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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 Delft3D-FLOW_Markermeer-IJmeer_j06_01 18 december 2013 
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1.  Basisbeschrijving gebiedsmodel  

1.1.  Watersysteem Markermeer-IJmeer 

1.2.  Naamgeving gebiedsmodel 
(zie Naamgeving conventies modellen Rijkswaterstaat) 

Delft3D-FLOW_Markermeer-IJmeer_j06_v01 

1.3.  Modelconfiguratie hydrodynamica  

1.4.  Datum laatste versie versie 1.1: 2011 

1.5.  Datum eerste versie versie 1.0: 2008 

1.6.  Binnen welk (beleids)kader hoort de 
modelvraag? 

Het Markermeer/IJmeer is aangewezen als Natura 
2000 gebied. Voor een aantal vogelsoorten wordt 
een negatieve trend gesignaleerd. De troebelheid 
van het water wordt als belangrijke (deel)oorzaak 
gezien. Hierdoor kan primaire productie beperkt 
worden, de vestiging en overleving van schelpdieren 
en waterplanten belemmerd worden en kunnen 
vogels die daarvan afhankelijk zijn voor hun 
voedselvoorziening belemmerd worden. Een 
voorgestelde oplossingsrichting is het verminderen 
van de troebelheid. Hiervoor worden maatregelen 
als dammen, eilanden, diepe slibvangputten en 
(oer)moerassen voorgesteld. Doel van alle 
maatregelen is om luwte te creëren en slib duurzaam 
vast te leggen. De maatregelen zelf kunnen 
daarnaast andere natuurdoelen hebben of bijdragen 
aan andere sectoren zoals recreatie.  

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

In welke mate kan de slibconcentratie in de 
waterkolom gereduceerd worden door 
inrichtingsmaatregelen? Welke (combinatie van) 
maatregel(en) is het meest effectief?  
 

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

Het hydrodynamisch model levert de 
hydrodynamische gegevens die een goede 
voorspelling van de slibconcentratie oplevert. 
Hiervoor zijn met name de bodemschuifspanning en 
transportpatronen relevant. Beide variëren in ruimte 
en tijd. Waterstanden en stroomsnelheid zijn 
steunvariabelen als indicator voor 
bodemschuifspanning en transport waarvan geen 
metingen beschikbaar zijn.  

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

• Voor de hydrodynamische gegevens ten 
behoeve van vraagstukken op gebied van 
slib/sediment, waterkwaliteit, ecologie en/of 
gebiedsinrichting (met ruimtelijke resolutie niet 
fijner dan roosterresolutie) waarvoor indicatie 
van het gedrag van het systeem in nabije 
toekomst (1-4 jaar) nodig is 

• niet geschikt voor gedetailleerde ontwerpstudies 
• niet geschikt voor waterveiligheidsvraagstukken 

2.  Modelonderdelen  



 
 

 

 
 

Datum 

18 december 2013 
Ons kenmerk 

1207726-000-ZKS-0025 
Pagina 

3/7 

 

 

 

 

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

 
2.2.  Geografische locatie (KML)  

2.3.  Beschrijving rooster en resolutie MNKmax= 197, 206, 7 
Horizontaal: typisch 150 m – 250 m 
Verticaal: 7 sigma-lagen, van belang voor het 
modelleren van slib/sediment 

2.4.  Beschrijving van situatie Jaarsom om seizoensvariatie voor slib en uiteindelijk 
de verschillende niveaus van het ecosysteem 
(primaire producenten, schelpdieren, vissen, vogels) 
te onderbouwen.  

2.5.  Gesimuleerde periode 2006 

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

karakteristiek jaar met typische wind 

2.7.  Gebruikte software en versienummer Delft3D-FLOW 3.55.05.822, 32 bits linux platform 

3.  Model in data, beschrijving en bronnen 

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

Hydrodynamica door Delft3D-FLOW is input voor 
resuspensie, sedimentatie en transport van slib door 
DELWAQ-SPM_Markermeer-IJmeer_j06_v01 

3.2.  Geografische gebiedsdata Niet beschikbaar 

3.3.  Bathymetrie ADIJ 2006 van dienst IJsselmeergebied 
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3.4.  Schematisatie gelijk aan hydrodynamica? Ja / Nee 

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 Dagelijkse waterbalans bepaald op basis van 
waterstandsvariatie in het midden van het meer. De 
resulterende in- of uitstromende debieten zijn 
opgelegd bij spuisluizen Krabbersgat (50%) en 
Houtrib (50%). 

3.7.  Lozingen van stoffen Geen 

3.8.  Overige forceringen Wind van KNMI station Berkhout, ruimtelijk uniforme 
tijdreeks (KNMI station Lelystad bleek onvoldoende 
representatief voor Markermeer-IJmeer) 

3.9.  Onderbouwing van keuze van belangrijke 
modelprocessen 

Bodemruwheid: Op basis van schelpenkaarten 
 

3.10.  Onderbouwing van keuze van belangrijke 
modelparameters 

Omdat het Markermeer-IJmeer is een wind gedreven 
systeem is, is de wind-drag coëfficiënt een cruciale 
modelparameter. Overige modelparameters zijn 
default waarden.  

3.11.  Gebruikte procesmanager/ workflowmanager 
en databases 

geen 

4.  Kalibratie/validatie  

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

 
Gekalibreerd op waterstand en waterstandsvariatie 
(10-minuten metingen FL42, Edam, Houtribsluizen, 
Krabbersgat, Schellingwouderbrug; FL42 is een 
tijdelijke meetlocatie voor deze studie). Voor 
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kalibratie is de wind-drag coëfficënt gebruikt.  
Kalibratie op stroomsnelheid is (nog) niet uitgevoerd.  

4.2.  Gevoeligheidsanalyse Voor wind drag – resultaat niet gerapporteerd 

4.3.  Validatie  

4.4.  Betrouwbaarheid (objectieve maat)  

4.5.  Betrouwbaarheid (expert oordeel)  

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, 
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 zie 8.2 

 Projectnummer  

 Opdrachtgever  

 Contactpersoon Deltares  

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 
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7.2.  Functioneel beheerder Rijkswaterstaat  

7.3.  Applicatiebeheerder Deltares Menno Gensenberger 

7.4.  Status gebiedsmodel gereed voor gebruik 

7.5.  Locatie bestanden  

8.  Referenties  

8.1.  Kalibratie- en validatierapport Kessel, T. van, G.J. de Boer, and P.M.A. Boderie 
(2009). Calibration suspended sediment 
model Markermeer. Deltares report Q4612, Delft, 
The Netherlands. 

8.2.  Overige rapporten  Vijverberg T. en Boderie P. M. A. (2008), Analyse 
scenarioberekeningen Markermeer, Deltares rapport 
Q4613. 
 
Genseberger M, Van der Wal M., Burger D. en Van 
Kessel T. (2009), Model quickscan to test Almere City 
extension options, Deltares rapport 1200424-000. 
 
Genseberger M. en Boderie P. M. A. (2009), 
Scenario's hydrodynamica en slibtransport 
toekomstbeeld Markermeer-IJmeer, Deltares rapport 
1200097-007. 
 
Boderie P. M. A. en Genseberger M. (2010), 
Modelstudie Geleidestructuren Bepaling locatie en 
omvang, Deltares rapport 1201198-000. 
 
Boderie P. M. A. (2011), Effect peilvariaties op 
slibdynamiek Markermeer, Deltares rapport 
1205221-003. 
 
Genseberger M. (2011), Quickscan slibeffecten 
verbreding gedeelte vaargeul Markermeer, Deltares 
rapport 1205557-000. 
 
Boderie P. M. A., Van der Wal M., Van Kessel T. en M. 
Genseberger (2010), Aanslibgedrag vaargeul 
Amsterdam-Lelystad, Deltares rapport 1202714-000 
(met domeindecompositie en verfijnd rooster). 
 
Genseberger M., Thiange C. en Noordhuis R. (2014), 
Luwtemaatregelen Hoornse Hop - Bijdrage Deltares 
aan MIRT verkenning Hoornse Hop, Deltares rapport 
1207128-000. 

8.3.  Overige producten  

8.4.  Achtergrondinformatie  

9.  Wensen voor B&O en Ontwikkeling  

9.1.  Wensen voor Beheer en Onderhoud  Kalibratie/validatie op stroomsnelheden 
 Updaten naar recente softwareversie 
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 Objectiveren van onzekerheid 

9.2.  Wensen voor Ontwikkeling  

9.3.  Mogelijkheden voor verbeteringen  

9.4.  Mogelijkheden voor uitbreiding  

 

 


