
 

Memo 
 

 

 

 

Aan 

LS 

 

Datum 

1 januari 2014 
Kenmerk 

1207726-000-ZKS-0040 
Aantal pagina's 

6 

 

Van 

Thijs van Kessel 
Doorkiesnummer 

+31 (0)88 33 58 239 
E-mail 

thijs.vankessel @deltares.nl 

 

Onderwerp 

DELWAQ_SPM-Schelde_NEVLA_LTV-j06_v01 metadata Waterkwaliteitsmodelschematisatie 

 

 

 
 

 

METADATA DELWAQ-SPM_Westerschelde_j06_v01 december 2010 

 
Page break  



 
 

 

 
 

Datum 

1 januari 2014 
Ons kenmerk 

1207726-000-ZKS-0040 
Pagina 

2/6 

 

 

 

 

1.  Basisbeschrijving gebiedsmodel  

1.1.  Watersysteem Westerschelde en Zeeschelde 

1.2.  Naamgeving gebiedsmodel 
(zie Naamgeving conventies modellen Rijkswaterstaat) 

DELWAQ-SPM_Westerschelde_j06_v01 

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

1.4.  Datum laatste versie December 2010 

1.5.  Datum eerste versie Januari 2006 

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

Langetermijnvisie (LTV) Westerschelde, luik 
Toegankelijkheid 

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

Het model is ontwikkeld in het kader van het project 
LTV Westerschelde ter ondersteuning van het beheer 
van het estuarium. Het model geeft kwantitatieve 
antwoorden op vragen over de autonome 
ontwikkeling van de slibdynamiek in het estuarium 
en het effect van menselijke ingrepen hierop.  

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

Slibconcentratie in de waterkolom (mg/l). 
Aanslibbing in havenbekkens (MT/jaar). 
Slibpercentage in de bodem (% slib)  

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

Het model is ontwikkeld om de grootschalige 
slibdynamiek op estuariumschaal te kwantificeren. 
Het model is niet bedoeld voor berekeningen van 
lokale details, hiervoor is een lokale roosterverfijning 
noodzakelijk.  

2.  Modelonderdelen  

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

 
Bovenstaande figuur toont het modeldomein en 
bodemligging.  

2.2.  Geografische locatie (KML) Zie repository  

2.3.  Beschrijving rooster en resolutie Er is 1 domein in het Delft3D-FLOW model dat voor 
langetermijnberekeningen 2x2 wordt geaggregeerd 
in DELWAQ. In de vertikaal zijn er 6 non-equidistante 
sigma-lagen (identiek voor Delft3D-FLOW en 
DELWAQ).  
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2.4.  Beschrijving van situatie Jaarlijkse berekeningen  

2.5.  Gesimuleerde periode 2006 

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

Representatief jaar met voldoende validatiedata 

2.7.  Gebruikte software en versienummer Delft3D-WAQ version 4.5212 17-06-2011 

3.  Model in data, beschrijving en bronnen 

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

Delft3D-FLOW_Schelde_NEVLA_LTV 

3.2.  Geografische gebiedsdata  

3.3.  Bathymetrie Gelijk aan hydrodynamisch model 

3.4.  Schematisatie gelijk aan hydrodynamica? Ja / Nee: Het rooster is 2x2 geaggregeerd t.b.v. 
meerjarige berekeningen.  

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? 

Beperking rekentijd. Alleen beperkte horizontale 
aggregatie. Omdat de waterbeweging wel een 
hogere resolutie heeft, worden details van de 
estuariene circulatie toch voldoende meegenomen. 

3.6.  Randvoorwaarden (boundary conditions)  Slibconcentratie (langjarige gemiddelden) 

3.7.  Lozingen van stoffen Geen. Alle slib komt via de randen binnen. Wel kan 
er met een bagger- en stortroutine slib intern 
worden herverdeeld (bijvoorbeeld vanuit havens 
naar verspreidingsgebieden), maar dit is een volledig 
gesloten balans.  

3.8.  Overige forceringen Golven op basis van data-assimilatie. Temperatuur, 
saliniteit en wind afkomstig uit Delft3D-FLOW model.  

3.9.  Onderbouwing van keuze van belangrijke 
modelprocessen 

De tijdelijke opslag van slib in de bodem speelt een 
belangrijke rol in de langetermijn slibdynamica.  

3.10.  Onderbouwing van keuze van belangrijke 
modelparameters 

De belangrijkste parameters zijn: 
- valsnelheid van de verschillende fracties 
- kritische schuifspanning voor erosie voor 

beide bodemlagen (flufflaag en bufferlaag) 
- erosieconstante voor beide bodemlagen 

 
Deze zijn het meest bepalend voor de slibdynamiek 
op korte (flufflaag) en lange (bufferlaag) tijdschaal.  

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? 

De waarden van alle relevante parameters (zie 3.10) 
zijn door kalibratie verkregen. Voor de 
kalibratiemethodiek zie Van Kessel et al. (2010). 
Naast MWTL-gegevens over de 
zwevendstofconcentratie is er gebruik gemaakt van 
hoogfrequente metingen bij Terneuzen en 
Antwerpen, van de gemeten aanslibbingssnelheid in 
havens en van metingen van de verhouding tussen 
marien en fluviatiel slib door Verlaan (1998).  
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4.2.  Gevoeligheidsanalyse Ja.  

4.3.  Validatie Zie validatierapport (Van Kessel et al., 2010). 
Validatie heeft met name plaatsgevonden op 
slibconcentatie in de waterkolom (bij de oppervlakte 
en de bodem), de aanslibbingssnelheid in havens, de 
vorming en ligging van het troebelingsmaximum, de 
bodemsamenstelling en de verhouding tussen 
marien en fluviatiel slib als functie van de afstand tot 
de monding.  

4.4.  Betrouwbaarheid (objectieve maat) Voor alle meetstations met voldoende data is een 
vergelijking gemaakt tussen metingen en model. 
Voor de meeste stations presteert het model redelijk 
tot goed wat betreft concentratieniveau, gedrag en 
variabiliteit. Ook is een vergelijking gemaakt met 
remote-sensing gegevens (Van der Wal et al., 2010). 
Een kwantitatieve vergelijking op basis van statistiek 
is niet berekend vanwege het laagfrequente karakter 
van de metingen op de meeste plaatsen.  

4.5.  Betrouwbaarheid (expert oordeel) Het model reproduceert alle belangrijke 
karakteristieken van de slibdynamica in redelijke tot 
goede mate.  

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 Validation and Application of Mud Model Scheldt 
Estuary 

 Projectnummer 1202021 

 Opdrachtgever RWS Waterdienst 

 Contactpersoon Deltares Thijs van Kessel 
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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 Deltares 

7.2.  Functioneel beheerder Rijkswaterstaat n/a 

7.3.  Applicatiebeheerder Deltares Thijs van Kessel  

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/NE
VLA/delwaq/ 

8.  Referenties  

8.1.  Kalibratie- en validatierapport Van Kessel, T. J. Vanlede, M.A. Eleveld, D. van der 
Wal, B. De Maerschalck (2010). Validation and 
Application of Mud Model Scheldt Estuary in the 
framework of LTV. Deltares & WL Borgerhout & 
NIOO & IVM report no. 1202021.  

8.2.  Overige rapporten  Van Kessel, T., J. Vanlede, J. de Kok (2011). 
Development of a mud transport model for the 
Scheldt estuary. Continental Shelf Research, 
doi:10.1016/j.csr.2010.12.006 
 
Wal D. van der, T. van Kessel, M.A. Eleveld, J. 
Vanlede (2010). Spatial heterogeneity in estuarine 
mud dynamics. . Ocean Dynamics 
doi:10.1007/s10236-010-0271-9. 
 
Verlaan, P.A.J. (1998). Mixing of marine and fluvial 
particles in the Scheldt estuary. Ph.D. thesis Delft 
University of Technology, The Netherlands.  

8.3.  Overige producten  

8.4.  Achtergrondinformatie Alle rapporten 2006 t/m 2010 zijn openbaar en op te 
vragen via www.scheldemonitor.be en het VLIZ.  

9.  Wensen voor B&O en Ontwikkeling  

9.1.  Wensen voor Beheer en Onderhoud  

http://www.scheldemonitor.be/
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9.2.  Wensen voor Ontwikkeling  

9.3.  Mogelijkheden voor verbeteringen Uitbreiding van procesformuleringen, waaronder 
flocculatie en zand-slibinteractie. Verdere validatie 
en beter in kaart brengen nauwkeurigheid en 
onzekerheden m.b.v. meetgegevens.  

9.4.  Mogelijkheden voor uitbreiding Koppeling aan detailroosters t.b.v. lokale effecten, 
o.a. model Hedwige of Saeftinghe.  

 

 

 


