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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 nemen een centrale en cruciale plaats in binnen het beheer en onderhoud van de 

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

zijn tussen vragensteller en modelleur, maar ook tussen modelleurs of vragenstellers 

onderling. Metadata moeten 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 zullen voornamelijk door de modelleur geleverd worden. Van 

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

hebben 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 Zuidelijke Noordzee 

1.2.  Naamgeving gebiedsmodel 
(zie Naamgeving conventies modellen Rijkswaterstaat) 

Delft3D-GEM/BLOOM voor de Noordzee op het 
ZUNOgrof rooster 

1.3.  Modelconfiguratie Nutriënten, Primaire productie, Zuurstof 
 

1.4.  Datum laatste versie 24-05-2012 

1.5.  Datum eerste versie - 

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

KnowSeas,  OSPAR  

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

Scenariostudies Eutrofiering (ICG EMO OSPAR) en 
impactstudies primaire productie op 
zandwinning. (check?) 

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

Nutrientenconcentraties NO3, NH4, PO4, O2 (mg/l)  
Chlorophyllconcentraties (ug/l) 
Soortensamenstelling fytoplankton (o.a. Phaeocystis) 

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

Eutrofieringsvraagstukken 

2.  Modelonderdelen  

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

 
2.2.  Geografische locatie (KML)  

2.3.  Beschrijving rooster en resolutie Curvilineair rooster,  
resolutie variërend van 20x20km t/m 1x1km met de 
fijnste resolutie langs de Nederlandse kust. 
4350 cellen in de horizontaal, 12 lagen in de 
verticaal. 

2.4.  Beschrijving van situatie Zuidelijke Noordzee inclusief het Kanaal 

2.5.  Gesimuleerde periode 2003-2008 

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

Meest recente serie van 5 jaren waarvoor 
consistente hydrodynamica, lozings- en 
meteorologische data beschikbaar waren 

2.7.  Gebruikte software en versienummer Delft3D-WAQ version  4.5212 17-06-2011 
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3.  Model in data, beschrijving en bronnen 

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

Hydrodynamica (P:\1204561\zuno grof-2003-

2008-final\simulations: COBIOS versie) zie ook 
Delft3D-FLOW_Noordzee-ZUNO-grof_j03-
08_v02 

3.2.  Geografische gebiedsdata Grotendeels ontleend aan hydrodynamisch model 
(zie 3.3). Aanvullend meteorologische data KNMI 
station De Kooij. 

3.3.  Bathymetrie Zie oa J.A. Roelvink, Flyland, Inceptierapport Fase 1 
Perceel 2 Deelproduct 1 november 2001 

3.4.  Schematisatie gelijk aan hydrodynamica? Ja  

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 Randvoorwaarden voor nutrienten zijn gebaseerd op 
de maandelijkse gemiddelden van gemeten waardes 
(Kanaalrand: Bentley et al., 1999; Bot et al., 1996; 
Brion et al., 2004; Laane et al., 1993, 1996a; Radach 
et al., 1996; Atlantische rand: Bot et al., 1996; 
Brockmann and Topcu, 2002; Laane et al., 1996b; 
NERC, 1991; Pätch and Radach, 1997; Radach et al., 
1996).  
Randconcentraties van organische material worden 
meegenomen als detritus-concentraties die 
gebaseerd zijn op gemeten chlorophyll concentraties 
(Bot et al., 1996 and Radach et al., 1996) 

3.7.  Lozingen van stoffen Nutrientenvrachten voor 85 rivieren zijn gebaseerd 
op een dedicated database opgezet en onderhouden 
door CEFAS. 

3.8.  Overige forceringen Atmosferische depositie van stikstof is gebaseerd op 
modelresultaten van EMEP (European Monitoring 
and Evaluation Programme under the Convention on 
Long-range Transboundary Air Pollution)  voor 2002. 
Slibconcentraties bestaan uit een cosinus-functie 
gebaseerd op restultaten van een slibmodel en 
korte-termijn wind-afhankelijke variatie.  
Meteorologie is gebaseerd op metingen bij De Kooy.  

3.9.  Onderbouwing van keuze van belangrijke 
modelprocessen 

Huidige model bouwt voort op 20 jaar ontwikkeling 
begonnen tijdens MANS project:  
 
Los, Jansen and Cramer, 1994. MANS Eutrophication 
Modelling System. National Institute for Coastal and 
Marine Management (RIKZ). 
 
Voor actuele beschrijving zie:  
 
Hans Los, Jeroen Wijsman and Sharon Tatman 
Flyland, Description and model representation T0 
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situation Part 2: Transport, nutrients and primary 
production Kenmerk: WL2001004 Z3030.10 9 
november 2001 
 
Wetenschappelijke artikelen: 
 
Los et al., 2008; Blauw et al., 2009 

3.10.  Onderbouwing van keuze van belangrijke 
modelparameters 

Waar mogelijk zijn parameters gebaseerd op 
meetgegevens en/of op data uit experimenten. Zie 
tevens 4.1: kalibratie 

3.11.  Gebruikte procesmanager/ workflowmanager 
en databases 

Ksenos 

4.  Kalibratie/validatie  

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

Kalibratieparameters zijn de begravingssnelheid, 
sedimentatiesnelheden, en algenmortaliteit. Deze 
parameterwaarden zijn het resultaat van finetuning 
een groot aantal toepassingen van het model en 
jarenlange ervaring. 
Kalibratiedata zijn met name de MWTL data mbt 
nutrienten- en chlorofyl concentraties langs de 
Nederlandse kust.  

4.2.  Gevoeligheidsanalyse Salacinskaa, K., G.Y. El Serafy, F.J. Los, A. Blauw, 
2010. Sensitivity analysis of the two dimensional 
application of the Generic Ecological Model (GEM) to 
algal bloom prediction in the North Sea. Ecological 
Modelling Vol. 221: 178-190. 
 
Pelc, Joanna S., Ghada El Serafy, Hans F. J. Los, Arnold 
W. Heemink. Improving prediction of chlorophyll-a 
concentrations in the North Sea through assimilation 
of remotely sensed MERIS data. Journal of Marine 
Systems (accepted). 

4.3.  Validatie De serie 2003-2008 is nog niet grondig gevalideerd; 
series van voorgaande jaren zijn echter zeer 
uitgebreid gevalideerd, zie bv: Los and Blaas, 2010; 
Blauw et al., 2009; Los and Wijsman, 2007; Los et al., 
2008; Verder is er in een  inter-model vergelijking 
laten zien dat het model gedrag in overeenstemming  
is met dat van andere biogeochemische flux 
modellen, zowel wat betreft het modelgedrag onder 
standaard condities alsmede de respons op 
perturbaties (Lenhart et al., 2010)..  

4.4.  Betrouwbaarheid (objectieve maat) Zie Los et al., 2008; Los and Blaas, 2010; Blauw et al., 
2009 

4.5.  Betrouwbaarheid (expert oordeel) K. E. van de Wolfshaar Beoordeling Generiek 
Ecologisch Model, GEM December, 2006 Z4267 
Report (International Review by Paul Tett and Alain 
Menesguin) 
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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 - 

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 Cobios 

 Projectnummer 1201763 

 Opdrachtgever EU 

 Contactpersoon Deltares Ghada El Serafy 

6.2.  Projecttitel Nutrient reductions in the Southern North Sea 

 Projectnummer 1205656 

 Opdrachtgever WVL 

 Contactpersoon Deltares Tineke Troost 

6.3.  Projecttitel SPA: Scenariostudie buitenland/Noordzee met KRW-
Verkenner 

 Projectnummer 1208815 

 Opdrachtgever WVL 

 Contactpersoon Deltares Hans Los 

6.4.  Projecttitel OSPAR ICG EMO workshop 2007 

 Projectnummer Z4351 

 Opdrachtgever RWS 

 Contactpersoon Deltares Meinte Blaas 

   

   

   

   

   

7.  Beheer van de modellen  
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7.1.  Eigenaar van gebiedsmodel  

7.2.  Functioneel beheerder Rijkswaterstaat  

7.3.  Applicatiebeheerder Deltares Hans Los (vervanging: Tineke Troost) 

7.4.  Status gebiedsmodel In principe gereed voor gebruik maar vergelijking 
met uitvoeriger geteste 1996 – 2003 reeks nodig (zie 
9.1) 

7.5.  Locatie bestanden  

8.  Referenties  

8.1.  Kalibratie- en validatierapport Los and Blaas, 2010; Blauw et al., 2009; Los and 
Wijsman, 2007; Los et al., 2008; 

8.2.  Overige rapporten   

8.3.  Overige producten  

8.4.  Achtergrondinformatie https://publicwiki.deltares.nl/display/RN/North+Sea
+activities 

9.  Wensen voor B&O en Ontwikkeling  

9.1.  Wensen voor Beheer en Onderhoud Validatierapport van deze specifieke modelreeks 
2003-2008 
Update naar de nieuwste executable? 

9.2.  Wensen voor Ontwikkeling Toevoegen benthische grazers en zooplankton 

9.3.  Mogelijkheden voor verbeteringen Validatie op basis van data andere landen (deels 
gedaan in stage project Tisja Daggers) 

9.4.  Mogelijkheden voor uitbreiding Uitbreiden naar meer recente jaren  
Uitbreiden domein naar gehele Noordzee (CSM?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


