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1.  Basisbeschrijving gebiedsmodel  

1.1.  Watersysteem De Rijkswateren in de zuidwestelijke delta, te 
weten het Volkerak-Zoommeer, de Grevelingen, 
de Oosterschelde, het Veerse Meer en de 
Westerschelde (inclusief het estuariene deel van 
de Schelde in België). Het Noordelijk Deltabekken 
vanaf Hagestein (Lek), Tiel (Waal) en Lith (Maas). 
Kleine delen van de Noordzee zijn inbegrepen. Zie 
Figuur 1. 

1.2.  Naamgeving gebiedsmodel 
(zie Naamgeving conventies modellen Rijkswaterstaat) 

SOBEK_Zuidwestelijke-Delta_j05-j09_v01,  
module FLOW 

1.3.  Modelconfiguratie Kies uit:  
 Hydrodynamica 1D 
 Slib 
 Tracers/Zout/Temperatuur (1D) 
 Nutriënten, Primaire productie, Zuurstof  
 Draagkracht, Schelpdieren 
 Habitats/Ecotopen 

1.4.  Datum laatste versie November 2013 

1.5.  Datum eerste versie December 2007 

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

Zie “Deltamodel: ééndimensionaal 
stofstromenmodel voor de zuidwestelijke Delta.” 
Rapport Q4435 in opdracht van Rijkswaterstaat-
RIKZ, WL | Delft Hydraulics, December 2007. 

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

Beschrijving van kenmerken van verschillende 
bekkens in hun onderlinge samenhang, t.a.v. 
belangrijke fysische en waterkwaliteits-
randvoorwaarden voor het ecologisch 
functioneren van de verschillende bekkens. Recent 
ook toegepast voor verkenningen (scenario’s) 

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

 Waterstand (m)  
 Debiet (m

3
/s) 

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

Wel toepasbaar:  
 Effecten van veranderd beheer of veranderde 

inrichting op water- en stofstromen 
(kwantitatief) 

 Effecten van veranderd beheer of veranderde 
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inrichting op fytoplankton/primaire productie 
(kwalitatief) 

2.  Modelonderdelen  

2.1.  Modelrooster (plaatje, .png .jpg etc.) Zie Figuur 1. 

2.2.  Geografische locatie (KML) Niet beschikbaar 

2.3.  Beschrijving rooster en resolutie  Ca 1000 rekencellen. Lengte van ca. 100 m tot 
enkele km. Schematisatie volgt de diepere 
geulen, ondiepe delen in de berging op de 
takken.  

 Zie “Deltamodel: ééndimensionaal 
stofstromenmodel voor de zuidwestelijke 
Delta.” Rapport Q4435 in opdracht van 
Rijkswaterstaat-RIKZ, WL | Delft Hydraulcs, 
December 2007 voor de werkelijke en 
geschematiseerde diepteverdeling per 
bekken. 

2.4.  Beschrijving van situatie Invoer voor 1996-2012. Verificatie van invoer voor 
1996-2009, in het bijzonder voor 2005-2009.  

2.5.  Gesimuleerde periode Meeste simulaties uitgevoerd voor 2005-2009 (1 
jaar inspelen, vier jaar resultaten). 

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

Periode is gekozen omdat die volgt op laatste 
grotere ingreep in het systeem (inbedrijfstelling 
Katse Heule). Meerdere jaren om natuurlijke 
variabiliteit te dekken en om een bredere basis 
aan veldgegevens te gebruiken. 

2.7.  Gebruikte software en versienummer SOBEK versie 2.12.001 

3.  Model in data, beschrijving en bronnen 

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

 Levert toe aan de WAQ module. 
 Schematisatie Noordelijk Deltabekken is gelijk 

aan SOBEK NDB model. Schematisaties 
worden niet actief onderling consistent 
gehouden. 

 Schematisatie ZWD-model maakt onderdeel 
uit van het Landelijk SOBEK Model. 
Schematisaties worden niet actief onderling 
consistent gehouden.  

3.2.  Geografische gebiedsdata Geen 

3.3.  Bathymetrie Uit ouder ZWENDL-model, onderliggende 
bathymetrie vermoedelijk uit 80-er of 90-er jaren 

3.4.  Schematisatie gelijk aan hydrodynamica? N.v.t. 

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? 

N.v.t. 

3.6.  Randvoorwaarden  Getij op de zeeranden, afvoeren op de grote 
rivieren, afvoeren op een reeks zijdelingse 
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lozingspunten (Brabantse rivieren, polders, 
kanalen). 

3.7.  Lozingen van stoffen N.v.t. 

3.8.  Overige forceringen • Directe neerslag en verdamping in de 
bekkens waar dat nodig is (Grevelingen, 
Oosterschelde), via een aantal puntlozingen 
en -onttrekkingen.  

• Het normale beheer van een reeks 

kunstwerken: de Haringvlietsluizen; de 

doorlaatwerken in de Brouwersdam; de 

doorlaatwerken in de Zandkreekdam (Katse 

Heule); de Bathse spuisluis. 

• Opgelegde debieten: Volkeraksluizen; 

Philipsdam (afvoer naar Oosterschelde en 

zoutlek); Kreekraksluizen. Zie ook Figuur 2. 

3.9.  Onderbouwing van keuze van belangrijke 
modelprocessen 

Waterbeweging 1D. 

3.10.  Onderbouwing van keuze van belangrijke 
modelparameters 

N.v.t. 

3.11.  Gebruikte procesmanager/ 
workflowmanager en databases 

Sobek als workflow-manager. 

4.  Kalibratie/validatie  

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

Alleen checks op consistentie, reproductie 
waterstanden is geen doel op zich. 

4.2.  Gevoeligheidsanalyse Niet formeel gerapporteerd 

4.3.  Validatie Geen aparte validatie voor een tweede periode 

4.4.  Betrouwbaarheid (objectieve maat) Geen informatie beschikbaar. 

4.5.  Betrouwbaarheid (expert oordeel) Voldoende betrouwbaar voor toelevering aan 
stofstromen-analyses 

5.  Uitgevoerde aanpassingen (indien van toepassing) 

5.1.  De reden van de aanpassing N.v.t. 

5.2.  Het doel van de aanpassing N.v.t. 

5.3.  Een omschrijving van de aanpassing N.v.t. 

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. 

N.v.t. 

5.5.  Leidt de aanpassing tot een zodanige 
wijziging van de kalibratieresultaten dat er 

N.v.t. 
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opnieuw gekalibreerd moet worden? 

5.6.  Consequentie van de aanpassing voor het 
huidige model en voor toekomstige 
modellen 

N.v.t. 

5.7.  Het effect van het aangepaste model op de 
relaties met de andere basismodellen. 

N.v.t. 

6.  Projecten waarin gebiedsmodel ontwikkeld/gebruikt is 

6.1.  Projecttitel Samenhang in de Zuidwestelijke Delta: Integrale beschouwing 
en kwantificering van estuariene dynamiek. Deltares Rapport, 
1208082-000-ZKS-008, 2013. 

 Projectnummer 1208082 

 Opdrachtgever PBL 

 Contactpersoon Deltares Arno Nolte 

6.2.  Projecttitel Climate change effects on restoration of estuarine dynamics 
within the Delta region. Modelling effects of sea level rise and 
increased connectivity. Deltares rapport project 1201170-000, 
november 2010 

 Projectnummer 1201170 

 Opdrachtgever KvK 

 Contactpersoon Deltares Bregje van Wesenbeeck 

6.3.  Projecttitel Verwachte waterkwaliteit in een verbonden en zout 
Grevelingen - Volkerak-Zoommeer met getij. resultaten van 
1D en 3D modellering. Deltares Rapport 1207783-000. 
Oktober 2013 

 Projectnummer 1207783 

 Opdrachtgever Rijkswaterstaat 

 Contactpersoon Deltares Ies de Vries 

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 Jos van Gils, Erwin Meijers 

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

7.5.  Locatie bestanden (link naar repository nog toevoegen) 

8.  Referenties  

8.1.  Kalibratie- en validatierapport ZWD-model voor stofstroomanalyses. Beschrijving 
en validatie. Deltares Rapport 1208495-000-ZKS-
0010. November 2013. 

8.2.  Overige rapporten  Zie 6.1-6.3 

8.3.  Overige producten Geen 
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8.4.  Achtergrondinformatie  

9.  Wensen voor B&O en Ontwikkeling  

9.1.  Wensen voor Beheer en Onderhoud  Migratie naar recente Sobek-versie 

9.2.  Wensen voor Ontwikkeling N.v.t. 

9.3.  Mogelijkheden voor verbeteringen N.v.t. 

9.4.  Mogelijkheden voor uitbreiding N.v.t. 

 

 
Betekenis van de symbolen: □ = rand, ∆ = kunstwerk/pomp, ◊ = zijdelingse lozing 

Figuur 1 Schematisatie van het 1D ZWD model. 
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Figuur 2 Schematisch overzicht van het waterbeheer in het 1D ZWD model (exclusief polderlozingen) 

 

 

 

 

 

Volkeraksluizen

zoutlek

Philipsdam

Kreekraksluizen
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Katse Heule

Oosterscheldekering

Brouwersdam
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LEGENDA:

Debiet bepaald door 
geometrie en hydraulica
(twee richtingen)
Idem (één richting)

Opgegeven debiet

Dintel en Vliet


