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geografische ligging
Het 3D model van het Noordzeekanaal bestaat grofweg 
uit het gebied vanaf de sluizen in IJmuiden tot ongeveer 
Weesp. Er is ook een deel voor de buitenhaven wat echter 
nu niet wordt gebruikt, omdat de sluizen dicht staan
(lozing middels bronnen). 
 
modeltoepassingen
Het 3D model simuleert het gedrag van water en 
zout(dus ook dichtheids-effecten) en laat zien hoe 
de stromingen en de zouttong zich gedragen onder 
verschillende omstandigheden. Het is mogelijk 
om met het model te kijken wat er gebeurt met 
bijvoorbeeld de zouttong bij ingrepen in het kanaal. 
Hierbij kan men denken aan vergroting van de 
zeesluizen, vergroting van de maalcapaciteit van 
het gemaal of bij verdieping van het kanaal.

Naast de waterbeweging en het zouttransport kan men 
ervoor kiezen om het transport en het gedrag van koelwater 
door te rekenen onder verschillende omstandigheden. 
Of om de dynamiek van slib(erosie en sedimentatie)in 
het Noordzeekanaal te bestuderen met het programma 
SLIB3D. Ook kan gekeken worden naar ecologie(algen 
en zuurstof) en waterkwaliteit. Voor deze laatste 
toepassingen moet dan gebruik gemaakt worden van 
meer programmatuur dan alleen die voor waterbeweging 
en zouttransport(programma DELFT3D-WAQ).
Voor koelwater is er een projectversie 
beschikbaar die verder wordt uitgewerkt en 
zal worden opgenomen in SIMONA. 

roosterafmetingen
Het rooster meet 124 bij 566 roostercellen, waarvan 
19,6% van de roostercellen(circa 13500) actief zijn.

resolutie
Het rooster kent twee ‘hoofdkanalen’ 
met de volgende eigenschappen:
1. Noordzeekanaal : 12 cellen in breedterichting
 en circa 125 in lengterichting
2. Amsterdams-Rijnkanaal : 6 cellen in 
 breedterichting en ca 125 m in lengterichting.

In de M-richting (dwarsrichting) van het rekenrooster 
resulteert dit voor de hoofdkanalen in een 
maaswijdte van ca. 30 m. In de zijkanalen en 
havens varieert de maaswijdte (in lengterichting 
van deze onderdelen) tussen de 40 en 120 m.

In de N-richting, de lengterichting van de hoofdkanalen 
NZK en ARK, varieert de maaswijdte tussen 50 en 120 m.
In de zijkanalen en havens variëren deze 
maaswijdten tussen de 20 en 100 m.

courantgetallen
De maximium waarden van de aspect ratio bedraagt 
op het Noordzeekanaal circa 5 en op het Amsterdam-
Rijnkanaal komen lokaal maximum waarden voor van
6 tot 7.
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schematisatie
•	 De	kleinere	waterlopen	zoals	de	grachten	van	

Amsterdam is gekozen voor een sterk geschematiseerde 
representatie.

•	 Voor	de	bodemschematisatie	is	gebruik	gemaakt	van	de	
gegevens van ca. 2000. 

modelkarakteristieken
Het model wordt aangestuurd met 
debietrandvoorwaarden bij Weesp en Amstel.
In het model zijn diverse bronnen 
(koelwaterlozingen en innames) aangebracht.
Er wordt voor het lozen bij de sluizen geen gebruik 
gemaakt van barriers, maar van bronnen.
Zout-lozingen volgens oppervlak pulserend spuien, 
dynvisc = 0.001, aangepaste achtergrond temp.
Voor het draaien van het model worden de 
volgende instellingen aangehouden:
•	 tijdstap	=	0.5	minuut
•	 ruwheid:	Manning	constant	:	0.020	sm-1/3

•	 diffusie	=	0.5	m2s-1

•	 eddyviscositeit	=	1.0	m2s-1
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