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WESTERSCHELDE-FIJN MODEL 

simona-scalwest-fijn-2000-v1  

 

geografische ligging
Het Westerschelde model is een kromlijnig model in het 
Parijse coördinatenstelsel. Het omvat de Westerschelde 
tot de lijn Zeebrugge-Westkapelle en de Zeeschelde.  
 
roosterafmetingen
Het rooster meet 542 bij 569 roosterpunten 
waarvan circa 24% van de roostercellen 
actief (circa  74000 roostercellen) zijn.

resolutie
De resolutie van het rooster varieert sterk. De maximale 
roosterafstanden liggen aan in de Westerscheldemond, 
namelijk 400x700 m. De gemiddelde roosterafstand in de 
Westerschelde is 150x60 m. Op de Zeeschelde nemen de 
roosterafstanden verder af. Deze zijn het kleinst voor het 
traject Rupel/Zenne/Nete en bedragen gemiddeld 47x60 m..
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courantgetallen
Voor een tijdstap van 30 seconden blijven de 
courantgetallen over het algemeen onder de 20. Op 
een aantal plaatsen in de Westerschelde worden 
waarden tussen de 25 en 30 aangetroffen.

schematisatie
De leidammen op de Ballastplaat en de Plaat van 
Doel zijn opgenomen in de bodemschematisatie.

Jaarlijks is er een opname van de bodem van 
de Westerschelde. Van de laatste jaren zijn 
er bodemschematisaties beschikbaar van de 
Westerschelde voor Scalwest. Voor de Zeeschelde 
komen de bodemgegevens uit Arc/Info bestanden 
en een 1D-schematisatie van de Schelde-takken.

modelkarakteristieken
De randvoorwaarden voor het model worden bepaald 
uit de meetlokaties Zeebrugge, Vlakte van de Raan en 
Westkapelle. Zonodig worden de waterstanden op basis 
van de verhouding van het M2 getij vertaald naar de 
dichtst bijzijnde punten op de modelrand. Vanwege de 
invloed op het zoutgehalte worden debietrandvoorwaarden 
opgelegd voor de afvoeren van de Zeeschelde, Antwerpse 
havendokken, spuisluis Bath en de sluizen bij Terneuzen.

Voor het draaien van het model in 2D-mode 
worden de volgende instellingen aangehouden:
•	 tijdstap								=	0,5	minuut
•	 diffusie			 	=	50	m2s-1

•	 ruwheid	Manning,		
  0.022 sm-1/3   Westerscheldemond 
     0.026 sm-1/3   Vlissingen-Hansweert
     0.0265 sm-1/3  Hansweert-Baalhoek
     0.0252 sm-1/3  Baalhoek-Bath
     0.024 sm-1/3   Bath-grens
     0.024 sm-1/3   grens-Rupelmonde
  0.022 sm-1/3   Rupelmonde-Dendermonde 
  0.0253 sm-1/3  Dendermonde-Gent
  0.024 sm-1/3   Rupel/Zenne/Dijle/Nete                    
•	 viscositeit					=	1	m2s-1
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