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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 de wiki openbaar 

gemaakt. Het template mag ook direct op de wiki ingevuld worden.  
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METADATA HABITAT_Eems-Dollard_j10_v01 Mei 2011 

 
 
 

1.  Basisbeschrijving gebiedsmodel  

1.1.  Watersysteem Eems-Dollard en Oostelijke Waddenzee (Ned) 

1.2.  Naamgeving gebiedsmodel 
(zie Naamgeving conventies modellen Rijkswaterstaat) 

HABITAT_Eems-Dollard_j10_v01 

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

1.4.  Datum laatste versie November 2012 

1.5.  Datum eerste versie Ca Oktober 2009 

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

Onderdeel van effect keten modellering, opgezet in 
het kader van de ontwikkeling van een strategisch 
management plan voor het Eems-Dollard gebied. 

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

Het doel was om de relaties tussen hydrodynamica, 
waterkwaliteit en ecologie beter te begrijpen. 

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

Keuze van een aantal key soorten om een habitat te 
karakteriseren aan de hand van 
habitatgeschiktheidscurves uit de HABITAT database. 
Per soort wordt ruimtelijke de habitat 
geschiktheidsindex bepaald, en arealen 
ongeschikt/matig geschikt/redelijk geschikt/goed 
geschikt (zie rapport) 

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

Het mag worden gebruikt om een schatting te maken 
van effecten van ingrepen of natuurlijke 
veranderingen op het voorkomen van de 
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gemodelleerde soorten. Omdat het model niet 
volledig gecalibreerd/gevalideerd is (dat laten 
kennisregels en velddata niet toe), mag het model 
niet gebruikt worden voor het maken van harde 
kwantitatieve afwegingen. 

2.  Modelonderdelen  

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

 
2.2.  Geografische locatie (KML) Eems-Dollard, en deel Waddenzee 

2.3.  Beschrijving rooster en resolutie Rechthoekig rooster met constante resolutie van 50 
m (gevoeligheid voor resolutie onderzocht van 25 tot 
500m).  

2.4.  Beschrijving van situatie Flow en sediment transport model (als forcering voor 
HABITAT) is voor mei 2001. 

2.5.  Gesimuleerde periode Winter, voorjaar, zomer en herfst 2001 

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

Voor 2001 was een goede bodem en 
hydrodynamische/waterkwaliteits- meetdata 
beschikbaar. 2001 was iets droger dan normaal maar 
kende geen bijzondere events. Biologische 
vergelijkingsdata zijn uit 2001 en omringende jaren; 
deze worden veelal niet jaarlijks gemeten. 

2.7.  Gebruikte software en versienummer HABITAT 2.1.0.19 

3.  Model in data, beschrijving en bronnen 

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

Gebruikt uitvoerfiles van FLOW/WAQ uit zelfde 
studie (hydrodynamica, diepte, zuurstof, 
droogvalduur, zout) 

3.2.  Geografische gebiedsdata ? 

3.3.  Bathymetrie Uit WAQ-model in zelfde studie 

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? 

HABITAT gebruikt geen  curvi-lineair rooster, maar 
interpoleert de model resultaten van 
FLOW/SED/WAQ op een eigen rechthoekig rooster. 
Rooster heeft een hogere resolutie dan curvi lineair 
rooster, dus aggregatie is niet aan de orde.  

3.6.  Randvoorwaarden Nvt 

3.7.  Lozingen van stoffen nvt 

3.8.  Overige forceringen Forcering vanuit Flow en WAQ, verder habitat 
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responses die vanuit de data base zijn gedefinieerd.  

3.9.  Onderbouwing van keuze van belangrijke 
modelprocessen 

Keuze van de belangrijkste soorten van dat gebied 
om de habitat te karakteriseren 

3.10.  Onderbouwing van keuze van belangrijke 
modelparameters 

Vanuit de HABITAT database. 

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? 

Kalibratie heeft per soort en per parameter 
(habitatgeschiktheidscurve) plaatsgevonden door de 
berekende habitatgeschiktheidsindex te vergelijken 
met het daadwerkelijk voorkomen van een soort op 
die locatie.  

4.2.  Gevoeligheidsanalyse Gevoeligheid grid grootte op resultaten.  

4.3.  Validatie Validatie was onderdeel van het kalibratieproces. 
Aparte validatie (bijvoorbeeld in een ander jaar) 
heeft niet plaatsgevonden. 

4.4.  Betrouwbaarheid (objectieve maat) - 

4.5.  Betrouwbaarheid (expert oordeel) Voor de meeste soorten berekent het model een 
zinnige habitatgeschiktheidsindex op plaatsen waar 
deze soorten daadwerkelijk voorkomen, of naar de 
mening van experts voor zouden kunnen komen. Ook 
klopt het globale beeld van waar soorten juist niet 
voorkomen. Soorten die gevoelig zijn voor golfslag 
worden niet goed gemodelleerd omdat WAQ de 
golfwerking niet goed berekent. Verder wordt het 
daadwerkelijk voorkomen van soorten in het veld 
vaak bepaalt door zeer lokale (gradienten in) 
bodemligging en samenstelling; hiervoor hebben 
model en onderliggende data (bodem) niet genoeg 
resolutie. 

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? 
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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 Development and application of effect chain model 
Ems-Dollard (KPP) 

 Projectnummer 1206237 

 Opdrachtgever Rijkswaterstaat 

 Contactpersoon Deltares Jasper Dijkstra, Thijs van Kessel, Bas van Maren 

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  

7.2.  Functioneel beheerder Rijkswaterstaat  

7.3.  Applicatiebeheerder Deltares  

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

7.5.  Locatie bestanden  

8.  Referenties  

8.1.  Kalibratie- en validatierapport Deltares (2011) KPP Ems-Dollard effect chain model. 
1204394-000 

8.2.  Overige rapporten  Deltares (2010), Setup of an effect-chain model for  
the Eems-Dollard Results 2010 ,1202298-000  
Deltares (2012)Development and application of 
effect-chain model for Ems-Dollard, 1206237-000-
ZKS-003 

8.3.  Overige producten  

8.4.  Achtergrondinformatie  

9.  Wensen voor B&O en Ontwikkeling  

9.1.  Wensen voor Beheer en Onderhoud  
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9.2.  Wensen voor Ontwikkeling  

9.3.  Mogelijkheden voor verbeteringen Habitatgeschiktheidscurves kunnen verbeterd 
worden (middels kalibratie op velddata), bepalende 
parameters, vooral golfwerking, kunnen beter 
gemodelleerd worden eerder in de effectketen. 

9.4.  Mogelijkheden voor uitbreiding Er kunnen soorten toegevoegd worden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


