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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.  

 

FMK opm: de info hier is nu gebaseerd op het calibratie rapport van 2001: 

ONL Coast and Sea studies: Set-up, calibration and verification of large-scale hydrodynamic 

models Project 2, Hydrodynamics and Morphology , Z3029.10 (April 2001). 

Aanpassingen die gemaakt zijn om te komen tot dit model (voor de 10 jaar model setup) nog 

invullen. Ook inhoudelijk moet het gechecked worden. 
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METADATA Delft3D-FLOW_Noordzee-ZUNO-grof_j96-03_v01 22 september 2014 

 
 
 

1.  Basisbeschrijving gebiedsmodel  

1.1.  Watersysteem Zuidelijke Noordzee 

1.2.  Naamgeving gebiedsmodel 
(zie Naamgeving conventies modellen Rijkswaterstaat) 

Delft3D-FLOW_Noordzee-ZUNO-grof_j96-03_v01 

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

1.4.  Datum laatste versie 2005? Daarna overgegaan in Delft3D-

FLOW_Noordzee-ZUNO-grof_j03-08_v01 
1.5.  Datum eerste versie Mei 2001 

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

Model is ontwikkeld in het kader van het Onderzoek 
Noordzee Locatie (ONL), gerelateerd aan 
mogelijke locaties voor een vliegveld in zee. Dit 
model is opgezet om jaarberekeningen van 
lange-termijn-transport van watermassa’s, slib 
en algen te kunnen uitvoeren. Dit was niet 
mogelijk met het fijne model. 

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

Zie 1.6 
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1.8.  Belangrijkste berekende grootheden  
(inclusief eenheid en eventueel statistiek) 

Waterstanden, stroomsnelheden, saliniteit en 
temperatuur. 

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

Grootschalig transport Noordzee, 
Toepassing van forcering (open randen en 
atmosfeer) is zeer kritisch voor de resultaten. 
Niet: Waterstanden gedurende stormperioden  
(windopzet niet in de randvoorwaarden) 
Niet: Detailverspreiding Voordelta, Waddenzee  
(te grove resolutie) 

2.  Modelonderdelen  

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

2.2.  Geografische locatie (KML) Zuidelijke Noordzee 

2.3.  Beschrijving rooster en resolutie 4500 gridcellen, ongeveer 6*3 km in de buurt van de 
kust. 
In de verticaal, 10-sigma lagen met de volgende 
verdeling: 

 
2.4.  Beschrijving van situatie Jaarsimulaties 

2.5.  Gesimuleerde periode 1-11-1988 tot 1-11-1989, 1-1-1996 tot 31-12-2003 

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

(1) Beschikbaarheid van uitgebreide 
validatiedata 

(2) Projectnoodzaak meerjarige som met 
geschikte windforcering 

2.7.  Gebruikte software en versienummer ? 

3.  Model in data, beschrijving en bronnen 

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

Gevalideerd met data van R.K., Cramer, R.N. and 
Richards, L,J (1997) North Sea Project CD-ROM Users’ 
Guide, 2nd edition, Aug. 1997, Britisch 
Oceanographic Data Centre, Proudman 
Oceanographic Laboratory, Bidston Observatory, 
Birkenhead, UK 

3.2.  Geografische gebiedsdata  

3.3.  Bathymetrie Komt van fijn model, gebaseerd op JARKUS en 
vaklodingen (kustzone), TNO-NITG data voor 
Continental Shelf, data van Hydrografische Dienst en 
bestaande bathymetrie van RWS- zie 
calibratierapport. 

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)?  
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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 buitenlandse rivieren 
constant (gebrek aan data) voor Nederlandse rivieren 
10-daags gemiddelde afvoer. 

3.7.  Lozingen van stoffen NVT 

3.8.  Overige forceringen Rel. vochtigheid, temperatuur, wolken & zonne-
instraling van NOMADS2 project (NOMADS2 (1998): 
North Sea Model Advection Dispersion Study 2: 
Assessments of model variability.) 
Uniforme tijdreeks voor wind forcering van Goeree 
(1988-1989). Versie 1996-2003 checken via 
p/1204561-Noordzee/ en Noordzee wiki (HIRLAM 
voor wind, thermodynamische forcering uit 
tijdreeksen) 

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 

Vanuit de relevante processen, maken deel uit van 
de software. 

3.11.  Gebruikte procesmanager/ workflowmanager 
en databases 

nvt 

4.  Kalibratie/validatie  

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

Fijn model is gecalibreerd op waterstanden (2D), 
calibratie van randvoorwaarden, en bodemwrijving. 
Vergeleken met getijconstanten, debiet door 
Marsdiep en stroomsnelheid. 3-D grove model (dit 
model) verder niet gecalibreerd (alleen gevalideerd 
op saliniteit en temperatuur). 

4.2.  Gevoeligheidsanalyse Geen 

4.3.  Validatie Grof model validatie op saliniteit en temperatuur van 
1988-1989, 1996-2003 

4.4.  Betrouwbaarheid (objectieve maat) Van modelvalidatie zijn een aantal objective 
verschillen met waarnemingen afgeleid (1988-1989): 

 
4.5.  Betrouwbaarheid (expert oordeel)  

5.  Uitgevoerde aanpassingen (indien van toepassing) 

5.1.  De reden van de aanpassing Uitbreiding aantal jaren t.b.v lange-termijnstudie 

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 
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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 p:\z3945_Maasvlakte2\ (Vislarven) 

 Projectnummer  

 Opdrachtgever  

 Contactpersoon Deltares  

6.2.  Projecttitel Z4160? 

 Projectnummer  

 Opdrachtgever  

 Contactpersoon Deltares  

6.3.  Projecttitel z4188-afwenteling-noordzee (met 2D verticale 
aggregatie in WAQ) 

 Projectnummer  

 Opdrachtgever  

 Contactpersoon Deltares  

6.4.  Uitbreiden indien nodig  

   

  Vergelijkingsdocument 

  T. van. Kessel E.D. de Goede H.F.P. van 

den. Boogaard:  Year simulations with the 

ZUNO-DD model on the impact of 

Maasvlakte-2 on large-scale silt transport : a 

comparison with 14-day simulations / 

Kessel, T. van. Goede, E.D. de Boogaard, 

H.F.P. van den.. - Delft : WL | Delft 

Hydraulics 2006 (June). - 68 p. 
 

7.  Beheer van de modellen  

7.1.  Eigenaar van gebiedsmodel  

7.2.  Functioneel beheerder Rijkswaterstaat  

7.3.  Applicatiebeheerder Deltares  

7.4.  Status gebiedsmodel Kies uit:  
 Ongeschikt / Verouderd 



 
 

 

 
 

Datum 

22 september 2014 
Ons kenmerk 

1209459-001-ZKS-0001 
Pagina 

6/6 

 

 

 

 

 In ontwikkeling / Niet gevalideerd 
 Gereed voor gebruik 

7.5.  Locatie bestanden p:\z3945_Maasvlakte2\z4103-
zandwin\hydro\zunotest_erik\ 

8.  Referenties  

8.1.  Kalibratie- en validatierapport Roelvink 2001: ONL Coast and Sea studies: Set-up, 
calibration and verification of large-scale 
hydrodynamic models Project 2, Hydrodynamics and 
Morphology , Z3029.10 (April 2001) 

8.2.  Overige rapporten   

8.3.  Overige producten  

8.4.  Achtergrondinformatie  

9.  Wensen voor B&O en Ontwikkeling  

9.1.  Wensen voor Beheer en Onderhoud  

9.2.  Wensen voor Ontwikkeling  

9.3.  Mogelijkheden voor verbeteringen  

9.4.  Mogelijkheden voor uitbreiding  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


