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LAUWERSMEER MODEL

simona-lauwersmeer-2006-v2   

geografische ligging
Het Lauwersmeer model (3D-model met 10 lagen) is 
een kromlijnig model in het Parijse coördinatenstelsel. 
Het SIMONA-model voor het Lauwersmeer valt voor een 
deel in het Kuststrook-fijn model. Het Lauwersmeer-
model is een factor drie fijner dan het Kuststook-
fijn model versie 4. Verder beschrijft het model het 
Lauwersmeer met uitzondering  van de noordzijde 
van de Marnewaard. De westelijke waddenrand ligt 
globaal ter hoogte van het wantij achter Ameland. 
De oostelijke waddenrand is gelegd ter hoogte van 
de ondiepe gedeelten achter het Simonszand, tussen 
Schiermonnikoog en Rottummeroog. De noordrand van 
het model ligt op ca. 15 km. uit de kust v.h. vasteland. 

roosterafmetingen
Het rooster meet 229 bij 556 roosterpunten 
waarvan circa 62.6% actief is. 
(ruim 79600 roostercellen).

resolutie
De maasverdeling is als volgt: 
•	 In	het	Lauwersmeer	zelf	varieert	de	M	maaswijdte	(west-

oost richting) van ca. 20 – 130 m. en zeewaarts tot 280 m.
•	 In	het	Lauwersmeer	zelf	varieert	de	N	maaswijdte	

(noord-zuid richting) van ca. 10 – 150 m. en zeewaarts 
tot 160 m.

Courantgetallen
De courantgetallen variëren globaal tussen 
4 en 14 in het Lauwersmeer model.

schematisatie
In de schematisatie zijn de volgende elementen 

meegenomen:
•	 Spuisluis	Lauwersoog	is	met	2	barriers	te	sturen.
•	 Sluizen	Electra/Zoutkamp	en	Dokkumer	Nieuwe	Zijlen	

en gemaal Dongerdeel kunnen worden meegenomen als 
debietlozing.
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Er	is	alleen	een	diepteschematisatie	
uitgevoerd op basis van de beschikbare
dieptegegevens.	Een	en	ander	betekent	voor	de	
verschillende gebieden van dit model het volgende:
•	 de	diepten	in	het	Waddengebied	en	aansluitende	zeegebied	

zijn geschematiseerd volgens peilingen van 1999;
•	 de	geulen	in	het	Lauwersmeer	gebied	zijn	

geschematiseerd volgens    de lodingen van 1967 en 1968;
•	 de	diepten	in	het	Reitdiep	zijn	niet	geschematiseerd	

wegens het ontbreken van gegevens.
•	 voor	de	hoger	gelegen	gebieden	in	het	Lauwersmeer	is	

gebruik gemaakt van het AHN-hoogtemodel 
(een raster van 5x5).

 
TRIWAQ	kent	geen	overlaten,	daarom	zijn	
de in het gebied aanwezige wegen (N361 en 
Kwelderweg) in de bodem opgenomen.

modelkarakteristieken
Het model wordt aangestuurd aan de linker- en 
rechterzijde van het Lauwersmeer-model door 
middel van het opleggen van snelheidsranden. 
Aan de bovenzijde van het Lauwersmeer 
is een Riemann-rand gedefinieerd

Voor het draaien van het model worden de 
volgende instellingen aangehouden:
•	 tijdstap	=	30	seconden
•	 ruwheid:	Manning	=	0,024	sm-1/3 voor het gehele model.
•	 diffusie	=	30	m2s-1	voor	WAQUA	en	1	m2s-1	voor	TRIWAQ
•	 viscositeit	=	10	m2s-1

Initiele condities:
•	 zoutconcentratie,	32	PPT	global,	12PPT	op	Lauwersmeer
•	 waterstand,	global	0.0m	NAP.	lauwersmeer	-0,7m	NAP
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