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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_IJsselmeer-Markermeer_j06-09_v01 Maart 2014 

 
 

1.  Basisbeschrijving gebiedsmodel  

1.1.  Watersysteem Markermeer en IJsselemeer 

1.2.  Naamgeving gebiedsmodel 
(zie Naamgeving conventies modellen Rijkswaterstaat) 

HABITAT_IJsselmeer-Markermeer_j06-09_v01 

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

1.4.  Datum laatste versie Maart 2014 

1.5.  Datum eerste versie 2005 

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

In eerste instantie opgezet voor studie naar de 
effecten van seizoensgebonden peil in het 
Markermeer, en later ook geschikt gemaakt voor het 
IJsselmeer. 

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

Ecologische effecten van: Inrichtingsmaatregelen, 
peilveranderingen, slibmaatregelen. 

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

Habitat geschiktheid voor soorten en soortgroepen 
(ecotopen), inclusief oppervlaktes, min/max 
gemiddeld en standard deviatie. 

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

Toepassing voor IJsselmeer en Markermeer, effecten 
van pakketten van Maatregelen, 
klimaatveranderingen of veranderingen in 
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waterkwaliteit. In vergelijking met referentie of nul-
scenario 

2.  Modelonderdelen  

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

2.2.  Geografische locatie (KML)  

2.3.  Beschrijving rooster en resolutie Resultaten op een raster met resolutie van 10x10m 
(Markermeer) en 20x20m (IJsselmeer) 

2.4.  Beschrijving van situatie Representatieve periode  

2.5.  Gesimuleerde periode Gebaseerd op de situatie 2006-2009 

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

Beschikbaarheid van informatie en data. 

2.7.  Gebruikte software en versienummer HABITAT 2.1.0.19 (PCRaster Versie 9 van april 2007) 

3.  Model in data, beschrijving en bronnen 

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

Slibmodel, De slibkaarten zijn afkomstig van 
slibberekeningen (Delft3D-FLOW, Version 
3.55.05.822, Delft3D-WAQ version 4.5019.s.32.08 
Maasvlakte 10-08-2006 en process definition file 
4.50, Serial: 2006081099) 

3.2.  Geografische gebiedsdata  

3.3.  Bathymetrie RWS meet en informatie dienst,2006 

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? 

Uitvoer van HABITAT op een onafhankelijk raster. 

3.6.  Randvoorwaarden Nvt 

3.7.  Lozingen van stoffen Nvt 

3.8.  Overige forceringen Voornamelijk rekenregels die verband leggen tussen 
de sturende parameters en Habitat geschiktheid. Die 
relaties komen voornamelijk uit gepubliceerde 
literatuur (zie ook model opzet en validatie rapport) 

3.9.  Onderbouwing van keuze van belangrijke 
modelprocessen 

Literatuur 

3.10.  Onderbouwing van keuze van belangrijke 
modelparameters 

Literatuur 

3.11.  Gebruikte procesmanager/ workflowmanager 
en databases 

 

4.  Kalibratie/validatie  

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

Forceringen vanuit slibmodel en data, parameters 
van de relaties uit literatuur en resultaat vergeleken 
met waarnemingen. Richt zich op Waterplanten 
(kranswieren en macrophyten (algemeen) en riet, 
driehoeksmosselen en watervogels (benthosetende 
en waterplantetende vogels) 
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4.2.  Gevoeligheidsanalyse  

4.3.  Validatie Zie validatie rapport : Deltares (2014) HABITAT 
gebiedsmodel IJsselmeer en Markermeer -
Modelopzet en validatie, 1207726-000-ZKS-0042, 4 
maart 2014 

4.4.  Betrouwbaarheid (objectieve maat) Mosselen:  
• Aanwezigheid goed voorspeld 0.69 
• Afwezigheid goed voorspeld 0.80 
• Aanwezigheid fout voorspeld 0.31 
• Afwezigheid fout voorspeld 0.20 
 

4.5.  Betrouwbaarheid (expert oordeel) Waterplanten: Deze dosis-effect relaties zijn 
gevalideerd voor de Veluwerandmeren (Berg,  M.S.  
van  den,  Joosse,  W.,  Coops,  H.,  2003.  A  statistical  
model  predicting  the occurrence and dynamics of 
submerged macrophytes in shallow lakes in the 
Netherlands, Hydrobiologia 506-509: 611-623.) 
Riet: Dosis-effectrelaties gevalideerd voor 
IJsselmeergebied en Frieze boezemmeer De Leijen 
(Penning, W.E., Haasnoot, M., Kuijper, M. en Van 
Buren, R. Rekenregels voor macrofyten in meren ten 
behoeve van de KRW. WL | Delft Hydraulics rapport 
Q4058, Delft. 2006) 
Mosselen IJsselmeer-geen kennisregels voor 
slibconcentraties 
Vogels: Kwalitatieve vergelijking met meetgegevens 
(expert judgement) 

5.  Uitgevoerde aanpassingen (indien van toepassing) 

5.1.  De reden van de aanpassing In het kader van het NMIJ project is in 2010 het 

HABITAT Markermeer model aan RHKDHV geleverd. 

Dit uitgeleverde model is gelijk aan het Markermeer-

IJmeer HABITAT model dat in het BenO is 

opgenomen. Tijdens het NMIJ project zijn de 

kennisregels voor doorzicht, extinctie, een aantal 

waterplanten, driehoeksmosselen en 

quaggamosselen verbeterd dan wel toegevoegd
1
. 

Verder is het model overgezet op HABITAT 3.0 

(draait, in tegenstelling tot HABITAT 2.0, onder 

Windows7). 

5.2.  Het doel van de aanpassing Verbeteren van model resultaten 

5.3.  Een omschrijving van de aanpassing Aanpassing van de volgende kennisregels: 
- Doorzicht 
- Extinctie 
- Chara spp 
- Driehoeksmosselen 

Toevoegen van de volgende kennisregels 
- Nitellopsis obtusa 

                                                   
1 Zie Zuidam et al., 2014, beschikbaar via de HABITAT wiki. 
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- Myriophyllum spicatum 
- Zannichellia spp 
- Alisma gramineum 
- Potamogetum perfoliatus 
- Potamogetum pectinatus 
- Potamogetum pusillus 
- Filamente algen 
- Totale bedekking waterplanten 
- Quagga mosselen 

Gemodelleerde periode is veranderd van 2006-2009 
naar 2009-2013. 
Overgeschakeld op HABITAT 3.0. 

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. 

Zie rapportage van Van Zuidam, 2014 (zie voetnoot 
vorige pagina). 

5.5.  Leidt de aanpassing tot een zodanige wijziging 
van de kalibratieresultaten dat er opnieuw 
gekalibreerd moet worden? 

Is inherent aan kennisregel ontwikkeling 

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

Betere beschrijving van het huidige systeem en 
daardoor waarschijnlijk een betere 
voorspellingskracht 

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

Geen 

6.  Projecten waarin gebiedsmodel ontwikkeld/gebruikt is 

6.1.  Projecttitel Verkenning van effecten van peilstijging op de natuur 
in het IJsselmeer 

 Projectnummer 1200163-004 

 Opdrachtgever Deltaprogramma - Waterdienst 

 Contactpersoon Deltares Maaike Maarse / Valesca Harezlak 

6.2.  Projecttitel Op weg naar een toekomstbestendig ecologisch 
systeem in het Markermeer en IJmeer 

 Projectnummer  

 Opdrachtgever Provincie Flevoland 

 Contactpersoon Deltares Marjolijn Haasnoot 

6.3.  Projecttitel Seizoensgebonden peilen in het IJsselmeergebied 

 Projectnummer Q3889 

 Opdrachtgever  

 Contactpersoon Deltares Marjolijn Haasnoot 

6.4.  Uitbreiden indien nodig  
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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 (2014) HABITAT gebiedsmodel IJsselmeer en 
Markermeer - Modelopzet en validatie, 1207726-
000-ZKS-0042, 4 maart 2014 

8.2.  Overige rapporten   Haasnoot, M., Kranenbarg, J. en van Buren, 
R., 2005. Seizoensgebonden peilen in het 
IJsselmeergebied. WL report Q3889. 2005 
(Download rapport)  

 Haasnoot, M., V. Harezlak, M. Maarse, K. 
Meijer, M. Dionisio Pires en R. van Buren 
(2009): “Op weg naar een 
toekomstbestendig ecologisch systeem in 
het Markermeer en IJmeer”, Deltares - in 
opdracht van provincie Flevoland. 

 Harezlak, V. en M. Maarse, 2009. 
Verkenning van effecten van peilstijging op 
de natuur in het IJsselmeer”, Deltares 
rapport 1200163-004-VEB-0001 

 Harezlak, V., Maarse, M., Noordhuis, R., 
Effecten van de aanleg van luwtestructuren 
en moerasgebied op Naturra2000 doelen in 
het Markermeer.  

 Maarse, M.J., Noordhuis, R., 2012. Effecten 
van peilstrategieën op de Natura 2000 
doelen in het IJsselmeergebied. Deltares 
rapport 1205221-000. 

8.3.  Overige producten  

8.4.  Achtergrondinformatie  

9.  Wensen voor B&O en Ontwikkeling  

9.1.  Wensen voor Beheer en Onderhoud Omzetten naar HABITAT 3.0 
Updaten invoerkaarten 

9.2.  Wensen voor Ontwikkeling Toevoegen soorten 

9.3.  Mogelijkheden voor verbeteringen Verbeteren rekenregels,onder andere fout in 
ecotopen berekening IJsselmeer 

9.4.  Mogelijkheden voor uitbreiding Uitbreiding studiegebied met Veluwe randmeren 

 

http://habitat.wldelft.nl/confluence/display/HABITAT/5+Toepassingen
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