
 

 

 

 

 

D-HYDRO model Markermeer 
 
3D hydrodynamica: modelopzet en verificatie 

 

 

 

 



 

 

  

2 van 53  D-HYDRO model Markermeer 

11205258-015-ZWS-0007, 18 december 2020 

 

D-HYDRO model Markermeer 

3D hydrodynamica: modelopzet en verificatie 

 

 

 

 

Auteur(s) 

Menno Genseberger 

Arnout Bijlsma 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

  

3 van 53  D-HYDRO model Markermeer 

11205258-015-ZWS-0007, 18 december 2020 

D-HYDRO model Markermeer 

3D hydrodynamica: modelopzet en verificatie 

 

Opdrachtgever Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving 

Contactpersoon Martin Scholten en Yann Friocourt 

Referenties - 

Trefwoorden Markermeer, D-HYDRO, D-Flow FM, ondiep water 

 

Documentgegevens 

Versie 0.1 

Datum 18-12-2020 

Projectnummer 11205258-015 

Document ID 11205258-015-ZWS-0007 

Pagina’s 53 

Status definitief 

 

Auteur(s) 

 Menno Genseberger 
Arnout Bijlsma 

 

   

 

Doc. Versie Auteur Controle Akkoord Publicatie 

0.1 Menno Genseberger 
Arnout Bijlsma 

Pascal Boderie Renée Talens  

1.0 Menno Genseberger

 
Arnout Bijlsma 

Pascal Boderie

 

Gerard Blom

 

 

 

  



 

 

  

4 van 53  D-HYDRO model Markermeer 

11205258-015-ZWS-0007, 18 december 2020 

Samenvatting 

Een eerste versie van een driedimensionaal D-Flow FM model voor het Markermeer is opgezet 

voor modellering van waterbeweging (waterstanden en stroomsnelheden, geen golven) en 

watertemperatuur. Dit uitgaande van de ruimtelijke schematisatie van het diepte gemiddelde 

D-Flow FM model voor het Markermeer. Er is een vergelijking uitgevoerd van modelinstellingen 

van driedimensionale modellen voor omliggende gebieden en generieke instellingen. Op basis 

daarvan zijn nieuwe modelinstellingen afgeleid. Deze verschillen echter met die van een bestaand 

driedimensionaal Delft3D-FLOW model voor het Markermeer. 

Verificatieberekeningen zijn uitgevoerd met al beschikbare meetgegevens. Daarmee is nagegaan 

wat het voorspellend vermogen is van het driedimensionale D-Flow FM model voor waterstand, 

stroomsnelheden en watertemperatuur. Tevens is onderzocht wat het effect is van verschillende 

verticale laagverdelingen en van de in het Delft3D-FLOW model gehanteerde modelinstellingen.  

Het nieuwe driedimensionale D-Flow FM model is geschikt om in te zetten voor toepassingen 

waarbij het om orde grootte effecten gaat en in het open water op delen van het Markermeer met 

weinig diepte variatie. Voor andere toepassingen zal het D-Flow FM model eerst verder verbeterd 

en of uitgebreid moeten worden. Daartoe worden aanbevelingen gedaan. 
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1 Inleiding 

 
Figuur 1 Randen (links, oranje lijn in Google Earth) en (deel)rekenrooster (rechts) van gebied met 

Markermeer, Gouwzee, IJmeer, Gooimeer, Eemmeer en rivier de Eem.  

1.1 Achtergrond 

In het kader van de zesde-generatie D-HYDRO modelschematisaties is eerder voor RWS een 

een diepte gemiddeld D-Flow FM model ontwikkeld voor het Markermeer [1]. Figuur 1 toont links 

het beschouwde gebied. Dit omvat zowel Markermeer als Gouwzee, IJmeer, Gooimeer, Eemmeer 

en rivier de Eem. Rechts in Figuur 1 het bijbehorende horizontale rekenrooster. 

In de loop van 2020 heeft RWS opdracht gegeven om een eerste versie van een driedimensionaal 

model voor het Markermeer op te zetten. Dit uitgaande van de ruimtelijke schematisatie van het 

diepte gemiddelde model uit [1]. Voor de model opzet dient zo veel mogelijk hergebruikt te worden 

van wat al beschikbaar is. 

1.2 Doel 

Doel is een D-Flow FM model dat als basis dient voor toepassingen met stofverspreiding, slib en 

ecologie. Daarvoor is in dit project een eerste modelversie opgezet voor driedimensionale 

modellering van waterbeweging (waterstanden en stroomsnelheden, geen golven) en 

watertemperatuur. 
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1.3 Toepassingen van het model 

In [1, hoofdstuk 2] worden het gebied en de modeltoepassingen met relevante processen en 

doelvariabelen beschreven. Hiervoor is een driedimensionaal waterbewegingsmodel nodig voor 

toepassingen met stofverspreiding en effectstudies op slib en ecologie. De eerste modelversie die 

daarvoor nu is opgezet is voor driedimensionale modellering van waterbeweging (waterstanden 

en snelheden, geen golven) en temperatuur. Voor zout/chloride was de inschatting bij aanvang 

van dit project dat dit nog niet nodig was (in het Markermeer werden toen nog geen directe 

toepassingen voorzien met zout/chloride en het globale watersysteem leek qua zout/chloride 

volledig gemengd in de verticaal). 

1.3.1 Andere processen en doelvariabelen 

Voor andere processen en doelvariabelen die relevant zijn voor de beoogde toepassingen heeft 

een klankbordgroep input en feedback gegeven ter verdere aanscherping. Dit is gedaan tijdens 

een bijeenkomst aan het begin van dit project. Een bespreekverslag is opgenomen in bijlage C. 

Ook in het kader van andere lopende projecten (waaronder Marker Wadden) zijn er  gewenste 

ontwikkelingen. Uitgangspunt hierbij is het toekomstbeeld voor modellering van waterbeweging, 

slib, waterkwaliteit en ecologie in het Markermeer. Dit beeld is eerder gezamenlijk geschetst door 

Deltares, RWS-MN en RWS-WVL in [2, hoofdstuk 5]. Hierin komen de ontwikkelsporen van het 

huidige Markermeer slibmodel met Delft3D [5, 3] en het nieuwe D-Flow FM waterbewegingsmodel 

samen. Bij de verdere aanscherping worden "good modelling practices" gehanteerd aan de hand 

van een al uitgewerkte verrijkte effectketen. 

1.4 Aanpak 

Met als uitgangspunt de ruimtelijke schematisatie van het diepte gemiddelde D-Flow FM model uit 

[1] worden achtereenvolgens de volgende stappen uitgevoerd: 

• Voor de modelopzet worden eerst instellingen afgeleid door vergelijking met driedimensionale 

modellen van omliggende gebieden en generieke instellingen. 

• Door modelverificatie wordt nagegaan wat het effect van deze instellingen op de berekende 

stroomrichtingen en stroomsnelheden. Dit in vergelijking met de beschikbare metingen 

waarmee het driedimensionale Delft3D-FLOW model uit het Markermeer slibmodel in [3] is 

gevalideerd. 

• Door modelverificatie wordt nagegaan wat het effect van de instellingen voor het 

driedimensionale waterbewegingsmodel is op de berekende waterstanden. Dit in vergelijking 

met de beschikbare metingen van één van de stormperioden van enkele dagen waarmee het 

diepte gemiddelde D-Flow FM model uit [1] is gevalideerd. 

• Door modelverificatie wordt het effect van de instellingen voor het driedimensionale 

waterbewegingsmodel op de berekende temperatuur inzichtelijk gemaakt. Dit in vergelijking 

met de beschikbare metingen uit meetcampagne [4] en daarvoor al beschikbare Delft3D-FLOW 

resultaten. 

1.5 Gebruikte programmatuur en hardware: 

• De ruimtelijke schematisatie (in horizontale richting) van het model is al eerder gemaakt in [1]. 

Voor de daarvoor gebruikte software (ArcGIS, Baseline, Bas2FM en RGFGRID) zie sectie 1.3 

in  [1]. 

• Voor het inspecteren van modelinstellingen en modelinvoer: Delft3D user interface versie 

4.04.02 voor Windows 64 bits (met daarbinnen QUICKIN en RGFGRID). 

• Voor het draaien van het D-Flow FMmodel is gebruik gemaakt van 

D-Flow FM uit de D-HYDRO / Delft3D FM release 2020.04 (aangestuurd met DIMR) 

op het Deltares H6 linux-cluster (Linux CentOS-6.5, nodes met elk 4 cores  in 1 Intel 

Xeon E3-1276 v3 processor, 32 GB geheugen per node, 3.6 GHz per core, node 

aangeduid met E3-1276 v3 node) 

en 
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D-Flow FM uit de D-HYDRO / Delft3D FM release 2020.04 op de nationale 

supercomputer Cartesius bij SURFsara1 (Linux bullx/Red Hat Enterprise 7, nodes 

met elk 32 cores in 2 Intel Xeon E5-2697A v4 processoren, 64 GB geheugen per 

node, 2.6 GHz per core, node aangeduid met E5-2697A v4 node). 

• Voor het nabewerken van modelresultaten: MATLAB 9.4.0.813654 (R2018a) voor Windows 64 

bits met daarbinnen Delft3D-QUICKPLOT (revisie 16532 uit 

https://svn.oss.deltares.nl/repos/openearthtools/trunk/matlab). 

1.6 Leeswijzer 

In hoofdstuk 2 worden de al beschikbare meetgegevens voor de verificatie toegelicht. Dan volgt in 

hoofdstuk 3 de modelopzet, ingegaan wordt op de modelinstellingen, verticale laagverdelingen en 

gebruikte randvoorwaarden. Hoofdstuk 4 beschrijft de verificatie op waterstand, stroomsnelheden 

en temperatuur. Dan volgen toetsing voor gebruikstoepassingen en rekentijden in hoofdstuk 5. 

Afgesloten wordt door hoofdstuk 6 met conclusies en aanbevelingen. 

1.7 Terminologie 

In dit rapport worden de volgende definities gebruikt: 

 

Nederlandse term Beschrijving Voorbeeld 

gebiedschematisatie Een beschrijving van een specifiek gebied of 
water-/grondwatersysteem, voor een specifieke 
periode 

baseline-rijn-j15_5-v1 
(software: Baseline, 
watersysteem: Rijn, periode: 
2015) 

modelschematisatie = modelsoftware + gebiedsschematisatie 
Een rekenkundig model van een specifiek gebied 
of water-/grondwatersysteem gebouwd met 
specifieke modelsoftware, voor een specifiek 
systeem en een specifieke periode 

waqua-rijn-j15_5-v1 (sofware: 
WAQUA. watersysteem: Rijn, 
periode: 2015) 

modelsoftware  Een software pakket waarmee 
modelschematisaties kunnen worden 
doorgerekend aan de hand van een numerieke 
implementatie van fysische processen 

D-Flow FM, WAQUA 

modelsoftwaresuite Een samenhangend geheel van modelsoftware 
systemen 

D-HYDRO, SIMONA 

 

Wanneer alleen het woord ‘model’ wordt gebruikt, wordt hier specifiek een ‘modelschematisatie’ 

mee bedoeld. 

 

 

—————————————— 
1 We acknowledge that parts of the results of this research have been achieved using the DECI resource Cartesius based in 

The Netherlands at SURFsara with support from PRACE. The support of Maxime Mogé from SURFsara, The Netherlands to 

the technical work is gratefully acknowledged. 
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2 Beschikbare data 

Voor de verificatie van de eerste versie van het driedimensionale D-Flow FM model voor het 

Markermeer zijn al beschikbare meetgegevens hergebruikt. Dit wordt hier toegelicht. 

2.1 Waterstanden 

Zowel voor het jaar 2011 als voor de stormperiode in januari 2007 is gebruik gemaakt van 

waterstandsmetingen uit MATROOS2. Dit betreffen de observatiestations zoals weergegeven in 

Figuur 2. 

 
Figuur 2 Locaties van observatiestations uit MATROOS voor waterstandsmetingen. 

2.2 Stroomsnelheden 

De meest uitgebreide set van metingen direct bruikbaar3 is van het NMIJ (Natuurlijker Markermeer 

IJmeer) luwte experiment bij Warder uit 2011. Er is toen tijdelijk een slibscherm aangelegd voor 

onderzoek naar de effecten van een luwtestructuur. Met ADCP’s op meetpalen zijn toen 

stroomrichtingen en stroomsnelheden gemeten, zie de beschrijving in [3]. De metingen waren bij 

de kust en in het midden van het Markermeer: ze geven hierdoor zowel een indruk van het lokale 

als globale gedrag van de waterbeweging. Deze metingen zijn gebruikt voor de validatie van het 

Markermeer slibmodel met Delft3D in [3], waaronder een standalone validatie van het Delft3D-

FLOW model (dat in het slibmodel zit) voor driedimensionale waterbeweging. De belangrijkste 

metingen  waren voor meetpalen FL50, FL52 en FL54 bij Warder en meetpaal FL42 in het midden 

van het Markermeer, zie Figuur 3. Omdat voor deze vier meetpalen de oorspronkelijke ADCP 

meetgegevens niet achterhaald konden worden zijn figuren uit [3] integraal opgenomen in het 

huidige rapport. Voor de verificatie zijn vergelijkbare figuren van resultaten met de eerste versie 

van het nieuwe driedimensionale D-Flow FM model gemaakt. 

—————————————— 
2 Multifunctional Access Tool foR Operational Oceandata Services, matroos.rws.nl 

3 In het kader van KIMA (Kennis en Innovatie programma Marker Wadden) is recent een meetpaal met ADCP en een 

meetframe met ADV geïnstalleerd voor validatie van lokaal stromingsgedrag. Er is hierbij o.a. behoefte aan validatie van de 

berekende snelheidsschering tussen oppervlakte en bodem als functie van de windcondities. 
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Figuur 3 Locaties van meetpalen FL42, FL50, FL52 en FL54 zoals ook gebruikt tijdens het NMIJ luwte 

experiment bij Warder in 2011. 

2.3 Watertemperatuur 

Van augustus 2007 tot september 2008 is tijdens een meetcampagne [4] ook de 

watertemperatuur gemeten. Voor meetpaal FL42 (zie Figuur 3) zijn toen op twee diepten 

temperatuurmetingen verricht: op -139 cm +NAP en op -408 cm +NAP. Deze metingen zijn eerder 

gebruikt voor het opzetten van een diepte gemiddeld Delft3D-FLOW model voor het berekenen 

van de watertemperatuur. Dit Delft3D-FLOW model is gebaseerd op het driedimensionale 

Delft3D-FLOW model dat in het Markermeer slibmodel zit [3, 5] (hetzelfde Delft3D-FLOW model 

als gevalideerd met metingen van het NMIJ luwte experiment, zie de vorige sectie). 
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3 Modelopzet 

3.1 Geometrische gegevens 

Uitgangspunt van de opzet van het driedimensionale model voor het Markermeer is de 

modelschematisatie j19-v1 (rekenrooster, projectie vanuit Baseline etc.) van het diepte 

gemiddelde D-Flow FM model uit [1]. Er zijn hier geen wijzigingen in aangebracht noch is terug 

gestapt naar een eerdere versie van de modelschematisatie. Denk hierbij aan een geometrie die 

beter overeenkomt met de beschouwde historische verificatieperiode. De inschatting is dat dit niet 

veel effect zal hebben op de uitkomsten: de metingen van de verificatieperioden liggen in 

gebieden waar weinig is veranderd qua geometrie.  

3.2 Verticale laagverdeling 

Er zijn meerdere configuraties voor een verticale verdeling van rekenlagen mogelijk. Figuur 4 laat 

de waterdiepte in het j19-v1 D-Flow FM model van het Markermeer zien. Over het algemeen is de 

diepte zo’n -4 m +NAP met ondiepere zones bij de oevers en een aantal diepere putten en 

vaargeulen. Voor toepassingen met stofverspreiding, slib en ecologie zijn deze bovenste 4 meters 

van de waterkolom belangrijk voor windgedreven transport op de schaal van het Markermeer. Om 

hierbij een geleidelijke overgang te hebben naar de ondiepere zones en voor een representatie in 

het model van de verticale gelaagdheid (stroming bij het wateroppervlak heeft over het algemeen 

een andere richting dan stroming bij de waterbodem) is er voorkeur om hiervoor minstens 5 sigma 

lagen te gebruiken. Voor het kunnen rekenen met ondiep water stroming gekoppeld aan golven 

voor resuspensie van slib is het belangrijk dat de waterbodem goed gevolgd wordt door het 

rekenrooster. Maar voor lokale effecten in diepe putten (denk aan microstratificatie tijdens een 

warme periode of dichtheidsstromingen ten gevolge van een mobiele sliblaag) ligt juist een 

aanpak met Z lagen voor de hand. Daarom is voor de eerste modelopzet van het 

driedimensionale D-Flow FM model gekozen om drie verschillende configuraties te beschouwen 

voor de verticale laagverdeling: 

• z-sigma lagen (“3D, 5 σ + Z, ΔZ = 50 cm”): 5 sigma lagen tussen -4.25 m +NAP en +0.75 m 

+NAP bovenaan, Z lagen met vaste dikte van 50 cm vanaf onder -4.25 m +NAP tot aan de 

bodem, 

• 7 (“3D, 7 σ”) sigma lagen, uniform verdeeld over de gehele waterdiepte in de verticale richting 

en 

• 15 (“3D, 15 σ”) sigma lagen, uniform verdeeld over de gehele waterdiepte in de verticale 

richting. 

 

Voor de configuratie met z-sigma lagen is gezorgd dat de 5 sigma lagen de bovenste 4 meter van 

de waterkolom omvatten. Daarbij is de bovengrens gekozen op basis van typische 

waterstandfluctuaties in het Markermeer met wat extra marge voor extremere condities zoals bij 

BOI4. In eerste instantie was ook een configuratie bedacht met een verfijning met een factor 2 van 

bovenstaande z-sigma lagen in de verticaal, vanwege onpraktische rekentijden (een wall clock tijd 

van 70 uur ten opzichte van 23 uur voor een verificatie berekening over tweede gedeelte van 

2011, dit op 4 E5-2697A v4 nodes met in totaal 128 cores) is hier van afgezien. 

 

—————————————— 
4 Beoordelings- en Ontwerpinstrumentarium (voor hoogwaterveiligheid) 
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Figuur 4  Diepte (m +NAP) van j19-v1 D-Flow FM model voor het Markermeer. 
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3.3 Modelinstellingen 

Voor het nieuwe driedimensionale D-Flow FM model van het Markermeer moeten 

modelinstellingen bepaald worden. De modelinstellingen van het diepte gemiddelde D-Flow FM 

model [1] zijn daarvoor niet voldoende. Er is een vergelijking uitgevoerd van de modelinstellingen 

van de zesde-generatie driedimensionale D-Flow FM modellen voor IJsselmeer, 

Noordzeekanaal/Amsterdam Rijnkanaal en Noordzee. Op basis van deze vergelijking, de 

generieke instellingen voor de zesde-generatie modellen en de modelinstellingen van het diepte 

gemiddelde D-Flow FM model zijn eerste modelinstellingen afgeleid voor het driedimensionale 

model. Deze instellingen staan onder “3D 2020” vermeld in de tabellen in bijlage A. 

 

Echter, eerder is in [2, hoofdstuk 5] een gezamenlijk toekomstbeeld geschetst voor modellering 

van waterbeweging, slib, waterkwaliteit en ecologie in het Markermeer. Hierin komen de 

ontwikkelsporen van het huidige Markermeer slibmodel met Delft3D [5, 3] en het nieuwe D-Flow 

FM waterbewegingsmodel samen. Het driedimensionale Delft3D-FLOW model binnen het 

slibmodel gebruikt andere instellingen dan afgeleid voor het nieuwe driedimensionale D-Flow FM 

model. Deze modelinstellingen voor Delft3D-FLOW zijn zo goed als mogelijk overgezet naar 

instellingen voor D-Flow FM en staan vermeld onder “3D 2012” in de tabellen in bijlage A. 

 

De twee belangrijkste verschillen tussen “3D 2012” en “3D 2020” betreffen de windschuifspanning 

en de bodemruwheid. Voor het driedimensionale Delft3D-FLOW model (en zoals overgezet naar 

de “3D 2012” instellingen) wordt dit toegelicht in sectie 3.4.1. Voor de “3D 2020” instellingen 

komen de windschuifspanning en bodemruwheid uit het diepte gemiddelde D-Flow FM model [1]. 

Dit wordt nu toegelicht.  

Voor de bodemruwheid wordt effectief, via de trachytopen, een Manning coëfficiënt met constante 

waarde van 0.0263 s / m1/3 gebruikt voor bijna alle deelgebieden in het Markermeer. Alleen voor 

rivier de Eem wordt een andere aanpak gehanteerd: de ruwheids formulering volgens de formule 

van White-Colebrook met een k-Nikuradse ruwheidswaarde van 0.05 m. Voor een uitgebreide 

beschrijving van de herkomst wordt verwezen naar bijlage E van [1], op een kleine 

gevoeligheidsanalyse na is afgelopen 25 jaar weinig veranderd aan deze gebruikte waarden. 

Dit geldt ook voor  de windschuifspanningscoëfficiënt, dit trapvormige profiel wordt al gebruikt 

sinds1997 [7]. Bij het maken van eerdere WAQUA modelschematisaties voor Markermeer en 

Veluwerandmeren is eerder niet echt sprake geweest van kalibratie. Daarom is voor het diepte 

gemiddelde D-Flow FM model in [1] met inbreng van verschillende experts nagegaan wat een 

goede te volgen kalibratiestrategie zou zijn. We benoemen nu de belangrijkste punten daarvan, 

zie voor een meer uitgebreide beschouwing sectie 5.1 van [1]. Nagegaan is of een pragmatische 

aanpak binnen budget en doorlooptijd haalbaar was, er bleken echter verschillende inhoudelijke 

argumenten te zijn die om verdere verdieping/overweging vroegen. Voor wind is door experts 

aangegeven om een zo zuiver mogelijke windinput te gebruiken die het meest overeenkomt met 

de gemeten openwater wind. Daarbij hoort een zo zuiver mogelijke 

windschuifspanningscoëfficiënt die consistent gebruikt moet worden in alle modellen in de 

modelketen voor wind, waterbeweging en golven. Ook is toen geadviseerd voor het zesde- 

generatie model over te stappen op een driedimensionale aanpak: “Ga niet een 2D model 

kalibreren op waterstanden op basis van bodemruwheid, maar maak het model 3D en stop er 

meer fysica in.” Uiteindelijk is in [1] uitgegaan van een diepte gemiddelde aanpak met D-Flow FM 

en zijn alle beoogde stormperioden gedraaid met het vijfde-generatie WAQUA en het zesde-

generatie D-Flow FM model van het Markermeer gebied. Er is geen kalibratie uitgevoerd: voor D-

Flow FM zijn de instellingen waaronder de windschuifspanningscoëfficiënt (en de aan het begin 

van deze alinea toegelichte bodemruwheid) zo goed als mogelijk overgenomen van het WAQUA 

model. 

 

Door middel van de verificatieberekeningen wordt nagegaan wat de effecten van deze twee 

verschillende sets van modelinstellingen, “3D 2012” en “3D 2020”, zijn voor het driedimensionale 

D-Flow FM model op de berekende waterstand, stroomsnelheden en watertemperatuur. 
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3.4 Randvoorwaarden ten behoeve van verificatie 

3.4.1 Verificatie op waterstand en stroomsnelheden voor 2011 

Tijdens het NMIJ (Natuurlijker Markermeer IJmeer) luwte experiment bij Warder uit 2011 is wat 

uitgebreider gekeken naar de wind. Uiteindelijk zijn voor het Delft3D-FLOW model uit [3] 

windmetingen op meetpaal FL42 in het midden van het Markermeer gebruikt. In [3, sectie 4.4] is 

een gevoeligheidsonderzoek gedaan naar de daarvoor in het Delft3D-FLOW model gehanteerde 

windschuifspanningscoëfficiënt  die eerder bepaald is in ([5, sectie 4.1], zie ook einde van deze 

paragraaf). Daaruit is geconcludeerd dat de gebruikte waarde van de 

windschuifspanningscoëfficiënt 0.00195 acceptabel is. Ook is in [3, sectie 4.4] geconstateerd dat 

de gebruikte extreme ruimtelijk uniforme k-Nikuradse ruwheidswaarde van 0.005 m volgens de 

formule van White-Colebrook de met Delft3D-FLOW gemodelleerde stroomsnelheden flink 

verbeterd heeft ten opzichte van de metingen bij meetpaal FL42. Naast de bij meetpaal FL42 

gemeten wind met de waarden voor windschuifspanning en ruimtelijke uniforme ruwheid worden 

voor 2011 alleen lozingen en onttrekkingen opgelegd bij de Krabbersgat- en Houtribspuisluizen. 

Dit zijn precies dezelfde lozingen en onttrekkingen als voor het Delft3D-FLOW model [5, sectie 

3.5]. Vanuit een gesloten waterbalans zijn deze lozingen en onttrekkingen afgeleid zodat het 

model precies het meerpeil berekent dat overeenkomt met het meerpeil op basis van gemeten 

dagelijkse waarden. Dit meerpeil is voor de situatie zonder wind. Voor de modellering van de 

snellere, door wind gedreven waterstandsfluctuaties bovenop het meerpeil, is de 

windschuifspanningscoëfficiënt gekalibreerd door te kijken naar de respons van de waterstand in 

verschillende observatiestations [5, sectie 4.1]. 

Er worden twee perioden gesimuleerd (dit is inclusief inspeeltijd): 28 april 2011 tot 14 september 

2011 voor met name de situatie in augustus zonder slibscherm en 15 augustus 2011 tot 15 januari 

2012 voor met name de situatie in oktober en november met slibscherm. Voor beide perioden 

wordt voor het nieuwe driedimensionale D-Flow FM model dezelfde uniforme initiële waterstand 

van -18 cm +NAP gebruikt als het Delft3D-FLOW model in [3]. 

3.4.2 Verificatie op waterstand voor stormperiode januari 2007 

Aanvullend wordt een verificatie op waterstanden gedaan voor observatiestations uit Figuur 2 voor 

de periode van 16 tot 20 januari 2007 met een historische storm (zuidwestelijk tot westelijke wind, 

twee pieken vlak na elkaar van 21 m/s). Voor een beschrijving van storm en randvoorwaarden 

wordt verwezen naar sectie 4.4 in [1]. Er wordt gebruik gemaakt van een ruimtelijk uniforme wind 

op basis van metingen bij KNMI meetstation Wijdenes. Voor het nieuwe driedimensionale D-Flow 

FM model wordt dezelfde uniforme initiële waterstand van -34.9 cm +NAP genomen als het diepte 

gemiddelde D-Flow FM j19-v1 model in [6] (waar hier ook de uitkomsten mee vergeleken worden). 

3.4.3 Verificatie op watertemperatuur voor 2007/2008 

Voor het diepte gemiddelde Delft3D-FLOW model voor het berekenen van de watertemperatuur 

zijn etmaal gemiddelde gegevens van het KNMI gebruikt voor Schiphol voor de grenslaag tussen 

atmosfeer en water (relatieve luchtvochtigheid, temperatuur in de lucht en wolkbedekking). Voor 

de wind is potentiele wind gebruikt van KNMI meetstation Berkhout. Het Delft3D-FLOW model 

maakt gebruik van dezelfde soort lozingen en onttrekkingen bij Krabbersgat- en 

Houtribspuisluizen als voor de 2011 verificatieperiode. Alleen wordt door een truc het effect van 

temperatuur bij deze lozingen en onttrekkingen niet meegenomen. Omdat voor temperatuur de 

belangrijkste randvoorwaarden liggen op de grenslaag tussen atmosfeer en water is voor de 

verificatie van het nieuwe driedimensionale D-Flow FM model gekozen om geen lozingen en 

onttrekkingen op te leggen en alleen een meerpeil van -19 cm +NAP te gebruiken als initiële 

waterstand. Er wordt dus in feite een gesloten bak gesimuleerd waarbij de waterstanden niet 

helemaal overeenkomen met de gemeten waarden. De verwachting is dat dit minder van belang is 

voor de gemodelleerde watertemperatuur, dit op kleine schommelingen ten gevolge van een 

relatief grote in-/uitstroom in een korte tijdspanne na. 
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4 Modelverificatie 

Voor het nieuwe driedimensionale D-Flow FM model zijn verificatieberekeningen uitgevoerd met 

de al beschikbare meetgegevens. Daarmee is nagegaan wat het voorspellend vermogen is van 

het model voor waterstand, stroomsnelheden en watertemperatuur. Tevens is onderzocht wat het 

effect is van de drie verschillende configuraties voor de verticale laagverdeling (“7 σ”, “15 σ” en 

“3D, 5 σ + Z, ΔZ = 50 cm”) en van de twee verschillende sets van modelinstellingen (“3D 2012” en 

“3D 2020”). Dit is achtereenvolgens gedaan voor waterstand en stroomsnelheden voor 2011, 

waterstand voor stormperiode januari 2007 en watertemperatuur voor 2007/2008. Ter 

onderbouwing van de bevindingen wordt in dit hoofdstuk een aantal illustratieve figuren getoond. 

Andere belangrijke figuren zijn opgenomen in bijlage B, om het rapport in omvang behapbaar te 

houden is daarvoor een selectie gemaakt. 

4.1 Verificatie op waterstand en stroomsnelheden voor 2011 

Allereerst is voor 2011 gekeken hoe het nieuwe driedimensionale D-Flow FM de waterstand 

voorspelt. Dit ten opzichte van metingen en het Delft3D-FLOW model. Figuur 5 laat dit zien voor 

Krabbersgat Zuid. (Vergelijkbare observaties voor Edam en Houtrib Zuid in Figuur 11 en Figuur 12 

in bijlage B.) Bovenaan in deze figuur is te zien hoe voor 7 sigma lagen zowel Delft3D-FLOW als 

D-Flow FM met 2012 en 2020 instellingen de waterstandsfluctuaties voorspellen5. Te zien is  dat 

D-Flow FM met 2020 instellingen (lichtblauwe lijn) een wat minder sterke respons geeft op de 

wind (die zorgt voor de waterstandsfluctuaties) dan D-Flow FM met 2012 instellingen (gele lijn). 

Delft3D-FLOW geeft de sterkste respons (rode lijn): bij sommige pieken komt dit goed overeen 

met de metingen (zwarte bolletjes), bij andere pieken komt juist D-Flow FM met 2012 of 2020 

instellingen beter overeen met de metingen. Ook laat Figuur 5 zien dat de verticale laagverdeling 

er niet toe doet: voor dezelfde modelinstellingen (2012 in midden, 2020 onderaan) liggen de 

berekende waterstanden bij verschillende configuraties vrijwel op dezelfde lijn6. 

 

Vervolgens is nagegaan hoe de door D-Flow FM model in 3D berekende stroomsnelheden zich 

verhouden tot de belangrijkste meetgegevens en modelresultaten met Delft3D-FLOW uit [3]. Dat 

is voor de meetpalen FL42, FL50, FL52 en FL547 (zie Figuur 3 voor de locaties). 

In dit hoofdstuk worden resultaten voor FL42 getoond in Figuur 6 en Figuur 7, dit voor een 

dominante zuidwestelijke wind in augustus 2011. (Vergelijkbare observaties voor FL42 met 

oostzuidoostelijke wind en de meetpalen FL50, FL52 en FL54 in de figuren van sectie B.2 in 

bijlage B.) FL42 ligt in het midden van het Markermeer, een soort kantelpunt waaromheen alles 

stroomt waardoor het voor dit punt het relatief het moeilijkst is om modelresultaten overeen te 

laten komen met metingen. 

In het paneel linksboven in Figuur 6 is de zwarte lijn de waargenomen en de witte lijn de met het 

driedimensionale Delft3D-FLOW model berekende diepte gemiddelde stroomsnelheid8 (met 

dezelfde verticale schaal). Op enkele pieken tussen 7 en 10 augustus na lijkt Delft3D-FLOW 

hiervoor qua orde van grootte redelijk goed overeen te komen met metingen.  

—————————————— 
5 De wat brede zwarte band bovenaan in Figuur 5 komt waarschijnlijk omdat voor de waterstandsmetingen een stappenbaak 

gebruikt wordt die tussen opeenvolgende waarden heen en weer springt voor opeenvolgende momenten. 

6 In de middelste plot is een gestreepte gele lijn geplot op een ononderbroken rode lijn, in de onderste plot is een 

gestippelde lichtblauwe lijn geplot op een gestreepte gele lijn, die weer geplot is op een ononderbroken rode lijn, dit zodat de 

loop van alle lijnen elke plot gevolgd kan worden. 
7 In sectie 4.3 van [3] is ingegaan op de meetresultaten van de verschillende meetpalen bij Warder (waaronder FL50, FL52 

en FL54). Deze tonen verschillende stroomrichtingen op hetzelfde moment: dit duidt op een oriëntatie fout van enkele (of 

alle) ADCP’s. Er is daarom een aanvullende meetset nodig voor een betere beoordeling en om uitsluitsel te kunnen geven. 
8 De diepte gemiddelde stroomsnelheid is hierbij een uitvoergrootheid: deze wordt bepaald achteraf, na afloop van de 

modelberekeningen, op basis van de berekende horizontale stroomsnelheden in elke (in dit geval sigma) rekenlaag. 
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Dezelfde tijdreeks voor Delft3D-FLOW is ook weergegeven in de drie na onderste plot links. 

Daaromheen staan de door het driedimensionale D-Flow FM model met verschillende instellingen 

en 7 sigma lagen berekende diepte gemiddelde stroomsnelheid (met zelfde verticale schaal). D-

Flow FM heeft over het algemeen een minder sterke respons dan Delft3D-FLOW. Met de 2012 

instellingen komt D-Flow FM het dichtst in de buurt van Delft3D-FLOW en daardoor ook het 

dichtst bij de metingen. Voor de 2020 instellingen zijn de stroomsnelheden een stuk lager. Dit lijkt 

vooral te komen door het gebruik van een andere windschuifspanningscoëfficiënt en 

bodemruwheid: in Figuur 6 zijn ook rekenresultaten opgenomen waarbij deze zijn uitgewisseld 

tussen de 2012 en 2020 modelinstellingen (als er uitgewisseld is dan is dat vermeld als `12 i, ’20 r: 

2012 instellingen met 2020 bodemruwheid, ’20 i, ’12 wg’: 2020 instellingen met 2012 

windschuifspanningscoëfficiënt etc.). 
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Figuur 5 Gemeten en berekende waterstand bij observatiestation Krabbersgat Zuid. 
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Figuur 6 Waargenomen (paneel linksboven) en in 2012 met Delft3D-FLOW berekende (paneel rechtsboven) 

stroomrichting en stroomsnelheid bij FL42 voor augustus 2011 met dominante zuidwestelijke wind. Figuren 

daaronder laten voor dezelfde periode de diepte gemiddelde snelheid zien berekend met Delft3D-FLOW (ook 

in wit op metingen helemaal linksboven) en D-Flow FM met verschillende instellingen voor 7 sigma lagen. 

 



 

 

  

20 van 53  D-HYDRO model Markermeer 

11205258-015-ZWS-0007, 18 december 2020 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7 Berekende stroomsnelheid (links) en -richting (rechts) bij FL42 voor augustus 2011 voor Delft3D-

FLOW (helemaal bovenaan) en D-Flow FM met verschillende instellingen en verschillende laagverdelingen. 
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Figuur 7 toont voor Delft3D-FLOW (bovenaan) en D-Flow FM met verschillende instellingen en 

verschillende verticale laagverdelingen de grootte en richting van de horizontale snelheid in de 

waterkolom. Te zien is dat voor deze locatie, in een gebied met relatief weinig diepte variatie in 

het midden van het Markermeer, de verticale laagverdeling er niet zo heel veel toe doet en dat 

hier volstaan kan worden met 7 sigma lagen. 

Ook is te zien dat de resultaten voor Delft3D-FLOW en D-Flow FM vergelijkbaar gedrag in de tijd 

tonen: dit komt omdat dezelfde windforcering, gemeten bij FL42, gebruikt wordt. 

De modelresultaten laten een bovenlaag zien die zich anders gedraagt dan de lagen eronder. 

Voor D-Flow FM dringt deze “shear” van de stroming wat dieper de waterkolom in. Ook zie je een 

effect van het aantal lagen, met 7 sigma lagen zie je de stapjes ter grootte van de laagdikte (zo’n 

80 cm). De metingen laten de bovenlaag uit de modelresultaten niet zien: dat was de aanleiding 

voor het gevoeligheidsonderzoek uit [3, sectie 4.4]. Uit dit onderzoek kunnen nog geen conclusies 

getrokken worden over het effect van wind op de stromingspatronen. De belangrijkste 

openstaande vraag daarbij is hoe met een ruimtelijke variërende windforcering, die beter 

overeenkomt met de werkelijke situatie, de gemodelleerde stroombeelden er uitzien. Dit is ook de 

eerste te ondernemen vervolgstap voor modelverbetering: uit het gevoeligheidsonderzoek in [3] is 

geconcludeerd dat geen verdere verbetering te verwachten is door kalibratie van het Delft3D-

FLOW model met huidige windforcering. Dit geldt dus ook voor het nieuwe driedimensionale D-

Flow FM model. 

4.2 Verificatie op waterstand voor stormperiode januari 2007 

Voor de stormperiode in januari 2007 is nagegaan hoe goed het nieuwe driedimensionale D-Flow 

FM model de waterstand voorspelt. Dit voor de 2012 en 2020 modelinstellingen en met 7 sigma 

lagen. Figuur 8 laat dit zien voor Houtrib Zuid (vergelijkbare resultaten voor de andere 

observatiestations in sectie B.3 in bijlage B). Een driedimensionale aanpak lijkt een verbetering te 

zijn (zie ook eerdere observaties voor Veluwerandmeren en discussie in [1, sectie 5.1]). Voor een 

tweetal locaties (Houtrib Zuid in Figuur 1 en Krabbersgat in Figuur 21) waar de 

windschuifspanningscoëfficiënt van de 2012 modelinstellingen op is gekalibreerd (zie [5, sectie 

4.1]) worden de waterstandspieken ook een stuk beter gevolgd. 

 
Figuur 8 Vergelijking van gemeten en met D-Flow FM voor 7 sigma lagen met ruimtelijk uniforme wind 

berekende waterstand in [cm] t.o.v. NAP voor de stormperiode in januari 2007 bij observatiestation Houtrib 

Zuid. 
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4.3 Verificatie op watertemperatuur voor 2007/2008 

Voor de verificatie op watertemperatuur is D-Flow FM ook in diepte gemiddelde mode (2DH) 

gedraaid met 2012 en 2020 instellingen (deze instellingen zijn alleen aangepast voor 

temperatuurmodellering, zie Tabel 13 in bijlage A). Dit omdat aan de twee meetreeksen op 

verschillende diepten te zien is dat de temperatuur in de verticaal weinig varieert bij meetpaal 

FL42, er is weinig gelaagdheid. Daarom is ook geen verschil te zien voor verschillende rekenlagen 

bij een driedimensionale aanpak met D-Flow FM (dit zowel voor 2012 als 2020 modelinstellingen, 

zie Figuur 25 en Figuur 26 in bijlage B).  

Figuur 9 laat zien dat een diepte gemiddelde en een driedimensionale aanpak met D-Flow FM 

vergelijkbare resultaten geeft en dat dit goed overeenkomt met de metingen. De verschillende 

modelinstellingen doen er niet veel toe. De afwijking tussen meting en simulatie vlak na een daling 

of stijging naar een ander niveau van de temperatuur (bijvoorbeeld begin en eind november) is 

gedeeltelijk te verklaren door het niet meenemen van in-/uitstromende termen (Delft3D-FLOW die 

dit tot op zekere hoogte wel meeneemt doet het op die momenten wat beter, zie Figuur 24 in 

bijlage B). 

 
Figuur 9 Gemeten en met D-Flow FM in diepte gemiddelde (2DH) en driedimensionale mode (3D) voor 7 

sigma lagen berekende watertemperatuur bij FL42. 

4.4 Conclusies  

Uit de beschouwde verificatiesituaties is het volgende te concluderen: 

• De waterstanden zoals berekend door het nieuwe driedimensionale D-Flow FM model 

met de 2012 modelinstellingen komen goed overeen met gemeten waarden. Naar alle 

waarschijnlijkheid omdat de windschuifspanningscoëfficiënt hiervoor gekalibreerd is (in 

combinatie met de gehanteerde bodemruwheid). De respons in 3D met 2020 

modelinstellingen is wat minder goed maar wel een verbetering op het D-Flow model in 

diepte gemiddelde mode. 
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• Ook voor snelheden geeft het nieuwe driedimensionale D-Flow FM model met de 2012 

modelinstellingen de beste resultaten. Dit komt door de gehanteerde 

windschuifspanningscoëfficiënt en bodemruwheid. Voor de beschouwde locaties, op open 

water op delen van het Markermeer met weinig diepte variatie, doet de verticale 

laagverdeling er niet zo heel veel toe en kan volstaan worden voor het driedimensionale 

gedrag met 7 sigma lagen. De belangrijkste openstaande vraag daarbij is hoe met een 

ruimtelijke variërende windforcering, die beter overeenkomt met de werkelijke situatie, de 

gemodelleerde stroombeelden eruitzien. Dit is ook de eerste te ondernemen vervolgstap 

voor modelverbetering: er is geen verdere verbetering te verwachten door kalibratie van 

het model met de huidige windforcering. 

• Het D-Flow FM model is zonder verdere aanpassing geschikt voor modellering van de 

natuurlijke watertemperatuur in het Markermeer. 
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5 Modeltoepassing 

5.1 Toetsing voor gebruikstoepassingen 

In dit project is een eerste versie van een driedimensionaal D-Flow FM model opgezet voor 

modellering van waterbeweging (waterstanden en stroomsnelheden, geen golven) en 

watertemperatuur. 

Voor toepassingen waarbij het om orde grootte effecten gaat en in het open water op delen van 

het Markermeer met weinig diepte variatie is het geschikt om in te zetten, denk daarbij aan tracer 

studies voor verblijftijden en eenvoudige temperatuurmodellering.  

Voor andere toepassingen zal het D-Flow FM model eerst verder verbeterd en of uitgebreid 

moeten worden. 

5.2 Rekentijden en parallellisatie 

Aanvullend op secties 6.2 en 6.3 uit [1] wordt nu kort ingegaan op wall clock tijd en 

schaalbaarheid9 van het D-Flow FM model voor het Markermeer in diepte gemiddelde (2DH) en 

driedimensionale (3D) mode. Dit voor hardware met E5-2697A v4 nodes en voor D-HYDRO / 

Delft3D FM release 2020.04 (details hardware/software in sectie 2). 

De rekentijd en schaalbaarheid zijn in 2DH bepaald voor het D-Flow FM model voor de 

stormperiode in januari 2007 voor een ruimtelijk uniforme wind (4 dagen). De rekentijd en 

schaalbaarheid zijn in 3D bepaald voor het D-Flow FM model met 7 sigma lagen en 2020 

modelinstellingen voor de simulatieperiode van 15 augustus 2011 tot 15 januari 2012 (153 dagen). 

Ook wordt de voor deze gevallen typische I/O (inlezen van invoer en wegschrijven van uitvoer) 

tijdens modelsimulatie meegenomen in de rekentijden. Omdat D-Flow FM automatisch de 

rekentijdstap aanpast kan het zijn dat vooral tijdens de piek van een storm meer tijdstappen 

verricht worden. Hierdoor is er op dat moment een grotere rekentijd. 

De hier gepresenteerde rekentijden dienen als indicatie van wat te verwachten is. Voor typisch 

andere toepassingen wordt aanbevolen ter verdere aanscherping altijd de rekentijd specifiek te 

bepalen. De hier gepresenteerde resultaten kunnen daarbij wel gebruikt worden voor het 

omrekenen naar andere hardware en andere aantallen cores/nodes.   

Voor de wall clock tijd is de laatst gemelde waarde van “total time in timeloop” uit de D-Flow FM 

schermuitvoer genomen. Er is gemeten voor de volledige 4 (2DH) respectievelijk 153 (3D) 

simulatiedagen, dit getal is door 4 (respectievelijk 153) gedeeld: de hier gepresenteerde wall clock 

tijden geven de werkelijke tijd aan die nodig is om 1 dag te simuleren met het model in 2DH 

(respectievelijk 3D). 

 

Tabel 1 laat de wall clock tijd zien van het D-Flow FM model in diepte gemiddelde mode op 

hardware met E5-2697A v4 nodes voor een verschillend aantal nodes en cores. Te zien is dat de 

wall clock tijd tot zo’n 256 cores op deze hardware nog verlaagd kan worden door het gebruik van 

meer cores. Boven 256 cores is geen winst meer te behalen. Tabel 2 laat de wall clock tijd zien 

van het D-Flow FM model in driedimensionale mode met 7 sigma lagen op hardware met E5-

2697A v4 nodes voor een verschillend aantal nodes en cores. Omdat de hoeveelheid rekenwerk 

per horizontaal rekenpunt in 3D groter is dan in 2DH vlakt de schaling minder snel af en kan 

boven de 512 cores de rekentijd nog verlaagt worden door gebruik van meer cores. 

Dit afvlakken voor 2DH is ook te zien in Figuur 10. Deze figuur toont de schaalbaarheid bepaald 

op E5-2697A v4 nodes ten opzichte van de situatie op 1 node met 32 cores.  

—————————————— 
9 Hierbij wordt de rekentijd van een modelsimulatie met D-Flow FM op X cores (of X nodes) gedeeld door de rekentijd van 

dezelfde modelsimulatie op 1 core (of 1 node). Dit geeft een indruk hoeveel D-Flow FM voor de betreffende modelsimulatie 

sneller kan draaien door het gebruik van meer cores (of nodes). 
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Als het snel een antwoord krijgen minder belangrijk is dan het efficiënt gebruiken van de 

beschikbare rekenfaciliteiten (en daardoor ook het verlagen van het energieverbruik), bijvoorbeeld 

bij ensemble berekeningen, geeft de figuur de indicatie dat voor dit model in 2DH (op deze 

hardware) niet meer dan 2 nodes met in totaal 64 cores gebruikt moeten worden. Voor dit model 

in 3D kan een groter aantal nodes (zo’n 10) efficiënt gebruikt worden. 

 

Tabel 1 Wall clock tijd van D-Flow FM 2DH     Tabel 2 Wall clock tijd van D-Flow FM 3D  model 

Markermeer op E5-2697A v4 nodes.       7 σ model Markermeer op E5-2697A v4 nodes.  

node type aantal 
nodes 

totaal 
aantal 
cores 

wall clock tijd 
(minuten per 
dag simulatie) 

 node type aantal 
nodes 

totaal 
aantal 
cores 

wall clock tijd 
(minuten per 
dag simulatie) 

E5-2697A v4 1 32 2.91  E5-2697A v4 1 32 12.19 

E5-2697A v4 2 64 1.68  E5-2697A v4 2 64 6.37 

E5-2697A v4 4 128 1.20  E5-2697A v4 4 128 3.69 

E5-2697A v4 8 256 0.91  E5-2697A v4 8 256 2.16 

E5-2697A v4 16 512 0.85  E5-2697A v4 16 512 1.49 

 

 

 
Figuur 10 Schaalbaarheid van D-Flow FM 2DH en 3D 7 σ model voor Markermeer op E5-2697A v4 nodes 

ten opzichte van de situatie op 1 node met 32 cores. 
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6 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen 

6.1 Samenvatting 

In dit project is een eerste versie van een driedimensionaal D-Flow FM model voor het 

Markermeer opgezet voor modellering van waterbeweging (waterstanden en stroomsnelheden, 

geen golven) en watertemperatuur. Dit uitgaande van de ruimtelijke schematisatie van het diepte 

gemiddelde D-Flow FM model voor het Markermeer. Er is een vergelijking uitgevoerd van 

modelinstellingen van driedimensionale modellen voor omliggende gebieden en generieke 

instellingen. Op basis daarvan zijn nieuwe modelinstellingen afgeleid. Deze verschillen echter met 

die van een bestaand driedimensionaal Delft3D-FLOW model voor het Markermeer. 

Verificatieberekeningen zijn uitgevoerd met al beschikbare meetgegevens. Daarmee is nagegaan 

wat het voorspellend vermogen is van het driedimensionale D-Flow FM model voor waterstand, 

stroomsnelheden en watertemperatuur. Tevens is onderzocht wat het effect is van verschillende 

verticale laagverdelingen en van de in het Delft3D-FLOW model gehanteerde modelinstellingen.  

6.2 Conclusies 

Uit de beschouwde verificatiesituaties is het volgende te concluderen: 

• De waterstanden zoals berekend door het nieuwe driedimensionale D-Flow FM model met de 

2012 modelinstellingen komen goed overeen met gemeten waarden. Naar alle 

waarschijnlijkheid omdat de windschuifspanningscoëfficiënt hiervoor gekalibreerd is (in 

combinatie met de gehanteerde bodemruwheid). De respons in 3D met 2020 modelinstellingen 

is wat minder goed maar wel een verbetering op het D-Flow model in diepte gemiddelde mode. 

• Ook voor snelheden geeft het nieuwe driedimensionale D-Flow FM model met de 2012 

modelinstellingen de beste resultaten. Dit komt door de gehanteerde 

windschuifspanningscoëfficiënt en bodemruwheid. Voor de beschouwde locaties, op open 

water met weinig diepte variatie, doet de verticale laagverdeling er niet zo heel veel toe en kan 

volstaan worden voor het driedimensionale gedrag met 7 sigma lagen. 

• Het D-Flow FM model is zonder verdere aanpassing geschikt voor modellering van de 

natuurlijke watertemperatuur in het Markermeer. 

Dit heeft geleid tot de volgende toetsing voor gebruikstoepassingen: 

• Voor toepassingen waarbij het om orde grootte effecten gaat en in het open water op delen van 

het Markermeer met weinig diepte variatie is het geschikt om in te zetten, denk daarbij aan 

tracer studies voor verblijftijden en modellering van de natuurlijke watertemperatuur.  

• Voor andere toepassingen zal het D-Flow FM model eerst verder verbeterd en of uitgebreid 

moeten worden. 

Een dergelijke verbetering valt of staat met de forcering van het waterbewegingsmodel: hiervoor 

zijn betere gegevens nodig van de wind, met voldoende spatiele en temporele resolutie. Ook voor 

de waterbewegingsmodellen van het IJsselmeer en de Veluwerandmeren is dit geconstateerd. 

Dit is ook de eerste te ondernemen vervolgstap voor modelverbetering: zonder een betere 

windforcering is geen verdere modelverbetering mogelijk. 

6.3 Aanbevelingen 

Om tot een D-Flow FM model te komen dat als basis kan dienen voor toepassingen met 

stofverspreiding, slib en ecologie moeten nog belangrijke stappen gezet worden. Dat zijn 

achtereenvolgens: 

1. De beschikking krijgen over betere gegevens van de wind voor de forcering: ruimtelijke 

variërend met voldoende spatiele en temporele resolutie. Zonder dit is geen verdere 

modelverbetering mogelijk. 
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2. Een uitbreiding met golven voor golfstroominteractie, eerder is in [3] aangegeven dat met deze 

uitbreiding de modelresultaten verbeteren t.o.v. metingen. 

3. Het nagaan van het voorspellend vermogen voor transportverschijnselen op het Markermeer, 

hierbij kan remote sensing van toegevoegde waarde zijn voor het beoordelen van 

verspreidingspatronen. 

 

Voor toepassingen in diepere putten en/of vaargeulen zal het model specifiek verder 

aangepast/verbeterd moeten worden (afhankelijk van processen die daarvoor van belang zijn 

zoals microstratificatie en dichtheidsstromingen). 
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A Modelinstellingen 

Tabel 3 Belangrijkste parameters in “geometry” groep van mdu bestand voor “3D 2012” en basis “3D 2020” 

model. Een “-” betekent dat deze parameter niet expliciet een waarde gegeven wordt. 

[geometry] 3D 2012 3D 2020 description 

WaterLevIni       -0.18 -0.18 Initial water level at missing s0 values 

BedlevType        3      3 Bathymetry specification 

   1: at cell centers (from BathymetryFile) 

   2: at faces (from BathymetryFile) 

   3: at nodes, face levels mean of node values 

   4: at nodes, face levels min. of node values 

   5: at nodes, face levels max. of node values 

   6: at nodes, face levels max. of cell-center values 

Kmx               7      7 Maximum number of vertical layers 

Layertype         1      1 Vertical layer type (1: all sigma, 2: all z, 3: use VertplizFile) 

Numtopsig         0      0 Number of sigma layers in top of z-layer model 

SigmaGrowthFactor 1      1 Layer thickness growth factor from bed up 

StretchType       0      0 Type of layer stretching, 0 = uniform, 1 = user defined, 2 = fixed level 
double exponential 

 

Tabel 4 Belangrijkste parameters in “numerics” groep van mdu bestand voor “3D 2012” en basis “3D 2020” 

model. Een “-” betekent dat deze parameter niet expliciet een waarde gegeven wordt. 

[numerics] 3D 2012 3D 2020 description 

CFLMax                           0.7    0.7    Maximum Courant number 

Lincontin                        -      0      Default 0; Set to 1 for linearizing d(Hu)/dx; link to AdvecType      

AdvecType                        33     33     Advection type (0: none, 1: Wenneker, 2: Wenneker q(uio-u), 3: Perot 
q(uio-u), 4: Perot q(ui-u), 5: Perot q(ui-u) without itself)      

TimeStepType                     2      2      Time step handling (0: only transport, 1: transport + velocity update, 
2: full implicit step-reduce, 3: step-Jacobi, 4: explicit)      

Icoriolistype                    -      0      0=No, 1=yes, if jsferic then spatially varying, if icoriolistype==6 then 
constant (anglat)      

Limtyphu                         0      0      Limiter type for waterdepth in continuity eqn. (0: none, 1: minmod, 2: 
van Leer, 3: Koren, 4: monotone central)      

Limtypmom                        4      4      Limiter type for cell center advection velocity (0: none, 1: minmod, 2: 
van Leer, 3: Koren, 4: monotone central)      

Limtypsa                         4      4      Limiter type for salinity transport (0: none, 1: minmod, 2: van Leer, 3: 
Koren, 4: monotone central)      

TransportMethod                  1      1      Transport method (0: method Kernkamp, 1: transport module)      

TransportTimestepping            -      1      Timestepping method in Transport module, 0 = global, 1 = local 
(default)      

Vertadvtypmom                    -      6      vertical advection for u1: 0: No, 3: Upwind implicit, 4: Central implicit, 
5: QUICKEST implicit., 6: centerbased upwind expl      

Vertadvtypsal                    5      6      Vertical advection type for salinity (0: none, 1: upwind explicit, 2: 
central explicit, 3: upwind implicit, 4: central implicit, 5: central implicit 
but upwind for neg. stratif., 6: higher order explicit, no Forester)    

Vertadvtyptem                    -      6      Vertical advection type for temperature (0: none, 1: upwind explicit, 2: 
central explicit, 3: upwind implicit, 4: central implicit, 5: central implicit 
but upwind for neg. stratif., 6: higher order explicit, no Forester) 

Cffacver                         -      0.     Factor for including (1-CFL) in HO term vertical   (0d0: no, 1d0: yes)      

Jarhoxu                          -      0      Inlcude density gradient in advection term (0: no, 1: yes, 2: Also in 
barotrop and baroclin pressure term)      

Horadvtypzlayer                  -      0      Horizontal advection treatment of z-layers (1: default, 2: sigma-like)      
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[numerics] 3D 2012 3D 2020 description 

Icgsolver                        4      6      Solver type (1: sobekGS_OMP, 2: sobekGS_OMPthreadsafe, 3: 
sobekGS, 4: sobekGS + Saadilud, 5: parallel/global Saad, 6: 
parallel/Petsc, 7: parallel/GS)      

Maxdegree                        6      6      Maximum degree in Gauss elimination      

Noderivedtypes                   -      0      0=use der. types. , 1 = less, 2 = lesser, 5 = also dealloc der. types      

FixedWeirScheme                  9      9      Fixed weir scheme (0: none, 1: compact stencil, 2: whole tile lifted, full 
subgrid weir + factor)      

FixedWeirContraction             1      1.     Fixed weir flow width contraction factor      

Fixedweirfrictscheme             1      1      Fixed weir friction scheme (0: friction based on hu, 1: friction based 
on subgrid weir friction scheme)      

Fixedweirtopwidth                3      3.     Uniform width of the groyne part of fixed weirs      

Fixedweirtopfrictcoef            -999   -999.  Uniform friction coefficient of the groyne part of fixed weirs      

Fixedweirtalud                   0.25   0.25   Uniform talud slope of fixed weirs      

Izbndpos                         0      0      Position of z boundary (0: D3Dflow, 1: on net boundary, 2: on 
specified polyline)      

Tlfsmo                           0      0      Fourier smoothing time (s) on water level boundaries      

Logprofatubndin                  -      1      ubnds inflow: 0=uniform U1, 1 = log U1, 2 = user3D      

Logprofkepsbndin                 -      0      inflow: 0=0 keps, 1 = log keps inflow, 2 = log keps in and outflow      

Slopedrop2D                      0      0.     Apply drop losses only if local bed slope > Slopedrop2D, (<=0: no 
drop losses)      

Drop3D                           -      -999   Apply droplosses in 3D if z upwind below bob + 2/3 hu*drop3D      

Chkadvd                          0.1    0.1    Check advection terms if depth < chkadvdp, => less setbacks      

Trsh_u1Lb                        -      0.     2D bedfriction in 3D below this threshold (m)      

Epshstem                         -      1.d-3  Only compute heatflx + evap if depth > epshstem      

Zwsbtol                          -      0.     tolerance for zws(kb-1) at bed      

Teta0                            0.55   0.55   Theta of time integration (0.5 < theta < 1)      

Qhrelax                          0.01   1.d-2  Relaxation on Q-h open boundaries      

Jbasqbnddownwindhs               0      0      Water depth scheme at discharge boundaries (0: original hu, 1: 
downwind hs)      

cstbnd                           0      0      Delft-3D type velocity treatment near boundaries for small coastal 
models (1: yes, 0: no)      

Maxitverticalforestersal         100    0      Forester iterations for salinity (0: no vertical filter for salinity, > 0: max 
nr of iterations)      

Maxitverticalforestertem         0      0      Forester iterations for temperature (0: no vertical filter for 
temperature, > 0: max nr of iterations)      

Jaorgsethu                       1      1      Velocity reconstruction scheme (0 : setumod, sethu, setau sequence, 
1 : sethu, setau, setumod sequence (standard))      

Turbulencemodel                  3      3      Turbulence model (0: none, 1: constant, 2: algebraic, 3: k-epsilon, 4: 
k-tau)      

Turbulenceadvection              3      3      Turbulence advection (0: none, 3: horizontally explicit and vertically 
implicit)      

Eddyviscositybedfacmax           -      0.     Limit eddy viscosity at bed )      

AntiCreep                        0      0      Include anti-creep calculation (0: no, 1: yes)      

Maxwaterleveldiff                0      0.     upper bound (in m) on water level changes (<= 0: no bounds). Run 
will abort when violated.      

Maxvelocitydiff                  0      0.     upper bound (in m/s) on velocity changes (<= 0: no bounds). Run will 
abort when violated.      

MinTimestepBreak                 -      0.     smallest allowed timestep (in s), checked on a sliding average of 
several timesteps. Run will abort when violated.      

Epshu                            0.0001 0.0001 Threshold water depth for wet and dry cells      

SobekDFM_umin                    0      0.     Minimal velocity treshold for weir losses in Sobek-DFM coupling.      

SobekDFM_umin_method             -      0      Method for minimal velocity treshold for weir losses in Sobek-DFM 
coupling.      

SobekDFM_Minimal_1d2d_
Embankment 

-      1.d-2  Minimal crest height of 1D2D SOBEK-DFM embankments.      

sobekDFM_relax                   -      0.1    Relaxation factor for SOBEK-DFM coupling algorithm.      
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[numerics] 3D 2012 3D 2020 description 

jaupwindsrc                      -      1      1st-order upwind advection at sources/sinks (1) or higher-order (0)      

jasfer3D                         -      0      corrections for spherical coordinates      

HorizontalMomentumFilter         -      0      apply horizontal filter (1:explicit, 2,3:implicit) or not (0)      

checkerboardmonitor              -      0      compute and output checkerboard monitor (1) or not (0)      

LocSaltLev                       -      1.     salinity level for case of lock exchange      

LocSaltMin                       -      5.     minimum salinity for case of lock exchange      

LocSaltMax                       -      10.    maximum salinity for case of lock exchange      

Numlimdt_baorg                   -      0      if previous numlimdt > Numlimdt_baorg keep original cell area ba in 
cutcell      

Baorgfracmin                     0.7    0.     Cell area = max(orgcellarea*Baorgfracmin, cutcell area)      

 

Tabel 5 Belangrijkste parameters in “physics” groep van mdu bestand voor “3D 2012” en basis “3D 2020” 

model. Een “-” betekent dat deze parameter niet expliciet een waarde gegeven wordt. 

[physics] 3D 2012 3D 2020 description 

UnifFrictCoef              0.005   0.102   Uniform friction coefficient (0: no friction) 

UnifFrictType              2       2       Uniform friction type (0: Chezy, 1: Manning, 2: White-Colebrook, 3: 
idem, WAQUA style) 

UnifFrictCoef1D            0.005   0.023   Uniform friction coefficient in 1D links (0: no friction) 

UnifFrictCoefLin           0.      0.      Uniform linear friction coefficient (0: no friction) 

Umodlin                    0       0.      Linear friction umod, for ifrctyp=4,5,6 

Vicouv                     2.5       0.1     Uniform horizontal eddy viscosity (m2/s)      

Dicouv                     1       0.1     Uniform horizontal eddy diffusivity (m2/s)      

Vicoww                     1E-05   5.d-5   Uniform vertical eddy viscosity (m2/s)      

Dicoww                     1E-05   5.d-5   Uniform vertical eddy diffusivity (m2/s)      

Vicwminb                   0       0.      Minimum visc in prod and buoyancy term (m2/s)      

Xlozmidov                  -       0.      Ozmidov length scale (m), default=0.0, no contribution of internal 
waves to vertical diffusion      

Smagorinsky                0       0.2     Smagorinsky factor in horizontal turbulence, e.g. 0.15      

Elder                      0       0.      Elder factor in horizontal turbulence      

irov                       0       0       0=free slip, 1 = partial slip using wall_ks      

wall_ks                    0       0.      Wall roughness type (0: free slip, 1: partial slip using wall_ks)      

Rhomean                    1000    1000.   Average water density (kg/m3)      

Idensform                  1       2       Density calulation (0: uniform, 1: Eckart, 2: Unesco, 3: baroclinic 
case)      

Ag                         9.81    9.813  Gravitational acceleration      

TidalForcing               0       0       Tidal forcing, if jsferic=1 (0: no, 1: yes)      

SelfAttractionLoading      -       0       Self attraction and loading (0=no, 1=yes, 2=only self attraction)      

ITcap                      -       0.      Upper limit on internal tides dissipation (W/m^2)      

Doodsonstart               55.565  55.565  TRIWAQ: 55.565, D3D: 57.555      

Doodsonstop                375.575 375.575 TRIWAQ: 375.575, D3D: 275.555      

Doodsoneps                 0       0.      TRIWAQ = 0.0  400 cmps , D3D = 0.03   60 cmps      

VillemonteCD1              -       1.      Calibration coefficient for Villemonte. Default = 1.0.  NB. For 
Bloemberg data set 0.8 is recommended. 

VillemonteCD2              -       10.     Calibration coefficient for Villemonte. Default = 10.0. NB. For 
Bloemberg data set 0.8 is recommended. 

Salinity                   0       0       Include salinity, (0=no, 1=yes)      

InitialSalinity            -999       0       Uniform initial salinity concentration (ppt)      

Sal0abovezlev              -999    -999.   Vertical level (m) above which salinity is set 0      

DeltaSalinity              -999    -999.   for testcases      

Salimax                    -       0       Limit the salinity      

Salimin                    -       0       Limit the salinity      
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[physics] 3D 2012 3D 2020 description 

Backgroundsalinity         -999      0       Background salinity for eqn. of state (ppt)      

Temperature                0       0       Include temperature (0: no, 1: only transport, 3: excess model of D3D, 
5: composite (ocean) model)     

InitialTemperature         -999       18      Uniform initial water temperature (degC)      

Backgroundwatertemperat
ure 

-999       18      Background water temperature for eqn. of state (deg C) if 
temperature not computed      

Tempmax                    -       18      Limit the temperature      

Tempmin                    -       18      Limit the temperature      

Secchidepth                1       1.      Water clarity parameter (m)      

Stanton                    -1      1.3d-3  Coefficient for convective heat flux, if negative, Ccon = 
abs(Stanton)*Cdwind      

Dalton                     -1      1.3d-3  Coefficient for evaporative heat flux, if negative, Ceva = 
abs(Dalton)*Cdwind      

SecondaryFlow              0       0       Secondary flow (0: no, 1: yes)      

BetaSpiral                 0       0.      Weight factor of the spiral flow intensity on flow dispersion stresses 0 
= hu, 1 = zws)      

 

Tabel 6 Belangrijkste parameters in “wind” groep van mdu bestand voor “3D 2012” en basis “3D 2020” 

model. Een “-” betekent dat deze parameter niet expliciet een waarde gegeven wordt. 

[wind] 3D 2012 3D 2020 description 

ICdtyp               2                 2                 Wind drag coefficient type (1=Const; 2=Smith&Banke (2 pts); 3=S&B 
(3 pts); 4=Charnock 1955, 5=Hwang 2005, 6=Wuest 2005, 
7=Hersbach 2010 (2 pts) 

Cdbreakpoints        0,00195 
0,00723 

0.00136673 
0.0039 

Wind drag coefficient break points                                              

Windspeedbreakpoints 0 100 7.77886 50        Wind speed break points (m/s) 

Relativewind         -                 0                 Wind speed relative to top-layer water speed, 1=yes, 0 = no) 

Windhuorzwsbased     0                 0                 Wind hu or zws based , 0 = hu, 1 = zws) 

Windpartialdry       0                 0                 Reduce windstress on water if link partially dry, only for bedlevtyp=3, 
0 = no, 1 = yes = default 

Rhoair               1.0000            1.205            Air density (kg/m3)                                              

PavBnd               0                 0                 Average air pressure on open boundaries (N/m2) (only applied if > 0) 

PavIni               0                 0                 Average air pressure for initial water level correction (N/m2) (only 
applied if > 0) 

 

Tabel 7 Belangrijkste parameters in “time” groep van mdu bestand voor “3D 2012” en basis “3D 2020” 

model.  

[time] 3D 2012 3D 2020 description 

DtUser 300 300 Time interval (s) for external forcing update 

DtMax  30  30  Maximal computation timestep (s) 

DtInit 1   1   Initial computation timestep (s) 

Tunit  S   S   Time unit for start/stop times (D, H, M or S) 

 

Tabel 8 Belangrijkste parameters in “restart” groep van mdu bestand voor “3D 2012” en basis “3D 2020” 

model. 

[restart] 3D 2012 3D 2020 description 

RestartFile       Restart netcdf-file, either *_rst.nc or *_map.nc 

RestartDateTime   Restart date and time (yyyymmddhhmmss) when restarting from 
*_map.nc 
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Tabel 9 Belangrijkste parameters in “external forcing” groep van mdu bestand voor “3D 2012” en basis “3D 

2020” model. 

[external forcing] 3D 2012 3D 2020 description 

ExtForceFile    dfm3d_n12.ext dfm3d_n12.ext # Old format for external forcings file *.ext, 
link with tim/cmp-format boundary conditions 
specification 

ExtForceFileNew   # New format for external forcings file *.ext, 
link with bc-format boundary conditions 
specification 

 

Tabel 10 Belangrijkste parameters in “trachytopes” groep van mdu bestand voor “3D 2012” en basis “3D 

2020” model.  

[trachytopes] 3D 2012 3D 2020 description 

TrtRou N                                 Y                                 Include alluvial and vegetation roughness 
(trachytopes) (Y: yes, N: no) 

TrtDef       roughcombination-
general.ttd      

File (*.ttd) including trachytope definitions 

TrtL    mkm-
j19_metIJoog_trachyt
opes.arl 

File (*.arl) including distribution of trachytope 
definitions 

TrtDt                                   1                                 Maximum recursion level for combined 
trachytope definitions 

 

Tabel 11 Afwijkende parameterinstellingen voor beschouwde optie “3D, 15 σ” in mdu bestand ten op zichte 

van basis 3D model. 

[geometry] 3D, 15 σ description 

Kmx    15 Maximum number of vertical layers 

 

Tabel 12 Afwijkende parameterinstellingen voor beschouwde optie “3D, 5 σ + Z, ΔZ = 50 cm” in mdu bestand 

ten op zichte van basis 3D model. 

[geometry] 3D, 5 σ + Z, ΔZ = 50 cm description 

Kmx    2 Maximum number of vertical layers 

Layertype          2    Vertical layer type (1: all sigma, 2: all z, 3: use VertplizFile) 

Numtopsig          5    Number of sigma layers in top of z-layer model 

SigmaGrowthFactor  1.   Layer thickness growth factor from bed up 

Dztop              0.5 Z-layer thickness of layers above level Dztopuniabovez 

Floorlevtoplay     0.75 Floor level of top layer 

Dztopuniabovez     -4.25 Above this level layers will have uniform Dztop, below we use 
SigmaGrowthFactor 

Keepnumtopsig      1  

Keepzlayeringatbed 2  

 

Tabel 13 Aangepaste parameters in “physics” groep van mdu bestand voor temperatuurmodellering. 

[physics] 3D 2012 3D 2020 description 

Temperature                5      5      Include temperature (0: no, 1: only transport, 3: excess model of 
D3D, 5: composite (ocean) model)     

InitialTemperature         18       18      Uniform initial water temperature (degC)      

Backgroundwatertemperature 18       18      Background water temperature for eqn. of state (deg C) if 
temperature not computed      

Tempmax                    100 100 Limit the temperature      

Tempmin                    0  0 Limit the temperature      
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B Figuren modelverificatie 

B.1 Waterstanden 2011 

 
Figuur 11 Gemeten en berekende waterstand bij observatiestation Edam. 
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Figuur 12 Gemeten en berekende waterstand bij observatiestation Houtrib Zuid. 

  



 

 

  

36 van 53  D-HYDRO model Markermeer 

11205258-015-ZWS-0007, 18 december 2020 

B.2 Stroomrichtingen en stroomsnelheden 2011 

 
 

 
 

Figuur 13  Waargenomen (paneel linksboven) en in 2012 met Delft3D-FLOW berekende (paneel 

rechtsboven) stroomrichting en stroomsnelheid bij FL42 voor oktober 2011 met dominante oostzuidoostelijke 

wind. Figuren daaronder laten voor dezelfde periode de diepte gemiddelde snelheid zien berekend met 

Delft3D-FLOW (ook in wit op metingen helemaal linksboven) en D-Flow FM met verschillende instellingen 

voor 7 sigma lagen. 
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Figuur 14  Waargenomen (paneel linksboven) en in 2012 met Delft3D-FLOW berekende (paneel 

rechtsboven) stroomrichting en stroomsnelheid bij FL50 voor augustus 2011 met dominante zuidwestelijke 

wind. Figuren daaronder laten voor dezelfde periode de diepte gemiddelde snelheid zien berekend met 

Delft3D-FLOW (ook in wit op metingen helemaal linksboven) en D-Flow FM met verschillende instellingen 

voor 7 sigma lagen. 

 



 

 

  

38 van 53  D-HYDRO model Markermeer 

11205258-015-ZWS-0007, 18 december 2020 

 
 

 

 

Figuur 15  Waargenomen (paneel linksboven) en in 2012 met Delft3D-FLOW berekende (paneel 

rechtsboven) stroomrichting en stroomsnelheid bij FL50 voor oktober 2011 met dominante oostzuidoostelijke 

wind. Figuren daaronder laten voor dezelfde periode de diepte gemiddelde snelheid zien berekend met 

Delft3D-FLOW (ook in wit op metingen helemaal linksboven) en D-Flow FM met verschillende instellingen 

voor 7 sigma lagen. 
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Figuur 16 Waargenomen (paneel linksboven) en in 2012 met Delft3D-FLOW berekende (paneel 

rechtsboven) stroomrichting en stroomsnelheid bij FL52 voor augustus 2011 met dominante zuidwestelijke 

wind. Figuren daaronder laten voor dezelfde periode de diepte gemiddelde snelheid zien berekend met 

Delft3D-FLOW (ook in wit op metingen helemaal linksboven) en D-Flow FM met verschillende instellingen 

voor 7 sigma lagen. 
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Figuur 17 Waargenomen (paneel linksboven) en in 2012 met Delft3D-FLOW berekende (paneel 

rechtsboven) stroomrichting en stroomsnelheid bij FL52 voor oktober 2011 met dominante oostzuidoostelijke 

wind. Figuren daaronder laten voor dezelfde periode de diepte gemiddelde snelheid zien berekend met 

Delft3D-FLOW (ook in wit op metingen helemaal linksboven) en D-Flow FM met verschillende instellingen 

voor 7 sigma lagen. 
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Figuur 18 Waargenomen (paneel linksboven) en in 2012 met Delft3D-FLOW berekende (paneel 

rechtsboven) stroomrichting en stroomsnelheid bij FL54 voor oktober 2011 met dominante oostzuidoostelijke 

wind. Figuren daaronder laten voor dezelfde periode de diepte gemiddelde snelheid zien berekend met 

Delft3D-FLOW (ook in wit op metingen helemaal linksboven) en D-Flow FM met verschillende instellingen 

voor 7 sigma lagen. 
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B.3 Waterstanden stormperiode januari 2007 

 
Figuur 19 Vergelijking van gemeten en met D-Flow FM voor 7 sigma lagen met ruimtelijk uniforme wind 

berekende waterstand in [cm] t.o.v. NAP voor de stormperiode in januari 2007 bij observatiestation Edam.

Figuur 20 Vergelijking van gemeten en met D-Flow FM voor 7 sigma lagen met ruimtelijk uniforme wind 

berekende waterstand in [cm] t.o.v. NAP voor de stormperiode in januari 2007 bij observatiestation Hollandse 

Brug. 
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Figuur 21 Vergelijking van gemeten en met D-Flow FM voor 7 sigma lagen met ruimtelijk uniforme wind 

berekende waterstand in [cm] t.o.v. NAP voor de stormperiode in januari 2007 bij observatiestation 

Krabbersgat Zuid. 

 
Figuur 22 Vergelijking van gemeten en met D-Flow FM voor 7 sigma lagen met ruimtelijk uniforme wind 

berekende waterstand in [cm] t.o.v. NAP voor de stormperiode in januari 2007 bij observatiestation 

Nijkerkersluis West. 
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Figuur 23 Vergelijking van gemeten en met D-Flow FM voor 7 sigma lagen met ruimtelijk uniforme wind 

berekende waterstand in [cm] t.o.v. NAP voor de stormperiode in januari 2007 bij observatiestation 

Schellingwoude. 
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B.4 Temperatuur 2007/2008 

 
Figuur 24 Gemeten en met Delft3D-FLOW en D-Flow FM in diepte gemiddelde mode (2DH) berekende 

watertemperatuur bij FL42. 

 

 
Figuur 25 Gemeten en met D-Flow FM in driedimensionale mode (3D) voor 7 sigma lagen met 2012 

instellingen berekende watertemperatuur bij FL42. 
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Figuur 26 Gemeten en met D-Flow FM in driedimensionale mode (3D) voor 7 sigma lagen met 2020 

instellingen berekende watertemperatuur bij FL42. 
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C Bijeenkomst klankbordgroep 16 juli 2020 

C.1 Bespreekverslag 

Aanwezig 

Ton Garritsen (RWS-MN) / Yann Friocourt (RWS-WVL) / Petra Dankers (Royal HaskoningDHV) / 

Nathanaël Geleynse (WaterProof BV.) / Arno Nolte (Deltares) / Thijs van Kessel (Deltares) / 

Valesca Harezlak (Deltares /  verslag) / Menno Genseberger (Deltares) 

Afwezig 

Alfons Smale (Deltares) / Pascal Boderie (Deltares) 

 

Deze eerste bijeenkomst van de klankbordgroep modellering Markermeer werd begonnen met 

een klein voorstelrondje en het delen van elkaars verwachtingen. 

Yann – Verwachting dat over alle toepassingen gaat, het is hierbij een zoektocht naar wat precies 

nodig is en hoe dit eenduidig te doen. Vanuit klankbordgroep meedenken/meedoen over welke 

kennis nodig is in model. 

 

Vervolgens geeft Menno een inleiding m.b.v. slides (zie C.2) met verschillende toepassingen van 

modellen voor het Markermeer, de reikwijdte van dit project en een aantal voorbeelden van 

vragen waarop graag vanuit de klankbord terugkoppeling. 

 

Daarna zijn een aantal discussies gevoerd: 

 

Yann – Vanuit waterveiligheid wordt er met een 2DH (dieptegemiddeld) stromingsmodel 

gerekend. Vanuit waterkwaliteit is een 3D (driedimensionaal) stromingsmodel nodig om de 

stroming voldoende goed te kunnen modelleren: maak een 3D model dat zo goed mogelijk de 

meeste waterkwaliteitstoepassingen kan bedienen. Vragen die horen bij deze ontwikkeling zijn 

daarom gelinkt aan wat voor vragen we willen beantwoorden met dit 3D model. Omdat software 

nieuw is zijn er ook nieuwe opties: bijvoorbeeld online WAQ (waterkwaliteit die tegelijkertijd 

uitgerekend wordt met stromingsmodel en niet na afloop). Maak hiervan gebruik bij het opzetten 

van nieuwe modellen. Ook andere soort modellen! 

Thijs – van 2D naar 3D: ook variant met wat lagere resolutie maken om snel meerdere jaren te 

kunnen doorrekenen? 

Nathanaël – voor waterstanden is dit een goed idee. 

Ton – Je zou meer lagen willen wanneer er vragen zijn omtrent de fluffy bodem. Wanneer er 

vragen zijn rondom stoftransport, dan zijn minder lagen vermoedelijk ook voldoende. Je hebt ook 

te maken met twee verschillende typen stoftransport: sedimentatie en transport. 

Petra – Voor verkenningsfases wil je niet te gedetailleerd modelleren. Belangrijk daarbij is wel dat 

je weet hoe gevoelig de modelresultaten zijn voor versimpeling van het model 

Menno – Een gevoeligheidsanalyse van een aantal parameters is dus gewenst. 

Ton – Een belangrijke vraag is hoe goed kun je de uitvoer van een model nu echt beoordelen in 

termen van nauwkeurigheid en accuraatheid? Welke data is effectief beschikbaar? Wat is 

überhaupt te controleren? 

Arno – Het gaat voor het lopende project om alles met het beschikbare rooster, vragen m.b.t. 

ruimtelijke resolutie worden nu niet (technisch) opgepakt. Is aan te geven wanneer ‘men’ tevreden 

is met de modelperfomance? Ook is het interessant om de gevoeligheid van 2D naar 3D (5, 10, 

15 lagen) te achterhalen. Wat is het effect van dieptegemiddeld naar verticale differentiatie? Grip 

krijgen op hoe model daarop reageert. Meer kan je ook niet: het “echte” valideren kan mogelijk 

pas beginnen wanneer er slib en andere waterkwaliteit parameters gemodelleerd gaan worden: 

hiervoor zijn meer data beschikbaar. 

Ton – ook betrouwbaarheid, niet alleen nauwkeurigheid. 
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Thijs – oppassen met remote sensing data: hoe goed is deze data? Want remote sensing data is 

immers ook niet meer dan een model. Resolutie remote sensing is al veel hoger, dubbele 

onzekerheid bij kwaliteit -> kalibratie heel belangrijk. 

Arno –  

Nathanaël – Inzetten op inzicht (qua modelgedrag) in de omzetting van 2D-3D en gevoeligheden. 

Let op dat hydrodynamica te valideren is door ontkoppeling van andere processen. Hoe zit het 

met de waterbalans? Het effect van biotische componenten is minder van belang. Later deze 

vervolgaspecten. 

Menno – Bodemruwheid is een belangrijk aandachtspunt: vaak is de gebruikte schelpenkaart 

duidelijk in de resultaten terug te zien.  

Thijs – Het is van belang om onderscheid te kunnen maken van schelp/zand/slib bodem, en 

mogelijk hebben waterplanten ook effect. Dit kan opgepakt worden door een eenvoudige 

gevoeligheidsanalyse. 

Petra – Dus graag inzicht krijgen in de gevoeligheid van het model m.b.t. verticale lagen en 

bodemruwheid. 

Menno – in hoeverre gaan we deze gevoeligheden terug zien in metingen? 

Nathanaël – kijken naar het directe effecten van stormen/hoge windsnelheiden op schuifspanning. 

Is het daarbij mogelijk om windsnelheden en luchtdruk ook mee te nemen? Nieuwe 

meteorologische model van KNMI, HARMONIE zou een goede bron zijn voor wind. Interessant is 

te kijken wat het model aan resultaten geeft met en zonder wind. 

Yann – Ik zou daar toch een beetje weg van blijven. Beperk het aantal berekeningen: voor welke 

parameters verwacht je de grootste gevoeligheid? 

Thijs – Hebben we de scheefstand tijdens stormen/hoge windsnelheden goed in de vingers? 

Menno – Er zijn lijstjes met generieke modelsettings: deze worden naast de settings van de 

bestaande/oude modellen gelegd om na te gaan waar voor het Markermeer mogelijk 

gevoeligheden te verwachten zijn. 

Ton – Ruimtelijk grover kunnen simuleren ook behoefte aan, maar nu niet direct op agenda. Op dit 

moment zijn opgeloste stoffen niet de focus. 

Yann – het zou goed zijn om met zijn allen de prestatie/betrouwbaarheid van het model vast te 

stellen: hoe goed is het model, waarvoor kan het model goed gebruikt worden en waarvoor niet? 

Yann – hoe in toekomst verschillende modellen gebruiken? Klankbordgroep kan hierbij voeden 

met behoeften en opties, wat betekent dit voor software etc. Dat is misschien concrete rol. 

Petra – prima om zo te bespreken. 

Thijs – kortere termijn input voor huidige project, bredere input voor op wensenlijst, dat laatste is 

belangrijk voor vervolg. 

Arno – Rekentijd ook expliciet meenemen in de gevoeligheidsanalyse, omdat de rekentijd ook van 

belang is voor welke toepassing het model geschikt is. Voor waterkwaliteit en ecologie is deze 

bijvoorbeeld van belang.  

Menno – maakt afweging wanneer (september/oktober) het weer nuttig is om als klankbordgroep 

bijeen te komen: dit hangt af van wanneer er resultaten beschikbaar zijn die goed de discussie 

kunnen dienen.  
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C.2 Slides inleiding 
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