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METADATA 

Identificatie: 

DELWAQ-Algen_Grevelingen-Volkerak-

Zoommeer_j00-08_v01 

Datum laatste aanpassing: 

31 december 2013 

Status: 

Gereed voor gebruik 
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1.  Basisbeschrijving gebiedsmodel  

1.1.  Watersysteem Grevelingenmeer en Volkerak-Zoommeer 
(verbonden via de Grevelingendam) 

1.2.  Naamgeving gebiedsmodel 
(zie Naamgeving conventies modellen Rijkswaterstaat) 

DELWAQ-Algen_Grevelingen-Volkerak-
Zoommeer_j00-08_v01 

1.3.  Modelconfiguratie Kies uit:  
 Hydrodynamica3D 
 Slib 
 Tracers/Zout/Temperatuur 
 Nutriënten, Primaire productie, Zuurstof 
 Draagkracht, Schelpdieren 
 Habitats/Ecotopen 

1.4.  Datum laatste versie Juni 2011 
(NB: Laatste scenariostudie november 2013) 

1.5.  Datum eerste versie Maart 2009 

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

In eerste instantie is in twee verschillende 
(beleids)trajecten onderzocht hoe de waterkwaliteit in 
het Volkerak-Zoommeer (blauwalgen; MER 
Waterkwaliteit Volkerak-Zoommeer) en in het 
Grevelingenmeer (zuurstofloosheid; MIRT Grevelingen) 
verbeterd kan worden. Voor het Volkerak-Zoommeer is 
(onder andere) verzilting via een doorlaatmiddel in de 
Philipsdam onderzocht; voor het Grevelingenmeer 
herintroductie van getij via een doorlaatmiddel in de 
Brouwersdam. Het combineren van beide opgaven 
leverde de vraag of het Volkerak-Zoommeer via de 
Grevelingendam verzilt kan worden en wat de 
resulterende waterkwaliteit in beide watersystemen dan 
is. 

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

Wat wordt de waterkwaliteit in een verbonden 
Grevelingen-Volkerak-Zoommeer? Wat is het risico 
op zuurstofloosheid? Is de chlorideconcentratie bij 
de Volkeraksluizen hoger dan 11 g/l, zodat 
blauwalgen voorkomen worden?  

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

Seizoensvariatie en concentratieniveau van: 
 Zuurstofconcentratie (bij de bodem) 
 Duur van aaneengesloten periode van lage 

zuurstofconcentratie (<3 mg/l) 
 Primaire productie, algenbiomassa 
 Nutriënten (nitraat, ortho-fosfaat) 

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

Wel toepasbaar:  
 Zuurstofhuishouding in de waterkolom 

(voornamelijk) bepaald door productie en 
afbraak van organisch materiaal in de 
waterkolom en in de bodem en stratificatie 

 Nutriëntenconcentratie in de waterkolom en 
stoffenbalans uitgesplitst naar bijdrage van 
Noordzee, Hollandsch Diep, polders en 
onderscheid tussen verschillende chemische en 
biologische processen 
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 Algenconcentraties en algensamenstelling 
 Sedimentatie- en erosiepatronen 
 
Alleen toepasbaar met uitbreiding:  
 Draagkracht voor schelpdierkweek of biomassa 

en soortensamenstelling schelpdieren 
 Vastlegging in en nalevering van fosfaat uit de 

bodem 
 Anorganisch slib en aanslibbing 

2.  Modelonderdelen  

2.1.  Modelrooster (plaatje,.png .jpg etc.) Zie figuur op 1
e
 bladzijde 

 
Het rooster is een samenvoeging van de afzonderlijke 
roosters van het Grevelingenmeer (Delft3D-

FLOW_Grevelingenmeer_j00+08_v01) en het Volkerak-
Zoommeer (niet opgenomen in B&O).  

2.2.  Geografische locatie (KML) In repository 

2.3.  Beschrijving rooster en resolutie  10157 rekencellen in de horizontaal met een 
celgrootte van 100 m tot 250 m en maximaal 
400 m 

 Verticaal 13 lagen met z-lagen (vaste lagen)  

2.4.  Beschrijving van situatie Jaarsom voor seizoenvariatie van temperatuur en 
saliniteit. Seizoenen zijn nodig om de groeicyclus van 
algen en om het ontstaan van stratificatie in het 
voorjaar/zomer en het verdwijnen in de herfst te 
kunnen modelleren.  

2.5.  Gesimuleerde periode Het jaar 2000 en het jaar 2008 

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

Het jaar 2000 is als eerste gekozen, omdat voor dat 
jaar de meeste data beschikbaar was. Het jaar 2008 
is later toegevoegd, omdat in dat jaar de meeste 
problemen met lage zuurstofconcentraties werden 
gezien in de GTSO tijdreeks 2000-2009. (GTSO = 

Grevelingen Temperatuur Saliniteit Zuurstof metingen van 
het hydro meteo centrum Zeeland) 

2.7.  Gebruikte software en versienummer Delft3D-WAQ version 4.5204 16-03-2009 
Process definition file 4.52 2008101501 

3.  Model in data, beschrijving en bronnen 

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

Gebaseerd op hydrodynamisch model: 
Delft3D-FLOW_Grevelingen-Volkerak-
Zoommeer_j00+08_v01 

3.2.  Geografische gebiedsdata Geen 

3.3.  Bathymetrie Grevelingen: oorspronkelijke SIMONA model, 
bodemligging 1991.  
Volkerak-Zoommeer: oorspronkelijke SIMONA 
model, bodemligging 1997/1998. 

3.4.  Schematisatie gelijk aan hydrodynamica? Ja / Nee 

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

De twee bovenste lagen van het verticale 
rekenrooster zijn samengevoegd om numerieke 



 
 

 

 
 

Datum 

1 januari 2014 
Ons kenmerk 

1207726-000-ZKS-0031 
Pagina 

4/8 

 

 

 

 

en verticaal)?  
Hoe is aanpassing gecontroleerd en wat is 
informatieverlies door aggregatie? 

problemen met het (bijna) droogvallen van gridcellen 
te voorkomen. Verticale aggregatie is niet vergeleken 
met ongeaggregeerde situatie. 
Er is geen controle van aggregatie uitgevoerd.  

3.6.  Randvoorwaarden Randvoorwaarden Noordzee op basis van MWTL 
data Goeree 6 en Schouwen 10. 
Randvoorwaarde Hollandsch Diep is niet meer 
traceerbaar, vermoedelijk MWTL data Bovensluis. 

3.7.  Lozingen van stoffen Grevelingenmeer: 5 polderlozingen, neerslag en 
verdamping. Gegevens van Waterschappen 
Hollandse Delta en Scheldestromen.  
Volkerak-Zoommeer: Dintel, Vliet, enkele 
polderlozingen/RWZI’s. Oorspronkelijke bron niet 
traceerbaar, vermoedelijk Waterschap Brabantse 
Delta. 

3.8.  Overige forceringen  Wind en zoninstraling van KNMI station 
Vlissingen 

 Vastlegging in en de nalevering van ortho-fosfaat 
(PO4) uit het sediment wordt tijdsafhankelijk aan 
het model opgelegd.  

3.9.  Onderbouwing van keuze van belangrijke 
modelprocessen 

Het belangrijkste proces is de zuurstofvraag onder de 
spronglaag die wordt bepaald door afbraak van 
organisch materiaal en andere gereduceerde stoffen. 
Het merendeel van het organisch materiaal wordt in 
het Grevelingenmeer gevormd door primaire 
productie, zodat algengroei meegenomen moet 
worden. Daarvoor zijn nutriënten weer van belang, 
vooral stikstof omdat stikstoflimitatie in de zomer 
optreedt (en fosfaatlimitatie kort in het voorjaar). 

3.10.  Onderbouwing van keuze van belangrijke 
modelparameters 

De afzonderlijke modellering voor beide 
watersystemen was niet gelijk. Vanwege de meer 
recente toepassing voor het Grevelingenmeer, is de 
parametersetting van het Grevelingenmeermodel 
overgenomen.  
 
De parameters voor de algenmodellering met 
BLOOM zijn identiek aan de waarden die voor de 
modellering van de Noordzee worden gebruikt.  
 De valsnelheden van algen en van organisch 

materiaal zijn met 0,5 m/d verhoogd ten 
opzichte van de default waarden om het effect 
van graas te simuleren.  

 Uit de kalibratie is gebleken dat de 
begravingsnelheid van belang is. De 
gekalibreerde waarde van 0,001 d-1 is 
gebiedsspecifiek voor de Grevelingen.  

 De achtergrondsextinctie (ExtVlBak) is verhoogd 
in de wintermaanden, omdat het model dan de 
primaire productie overschat. 

3.11.  Gebruikte procesmanager/ workflowmanager 
en databases 

Nee 
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4.  Kalibratie/validatie  

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

 
Omdat het een niet bestaande situatie is, is geen 
kalibratie (dat wil zeggen vergelijking met metingen) 
mogelijk. De modelresultaten zijn visueel 
geïnspecteerd op begrijpelijkheid en op consistentie 
met de oorspronkelijke modellen van de 
afzonderlijke watersystemen. 

4.2.  Gevoeligheidsanalyse Geen 

4.3.  Validatie Geen 

4.4.  Betrouwbaarheid (objectieve maat) Geen objectieve maat vastgesteld. 

4.5.  Betrouwbaarheid (expert oordeel) Het model berekent een begrijpelijk verloop van 
zuurstof, nutriënten en chlorofyl-a. De 
modelresultaten zijn consistent met vergelijkbare 
alternatieven die voor de afzonderlijke 
watersystemen zijn berekend. Dit geeft vertrouwen 
dat het gecombineerde Grevelingen-Volkerak-
Zoommeermodel de karakteristieken van het 
gecombineerde watersysteem representeert.  

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 Verkenning oplossingsrichtingen voor een betere waterkwaliteit en 
ecologische toestand van het Grevelingenmeer (2008) 

 Projectnummer Z4576       (WL | Delft Hydraulics project) 

 Opdrachtgever Rijkswaterstaat Waterdienst 

 Contactpersoon Deltares Arno Nolte 
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6.2.  Projecttitel MIRT Grevelingen (deze modelversie in B&O) 
Effect van herintroductie van getij op waterkwaliteit en ecologische 
toestand van het Grevelingenmeer : scenarioberekeningen ten 
behoeve van de MIRT-Verkenning (2011) 

 Projectnummer 1201650      (Deltares) 

 Opdrachtgever Natuur- en Recreatieschap De Grevelingen 

 Contactpersoon Deltares Arno Nolte 

6.3.  Projecttitel Verwachte waterkwaliteit in een verbonden en zout Grevelingen - 
Volkerak-Zoommeer met getij (2013) 

 Projectnummer 1207783  (Deltares) 

 Opdrachtgever Rijkswaterstaat WVL 

 Contactpersoon Deltares Ies de Vries en Arno Nolte 

6.4.  Uitbreiden indien nodig  

   

   

7.  Beheer van de modellen  

7.1.  Eigenaar van gebiedsmodel Rijkswaterstaat WVL 

7.2.  Functioneel beheerder Rijkswaterstaat Frans Buschman 

7.3.  Applicatiebeheerder Deltares Arno Nolte 

7.4.  Status gebiedsmodel Kies uit:  
 Ongeschikt / Verouderd 
 In ontwikkeling / Niet gevalideerd 
 Gereed voor gebruik 

7.5.  Locatie bestanden Link naar repository 

8.  Referenties  

8.1.  Kalibratie- en validatierapport Geen (kalibratie van niet bestaande situatie niet mogelijk) 

8.2.  Overige rapporten Zie 6.1-6.3 

8.3.  Overige producten Geen 

8.4.  Achtergrondinformatie  

9.  Wensen voor B&O en Ontwikkeling  

9.1.  Wensen voor Beheer en Onderhoud  Controle en/of update van lozingen op het 
Volkerak-Zoommeer (Hollandsch Diep, Dintel, 
Vliet, polderlozingen) vanwege niet traceerbare 
bron. 

 Waakzaam op oudere softwareversie 
 Waakzaam op verouderde bathymetrie, maar 

deze is waarschijnlijk voor modellering van 
stratificatie nog goed. 

9.2.  Wensen voor Ontwikkeling  Verdubbeling van aantal verticale lagen om 
potentiële stratificatie en daarvan afhankelijke 
zuurstofconcentratie met meer zekerheid te 
voorspellen. 

 Dynamische modellering van fosfaatvastlegging 
en -nalevering in/uit het sediment. De nu 
opgedrukte tijdserie beperkt het voorspellend 
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vermogen van het model.  
 Alert op mogelijke ontwikkeling van nieuwe 

schematisatie voor waterveiligheid 

9.3.  Mogelijkheden voor verbeteringen Geen 

9.4.  Mogelijkheden voor uitbreiding Dynamische modellering van schelpdieren ten 
behoeve van draagkracht voor aquacultuur 
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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 dewiki openbaar 

gemaakt. Het template mag ook direct op dewiki ingevuld worden.  

 

METADATA Naam gebiedsmodel Datum aanpassing 

 
 


