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RIJN Model

simona-rijn-j95_4-v1

geografische ligging
Het Rijn j95_4 model is gebaseerd op de vierde versie 
van de Baseline boom c95. Deze gegevens beschrijven, 
zo goed mogelijk, het gebied zoals het er in 1995 bij 
lag. Het gebied loopt van Emmerich km 853.2, net 
over de grens met Duitsland, tot Hardinxveld op de 
Boven-Merwede km 961, tot Krimpen aan de Lek op de 
Lek km 988.8 en tot aan de Ketelbrug dit is de grens 
tussen het Ketelmeer en Ijsselmeer. Het gebied wordt 
weergegeven in het Rijks-Driehoeks coördinatenstelsel. 
De bandijk vormt de grens van het model. 
 
roosterafmetingen
Het kromlijnige rooster, rijn40m_11.rgf, 
meet 671 bij 4272 roosterpunten. 

resolutie
De resolutie varieert sterk. Over het algemeen is een 
lengte stap van 40 meter aanwezig. Vanwege de vele 
bochten kan dit lang niet overal gehaald worden. In de 
scherpe bochten op de IJssel komen cellen kleiner dan 
10m voor. In het zomerbed van de rivier liggen over 
het algemeen 6 à 7 cellen op de Waal loopt dit op tot 
10 à 15 cellen. De breedte van de cellen varieert van 
ongeveer 10 meter op de IJssel, in het zomerbed, tot 50 
à 60 meter in de buitenbochten van de uiterwaarden 

courantgetallen
In de uiterwaarden blijven de Courantgetallen onder de 
10 en over het grootste deel onder de 5. Bij plassen is het 
meestal iets hoger, de Rhederlaag op de IJssel gaat tot 
25.  In het zomerbed loopt het Courant getal in de IJssel op 
tot maximaal 20. Grote delen van de Waal en Nederrijn en 
benedenstrooms op de IJssel  ligt de waarde onder de 10.

schematisatie
In de schematisatie zijn de volgende 
elementen meegenomen:
•	 De	3	stuwen	op	de	Nederrijn	en	Lek	(Driel,	Amerongen	en	

Hagestijn) zijn met 3 lijnbarriers beschreven. 
•	 In	het	model	zijn	vele	10	duizenden	overlaten	aanwezig.
•	 Op	20	locaties	wordt,	buiten	de	open	randen,	water	

onttrokken of toegevoegd aan het systeem. De 
zijriviertjes, beken en kanalen van de Rijntakken zijn dus 
niet fysiek geschematiseerd, maar zijn met behulp van 
lozingen in het model opgenomen.

Er zijn 4 data bronnen gebruikt. De belangrijkste bron 
voor de boven water liggende gegevens is het DTB-
rivieren van de Meetkundige Dienst. Voor de onderwater 
gegevens wordt gebruikt gemaakt van lodingen van de 
Meetdienst van Directie Oost-Nederland en Zuid-Holland. 
De aanwezige vegetatie in het gebied wordt met 
de ecotopenkaart van de Meetkundige Dienst 
beschreven. De laatste bron is de verzameling 
van allerlei handmatige gegevens.

Voor een gedetailleerde beschrijving van de 
gebruikte gegevens wordt verwezen naar baseline/
rijn/j95_4/metainfo/Metadata Rijn j95_4.doc

modelkarakteristieken
Het model wordt aangestuurd met een automatische 
verdeelde debietrandvoorwaarde op de bovenrand, 
km853.2 bij Emmerich, en een waterstands 
randvoorwaarde op de benedenranden van het model 
bij Hardinxveld, Krimpen aan de Lek en Ketelbrug. 
Dit	model	wordt	alleen	in	2D-mode	(WAQUA)	gedraaid.	

MODELBESCHRIJVING

VERSIE



Beschrijving Modelschematisatie simona-rijn-j95_4-v1, Versie 2009-01, copyright RWS-Waterdienst & Deltares

Voor het draaien van het model worden de 
volgende instellingen aangehouden:
•	 tijdstap	=	0.25	minuut
•	 ruwheid:	via	de	Roughcombination	methode,	er	

wordt dus gebruik gemaakt van het handboek 
“Stromingsweerstanden vegetatie in uiterwaarden”:
•	 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. De 
alpha waarde in de hierboven genoemde formulering 
is uiteindelijk gekalibreerd op het hoogwater van 1995 
en geverifieerd op het hoogwater van 1993.

•	 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.

•	 viscositeit	=	1.0	m2s-1

•	 De	Baseline	data	is	gebaseerd	op	Protocol	4.0.	
Verwerking heeft plaatsgevonden met Baseline 4.02, 
Baswaq versie 1.4103 en Waqua Simona 2005-02. De 
uiteindelijke kalibratie heeft met een tussen versie van 
Waqua Simona 2005-02 plaatsgevonden. De verschillen 
met de standaard versie zijn echter zeer gering.

nauwkeurigheid
Voor een beschrijving van de nauwkeurigheid kan 
verwezen worden naar het volgende document : 
baseline/rijn/j95_4/metainfo/Def.concept TMR2006 
Rijn.pdf. Het model is op de top van het hoogwater 
van 1995 gekalibreerd op de MSW stations.
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overige opmerkingen
•	 Het	j95_4	model	is	voornamelijk	gebruikt	voor	het	

kalibreren van het model op het hoogwater van 1995. De 
Baseline boom dient daarna als basis voor de Baseline 
bomen j93_4 j95sb_4, j95mb_4 en hr2006_4. Hr2006_4 
is het model waarmee de Thermometer getallen van de 
Hydraulische Randvoorwaarden 2006 zijn berekend. 
De HR2006 getallen zoals deze als Hydraulische 
Randvoorwaarden zijn gepresenteerd zijn afkomstig van 
het model mhw98_3-hr2006_4. 

•	 Het	aanmaken	van	de	bodem	schematisatie	en	de	
overlaten schematisatie heeft helaas plaatsgevonden 
met een Baswaq executable die afwijkt van de versie die 
bij de officiële Baseline 4.02 hoort. Het verschil wordt 
veroorzaakt door een andere versie van de compiler. In 
de officiële versie worden getallen op een andere wijze 
afgerond, de zogenaamde bankiers afronding, dan in 
de versie waarmee de bodem en de overlaten mee zijn 
aangemaakt. Dit kan resulteren in een andere afronding 
bij het laatste cijfer van een getal. Dit betekent dat bij 
een conversie naar Waqua, met de officiële Baseline 4.02 
versie, de meegeleverde bodem en overlaten bestanden 
niet exact gereproduceerd kunnen worden. Hier en daar 
is, helaas, de hoogte één centimeter verschillend. 

Grootte van de afwijkingen:
•	 Voor	de	bodem	hoogte	van	de	Rijn	geldt	dat	in	

0,196% van de roosterpunten met een bodemhoogte 
een verschil optreedt van één centimeter. Voor 
de overlaten is dit in 0,227 % van de hoogtes. Dit 
percentage heeft betrekking op zowel de kruinhoogtes 
als de hoogtes links en rechts.

•	 Voor	de	bodem	hoogte	van	de	Maas	geldt	dat	in	
0,178% van de roosterpunten met een bodemhoogte 
een verschil optreedt van één centimeter. Voor 
de overlaten is dit in 0,362 % van de hoogtes. Dit 
percentage heeft betrekking op zowel de kruinhoogtes 
als de hoogtes links en rechts.
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