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GREVELINGEN-FIJN MODEL - EX VOORDELTA 

simona-grevelingen-fijn-exvd-1991-v1

geografische ligging
Het Grevelingen model is een kromlijnig model in het 
Parijse coördinatenstelsel. Het omvat het Grevelingenmeer 
en een gedeelte van de  Nederlandse kust. Dit gedeelte loopt 
van de kop van Schouwen-Duiveland tot de kop van Goeree-
Overflakkee. In zeewaartse richting strekt het rooster zich 
uit tot ongeveer 10 km uit de kust. In het zeegebied sluit 
het rooster aan op het rooster van het Kuststrookmodel 
(1999, 1:6). Bij de Brouwersdam is de oriëntatie van de 
roosterlijnen afwijkend van het Kuststrookmodel.

roosterafmetingen
Het rooster meet 110 bij 337 roosterpunten 
waarvan circa 70% van de roostercellen 
actief (circa  25800 roostercellen) is.

resolutie
De resolutie van het rooster varieert. In het zeegebied 
varieert deze van 75x100 m tot 150x200 m. Op het 
Grevelingenmeer varieert dat van 50x60 m tot 175x275 m.

Courantgetallen
Voor een tijdstap van 30 seconden blijven 
de courantgetallen over het algemeen onder 
de 10. Alleen lokaal in de relatief diepe en 
kleinere cellen in de hoofdgeulen kunnen de 
courantgetallen oplopen tot 15 à 20.

schematisatie
In de schematisatie zijn de volgende 
elementen meegenomen:
•	 Brouwerssluis	(met	2	barriers)
•	 Aansluiting	van	het	rooster	op	de	hevel.	De	hevel	zelf	is	

niet gemodelleerd.

Voor de bodemschematisatie is gebruik gemaakt 
van dieptebestanden 20x20 m en 100x100 m van de 
meest recente opname ten tijde van de bouw (1991).
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modelkarakteristieken
Het model wordt aangestuurd met 
waterstandsrandvoorwaarden van de meetlokatie 
BG8. De waterstandsrand is gelegen ter plaatse 
van BG8. Daardoor is het grootste deel van het 
zeegebied afgekoppeld, waardoor de rekentijd met 
ca 35% wordt teruggebracht. Vanwege de geringe 
zoutverschillen tussen het Grevelingenmeer en de 
Noordzee wordt er niet met zout gerekend. 

Voor het draaien van het model in 2D-mode 
worden de volgende instellingen aangehouden:
•	 tijdstap	 =	0,5	minuut
•	 ruwheid	Manning	 =	0,020	sm-1/3 
•	 diffusie									 =	50	m2s-1

•	 viscositeit						 =	1	m2s-1

modelversies
Van het model is een afgeleide versie gemaakt, 
waarbij het rooster een faktor 2 is uitgedund 
(simona-grevelingen-grof-exvd-1991-v1).

nauwkeurigheid
De afgeleide uitgedunde versie geeft een 
standaardafwijking	van	1	cm	voor	de	lokatie	BOM1	
(Bommenede) gelegen in midden van het Grevelingenmeer.
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