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ZOOMMEER-GROF MODEL  

simona-zoommeer-grof-1998-v1  

 

geografische ligging
Het Zoommeer model is een kromlijnig 
model in het Parijse coördinatenstelsel. Het 
omvat het gehele Volkerak-Zoommeer. 

roosterafmetingen
Het rooster meet 98 bij 322 roosterpunten waarvan 
circa 31% actief (circa  9200 roostercellen).

resolutie
De resolutie van het rooster varieert. De maximale 
roosterafstanden liggen in de ondiepe gebieden langs 
de Volkerakdam, namelijk 200x200 m. De kleinste 
roosterafstanden liggen bij de kunstwerken en in het 
noordelijk deel van het Zoommeer, namelijk 60x70 m. 
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courantgetallen
Voor een tijdstap van 60 seconden blijven de 
courantgetallen over het algemeen onder de 20. 
Op een aantal diepere plaatsen in de hoofdgeulen 
komen  waarden voor tussen de 25 en 35.

schematisatie
De schematisatie sluit aan op de bestaande kunstwerken. 
Ter plaatse van de Krammersluizen, Bergse Diepsluis 
en de Bathse spuisluis is een aansluiting gemaakt op 
de modellen Scaloost en Scalwest. De Bathse spuisluis 
is gemodelleerd met 2 barriers. Bodemgegevens zijn 
van de jaren 1997 (Volkerak) en 1998 (Eendracht).

modelkarakteristieken
Aan de Westerscheldezijde is een waterstandsrand 
gedefinieerd, met als randvoorwaarde de waterstand 
van meetlokatie BATH. De Bathse spuisluis is 
gemodelleerd met 2 barriers. Dit geeft de mogelijkheid 
om met dynamisch gestuurde barriers te rekenen. 
Vooralsnog staan de barriers in het model dicht. 
De belangrijkste randvoorwaarden voor het model 
zijn de debieten van de kunstwerken en de afvoeren 
van de Brabantse rivieren. Polderwaterlozingen 
zijn eveneens van belang, echter deze zijn niet 
altijd in voldoende detail beschikbaar.

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

•	 ruwheid	Manning		 =	0.026	sm-1/3  
•	 viscositeit						 	 =	1	m2s-1

modelversies
Het model is een uitgedunde versie van het 
oorspronkelijk gemaakte fijne model. Het rekenrooster 
is een faktor 2 uitgedund ten opzichte van het 
verfijnde model (simona-zoommeer-fijn-1998-v1).
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