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ZUIDELIJKE NOORDZEE MODEL 

simona-zuno-1999-v3  

 

geografische ligging
Het Zuidelijke Noordzee (of Zuno) model is een 
kromlijnig model in Parijse coördinaten. Het omvat 
de zuidelijke Noordzee en Het Kanaal, begrensd door 
de lijnen Aberdeen (Groot-Brittannië) - Hanstholm 
(Denemarken) in het noorden en Bournemouth (Groot-
Brittannië) - Cherbourg (Frankrijk) in het zuid-westen. 
 
In de schematisatie zijn de volgende wateren meegenomen:
•	 Duitse	Bocht	inclusief	de	Elbe,	de	Weser	en	het	Jade	

estuarium
•	 Eems-Dollard	estuarium
•	 Waddenzee
•	 Nieuwe	Waterweg,	geschematiseerd	als	kanaal
•	 Oosterschelde
•	 Westerschelde	inclusief	een	deel	van	de	Schelde	

geschematiseerd als kanaal
•	 Thames,	geschematiseerd	als	kanaal
•	 Humber,	geschematiseerd	als	kanaal
•	 Firth	of	Forth

roosterafmetingen
Het rooster meet 485 bij 169 roosterpunten 
waarvan circa 50% van de roostercellen 
actief (ruim 40600 roostercellen) zijn.

resolutie
De resolutie van het model bedraagt tussen de 4,5 en  
6	km	langs	de	Engelse	kust,	2,5	tot	4	km	in	Het	Kanaal	en	
de	Duitse	Bocht	en	1	tot	2	km	langs	de	Nederlandse	kust.

courantgetallen
De Courantgetallen blijven in het grootste gedeelte van 
het model onder de 7. Lokaal loopt de waarde voor de 
Engelse	kust	op	tot	8,	terwijl	in	de	geulen	in	de	Ooster-	en	
Westerschelde	waarden	voorkomen	van	rond	de	20.
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schematisatie
In de schematisatie is het volgende element meegenomen:
•	 de	Oosterschelde	Stormvloedkering 

(met	7	barriers	i.p.v	52	schuiven)

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. Verder 
is gebruik gemaakt van lodingsgegevens van de 
Dienst der Hydrografie voor de Noordzee, aangevuld 
met een terreinmodel voor de Noordzee (1990) en 
gedigitaliseerde nautische kaarten voor Het Kanaal, de 
Engelse	oostkust,	de	Duitse	Bocht	en	de	Deense	kust.

modelkarakteristieken
Het model wordt aangestuurd met 
waterstandsrandvoorwaarden langs de zeeranden. 
De	zeerandvoorwaarden	komen	uit	het	DCSM	model.	
Daarnaast wordt het model ook aangestuurd met 
ruimtelijk en in de tijd variërende wind en drukvelden. De 
rivierafvoeren worden als puntlozingen opgelegd voor:
•	 Elbe
•	 Weser
•	 Eems
•	 Nieuwe	Waterweg
•	 Schelde
•	 Thames
•	 Humber
•	 Firth	of	Forth
Voor de sluizencomplexen die in het model ontbreken 
vanwege het niet meenemen van het achterliggende water 
(Haringvliet,	Afsluitdijk	en	IJmuiden),	wordt	met	behulp	
van lozingspunten de spuidebieten in het model opgelegd.

Voor het draaien van het model worden de 
volgende instellingen aangehouden:
•	 tijdstap	=	2,5	minuut
•	 ruwheid:	diepteafhankelijke	Chézy,	 

volgens onderstaande verdeling:
					bodemdiepte	(m)		Chézy	(m1/2s-1)
 0 -  5 53
 5 - 10 54
 10 - 15 55
	 15	 -	 20	 56
	 20	 -	 30	 58
 30 - 40 60
	 40	 -	 50	 62
 50 - 60 64
 60 - 80 66
 80 - 100 68
 100 - 150 71
	 150	 -	 200	 74
	 200	 -	 300	 78 
•				diffusie	=	30	m2s-1

•			viscositeit	=	10	m2s-1

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	20	hoofdstations	voor	de	hierboven	genoemde	
periode, in het ZuNo-model bedraagt 0.099 meter. 
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