  Gevoeligheidsanalyse BLOOM tijdstap (resultaat: tijdstap van 1 uur was 
best) 

4.3.  Validatie Aan de hand van MWTL en IMARES metingen 

4.4.  Betrouwbaarheid (objectieve maat) Target diagrammen voor model vs MWTL. 

4.5.  Betrouwbaarheid (expert oordeel) Gemiddeld over een langere periode is de 
betrouwbaarheid van nutrientenconcentraties goed. 
Betrouwbaarheid van chlorophyll a is gemiddeld ook 
goed, behalve in de Dollard, waar het model de 
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gemeten waarden overschat. Op kortere tijdschaal 
dan een maand wordt de betrouwbaarheid minder 
en is het model niet betrouwbaar genoeg.  
  

5.  Uitgevoerde aanpassingen (indien van toepassing) 

5.1.  De reden van de aanpassing Het model moest gecalibreerd worden voor jaar 
2012 (extra metingen beschikbaar), en klaargemaakt 
worden voor het draaien van scenarios. 

5.2.  Het doel van de aanpassing • Betere beschrijving primaire productie 
• Betere beschrijving nutrienten (vooral fosfaat) 
• Beschrijving 2012 

5.3.  Een omschrijving van de aanpassing Vergeleken met eerdere versies: 
• Nu opgezet voor 2012 (was 2001) 
• Algengroei  parameters verbeterd aan de hand 

van extra metingen 
• Gelaagde bodem om fosfaatuitwisseling te 

kunnen beschrijven. 

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. 

Opgezet voor 2012:  
• Geen verbetering op zich, maar geschiktheid 

voor scenarios verbeterd 
• Aanpassing groeiparameters algen heeft geleid 

tot betere timing van de voorjaarsbloei 
• Het toevoegen van een bodem en additionele 

processen heeft geleid tot een zeer goede 
beschrijving van de variatie in fosfaat in het 
water. 

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. 

Geen  

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  
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7.  Beheer van de modellen  

7.1.  Eigenaar van gebiedsmodel Deltares/RWS 

7.2.  Functioneel beheerder Rijkswaterstaat Charlotte Schmidt (?) 

7.3.  Applicatiebeheerder Deltares Willem Stolte 

7.4.  Status gebiedsmodel Gereed voor gebruik 

7.5.  Locatie bestanden In repository (alleen invoer): 
https://repos.deltares.nl/repos/Model-
Applications-WQ-
Eco/trunk/Delwaq_EemsDollard/ 
Origineel (invoer en uitvoer):  
p:\1205711-edspa\2012waq\ 

8.  Referenties  

8.1.  Kalibratie- en validatierapport Stolte W, Van Beek J and Smits J (2014). Mud 
dynamics in the Eems-Dollard: Set-up of primary 
production model. Deltares report 1205711 

8.2.  Overige rapporten  Analyserapport: 
Van Maren B, Stolte W, Sittoni L, Vroom J (2014) 
Mud dynamics in the Eems-Dollard, phase 2: Model 
analysis. 

8.3.  Overige producten  

8.4.  Achtergrondinformatie  

9.  Wensen voor B&O en Ontwikkeling  

9.1.  Wensen voor Beheer en Onderhoud -  
- Verbeterde (uniforme) ontsluiting gegevens 

waterschappen 
- Regelmatige controle / analyse van MWTL 

gegevens: hier lijken fouten in te zitten.  

9.2.  Wensen voor Ontwikkeling - Verbeteren Chlorophyll a (primaire productie) in 
de ondiepe gedeelten van de Dollard. Dit wordt nu 
overschat. Hiervoor moeten aannames gemaakt 
worden voor extinctie en/of fotosynthetische 
respons in deze ondiepe delen, aangezien er geen 
metingen zijn op deze plekken.  

- Het “hydrodynamisch” droogvallen wordt 
overgenomen in de Delwaq schematisatie. De 
correcte werking hiervan zou nog eens goed getest 
moeten worden, vooral in combinatie met de 
zuurstofgerelateerde processen in de gelaagde 
bodem.  

- Er zou een 3D schematisatie getest moeten 
worden. De huidige versie is niet stabiel bij 3D 
rekenen. Een eerdere versie is wel getest, en toen 
is geconcludeerd dat 2D vergelijkbare resultaten 

https://repos.deltares.nl/repos/Model-Applications-WQ-Eco/trunk/Delwaq_EemsDollard/
https://repos.deltares.nl/repos/Model-Applications-WQ-Eco/trunk/Delwaq_EemsDollard/
https://repos.deltares.nl/repos/Model-Applications-WQ-Eco/trunk/Delwaq_EemsDollard/
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gaf als 3D.  
- De fytobenthos modellering is nog niet optimaal. 

Idealiter zou het fytobenthos nutrienten moeten 
betrekken uit de bodem. Dit gebeurt nu uit het 
water. Er zijn grofweg twee oplossingen hiervoor: 

o Uitbreiding BLOOM met 
sedimentalg 

o “afstoffen” en testen bestaande 
MICROFYT module, 

9.3.  Mogelijkheden voor verbeteringen Verticale resolutie aanpassen 

9.4.  Mogelijkheden voor uitbreiding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


