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ZEEDELTA MODEL   

simona-zeedelta-2000-v8 

 

geografische ligging
Het Zeedelta 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

roosterafmetingen
Het rooster meet 500 bij 1538 roosterpunten 
waarvan circa 21% van de roostercellen 
actief (ruim 158600 roostercellen) zijn.

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.
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schematisatie
In de schematisatie zijn de volgende 
elementen meegenomen:
•	 Haringvlietsluizen	(met	17	barriers)
Hiervoor geldt dus dat elke individuele opening 
wordt	gerepresenteerd	door	één	barrier-element.	

Voor de bodemschematisatie is gebruik gemaakt 
van de meest recente en dicht bij de kust gelegen 
dieptebestanden van 1999, lopend langs de gehele kust 
en zeewaarts tot ongeveer 10 km, inclusief de rivieren. 
Verder is gebruik gemaakt van lodingsgegevens van de 
Dienst der Hydrografie voor de Noordzee, aangevuld 
met een terreinmodel voor de Noordzee (1990) en 
gedigitaliseerde kaarten. De diepteschemetisatie 
voor de riviertakken is overgenomen uit de vorige 
versie, op basis van lodingen van 1995.

modelkarakteristieken
Het model wordt aangestuurd met 
Riemannrandvoorwaarden langs de zeerand en 
debietrandvoorwaarden op de rivierranden op 
de	Lek,	Waal	en	Maas.	De	zeerandvoorwaarden	
komen uit het Kuststrook model.

Voor het draaien van het model worden de 
volgende instellingen aangehouden:
•	 tijdstap	=	30	seconden
•	 ruwheid:	Manning	als	volgt	verdeeld	:
	 •	 In	het	zeegebied	is	deze	0,024	sm-1/3

	 •	 Nieuwe	waterweg,	Nieuwe	Maas	en	Lek	variërend	 
 van 0.020 tot 0.025 sm-1/3

	 •	 Oude	Maas,	Merwede	en	Waal	varierend	van	0.020	tot	 
 0.025 sm-1/3

	 •	 Haringvliet,	Hollands	Diep	en	Maas	varierend	van 
 0.020 tot 0.025 sm-1/3

	 •	 Hollandse	IJssel	0.014	sm-1/3

•	 diffusie	=	50	m2s-1, met lokaal ter plaatse van de Nieuwe 
Waterweg	waarden	oplopend	tot	1500	m2s-1

•	 viscositeit	=	6	m2s-1

Dit	model	wordt	zowel	in	2D-mode	(Waqua)
als	in	3D-mode	(Triwaq)	gedraaid.

Voor	het	draaien	in	3D-mode	worden	de	
volgende instellingen veranderd:
•	 turbulentie	volgens	k-epsilon	formulering
•	 diffusie	=	1	m2/s	(wordt	in	feite	overgenomen	door	

turbulentie) 

nauwkeurigheid
De modelgemiddelde standaardafwijking 
van de waterstanden is bepaald 
voor een 24 uurs voorspelling voor de periode 22 juni 2008 
tot 22 september 2008. Deze gegevens zijn verkregen via 
Matroos,	een	database	waarin	onder	andere	berekende	
waterstanden en stroomsnelheden van de operationeel 
voorspellende modellentrein (Nautboom) zijn opgeslagen
De	gemiddelde	RMSE	waarde,	afgeleid	
uit 5 hoofdstations voor het 
Zeedelta-model	bedraagt	:	0.083	meter.	
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