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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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METADATA Delft3D-FLOW_Noordzee-ZUNO-DD_j03-11_v02 31-12-2013 
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1.  Basisbeschrijving gebiedsmodel  

1.1.  Watersysteem Zuidelijke Noordzee 

1.2.  Naamgeving gebiedsmodel 
(zie Naamgeving conventies modellen Rijkswaterstaat) 

Delft3D-FLOW_Noordzee-ZUNO-DD_j03-11_v02 

1.3.  Modelconfiguratie Kies uit:  
 Hydrodynamica (incl. zout en temperatuur) 
 Slib 
 Tracers/Zout/Temperatuur 
 Nutriënten, Primaire productie, Zuurstof 
 Draagkracht, Schelpdieren 
 Habitats/Ecotopen 

1.4.  Datum laatste versie September 2013 

1.5.  Datum eerste versie 2008 

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

Verspreiding slib, nutriënten/algen Zuidelijke 
Noordzee 

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

Zie 1.6 

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

Waterstanden, Saliniteit, Temperatuur, 
(Rest)Transporten 

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

Transport en waterkwaliteit Noordzee. 
Toepassing van forcering (open randen en 
atmosfeer) is zeer kritisch voor de resultaten. 
Niet: Waterstanden gedurende stormperioden  
(windopzet niet in de randvoorwaarden) 

2.  Modelonderdelen  

2.1.  Modelrooster (plaatje, .png .jpg etc.) Zie Figuur Metadata 

2.2.  Geografische locatie (KML) Zuidelijke Noordzee 

2.3.  Beschrijving rooster en resolutie 3 domeinen, Resolutie Nederlandsche Kustzone  
Horizontaal 100 m tot 200m 
Verticaal 12 niet equidistante sigma-lagen: bodem en 
oppervlak 4% en midden 11 % van lokale 
waterdiepte:  

Layer Thickness % 

1 4.0 

2 5.6 

3 7.8 

4 10.8 

5 10.9 

6 10.9 

7 10.9 

8 10.9 

9 10.9 

10 7.8 

11 5.6 

12 4.0 
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2.4.  Beschrijving van situatie Jaarberekeningen 

2.5.  Gesimuleerde periode In het kader van MOS2-III: Jaarberekeningen voor de 
jaren 2003 – 2011 met actuele forcering  
(tijd- en plaatsafhankelijke wind, luchttemperatuur, 
luchtvochtigheid, bewolkingsgraad uit HIRLAM model 
van KNMI) 

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

Zowel periode voor als na aanleg van Maasvlakte 2 
dienden gesimuleerd te worden. Let op: Maasvlakte 
2 en de zandmotor niet in de modelschematisatie 
opgenomen! 

2.7.  Gebruikte software en versienummer Delft3D-FLOW versie 4.00.03.0565 

3.  Model in data, beschrijving en bronnen 

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

Resultaten worden gebruikt in 
effectketenmodellering slibmodel 

3.2.  Geografische gebiedsdata  

3.3.  Bathymetrie Base bathymetry was taken from the Simona-ZUNO 
Model V4 as samples extracted and re-interpolated 
on  the fine grid of ZUNO-DD_j03-j11_01. Other data 
was taken from the latest soundings of the 
Nederlands Continentaal Plat (25 by 25 m). In some 
locations these soundings date from 2009 but can be 
as old as 2002 in other areas. For all three domains of 
Zuno-DD the option ‘data in cell centre’ was chosen 
when the samples were interpolated to the grid.  
 
In addition to the base bathymetry, three 
modifications were made to improve the 
representation of channels in the grid: 
1. Deepening of the channel near Brouwersdam  
2. Deepening of the southern channel near 

Haringvliet and 
3. Deepening of the northern channel near the 

Haringvliet 

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 - Astronomische randvoorwaarden op open zee 
randen (geen windinvloed dus niet geschikt om 
effect van stormen weer te geven) 

- Rivierafvoeren zoveel mogelijk actueel. Indien 
niet beschikbaar (Duitse, Engelse, Franse 
rivieren), synthetische reeksen gebaseerd op 
gemiddelde en jaarlijkse seizoensvariatie. 

3.7.  Lozingen van stoffen Geen 

3.8.  Overige forceringen Wind- en temperatuurforcering uit HIRLAM. 
Temperatuurforcering (luchttemperatuur) geeft voor 
2010 en 2011 duidelijk minder goede resultaten dan 
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voor eerdere jaren. Is gevolg van verandering in de 
uitvoer van HIRLAM!  
(in plaats van Luchttemperatuur bij de grond, 
luchttemperatuur op 2 m boven de grond voor 
2010/2011) 

3.9.  Onderbouwing van keuze van belangrijke 
modelprocessen 

Alle processen van belang voor de verspreiding zijn 
meegenomen (zout/temperatuur en wind) 

3.10.  Onderbouwing van keuze van belangrijke 
modelparameters 

Relevante processen maken deel uit van de software 

3.11.  Gebruikte procesmanager/ workflowmanager 
en databases 

Niet van Toepassing 

4.  Kalibratie/validatie  

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

- Saliniteit en temperatuur in de Nederlandsche 
en Belgische Kustzone  Saliniteit bleek 
gevoelig voor (horizontale) resolutie in 
Nederlandsche Kustzone. 

- Resttransport door Kanaal  Vraagt extra opzet 
(A0 = 5 cm) op de zuidrand van het model. 

- Temperatuur wordt voornamelijk gestuurd door 
de forcering van het temperatuurmodel. 

4.2.  Gevoeligheidsanalyse Niet van Toepassing 

4.3.  Validatie Onderdeel kalibratie (jaren 2003 – 2011) 

4.4.  Betrouwbaarheid (objectieve maat) - Saliniteit: Nederlandsche kustwateren 
gemiddeld 0.5 psu te zoet. Belgische 
kustwateren 0.5 psu te zout 

- Temperatuur: Afhankelijk van forcering (HIRLAM 
versies) 

- Resttransport Kanaal na aanpassing A0 
randvoorwaarde: 105,000 m

3
/s (“meting” 94,000 

m
3
/s) 

4.5.  Betrouwbaarheid (expert oordeel) Goede basis voor transportberekeningen Zuidelijke 
Noordzee met focus op Nederlandse kuststrook. Niet 
voor detailvragen Waddenzee (niet voldoende 
gevalideerd). Niet voor effect van stormen. 

5.  Uitgevoerde aanpassingen (indien van toepassing) 

5.1.  De reden van de aanpassing Delft3D-FLOW_Noordzee-ZUNO-DD_j03-11_v02 is 
voortgekomen uit Delft3D-FLOW_Noordzee-ZUNO-
DD_j07_v01  

5.2.  Het doel van de aanpassing grotere ruimtelijke dekking met hogere resolutie tbv 
detailstudies in de Nederlandse kuststrook incl. de 
Voordelta 

5.3.  Een omschrijving van de aanpassing aanpassing van de DD-roosters, aanpassingen in 
bathymetrie Voordelta. 

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 

Grotere nauwkeurigheid van zoutverspreiding in 
Voordelta en Hollandse kustzone (Rijn ROFI) 
(=afzonderlijk en cumulatief) 
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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 MER Zandwinning Noordzee 

 Projectnummer 1204963 

 Opdrachtgever Rijkswaterstaat Waterdienst. 

 Contactpersoon Deltares Yann Friocourt 

6.2.  Projecttitel Egmond studie 

 Projectnummer 1205620 

 Opdrachtgever Rijkswaterstaat Waterdienst 

 Contactpersoon Deltares Loana Arentz 

6.3.  Projecttitel MOS2-II en MOS2-III (laatste versie van het model) 

 Projectnummer 1204561 & 1208242 

 Opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam (HBR) 

 Contactpersoon Deltares Meinte Blaas 

6.4.  Uitbreiden indien nodig  

   

   

7.  Beheer van de modellen  

7.1.  Eigenaar van gebiedsmodel Rijkswaterstaat WVL 

7.2.  Functioneel beheerder Rijkswaterstaat  

7.3.  Applicatiebeheerder Deltares Remco Plieger 

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

7.5.  Locatie bestanden https://repos.deltares.nl/repos/mcmodels/trunk/ZU
NO-DD/ 

8.  Referenties  

8.1.  Kalibratie- en validatierapport Cronin et al.  2013: Set up and evaluation of baseline 
hydrodynamic and SPM models; MoS2-III: model-
supported monitoring of SPM 

1208242-002-ZKS-0004-r-Setup and evaluation of baseline hydrodynamic and SPM models.pdf  

  

8.2.  Overige rapporten  1204561-000-ZKS-0025-r-MoS2-II 
Deterministic Model Calibration lr.pdf  

https://publicwiki.deltares.nl/download/attachments/90414785/1208242-002-ZKS-0004-r-Setup%20and%20evaluation%20of%20baseline%20hydrodynamic%20and%20SPM%20models.pdf?api=v2
https://publicwiki.deltares.nl/download/attachments/90414785/1204561-000-ZKS-0025-r-MoS2-II%20Deterministic%20Model%20Calibration%20lr.pdf?api=v2
https://publicwiki.deltares.nl/download/attachments/90414785/1204561-000-ZKS-0025-r-MoS2-II%20Deterministic%20Model%20Calibration%20lr.pdf?api=v2
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1002611-000-ZKS-MoS2_WP356_final.pdf  

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  

9.2.  Wensen voor Ontwikkeling Windeffecten op open zee randen 

9.3.  Mogelijkheden voor verbeteringen Temperatuurforcering (in samenwerking met KNMI) 

9.4.  Mogelijkheden voor uitbreiding  
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