
Beschrijving Modelschematisatie simona-markermeer-2006-v3, Versie 2009-01, copyright RWS-Waterdienst & Deltares

MARKERMEER MODEL 

simona-markermeer-2006-v3

 

geografische ligging
Het model omvat het Markermeer, Gooimeer, Eemmeer, 
Nijkerkernauw, rivier de Eem en de Eemvallei.
 
roosterafmetingen
Het rooster bevat 429 x 613 punten, 
waarvan 65240 actief zijn, dus 25%.

resolutie
De afmetingen van de roostercellen variëren 
sterk. Grootste maaswijdte is op Markermeer 
met 660 m, de kleinste op de Eem met 10m.

courantgetallen
Deze variëren van globaal 0.15 op het Markermeer tot orde 
6 op de Eem; naarmate het harder waait, kunnen door 
opstuwing nog hogere waardes worden bereikt ( 7 tot 8).

schematisatie
In deze schematisatie geen barriers, wel een groot aantal 
overlaten in de Eemvallei en dammen  (rond IJburg en het 
eiland Marken). In principe zijn er 5 open randen waar 
debiet kan worden aan- of afgevoerd. In dit voorbeeld wordt 
alleen de afvoer van de Eem bij Amersfoort gesimuleerd, 
wat in principe voor korte simulaties geen probleem is.
Voor de bodemschematisatie wordt verwezen naar 
de eerder genoemde rapportage; opgemerkt wordt 
dat de bodem van het zomerbed van de Eem op 
NAP-3.80 m is gezet (zie ook slotopmerking).
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modelkarakteristieken
Het model wordt voornamelijk aangestuurd door 
wind. In dit voorbeeld zijn 2 ruimtelijk –variabele 
windvelden meegeleverd. De windvelden zijn qua 
tijd en ruimte een schematisatie en speciaal 
geconstrueerd voor de productieberekeningen 
t.b.v. Randvoorwaardenboek2006/HR2006. 
In het kort samengevat: in de tijd neemt de wind 
in 9 uren toe, vervolgens 4 uren constant en in de 
9 laatste uren afname. Ruimtelijk gezien is boven 
het Markermeer de wind uniform, echter vanaf de 
Hollandsche brug neemt de windsnelheid lineair af 
tot aan Nijkerk; bij Nijkerk is de snelheid tot 90% 
gereduceerd. Het windveld is gedefinieerd op 70x70 
punten en is met –56 graden gedraaid t.o.v. het noorden.

instellingen
•	 Tijdstap=	0.1	minuut	ofwel	6	seconden
•	 Ruwheid	volgens	Nikuradse	(Baseline)
•	 Eddy-viscositeit=	1.0	m2s-1

•	 Windstress	afhankelijk	van	wind:
	 windA=7.78	ms-1,	windB=50	m/s,	CdA=1.37*	10-3 , 

CdB=3.9*10-3

Er wordt alleen in 2D-mode gedraaid.

nauwkeurigheid
Dit onderdeel is voor dit model moeilijk te bepalen. 
Indien de wind als tijdreeks wordt opgegeven (dus 
uniform boven het gebied) zijn afwijkingen orde 
10 à 20 cm. Het is tot op heden nog niet mogelijk 
correcte ruimtelijk variërende windvelden voor 
historisch opgetreden stormen te genereren.

literatuur
1.	 	Uitbreiding	WAQUA-schematisatie	Markermeer	fase2,	

rapport	nr	A1382/10136.2”	door	Alkyon	en	Meander.

overige opmerkingen
De	schematisatie	is	met	Baseline	aangemaakt,	echter	op	
enkele onderdelen handmatig aangepast (o.a. schotjes 
en diepte  IJburg). Handwerk blijft dus nodig voor deze 
schematisatie en is op de volgende plaatsen uitgevoerd:

1. Zo is de diepte van de vaargeul van de Eem aangepast 
in baseline, echter na toepassen van baswaq blijkt er 
bij	de	instroomrand	een	drempel	te	liggen.	Tijdens	het	
handmatig corrigeren is abusievelijk een verouderd 
bestand gebruikt waarin de oude vaargeuldiepte stond.

2. Een groot deel van de secundaire keringen in de 
Eemvallei bleek in de concept ‘productie berekeningen’ 
te hoog. Voor de definitieve berekeningen is een 
overlatenbestand gebruikt dat handmatig (overlaat.
v2f_4hand) is aangepast. De dimensies van de 
secundaire keringen zijn ook aangepast  in de baseline-
schematisatie. Het overlatenbestand wat hieruit volgt 
(overlaat.versie3) verschilt nogal met het handmatig 
aangemaakte bestand  (enkele kruinhoogtes, maar 
vooral afwijkende sill-up en sill-down, sommige 
schuine overlaten zijn rechtgetrokken). Gevolgen voor 
de productiesommen (waterstanden in de rivieras) 
zijn gering (orde centimeter), voor waterstanden in de 
buitenpolders kan dit anders uitpakken.  
 
Voor reproduceren productiesommen moet dus het 
handmatig aangepaste bestand worden gebruikt, 
voor overige toepassingen de baseline variant. Het 
handmatig aangepaste bestand bevat zgn. dubbele 
overlaten en is daarmee niet geschikt voor  
versie 2006-01 en hoger.

3. Vergelijken van modelresultaten kan het best op 
tijdstippen rond de storm piek, dus 9:00, 11:00, 15:00.
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