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MODELBESCHRIJVING IJsselmeer Vecht- en IJsselDelta

VERSIE 5e generatie schematisaties

SOFTWARE Baseline 5.2.1, SIMONA 2011- patch 8, Linux, 32 bits,
 single precision;

RELEASES 2012/2013
 baseline-ijvd-j98_5-v2, waqua-ijvd-j98_5-v2;
 baseline-ijvd-j12_5-v1, waqua-ijvd-j12_5-v1;
 baseline-ijvd-beno12_5-v1, waqua-ijvd-beno12_5-v1;

 2009/2010
 baseline-ijvd-j98_5-v1_hr2011, waqua-ijvd-j98_5-v1_hr2011;
  baseline-ijvd- j09_5-v1_hr2011, waqua-ijvd- j09_5-v1_hr2011;

geografische ligging
Het beschreven gebied bevat het IJsselmeer en de
Vecht- en IJsseldelta. Dit is het gebied rond de monding
van de IJssel en Vecht (inclusief Vossemeer,
Kadoelermeer en Vollenhovermeer), het IJsselmeer en
de Overijsselsche Vecht vanaf Ommen tot aan de Duitse
grens. De IJsseldelta en de Vechtdelta vormen beiden
een overgangsgebied tussen een riviersituatie en
meersituatie. Beide rivieren monden uiteindelijk uit in het
IJsselmeer, dat via de spuisluizen in de Afsluitdijk
(Kornwerderzand en Den Oever) op de Waddenzee
loost.

j98_5-v1_hr2011
In deze referentieschematisatie wordt de situatie voor
1998 beschreven. Aanvankelijk is deze schematisatie

opgezet in 2009/2010 in Baseline versie 4.03. Ook het
inmixen van maatregelen is in Baseline 4 uitgevoerd.
Hierbij is voor het overlapgebied met de Rijntakken
informatie overgenomen uit de schematisatie van de
Rijntakken ( Baseline-rijn-j95_4_2). Vervolgens is
deze schematisaties geconverteerd naar Baseline 5
met de Baseline Convertor module in Arc-Gis. Het
aanmaken van de afgeleide bestanden (ruwheid,
overlaten en bodemhoogtemodel) alsmede de
conversie naar WAQUA zijn in Baseline 5 uitgevoerd.
De gebruikte versie van Baseline 5 is 5.05.820 - een
ontwikkelversie. Deze schematisatie heeft als basis
gediend voor het kalibratie en validatie WAQUA-
model, waarin handmatig aanpassingen zijn gemaakt
in de bestanden zoals van bodem, locatie bestanden,
overlaat, rrb, schotjes.
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Vanwege de doorontwikkeling van Baseline 5 is dit hele
proces uiteindelijk herhaald met Baseline versie
5.2.0.435.  Dit heeft geleid tot de schematisatie Baseline-
ijvd-j98_5-v2. Voor het bijbehorende WAQUA-model zijn
de eerder handmatig aangepaste WAQUA bestanden
overgezet en samengevoegd met de opnieuw (via
Baseline versie 5.2) gegenereerde bestanden. Dit model
is het waqua-ijvd-j98_5-v2 model genoemd.

j09_5-v1_hr2011
In deze schematisatie wordt de situatie beschreven voor
31 december 2009 (peildatum WTI2011). Aanvankelijk is
ook deze schematisatie opgezet in 2010 in Baseline
versie 4.03. Ook hier is het inmixen van maatregelen in
Baseline 4 uitgevoerd. Hierbij is voor het overlapgebied
met de Rijntakken (op de IJssel) informatie en
maatregelen overgenomen uit de schematisatie van de
Rijntakken. Vervolgens is deze schematisaties
geconverteerd naar Baseline 5 met de Baseline
Convertor module in Arc-Gis. Het aanmaken van de
afgeleide bestanden (ruwheid, overlaten en
bodemhoogtemodel) alsmede de conversie naar WAQUA
zijn in Baseline 5 uitgevoerd. De gebruikte versie van
Baseline 5 is 5.1.0.975. Deze schematisatie heeft als
basis gediend voor het WAQUA-model dat door WTI in
de productieberekeningen voor de Concept
Randvoorwaarden 2011 is gebruikt. Op verzoek van WTI
is hierbij een variant gemaakt met Q-randen
(debietrandvoorwaarden) bij de Afsluitdijk in plaats van
waterstandsranden bij Den Oever en Kornwerderzand.

Vanwege de doorontwikkeling van Baseline 5 is dit hele
proces uiteindelijk in 2012 herhaald met Baseline versie
5.2.0.435. Dit heeft geleid tot de schematisatie Baseline-
ijvd-j09_5-v1_hr2011. De eerder handmatig aangepaste
WAQUA-bestanden (o.a. bodem, locatie bestanden,
overlaat, rrb, schotjes) zijn overgezet en samengevoegd
met de opnieuw (via Baseline versie 5.2) gegenereerde
bestanden. Dit is het waqua-ijvd-j09_5-v2 model
genoemd.

j98_5-v2
Deze basis is opgezet in 2012. Aanleiding hiervoor was
het beschikbaar komen van het 5e generatie Rijntakken
model waarin voor het overlapgebied (Ketelmeer,
Vossemeer en IJssel tot aan Olst) nieuwere en
gecorrigeerde data beschikbaar is gekomen. Ten
opzichte van Baseline-ijvd-j98_5-v1_hr2011 bevat deze
schematisatie een aantal aanpassingen, waaronder:
· Overname van de 5e generatie Rijntakken

schematisatie (Baseline-rijn-j95_5-v1) voor de
overlapgebieden, inclusief 6 aangepaste actualisatie
maatregelen naar 1998.

· Correcties in het IJVD-gebied vanuit o.a. WTI-project
· De ruwheidscodes in het Ketelmeer zijn handmatig

teruggebracht naar de codes uit het IJVD-deel.
· De lateralen (bronput) Vossemeer en gemaal

Colijn/Ketelhaven zijn handmatig toegevoegd
(overgenomen uit het oorspronkelijke IJVD-model).

· De meetpunten Schokkerhaven en
KMAH_Kamperhoek zijn handmatig toegevoegd
(overgenomen uit het oorspronkelijke IJVD-model).

Voor het WAQUA-model (waqua-ijvd-j98_5-v2) zijn, in
de overlapgebieden met de Rijntakken, de
afvoerafhankelijke zomerbedruwheden overgenomen
van het waqua-rijn-j95_5-v1 model.

j12_5-v1
Deze schematisatie is opgezet in 2012. De j12_5-v1
Baseline-schematisatie (Baseline-ijvd-j12_5-v1) is
opgebouwd vanuit Baseline-ijvd-j98_5-v2 door middel
van 24 maatregelen opgenomen in dit gebied die de
veranderingen tussen 1998 en 2012 beschrijven.

Het bijbehorende WAQUA-model (waqua-ijvd-j12_5-
v1) is volledig vanuit Baseline opgebouwd. De
zomerbedruwheden zijn afkomstig uit waqua-ijvd-
j98_5-v2.

beno12_5-v1 (=dmref12_5-v1)
De beno12_5 Baseline-schematisatie (baseline-ijvd-
beno12_5-v1) is gebaseerd op baseline-ijvd-j98_5-v2.

De schematisatie is vervolgens geactualiseerd naar
de situatie 2012, met uitzondering van de
ecotopenkarteringen van de IJssel (aanname dat het
project Stroomlijn wordt uitgevoerd). Vervolgens zijn
reeds verleende vergunningen opgenomen. Deze zijn
alleen beschikbaar voor het overlapgebied met de
Rijntakken Als laatste stap zijn de zogenoemde HS-
en AO-maatregelen en de maatregelen van Ruimte
voor de Rivier ingemixt. Ook deze zijn alleen
beschikbaar voor het overlapgebied met de
Rijntakken. In feite verschilt dit model dus alleen in het
overlapgebied met de Rijntakken van het model
j12_5-v1. Bij het BenO model is een randvoorwaarden
set beschikbaar (Randvoorwaarden-ijvd-beno).

dmref12_5-v3
De dmref12_5-v3 schematisatie is op vergelijkbare
wijze opgebouwd als Baseline-ijvd-beno12_5-v1.
Hierin zijn alleen aangepast t.o.v. de Baseline-ijvd-
beno12_5-v1 schematisatie: Verbeteringen kade
openingen bij Kampereiland, overname van de helft
van de zomerbedverlaging van het traject Beneden-
IJssel en is de Bypass Kampen opgenomen. De
WAQUA-schematisatie is aangepast aan de behoefte
van het project Deltamodel. De Vecht bovenstrooms
van Ommen is afgeknipt en de modelrand verlegd
naar Ommen. Benedenstrooms zijn de bakjes voor de
Waddenzee afgeknipt en zijn de spuisluizen
Kornwerderzand en Den Oever uit het model
verwijderd. Op de locatie van de spuisluizen liggen in
dit model de benedenstroomse randvoorwaarden.
Voor het Deltamodel zijn hier afvoerranden opgelegd.
Het schotjes-bestand uit Baseline is handmatig
aangepast om de openingen te verbreden.

De bypass bij Kampen zit wel in het model, maar is in
feite afgesloten door overlaten. De stroming door de
bypass wordt gemodelleerd door een onttrekking
vlakbij de inlaat en een lozing in het Vossemeer.
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Bij gebruik van dit model moet van tevoren goed
nagedacht worden over hoe groot de onttrekking/lozing
voor de bypass Kampen moet zijn, hoe omgegaan moet
worden met de benedenstroomse afvoerrand in
combinatie met de initiële condities voor het IJsselmeer
(meerpeil) en hoe de Pannerdensche Overlaat
aangestuurd moet worden.

roosterafmetingen
De WAQUA-IJVD modellen gebruiken het rekenrooster
vijs40m_5c.rgf. Dit rooster is gebaseerd op het rooster
van  het  5e generatie Rijntakken model (rijn40m_5.rgf).
Het rooster van het IJVD-model is afgeknipt bij Olst,
omdat daar de bovenstroomse randvoorwaarde ligt.

Het kromlijnige rooster, in het Parijse coördinatenstelsel,
meet 460 bij 3153 roosterpunten waarvan circa 27%
actief (ca. 389000 roostercellen).

De Waddenzee maakt geen onderdeel uit van het
rooster. Wel zijn er in de Waddenzee, nabij de
spuisluizen in de Afsluitdijk,  twee “bakjes” aan het
rooster toegevoegd om daar gemeten waterstanden te
kunnen opleggen.

resolutie
De resolutie varieert sterk. De resolutie in het
overlapgedeelte met de Rijntakken varieert van ca. 40 m
tot 100 m. In het IJsselmeer verloopt de resolutie van
circa 250 m tot 370 m. De roosterlijnen volgen zo veel
mogelijk de normaallijnen van de rivieren.

courantgetallen

schematisatie
In de schematisatie zijn de volgende elementen
meegenomen:
• Op de Vecht zijn 6 stuwen opgenomen:
De Haandrik, Harderberg, Mariënberg, Junne, Vlisteren
en Vechterweerd. Deze kunstwerken zijn
geschematiseerd in de vorm van barriers, met een
daarbij behorende gate-height, sill-depth en barrier_width
en velocity, zie voor details literatuur 3.
• Op en rond het IJsselmeer zijn opgenomen:
De keersluis in Kadoelen, de balgstuw Ramspol en de
uitwateringsluizen bij Den Oever en Kornwerderzand.
• Voor de balgstuw Ramspol is in het WAQUA-model
voor de situatie 1998 een bouwfase opgenomen. De
doorstroomvernauwing als gevolg van de bouw van de
balgstuwen is in het 1998-model als kade opgenomen.
• Het spuien bij Den Oever en Kornwerderzand gebeurt
op basis van een streefpeil van het IJsslemeer, welke per
seizoen verschilt. Verder wordt er gestuurd op het
waterstandsverschil tussen IJsselmeer en Waddenzee.
• In het WAQUA-model zijn vele tienduizenden overlaten
aanwezig.
• Op 27 locaties kan, buiten de open randen, water
worden toegevoegd of worden onttrokken aan het
systeem. De gegevens die voor de laterale
toestromingen gebruikt zijn bij validatie en kalibratie
verschillen per doorgerekende situatie.
• Er zijn diverse data bronnen gebruikt en er is gewerkt
conform de Dienstspecificatie Invoer Baseline. De

belangrijkste bron voor de boven water liggende
gegevens is het Digitaal Topografisch Bestand (DTB)-
NAT en Algemeen Hoogte Bestand Nederland (AHN)
van RWS-DID. Voor de onderwatergegevens wordt
gebruik gemaakt van lodingen van de Meetdienst van
Dienst Oost Nederland. De aanwezige vegetatie in het
gebied wordt met de ecotopenkaart van RWS-CIV
(voorheen DID) beschreven, waarbij gebruik is
gemaakt van de 1e, 2e en 3e cyclus
ecotopenkartering. Voor een gedetailleerde
beschrijving van de gebruikte gegevens wordt
verwezen naar literatuur 3&4.

modelkarakteristieken
Het model wordt voor de kalibratie- en validatie-
periode aangestuurd door:
· Drie bovenstroomse modelranden met een

afvoer-randvoorwaarde bij de locaties Olst
(IJssel), Laar (Vecht) en Zwolle (Zwarte Water).

· Twee benedenstroomse modelranden met een
waterstandsrandvoorwaarde. Bij de locaties Den
Oever en Kornwerderzand worden de
waterstanden in de Waddenzee opgelegd in twee
stukjes van het rooster, die in de Waddenzee
liggen, de twee zogenaamde ‘bakjes’. De
waterstand wordt op alle drie de randen van de
‘bakjes’ opgelegd. In de ‘bakjes’ zijn alle schotjes
en overlaten verwijderd om de berekende
waterstand ter plaatse van de meetpalen gelijk te
laten zijn aan de daar gemeten waterstand.

· In de modelversie dmref12_5-v3 is de bovenrand
van de Vecht neergelegd bij Ommen en
benedenstrooms bij de spuisluizen in de
Afsluitdijk zijn afvoerranden opgelegd.

· Neerslag: In het IJVD-model is neerslag
meegenomen, omdat de hoeveelheid belangrijk
kan zijn voor de waterbalans vooral op het
IJsselmeer. De neerslag is in de vorm van laterale
toestromingen aan het model toegevoegd. De
gebruikte hoeveelheid neerslag en de locaties
waarop de neerslag is toegevoegd verschillen per
doorgerekende situatie.

· Wind: Uniform en plaats onafhankelijk windveld,
dat wel verandert in sterkte in de tijd.

· Initiële meerpeil: Initieel is de waterstand op het
IJsselmeer, Ketelmeer en Zwarte Meer overal
gelijk ingesteld. Deze instelling verschilt per
doorgerekende situatie, voor details zie literatuur
3.

Dit model wordt alleen in 2D-mode (WAQUA)
gedraaid. Voor het draaien van het model worden de
volgende instellingen aangehouden:
· tijdstap = 0.25 minuut (15 s)
· de horizontale eddy-viscositeit = 1.0 m2s-1
· Er worden in het WAQUA-IJVD model

verschillende ruwheidformuleringen gebruikt. Op
de meren (IJsselmeer, Ketelmeer, Vossemeer en
Zwarte Meer) wordt van de Manning formulering
uitgegaan. Op de Vecht, de IJssel en het Zwarte
Water is voor de ruwheden in het winterbed
uitgegaan van de formuleringen zoals beschreven
in het handboek “Stromingsweerstand vegetatie in
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uiterwaarden” (Velzen et al., 2003a en 2003b). De
winterbedruwheden worden niet gevarieerd, ondanks
de grote onzekerheden. De zomerbedruwheid van de
IJssel is uit het bestaande Rijntakkenmodel
overgenomen.

Het zomerbed van de rivieren (Vecht en IJssel) wordt
met de formulering van alluviale ruwheden berekend.
Het zomerbed is in trajecten ingedeeld, waarbij de
trajectgrenzen gevormd worden door de locatie van
MSW-stations. Deze methode is gelijk aan de vorige
kalibratie-ronde (4e-generatie-WAQUA-modellen
j95_4).

In de WAQUA-IJVD-schematisaties waarbij de 5e-
generatie-Rijntakkenmodellen zijn opgenomen,
verschillen de alpha-waardes op de IJssel in de
hierboven genoemde formulering voor verschillende
afvoerniveaus (hoog, midden en laag). In de
schematisaties die worden gemaakt op basis van
Baseline-ijvd-j98_5-v1_hr2011 zitten nog de
afvoeronafhankelijke alpha-waardes uit het 4e-
generatie-Rijntakkenmodel.

· Een aantal typen ecotopen (akkers, plassen,
kribvakstrand, bebouwd/verhard) worden
weergegeven met een vaste k-Nikuradse waarde.

· Het grootste deel van de vegetatie (grassen, bossen,
ruigtes) worden met de formulering van door- en
overstroomde vegetatie weergegeven.

· De aanwezige gebouwen en de brugpijlers worden in
de ruwheid opgenomen met behulp van de
formulering voor gebouwen.

· In het gebied zijn vele heggen aanwezig, welke een
ruwheid krijgen door de formulering voor heggen.

· De roughcombination-methode maakt het mogelijk
om verschillende types ruwheden in één
ruwheidscode te combineren.

· Nieuwe ruwheidscodes moeten aangevraagd worden
bij de regionale diensten. Dit is belangrijk voor het
versiebeheer van de ruwheidsdefinities
(roughcombination-bestanden).

nauwkeurigheid
De modelresultaten voor de Vecht en het Zwarte Water
zijn gekalibreerd en gevalideerd voor langere periodes.
Voor de kalibratie van het model is een stormachtige
periode met tevens hoge rivierafvoer gekozen: 22
oktober 1998 t/m 9 november 1998.

Voor de validatie/verificatie van het model zijn drie
stormachtige periodes beschouwd:
1) 23-01-1999 t/m 26-01-1999. De wind bedroeg op de
top bij meetstation Stavoren circa 18 m/s (Beaufort 8) uit
westzuidwestelijke richting.
2) 02-02-1999 t/m 06-02-1999. De wind bedroeg op de
top bij meetstation Stavoren circa 17 m/s (Beaufort 7) uit
westelijke richting.
3) 18-01-2007 t/m 19-01-2007. De wind bedroeg op de
top bij meetstation Stavoren circa 22 m/s (Beaufort 9) uit
(zuid)westelijke richting. In deze periode waren de
afvoeren van de IJssel en de Vecht niet bijzonder groot
en lager dan de afvoeren in de kalibratie- en overige

verificatieperiodes. Er bevinden zich twee windpieken
in deze periode en tijdens beide pieken is de
Ramspolkering gesloten geweest.

Het IJsselmeer is niet gekalibreerd maar alleen
gevalideerd aan de hand van de boven genoemde
periodes.

De IJssel is overgenomen uit het gekalibreerde en
gevalideerde Rijntakkenmodel. Voor de nauwkeurig-
heid van resultaten in dat gebied wordt verwezen naar
het factsheet voor de 5e generatie modellen van de
Rijntakken en naar literatuur 8.

De Vecht en het Zwarte Water waren moeilijk goed te
kalibreren. Het vermoeden is dat de gegevens
(randvoorwaarden en gebiedsschematisatie) geen
goede kwaliteit hebben. Er zit daarom enige
onzekerheid rondom modelresultaten in dat gebied.
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overige opmerkingen

· Tijdens de ontwikkeling van de schematisaties
baseline-ijvd-j98_5-v1_hr2011 en baseline-ijvd
j09_5-v1_hr2011 is gebruik gemaakt van Baseline
versie 4.03 en van Baseline versie 5.0.5.820. De
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Baseline schematisatie is daarna, middels een
conversietool Convertor (script-versie 19) genaamd,
geconverteerd van Baseline versie 4.03 naar versie
5.0. Voor de overlap gebieden met de Rijntakken is
gebruik gemaakt van de 4e generatie Rijntakken
Baselinebomen (baseline-rijn-j95_4) en ruwheden en
actualisatie maatregelen naar 1998 en 2009.

De bijbehorende WAQUA-schematisaties (waqua-
rmm-j98_5-v1_hr2011 & waqua-rmm-j09_5-
v1_hr2011) zijn opgezet en afgeregeld met SIMONA
2009 Major Release.

Ook het inmixen van maatregelen is in Baseline 4
uitgevoerd. Vervolgens zijn de schematisaties
geconverteerd naar Baseline 5 met de Baseline
Convertor module in Arc-Gis. Het aanmaken van de
afgeleide bestanden (ruwheid, overlaten en
bodemhoogtemodel) alsmede de conversie naar
WAQUA zijn in Baseline 5 uitgevoerd. De gebruikte
versie van Baseline 5 is 5.05.820. Dit is geen officiële
release van de software. Een officiële release van
Baseline 5 bestond nog niet ten tijde van de
projectuitvoering.

· De 5e generatie Baseline-bomen worden telkens
opgebouwd uit baseline-ijvd-j98_5-v2 i.c.m. Baseline
5.1 of hoger. Bij het opzetten en draaien van
bijbehorende WAQUA-schematisaties dient gebruik
te worden gemaakt van Simona 2011, patch 8 Linux,
32 bits, single precision.

randvoorwaarden
Voor de schematisaties zijn de volgende pakketten van
randvoorwaarden beschikbaar:
· Randvoorwaarden-ijvd-1998 (kalibratie)
· Randvoorwaarden-ijvd-1999 (validatie aansluitende

periode)
· Randvoorwaarden-ijvd-2007 (validatie)
· Randvoorwaarden-ijvd-WTI_testsom
· Randvoorwaarden-ijvd-beno

De eerste set wordt gebruikt voor kalibratie van het
model voor 1998.

De tweede set met randvoorwaarden wordt gebruikt voor
validatie van het waqua-ijvd-j98–model voor het jaar
1999 en bevat twee aansluitende stormen.

De derde set met randvoorwaarden wordt gebruikt voor
validatie van het waqua-ijvd-j09–model voor het jaar
2007. Deze set bevat een ruimtelijk variërende windveld
tijdens de storm gedetailleerde met uurgegevens.

De WTI_testsom bevat twee extreme stormsituaties
met een noordwesterstorm. De test bestaat uit
tijdsafhankelijke WAQUA-berekeningen die moeten
leiden tot een stationair resultaat.

De set Randvoorwaarden-ijvd-beno bevat 1 storm uit
2007, waarbij de afvoer bij Olst vervangen is door een
extreme afvoer om daarmee de sturing van de
inlaatconstructie Veessen-Wapenveld te testen.

maatregelpakketten
Voor de schematisaties zijn de volgende pakketten
van maatregelen beschikbaar:
1. maatregel_lijst-ijvd-j98_5-v1_hr2011-j09_5-

v1_hr2011,
2. maatregel_lijst-ijvd-j98_5-v2-j12_5-v1,
3. maatregel_lijst-ijvd-j98_5-v2-j12veg97_5-v1,
4. maatregel_lijst-ijvd-vgn12_5-v1
5. maatregel_lijst-ijvd-hsao12_5-v1
6. maatregel_lijst-ijvd-rvdr12_5-v1

DISCLAIMER:
De schematisaties zijn opgezet en gekalibreerd met
de eerder genoemde softwareversies. Hierbij waren
de software versies nog in ontwikkeling en is dus niet
gebruik gemaakt van een officiële software-release.
Voor uitlevering van de schematisaties wordt gebruik
gemaakt van officiële software-releases van Baseline,
SIMONA en SobekRe/3. De resultaten van de
kalibratie-som kunnen hierdoor enigszins afwijken van
hetgeen is vastgelegd in de rapportage over de
modelopzet en de kalibratie. Overige verschillen
kunnen veroorzaakt worden door het gebruik van
andere hardware.

Hoewel de informatie in dit document met de nodige
zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaarden RWS en
Deltares geen aansprakelijkheid voor eventuele
fouten of onnauwkeurigheden daarin of het gebruik
ervan door derden. Deltares en RWS behouden zich
het recht voor om de inhoud van dit document te allen
tijde zonder nadere aankondiging te wijzigen.


