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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 Westerschelde Ecologie 3-12-2013 
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1.  Basisbeschrijving gebiedsmodel  

1.1.  Watersysteem Westerschelde 

1.2.  Naamgeving gebiedsmodel 
(zie Naamgeving conventies modellen Rijkswaterstaat) 

Delft3D-Algen-Westerschelde-j06-v01 

1.3.  Modelconfiguratie Nutriënten, Primaire productie, Zuurstof 

1.4.  Datum laatste versie November 2013 

1.5.  Datum eerste versie  

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

LTV Westerschelde  
De Vlaamse en Nederlandse overheid hebben een 

lange termijn visie (LTV) waarin natuurlijkheid, 
veiligheid en toegankelijkheid gewaarborgd 
worden. Het primaire productiemodel 
ondersteunt bij het onderdeel natuurlijkheid 

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

Wat zijn de beperkende factoren voor primaire 
productie? 

Wat is de verhouding tussen benthische en 
pelagische productie? 

Wat is het effect van veranderingen in slib- en 
nutriëntenhuishouding op primaire productie? 

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

Primaire produktie (mg C/m
2
/year), chl a (µg/l), er is 

geen statistiek toegepast. 

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

Wel toepasbaar voor algemene kennisvragen en 
grove veranderingen 
Niet toepasbaar voor specifieke vragen en 
fijnschalige veranderingen 

2.  Modelonderdelen  

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

 
Het hydrodynamisch grid is genest in het ZUNO grid 
en ontwikkeld met Simona (in Vlaanderen). Voor het 
WQE model is het grid geaggregeerd met 4x4 in 
ondiepe delen (ondieper dan 5 m) en 16x16 in 
diepere delen (dieper dan 5 m) 
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2.2.  Geografische locatie (KML) 

WESTERNSCHELDT_WAQ.kml
 

2.3.  Beschrijving rooster en resolutie ~4000 cellen in horizontale laag en 6 verticale lagen  
 

2.4.  Beschrijving van situatie Jaarsom voor seizoenvariatie van slib, temperatuur 
en saliniteit. Seizoenen zijn nodig om de groeicyclus 
van algen te kunnen modelleren. 

2.5.  Gesimuleerde periode Jaar 2006 

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

Voor dit jaar was een goede hydrodynamica som 
beschikbaar.  

2.7.  Gebruikte software en versienummer Delft 3D - Delwaq24278  

3.  Model in data, beschrijving en bronnen 

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

Uitvoer van hydrodynamica en slib worden gebruikt 
als forcing voor WAQ model 

3.2.  Geografische gebiedsdata Zie hydrodynamica metadata 

3.3.  Bathymetrie Zie hydrodynamica metadata 

3.4.  Schematisatie gelijk aan hydrodynamica? Nee, het grid is geaggregeerd met 4x4 en 16x16  

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? 

Het grid is om rekentechnische redenen 
geaggregeerd. Door de ondiepe gedeelten minder te 
aggregeren dan de diepere delen, is een optimale 
manier gezocht om rekentijd te winnen, maar zoveel 
mogelijk detail in de ondiepe delen (belangrijk voor 
benthische primaire productie) te behouden. De 
beoordeling is gedaan door expert judgement.  
De gewijzigde schematisatie is gecontroleerd op 
continuïteit en gradiënt van saliniteit. Het 
informatieverlies voor saliniteit was beoordeeld als 
insignificant.  

3.6.  Randvoorwaarden Aan de zeekant is een open rand opgelegd, de 
concentraties van stoffen op de open rand zijn 
opgelegd met een gradiënt van kust naar open zee, 
gebaseerd op MUMM en MWTL metingen. Er zitten 8 
rivieren in het model, waarvan 6 in België.  

3.7.  Lozingen van stoffen Lozingen van stoffen in de schelde gebeuren pas op 
de plek waar de 6 rivieren samen zijn gekomen, dat is 
OMES compartiment 13 (Zandvliessluis). De 
concentraties van stoffen die opgelegd worden zijn 
afkomstig van OMES,VLIZ. De 2 Nederlandse rivieren 
zijn kanaal Gent-Terneuzen en Bathse spuikanaal. 
Concentraties zijn afkomstig uit MWTL gegevens. 
Lozingen zonder waterstromingen zijn 16 
poldergemalen in Nederland, waarvan de data 
afkomstig zijn van waterschappen en rioolzuivering 
voor Antwerpen, data afkomstig van VMM. 

3.8.  Overige forceringen Windgegevens zijn gelijk aan die uit de 
hydrodynamica. Zonlichtgegevens zijn afkomstig van 
IRM. Watertemperatuurgegevens komen van HMC.   
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3.9.  Onderbouwing van keuze van belangrijke 
modelprocessen 

Zowel zoetwater als marien fytoplankton en 
benthische algen zijn aanwezig en belangrijk voor 
primaire productie (PP) berekeningen. Nutriënten 
stromen (Si, N en P) en lichtextinctie zijn sturende 
factoren voor PP, dus die zijn meegenomen. 
Begrazing door zooplankton is niet meegenomen in 
de referentierun, maar is wel in de modelinvoer 
beschikbaar, en getest. Adsorptie van PO4 en 
complexe bodem modellering zijn niet opgenomen. 
Phaeocystis zit erin als plaagalg, maar blauwalgen 
niet. 

3.10.  Onderbouwing van keuze van belangrijke 
modelparameters 

Modelparameters zijn overgenomen uit een 
modelstudie voor San Franscisco Bay, omdat daar 
ook een zoutgradiënt is. Andere parameters zijn 
overgenomen uit het Noordzeemodel (vanwege de 
aansluiting met de Westerschelde 

3.11.  Gebruikte procesmanager/ workflowmanager 
en databases 

Nee 

4.  Kalibratie/validatie  

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

Het model is gekalibreerd met meetgegevens.  
Er is vooral op procesniveau gekalibreerd (bijv. 
wel/geen adsorptie) en tijdstappen (voor algengroei). 
Parameters zijn niet aangepast. Het Vlaamse deel 
van de lozingen zijn gekalibreerd met een andere set 
meetgegevens.  
 

4.2.  Gevoeligheidsanalyse Er is een gevoeligheidsanalyse uitgevoerd met 
betrekking tot de opgelegde concentratie van slib. 
Zowel een uniforme verhoging als verlaging is 
doorgerekend.  

4.3.  Validatie Op basis van meetgegevens voor 2006 

4.4.  Betrouwbaarheid (objectieve maat) Geen 

4.5.  Betrouwbaarheid (expert oordeel) Het model voorspelt nutriëntendynamiek redelijk 
goed, maar groei van algen kan nog verbeterd. Wel 
kloppen de sturende factoren voor PP, dus kan het 
model gebruikt worden om relatieve veranderingen 
te bepalen.  

5.  Uitgevoerde aanpassingen (indien van toepassing) 

5.1.  De reden van de aanpassing Niet van toepassing 

5.2.  Het doel van de aanpassing  

5.3.  Een omschrijving van de aanpassing  

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, 
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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 LTV Natuurlijkheid 

 Projectnummer 1207720.001 

 Opdrachtgever Rijkswaterstaat 

 Contactpersoon Deltares Marcel Taal, Luca van Duren 

6.2.  Projecttitel  

 Projectnummer  

 Opdrachtgever  

 Contactpersoon Deltares  

6.3.  Projecttitel  

 Projectnummer  

 Opdrachtgever  

 Contactpersoon Deltares  

6.4.  Uitbreiden indien nodig  

   

   

7.  Beheer van de modellen  

7.1.  Eigenaar van gebiedsmodel Rijkswaterstaat 

7.2.  Functioneel beheerder Rijkswaterstaat ?  

7.3.  Applicatiebeheerder Deltares Anna de Kluijver 

7.4.  Status gebiedsmodel In ontwikkeling, maar kan al wel toegepast worden, 
ontwikkeling blijft doorgaan 

7.5.  Locatie bestanden https://repos.deltares.nl/repos/Model-Applications-
WQ-Eco/trunk/Delwaq_Schelde_3D/ 

8.  Referenties  

8.1.  Kalibratie- en validatierapport De Kluijver, Chatelain en Stolte  (2013) Long-term 
vision Schelde Estuary - primary production 
modelling, Deltares rapport  

8.2.  Overige rapporten  Geen 

8.3.  Overige producten Geen 

8.4.  Achtergrondinformatie http://www.scheldemonitor.nl/ 

9.  Wensen voor B&O en Ontwikkeling  

9.1.  Wensen voor Beheer en Onderhoud Betere ontsluiting van data waterschappen 

https://repos.deltares.nl/repos/Model-Applications-WQ-Eco/trunk/Delwaq_Schelde_3D/
https://repos.deltares.nl/repos/Model-Applications-WQ-Eco/trunk/Delwaq_Schelde_3D/
http://www.scheldemonitor.nl/
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(gemalen) en puntbronnen zoals afvalwater. 
Meer gegevens voor benthische productie 
Aanpassing moet mogelijk zijn. 

9.2.  Wensen voor Ontwikkeling Benthische productie modellering moet verbeterd 
worden. 

9.3.  Mogelijkheden voor verbeteringen Zuurstofreaeratie in het riviergedeelte en algengroei 
in de overgang zoet-zout kunnen verbeterd 

9.4.  Mogelijkheden voor uitbreiding Grazers en andere algen kunnen worden 
toegevoegd. 

 

 

 

 

 


