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geografische ligging
Het NDB (=noordelijk Deltabekken) model is een kromlijnig 
model in het Parijse coördinatenstelsel en omvat het 
noordelijk deltabekken en het aansluitende deel van de 
Noordzee. Het model loopt tot Zandvoort in het noorden 
en de kop van Schouwen Duiveland in het zuiden. 
Zeewaarts strekt het zich 25 tot 30 km uit. Verder zijn 
de volgende wateren in het model meegenomen:
•	 Nieuwe	Waterweg	-	Nieuwe	Maas	-	Lek	tot	Hagestein
•	 Beneden-Merwede	-	Waal	tot	Tiel
•	 Haringvliet	-	Hollands	Diep	-	Biesbosch	-	Maas	tot	Lith
 
 
rekenrooster
Het rooster meet 500 bij 1688 roosterpunten 
waarvan circa 21% van de roostercellen 
actief (ca. 176000 roostercellen) zijn.

Het rekenrooster van het NDB model is 
“afgeleid” van het Zeedelta model.
In het zeegebied zijn de rekenroosters identiek voor 
beide	modellen	(zowel	in	de	M-richting	als	N-richting).	
Gaande	vanaf	de	kustlijn	tot	en	met	de	grote	noord-
zuid	verbindingen	zijn	in	het	NDB-model	vooral	
meer	N-lijnen	ingevoegd.	Het	totaal	aantal	M-lijnen	
is niet gewijzigd, alleen zijn sommige takken iets 
breder	gemaakt	(o.a.	de	Nieuwe	Waterweg).	In	een	
beperkt	aantal	gebieden	zijn	in	het	NDB-model	kleine	
uitbreidingen doorgevoerd (o.a. Biesbosch).
De riviergedeelten zijn identiek in beide modellen, afgezien 
van	het	inbouwen	van	het	Merwede	kanaal	in	het	NDB-
model	en	hierdoor	extra	N-lijnen	in	de	omgeving	van	
Vianen,	Gorkum	en	Werkendam.	De	afmeting	van	het	
rekenrooster	van	het	NDB-model	is	in	M-richting	gelijk	en	
in	N-richting	150	lijnen	groter	dan	het	Zeedelta	rooster.
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resolutie
De	resolutie	varieert	sterk.	Langs	de	zeerand	liggen	
rekencellen van 200 tot 400 m. Naar de kust toe ligt de 
resolutie rond de 100 tot 200 m. In de riviergedeelten 
liggen gemiddeld 8 tot 14 rekencellen in de breedte, 
wat neerkomt op een resolutie van ongeveer 40 m. 
De uiterwaarden zijn in het algemeen veel grover 
geschematiseerd, met resoluties oplopend tot 150 m.

courantgetallen
De Courantgetallen variëren van 4 tot 13 in het 
zeegebied.	In	het	traject	Nieuwe	Waterweg	-	Nieuwe	
Maas	zijn	de	Courantgetallen	rond	de	13.	In	het	
Callandkanaal komen waarden voor tussen de 16 en 18. 
Ook	op	de	Maas	komen	waarden	voor	tegen	de	20.

schematisatie
In het model is het Haringvlietsluizencomplex 
gedefinieerd als barriers. (17 stuks). Kribben 
zijn gedefinieerd als overlaten (weirs).

Het model is grotendeels gegenereerd met Baseline 3.0.
Deze versie is rechtstreeks afgeleid van de versie NDB2003, 
zoals die is beschreven in lit. HKV PR384 en is gemaakt 
en gebruikt voor het project Ruimte voor de rivier. 
Aanpassingen	ten	opzicht	van	de	2003-versie	behelzen	
bodemligging, delen van de Biesbosch (Aakvlaai) en de 
overlaten.(zie	voor	detials	DHV,	V2452-01-001,	juli	2004).

modelkarakteristieken
Het model wordt als volgt aangestuurd:
•	 Op	de	zeewaartse	rand	door	Riemannrandvoorwaarden.	
•	 Op	de	rivierranden	(Lek,	Waal	en	Maas)	met	een	

debietrandvoorwaarde met automatische verdeling.

De zeewaartse randvoorwaarde wordt gegenereerd 
met het Kuststrookmodel. De herkomst van de 
rivierrandvoorwaarde is afhankelijk van de toepassing. 

Voor het draaien van het model worden de 
volgende instellingen aangehouden:
•	 tijdstap	=	30	seconden
•	 ruwheid:	een	combinatie	van	Manning	(variërend	van	

0.01110 tot 0.02390 sm-1/3) en Nikuradse waarden.
	 •	 In	het	zeegebied	:	0.02080	sm-1/3

	 •	 In	de	Hollandse	IJssel	:	0.01110	sm-1/3

	 •	 In	de	Oude	Maas,	Merwede	en	Maas	:	 
 variërend van 0.01718 tot 0.02186 sm-1/3

	 •	 Haringvliet,	Hollands	Diep	en	Maas	 
 0.01181 tot 0.01612 sm-1/3

•	 diffusie	=	50	m2s-1, met locaal de volgende aanpassingen
	 •	 Deel	van	de	zee	+	mond	Haringvliet	:	150	m2s-1.
				 •	 Waterweg	incl	havenbekkens	50	oplopend	tot	1500	m2s-1.
				 •	 Hartelkanaal	+	Oude	Maas	50	oplopend	tot	500	m2s-1.
				 •	 Harinvliet	+	Spui	50	oplopend	tot	150	m2s-1.
•	 viscositeit	=	1	m2s-1.

literatuur
1.	WAQUA-berekeningen	t.b.v.	rivierverruimende
 maatregelen Bureau BER.
	 DHV,	V2452-01-00,	juli	2004

2.	Waqua-model	Noordelijk	Deltabekken.	
	 Hoofdrapport	+	4	deelrapporten.
 HKV PR384, oktober 2003

3. Onderzoek nauwkeurigheid debietrandvoorwaarden  
 Noordelijk Deltabekken.
 HKV PR595, september 2002

Postbus 177

2600	MH	Delft

T+31	(0)15	285	85	85

info@deltares.nl

www.deltares.nl

Postbus 17 

8200	AA	Lelystad

T+31	(0)320	298	411

www.rijkswaterstaat.nl


