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 MODELBESCHRIJVING Maas  
  
 VERSIE 5e generatie schematisaties 
 
 SOFTWARE Baseline 5.2.1, SIMONA 2011- patch 8, Linux, 32 bits,  
  single precision;  
 
 RELEASES 2012 
  baseline-maas-j93_5-v1, waqua-maas-j93_5-v1;  
  baseline-maas-j95_5-v1, waqua-maas-j95_5-v1;  
  baseline-maas-j03_5-v1, waqua-maas-j03_5-v1; 
  baseline-maas-j12_5-v1, waqua-maas-j12_5-v1;  
  baseline-maas-beno12_5-v1, waqua-maas-beno12_5-v1;  
  baseline-maas-dmref12_5-v1, waqua-maas-dmref12_5-v1;  
 

 

 
 

 
geografische ligging 
Het beschreven gebied loopt van iets bovenstrooms van 
Eijsden (Maas km 2.56 op de grens met België) tot 
Keizersveer (Maas km 247), inclusief de Afgedamde 
Maas. Het gebied wordt weergegeven in het Rijks-
Driehoekscoördinatenstelsel en het referentievlak is ten 
opzichte van Normaal Amsterdams Peil (NAP). In het 
bedijkte deel van de Limburgse Maas vormt de bandijk 
de grens van het gebied. In het onbedijkte deel van de 
Limburgse Maas is de basis van de grens gebaseerd op 
juridische begrenzing, aangevuld met de Lob van 
Gennep en de Kraaijenbergse plassen. De begrenzing 
aan de Belgische kant wordt gevormd door hoge 
Vlaamse/Belgische winterdijken. De 5e generatie 
Baseline-bomen worden telkens opgebouwd uit baseline-
maas-j95_5-v1.  
 
j95_5 
Het uitgangspunt voor alle modellen is de Baseline-
schematisatie van het jaar 1995 (baseline-maas-j95_5-
v1). Deze schematisatie is door RWS-LB opgebouwd in 

Baseline 4 en door Deltares vertaald naar een 
Baseline 5-schematisatie. 
 
Het model bevat de gecorrigeerde zomerbedbodem 
van 1995. Dat betekent dat de zomerbedbodem is 
afgeleid van singlebeam-metingen, waarvan, als 
correctie voor het verschil tussen de oude 
singlebeam- en de modernere multibeam-
meetmethode, een constante waarde is afgetrokken 
(Grensmaas, rkm 15.4 t/m 57.0: -30 cm, rest van de 
Maas: -15 cm). Deze bodem wordt beschouwd als 
multibeam-bodem 1995. De winterbedruwheden zijn 
afkomstig van de herziene ecotopenkartering 1996 
(Ecotopen eerste cylcus, publicatie 2010-01-01, 
revisie 2010, versie 2.0). 
 
j93_5 
Om te komen tot een Baseline-schematisatie van het 
jaar 1993 (baseline-maas-j93_5-v1) is de 
schematisatie van het jaar 1995 (baseline-maas-
j95_5-v1) als uitgangspunt gehanteerd. Hierop zijn 
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met behulp van Baseline-maatregelen twee wijzigingen 
doorgevoerd, namelijk het verwijderen van de noodkades 
die in 1995 zijn aangelegd en in baseline-maas-j95_5-v1 
aanwezig zijn en het verleggen van een aantal 
uitvoerlocaties (maatregel_lijst_j95_5-j93_5). 
 
j03_5 
De j03_5 Baseline-schematisatie (baseline-maas-j03_5-
v1) is een kopie van j95_5 en daarna zijn er 44 
maatregelen (maatregel_lijst_j95_5-j03_5) in opgenomen 
die de veranderingen in het gebied tussen 1995 en 2003 
beschrijven. De zomerbedbodem in het 2003-model is 
grotendeels gebaseerd op multibeam-metingen. Alleen 
op de Grensmaas zijn singlebeam-metingen gebruikt met 
de correctie van -30 cm (zie tekst bij j95_5). Het ecotoop 
is geactualiseerd naar 2004 op basis van de herziene 
ecotopenkartering 2004 (Ecotopen tweede cylcus, 
publicatie 2010-01-01,  versie 1.0) en is één van de 
maatregelen. 
 
j12_5 
De j12_5 Baseline-schematisatie (baseline-maas-j12_5-
v1) is een kopie van j03_5 en daarna zijn er 210 
maatregelen (maatregel_lijst_j03_5-j12_5) opgenomen 
die de veranderingen in het gebied tussen 2003 en 2012 
beschrijven. Dit is de meest actuele situatie die is 
opgeleverd bij de oplevering van de 5e generatie 
Baseline-schematisaties en WAQUA-schematisaties. 
Deze bevat ook een aantal Vlaamse maatregelen. In de 
komende jaren zal in het kader van het project Jaarlijkse 
Actualisatie Modellen Maas (JAMM) elk jaar een 
actualisatie worden uitgevoerd, zodat rond de zomer van 
elk jaar weer een actuele Baseline-schematisatie 
beschikbaar komt (dus j13_5, j14_5, etc…). 
 
beno12_5 
De beno12_5 Baseline-schematisatie (baseline-maas-
beno12_5-v1) is gebaseerd op j95_5 en is op de 
volgende manier opgebouwd: 

 

j12veg96_5 

beno12_5 

+ vergunningen 

+ Ruimte voor de Rivier 
+ Maaswerken 

j95_5 + actualisatie, behalve de 
ecotopenkarteringen 
(dus incl. Stroomlijn) 

j12veg96vgn12_5 

 
Het model is dus geactualiseerd naar de situatie 2012, 
met uitzondering van de ecotopenkarteringen (aanname 
dat het project Stroomlijn wordt uitgevoerd). Vervolgens 
zijn reeds verleende vergunningen opgenomen. Als 
laatste stap zijn Ruimte voor de Rivier en Maaswerken-
maatregelen ingemixt. 
 
dmref12_5 
De beno12_5 Baseline-schematisatie (baseline-maas-
beno12_5-v1) is gebaseerd op j95_5. Het dmref12_5 
model is op dezelfde manier opgebouwd als beno12_5. 
Het enige verschil is dat een aantal Vlaamse ingrepen 
niet wordt meegenomen. 

roosterafmetingen 
De WAQUA-modellen gebruiken het rooster 
maas40m_5.rgf. Dit is een 40m-rooster met vakken van 
40 m lengte in het zomerbed. Het rooster  baseert zich op 

maas40m_1, maar aan de benedenranden is het 
aangepast om aan te sluiten bij het rooster van het 
5e-generatie-model van de Rijn-Maasmonding. Het 
kromlijnige rooster meet 186 bij 6000 roosterpunten. 

resolutie 
De resolutie varieert sterk. Over het algemeen is een 
lengtestap van 40 meter aanwezig. Vanwege de vele 
bochten kan dit lang niet overal gehaald worden. In de 
scherpe bochten op de Grensmaas komen cellen 
kleiner dan 10m voor. In het zomerbed van de rivier 
liggen over het algemeen 6 à 7 cellen naast elkaar. 
De breedte van de cellen varieert van ongeveer 10 
meter, in het zomerbed, tot 50 à 60 meter in de 
buitenbochten van de uiterwaarden. 

courantgetallen 

schematisatie 
In de schematisatie zijn de volgende elementen 
meegenomen: 
 De 7 stuwen op de Maas (Borgharen, Linne, 

Roermond, Belfeld, Sambeek, Grave, Lith) zijn 
met 7 lijnbarriers beschreven. 

 In het model zijn vele 10 duizenden overlaten 
aanwezig. 

 Op 27 locaties wordt, buiten de open randen, 
water onttrokken of toegevoegd aan het systeem. 
De zijrivieren van de Maas zoals de Geul, Roer en 
Niers zijn dus niet fysiek geschematiseerd, maar 
zijn met behulp van lozingen in het model 
opgenomen. 

 In het model zijn 3 keringen aanwezig: Kering 
Kromme Nol bij de Afgedamde Maas aan de 
rechter oever ter hoogte van ongeveer km 230, 
keersluis bij de Kraaijenbergse plassen aan de 
linkeroever ter hoogte van ongeveer km 167 
(keerschuif Cuijk), kering bij de Mokerplas aan de 
rechter oever ter hoogte van ongeveer km 164. 

 
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 van RWS-DID. Voor de onderwatergegevens 
wordt gebruik gemaakt van lodingen van de 
Meetdienst van Dienst Limburg en Dienst Zuid-
Holland. De aanwezige vegetatie in het gebied wordt 
met de ecotopenkaart van RWS-DID beschreven, 
waarbij gebruik is gemaakt van de 1e, 2e en 3e cyclus 
ecotopenkartering 2004  (Ecotopen tweede cylcus, 
publicatie 2010-01-01,  versie 1.0 & Ecotopen tweede 
cylcus, publicatie 2010-01-01,  versie 1.0) . 

modelkarakteristieken 
Het model wordt aangestuurd op de bovenrand bij 
Eijsden met een afvoertijdreeks (10-minuten-
waardes). Deze is door van der Veen en Agtersloot 
(2011) afgeleid van gemeten waterstanden bij MSW-
station Eijsden-grens met behulp van een aangepaste 
Qf-relatie voor Eijsden. Op de benedenrand wordt een 
waterstandstijdserie opgelegd die is afgeleid van 
gemeten waterstanden bij MSW-station Keizersveer 
(van der Veen en Agtersloot, 2011). De 
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randvoorwaarden voor de kalibratie verschillen daardoor 
iets ten opzichte van de 4de generatie. De randen liggen 
niet direct op de locaties van de meetstations Eijsden en 
Keizersveer. Daarom kunnen niet rechtstreeks gemeten 
waterstanden of afvoeren worden opgelegd, maar 
moeten de randvoorwaarden iteratief uit metingen 
worden afgeleid. Op 27 locaties zijn zijdelingse 
toestromingen of onttrekkingen opgelegd. De invloed van 
wind en zoutindringing worden niet meegenomen in het 
model. De grondwatercomponent, dus berging van water 
door vollopen en leeglopen van grindpakketten langs de 
Maas, wordt in de modellen verwaarloosd en niet 
meegenomen. 
 
Dit model wordt alleen in 2D-mode (WAQUA) gedraaid. 
Voor het draaien van het model worden de volgende 
instellingen aangehouden: 
 tijdstap = 0.25 minuut 

Bij deze tijdstap kunnen instabiliteiten voorkomen op de 
Grensmaas. Als de instabiliteiten een probleem zijn voor 
een studie, kan ook met een kleinere tijdstap gerekend 
worden. Vanaf een tijdstap van 0.025 minuut lijkt het 
model volledig stabiel te rekenen. 
 ruwheid: via de Roughcombination methode. Er 

wordt dus gebruik gemaakt van het handboek 
“Stromingsweerstanden vegetatie in uiterwaarden” 
(Velzen et al., 2003a en 2003b): 
 

Het zomerbed van de rivier 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-
modellen j95_4). In de 5e-generatie-modellen verschillen 
echter de alpha-waardes in de hierboven genoemde 
formulering voor verschillende afvoerniveaus (hoog, 
midden en laag).  
 
De alpha-waardes zijn met behulp van OpenDa-software 
automatisch gekalibreerd voor 
(afvoerniveau, kalibratie, doorgerekende periodes): 

 laag (L) , HW2003, 10-12-2002 0:00 t/m 17-12-
2002 23:00; 

 midden  (M), HW2003, 10-11-2002 0:00 t/m 16-
11-2002 6:00; 

 hoog (H), HW1995, 29-01-1995 0:00 t/m 04-02-1995 
0:00; 

en geverifieerd voor (doorgerekende periodes (starttijd-
stoptijd), afvoerbereik): 

 winter 1993/1994 (01-11-1993 0:00 uur t/m 31-
01-1994 23:00 uur), L, M, H; 

 winter 1994/1995 (01-12-1994 0:00 uur t/m 28-02-
1995 23:00 uur), L, M; 

 najaar 2003  (15-10-2002 0:00 uur t/m 15-01-
2003 23:00 uur), geen 

 
 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).  

 De ruwheidsdefinities zijn opgesplitst in twee 
roughcombination-bestanden: een vast onderdeel 
dat voor alle Nederlandse riviergebieden geldt, en 
een deel dat de afvoerafhankelijke 
zomerbedruwheden van de Maas bevat. 

 
De stuwen in de Maas zijn gemodelleerd als regelbare 
drempels met een afvoercoëfficiënt van 1.0. 
 De horizontale eddy-viscositeit = 1.0 m2s-1. 
 Bij de verwerking en conversie van de gegevens 

is gebruik gemaakt van Baseline-versie 
5.1.2.1194 en Baswaq-versie 1.4110. De 
WAQUA-berekeningen zijn uitgevoerd met 
Simona 2011, patch 8 Linux, 32 bits, single 
precision. Voor de kalibratie van het WAQUA-
model is gebruik gemaakt van OpenDA-versie 
openda_1.1_beta. 

nauwkeurigheid 
De modelresultaten voor afvoeren lager dan de piek 
van het hoogwater 1995 (dat is de kalibratiesituatie) 
zijn duidelijk beter dan in de 4e-generatie-modellen 
vanwege het gebruik van afvoerafhankelijke 
zomerbedruwheden. De onderstaande tabel geeft een 
indruk van de nauwkeurigheid van de modellen voor 
de kalibratie- en verificatiesituaties. Details zijn te 
vinden in de rapportage (Becker, 2012). Voor het 
lagere afvoerbereik is de nauwkeurigheid minder 
groot dan voor het midden-bereik en hoge afvoeren. 
Dit komt door verstoringen in de afvoerdynamiek 
vanwege de gebruikte stuwsturing en door de 
ruwheden/bodem in de Grensmaas (zie “overige 
opmerkingen” hieronder). Ook de resultaten in het 
midden-bereik worden beïnvloedt door de stuwsturing, 
die niet altijd overeenkomt met de werkelijkheid 
(vooral het moment van openen en sluiten). 
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overige opmerkingen 
 Tijdens de kalibratie werden de stuwen gestuurd op 

gemeten waterstanden. In dat geval wordt, 
onafhankelijk van de berekende lokale Maasafvoer, 
de bovenstrooms van de stuw gemeten waterstand 
zo goed mogelijk gehandhaafd. Bovenstrooms van 
een stuw (ook in het gebied zonder stuweffecten) 
zullen hierdoor verschillen optreden tussen de 
werkelijke afvoerdynamiek (voortplanting en 
demping) en de door WAQUA berekende 
afvoerdynamiek. Met andere woorden, ter plaatse 
van de stuw kan de actuele berekende lokale 
Maasafvoer hoger of lager zijn dan de werkelijke 
(gemeten) afvoer waarbij de actuele gemeten 
waterstand behoort, welke door de WAQUA-
stuurregel wordt gehandhaafd. De stuwstand wordt 
dusdanig aangepast, dat de gemeten waterstand 
alsnog gehandhaafd wordt. Dat heeft invloed op de 
berekende afvoerdynamiek. De afvoerdynamiek 
wordt dus enerzijds beïnvloed door 
onnauwkeurigheden in stroomvoering/berging en 
ruwheden en anderzijds door de WAQUA-sturing van 
de stuwen in de Maas. Deze interactie is een 
gecompliceerd proces. (vgl. van Mierlo et al., 2008). 

Geldigheid bij lage afvoeren: 
 Op de Grensmaas blijken voor afvoeren kleiner dan 

100 m³/s de drempels in de zomerbedbodem een 
grote invloed te hebben op het waterstandsverloop 
en de snelheid waarmee de afvoer door het systeem 
beweegt. Omdat de drempels niet in de 
schematisatie van de zomerbedbodem zitten is het 
model niet geschikt voor afvoeren kleiner dan 100 
m³/s. 

 De kalibratie op het lage afvoerbereik (50-200 m³/s) 
levert vrij hoge ruwheden voor de Grensmaas, die 
voor een vertraging van het afvoersignaal ten 
opzichte van de metingen zorgen. Het model 
reproduceert dus goed de hoogte van de 
waterstanden maar niet het verloop in de tijd. Dit 
wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de bodem. De 
lodingen voor de Grensmaas in de kalibratiemodellen 
zijn singlebeam-lodingen. In de 5e-generatie-
modellen wordt echter met multibeam-bodems 
gewerkt. Om voor dit verschil te corrigeren is de 
bodemligging op de Grensmaas in het model 30 cm 
verlaagd ten opzichte van de lodingen. Misschien is 

deze correctie te groot of op dit traject niet nodig. 
Een andere reden kan zijn dat de lodingen zelf of 
de voor Baseline verwerkte lodingen een te groot 
doorstroomprofiel creëren, door bijvoorbeeld 
eilanden niet mee te nemen. Of er gaat informatie 
verloren bij de vertaling naar WAQUA, omdat het 
rooster te grof is. De modellen zijn geschikt voor 
gebruik met WAQ2PROF. 

randvoorwaarden 
Voor de schematisaties zijn de volgende pakketten 
van randvoorwaarden beschikbaar: 
 Randvoorwaarden-maas-hr2001 
 Randvoorwaarden-maas-hr2006_4  

Deze worden gebruikt voor de testen t.b.v. JAMM en 
bevatten een standaard afvoergolf en permanentie. 

maatregelpakketten 
Voor de schematisaties zijn de volgende pakketten 
van maatregelen beschikbaar: 
maatregel_lijst-maas-j95_5-j93_5,  
maatregel_lijst-maas-j95_5-j03_5,  
maatregel_lijst-maas-j03_5-j12_5,  
maatregel_lijst-maas-j95_5-beno12_5, 
maatregel_lijst-maas-j95_5-dmref12_5, 
maatregel_lijst-maas-j95_5-j12veg96_5, 
maatregel_lijst-maas-j12veg96_5-j12veg96vgn12_5, 
maatregel_lijst-maas-vgn12_5,  
maatregel_lijst-maas-mw12_5, 
maatregel_lijst-maas-zonderVLingrepen 
 

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 Sobek3. 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. 
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