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Woord vooraf  

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Naast de auteur hebben diverse mensen een steentje bijgedragen aan het tot 
stand komen van deze stormseizoenrapportage. 
 
Bij Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (RWS IJG) hebben met name Hans 
Miedema (datalevering), Remco Kleine en Arjen Ponger (instrumentatie) en 
Nico Wijnstok (projectleider bij RWS IJG, afdeling WSM) in kader van het 
project ‘Regionaal Golvenmeetnet’ een grote bijdrage geleverd aan dit project. 
Ook Ed van der Goes, de voorganger van Hans Miedema, heeft op meerdere 
vlakken een forse bijdrage aan dit project geleverd. Daarnaast een woord van 
dank voor Eric Regeling voor zijn inbreng als opdrachtgever en een woord van 
dank voor Harrie Oude Voshaar voor aanvullende dataleveringen. Daarbij 
mogen de goede samenwerking met RWS IJG en het enthousiasme van alle 
betrokkenen niet onvermeld blijven. 
Binnen RWS RIZA moet vooral Dénes Beyer worden genoemd, die tot 
november 2000 het RWS RIZA-project ‘Golfmetingen IJsselmeergebied’ heeft 
getrokken en in velerlei opzicht de weg heeft geëffend voor de huidige 
analyses en rapportages. Daarnaast hebben Hans de Waal en Ellen Claessens 
nog de nodige ideeën ingebracht en verricht Yede Bruinsma sinds kort 
ondersteunend werk. 
Ook een speciaal woord van dank voor fotostudio Alexander in Almere, die 
door de levering van een groot aantal andere digitale foto’s in belangrijke mate 
heeft bijgedragen aan het beschikbare beeldmateriaal van onderhoudstochten. 
 
  
Tot slot volgt hier nog de bronvermelding van een aantal illustraties 

 
- Figuur 2.1: Hans Miedema 
- Figuur 2.3: Ed van der Goes 
- aanzet tot Figuur 3.1-3.3: Hans Miedema 
- Foto’s voorplaat (FL25 bij Enkhuizen; 24/1/2006) en Bijlage B:        

RWS IJG/WSM (o.a. Ed van der Goes / Remco Kleine / Arjen Ponger / 
Cees Roozenburg / Hans Miedema) 

- Figuur G.1: Ed van der Goes / Hans Miedema 
- Figuur G.2: Ed van der Goes / Hans Miedema 
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Samenvatting 

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Dit rapport is het jaarlijkse product van het in opdracht van de Rijkswaterstaat 
IJsselmeergebied (RWS IJG) uitgevoerde project Golfmetingen 
IJsselmeergebied. Dit rapport bevat (i) documentatie bij de metingen, (ii) 
validatieresultaten van de wind- en golfgegevens, (iii) een overzicht en 
beschrijving van harde-wind-cases, en (iv) een indicatie van de golfklimatologie 
op de meetlocaties.  
Allereerst een korte karakteristiek van het seizoen 2005-2006: 
Het meetseizoen 2005-2006 leverde in drie opzichten belangrijke nieuwe 
inzichten op (zie Hoofdstuk 8). Het ging daarbij om onverwachte eigenschap-
pen van uitstervende golfvelden, de eigenschappen van een nieuw in te zetten 
akoestisch meetinstrument (de Log-a-level) en de wijze waarop golven in 
thermisch niet-neutrale atmosfeercondities met de wind schalen. 
Voor het overige viel dit meetseizoen tegen. Door een ijsgerelateerde meet-
onderbreking en andere factoren was er veel uitval (15-45%) in het winter-
halfjaar, waarbij het aantal betrouwbare gegevens bovendien werd beperkt 
door een relatief lang algenseizoen en – soms – andere meet- en inwin-
problemen. Harde wind was daarbij zeldzaam. Slechts 8 dagen leverden meer 
dan 15 m/s op; het hoogste uurgemiddelde van 18.3 m/s (op 19/5/2006) is 
slechts één keer eerder onderschreden.   
 
Hoofdstuk 1 en 2 geven een inleiding en algemene documentatie.  
Vervolgens geeft hoofdstuk 3 geeft een overzicht van de beschikbaarheid en 
betrouwbaarheid van de gegevens – zie de balkenschema’s van Figuur 3.1.  
Hoofdstuk 4 gaat in op de validatie van de – cruciale – windgegevens. De 
resultaten zijn positief. Wel moeten veel metingen uit eerdere meetseizoenen 
herzien worden vanwege foute offsets in de dataloggersoftware. 
In Hoofdstuk 5 wordt ingeaan op waterstandsgegevens (als referentie), en op 
de gemeten temperatuurgegevens.  
Hoofdstuk 6 is gewijd aan de validatie van de golfgegevens. In par. 6.1 komen 
diverse meetproblemen aan bod (voorkeurswaarden, algenaangroei, verloop, 
etc.). Voorkeurswaarden (par. 6.1.1) kunnen zeer grote meetfouten geven 
maar dit seizoen viel de schade erg mee, behalve wellicht bij FL2 en FL9. 
Algenaangroei was een groter probleem: op veel plaatsen duurde het algensei-
zoen lang, bij FL25 en SL29 tot vér in oktober.  
Hoofdstuk 7 presenteert zowel één als meerjarige golfklimatologieën, en gaat 
in op de gemeten golfsteilheden en op de golfgroeilimiet op ondiep water.  
Hoofdstuk 8 leverde de meest interessante resultaten van dit meetseizoen:  

• Bij afnemende wind zakten de dominante golven tegen verwachting 
veel sneller in dan de hoogfrequente korte golfjes (par. 8.2-8.3). 

• Het inzet van Log-a-level-sensoren lijkt lastiger dan gedacht (par. 8.4) 
• De golven leken tegen verwachting in met de windsnelheid te schalen 

en niet met de kracht die de wind op de golven uitoefent (par. 8.5).  
Tot slot volgen de conclusies en aanbevelingen in Hoofdstuk 9. Qua aanbeve-
lingen zijn documentatie en de uitvoering van het onderhoud hot items, maar 
ook de instrumentatie, dataloggersoftware en algemene kwaliteitsborging zijn 
belangrijke aandachtspunten.  
De bijlagen geven nog een overzicht van verwerkingsprogrammatuur (A), 
alsmede foto’s (B), en diverse in Hoofdstuk 8 besproken grafieken (C-D-E-F-
G). 
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Summary 

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

This report is the yearly product of Rijkswaterstaat/RIZA-project ‘Wave 
measurements of the Lake IJssel area’ (‘Golfmetingen IJsselmeergebied’), which 
is commissioned by the Rijkswaterstaat Directorate for the IJsselmeer area 
(RWS IJG) in the Netherlands. It aims to provide (i) documentation of the 
measurements, (ii) validation results of the wind and wave measurements, (iii) 
an inventory and description of windy periods and (iv) a description of local 
wave climatology. 
First of all, a brief characteristic of the measurement season 2005-2006 is 
given:  
The season 2005-2006 yielded three important new insights (see Chapter 8). 
The first is related to some unexpected properties of decaying wave fields, the 
second to the properties of an acoustic measurement instrument that is to be 
used (the so-called Log-a-level, see Photo B16) and the third insight is related 
to the way the waves and wave growth scale with the wind, especially in 
atmospheres with non-neutral thermal stratification. 
For the remainder, the season 2005-2006 was disappointing. The rate of 
missing data was quite high (15-45%), amongst others because of actions to 
prevent ice damage. A significant part of the remaining data was unreliable 
due to an extended ‘algae season’ (up to Nov. 2005) en because of some other 
experimental and data acquisition problems. Moreover, strong winds rarely 
occurred during this season. The highest hourly value of 18.3 m/s is the 
second lowest since 1998, whereas only 8 days had at least 15 m/s wind.  
 
A general introduction to the present project is given in Chapter 1. Next, in 
Chapter 2, a description is given of the six experimental sites (see section 2.1), 
the instrumentation (2.2), data collection (2.3), instrument maintenance (2.4), 
data files (2.5) and data processing (section 2.6). The site coordinates, 
instrument types and water depth (with respect to the Dutch NAP datum) are 
given in Table 2.1-2.2 and Figure 2.1; some input for data processing is given 
in Table 2.5 and 2.6. In Table 2.4 some further details of the raw data files are 
given – the structure of the FL2 data files changed quite often as a result of 
frequent adaptations to the data logger software. 
Chapter 3 gives an overview (Table 3.1, Figure 3.1) of the availability and 
quality of the data. In the graphs, “O”-symbols correspond to fully unsuitable 
data, while hatched areas indicate unreliable data, or data that need 
corrections.  
Wind is essential to predict wave growth over lakes. Chapter 4 presents the 
validation of the wind data. Some documentation is given in section 4.2-4.4. 
The validation of wind direction produced a number of corrections, mainly at 
the FL2- and FL26-locations (see Figure 3.1, and Table 4.2 in section 4.4). The 
wind speeds are validated in section 4.6. It turned out that up to 6/4/2006, the 
FL2 wind speeds were overestimated by +0.6 m/s due a data logger software 
error. As the error first occurred in 2002, many previously reported wind and 
wave data have to be revised by 5-10%. After correction for this error, the 
wind speed ratios to compare wind climates at different sites (Table 4.4) turned 
out to be plausible.  
In Chapter 5, offsets are presented (Table 5.1) to convert the instrument 
output to water levels with respect to the NAP datum. Section 5.2 discusses the 
SL29-offset and still water levels which are typically 1.75 m and –0.49 m, the 
latter with respect to the NAP datum. In section 5.3, air-water-temperatures 
are discussed, and cases are listed (Table 5.3) with significant thermal stability 
effects due to large air-water temperature differences.  
The wave data validation is extensively discussed in Chapter 6.  
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Some instrumental problems are discussed in section 6.1. Non-linearities in the 
capacitance probe calibrations (Figure 6.2) contribute to preferential values in 
the raw signal (Figure 6.1), but in practice, the errors can be much larger than 
expected from the disturbed calibrations (Table 6.1), especially when the 
supports connecting the wire and mass tube are at the still water level. Soiling 
due to algae (section 6.1.2) is also an important error source, usually from 
May-September, but this season well into October. Other error sources are  
instrumental drift (6.1.3), the effect of the probes being too short (6.1.4; less 
relevant in this season), wobbles in the calibration, ice damage and various 
kinds of signal disturbances (section 6.1.6). Finally, section 6.1.5 lists the 
minimum wave heights and periods (Table 6.3 - 6.4) for which the bias due to 
the finite spectral integration range (Table 2.5) remains below a given value. 
Section 6.2 discusses validation methods and specifies fetches for each location 
(Figure 6.5); validation results are discussed in section 6.3. The FL2-data are 
probably the least reliable (see vertical hatchings in Figure 3.1), whereas – at 
least in the winter half year – FL26 probably has the best reliability.  
 
In Chapter 7, a “climatology” of wave height, wave period and wave 
steepness is presented. Section 7.1 presents an 8 year climatology for the FL2 
and FL25-location, while section 7.2 and 7.3 discuss a one-year-‘climatology’ 
for all locations. Wave steepness data are discussed in section 7.4, whereas the 
shallow water wave growth limit is discussed in section 7.5. Although the 
measurements of this season contributed little to the knowledge on this topic, 
Figure 7.7 gives a nice summary of 7 years worth of data: Figure 7.7 clearly 
shows that the apparent Hm0/d-limit of 0.38 of the SWAN model is not 
supported by our experimental data.  
 
In Chapter 8 (case studies), four issues are particularly of interest : 

• In decaying wave fields (section 8.2-8.3 and Fig. C21-23 and D11-
D15), the spectral peak dissipates much faster than the high frequency 
tail, which is unexpected. In shoaling wave conditions (Fig. D13/D16) 
the situation is more complex but still interesting. 

• In design conditions, wave growth curves based on either wind speed 
or wind drag (U10- or u*-) scaling differ dramatically (Figure F3). 
Theoretically, wind drag (u*-) scaling is by far the most plausible. Yet 
our measurements in thermally non-neutral atmospheric conditions 
suggest that the waves rather scale with the local U10 (see Figure F1-
F2 and the FL26-results in Figure F4-F6, as well as section 8.5) 

• Preliminary analysis of measurements with the Log-a-level-sensor at 
the FL37-location suggests that in mild conditions, it performs quite 
well, although small clusters of outliers (Fig. E1-E2) sometimes occur. 
However, in strongly forced or depth-limited conditions, wave tops are 
not properly/continuously measured, resulting in jagged registrations 
(Fig. E12), short waves largely exceeding the 1/7 steepness limit (Fig. 
E13d,e), underestimations of overall steepness, skewness and kurtosis 
(Fig. E19), and wave spectra without secondary peaks due to shoaling 
(compare FL5 in Fig. E5 with FL25/37 in Fig. E11).  

• We appear to have measured a ship wave of 88 cm height (Fig. F8). 
 
The last Chapter (Chapter 9) presents some conclusions and recommendations. 
The most important recommendation is to further improve the documentation 
of the instrumentation, electronics, (data logger) software and maintenance 
activities. Besides this, the suitability of the instrumentation and general quality 
management remain important issues as well. 
Finally, the Appendices (‘Bijlagen’) provide an overview of the data processing 
software (A), some pictures (B), a large number of data graphs (C-D-E-F), and 
a few maps of the measurement area (G).  
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Lijst met symbolen 

 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

< > Middeling in de tijd (bijv. over 20 minuten). 
 
CD Drag- of weerstandscoëfficiënt met CD = (u*/U10)

2 (zie ook u*) 
 
d: Algemene aanduiding waterdiepte (m) 
 
f: Algemene aanduiding frequentie (Hz) 
fmin: Ondergrens van frequentiebereik waarover wordt geïntegreerd voor 

de bepaling van de spectrale golfhoogte- en golfperiodematen Hm0, Tm-

10, Tm01 en Tm02 (eenheid fmin: Hz) 
fmax: Bovengrens van frequentiebereik waarover wordt geïntegreerd voor 

de bepaling van de spectrale golfhoogte- en golfperiodematen Hm0, Tm-

10, Tm01 en Tm02 (eenheid fmax: Hz) 
fp: Piekfrequentie (in Hz ; 1/Tp)  
fs: Samplefrequentie in Hz (bij FL25 meestal 8 Hz; elders 4 Hz) 
  
g: gravitatieversnelling (9.81 m/s2) 
GF: Vlaagfactor (Umax/U10, verhouding maximale vlaag ten opzichte van 

gemiddelde wind; (par. 4.7 / verg. 4.2))  
 
H1/3: Significante golfhoogte, bepaald als het gemiddelde van het hoogste 

1/3 deel van de golven (m) 
H1/10: Gemiddelde van het hoogste 1/10 deel van de golven (m) 
H1/50: Gemiddelde van het hoogste 1/50 deel van de golven (m) 
Hm0: Spectrale significante golfhoogte (m), bepaald uit het nulde moment 

van het energiespectrum, volgens H mm0 04=   

Hgem: Gemiddelde golfhoogte in een meetreeks (m) 
Hmax: Maximale golfhoogte in een meetreeks (m) 
HRMS: RMS-golfhoogte (m), gedefinieerd als:  

N

H
H

i

N
i

RMS

∑
=

2

  met N het aantal golven 

Hs: Significante golfhoogte (m) 
 
i Imaginaire eenheid : per definitie geldt i2 = -1 
 
k Spectrale vormparameter (Vledder & Battjes, 1992): 

 ∫=κ ⋅⋅⋅πmax

min

f

f

02Tmfi2

0
dfexp)f(S

m
1

 

Ku  < (y(t))4 > / σy
4 : “flatness” of kurtosis van een signaal y(t) met 

gemiddelde 0. 
 
L: algemene aanduiding golflengte (m) 
L: in par. 5.4: Monin-Obukhov-lengte (m)  
LTm02: Golflengte (m) gebaseerd op golfperiode Tm02

LTp: Golflengte (m) gebaseerd op piekperiode Tp
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mn: n-de spectrale moment, gedefinieerd als  m f E f dn
n= ∫ ( ) f

 
S(f) Spectrale dichtheid: hoev. energie per eenheid van frequentie (m2/Hz) 
Sk  < (y(t))3 > / σy

3 : “skewness” of scheefheid van een signaal y(t) met 
gemiddelde 0. 

SPGH: Standaardafwijking van de golfhoogte (m), gedefinieerd als  

SPGH

H H

N

i gem
i

N

=

−

−

∑ ( )2

1
 met N het aantal golven 

SPGT: Standaardafwijking van de golfperiode (s), gedefinieerd als  

SPGT

T T

N

i gem
i

N

=

−

−

∑ ( )2

1
 met N het aantal golven 

σ: algemene maat voor spreiding in data (één standaarddeviatie)  
σu: standaard-deviatie in windsnelheid (m/s); zie par. 4.7. 
 
t tijd (s) 
T1/3: Gemiddelde van het hoogste 1/3 deel van de golfperioden (s) 
Tgem: Gemiddelde golfperiode in een meetreeks (s) 
TH1/3: Gemiddelde van de golfperioden, horend bij de golven die worden 

gevormd door H1/3  (s) 
THmax: Golfperiode  (s) van de maximale golfhoogte Hmax  
Tm-10: Spectrale gemiddelde periode (‘energieperiode’), bepaald uit de 

spectrale momenten m-1 en m0 : T m  . Eenheid Tmm− −=10 1 0/ m-10: s 

Tm01: Spectrale gemiddelde periode (‘gemiddelde periode’), bepaald uit het 
nulde en eerste moment van het energiespectrum volgens 

. Eenheid TT m mm01 0 1= / m01: s 

Tm02: Spectrale gemiddelde periode (~ ‘nuldoorgangsperiode’), bepaald uit 
het nulde en tweede moment van het energiespectrum volgens 

T mm02 0 2= / m
. 

Eenheid Tm02: s 

Tmax: Maximale golfperiode (s) in een meetreeks 
Tp: Piekperiode van het energiespectrum (s) 
Tu: Zie par. 4.7: Turbulentie-intensiteit σu /U(z) (dimensieloos)  
 
u* Wrijvingssnelheid (m/s); u*2 = impulsflux, ρu*2 (ρ = luchtdichtheid) = 

door wind uitgeoefende druk- en wrijvingskracht per vierkante meter. 
U: Algemene aanduiding voor windsnelheid (m/s) 
U10: Windsnelheid (m/s) op 10 m hoogte (10-minuten- of uurgemiddelde)  
U3: idem op 3 meter hoogte (m/s) 
Up: of Upot (m/s): Potentiële wind (verg. 4.1 en Wieringa en Rijkoort,1983): 

Als U10, maar met  gedeeltelijke beschuttings- en landschapscorrectie 
(Up is een U10 waarbij de directe omgeving een zo van 0.03 meter heeft) 

Umax: Maximale 1-seconde vlaag op 10-meter hoogte (tenzij anders vermeld 
gedurende 10-minuten of 1 uur)  (m/s) 

 
x, xeff: strijklengte (m of km) resp. effectieve strijklengte 
 
z: algemene (meet)hoogteaanduiding (m) 
zo: Aerodynamische ruwheidslengte (m); zie Wieringa en Rijkoort (1983) 
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1 Inleiding 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1.1 Algemeen 

In dit werkdocument wordt een overzicht gegeven van de golfmetingen in het 
IJsselmeer in het meetseizoen 2005-2006. Het betreft de periode 1 juli 2005 
tot en met 30 juni 2006. In de huidige opzet worden in opdracht 
Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (RWS IJG) golven gemeten op vijf locaties in 
het IJsselmeer. Op drie locaties wordt tevens wind gemeten. Daarnaast worden 
golfmetingen in het Slotermeer uitgevoerd. Er is daar sprake van één 
meetlocatie, waar zowel golven als wind worden gemeten.  
 
Dit werkdocument is de achtste rapportage over de golfmetingen in het 
IJsselmeergebied. Eerder zijn al rapportages uitgebracht over de meetseizoenen 
1997-1998 (Beyer en Van der Goes, 2000), 1998-1999 (Bottema, 2003a), 
1999-2000 (Jacobs en Van Vledder, 2003), 2000-2001 (Bottema, 2002a), 
2001-2002 (Bottema, 2002b), 2002-2003 (Bottema, 2003b), 2003-2004 
(Ruijter en Boomgaard, 2005) en 2004-2005 (Bottema, 2006a). Deze 
rapportage volgt het zelfde stramien als de twee laatstgenoemde rapportages 
en is feitelijk een actualisering en uitbreiding daarvan.  
 
In de eerste rapportage (Beyer en Van der Goes, 2000) is veel nadruk gelegd 
op de beschrijving van de meetopstellingen en de resultaten. Later (Bottema, 
2002a) is het besef gegroeid dat de kwaliteit, continuïteit en consistentie van 
zowel de windmetingen als de golfmetingen meer aandacht moeten krijgen. In 
feite zullen de metingen moeten worden ‘gevalideerd’, zoals ook een model 
kan worden gevalideerd door het met betrouwbare metingen te vergelijken. 
Een dergelijke validatie zal ook in deze rapportage aan de orde komen. 
 
  
1.2 Belang van golfmetingen 

In de Wet op de Waterkering staat aangegeven dat de primaire waterkeringen 
elke vijf jaar opnieuw getoetst moeten worden. Hiertoe worden nieuwe 
hydraulische randvoorwaarden bepaald in de vorm van waterstanden, 
golfkarakteristieken en hun kans van optreden. Deze informatie wordt 
opgenomen in het Randvoorwaardenboek. Het eerstvolgende 
Randvoorwaardenboek zal eind 2006 of begin 2007 uitkomen. 
Rijkswaterstaat/RIZA is verantwoordelijk voor het bepalen van de 
randvoorwaarden voor de zoete wateren. Hieronder valt ook het IJsselmeer. 
Hiervoor is al enige tijd het programma HYDRA_M  (Westphal en Hartman, 
1999; Blaakman en Lisman, 1999) beschikbaar waarin voor het 
IJsselmeergebied ook golfinformatie is opgenomen. 
Andere toepassingsgebieden zijn het aanleveren van golfkarakteristieken ten 
behoeve van bijvoorbeeld natuurontwikkelingsprojecten, constructies in het 
water zoals een slibdepot en de beroeps- en recreatieve scheepvaart. Tevens 
wordt golfinformatie gebruikt voor de Waarschuwingsdienst Dijken 
IJsselmeergebied (WDIJ), waarbij dijkbeheerders worden gewaarschuwd in 
geval van bedreiging van waterkeringen door hoge waterstanden en/of 
golven. 



 

Het IJsselmeergebied wordt gekenmerkt door een vrij vlakke bodem met 
enkele oude getijgeulen. Het is vrij ondiep met een gemiddelde bodemligging 
van 4 à 5 meter onder NAP. In tegenstelling tot een kustsituatie is er geen 
sprake van deining en zijn de golven bepaald door de wind. Strijklengtes 
waarover de golven kunnen groeien variëren van enkele honderden meters tot 
tientallen kilometers. In extreme situaties worden de golven sterk bepaald door 
de aanwezige bodemdiepte. In dit verband wordt ook wel gesproken over de 
golfgroeilimiet op ondiep water (de Waal, 2002). 
 
Indien golfinformatie nodig is, wordt deze vrijwel altijd bepaald met reken-
modellen. In de laatste jaren is het meest gebruikte model SWAN (Booij et al., 
1999) geworden, de opvolger van HISWA (Holthuijsen et al., 1989); voor smalle 
wateren worden soms ook golfgroeikrommes gebruikt (Bretschneider, CERC, 
1973). Validatie van deze modellen aan de hand van gebiedseigen metingen is 
van essentieel belang. Metingen op meerdere locaties zijn noodzakelijk om de 
betrouwbaarheid van het model en van de metingen zelf te vergroten. Van 
groot belang zijn gegevens over stormcondities, in het bijzonder bij extreme 
stormen (ontwerpcondities). Dit betekent dat gedurende meerdere jaren 
gemeten moet worden om de kans op extreme gebeurtenissen gedurende de 
meetperiode te vergroten. Doordat er in het IJsselmeergebied vóór het huidige 
meetproject weinig goede golfmetingen beschikbaar waren, is het belang van 
de metingen nog groter. 
Het bovenstaande betekent niet dat alleen maar onder extreme omstandig-
heden gemeten dient te worden. Juist metingen onder minder extreme 
omstandigheden kunnen namelijk aanknopingspunten bieden om de fysische 
formuleringen in modellen te verbeteren. Dat hangt onder meer samen met het 
feit dat het IJsselmeer bij relatief zwakke wind en lage golven beschouwd kan 
worden als ‘diep’ water, terwijl het ‘ondiepe’ karakter sterker wordt naarmate 
de wind en golfhoogte toenemen. Door hiervan gebruik te maken kunnen 
zowel de ‘diepwaterprocessen’ als de ‘ondiepwaterprocessen’ in golfmodellen 
getoetst worden. Het achterliggende idee is dat het wenselijk is niet alleen de 
einduitkomst van een model te toetsen, maar ook de bouwstenen daarvan: de 
fysische processen in een model. Door ook de bouwstenen op grondige wijze 
te toetsen (zoals in Bottema, 2006b) wordt het vertrouwen in het model als 
geheel vergroot, en wordt de kans kleiner dat het model foute uitkomsten 
geeft in ontwerpcondities, zoals bij de bepaling van hydraulische 
randvoorwaarden. 
Daarnaast zijn metingen ook van groot belang voor het vergroten van het 
inzicht in het fysische gedrag van het watersysteem in het algemeen. 
 
 
1.3 Doelstelling 

De algemene doelstelling van het golfmetingenproject luidt: 
 

Het verzamelen en uitwerken van kwalitatief goede en goed 
gedocumenteerde golf- en windmetingen onder diverse (storm-) 
omstandigheden en op diverse locaties, zowel in het IJsselmeer als in het 
Slotermeer. 

 
Voor de metingen is onderscheid te maken in verschillende onderwerpen: 
1. golven op korte strijklengten 
2. golven op lange strijklengten 
3. golven na breken op een ondiep hellend voorland 
4. ruimtelijke verdeling van de wind boven open water 
5. bepalen van de golfgroeilimiet op ondiep water  
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De eerste vier items worden gerealiseerd met behulp van een aantal 
meetopstellingen in het IJsselmeer. Hierop wordt in Hoofdstuk 2 nader 
ingegaan. 
Het laatste punt is relevant omdat verwacht wordt dat tijdens ontwerpcondities 
de golven op het IJsselmeer dieptegelimiteerd zullen zijn. Het meten van 
dieptebepaalde golven op ondiepe (bijna-) horizontale bodem is onder 
gewone, operationele, omstandigheden niet in het IJsselmeer te realiseren. 
Sinds september 1999 is hiervoor een meetpaal in het Slotermeer (Friesland) 
operationeel.  
 
Daarnaast is het belangrijk nog even aan te stippen welke doelen nagestreefd 
worden met het schrijven van deze stormseizoenrapportage: 

- documentatie bij de metingen (inwinning en verwerking) 
- validatie van gemeten golf- en windgegevens; gegevens uitsplitsen in 

goedgekeurd en niet goedgekeurd. 
- beschrijving van stormsituaties 
- beschrijving van golfklimatologie (zie Hoofdstuk 7 van dit rapport) 

 
 
1.4 Projectorganisatie 

Opdrachtgever voor de metingen is Rijkswaterstaat IJsselmeergebied (RWS 
IJG). De metingen worden betaald uit het IJG-programma “Veiligheids-
normering” en uitgevoerd door de afdeling WSM (tot voor kort PAM, 
daarvoor ANM) van RWS IJG. Tot oktober 2002 was drs.ing. C.H.M. Franken-
Koenjer daarbij projectleider, in de maanden daarna ing. Y.M. Panhuijsen-
Hout. Sinds maart 2003 is N.H.J. Wijnstok projectleider.  
Ing. R.S.E. Kleine heeft gedurende de gehele periode de technische uitvoering 
verzorgd; de laatste jaren in samenwerking met ing. A.J. Ponger. De inwinning, 
het gegevensbeheer en de gegevensverwerking is tot eind 2005 verzorgd door 
E.R.F. van der Goes; sinds kort heeft ing. J.J. Miedema zijn taken 
overgenomen. 
Opdrachtnemer is Rijkswaterstaat/RIZA, afdeling WRV. De begeleiding en 
uitwerking van de metingen is uitgevoerd door dr. M. Bottema. Ook deze 
rapportage is door hem verzorgd.  
 
 
1.5 Relaties met andere projecten 

Er zijn diverse relaties aan te geven met andere projecten. 
Zoals al hierboven is aangegeven, zijn de metingen noodzakelijk bij het 
verifiëren en verder verbeteren van golfmodellen, zoals het spectrale golfmodel 
SWAN. Bij RWS RIZA, afdeling WRV, loopt een serie projecten (‘Operationali-
sering SWAN’, ‘Beheer en Onderhoud SWAN’, ‘SWAN2003’, ‘TAO-SWAN’) 
waarbij onder andere een aantal vergelijkingen met metingen is uitgevoerd 
(Bottema en Beyer, 2002; Bottema et al., 2003; Bottema, 2004; Bottema, 
2005; Bottema en Van Vledder, 2005; Bottema, 2006b).  
Door Rijkswaterstaat/RIKZ is enkele jaren terug (ALKYON & WL, 2002), een 
serie potentiële verbeteringen aan het golfmodel SWAN getest. De laatste jaren 
is een promovendus aan de Technische Universiteit Delft in samenwerking met 
Rijkswaterstaat bezig SWAN systematisch door te lichten en te verbeteren. 
Zowel de numerieke als fysische processen komen daarbij aan bod. De eerste 
belangrijke verbeteringen in modelfysica zijn al beschikbaar via testversies van 
SWAN; naar verwachting komen deze in de loop van 2006 als verbeteringen in 
de officiële release van SWAN40.51 beschikbaar. Een pre-release hiervan is 
recentelijk gevalideerd met behulp van de huidige golfmetingen; zie ook 
(Bottema, 2006b).  
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RWS RIKZ is ook betrokken bij golfmetingen bij Petten en in de Westerschelde. 
Sinds kort worden ook metingen uitgevoerd in de Waddenzee in het kader van 
het programma SBW (Sterkte en Belasting Waterkeringen) waarbij het meest 
relevante onderdeel een in-situ vergelijking naar verschillende golfmeet-
instrumenten is. Het SBW programma zal de komende jaren sterk worden 
uitgebreid, allereerst via een uitgebreide golfmeetcampagne in de Waddenzee 
(RWS RIKZ, 2002; Groeneweg en Van Dongeren, 2002; Hoekstra en Hoitink, 
2002), maar wellicht ook via een windmeetcampagne op een nog vast te 
stellen locatie (beoogd projectleider RWS RIZA: ir. J.P. de Waal). Al met al is 
het van belang de SBW-ontwikkelingen goed te volgen en zoveel mogelijk 
gebruik te maken van elkaars ervaringen bij het opzetten uitvoeren en 
analyseren van metingen.  
Niet alleen de golfmetingen in Nederland zijn van belang, ook die in het 
buitenland. Rijkswaterstaat heeft besloten in 2006 een golfmeetcampagne van 
enkele jaren op te starten in het grote, ondiepe Tai-Hu meer, bijna 100 
kilometer zuidwest van Sjanghai. De meetcampagne wordt opgezet door RWS 
IJG en RWS RIZA, en kan de kennisleemtes op het gebied van de 
golfgroeilimiet en slibopwoeling helpen verkleinen. De ervaringen met het 
huidige meetnet zijn cruciaal bij het opzetten van deze Chinese 
meetcampagne, maar omgekeerd kan het huidige meetnet op termijn ook veel 
profijt hebben van de ervaringen in China. Dit te meer omdat ernaar wordt 
gestreefd op het IJsselmeer dezelfde (akoestische) meetinstrumenten te gaan 
gebruiken als in China. 
 
Op het gebied van wind kan worden opgemerkt dat de windmetingen in het 
IJsselmeergebied een niet-verwaarloosbare bijdrage leveren aan de toetsing en 
verbetering van KNMI-windvoorspellingen op het IJsselmeer. Dergelijke 
windvoorspellingen zijn voor RWS RIZA van direct belang omdat deze gebruikt 
worden voor de Waarschuwingsdienst Dijken IJsselmeergebied (WDIJ). Wat de 
windmetingen in het IJsselmeergebied betreft: het huidige meetnet vormt een 
cruciale gegevensbron, maar ook het KNMI timmert aan de weg blijkens de 
recente plaatsing van een meetpaal op de dijk Enkhuizen-Lelystad, iets ten 
noordwesten van Trintelhaven.  
Voor windklimaatstudies bevatten de huidige meetreeksen teveel gaten maar 
desondanks begint de meetreeks van de huidige meetnetlocatie FL2 zo lang te 
worden dat de windjaarmaxima vanaf 1998 (en na enig speurwerk nog eerder) 
wellicht gebruikt kunnen worden als aanvulling op de windklimaatgegevens die 
het KNMI in 2003 in kader van het HYDRA-project heeft verzameld. Zie voor 
deze HYDRA-gegevens en achtergrondinformatie : 
www.knmi.nl/samenw/hydra). 
 
Bij scheepvaarttoepassingen is er eveneens vraag naar golfgegevens en  
windgegevens, zowel in de vorm van klimatologie, voorspellingen, als on-line-
gegevens. Over het laatste is nog geen beslissing genomen maar RWS IJG 
experimenteert op dit moment wel met on-line gegevensinwinning, waarbij de 
gegevens vooralsnog overigens voor intern gebruik bedoeld zijn. 
Golfoploopmetingen worden sinds eind 2002 niet meer uitgevoerd maar er 
liggen nog diverse niet-geanalyseerde gegevens op de plank. Daarom is het 
belangrijk aansluiting te zoeken met elders uitgevoerd golfoplooponderzoek 
(RWS DWW, Infram, ….).  
Verder leveren de golfmetingen informatie over de gemiddelde waterstand 
tijdens stormsituaties. Deze kunnen behulpzaam zijn bij verificatie van water-
bewegingsmodellen, zoals WAQUA (Bak en Vlag, 1999). 
Tot slot is gebleken dat er – qua analysemethodiek – interessante parallellen 
zijn tussen het huidige meetproject en morfologische studies van het 
langsprofiel van rivieren zoals de Waal (Bottema, 2004b) 
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1.6 Leeswijzer 

Allereerst worden in Hoofdstuk 2 de meetlocaties besproken. Hierbij wordt ook 
ingegaan op instrumentatie en op de inwinning en opslag van gegevens.  
Vervolgens wordt in Hoofdstuk 3 een overzicht gegeven van de beschikbare 
meetgegevens, uitgesplitst naar locatie en sensor. De metingen worden hier 
ook voorzien van een indicatief kwaliteitslabel. Tenslotte worden de redenen 
van uitval kort besproken.  
In Hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de windgegevens, en de kwaliteit daarvan. 
Er wordt een kort overzicht gegeven van beschikbare gegevensbronnen, de 
kwaliteitsborgingsmethodiek wordt belicht, en vervolgens komt de eigenlijke 
validatie van de windgegevens aan bod. De validatie van de gemeten 
windrichting en windsnelheid wordt daarbij in aparte paragrafen belicht. Ook 
wordt ingegaan op de vraag in hoeverre KNMI-gegevens gebruikt kunnen 
worden om gaten in onze meetreeks op te vullen. 
Hoofdstuk 5 belicht kort de overige beschikbare meetgegevens: waterstands- 
en temperatuurmetingen. 
In Hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de validatie van de golfgegevens. Eerst 
worden de meest voorkomende meetproblemen belicht. Vervolgens worden de 
methodes van kwaliteitscontrole (zowel kort na de inwinning als op een later 
tijdstip) besproken. Tenslotte wordt per meetpaal de kwaliteit van de 
golfmetingen doorgelicht, onder andere door het stormseizoen op te knippen 
in enkele deelperiodes, en door te toetsen of de resultaten van die deelperiodes 
geen grote en/of systematische verschillen vertonen.  
In Hoofdstuk 7 worden enkele geaggregeerde golfgegevens gepresenteerd, 
een eerste aanzet naar een golfklimatologie-rapportage. Daarnaast komen 
enkele vervolganalyses aan bod. 
In Hoofdstuk 8 worden enkele interessante meetsituaties doorgelicht. Allereerst 
wordt een algemene impressie van het stormseizoen gegeven. Vervolgens 
wordt een selectie van de meest interessante cases van het meetseizoen 2005-
2006  besproken. 
Tenslotte besluit Hoofdstuk 9 met een overzicht van de voornaamste conclusies 
en aanbevelingen uit dit rapport.  
In Bijlage A wordt een overzicht gegeven van de verwerkings- en presentatie-
programmatuur in MATLAB (The Mathworks, 2002) zoals deze nu bestaat. In 
Bijlage B zijn enkele foto’s opgenomen van de meetlocaties. In de overige 
bijlagen zijn de figuren opgenomen van de meetdagen die in Hoofdstuk 8 zijn 
besproken. 
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2 Beschrijving meetlocaties 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In het meetseizoen 2005-2006 zijn op zes locaties golven gemeten, op vier 
hiervan ook wind. In dit hoofdstuk worden de meetlocaties en het meetproces 
beschreven. 
 
2.1 Meetopstellingen 

Bij de locatiekeuze voor de meetopstellingen is rekening gehouden met de te 
meten verschijnselen. Zo zijn de twee meetlocaties bij Enkhuizen toegesneden 
op golfgroei bij korte strijklengte en de meetlocaties bij Gaasterland op de 
overgang van diep naar ondiep water. De meetlocatie op het Slotermeer is 
specifiek toegesneden op het bestuderen van golfgroei op (zeer) ondiep water, 
de ‘golfgroeilimiet’ (Waal, 2002) 
De keuze van meetlocaties was bij de start van het meetproject beperkt 
doordat gebruik gemaakt moest worden van walstations voor het opslaan van 
de ingewonnen data; het GSM-net was toen nog niet landelijk dekkend. Het 
gebruik van walstations maakte het noodzakelijk binnen enkele kilometers van 
de kust te meten; bij grotere afstanden zou de dataverbinding onbetrouwbaar 
worden. Dit is tevens de reden waarom de gegevens niet rechtstreeks van de 
meetpaal naar Lelystad konden worden verstuurd. Aan het begin waren er nog 
twee meetlocaties waar de gegevens niet direct maar via een walstation 
werden ingewonnen. Sinds maart 2006 zijn ook daar de walstations uit de 
lucht gehaald; sindsdien worden alle metingen direct, met GSM, overgehaald.  
 
In de huidige situatie worden op vier hoofdlocaties golfmetingen gedaan. Zie 
ook het onderstaande overzicht, Figuur 2.1 en Bijlage G. Achter het kopje 
‘wind’ staan de richtingen waarbij de onder het kopje ‘doel’ genoemde 
verschijnselen het beste tot uiting komen. Met name (zuid)westenwind is 
interessant omdat de ontwikkeling van de golven dan volledig te volgen is: van 
FL25 naar FL26, en via FL2 en FL9 naar de dijk respectievelijk naar een ondiep 
voorland.  Op de meeste locaties is het echter zo dat alle windrichtingen wel 
interessante resultaten opleveren. De door RWS IJG ingewonnen 
windgegevens kunnen nog worden aangevuld met KNMI-gegevens van 
Berkhout, Wijdenes en Stavoren. Op deze wijze is het mogelijk een betere 
indruk te krijgen van de ruimtelijke variatie van het windveld. 
 
Hoofdlocatie: Rotterdamse Hoek 
Doel:  meten van golven, vooral op lange strijklengte. 
Wind: vooral westelijk en zuidwestelijk  
Locaties: FL2:   golven en wind 
Inwinning: sinds 14/3/2005 met GSM 
 
Hoofdlocatie: Gaasterland 
Doel: meten van de golven in hun ontwikkeling van diep naar 

ondiep water, meten van golven op lange strijklengte 
Wind: vooral (zuid)westelijk 
Locaties: FL9:   golven 

FL5:  golven 
Inwinning: Aanvankelijk via walstation bij Rotterdamse Hoek, daarna met 

GSM (bij FL5 vanaf 6/9/2005, bij FL9 vanaf maart 2006) 
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Hoofdlocatie: Enkhuizen 
Doel: meten van golfgroei en wind voor korte en middellange 

strijklengtes 
Wind: met name (zuid)westelijk. 
Locaties: FL25:  golven en wind (alleen windsnelheid) 

FL26:  golven en wind 
Inwinning: GSM 
 
Hoofdlocatie: Slotermeer 
Doel: meten van de zgn. golfgroeilimiet op (zeer) ondiep water met 

de bijbehorende wind 
Wind: alle richtingen, met licht accent op (zuid)westelijk. 
Locaties: SL29:  golven en wind 
Inwinning: GSM 
 
De locatiecoördinaten (Parijse coördinaten: x,y=(0,0) komt overeen met Parijs), 
bodemligging (t.o.v. NAP)  en enkele verdere specificaties van de 
meetopstellingen zijn gegeven in Tabel 2.1 en 2.2.  
 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tabel 2.1 Meetlocaties IJsselmeer / Sloter-

meer, tot januari 2006 (voor 
ijsperiode)  

 Locatie Wind Instrument RD X (m) RD Y (m) bodem (m NAP) 
Rott. Hoek FL2 ja 5m-capstaaf 167859 530016 -4.43 
 FL2, m.i.v. 

2/8/05 
ja 5m-capstaaf 166600 529015 -4.41 

Gaasterland FL9 nee 3m-capstaaf 161772 535918 -4.18 
 FL5 nee 3m-capstaaf 163978 538578 -1.45 
Enkhuizen FL25 ja 3m-capstaaf 149006 526012 -2.91 
 FL26 ja 3m-capstaaf 152999 526006 -5.49 
Slotermeer SL29 ja 3m-capstaaf 172489 548502 -2.12 

 

 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tabel 2.2 Meetlocaties IJsselmeer / Sloter-
meer, vanaf maart 2006 (na 
ijsperiode)  

 Locatie Wind Instrument RD X (m) RD Y (m) bodem (m NAP) 
Rott. Hoek FL2 ja 5m-capstaaf 166601 529009 -4.43 
Gaasterland FL9 nee 3m-capstaaf +161770 +535920 ca. -4.41 
 FL5 nee 3m-capstaaf +164000 +538580 ca. –1.7 
Enkhuizen FL37 ja Log-a-level +155500? +520000? ca. –3.42 (?) 
 FL26 ja 3m-capstaaf +153000 +526000 ca. -5.49 
Slotermeer SL29 ja 3m-capstaaf 172489 548502 -2.12 

 

 
 
Bij de tabellen moet nog het volgende worden opgemerkt : 

• Tabel 2.1: FL2 is op 2/8/2005 bijna 2 km naar het ZW verplaatst 
omdat pal naast de oude locatie een vaargeul zou worden aangelegd. 

• Tabel 2.2: FL25 is verplaatst naar een minder door bomen en 
bebouwing beschutte locatie en heeft nu de naam FL37 

• Tabel 2.2: Veel coördinaten en bodemdieptes zijn nogal onzeker 
omdat er op veel locaties nog niet ingemeten konden worden.  

 
De bodemdieptes zijn overigens bepaald uit de meest recente bodemroosters 
van RWS IJG. Voor het IJsselmeer is het 40-meter-rooster van 1999 gebruikt, 
voor het Slotermeer een 10-meter-rooster van 2003 (door IJG afgeleid uit 
lodingen met een raaiafstand van circa 100 meter). 
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De onderlinge ligging van de meetlocaties aan het begin van dit meetseizoen 
juli 2005 is gegeven in Figuur 2.1 (zie volgende pagina). Daarbij moet worden 
opgemerkt dat FL2 begin augustus 2005 ca. 2 km naar het ZW is verplaatst, 
terwijl FL25 sinds juni 2006 niet langer 4 km W van FL26 ligt, maar onder de 
naam FL37 7 km ZZO van de FL26 is komen te liggen (zie kaart in Bijlage G). 
 
Als aanvulling op Figuur 2.1 zijn hier ook de coördinaten van de meest 
relevante KNMI-stations gegeven: 
Berkhout:     127350 517350 
Wijdenes:      140525 516175 
Stavoren     154725 545250 
De KNMI-locatie Stavoren-Haven (152850 544400) is sinds april 2002 niet 
meer beschikbaar. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Figuur 2.1 Golfmeetlocaties IJsselmeer 
juli 2005  
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2.2 Instrumentatie 

Golven 
 
De golven op het IJsselmeer zijn erg kort. Bij oprichting van het meetnet was 
het niet goed mogelijk deze golven met boeien te bemeten 1. Daarom is 
gekozen voor vaste meetpalen en meetinstrumenten. Het meten van golven 
wordt op deze manier gerealiseerd door de momentane waterstand met een 
voldoende hoge frequentie te meten. Een korte beschrijving van de 
instrumenten is hieronder en in het onderhoudsplan (Kleine, 2000) te vinden. 
 
Sinds maart 2001 wordt overal gemeten met ‘Multicap DC11’ 
capaciteitsdraden (capacitance wires). In dit rapport worden de instrumenten 
ook vaak met de term ‘capstaven’ aangeduid. Het instrument bestaat uit een 
met teflon gecoate draad (staaf) en een metalen massabuis (zie foto’s in Bijlage 
B). Het water fungeert als diëlectricum tussen de twee ‘condensatorplaten’ 
waarbij de gemeten capaciteit afhangt van de momentane waterstand. De 
uitvoer van de capstaaf (en de daaraan verbonden meetversterker) is een 
spanning in millivolt. Vooraf is door ijking de relatie vastgesteld tussen deze 
spanning en de lengte van de staaf die onder water staat 2. Deze relatie is in de 
datalogger opgenomen. De uitvoer van de datalogger is een waterstand in 
centimeters ten opzichte van de basis van de capstaaf 3. De omrekening naar 
een waterstand in meters ten opzichte van NAP is opgenomen in de 
verwerkingsprogrammatuur. De gehanteerde inwinfrequentie is 4 Hz 4, behalve 
bij de FL25. Daar is de strijklengte bij westenwind korter dan één kilometer. De 
golven zijn dan zo kort dat een inwinfrequentie van 4 Hz onvoldoende werd 
bevonden; derhalve wordt op de FL25 met 8 Hz gemeten. De standaard lengte 
van een capstaaf is drie meter. Bij de FL2 wordt sinds maart 2001 echter met 
een vijf meter lange capstaaf gemeten. Dit omdat bij extreme stormen de 
hoogste (individuele) golven bij FL2 (en waarschijnlijk ook elders) hoger dan 3 
meter zouden kunnen worden. 
 
Intussen is het principe-besluit genomen om in het meetseizoen 2006-2007 
over te gaan op zogenaamde Log-a-Levels (zie Foto 16 in Bijlage B). Het 
meetprincipe daarvan berust op het meten van de tijd die verstrijkt tussen het 
verzenden en ontvangen van een van bovenaf op het wateroppervlak gerichte 
geluidsbundel. Voor meer informatie over het vermoedelijke functioneren van 
de Log-a-levels wordt verwezen naar (Ruijter en Boomgaard, 2004; Kuiper 
2005; Biezen en Vlugt, 2006). In een volgende rapportage zal uitgebreider op 
de Log-a-levels worden ingegaan. Hier wordt volstaan met te vermelden dat 
eind 2006 een vergelijkende pilot tussen capstaven en Log-a-levels zal 
plaatsvinden, waarna definitief wordt besloten of al dan niet op Log-a-levels 
wordt overgestapt.  
Bij gebrek aan reserve-capstaven, en vooruitlopend op deze pilot, is de FL37 
overigens al in juni 2006 van een Log-a-level voorzien. De bijbehorende 
metingen zullen in Hoofdstuk 8 kort aan de orde komen. 

                                                       
1 Noot: Er lijken intussen speciale miniatuurboeien op de markt te zijn/komen 
waarmee dat wellicht wel mogelijk is.  
2 Om evt. verloop in de calibratie tijdig te detecteren moet de capstaafcalibratie 
om de maand in het veld geverifieerd worden (Kleine, 2000). Zulke 
‘capstaaftesten’ worden besproken in par. 6.1.3. 
3 Bij benadering, o.a. omdat de staaf en massabuis niet altijd exact even lang zijn. 
4 De responstijd van capstaven ligt in de orde van millisecondes; wat aanmerkelijk 
korter is dan het sample-interval van 0.25 sec. 
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Wind 
 
Vier van de meetpalen zijn uitgerust met windmeetapparatuur. De 
windsnelheid wordt gemeten met een cupanemometer (Mierij meteo type 403 
5), met een resolutie van ongeveer 16 pulsen voor elke meter windweg. Dat 
betekent dat de 1-seconde-meetwaarden van de wind ongeveer gelijk zijn aan 
een veelvoud van 1/16 6. De responslengte van de gebruikte windmeters is 
volgens de fabrieksspecificaties ongeveer 2.9 meter. Van de aanloopsnelheid is 
jarenlang aangenomen dat deze maximaal 0.5 m/s bedraagt. Een inventarisatie 
van de door Mierij Meteo uitgevoerde (her)calibraties van de laatste 6 jaar wijst 
echter op een sterke voorkeur voor verwaarloosbare tot zelfs licht negatieve 
“aanloopsnelheden” van gemiddeld –0.09+0.05 m/s 7. De windrichting wordt 
gemeten met een type 508 windvaan van Mierij Meteo. De resolutie van de 
vaan is 1.4o, de responslengte is onbekend. 
 
De meetpalen met windset zijn de FL2 bij Rotterdamse Hoek (Golmet ), de 
FL25 en FL26 bij Enkhuizen (FL25 alleen windsnelheid) en de SL29 in het 
Slotermeer. Ná de ijsperiode van begin 2006 is FL25 overigens vervallen; de rol 
van FL25 wordt sindsdien overgenomen door de FL37, 7 km ZZO van de FL26. 
De wind wordt gemeten op 10 m hoogte (zie Foto 1, 5, 7 en 10 in Bijlage B). 
Op de FL2 wordt tevens de windsnelheid op 3 m hoogte gemeten 8. De 3-
meter-uithouder is in september 2004 in twee stappen (op de 1e en 28e) fors 
verlengd om de invloed (stuwing) van het meetplatform op de 3-meter-wind te 
minimaliseren (Foto 1 in Bijlage B). De wind wordt elke seconde geregistreerd, 
terwijl 10-minuten gemiddeldes worden opgeslagen. Tevens wordt elke 10 
minuten de maximale 1-seconde waarde opgeslagen. 
In de praktijk blijkt het erg lastig te zijn om de windvaan met een kompas uit te 
richten; de meetpaal bevat te veel ijzer. Tot 2002 werd de vaan uitgericht door 
de vaanoutput met de windrichting van de vaste vaan op het onderhoudsschip 
te vergelijken. Vaak bleken dan toch nog relatief grote windrichtingscorrecties 
nodig (Bottema, 2002a, 2002b). Sinds 2002 wordt daarom – als de 
weersomstandigheden het toelaten – de vaan uitgericht met behulp van een 
vast punt op de wal. Achteraf wordt de windrichting dan geverifieerd door 
vergelijking met KNMI-gegevens en met uitkomsten van de andere meetpalen.  
 
Golfoploop 
 
Golfoploopmetingen zijn dit seizoen niet uitgevoerd, de laatste metingen 
vonden in 2002 plaats. De resultaten zijn te vinden in eerdere meetrapportages 
(Beyer en Van der Goes, 2000; Bottema, 2002a, 2002b, 2003a, 2003b; Jacobs 

                                                       
5 De cupanemometers met het registratienummer ANM2191 en ANM588 zijn van 
een afwijkend type (type 018 i.p.v. type 403). 
6 In het ruwe windmeetsignaal van de FL2 en FL26 zijn die stappen van 0.063 m/s 
goed herkenbaar. Het signaal van de SL29 neigt echter naar stappen van 0.2 m/s, 
vermoedelijk doordat hier extra (maar onnodige) electronica tussen de windmeter 
en datalogger is geplaatst.  
7 Een negatieve aanloopsnelheid resulteert uit extrapolatie van meetwaarden bij 
ijking van een ietwat niet-lineaire windmeter en is dus géén harde aanwijzing dat 
de windmeter ook bij windstilte nog ronddraait…. .  
8 Beide meethoogtes zijn ter indicatie. De windmeters worden normaliter circa 3 
en 10 meter boven het meerjarig gemiddeld waterniveau ter plekke geplaatst. Op 
een willekeurig tijdstip kan de windmeethoogte hierdoor – en door 
onnauwkeurige plaatsing – tot enkele decimeters van dit ideale meetniveau 
afwijken. 

 
23 Golfmetingen IJsselmeergebied 2004-2005  

 



 

en Van Vledder, 2003) en daarnaast in Bottema en Regeling (2005b) en 
Wouters (2003).  
 
Drukmetingen 
 
Bij de SL29 (Slotermeer) is het relatief moeilijk om aan waterstanden te komen 
waarmee de door de capstaaf gemeten waterstand geverifieerd kan worden. 
Daarom wordt de gemiddelde waterstand ter plekke gemeten, en wel met een 
druksensor. Het betreft een PDCR910 sensor van ‘Druck’ met automatische 
compensatie voor de (wisselende) atmosferische druk. In de praktijk ligt de 
nauwkeurigheid van het instrument rond 5 mm. De calibratiefunctie is in de 
logger ingebouwd. In het door RWS IJG aan RWS RIZA geleverde databestand is 
de druk al omgerekend naar een waterstand t.o.v. NAP, en wel in centimeters. 
 
Temperatuurmetingen 
 
De thermische opbouw van de atmosfeer kan een significante invloed hebben 
op de golfgroei (zie Young, 1998, en de daarin geciteerde referenties). Een 
belangrijk gegeven om deze opbouw te kwantificeren is het lucht-water-
temperatuurverschil.  
Op FL2, FL26 en – sinds juni 2006 – de FL37 worden de watertemperatuur en 
geleidendheid gemeten met een op circa 2 meter diepte geplaatste 
Yokogawa/SC49-EP08 sensor. Tot februari 2006 zijn op de FL26 bovendien 
watertemperaturen op 0.5 m diepte gemeten met een relatief wat minder 
nauwkeurige Endress&Hauser-sensor. De laatste temperaturen zijn wel 
ingewonnen, maar niet verwerkt. 
Luchttemperaturen worden sinds medio september 2002 gemeten op de FL26, 
en sinds medio maart 2005 op de FL2. Daarbij is gebruik gemaakt van een 
PT100-4-wire  temperatuursensor. De onnauwkeurigheid in de luchttempera-
tuurmetingen is orde één graad; de oorzaak ligt daarbij primair in de wijze van 
calibratie en de verwerking van de calibratiegegevens in de dataloggersoftware 
(pers. med. R. Kleine, 2005), niet in de sensor zelf. 
Alle temperatuursensoren zijn gecalibreerd voor het (aanzienlijk te kleine) 
temperatuurbereik van 10oC-20oC. 
  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 2.2 Schema golfmeetopstelling 

Golmet 

2.3 Inwinning 

Lelystad

 

Op elk van de meetpalen worden golfgegevens en eventuele meteogegevens 
ingewonnen en in een datalogger opgeslagen. Ook worden de tijd, accuspan-
ning en temperatuur opgeslagen. Vervolgens worden de loggergegevens met 
telemetrie (zenders of GSM) overgezonden naar het walstation of naar het 
RWS IJG-kantoor; zie Figuur 2.2. Omdat de kloktijden van de datalogger en de 
inwin-PC soms orde 1 seconde per dag uit de pas lopen is het nodig beide 
tijden regelmatig gelijk te zetten, zodat de loggers op tijd blijven lopen. De 
klokken van de inwin-PC’s worden dagelijks gelijk gezet met behulp van de tijd 
van het PC-netwerk op het kantoor van RWS IJG. Op het walstation worden 
de gegevens per dag en per locatie in één bestand opgeslagen. Via een 
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telefoonverbinding kan met het walstation contact worden gemaakt en kunnen 
de opgeslagen daggegevens worden overgehaald. Ook kan via de PC op het 
walstation contact gemaakt worden met de meetpaal om online de werking 
van de sensoren te controleren. Zie Figuur 2.2. 
 
De gegevensinwinning op het walstation wordt tijdelijk stopgezet als vanuit 
Lelystad bestanden worden opgehaald. De opslag op de dataloggers gaat 
gewoon door, maar de opslagcapaciteit aldaar is beperkt (meestal ongeveer 2 
uur data). Om verlies van data tijdens het ophalen van bestanden, of na 
eventuele computerstoringen, te voorkomen is een ‘watchdog’ geïnstalleerd 
die na 20 minuten de PC van het walstation herstart; de inwinning wordt dan 
automatisch hervat. Zodoende kan vanuit Lelystad maximaal 20 minuten 
worden ingebeld om data van een walstation over te halen. Deze tijd is (juist) 
voldoende om een dagbestand over te halen. Voor het overhalen van grote 
aantallen bestanden is het praktischer de harde schijf van de PC van het 
walstation te wisselen, en deze in Lelystad uit te lezen. 
 
Dit seizoen was nog één walstation operationeel, GOLMET. Dit walstation 
bevindt zich in het huisje van het Waterschap Zuiderzeeland, vlak achter de dijk 
bij Rotterdamse Hoek. Voor de FL5 en FL9 werd dit walstation nog tot resp. 
6/9/2005 en maart 2006 gebruikt. Sindsdien worden gegevens van de FL5 en 
FL9 – net als die van de overige meetpalen - ingewonnen met behulp van een 
GSM-module. Via het mobiele telefoonnet worden de data dan rechtstreeks 
overgehaald naar Lelystad.  
 
 
2.4 Onderhoud van de meetopstellingen 

Onderhoud van de meetopstelling is cruciaal. In het huidige project moeten 
immers ook data moeten worden ingewonnen tijdens zeldzame zware stormen. 
Frequente controles van de werking van de meetopstellingen zijn daarom cruci-
aal. Deels gebeurt dit door regelmatig in te bellen op de meetpalen (via GSM 
of de walstations) en te controleren of de inwinning nog loopt. Ook worden de 
ingewonnen bestanden regelmatig (idealiter: wekelijks) op grootte en – globaal 
– op inhoud gecontroleerd, waarbij tevens wordt geverifieerd of er nog schijf-
ruimte is om de gegevens op te slaan. Daarnaast beschikt RWS IJG sinds 2002 
over MATLAB en de belangrijkste verwerkingsscripts uit Bijlage A. Zonodig kan 
RWS IJG de data volledig verwerken en analyseren om meetproblemen op te 
sporen, een taak die voorheen volledig bij RWS RIZA lag.  
 
Bij het eigenlijke onderhoud kan nog onderscheid worden gemaakt tussen klein 
onderhoud en groot onderhoud. Het laatste vindt elke paar jaar plaats, meestal 
aansluitend op een ijsperiode waarin toch niet gemeten kan worden. Een ande-
re vorm van groot onderhoud vindt plaats op de windsets. Sinds 1999 worden 
de windsets aan het einde van de calibratietermijn (één jaar) vervangen. De 
oude sets worden opnieuw gecalibreerd. Vooral bij de windvanen blijken soms 
overigens al problemen op te treden vóór het einde van de calibratietermijn. 
 
Voor het reguliere ‘klein onderhoud’ aan de meetpalen zijn circa 10 onder-
houdstochten per meetpaal per jaar gepland (Koenjer, 2000). Bij storingen 
worden extra tochten gemaakt, ook in de zomer. De standaard werkzaam-
heden zijn vastgelegd in het onderhoudsplan (Kleine, 2000). Belangrijke 
werkzaamheden bij onderhoudstochten zijn het controleren van de 
energievoorziening, de (elektrische) verbindingen en de werking van de 
datalogger. De golfmeetinstrumenten komen uiteraard ook aan bod: de soms 
ruwe veldomstandigheden maken regelmatige controles noodzakelijk. 
Daarnaast moeten de capstaven regelmatig worden schoongemaakt vanwege 
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algengroei. Tot slot moet met veldcalibraties (“capstaaftesten”; zie par. 
6.1.2/6.1.3) regelmatig worden getest of de calibratie niet is verlopen.  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tabel 2.3 Kort overzicht onderhoudstochten 
van het seizoen 2005-2006 ; Voor 
de met “x” gemarkeerde gevallen 
ontbreekt het uitvoeringsverslag. 

datum Locatie/meetcode : FL../SL .. opmerkingen 
 2 5 9 25 26 29  
14/7/05 x      FL2: aanpassing dataloggersoftware 
2/8/05 O      FL2: paal verplaatst, windset fout aangesl. 

9-10/8/05 O      FL2: 2e datalogger ivm on-line inwinning 
17/8/05 O      FL2: capstaaf 50 cm omhoog gezet 
19/8/05  O O    FL5: nieuwe capstaaf 
29/8/05    O O  FL25/FL26: windmeters vervangen 
30/8/05      O  
31/8/05 O      FL2: aansluiting luchttemp.sensor hersteld 
1/9/05 x      FL2: capstaaf was 1 dag op foute hoogte 
6/9/05     O  FL26: windrichting 22 graden verhoogd 
8/9/05 x      FL2: windmast (31/8 weg) terug op paal 
3/10/05 O O      
4/10/05   O O O  FL26: capstaaf 20 cm verhoogd 
5/10/05      O SL29: nwe logger; capstaaf lager ivm testen
27/10/05 O      FL2: nieuw modem  (ANM3941->3891) 
31/10/05      O  
1/11/05    O O  FL26: beperkt onderhoud: hoge golven 
2/11/05 O  O    FL2: reparatie (tape) capstaafmantel 
23/11/05 O O O    FL5: capstaaf lager; FL9 nwe laadregelaar 
28/11/05 O      FL2: nwe windgenerator, aanpak inbelPB  
30/11/05    O O  FL26: watertemp 1.8 graad te laag?? 
1/12/05      O  
19/12/05      O  
21/12/05 x x x x x  m.u.v. SL29: accu’s vervangen 
5/1/06 O   O   FL2: probleem inbellen, lucht-/ watertemp.

FL25: inbelPB verholpen: modem gereset 
13/1/06    O O   
16/1/06 O O O    FL2/FL5/FL9: ijsaanzetting 
18/1/06      O SL29: windset van +9.6 naar +10.0 m NAP 
23/1/06  O O   O FL5/FL9/SL29: capstaaf verwijderd ivm ijs 
24/1/06 O   O O  FL25-capstaaf weg; FL2/FL26 ontijsd  
1/2/06 O O O    FL5/FL9: paal getrokken, vandalisme FL9? 
2/2/06 O      FL2: paal weg (capstaaf was 1/2 al weg) 
9/3/06      O SL29: capstaaf terug; reset meteokast 
14/3/06 O      FL2: paal geplaatst 
15/3/06     O  FL26: coating gT-sensor stuk 
16/3/06 O      FL2: modem verv.; instrum. gecompleteerd
17/3/06 O      FL26: capstaaf 20 cm verlaagd 
21/3/06  O O    FL5/FL9: operationeel 
6/4/06 O  O    FL2: aanp. loggersoftware+capstaafelektr. 

FL9: nieuw modem; tóch inbelprobleem 
10/4/06     O  FL26: nwe kabel windset (17/3: gescheurd)
11/4/06     O  FL26: Mierij-Meteo-kast wind vervangen 
12/4/06 O     O FL2: capstaaftest 
13/4/06   O    FL9: 6/4 verwijderde E-kast terug op paal 
8/5/06 O      FL2: te harde wind voor voll. onderhoud 
9/5/06      O  
10/5/06 O      FL2: paal ca. 30o verdraaid  
11/5/06  O O  O  FL5: capstaaf iets schuin 
1/6/06 x      FL2: aanp. loggersoftware (bron: UV 6/6) 
6/6/06 O      FL2: laadregelaar vervangen 

FL9: E-kast verwijderd; nieuwe logger 
7/6/06  O  O O  FL37: Meetpaal met Log-a-level geplaatst 
8/6/06   O  O  FL9: inbelPB blijft; E-kast niet terugplaatsen
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FL26: modemreset ivm inbelprobleem 
13/6/06      O  
 
Tabel 2.3 (vorige pagina) geeft een lijst van dagen waarop onderhouds- of 
storingstochten zijn uitgevoerd. Door instrumentele storingen en onverwachte 
ijsschade (begin maart 2005) zijn dit seizoen relatief veel tochten uitgevoerd. 
Dat gold zeker voor de FL2 die dit seizoen met 25 keer meer dan ooit bezocht 
moest worden. Ook de andere palen moesten dit seizoen met 9 à 14 keer 
relatief vaak bezocht worden; zie (Tabel 2.3).  
 
Normaliter wordt van alle onderhouds- en storingstochten een uitvoerings-
verslag opgesteld (zie Kleine, 2000) met een opgave van de verrichte werk-
zaamheden. Bij wisselingen, reparaties, en aanpassingen (bijv. andere meet-
hoogte) van instrumenten is zulke informatie cruciaal. Enkele steekwoorden uit 
de uitvoeringsverslagen zijn opgenomen in Tabel 2.3. De achterliggende 
informatie wordt in iets meer detail besproken in de Hoofdstuk 4 tot en met 
Hoofdstuk 6. In Hoofdstuk 3 is meer informatie te vinden over meet- en 
inwinproblemen, en over de werking van de meetpalen in het algemeen. In de 
overige hoofdstukken wordt ook ingegaan op zaken als instrumentwisselingen 
en aanpassingen aan de instrumentatie en/of loggersoftware. 
 
 
2.5 Beschrijving van de ruwe dagbestanden  

Per locatie en per dag wordt één bestand gemaakt, met hierin alle geregis-
treerde gegevens. Dit betekent dat hierin de golf-, wind- en loggerinformatie 
staat, alsmede de eventuele druk- en temperatuurgegevens. Voor de GSM-
meetpalen gebeurt dit in Lelystad, anders gebeurt dit op de walstations. 
 
Hieronder is een fragment van een recent dagbestand (4 juli 2005 van de 
FL26) etoond: 

1,162 
26,185,1420 
1,162.6 
122,4.854,175.8,0 
1,157.2 
5,12.89,17.76,165.3,5.201,6.361,20.48,621.8,20.48,100.7 
1,155.2 
1,154.2 
1,158.4 
122,5.231,175.8,0 
1,169 
 

De eerste regel geeft het ruwe capstaafmeetsignaal, dat nog niet is 
omgerekend naar een waterstand t.o.v. NAP. De tweede regel is de tijdregel 
(verschijnt elke minuut) met tijdcode, dagnummer (185)en tijd (14h20). De 
vierde regel bevat de windcode (122) momentane windsnelheid en 
windrichting op 10 meter hoogte. Bij FL2 is daaraan ook de snelheid op 3 
meter hoogte toegevoegd. Dat de regel met waterstanden (1, …) vier keer 
vaker voorkomt dan de windregel (122, ….) heeft te maken met de 
inwinfrequenties (4 Hz resp. 1 Hz).  
De vijfde regel is de loggerregel, die elke tien minuten verschijnt. De opbouw 
van de loggerregels, die nogal varieert, wordt hieronder belicht.  
 
Afgezien van de loggerregels zitten de verschillen in de bestandsopbouw vooral 
in de aanwezigheid en opbouw van de windregels (startend met 122, ….) : 

• Bij FL5, FL9 en FL25 ontbreken de windregels 
• Bij SL29 ontbreekt de dummy op de laatste positie (… , 0) 
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• De windregels van FL2 bevatten 4 variabelen, de 4e variabele is de 
gemiddelde 3-meter-windsnelheid. 

 
De opbouw van de loggerregels was afgelopen meetseizoen als volgt : 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tabel 2.4 Opbouw loggerregels in ruwe 
databestanden, meetseizoen 
2004-2005  

paal vanaf opbouw loggerregel opmerkingen 
FL2 30/3/05 5,Va,Tair,wr,U10,U3,Umax,-6999,gl,TwGT, 

Cl,0,zN

vanaf +8h50 MET 9

FL2 30/5/05 5,Va,Tair,wr,U10,U3,Umax,-6999,gl,TwGT, 

Cl,zavg

vanaf +15h MET 

FL2 1/6/05 5,Va,Tair,wr,U10,U3,Umax,-6999,gl,TwGT, 

Cl,4*sigz

vanaf +9h50 MET 

FL2 6/6/05 5,Va,Tair,wr,U10,U3,Umax,-6999,gl,TwGT, 

Cl,0,zN

vanaf +14h MET 

FL2 20/6/05 5,Va,Tair,wr,U10,U3,Umax,-6999,gl,TwGT, 

Cl,4*sigz

vanaf +13h30 MET 

FL2 8/7/05 5,Va,Tair,wr,U10,U3,Umax,-6999,gl,TwGT, 

Cl,4*sigz

vanaf +13h MET 10

FL2 14/7/05 5,Va,Tair,wr,U10,U3,Umax,-6999,gl,TwGT, 

Cl,4*sigz

vanaf +15 MET 11

FL2 9/8/05 5,Va,Tair,wr,U10,dummy,Umax,5 dummies  vanaf +11h MET 12

FL2 10/8/05 5,Va,Tair,wr,U10,U3,Umax,-6999,gl,TwGT, 

Cl 

vanaf +12 MET 

FL5 1/7/04 5,Va,100+Tlog hele seizoen 

FL9 1/7/04 5,Va,0 hele seizoen 

FL25 1/7/04 5,Va,Tlog,U10,Umax,Umax, hele seizoen 

FL26 1/7/05 5,Va,Tair,wr,U10,Umax,Twat,gl,TwGT,Cl tot ijsperiode  

FL26 17/3/06 5,Va,Tair,wr,U10,Umax,Twat,gl,TwGT,Cl EH-watertemp.sensor weg

SL29 1/7/05 5,Va,Tlog,wr,Umax,U10,pwst hele seizoen 

 

 
 
Uit Tabel 2.4 blijkt dat de loggerregels nogal per meetpaal verschillen. Daarbij 
is overigens de volgende verkorte weergave van de variabelen gebruikt: 

• Cl : Chloridegehalte (mg/l) 
• gl : Geleidendheid 
• pwst : Waterstand (cm NAP) uit SL29-druksensor 
• sigz : Standaarddeviatie ruwe meetsignaal (cm) 
• Tair, Tlog, Twat, TwGT  : Resp. lucht- en loggertemperatuur (oC), en 

watertemperatuur van oude resp. GT-sensor 
• U3, U10, Umax  : gem. windsnelheid (m/s) op 3 en 10 meter 

hoogte, resp. max. snelheid op 10 m hoogte. 
• Va  : Accuspanning (Volt) 
• wr  : gem. windrichting (graden) 

                                                       
9 In Tabel 2.3 van het vorige meetseizoen (Bottema, 2006a) is vanaf 30/3/2005 de 
volgorde van Vbat en Tair verwisseld; daarom is hier de juiste volgorde 
weergegeven. 
10 Wijziging dataloggersoftware betreft het activeren van een statement om de on-
line-verzending van gegevens mogelijk te maken. Dit blijkt tot gevolg te hebben 
dat ongeveer elke 5 seconden circa één golvensample ontbreekt. 
11 De on-line inwinfrequentie is aangepast zodat nu elke 5 minuten (i.p.v. 
secondes) 1 à 2 golvensamples ontbreken. 
12 Van 9 op 10 augustus 2005 is een testversie van de dataloggersoftware gebruikt 
waarbij slechts één golf- en windsample per minuut is weggeschreven, en diverse 
loggerregelvariabelen fout zijn weggeschreven. Daarna verlopen de reguliere 
metingen weer ongestoord omdat de (extra) on-line-gegevens voortaan via een 
separate logger worden verstuurd. 

 
28 Golfmetingen IJsselmeergebied 2004-2005  

 



 

• zavg : Gemiddelde ruwe meetsignaal (cm) 
•  zN : Dummyvariabele: laatste meetwaarde ruwe 

meetsignaal (cm) 
Tenzij anders aangegeven zijn van bovenstaande variabelen in principe telkens 
de tienminuutsgemiddelden weggeschreven. 
 
Bij de FL2 is afgelopen meetseizoen sprake geweest van diverse wijzigingen in 
de opbouw van de ruwe databestanden, die (lang) niet altijd zijn teruggemeld. 
Dat hangt samen met voorbereidingen voor een on-line inwinning van golf-
gegevens op de FL2. Uiteindelijk bleek deze het reguliere meetproces zodanig 
te storen dat ervoor is gekozen het on-line wegschrijven van de gegevens via 
een separate logger te laten plaatsvinden. 
 
Behalve de opbouw en lengte van de loggerregel zijn ook de loggercode, 
tijdcode en windcode essentiële invoergegevens voor de 
verwerkingsprogrammatuur. Vooral in eerdere seizoenen werden de codes 
nogal eens veranderd bij wisselingen van instrumenten en van loggerprogram-
matuur. Daarom zijn de belangrijkste codes voor het stormseizoen 2005-2006 
in Tabel 2.5 op een rijtje gezet 13.  

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tabel 2.5 Loggercode, tijdcode en windcode

gedurende stormseizoen 2005-
2006 

 Locatie vanaf tot loggercode tijdcode windcode 
GOLMET FL2 1/7/04 30/6/05 5 2 122 
 FL9 1/7/04 30/6/05 5 3 - 
 FL5 1/7/04 30/6/05 5 55 - 
Enkhuizen FL25 1/7/04 30/6/05 5 25 - 
 FL26 1/7/04 30/6/05 5 26 122 
Slotermeer SL29 1/7/04 30/6/05 5 29 122 

 

 
Tot slot moet vermeld worden dat bovenstaande bestandsstructuur specifiek is 
voor de tot nu toe gebruikte CR10-dataloggers. Inmiddels zijn deze (vrijwel) 
niet meer verkrijgbaar.  
Op de locatie FL37 wordt inmiddels gebruik gemaakt van de opvolger van de 
CR10, de CR1000-datalogger. Deze schrijft de meetgegevens op volkomen 
andere wijze weg. In plaats van één dagbestand voor alle variabelen schrijft de 
CR1000 een serie dagbestanden weg, voor elke gehanteerde inwinfrequentie 
één. Dat betekent dat er nu per paal en per dag twee of drie bestanden 
worden weggeschreven : 

• ccjjmmddWaves.dat  
• ccjjmmddWind.dat 
• ccjjmmddStat.dat 

De naamgeving verschilt overigens maar weinig van de huidige (ccjjmmdd.dat, 
met cc de meetpaalcode, een jj/mm/dd een aanduiding voor jaar/maand/dag). 
De toevoegingen “Stat”,”Waves”en “Wind” geven aan of het om een 
loggerregelbestand gaat (één waarde per 10 minuten), een bestand met 
golvensamples (één waarde per 0.25 of 0.125 seconde) of – waar deze worden 
gemeten – een bestand met windsamples (één per seconde). 
 
De inhoud van bovenstaande bestanden verschilt sterk van de huidige. In alle 
gevallen start het bestand met vier kopregels. De gegevensregels van de drie 
hierboven genoemde bestanden zien er als volgt uit : 

• "2006-06-09 07:45:01",1461,-2.837 

• "2006-06-09 07:48:51",597,2.897,60.66 
• "2006-06-09 16:20:00",52,0.355,-0.91,-2.759,7.03,8.14,60,19.82,13.38,"NAN","NAN","NAN" 

                                                       
13 Aan de ruwe waterstandsamples gaat altijd de code 1 vooraf, zie het eerder 
besproken voorbeeld voor de FL26. 
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In alle bestanden begint de gegevensregel met een datum- en tijdaanduiding, 
en een samplenummer. In het “Waves”-bestand volgt dan het ruwe 
golfmeetsignaal (in m) en in het “Wind”-bestand de windsnelheid en 
windrichting (de laatste is voor de FL37 overigens een dummy). In het “Stat” 
bestand volgen (een vóórschatting van) Hm0, een dummy, het gemiddelde 
Log-a-level-meetsignaal, en daarna – in de notatie van Tabel 2.4 – U10, Umax, 
dummy, Tlog, Vbat, gl, Twat, Cl. 
De nieuwe bestandsopzet heeft ook grote gevolgen voor de opslag en verwer-
king van de meetgegevens. De benodigde schijfruimte voor één dag gegevens 
is namelijk circa 3.7 keer groter dan voorheen. De tijd die nodig is om één dag 
gegevens te verwerken neemt zelfs buitenproportioneel toe, ruwweg een 
factor 50. Dit heeft alles te maken met de onregelmatige bestandsopbouw (er 
is geen vast aantal posities voor elke meetvariabele gedefinieerd), in combinatie 
met het grote aantal leestekens en – soms ook – letters in de bestanden. 
Daarom is slechts een fractie van de FL37-meetgegevens van dit meetseizoen 
verwerkt; een vollediger bespreking van deze metingen zal worden 
doorgeschoven naar later uit te brengen rapportages. 
 
 
2.6 Verwerking van de meetgegevens 

In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe de ruwe door RWS IJG aangeleverde 
dagbestanden (zie vorige paragraaf) worden omgezet naar bestanden met 
verwerkte wind- en golfgegevens. De beschrijving van de loggersoftware valt  
buiten het bestek van dit rapport. Verder zal de beschrijving zich vooral richten 
op de bepaling van diverse golf- en windparameters. Een meer documenteren-
de beschrijving van de verwerkingssoftware is te vinden in Bijlage A. 
Overigens wordt hier alleen de dataverwerking van de FL2 tot en met de SL29 
beschreven. De verwerking van de FL37-gegevens moet nog volledig opgezet 
en getest worden en het is daarom niet opportuun om nu al één en ander in 
een rapportage uit te brengen. 
 
In grote lijnen bestaat de verwerking van golfgegevens uit de volgende 
verwerkingsslagen: 

 
(1) ELEKTRONISCHE BEWERKING MEETSIGNAAL 

 
(2) BEWERKINGEN DOOR DATALOGGERSOFTWARE          

 
(3) AANMAKEN DAGBESTANDEN OP INWIN-PC 

 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  

 
(4) OPSPLITSEN DAGBESTANDEN MET RUWE DATA 

 
(5) CORRECTIES EN STATISTISCHE BEWERKINGEN OP GOLFSIGNAAL 

 
(6) GRAFISCHE WEERGAVE VAN DE RESULTATEN 

 
(7) AANMAKEN OVERZICHTSBESTANDEN MET VERWERKTE DATA 

 
 
De eerste drie verwerkingsslagen worden uitgevoerd door RWS IJG; het 
resultaat is een set dagbestanden met ruwe data (waterstanden, wind, etc.). Na 
de derde verwerkingsslag kan een denkbeeldige lijn worden getrokken; vanaf 
hier worden niet alleen de eindresultaten maar ook de tussenresultaten 
bewaard. Hier begint ook de verwerking door RWS RIZA. 
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Het is belangrijk ook de eerste, door RWS IJG uitgevoerde, verwerkingsslagen 
te belichten. Van deze slagen wordt namelijk alleen het eindresultaat bewaard, 
de dagbestanden. Als achteraf de initiële verwerking fout blijkt te zijn geweest 
kunnen alle resultaten als verloren worden beschouwd, tenzij de initiële 
verwerking (op papier) in alle details gereproduceerd en alsnog correct 
uitgevoerd kan worden. Ook de geloofwaardigheid van de overige (in principe 
correcte) metingen kan zwaar te lijden hebben onder dergelijke incidenten. 
Daarom is een goede, volledige documentatie van de eerste drie 
verwerkingsslagen uiterst belangrijk. Helaas laten voorbeelden uit het huidige 
meetseizoen (zie o.a. par. 2.5) én uit eerdere meetseizoenen (m.n. 2000-2001; 
Bottema, 2002a; Bottema, 2006a) zien dat er met name bij de eerste twee 
verwerkingsstappen nog té veel misgaat. 
 
Goede documentatie van latere verwerkingsslagen (4-7) is uiteraard ook van 
groot belang. Tóch is het afbreukrisico hier kleiner, in elk geval als de ruwe 
dagbestanden bewaard blijven en de verwerking opnieuw kan worden 
uitgevoerd. 
 
Een beschrijving van alle verwerkingsstappen volgt hieronder. 
 
Stap 1-3: Verwerking data door RWS IJG - algemeen 
Het is niet de bedoeling in dit verslag de hele door RWS IJG uitgevoerde 
dataverwerking te documenteren. Wel wordt hier een impressie gegeven van 
het soort bewerkingen. 
  
Stap 1: Elektronische bewerking meetsignaal 
De uitvoer van een meetinstrument bestaat in het algemeen uit een uitgangs-
stroom of –spanning, of uit een aantal pulsen. Soms sluit deze uitvoer niet aan 
bij het door een datalogger gewenste ingangssignaal 14. De aangeboden span-
ning kan zowel te groot als te klein zijn. Meetversterkers moeten er dan voor 
zorgen dat het juiste spanningsbereik aan de datalogger wordt aangeboden. 
Meetversterkers en andere elektronica zorgen feitelijk voor een (analoge) 
bewerking van het meetsignaal en dienen derhalve gedocumenteerd te 
worden. 
 
Stap 2: Bewerkingen door dataloggersoftware 
De loggersoftware moet het aan de logger aangeboden ingangssignaal con-
verteren naar een uitvoergrootheid, bijvoorbeeld een waterstand (in cm), een 
windsnelheid, of een windrichting. Dit alles gebeurt met behulp van vooraf 
bepaalde calibratiefuncties voor elk instrument. Intussen is duidelijk geworden 
dat bij tenminste 10% van alle tot nu toe ingewonnen capstaafgegevens (zie 
Bottema, 2005b) correcties achteraf nodig zijn vanwege kennelijk fout ingepro-
grammeerde calibratiefactoren. Ook bij de windgegevens komen de gegevens 
van de calibraties en dataloggersoftware niet altijd perfect overeen (zie Hoofd-
stuk 4). Het is cruciaal dat niet alleen de calibratiebestanden bewaard worden, 
maar ook de loggersoftware waarin de calibratiegegevens (al dan niet correct) 
zijn opgenomen én de gegevens over de gehanteerde elektronica (zie stap 1).  

                                                       
14 Voorbeeld: Bij een te hoge ingangsspanning, bijvoorbeeld groter dan 2.5 V, geeft 
een datalogger vaak uitzonderingswaarden (bijv. –6999). In maart 2006 gebeurde 
dat bij de FL2 : vóór de terugplaatsing van de capstaaf was niet geverifieerd of het 
spanningsbereik uit de calibratie bruikbaar was voor de datalogger, of dat nog een 
spanningsdeler moest worden tussengeplaatst. Op 6/4/2006 is dat laatste alsnog 
gebeurd en sindsdien is het meetsignaal in orde.  

 
31 Golfmetingen IJsselmeergebied 2004-2005  

 



 

Daarnaast is de dataloggersoftware bepalend voor de opbouw van de ruwe-
data-bestanden. Tabel 2.4 illustreert duidelijk dat aanpassingen op dit vlak erg 
rommelig zijn verlopen, in elk geval bij de FL2. 
 
Stap 3: Aanmaken dagbestanden op inwin-PC 
De op de datalogger verzamelde gegevens worden door de inwin-PC (bij RWS 
IJG of op een walstation) opgevraagd en in één dagbestand verzameld. Vooral 
in eerdere seizoenen bevatte het dagbestand een klein aantal data van een 
vorige of volgende meetdag (daggrens niet exact 24h); in zeldzame gevallen 
komen nóg oudere gegevens in een dagbestand terecht.  
 
Stap 4-7: Verwerking data door RIZA - algemeen 
De verwerking bij RWS RIZA gebeurt met MATLAB-scripts die zijn beschreven 
in Bijlage A bij dit rapport. De oorspronkelijke versie daarvan is van RWS RIKZ 
afkomstig; de meeste aanpassingen zijn al verricht door ir. D. Beyer. Om deze 
scripts is een door de gebruiker aan te passen opstartscript (startverwerkdagen-
9706.m) gebouwd waarin de te verwerken meetpalen, de te verwerken 
periode en de te maken verwerkingsslagen worden gespecificeerd. De 
verwerkingsscripts zelf behoeven dan alleen nog aanpassing bij onderhoud en 
actualisering. 
 
Stap 4: Opsplitsen dagbestanden met ruwe data  
De beschikbare verwerkingsprogrammatuur voor golven gaat uit van één-
kolomsbestanden met bijvoorbeeld 20 minuten data. In de dagbestanden met 
ruwe data staan echter allerlei data door elkaar heen. De eerste 
verwerkingsslag is daarom het opsplitsen van de bestanden met ruwe data. 
 
Bij het opsplitsen van de dagbestanden wordt het script funcmaakglwd9706.m 
gebruikt. De invoer van het script bestaat uit de meetpaalcode, de datum, en 
enkele vlaggen die aangeven óf en hoe de wind- en golvenbestanden aange-
maakt moeten worden. Vervolgens worden uitvoermappen gedefinieerd, 
alsmede gewenste lengte van de datablokken (20 minuten) en de loggercodes 
en tijdcodes (Tabel 2.5) die nodig zijn voor verdere verwerking.  
 
De meeste gegevens in een dagbestand bestaan uit momentane waterstanden, 
hier betiteld als ‘golfgegevens’. Elke keer als 20 minuten zijn verstreken (dit 
blijkt uit de loggertijd die uit de tijdregel wordt gelezen) worden de golfgege-
vens van het 20-minutenblok weggeschreven naar een apart bestand (voor-
beeld: 9e blok 6 juli 2005 van FL25: 25050706.009). Per meetpaal en meetdag 
wordt een aparte map aangemaakt 15. Deze bevat dan alle (72) 20-minuten 
datablokken in een etmaal. Meestal bevatten de datablokken de ‘originele 
data’. Evident foute waarden (ver buiten het instrumentbereik) worden echter 
automatisch vervangen door de direct daarvoor gemeten waarden.  
 
De luchttemperatuur en evt. watertemperatuur worden uit de loggerregel 
overgenomen en in een apart bestand (bijv. 25050706.tmp) gezet. Dit bestand 
bestaat  – idealiter – uit 144 regels (één regel voor elke 10 minuten) en uit vier 
kolommen: dagnummer, tijd, lucht- en evt. watertemperatuur. Merk op dat 
rond de dagovergang één regel vaak dummytemperaturen (van 0oC) bevat. 
 

                                                       
15 Met kleine overschrijdingen van de datumgrens (van 24h) gaat de 
programmatuur goed om. Bij grote overschrijdingen moeten golven-datablokken 
handmatig naar de goede directory worden verplaatst en is het aan te raden ook de 
andere bestanden (wind, temperatuur, etc.) op hun inhoud te controleren. 
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Voor SL29 worden de metingen van de druksensor op soortgelijke manier 
weggeschreven. Het resulterende bestand (bijv. 29050706.drk) bestaat uit drie 
kolommen; de derde kolom geeft de waterstand t.o.v. NAP in centimeters. 
 
Bij het wegschrijven van de windgegevens worden de gegevens van de 
loggerregel niet gebruikt en wel om de volgende redenen: 

- de loggerregel valt vaak vlak ná de tijdsregel; in de praktijk loopt de 
weggeschreven wind zo 10 minuten achter op de golven. 

- de samenstelling van de loggerregel verandert af en toe; bij FL2 en 
FL26 is  in eerdere seizoenen tevens sprake geweest van foute 
loggersoftware (en loggerregels). 

Om deze redenen worden de in het dagbestand beschikbare ruwe windmetin-
gen gebruikt. Elke keer als 10 minuten (loggertijd) zijn verstreken wordt de 
wind vectorieel gemiddeld en weggeschreven, al kan in noodgevallen (defecte 
vaan) worden teruggevallen op scalaire middeling. Ook de windgegevens van 
de loggerregel zijn vectorieel gemiddeld. Het resulterende windbestand (bijv. 
29050706.wnd) bestaat uit 6 kolommen (dag, tijd, windrichting, max. 10-
meter-wind, gemiddelde 10-meter-wind en de turbulentie-intensiteit 16) en – 
idealiter – 144 regels. Het bestand van FL2 telt één kolom meer: de 6e kolom 
geeft de gemiddelde windsnelheid op 3 meter hoogte; de laatste (nu 7e) kolom 
wederom de turbulentie-intensiteit. 
 
Sinds kort wordt niet alleen de gemiddelde wind bewaard, maar ook de ruwe 
windsamples. Voor elke meetdag wordt een map aangemaakt, voor de SL29 en 
6 juli 2005 bijv. windsampl/sloterm/29040705. De map bevat bestanden met 
elk 10 minuten aan 1-seconde-samples. De bestanden hebben de naam 
29050706wisa.xxx, waarbij de extensie xxx van 001 tot en met 144 loopt. Bij 
instrumentstoringen en bij plotselinge windsprongen (onweer, fronten) kan het 
momentane gedrag van golven en wind zo beter worden gemonitord. 
 
Tot slot wordt informatie weggeschreven in een logbestand bijvoorbeeld: 
29050706.log. Dit bestand geeft een samenvatting van de sleutelinformatie uit 
het ruwe-data-bestand, en vooral uit de loggerregels daarvan. Het bestand 
bevat een tabel waarin voor elk 20-minutenblok zaken zijn geprint als: datum, 
tijdstip, tijd- logger- en windcode, accuspanning, en ruwe waterstands- golven- 
wind- en temperatuurinformatie. De logbestanden zijn zeer bruikbaar bij het 
monitoren van recentelijk ingewonnen data (door RWS IJG), en ze kunnen de 
kwaliteitsborging van grote hoeveelheden data aanzienlijk verbeteren en 
versnellen (zie Bijlage A voor een overzicht van scripts waarin nu al gebruik 
wordt gemaakt van deze logbestanden). 
  
Het splitsen van een dagbestand kost circa 2 minuten op een PC met Pentium 
2 GHz processor 17. Dit is veel sneller dan splitsen met het Campbellprogramma 
SPLIT (zie Beyer en van der Goes, 2000), ook als rekening wordt gehouden 
met de verschillende PC-snelheden. Dit laatste programma werd tot voor 
enkele jaren terug nog gebruikt door RWS IJG. Overigens kan het MATLAB-
script funcmaakglwd9706.m. sinds eind 2002 ook bij RWS IJG gedraaid 
worden.  
 
Stap 5: Correcties en statistische bewerking golfsignaal 
De eigenlijke statistische bewerking van het golfsignaal gaat uit van de in de 
vorige verwerkingsslag aangemaakte datablokken van 20 minuten. De resulta-

                                                       
16 Een maat voor de relatieve vlagerigheid van de wind (zie paragraaf 4.7) 
17 In bepaalde gevallen, vooral bij verwerkingsjobs van duizenden meetdagen 
en/of zeer vol geraakte directories, kan onder Windows de verwerkingssnelheid 
echter drastisch (tot 6x) teruglopen.  
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ten van een meetdag worden vastgelegd in zgn. gs-bestanden: 
verzamelbestanden waarin voor elk 20-minutenblok 176 posities zijn 
gereserveerd voor gemiddelde golfparameters, golfspectra en meta- of 
achtergrondinformatie. Bij elk verwerkt 20-minuten blok wordt een plaatje op 
het beeldscherm getoond; visuele inspectie is dus direct mogelijk. De naam van 
de gebruikte scripts zijn funcgolfini9706.m en golven9706.m.  
 
Met de gegevens uit funcgolfini9706.m wordt in golven9706.m allereerst het 
gevraagde datablok opgezocht en geopend.  
Daarna wordt, in het hulpscript golven_offsets_en_correcties.m, nagegaan of 
er redenen zijn de data niet te verwerken. Dat kan het geval zijn bij een zeer 
zwak golfsignaal. In dat geval loopt de programmatuur soms vast, wat lastig is 
bij geautomatiseerde verwerking. Daarna worden evt. correcties toegepast. 
Meestal gaat het alleen om een omrekening van een waterhoogte langs een 
instrument naar een waterstand t.o.v. NAP, maar soms is ook sprake van échte 
correcties wegens kennelijke fouten in de dataloggersoftware. 
Vervolgens wordt het script golven9706.m hervat en wordt het signaal opge-
deeld in deelintervallen. In het huidige geval zijn deze 100 seconden lang. 
Wijkt de gemiddelde waterstand van zo’n deelinterval meer dan 3 cm af van 
het 20-minutengemiddelde, dan wordt een waterstandscorrectie toegepast. In 
plaats van aan een 20-minuten-waterstand worden de golven dan gerelateerd 
aan een waterstand per deelinterval.  
Vervolgens worden voor het hele 20-minuten-blok golven gedefinieerd 
(begrensd door even óf oneven nuldoorgangen); van elke golf met een periode 
die langer is dan een zekere minimumwaarde (“VGS” in Tabel 2.5)  wordt de 
periode en de hoogte vastgesteld en opgeslagen. Vervolgens worden hiervan 
gemiddeldes, extremen en percentielwaarden bepaald, alsmede de significante 
golfhoogte en -periode. 
Bij veel toepassingen wordt echter vooral gebruik gemaakt van spectrale 
golfhoogte- en golfperiodematen. Hiertoe wordt voor elk deelinterval van 100 
s een Discrete Fouriertransformatie (het MATLAB-commando FFT) toegepast. 
Het golfspectrum volgt dan uit middeling van de deelrealisaties. Uit het 
spectrum worden de spectrale momenten m-1, m0, m1 en m2 bepaald, en 
daaruit worden dan weer de golfhoogte- en golfperiodematen Hm0, Tm-10, Tm01 
en Tm02 bepaald (zie symbolenlijst voor definities van dit alles). 
Tenslotte wordt van dit alles een plaatje op het scherm getoond, terwijl de 
resultaten worden weggeschreven naar een gs-uitvoerbestand (zie boven). 
 
Bij de verwerking van golfgegevens is het belangrijk zaken als het gebruikte 
frequentiebereik vast te leggen. Bij jonge golven (tot enkele decimeters hoog; 
periode tot 3 seconden) blijken vooral de spectrale golfperiodes Tm01 en Tm02 
gevoelig te zijn voor het frequentiebereik waarover zij zijn bepaald (Bottema, 
2005b). In Tabel 2.6 is daarom het gebruikte frequentiebereik samen met 
enkele andere parameters gedocumenteerd18.  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tabel 2.6 Relevante gegevens voor de 
verwerking van golfdata.   FL2 FL5 FL9 FL25 FL26 SL29 

samplefrequentie fs (Hz) 4 4 4 8 4 4 
max. freq. uit FFT, f+ (Hz) 2 2 2 4 2 2 
sampleduur T (min) 20 20 20 20 20 20 
duur deelreeks t (sec) 100 100 100 100 100 100 
freq. resolutie df (Hz) 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 
min. freq. fmin (Hz) 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 
max. freq. fmax (Hz) 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 1.5 

 

                                                       
18 FL37 is nog niet in deze tabel opgenomen omdat de samplefrequentie 
aanvankelijk een te lage 4 Hz bedroeg, en deze binnenkort weer naar 8 Hz 
verhoogd moet worden. 
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VGS: min. periode golven (sec) 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 

  
Een paar zaken uit Tabel 2.6 behoeven nog wat toelichting. Allereerst de 
minimale en maximale frequentie fmin en fmax. Het betreft hier de grenzen van 
het integratiebereik dat gebruikt wordt bij de bepaling van de spectrale 
momenten mn, en van golfperiodematen zoals Tm01. VGS is de minimale periode 
die een individuele golf moet hebben om als golf aangemerkt te worden; dit is 
relevant voor o.a. de significante golfhoogte en –periode. De frequentiereso-
lutie df is hier omgekeerd evenredig aan de duur van de deelreeks. De spectra 
in de gs-bestanden hebben de in Tabel 2.6 getoonde frequentieresolutie. Het 
getoonde bereik in de gs-bestanden wijkt echter af van dat in Tabel 2.6 en 
loopt van 0.01 tot en met 1.0 Hz. 
 
Stap 6: Grafische weergave van de resulaten 
Voor de grafische weergave van de data zijn diverse scripts beschikbaar, o.a. 19: 

- golfini9706.m / golven9706.m : golfsignaal en golfparameters: één 
meetpaal, één datablok 

- golfhisto9706.m : histogrammen momentane waterstand: één locatie, 
één of meer datablokken 

- meerdagsplot1paalysm9706.m : overzicht golven, waterstand en 
wind: één locatie. één of meer dagen 

- s001ysm.m : golfspectra: één locatie 
- overz_ysm5slm9706.m : golven en waterstanden op alle locaties (1 dag) 
- vglruwewind9706.m : wind op alle meetpalen voor één of meer dagen 
- vglruwetemperaturen9706.m : overzicht lucht- en watertemperaturen: 

alle meetpalen; één of meer dagen 
 
Stap 7: Aanmaken overzichtsbestanden met verwerkte data 
Dit is een relatief eenvoudige verwerkingsslag waarbij golf- en meteogegevens 
in één tabelbestand (*.tbx) worden samengevoegd. Per dag en per paal wordt 
één bestand met 72 regels (en evenzoveel 20-minutenblokken) aangemaakt. 
De golfgegevens worden direct overgenomen uit de gs-bestanden. De wind-
gegevens worden – na evt. correcties (zie Hoofdstuk 4 en getwind9706.m) –
(vectorieel) omgerekend tot uurgemiddeldes 20.  
Sinds kort bestaat ook de (optionele) mogelijkheid om stap 5, 6 en 7 te 
combineren en ook informatie over golfspectra en golfhoogteverdeling naar 
een tabelbestand (*.tbx, in de map Xtabel) weg te schrijven. 

                                                       
19 Ter indicatie; details en maatwerkscripts komen aan bod in Bijlage A. 
20 De keuze voor uurgemiddeldes berust op twee zaken. Allereerst heeft het 
golfveld een zekere insteltijd nodig. Daarnaast fluctueren 10-minuten-
gemiddelden nogal eens, vooral bij vlagerige wind. Uurgemiddeldes zijn stabieler 
en bovendien voor onderzoeksdoeleinden een algemeen aanvaarde 
meteorologische middelings-duur (voor operationele doeleinden gelden 
internationale, soepeler, normen). 
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3 Beschikbare meetgegevens en betrouwbaarheid 
 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Aan het eind van dit hoofdstuk wordt in zes balkenschema’s (Figuur 3.1) een 
overzicht gegeven van de beschikbare meetgegevens, uitgeplitst naar dag en 
meetlocatie. Daarbij is onderscheid gemaakt in golven, windrichting en wind-
snelheid. Elk balkenschema geeft een periode van twee maanden weer. In de 
schema’s is tevens aangegeven of het op of rond het IJsselmeer hard gewaaid 
heeft (uurgemiddelde wind > 10 en >15 m/s).  Ook is aangegeven of de 
gegevens bruikbaar en betrouwbaar zijn21.  
In de volgende hoofdstukken wordt nader ingegaan op de betrouwbaarheid 
van de metingen. Hier wordt volstaan met een overall-indicatie. De legenda 
van de tabellen is als volgt: 
 
   Beschikbaar: gs- of windbestand minimaal 75% compleet 
   Deels beschikbaar: < 75% van gs- of windbestand aanwezig 
   Niet beschikbaar 
   Beschikbaar, maar onbetrouwbaar 
   Deels beschikbaar, maar onbetrouwbaar 

O  Beschikbaar maar onbruikbaar 
O  Deels beschikbaar; onbruikbaar 

   Beschikbaar, correctie nodig 
   Deels beschikbaar, correctie nodig 
 
Hieronder wordt de beschikbaarheid besproken, waarbij ook wordt ingegaan 
op oorzaken van het ontbreken van meetgegevens. 
 
Algemeen: 
Tabel 3.1 geeft een overall-overzicht van de beschikbaarheid van de 
golfgegevens. De beschikbaarheid (op basis van de inhoud van de gs-
bestanden) is per kwartaal aangegeven. Daarnaast bevat de tabel een aparte 
categorie met harde-wind-data (wind > 15 m/s). 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tabel 3.1 Beschikbaarheid bruikbare 
golfdata per meetpaal, ter 
indicatie 

 FL2 FL5 FL9 FL25/FL37 FL26 SL29 
1e kwartaal 93% 40% 100% 78% 96% 67% 
2e kwartaal 83% 97% 97% 97% 99% 85% 
3e kwartaal 37% 35% 24% 21% 45% 42% 
4e kwartaal 94% 97% 45% 24% 99% 99% 
       
> 15 m/s * 88% 100% 72% 38% 100% 96% 
       
TOTAAL 77% 67% 67% 55% 85% 71% 

 

* Er waren dit seizoen 8 harde-wind-dagen, wat erg laag is te noemen.  
 

                                                       
21 Bruikbaar: de metingen geven tenminste enige informatie over wind/golf-
condities. Betrouwbaar: ook de kwaliteit van de metingen wordt voldoende 
geacht. 
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De overall-beschikbaarheid is met 55-85% de laagste sinds het meetseizoen 
2002-2003; de oorzaak was ook toen een lange meetonderbreking door ijsgang. 
De zaken zijn echter lang niet zo negatief als de tabeltotalen suggereren: 

• Buiten de ijsperiode van eind januari tot medio maart 2006 heeft FL26 
een buitengewoon hoog beschikbaarheidscijfer van 98%. 

• Op de FL5, FL26 en SL29 zijn de harde-wind-dagen die er waren ook 
nagenoeg volledig bemeten – ook een bijzondere prestatie ! 

• Zonder automatisch afgekeurde metingen was de beschikbaarheid bij 
FL5, FL25 en SL29 resp. 83%, 63% en 98% (!) geweest. Het afkeuren 
hing samen met te weinig wind (alle locaties), preventief verwijderde 
capstaven (FL25, SL29) en defecte capstaven (FL5).  

 
Hieronder zullen per meetpaal de oorzaken van het ontbreken of het niet 
betrouwbaar zijn van de data worden besproken. 
 
FL2 
De meeste uitval (6½ week) hing samen met de op 1/2/2006 wegens ijsgang 
verwijderde meetpaal, die 17/3/2006 weer in de lucht was. Daarnaast was er 
rond kerst 2005 krap 2 weken uitval door een verroeste verbinding tussen de 
datalogger en het modem.  
De betrouwbaarheid van de FL2-golfdata is matig tot redelijk. De grootste 
problemen treden op voor 11/8/2005 en vanaf maart 2006. In het eerste geval 
was sprake van algen en onregelmatige/incomplete bemonstering, in het 
tweede geval achtereenvolgens van een te hoge capstaafuitgangsspanning, bij 
zonnig weer een stoorsignaal van de laadregelaar, en vanaf juni 2006 wederom 
algenaangroei.   van de golven) en na de terugplaatsing van de paal in maart 
2006 tot vrij goed. Ook andere meetfouten kunnen een rol spelen, zie par. 6.1. 
De windmetingen zijn op twee weken in het 1e kwartaal na betrouwbaar. Wel 
zijn vaak correcties nodig. Voor de windsnelheid is dat tot 6/4/2006 een cor-
rectie van +0.6 m/s (zie par. 4.6-4.7). Voor de windrichting zijn vooral in juli 
2005 en de 2e helft van mei 2006 forse correcties nodig van +22o resp. –34o 
(zie Tabel 4.2 in par. 4.5) 
 
FL5 
Van de échte uitval kwam vrijwel alles (8 weken) op conto van de ijsperiode. 
Daarnaast zijn bijna 7 weken aan golfdata vooraf afgekeurd vanwege een 
begin juli defect geraakt capstaaf. Verder lijkt de betrouwbaarheid voor de 
ijsperiode redelijk en erna goed.  De tegenvallende betrouwbaarheid hangt 
vooral samen met de gebruikte capstaaf; behalve de laatste week van 
september 2005 konden geen echte probleemperiodes worden afgebakend. 
 
FL9 
Bij de FL9 was er voor de ijsperiode amper uitval. Daarna was er door modem- 
en/of loggerproblemen alles bij elkaar zo’n 8 weken uitval, evenveel als door 
de ijsperiode zelf. De enige écht onbetrouwbare periode lijkt begin augustus 
2005 te zijn (algen). Wegens aanwijzingen voor verloop en – voor de ijsperiode 
– kans op meetfouten door voorkeurswaarden blijft de overall-
betrouwbaarheid bij “vrij goed” steken.  
 
FL25 (tot aan de ijsperiode van eind januari 2006) 
De uitval van de FL25 werd vrijwel geheel bepaald door enkele kortdurende 
netwerkstoringen op het RWS-IJG-kantoor, en door het automatisch afkeuren 
van data bij al te kleine golven. Na de ijsperiode werd de FL25 overigens 
opgeheven.  
De betrouwbaarheid van de FL25-golfmetingen verbetert naarmate het meet-
seizoen vordert. In juli en augustus 2005 spelen meetfouten door algen een 
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hoofdrol, in september en oktober 2005 een niet te verwaarlozen bijrol. Daarna 
lijkt de betrouwbaarheid vrij goed.  
De windgegevens van de FL25 lijken gedurende de hele meetperiode 
betrouwbaar te zijn. 
 
FL37 (vervangt de FL25 sinds juni 2006) 
De meetlocatie is sinds 9 juni 2006 in de lucht en in de periode van 10-30 juni 
is nog vrijwel geen uitval opgetreden. 
De golven worden van bovenaf gemeten met een akoestisch instrument, de 
Log-a-level. Capstaafmetingen zijn (nog) niet beschikbaar op de FL37.  
De betrouwbaarheid van de golfmetingen is wisselend. Op dagen met enkele 
decimeters hoge golven lijkt deze vaak goed te zijn. Op tijdstippen met erg 
kleine golven was vaak sprake van losse clustertjes uitschieters in het 
meetsignaal, die op zich goed uitfilterbaar lijken. Op tijdstippen met sterk 
geforceerde en/of dieptegelimiteerde golven lijken de meetfouten ernstiger: 
vaak worden delen van de golftoppen gemist en de niet-lineariteit van het 
golfsignaal wordt in het geheel niet opgepakt door het instrument. Voor 
verdere beschouwingen en details wordt verwezen naar par. 8.4. 
De windmetingen waren evenmin erg betrouwbaar. Dat lag niet zozeer aan de 
windsensor als wel aan het feit dat de op FL37 gebruikte datalogger een 1 à 3 
uur (en verlopend?) te vroeg tijdstempel aan alle windgegevens meegaf. 
 
FL26 
Bij FL26 veroorzaakte de ijsperiode verreweg de meeste uitval: ruim 6 weken. 
Daarnaast was sporadisch uitval door kortdurende netwerkstoringen bij RWS 
IJG. 
De betrouwbaarheid van de FL26-golfmetingen lijkt vrij goed, afgezien van 
algenproblemen in juli 2005 en juni 2006, en van een onverklaarde trendbreuk 
in de golfsteilheid (zie par. 7.4, Tabel 7.5). Wel waren er eind januari op de 
FL26 relatief veel meetproblemen door ijsaanzetting, die deels worden 
verklaard door het feit dat de capstaaf daar als laatste is verwijderd.  
Bij de FL26-windmetingen viel op dat ook dit meetseizoen relatief veel periodes 
met vaste meetwaarden voorkwamen, mogelijk door een niet goed functione-
rende kast met meteo-elektronica. Hierdoor moest ruim 9 weken aan windme-
tingen als onbruikbaar worden beschouwd. Voor het overige waren de wind-
metingen betrouwbaar, afgezien van een forse windrichtingscorrectie (+23o; zie 
Tabel 4.2) die tot 6/9/2005 op de metingen moest worden toegepast. 
 
SL29 
Bij de SL29 is de uitval voor de golven 29%, voor de wind slechts 2% (!). Twee 
factoren droegen hieraan bij. Allereerst is in de ijsperiode de meetpaal niet 
verwijderd, maar alleen de capstaaf. Dit levert 6 weken “extra” windmetingen 
op. Daarnaast worden bij zeer zwakke wind forse hoeveelheden golfdata 
automatisch afgekeurd; dit speelde vooral in de eerste vier maanden van dit 
meetseizoen een rol. 
De betrouwbaarheid van de SL29-golfmetingen valt tegen door algenaangroei 
(vooral juli-sept. 2005 en mei 2006) en tot februari 2006 bovendien het ge-
bruik van een sterk niet-lineaire capstaaf. Van kerst 2005 tot eind januari 2006 
komen drijfijs en ijsaanzetting daar nog bij als foutenbron.  
De windmetingen zijn meestal betrouwbaar, met uitzondering van begin maart 
2006. Problemen met de meteokast zorgden toen voor vaste meetwaarden. De 
windrichtingscorrecties voor de SL29 waren maximaal –7o en zijn om die reden 
niet aangegeven in Figuur 3.1 (waarin alleen correcties groter dan 10o staan 
aangegeven).  
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EXCEL BLAD 1 
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EXCEL BLAD 2 
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EXCEL BLAD 3 
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4 Validatie van windgegevens 
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Windgegevens zijn cruciaal bij de interpretatie van golfmetingen op meren. In dit 
hoofdstuk wordt ingegaan op de validatie van de gemeten wind.  
Eerst zal het belang van goede windgegevens worden belicht (paragraaf 4.1).  
In paragraaf 4.2 volgt een inventarisatie van beschikbare windgegevens. De 
methode van kwaliteitscontrole wordt besproken in paragraaf 4.3. De daarop 
volgende paragraaf geeft gegevens over (onderhoud en aanpassingen aan) de 
instrumentatie. De resultaten komen aan bod in de paragrafen 4.5 (windrich-
ting), 4.6 (10-meter-windsnelheid) en 4.7 (overige zaken). De belangrijkste 
bevindingen worden nog eens samengevat in paragraaf 4.8. 
 
 
4.1 Belang van goede windmetingen 

Bij golfmetingen op meren is het interpretatiekader cruciaal. Een voorbeeld: het 
enkele feit dat “op FL2 golven van 1.5 meter mogelijk zijn” zegt weinig. Met 
een ononderbroken, meerjarige meetreeks kan in elk geval een kans aan een 
dergelijke gebeurtenis worden gekoppeld. Op het IJsselmeer is zo’n continue 
meetreeks evenwel onhaalbaar, o.a. door ijs. Het beste alternatief is het 
koppelen van de golfgegevens aan de drijvende kracht, de wind. Elke fout in 
de gebruikte wind heeft echter gevolgen voor de interpretatie en het gebruik 
van de golfdata. Zo leidt een modelhindcast met foute windinvoer tot foute 
modeluitkomsten en foute conclusies. Daarom zijn representatieve en 
nauwkeurige windmetingen cruciaal. 
 
Een eerste indicatie van de gewenste nauwkeurigheid van de windgegevens 
kan nu al worden gegeven. Zo blijkt uit een recente studie (Bottema, 2006) 
dat, op diep water en bij strijklengtes tot 50 km, de significante golfhoogte Hm0 
en piekperiode Tp in het golfmodel SWAN als volgt met de windsnelheid U10 
schalen:  

• Hm0 ~ U10
1.2 à U10

1.5 
• Tp ~U10

0.5 à U10
0.6 

De parametrische golfgroeikrommes (Kahma en Calkoen, 1992) schalen op 
soortgelijke wijze.  
Met bovenstaande schaling levert een fout van 10% in de (voor een hindcast 
te gebruiken) windsnelheid U10 dan 12-15% fout in Hm0, en 5-6% fout in Tp. In 
de praktijk kunnen deze fouten iets lager liggen omdat ondiep-water-effecten 
de golfcondities in de huidige dataset iets minder windsnelheidsgevoelig maken 
dan in bovenstaande schaalrelaties voor diep water. Daarbij moet wèl nog 
bedacht worden dat 10% fout snel gemaakt is. Bij een windsnelheid van circa 6 
m/s (het meetseizoengemiddelde voor FL2 en FL26) komt 10% relatieve fout 
namelijk overeen met slechts 0.6 m/s absolute fout. 
Ook de windrichting is van belang. Bij schuin aflandige wind (bijv. ZO-wind bij 
FL2) kan 30o verschil in windrichting overeenkomen met 50% verschil in 
golfhoogte. Zie Tabel 7.1, en soortgelijke tabellen in eerdere stormseizoen-
rapportages. Om (interpretatie-) fouten in de golfhoogte beperkt te houden tot 
10% of minder moet de windrichting (in de zojuist genoemde situatie) dus 
binnen 6o bekend zijn.  
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4.2 Inventarisatie van gegevens 

Bij de beschikbare windgegevens kan onderscheid worden gemaakt tussen 
door RWS IJG gemeten gegevens en – daarnaast – de beschikbare externe 
gegevens.  
De door RWS IJG gemeten gegevens zijn beschikbaar op vier meetpalen: FL2, 
FL25, FL26 en SL29. Gedurende het stormseizoen 2005-2006 waren op alle 
drie de locaties 1-seconde samples van de op 10 meter gemeten windsnelheid 
en windrichting beschikbaar. Op FL2 zijn daarnaast ook 
windsnelheidsgegevens op 3 meter hoogte beschikbaar. In het 
verwerkingsproces (zie paragraaf 2.6) worden de 1-seconde-samples 
geaggregeerd tot 10-minuten-gemiddelden.  
 
De eerste externe gegevensbron bestaat uit gegevens uit de KIS-
klimatologische database van het KNMI. Tot voor kort waren de data gratis; 
intussen moet hier ruim 1000 Euro per jaar voor worden betaald. De auteur 
voegt de maandelijks door het KNMI gemailde bestanden samen tot 
kwartaalbestanden met de naam “rwsJJMMX’, het tot 2001 gehanteerde 
dataformaat. Daarbij staat JJ voor jaar, MM voor (begin-)maand en X = a/b/c 
voor Schiphol, Stavoren en De Bilt.  
Het bestand voor Schiphol bestaat uit regels met stationscode, datum, tijd (hele 
uren), windrichting en windsnelheid. De windrichting is afgerond op een 
veelvoud van 10o; de windsnelheid is uurgemiddeld en gegeven in hele m/s en 
vermenigvuldigd met 10. Merk op dat de tijden zijn gegeven in GMT; in het 
huidige project wordt gewerkt met MET = GMT – 1 uur. 
Het bestand voor Stavoren (coördinaten 154725 545250) heeft dezelfde 
opbouw maar bevat 6 kolommen; de 6e kolom bevat de luchttemperatuur. Het 
bestand voor De Bilt bevat alleen gegevens van de globale straling. 
 
De meest tijdige externe gegevensbron bestaat uit de gegevens die voor de 
WDIJ (Waarschuwingsdienst Dijken IJsselmeergebied) worden ingewonnen via 
het MFPS/Windows-presentatiesysteem. Het gaat zowel om waterstanden uit 
het MSW (Monitoring Systeem Water) als om 10-minuten windgegevens van 
het KNMI. De laatste betreft ruwe windgegevens (vóór KNMI-validatie) van de 
stations Wijdenes, Berkhout en Stavoren. Circa eens per maand maakt de 
auteur MPFS-exportbestanden aan in CSV-formaat (comma separated values). 
Deze worden ontdaan van tekst en leestekens en met MATLAB geconverteerd 
tot dagbestanden met 10-minuten-gegevens, één voor de waterstanden en het 
meerpeil, en één voor elk van de KNMI-stations. De dagbestanden van de 
wind lijken sterk op de windbestanden van het huidige meetnet, zodat de 
huidige windmetingen probleemloos samen met KNMI-gegevens in één grafiek 
kunnen worden weergegeven. Het voordeel van MFPS-windgegevens is de 
directe beschikbaarheid van de data, vaak zelfs nog vóór de 
golfmeetbestanden. De gegevensbron is echter ook kwetsbaar als (normaliter 
zeldzame) storingen op het Infocentrum optreden. Van dit seizoen zijn 
daardoor de gegevens van de “Tulpvakantie” (28 april tot en met 9 mei 2005) 
verloren gegaan.  
 
Van de periode tot 2005 zijn voor een groot aantal KNMI-stations ook zgn. 
potentiële (deels voor beschutting en terreintype gecorrigeerde) windgegevens 
van het HYDRA-project beschikbaar (zie www.knmi.nl/samenw/hydra). De 
bruikbaarheid hiervan is afgenomen omdat de gegevens sinds 2002 minder 
vaak (jaarlijks of nóg minder) worden aangevuld. De HYDRA-site geeft 
overigens wel nuttige informatie over de terreincondities rond KNMI-stations, 
met name de aërodynamische ruwheid. De bijbehorende ruwheids-lengte zo is 
door Verkaik (2001) bepaald met de zogenaamde vlaagmethode (Wieringa en 
Rijkoort, 1983). De aldus bepaalde ruwheden zijn een goede maat voor de 

 
44 Golfmetingen IJsselmeergebied 2004-2005  

 

http://www.knmi.nl/samenw/hydra


 

aërodynamische ruwheid van het bovenwindse terrein, én een goede indicatie 
voor de aanwezigheid van bovenwindse obstakels. Figuur 4.1 geeft een 
overzicht van de ruwheden voor elk van de stations. Merk op dat een 
logaritmische schaal is gebruikt omdat de ruwheidslengtes sterk variëren. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 4.1 Ruwheidslengte als functie van 
windrichting, voor KNMI-stations nabij  het 
IJsselmeer 

 
 
Uit Figuur 4.1 blijkt dat Berkhout en Stavoren echte landstations zijn. De 
ruwheidslengtes liggen daar bij alle windrichtingen tussen 0.01 en 0.1 meter. 
Deze waarden horen bij een (zeer) open tot ruwweg open landschap (Wieringa 
en Rijkoort, 1983). Het beeld voor het voor langjarige windstatistieken gebruik-
te Schiphol is niet veel anders, behalve bij noordelijke windrichtingen wanneer 
de ruwheden relatief groot zijn. Daarentegen heeft Wijdenes een ruwheid die 
sterk van de windrichting afhangt. Bij aflandige (westen-)wind is de ruwheids-
lengte z 0.2 tot 0.4 meter, een waarde die hoort bij een tamelijk ruw landschap 
(er zijn ter plekke inderdaad nogal wat door windsingels omzoomde 
boomgaarden). Bij oosten- tot zuidenwind (75o en 215o) komt de wind 
daarentegen direct van het water. De door KNMI gerapporteerde ruwheden 
liggen dan laag met waarden van 0.001 meter of lager. Dit is iets hoger dan de 
door Wieringa en Rijkoort (1983) gehanteerde waarde voor grote wateropper-
vlakken (0.0002 m), maar nog altijd kleiner dan de waarde voor extreem glad 
landoppervlak (0.005 m). We kunnen derhalve concluderen dat Wijdenes bij 
aanlandige wind een redelijk goede open-water-wind heeft. Voor de overige 
windrichtingen, waaronder vrijwel alle westelijke windrichtingen, heeft KNMI 
sinds de opheffing van Stavoren-Haven geen goede open-water-wind (meer) 
beschikbaar. Wellicht komt hier binnenkort verandering in dankzij de plaatsing 
van een KNMI-meetpaal bij Trintelhaven. 
 
Daar waar omrekening van de gemeten wind U10 in een potentiële wind Up 
gewenst is (of omgekeerd, bij gebruik van de HYDRA-gegevens) kan gebruik 
gemaakt worden van de volgende formule (zie ook verg. 3.14 in Wieringa en 
Rijkoort, 1983) : 
 
(4.1) Up = U10 * 0.764 * ln(60/zo) / ln(10/zo) 
 
Merk op dat bij zo = 0.03 (behorend bij een ideale meetopstelling) U10 en Up 
identiek zijn.  
 
 
4.3 Methode kwaliteitscontrole windgegevens 

Bij de kwaliteitscontrole van de windgegevens kan onderscheid worden 
gemaakt tussen de regelmatige controles gedurende het stormseizoen, en 
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controles achteraf, bijvoorbeeld bij het opmaken van dit rapport. In beide 
gevallen gaat het om controles van verwerkte gegevens. De controle van de 
bestanden met ruwe data berust in principe bij RWS IJG. 
 
De tussentijdse controles werken als volgt. Tijdens een controledag worden van 
zoveel mogelijk meetpalen (FL2, FL25, FL26, SL29) gegevens verwerkt. Met 
MFPS worden ook recente KNMI-gegevens opgehaald en geconverteerd. De 
gemeten windsnelheden worden vervolgens in één grafiek geplot, samen met 
de KNMI-gegevens. Hetzelfde gebeurt voor de windrichtingen. Beide grafieken 
worden op kwalitatieve wijze beoordeeld: 

- is overal het tijdsverloop van de windsnelheid vergelijkbaar? 
- zijn de windsnelheidsverschillen verklaarbaar (uit land-water-

overgangen, dagelijkse gang, weersystemen)? 
- is het windrichtingsverloop op elk station vergelijkbaar? 
- zijn er systematische verschillen? Hoe groot? 

De uitkomsten van dergelijke controles zijn een kwalitatief oordeel over de 
windsnelheid (goed/verdacht/fout) en een globaal oordeel over de wind-
richting. Een eventuele windrichtingsbias van 10o of meer wordt op deze wijze 
meestal onderkend.  
Door de relatief tijdrovende acties van het ophalen en verwerken van de wind-
gegevens uit MFPS/Windows lukt het overigens niet altijd de metingen met 
recente KNMI-gegevens te vergelijken. Met enige regelmaat wordt daarom 
volstaan met een onderlinge vergelijking van de huidige metingen.  
 
Bij een overall-controle wordt een grote hoeveelheid data van de meetpalen en 
het KNMI verwerkt, bijvoorbeeld voor een compleet stormseizoen. Eerst volgt 
per maand een visuele controle; de opzet daarvan is hetzelfde als voor de hier-
boven beschreven tussentijdse controles. Dagen en periodes met defecte 
instrumenten kunnen zo eenvoudig worden geïdentificeerd. Ook kan zo 
worden gecontroleerd of alle data op de juiste manier zijn weggeschreven. 
De problemen met het uitrichten van de windvaan (par. 2.4) maken het  nood-
zakelijk de windrichting nader te verifiëren. Dit gebeurt door de daggemiddelde 
windrichtingsverschillen22 tussen meetpaal en KNMI-station (Stavoren) uit te 
zetten als functie van de tijd (het dagnummer). Systematische verschillen dui-
den dan vaak op een niet goed uitgerichte windvaan. Plotselinge sprongen 
kunnen duiden op het opnieuw plaatsen of opnieuw uitrichten van een 
windvaan, óf op een softwarematige correctie. 
Bij de windsnelheid worden per windrichting windsnelheidsverhoudingen van 
de meetpalen onderling bepaald. Ook worden verhoudingen bepaald tussen (i) 
de uurgemiddelde wind op de meetpalen en (ii) de KNMI-stations. Alle wind-
snelheidsverhoudingen worden gecontroleerd op plausibiliteit  (fysische ver-
klaarbaarheid). Verdere controles zijn mogelijk door bovenstaande procedure te 
herhalen voor verschillende meetperiodes, zodat de data voor en na een 
instrumentwisseling kunnen worden bekeken. 
 
 
4.4 Belangrijke instrumentgegevens 

Problemen met instrumenten, instrumentwisselingen en – in mindere mate – 
instrumentcorrecties worden vaak vermeld in de uitvoeringsverslagen die na 
onderhoudstochten worden gemaakt. Bij de validatie van windgegevens zijn 

                                                       
22 In navolging van Verkaik (2001) wordt uurlijks de verschilhoek ∆θ = θmeetpaal – 
θKNMI bepaald, en wordt sin(∆θ) gemiddeld. Zo worden problemen met de discon-
tinuiteit rond de Noordrichting vermeden. Er wordt gewerkt met daggemiddelde 
richtingen (bij tenminste 5 m/s wind) om de hoeveelheid data en de spreiding 
daarin hanteerbaar te maken. 
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uitvoeringsverslagen en de aanvullende documentatie van RWS IJG daarom 
een belangrijke bron van informatie.  
 
Tabel 4.1 geeft een indruk van de belangrijkste bevindingen. Het moet worden 
benadrukt dat de gegevens niet nader zijn geverifieerd, en dat ook niet geheel 
zeker is dat alle relevante zaken (zoals softwarematige windrichtingscorrecties) 
zijn vastgelegd. De gegevens in Tabel 4.1 zijn daarom uitsluitend ter indicatie. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tabel 4.1 Belangrijkste gegevens m.b.t. 
wind uit de documentatie van 
RWS IJG, afd. WSM, ter indicatie 

paal datum+tijd (MET) Opmerkingen 
FL2 2/8/05  steun/mast 10m-windset aangevaren; FL2-paal verplaatst 
FL2 9/8/05  10 m cup en vaan blijken verwisseld; vaan uitgericht  
FL2 10/8/05  testen loggersoftware (ca. 24h v.a. 9/8 ca. 12h) 
FL2 17/8/05  wind- en temp.sensoren op resp. NAP + 3.1, 9.8 en 5.1 m 
FL2 31/8/05 +12h Windmast gedemonteerd (en 10 m windset los op bordes) 
FL2 (8/9/05) +10h 10-m windmast weer teruggeplaatst en geïnstrumenteerd 
FL2 2/2/06  Paal getrokken, met vaan 2076 + cups 3952 (10m)+2058 (3m) 
FL2 14/3/06  Paal gezet met vaan 2461 en cups 1997 (10 m) en 2191 (3m) 
FL2 16/3/06  Windset uitgericht 
FL2 6/4/06  Loggersoftware aangepast (calibratieinfo anemometers) 
FL2 10/5/06 +12h Meetpaal FL2 (ca.) 30 graden (tegen klok in) geroteerd 
FL2 6/6/06  Softwarecorrectie windrichting van –35o, sinds 1/6/06 
    
FL25 29/8/05 +13h Cupanemometer ANM2826 is vervangen (door …) 
    
FL26 29/8/05 +11h Af: cup/vaan 2004/2461 (defect); op: cup/vaan 1154/2756 
FL26 6/9/05 +8h Windrichting 22o opgehoogd in loggersoftware 
FL26 15/3/06  Paal gezet met cup/vaan 2826/287 
FL26 16/3/06  Uitrichten windvaan; uitgescheurde kabel windset vastzetten 
FL26 10/4/06  Kabel windset is vervangen – windset werkt nog niet 
FL26 11/4/06  Kast Mierij Meteo vervangen – windset werkt weer 
    
SL29 18/1/06  Hoogte windset verhoogd van 9.6 naar +10.0 m NAP 
SL29 9/3/06  Windrichting sinds 2/3 niet goed; zekering/meteokast gereset 

 

 
In Tabel 4.1 komen FL2 en FL26 diverse malen terug, en FL25 en SL29 slechts 
bij uitzondering. Dit lijkt samen te hangen met een relatief groot aantal meet-
problemen op de FL2 en FL26, die bovendien vrij goed zijn gedocumenteerd. 
De nummers bij vaan/cup (cup=windsnelheidsmeter) zijn RWS IJG-registratie-
nummers. Niet alle registratienummers konden met zekerheid worden vastge-
steld omdat de informatie uit de onderhoudsverslagen soms onvolledig bleek 23.  
In dergelijke gevallen is gebruik gemaakt van de vorige rapportage (Bottema, 
2006a). Een deel van de registratienummers is ook al in eerdere rapportages 
opgedoken. Dat duidt er op dat de bijbehorende instrumenten na een herijking 
en revisie door de fabrikant weer opnieuw zijn gebruikt. 
 
Loggersoftwareaanpassingen en periodes met meetproblemen en worden niet 
altijd goed gedocumenteerd in de uitvoeringsverslagen van de onderhouds-
tochten. Om zicht te krijgen op deze zaken moeten de winddata worden 
onderzocht. Dit zal gebeuren in de volgende paragrafen. 
 
 
4.5 Validatie van de windrichting 

In Hoofdstuk 2 is al opgemerkt dat het moeilijk is de windvanen exact ten op-
zichte van het Noorden uit te richten. Vaak blijken achteraf correcties nodig te 
                                                       
23 Ook zaken als exacte meethoogtes zijn vaak niet of onvolledig vastgelegd.  
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zijn. In deze paragraaf wordt ingegaan op het afleiden van deze windrichtings-
correcties, en op de validatie van windrichtingsgegevens in bredere zin. Bij het 
afleiden van windrichtingscorrecties wordt gebruik gemaakt van KNMI-gege-
vens van nabijgelegen stations. Eerder (Bottema, 2002a, 2006a) bleek dat 
Stavoren (154725 545250) een geschikt referentiestation is. Daarom is 
besloten om – net als in eerdere seizoenen – Stavoren als referentie te 
gebruiken.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 4.2 Daggemiddeld windrichtings-
verschil tussen FL2 en Stavoren, voor dag 1 
t/m dag 365 (1/7/05 t/m 30/6/06), bij een 
windsnelheid van tenminste 5 m/s 

 
 

In Figuur 4.2 is het verschil tussen de windrichting op de meetlocatie FL2 en 
het KNMI-station Stavoren getoond. De resultaten zijn geplot als functie van 
een dagnummer, waarbij het dagnummer 1 overeenkomt met 1/7/2005 en het 
nummer 365 met 30/6/2006. Om te voorkomen dat situaties met slecht 
gedefinieerde windrichtingen te zwaar meetellen zijn uitsluitend dagen 
meegenomen waarbij tenminste 6 uur lang een windsnelheid van meer dan 5 
m/s stond. Omwille van de leesbaarheid zijn in de figuur de daggemiddelde 
windsnelheden weergegeven. 
 
Figuur 4.2 bevat een fors aantal trendbreuken, zó veel dat de hulpinformatie 
uit Tabel 4.1 cruciaal is voor de juiste interpretatie van de grafiek. Met die 
hulpinformatie valt het volgende te constateren : 

• tot dag 33 (tot de meetpaalverplaatsing op 2/8/2005) lijkt de ruwe 
FL2-wind systematisch ruim 20o gekrompen te zijn ten opzichte van de 
wind op Stavoren.  

• Van 9-30 augustus (dag 40-61) zijn de windrichtingsverschillen 
gemiddeld kleiner (+4o), maar de spreiding is relatief groot (8o) 

• Rond dag 65 (3/9/2005) vallen enkele grafiekwaarden ruim buiten het 
getoonde assenbereik; de windset ligt dan los op het meetpaalbordes. 

• Van dag 73 tot dag 313 (medio september tot begin/medio mei) is de 
ruwe FL2-wind vrij consistent circa 10o geruimd ten opzichte van 
Stavoren. Merk op dat er van dag 213 tot dag 263 geen grafiekdata 
aanwezig zijn. 

• Tussen dag 313 en dag 336 wijkt FL2-wind circa 35o af van Stavoren. 
Deze periode valt tussen het verdraaien van de FL2-meetpaal op 
9/5/2006, en een softwarematige windrichtingsaanpassing op 
1/6/2006. 

• Vanaf dag 336 zijn de windrichtingsverschillen gemiddeld kleiner (-3o), 
maar de spreiding is relatief groot (8o) 

 
Een belangrijk punt is de spreiding in de windrichtingsverschillen van Figuur 
4.2. Voor veel van de zojuist genoemde deelperiodes bedraagt de 
standaarddeviatie rond het over de deelperiode gemiddelde 
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windrichtingsverschil circa 5o , maar in sommige (rustige zomer-)periodes kan 
de spreiding oplopen tot 8o. Soms is zelfs sprake van echte “uitbijters” waarbij 
het  windrichtingsverschil tussen een meetpaal en Stavoren meer dan 15o 
afwijkt van het algemene beeld 24. Deze spreiding maakt het feitelijk 
onmogelijk om op basis van slechts één dag metingen een voldoende 
nauwkeurige windrichtingscorrectie vast te stellen 25. 
 
Voor de stations FL26 en SL29 is een soortgelijke analyse uitgevoerd als voor 
de FL2. Al met al komen we (door vergelijking met Stavoren) op de volgende 
set windrichtingscorrecties voor het stormseizoen 2005/2006: 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tabel 4.2 Toe te passen windrichtings-
correcties; per meetpaal per 
periode 

paal van t/m waarde corr. Opmerkingen 
FL2 1/7/05 1/8/05  +22o aansluitend op vorige meetseizoen 
FL2 2/8/05 9/8/05 -999  windset fout aangesloten na verpl. meetpaal 
FL2 10/8/05 30/8/05  -4o grote spreiding (8o) in onderliggende data 
FL2 31/8/05 8/9/05 -999  reparatie mast; windset ligt los op bordes 
FL2 9/9/05 9/5/06  -11o bruikbaar voor én na ijsperiode 
FL2 10/5/06 1/6/06  -34o meetpaal op 10/5/06 verdraaid 
FL2 2/6/06 30/6/06  0o evt. correctie te klein (ca. +3o) en onzeker 
      
FL26 1/7/05 18/7/05  +23o aansluitend op vorige meetseizoen 
FL26 19/7/05 29/8/05 -999  defecte zekering? 
FL26 30/8/05 5/9/05  +23 o nwe windset met zelfde uitrichting als oude 
FL26 6/9/05 16/3/06  0o na aanpassing loggersoftware; tot ijsperiode 
FL26 17/3/06 11/4/06 -999   
FL26 12/4/06 30/6/06  +4o werkt weer na vervanging Mierij Meteo kast 
      
SL29 1/7/05 19/10/05  -3o aansluitend op vorige meetseizoen 
SL29 20/10/05 1/3/06  -7o spontane trendbreuk 
SL29 2/3/06 9/3/06 -999  probleem met zekering en/of Meteokast 
SL29 10/3/06 30/6/06  -5o na reset zekering + Meteokast 

 

 
De (on)nauwkeurigheid (1σ) in bovenstaande correcties is ongeveer 1o à 2.5o  
en hangt af van de lengte van de deelperiode en de spreiding van de 
windrichtingsverschillen in die periode.  
Over de correcties van Tabel 4.2 kan nog het volgende gezegd worden : 

• De FL2-correcties zijn al aan bod gekomen bij de bespreking van 
Figuur 4.2.  

• Bij FL26 is – net als in het vorige meetseizoen – aanvankelijk een grote 
windrichtingscorrectie nodig. Op 6/9 is dit verholpen door een 
loggersoftwareaanpassing; na de ijsperiode blijft de correctie klein. 
Wel zijn er twee lange periodes met een defecte zekering en/of 
meteo(elektronica)kast. 

• Bij de SL29 is het hele seizoen sprake van relatief kleine correcties, al is 
de spontane trendbreuk rond 20/10/2005 wel wat merkwaardig. 
Daarnaast is ook hier korte tijd sprake van problemen met (een 
zekering in) de meteokast. 

• Het aantal correcties in Tabel 4.2 is – in vergelijking met eerdere 
meetseizoenen – door een combinatie van factoren relatief groot 

Ook dit meetseizoen waren diverse windrichtingscorrecties aanzienlijk groter 
dan in het seizoen 2002-2003, toen alle vanen goed waren uitgericht en de 

                                                       
24 Er waren dit seizoen geen duidelijke verklaringen voor die uitbijters. Wél viel 
op dat op dag 264 (21/3/2006) en dag 362 (27/3/2006) de wind van alle meetloca-
ties op consistente wijze afweek van Stavoren, zodat die dagen kennelijk vooral 
de windrichting bij Stavoren afwijkend was. 
25 De fout in de windrichting zou minder dan  6o moeten zijn, zie paragraaf 4.1.  
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correcties maximaal +6o waren. In veel gevallen ging het om forse correcties uit 
het vorige meetseizoen (2004-2005), maar bij de FL2 was er sprake van twee 
nieuwe gevallen. De grootste correctie (34o) hangt samen met het feit dat ná 
de ijsperiode de zonnepanelen niet goed op de zon gericht waren; op 
10/5/2006 is dit verholpen door de hele meetpaal te roteren. De in het 
winterhalfjaar benodigde correctie van –11o hangt mogelijk samen met in 
maart en september niet goed (hebben kunnen) uitrichten van de windvaan.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 4.3 Windrichting (na correctie) op 
FL26 (<-driehoekjes), Slotermeer (cirkels) en 
FL2 (>-driehoekjes) minus windrichting te 
Stavoren, als  functie van de windrichting  
(windsnelheden minimaal 5 m/s). 

 

 
 
Figuur 4.3 geeft aan in hoeverre er ná correctie nog sprake is van systematische 
windrichtingsafwijkingen op de huidige meetpalen. Over alle windrichtingen 
gemiddeld is er geen sprake meer van systematische afwijkingen ten opzichte 
van Stavoren-KNMI. Voor sommige specifieke windrichtingen is echter wél 
sprake van systematische afwijkingen. Zo is bij ZZW-wind de wind van alle 
huidige meetnetlocaties circa 4o geruimd ten opzichte van Stavoren, en bij 
noord(west)elijke windrichtingen 2 o à 5o gekrompen. Omdat alle meetpalen op 
dezelfde wijze afwijken moet wellicht geconcludeerd worden de meetopstelling 
of meetlocatie van Stavoren niet perfect is. Net als in het vorige meetseizoen 
(zie Bottema, 2006a) blijken andere KNMI-referentiestations echter geen 
nauwkeuriger of gewijzigde windrichtingscorrecties op te leveren.  
Figuur 4.3 maakt wel duidelijk dat aan windrichtingscorrecties op basis van één 
case (of windrichting) hoogstens een nauwkeurigheid van orde 5o moet 
worden toegekend, wat maar iets kleiner is dan de maximaal gewenste fout 
van 6o (zie paragraaf 4.1). Voor adequate correcties is daarom minimaal enkele 
weken aan gegevens vereist. Uit het bovenstaande volgt ook dat erg kleine 
windrichtingscorrecties (bijv. 2o of minder) weinig zinvol zijn. Op grond hiervan 
is besloten geen correcties kleiner dan 3o toe te passen. Deze zijn dan ook niet 
in Tabel 4.2 terug te vinden. 
 
Het gebruik van windrichtingscorrecties op basis van de wind te Stavoren 
betekent niet dat windrichtingsmetingen op de golfmeetlocaties nu overbodig 
zijn. Uit de spreiding in Figuur 4.2 blijkt dat zelfs gemiddeld over een dag de 
windrichtingen op een meetpaal en te Stavoren significant kunnen verschillen. 
Bij kortere middelingstijden (10 minuten of een uur) zijn die verschillen naar 
verwachting nog aanzienlijk groter, zeker bij kleinschalige stormvelden.  
 
 
4.6 Validatie van de windsnelheid 

De ruimtelijke variaties in de windsnelheid zijn relatief groot (zie bijv. par. 4.6 
en 7.7 in Bottema, 2002b). De windsnelheden op KNMI-stations kunnen 
daarom niet zomaar worden gebruikt voor hindcasts, en voor de interpretatie 
van de huidige golfmetingen. Dat maakt het belang van de windmetingen op 
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de huidige meetpalen extra groot. Dat geldt ook voor het belang van een 
goede validatie van de huidige windmetingen. 
De huidige paragraaf gaat in op de validatie van de windsnelheidsmetingen. 
Niet alle metingen konden direct in de huidige analyse worden meegenomen. 
Tabel 4.3 geeft een overzicht van de periodes waarin de windgegevens alleen 
na aanpassing, in de huidige analyse zijn meegenomen, of helemaal niet  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tabel 4.3 Windsnelheid: periodes met 
aangepaste of buiten beschou-
wing gelaten gegevens. 

paal van t/m Opmerkingen / reden 
FL2 1/7/05 5/4/06 3m- en 10m-wind verlaagd met 0.6 m/s i.v.m. foute offset in 

dataloggersoftware 
    
FL2 1/7/05 1/8/05 ivm consistentie dataset; meetpaal staat nog op oude locatie 
FL2 2/8/05 9/8/05 onbetrouwbaar; windset onjuist aangesloten 
FL2 31/8/05 8/9/05 windset ligt los op bordes i.v.m. reparatie mast 
    
FL26 19/7/05 29/8/05 windsnelheid vast/onbruikbaar ; defecte zekering? 
FL26 17/3/06 11/4/06 windsnelheid vast/onbruikbaar ; defecte Meteokast? 
    
SL29 2/3/06  9/3/06 écht onbruikbaar, vermoedelijk door defecte zekering 

 

 
Bij de FL26 was dit meetseizoen gedurende zo’n 11 weken sprake van proble-
men met de windsnelheidsmetingen. Bij de FL2 en SL29 waren er maar 1 à 2 
probleemweken; bij de FL25 waren er zelfs helemaal geen probleemperiodes. 
Dit seizoen was overigens niet het enige waarbij de FL26 er qua windmetingen 
in negatieve zin uitsprong ten opzichte van de andere meetpalen. In vijf andere 
meetseizoenen was er ook gedurende 9 à 14 weken sprake van windmeet-
problemen op de FL26. Alleen in de meetseizoenen 2002-2003 en 2004-2005 
bleef ook op de FL26 het aantal af te keuren windgegevens beperkt tot het 
equivalent van circa één week.  
 
Daarnaast moet de voor de FL2 toegepaste windsnelheidscorrectie worden 
vermeld. Voor de huidige analyses zijn voor de FL2 alle tot 6 april 2006 
gemeten windsnelheden met 0.6 m/s verlaagd. Dit vanwege een foute offset 
in de FL2-dataloggersoftware. Bij de FL26 was dit probleem al eerder 
(16/3/2005) verholpen; elders speelde het helemaal niet. Het heeft overigens 
jaren geduurd voordat deze foute offsets ontdekt werden; zie (Bottema, 
2006a) voor details. 
Tot slot moet nog worden opgemerkt dat bij de FL2 de periode tot 2/8/2005 
niet wordt meegenomen in de huidige analyse. Dit om zuivere gegevens van 
de nieuwe meetpaallocatie (die geldt vanaf 2/8/2005) te kunnen presenteren. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 4.4 Windsnelheidsverhouding 
U10(FL2)/U10(FL26) als functie van de 
windsnelheid op FL26, voor windrichtingen 
tussen 240o en 280o. 
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Figuur 4.4 toont de windsnelheidsverhouding tussen de FL2 en FL26, ná het 
toepassen van alle vereiste correcties, en bij WZW-wind. De blauwe punten in 
de grafiek komen overeen met individuele uurwaarden. De doorgetrokken lijn 
met vierkantjes geeft de gemiddelde waarden weer, terwijl de onderbroken 
lijnen de spreiding in de uurwaarden (gemiddelde plus of min één standaard-
deviatie) weergeven. De spreiding in de metingen neemt af naarmate de wind 
toeneemt. Tót windkracht 3 is de relatieve spreiding 20% of meer, vanaf wind-
kracht 5 is deze ruwweg 10%. Zeker bij windkracht 3 tot 6 lijkt de spreiding 
sterk samen te hangen met de temperatuuropbouw van de atmosfeer. De 
meetpunten bij een stabiele atmosfeer (lucht warmer dan het water) liggen 
namelijk vooral ónder het gemiddelde26, terwijl die in een onstabiele atmosfeer 
vooral erboven liggen. 
Het is belangrijk de gemiddelde trends in grafieken als Figuur 4.4 te onder-
zoeken omdat deze bepalen onder welke condities sprake is van een constante 
(en representatieve) windsnelheidsverhouding tussen twee locaties. 
In Figuur 4.4 ligt de gemiddelde windsnelheidsverhouding ligt meestal een 
fractie boven de 1; op de FL2 waait het bij WZW-wind dus meestal iets harder 
dan op de FL26. De windsnelheidsverhouding lijkt iets af te nemen naarmate 
de wind toeneemt, maar de trend lijkt niet erg consistent. Bij gebrek aan harde-
wind-data gedurende dit meetseizoen is het moeilijk een definitief oordeel te 
geven maar het lijkt alsof er vanaf (3 à) 6 m/s sprake is van een redelijk 
constante windsnelheidsverhouding.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 4.5 Windsnelheidsverhouding 
U10(FL2)/U10(Berkhout) als functie van de 
windsnelheid op Berkhout, voor 
windrichtingen tussen 240o en 280o. 

 
 

Figuur 4.5 heeft dezelfde opzet als Figuur 4.4 maar nu is de FL2 vergeleken 
met een KNMI-landstation in plaats van met een openwaterlocatie als de FL26. 
Allereerst valt op dat het windsnelheidsbereik vrij beperkt is : harde wind kwan 
dit seizoen (anders dan in andere jaren) op Berkhout nauwelijks voor.  
Verder valt op dat de spreiding in Figuur 4.5 ruwweg een factor 2 groter is dan 
in Figuur 4.4. Nadere analyses suggeren ook dat de spreiding minder eenduidig 
verklaarbaar is dan bij Figuur 4.4. 
Tot slot valt op dat Figuur 4.5 een sterke windsnelheidsafhankelijke trend 
vertoont: hoe meer wind op land, hoe kleiner de verschillen ten opzichte van 
het water. Het is niet duidelijk welke factor het meest bepalend is voor de trend 
in Figuur 4.5: het effect van de temperatuuropbouw boven land (’s nachts 
stabiele atmosfeer en wegvallende wind, overdag het omgekeerde) of wellicht 
ook het gegeven dat de aërodynamische ruwheid van wateroppervlakken zoals 
het IJsselmeer toeneemt met de windsnelheid. Dit zou nader onderzocht 
kunnen worden, maar voor dit moment is vooral van belang om te constateren 
dat de trend in Figuur 4.5 afvlakt voor windsnelheden vanaf 8 à 9 m/s. 
                                                       
26 Daarbij kan het zelfs kan gebeuren dat de wind afneemt naarmate de strijklengte 
toeneemt; bij WZW-wind heeft FL26 dan meer wind dan FL2. 
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Uit het bovenstaande volgt dat windsnelheidsverhoudingen tussen twee 
locaties idealiter worden bepaald voor windsnelheden groter dan 8 à 9 m/s, 
wanneer die verhoudingen stabiel zijn. BIj een dergelijke grens zou zeker voor 
landstations het aantal metingen met oostelijke windrichtingen nihil zijn. Om 
die reden is – net als in eerdere meetseizoenen – tóch een ondergrens van 6 
m/s aangehouden voor het bepalen van windsnelheidsverhoudingen.  
 
Tabel 4.4 geeft een overzicht van de belangrijkste windsnelheidsverhoudingen, 
waarbij nog moet worden opgemerkt dat van de FL2 uitsluitend de gegevens 
ná 2/8/2005 zijn gebruikt, die van de nieuwe FL2- meetlocatie (zie Tabel 2.2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tabel 4.4 Windsnelheidsverhoudingen als 
functie van de windrichting (voor 
windsnelheden > 6 m/s) 

 
U10(loc1)/U10(loc2) 
loc. 1 FL25 FL2

6 
SL29 FL2

5 
SL29 FL2 FL2 FL2 FL2 

loc. 2 FL2 FL2 FL2 FL2
6 

FL26 Schipho
l 

Wijdenes Berkhout Stavoren

windrichting (o)        
10 1.09 1.02 0.91 1.04 0.83 (1.31) 1.28 (1.26) 1.16 
30 1.01 1.00< 0.86 1.01 0.87 1.14 1.36 1.20 1.20 
50 1.16< 1.17< 0.93 1.01 0.81 0.98 1.01 1.09 1.18 
70 1.19 1.23 (0.96) 1.00 0.70<  0.88 (0.99)  
90 1.22 1.16 0.89 1.01 0.82 1.20 0.93> 1.11 1.19 
110 1.19 1.04< 0.91< 1.01 0.86 1.30 0.89 1.11 1.16 
130 1.08 1.07 0.93 0.97 0.80 1.23 0.94 1.23 1.08 
150 1.06 1.09 0.90 0.97 0.82 1.14 0.92 1.28 1.02 
170 0.94 1.06 0.84 0.91 0.81 1.32 0.98 1.30 1.08 
190 0.87 1.04 0.90 0.84 0.90 1.32 1.00 1.43 1.19 
210 0.77 0.96 0.90 0.79 0.92 1.29 1.16 1.38 1.29 
230 0.76< 0.92 0.92 0.81 0.91 1.07 1.27 1.13 1.16 
250 0.80 0.91 0.91 0.84 1.02 1.16 1.51 1.17 1.14 
270 0.87 0.94 1.00 0.90 1.05 1.23 1.48< 1.19 1.16 
290 0.86 0.94 0.92 0.91 0.98 1.19 (1.73) 1.21 1.08 
310 0.92 0.97 0.85 0.97 0.86 1.22 1.38 1.25 1.07 
330 1.05 1.07 0.82 1.00 0.76 1.40> 1.38 1.34 1.01 
350 1.16 1.13 0.82 1.04 0.78 (1.41) 1.25 1.25 0.99 

 

 
In Tabel 4.4 zijn alleen de gemiddeldes op basis van tenminste 10 uur data 
getoond. Gemiddeldes op basis van minder dan 20 uur data zijn tussen haakjes 
gezet, gemiddeldes op basis van meer dan 100 uur data zijn vetgedrukt 27. De 
onzekerheden (o.b.v. 1σ) in de tabeldata liggen voor de drie bovengenoemde 
categorieën in de orde van 5%, 2.5% en 1%. Kortom: hoe kleiner het aantal 
onderliggende metingen, hoe groter de onzekerheden in de tabelgegevens.  
In een ruime meerderheid van de gevallen bedroeg het verschil minder dan 
5%, wat spoort met de zojuist genoemde onzekerheden. In tien gevallen (zie 
de >  en < -tekens in de tabel) bedroeg het verschil 10-15%. Zes daarvan (bij 
oostelijke windrichtingen) zijn toe te schrijven aan strijklengtewijzigingen door 
de FL2-verplaatsing; de vier overige gevallen zijn toe te schrijven aan het vrij 
kleine aantal onderliggende metingen. 
 
Eerder (Bottema, 2002a) is geverifieerd dat de windsnelheidsverhoudingen 
tussen de verschillende locaties verklaarbaar uit verschillen in stationsligging en 
                                                       
27 Merk op dat FL25 vooral in lucht was in de periode (najaar 2005) dat wind uit 
zuidelijke richtingen sterk was oververtegenwoordigd, terwijl bij de overige palen 
sprake is van een flink aandeel (zuid)westelijke winden van het voorjaar 2006. 
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strijklengte. Ook zijn vuistregels gegeven om te beoordelen of de gemeten 
windsnelheidsverhoudingen plausibel zijn: 

1. de spreidingsmaat (o.b.v. 1σ) voor een windsnelheidsverhouding op 
basis van twee ‘losse’ uurgemiddeldes (elke paal één) ligt rond 10%. 

2. bij westenwind waait het op FL2 even hard tot iets (ca. 10%) harder 
dan op FL26, bij oostenwind een stuk (rond 25%) zachter. 

3. op SL29 waait het in de regel iets (0-20%) minder dan op FL2 en FL26 
4. bij ZO-wind en NNW-wind zijn Stavoren en FL2 goed vergelijkbaar.  
5. bij (zuid)oostenwind waait het op Wijdenes vrijwel even hard als op de 

FL25 en FL26 
6. bij (noord)oostenwind zou het op de FL25 even hard of iets harder 

moeten waaien dan op de FL26. 
Met de metingen van de twee vorige meetseizoen kan daar nog een zevende 
vuistregel aan worden toegevoegd: 

7. bij zuidwestelijke windrichtingen waait het op de FL25 circa 10-20% 
minder dan op de FL26 28 

In aanvulling op deze vuistregels kan nog vermeld worden dat de gemiddelde 
windsnelheidsverschillen tussen twee locaties zelden boven de 10% uitkomen 
zolang de strijklengtes daarvan minder dan een factor 2 à 5 verschillen (zie 
Bottema, 2006a). 
 
De vuistregels gingen dit seizoen prima op, op drie uitzonderingen na : 

• Door de verplaatsing van de FL2-meetpaal zijn bij oostelijke 
windrichtingen de verschillen tussen FL2 en FL26 wat afgenomen. 

• Bij westenwind waait het op de SL29-locatie – net als in het vorige 
meetseizoen – op diverse dagen een fractie harder dan op de FL2 en 
FL26. Het is nog niet duidelijk wat hiervan de oorzaak is.  

• Bij noordoostenwind waait het op Schiphol – net als in het vorige 
meetseizoen – gemiddeld een fractie harder dan op de FL2, wederom 
door nog onbekende oorzaak. 

 
Ook is geverifieerd in hoeverre de windsnelheidsverhoudingen in de tijd 
variëren.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 4.6 Windsnelheid (ná correctie) op 
FL25 (<-driehoekjes), FL26 (vierkantjes), FL2 
(>-driehoekjes) en Slotermeer (cirkels) vs. 
Stavoren, als functie van het maandnummer, 
voor windrichtingen tussen 230o en 280o en 
bij windsnelheden groter dan 6 m/s.  

  

Figuur 4.6 geeft de verhoudingen van de windsnelheden van FL2, FL25, FL26 
en SL29 ten opzichte van Stavoren bij een (zuid)westenwind van tenminste 6 
m/s, en gemiddeld per maand (1=juli 2005, 6=december 2005, 12=juni 2006). 
De meetwaarden van Figuur 4.6 komen goed overeen met die van het vorige 
seizoen. Het tijdsverloop van de windsnelheidsverhoudingen in de huidige 
grafiek is echter verre van consistent. BIj nadere analyse blijkt dat alleen de 
grafiekwaarden vanaf april 2006 in de regel zijn gebaseerd op meer dan 24 

                                                       
28 Dit hangt samen met beschuttingseffecten door Noord-Holland, en is de 
aanleiding geweest de FL25 naar een minder beschutte locatie te verplaatsen. 
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uurvakken met metingen. De rest van de grafiek is daarmee op zó weinig 
metingen gebaseerd dat daaraan nauwelijks conclusies zijn te verbinden. 
 
 
4.7 Validatie van wind; overige zaken 

In deze paragraaf komen drie zaken aan bod: de verhouding tussen de 3-meter 
en 10-meter-wind op FL2, de vlaagfactor (verhouding tussen maximale vlaag 
en gemiddelde wind) en de zgn. turbulentie-intensiteit. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 4.7 Windsnelheidsverhouding (ná 
correctie) tussen de 3- en 10-meter-wind 
U3/U10 op FL2, als functie van de 
windrichting, bij windsnelheden > 6 m/s. 

 
 

Verhouding tussen de 3-meter- en 10-meter-wind op FL2 
De verhouding tussen de 3- en 10-meter-wind op de FL2 kan onder bepaalde 
condities gebruikt worden voor een eerste schatting van de aërodynamische 
ruwheid van het IJsselmeer. Dit seizoen waren daarvoor overigens te weinig 
harde-wind-data, terwijl bovendien het aantal aanpassingen aan de 
meetopstelling dit seizoen wel erg groot was. Daarom worden de resultaten 
ditmaal vooral ter kennisname gepresenteerd. 
Figuur 4.7 geeft de verhouding U3/U10 (met U3 en U10 de gemiddelde wind op 
3 resp. 10 meter hoogte) als functie van de windrichting, voorzover U10 
tenminste 6 m/s was. In Figuur 4.7 vallen drie algemene zaken in het oog : 

• Elk van de drie getoonde deelperiodes heeft een eigen cluster 
meetpunten. Overigens bevat de grafiek alleen resultaten vanaf 
3/8/2005, toen de FL2 al op zijn nieuwe locatie stond (zie Tabel 2.2). 

• De verhouding U3/U10 heeft een scherp begrensd minimum bij 
windrichtingen waarbij de 3-meter-windsensor in de luwte van de 
meetpaal staat. Voor de ijsperiode was dat bij ONO-wind; direct na de 
ijsperiode bij ZO-wind. Na de meetpaalverdraaiing van 10/5/2006 
heeft de wind té weinig uit oostelijke richtingen gewaai om de exacte 
positie van het minimum te bepalen. 

• Een ondieper en breder minimum als de wind ruwweg west (270o) is. 
De 3-meter-windsensor is dan direct bovenstrooms van de paal en de 
wind wordt er afgeremd door stuwing tegen de meetpaal.  

• De verhouding U3/U10 vertoont maxima aan weerszijden van de zojuist 
besproken minima. De windrichting is dan zodanig dat de 3-meter-
sensor zich vanuit de windrichting gezien opzij van de paal bevindt, 
daar waar de lucht om de paal heen stroomt en intussen versneld is 
ten opzichte van de ongestoorde wind.  

Bij dit alles moet worden opgemerkt dat de hierboven beschreven obstakel-
effecten duidelijk zwakker zijn dan in de periode tot 1/9/2004, toen de 
uithouder voor de 3-meter-wind nog niet was verlengd (zie Bottema, 2006a).  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 4.8 Windsnelheidsverhouding tussen 
de 3- en 10-meterwind (U3/U10) op de FL2 bij
westenwind, als functie van de windsnelheid 
U10, voor verschillende meetperiodes.  

 
 

Figuur 4.8 geeft de verhouding tussen 3- en 10-meter-windsnelheid op de FL2 
(U3/U10) als functie van de windsnelheid U10 aldaar, voor de deelperiode van 
10/8/2005 tot aan de ijsperiode. Daarbij is uitgegaan van westelijke 
windrichtingen, als de 3-meter-uithouder vol in de wind staat.  
De losse uurwaarden in Figuur 4.8 zijn weergegeven met grijze punten, het 
gemiddelde daarvan met zwarte vierkantjes. In de figuur is te zien dat de pun-
tenwolk sterk versmalt naarmate de wind toeneemt. Een nadere inspectie van 
de gegevens laat zien dat een groot deel van die spreiding is toe te schrijven 
aan de temperatuuropbouw van de atmosfeer. Gevallen met een onstabiele 
atmosfeer (koude lucht boven warm water) bevinden zich vooral in de 
bovenste helft van de puntenwolk, gevallen met een stabiele atmosfeer vooral 
in de onderste helft. Bij nog zwakkere wind dragen ook afrondingsfouten (2% 
bij 4 m/s en 5% bij 2 m/s) bij aan de spreiding. De gemiddelde waarde van 
U3/U10 zou theoretisch gezien een dalende trend moeten vertonen: het 
wateroppervlak wordt ruwer naarmate de wind toeneemt. In het getoonde 
windsnelheidsbereik is de spreiding in de onderliggende metingen echter te 
groot om eenduidige trends te kunnen ontdekken. In eerder seizoenen 
kwamen de theoretische dalende trends in U3/U10 vooral naar voren bij harde 
en stormachtige wind. In het huidige meetseizoen ontbraken deze condities 
vrijwel geheel, en dat maakt de bruikbaarheid van Figuur 4.8 ditmaal relatief 
gering. 
 
Vlaagfactor 
De vlaagfactor of ‘gust factor’ (GF) is gedefinieerd als de verhouding tussen de 
maximaal gemeten wind en de gemiddelde wind: 
 
(4.2) GF = Umax / U10  
 
In een eerdere rapportage (Bottema, 2002b; par. 7.6) is de ruwheidslengte van 
het wateroppervlak (zo) uit de gemeten vlaagfactoren afgeleid, uitgaande van 
de methode van (Wieringa en Rijkoort, 1983). Omdat de vlaagmethode relatief 
onnauwkeurig is en zware stormen bovendien ontbraken, is besloten in deze 
rapportage geen analyses op basis van de vlaagmethode op te nemen. Wel 
wordt hier een indicatie van de meetwaarden gegeven: 

• FL2: GF ligt tussen 1.29 bij ZZW-wind en rond 1.35 bij N- tot O-wind  
• FL25: GF ligt tussen 1.26 bij ZO-wind en 1.6 bij WZW-wind 
• FL26: GF ligt tussen 1.24 bij ZO-wind en 1.4 bij W-wind 
• SL29: GF ligt tussen 1.37 bij ZW-wind en 1.52 bij NNW-wind 

De vlaagfactorwaarden hangen duidelijk samen met de mate van landinvloed: 
hoe meer landinvloed, hoe hoger de vlaagfactor. Dit kwam ook naar voren uit 
de FL2-resultaten vóór en ná 2/8/2005, toen de FL2 verder uit de kust werd 
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geplaatst. Voor de meetpaalverplaatsing was de vlaagfactor bij aflandige wind 
maximaal 1.41, erna maximaal 1.36. Bij de overige meetpalen en windrichtin-
gen waren de verschillen ten opzichte van het vorige meetseizoen overigens 
aanzienlijk kleiner. 
 
Turbulentie-intensiteit 
Een alternatieve maat voor de vlagerigheid is de turbulentie-intensiteit Tu: 
 
(4.3) Tu = σu / U10  
 
Bij aanlandige wind variëren de Tu-waarden van 8-9% bij FL26 en FL2 tot bijna 
12% bij SL29. Bij aflandige wind zijn de gemiddelde Tu-waarden 11-12% bij de 
FL26 en FL2, en maximaal 15% bij de SL29. Deze sporen goed met de resulta-
ten van de twee voorgaande meetseizoenen, en met de richtwaarden van Wie-
ringa en Rijkoort (1983): circa 8% voor open water en 16% over open terrein.  
 
 
4.8 Samenvatting en conclusies ; validatie windgegevens 

In paragraaf 4.1 werd het belang van goede windmetingen aangegeven. Uit 
paragraaf 4.1 kan geconcludeerd worden dat de windsnelheid en windrichting 
binnen 7% resp. 6o bekend moeten zijn om op basis van de huidige wind-
gegevens een SWAN-modelberekening met minder dan 10% fout in de 
golfhoogte te kunnen uitvoeren. Paragraaf 4.2 bevat een inventarisatie van 
beschikbare windgegevens en KNMI-data. De methodiek voor kwaliteits-
controles komt vervolgens aan bod in paragraaf 4.3; informatie m.b.t. 
instrumentwisselingen, -correcties, enz. wordt gegeven in paragraaf 4.4. De 
resultaten van de windrichtings- en windsnelheidsvalidatie zijn besproken in de 
paragrafen 4.5, 4.6 en 4.7.  
 
De belangrijkste conclusies van dit meetseizoen waren : 
 

1) Windrichtingscorrecties zijn nodig zolang de windvanen niet exact op 
het Noorden kunnen worden uitgericht. Correcties op basis van een 
vergelijking tussen meetpaal- en KNMI-data gedurende tenminste 
enkele maanden hebben de voorkeur. In klimatologische zin leidt deze 
aanpak tot goede resultaten (Figuur 4.3). Op een tijdschaal van uren 
of dagen kunnen de gemeten en KNMI-windrichting overigens nog 
altijd meer dan 15o verschillen.  

2) De keuze van het KNMI-referentiestation heeft weinig effect op de 
windrichtingscorrecties voor de huidige meetpalen (zie Bottema, 
2006a voor details). 

3) Ondanks een betere uitrichtmethode van de windvanen (met behulp 
van vaste punten op de wal) was bij de FL2 en FL26 tóch weer 
meermalen sprake van (forse) windrichtingscorrecties van orde 20o. Bij 
SL29 lagen de correcties rond -5o, een waarde die niet al te ver boven 
de intrinsieke onnauwkeurigheid (Figuur 4.3) van de correcties ligt.  

4) Het aantal afgekeurde windsnelheidsdata (Tabel 4.3) kwam overeen 
met 11 weken bij de FL26 en maximaal 2 weken elders. Opvallend 
genoeg moest in veel van de voorgaande meetseizoenen ook al een 
relatief fors deel van de FL26-windmetingen afgekeurd worden.  

5) Bij SL29 wordt nog altijd extra elektronica tussen de anemometer en 
datalogger geplaatst. Het bezwaar hiertegen is tweeledig. Allereerst 
blijkt soortgelijke elektronica op de FL2, FL26 en FL33 (rond 2001, 
2002 resp. 2004) te hebben geleid tot periodes met dramatische 
meetfouten (orde +100% tot +200%). Daarnaast is de overdrachts-
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functie van die extra elektronica nooit gerapporteerd zodat niet 
bekend is in hoeverre deze eventuele meetfouten veroorzaakt. 

6) Bij FL2 zijn tot en met de ochtend van 6/4/2006 foute offsets in de 
dataloggerprogrammatuur gebruikt waardoor de windsnelheden er 0.6 
m/s te hoog waren. De fout lijkt klein, maar het effect op golven-
hindcasts en ruimtelijke windsnelheidsverhoudingen kan niettemin fors 
(5-10%) zijn. Een overzicht van alle offsetfouten op de FL2 en FL26 
(van 2000-2006) is gegeven in (Bottema, 2006a).  

7) Na correctie voor bovenstaande offsetfouten bleken de windsnelheids-
verhoudingen tussen de meetpalen onderling, en die tussen de meet-
palen en KNMI-stations, meest plausibel. Twee gevallen behoeven 
wellicht wat nadere aandacht : 
• het feit dat SL29 bij W-wind wat meer wind lijkt te hebben dan 

FL2 en FL26 
• het feit dat Schiphol bij NO-wind ongeveer evenveel wind heeft 

als de IJsselmeerpalen.  
8) In bovengenoemde windsnelheidsverhoudingen waren de verschillen 

ten opzichte van het vorige meetseizoen meestal kleiner dan 5%, en 
slechts in een enkel geval 10-15%. 

9) Door verlenging van de uithouder voor de 3-meter-windsnelheid U3 
bedraagt de verstoring (het obstakeleffect) van de meetpaal op de U3-
metingen slechts een kwart van de verstoring in vorige seizoenen (Fig. 
4.7). Dit maakt de U3-metingen een stuk bruikbaarder voor analyses. 

10) Ruwheidsinformatie bij storm is cruciaal omdat de huidige condities 
dan afwijken (als gevolg van ondiep-water-effecten) van de condities 
in de dataset van Wu (1982). Dit meetseizoen was ruwheidsinformatie 
(in de vorm van U3/U10-waarden, met U3 en U10 de op 3 resp. 10 
meter gemeten windsnelheid op de FL2) boven windkracht 6 echter 
vrijwel afwezig. 

11) Een bijkomende complicatie bij deze analyse lag in het feit dat de FL2-
metingen drie trendbreuken kenden. Deze hingen achtereenvolgens 
samen met de meetpaalverplaatsing op 2/8/2005, de ijsgang in de 
winter, en het meer in de zon draaien van de meetpaal op 10/5/2006 
(zie Tabel 4.2). 

12) Voor elke deelperiode bleek een groot deel van de spreiding in de 
verhouding tussen 3- en 10-meter-wind (U3/U10) samen te hangen 
met variaties in de temperatuuropbouw van de atmosfeer, vooral bij 
zwakke tot matige wind. 

13) Uit de huidige analyse kwamen geen nieuwe bijzonderheden naar 
voren over de vlaagfactor en turbulentie-intensiteit. 
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5 Overige gegevens 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Naast wind zijn er een aantal andere hulpgegevens die nodig zijn bij de inter-
pretatie van golfgegevens. In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgens ingegaan 
op waterstandsmetingen voor het IJsselmeer (i), waterstandsmetingen voor het 
Slotermeer (ii) en temperatuurmetingen (iii). 
 
 
5.1 Waterstandsmetingen IJsselmeer 

Referentiemetingen van de waterstand zijn cruciaal in het huidige meetproject. 
De huidige capstaafoutput is niet een waterstand ten opzichte van een 
absoluut referentieniveau (NAP) maar een relatieve waterstand, ruwweg ten 
opzichte van de onderkant van het instrument. Om waterstanden t.o.v. NAP te 
verkrijgen moet een offset in rekening worden gebracht.  
 
De offsets zijn bepaald door de gegevens uit de logbestanden (zie Hoofdstuk 2 
en Bijlage A) te combineren met meerpeil- en waterstandsinformatie uit het 
Monitoring Systeem Water (MSW, uit de MFPS-bestanden). Daarbij zijn alleen 
data met verwaarloosbare opwaaiing 29 meegenomen.  
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tabel 5.1 Gehanteerde offsets om relatieve 
door RWS IJG geleverde 
waterstanden  om te rekenen naar
waterstanden t.o.v. NAP 

paal Ingangsdatum Offset Opmerkingen 
FL2 1/7/05 2.46 aansluitend op het vorige meetseizoen 
FL2 2/8/05 2.85 FL2-meetpaal verplaatst 

 
FL2 17/8/05 2.35 hogere ophanging ter voorkoming golfoverslag 
FL2 31/8/05 2.85 capstaaf na onderh. op foute hoogte gehangen 
FL2 1/9/05 2.35 capstaaf weer op juiste hoogte 
FL2 24/10/05 2.42 aanpassing i.v.m. verloop 
FL2 17/3/06 2.75 na ijsperiode 
FL2 10/5/06 2.30 hogere ophanging ter voorkoming golfoverslag 
    
FL5 1/7/05 1.52 m.i.. 3/7 onbetrouwbaar (defecte capstaaf) 
FL5 19/8/05 1.40 nieuwe capstaaf 
FL5 23/11/05 1.64 capstaaf +20 cm verlaagd ivm voorkeurswaarden 
FL5 11/5/06 1.20 hogere ophanging ter voorkoming golfoverslag 
    
FL9 1/7/05 1.22 fractie aangepast t.o.v. vorige meetseizoen 
FL9 21/3/06 1.62 na ijsperiode 
FL9 11/5/06 1.20 hogere ophanging ter voorkoming golfoverslag 
    
FL25 1/7/05 1.66 tot ijsperiode / tot feb. 2006 
    
FL26 1/7/05 1.83 fractie aangepast t.o.v. vorig meetseizoen 
FL26  29/8/05 2.01 capstaaf is tijdelijk 18 cm te laag geweest 
FL26 3/10/05 1.83 capstaaf weer op juiste meethoogte 
FL26 17/3/06 1.49 na ijsperiode 
    
FL37 9/6/06 2.60 niet voor capstaaf maar vlp waarde LogaLevel 

 

                                                       
29 Criterium: Voor elk 10-minuten-blok: Maximaal 6 cm waterstandsverschil 
tussen de locatie met de hoogste en de laagste MSW-waterstand.  
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De resulterende offsets zijn weergegeven in Tabel 5.1. Uiteraard zijn de offsets 
ook in de dataverwerkingsprogrammatuur ingebracht. De gemeten waterstand 
t.o.v. NAP volgt door de instrumentoutput (omgerekend naar meters) te 
verminderen met de in de tabel gegeven offset. 
 
Er zijn diverse oorzaken voor de veranderingen zoals aangegeven in Tabel 5.1: 

• meetpaalverplaatsing en/of nieuwe capstaaf (na ijsperiode, bij FL2 en 
FL5 ook in augustus 2005) 

• beperken van meetfouten (FL2/FL5/FL9) bijvoorbeeld door 
overslaande golven of (FL5, nov. 2005) door voorkeurswaarden 

• op foute hoogte teruggehangen capstaven (FL2, FL26, eind aug. 2005) 
• verloop (FL2, najaar 2005) 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 5.1 Verloop van de waterstandsoffset 
voor FL26 (in cm) gedurende het 
stormseizoen 2005-2006 

 
 

Ter illustratie geeft Figuur 5.1 de gegevens weer waarop de offset van de FL26 
is gebaseerd. In de figuur is duidelijk te zien dat het daggemiddelde ruwe 
meetsignaal minus het meerpeil (het laatste t.o.v. NAP) vanaf dag 260 – na de 
ijsperiode – ruim dertig centimeter lager ligt dan in de rest van het meetseizoen 
en van dag 61-96 ruwweg twintig centimer hoger. Het laatste is toe te 
schrijven aan het feit dat de capstaaf van 29/8 tot 4/10/2005 te laag is 
opgehangen. Bij de overige onderhoudstochten treden geen sprongen op, wat 
suggereert dat eventuele algenaangroei in dit geval weinig invloed heeft op de 
offsets. 
 
Verder valt in Figuur 5.1 op dat de spreiding van de dagwaarden rond een 
langlopend gemiddelde relatief klein is : 2 centimeter of minder. De spreiding 
lijkt overigens eerder samen te hangen met licht verloop dan met willekeurige 
afwijkingen. De laatste zijn rond dag 213 (29/1/2006) dominant, wanneer er 
sprake is van forse ijsaanzetting aan de capstaaf.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 5.2 Verloop van de waterstandsoffset 
voor FL2 (in cm) gedurende het stormseizoen
2005-2006 
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Het offsetverloop van FL2 (Figuur 5.2) is een stuk rommeliger dan op de 
andere meetlocaties. Dit door het grote aantal aanpassingen aan de 
meetopstelling (Tabel 5.1), en door het feit dat de FL2-capstaaf vrij 
verloopgevoelig lijkt te zijn. Dat geldt zeker voor juli 2005 en mei-juni 2006, 
wat suggereert dat algenaangroei op de FL2 wellicht tóch enige invloed heeft 
op de offsetschattingen. 
 
In een enkel geval heeft RWS IJG de “kop” van de capstaven ook ingemeten 
met GPS. BIj capstaven van 3 en 5 m is de afstand tussen de kop en onderkant 
van de capstaaf resp. circa 315 en 520 cm.. Op 9/8 en 3/10/2005 waren de 
capstaafkoppen van FL2 en FL9 resp. 229 en 210 cm boven NAP. Dat komt 
neer op offsets van 291 en 105 cm. Voor de FL2 klopt dat vrij goed met Tabel 
5.1; bij FL9 bedraagt het verschil om onbekende reden 16 cm. Vanwege de 
tussenliggende ijsperiode is nu op alle locaties sowieso een nieuwe inmeting 
nodig. Dat dit nog niet gebeurd is hangt samen met het feit dat de uitvoer van 
de beschikbare GPS-apparaten onderling 6 cm verschilt.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 5.3 Verloop van het IJsselmeer-
meerpeil gedurende het meetseizoen 2004-
2005 
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Voor de interpretatie van de golfgegevens is het niet alleen van belang de hier-
boven besproken offsets te kennen. Ook kennis van de meerpeilen en locale 
waterstanden is van belang. Figuur 5.3 geeft het verloop van het IJsselmeer-
meerpeil gedurende het stormseizoen 2005-2006 (dag 1 is 1/7/2005; dag 365 
is 30/6/2006), zoals dat op routinematige wijze door RWS IJG wordt bepaald. 
Het gemiddelde meerpeil over het seizoen 2005-2006 was -28 cm NAP. In de 
zomermaanden van dit meetseizoen (juli-sept 2005 en april-juni 2006) was het 
gemiddelde meerpeil –19+2 cm. In het winterhalfjaar (okt. 2005 – mrt. 2006) 
was het gemiddelde meerpeil -37+4 cm NAP. Zowel het gemiddelde als de 
spreiding in het winterhalfjaar waren erg laag. Feitelijk moeten we terug naar 
het droge winterhalfjaar van 1995-1996 om een soortgelijke driemaandsperio-
de te vinden waarin de meerpeilen zó dicht bij het winterstreefpeil bleven.  
Ook de meerpeilextremen lagen dit meetseizoen bijzonder dicht bij de streef-
peilen. Het hoogste meerpeil (-13 cm NAP) werd gehaald op 9/4/2006, het 
laagste meerpeil (-46 cm NAP) kwam voor op 3/3/2006, enkele weken 
voordat de wegens ijs verwijderde meetpalen weer zouden worden 
teruggeplaatst. 
 
In (Bottema, 2006a) is aangegeven dat het lastig is het meerpeil als extra conti-
nue variabele mee te nemen, naast de al gebruikte windsnelheid en windrich-
ting. Het is daarom praktischer uit te gaan van meerpeilklasses. Bij FL5 lijken dit 
seizoen 1 à 2 klasses voldoende om de (interpretatie-)fout in de golfhoogte Hm0 
binnen 10% te houden; bij de overige palen lijkt 1 klasse voldoende 30. 

                                                       
30 Argumentatie: In het ergste geval is de golfhoogte evenredig met de waterdiepte 
“d” (dieptegelimiteerde golven). Fouten in d werken dan direct door in de voorspel-
de golfhoogte. Bij meerpeilen tussen -46 en -13 cm NAP ligt de waterdiepte op de 
oude FL5-locatie tussen 1.0 tot ruim 1.3 m, een verschil van een factor 1.3. De 
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5.2 Waterstandsmetingen Slotermeer 

De druksensor bij SL29 is bedoeld als vaste, nauwkeurige referentie voor de 
waterstand. Deze is nodig omdat bij storm de golven op het Slotermeer diepte-
gelimiteerd zijn – onnauwkeurigheden in waterstand of bodemdiepte werken 
dan direct door in de (analyse van) golfresultaten. 
 
RWS IJG levert de output van de druksensor in centimeters ten opzichte van 
NAP. Op de druksensormetingen hoeft dus geen offset meer in mindering wor-
den gebracht. Het hele meetseizoen – zelfs tijdens de ijsperiode – leken de 
druksensorgegevens redelijk betrouwbaar. Toch waren de verschillen tussen de 
druksensorwaarden en de peilschaalaflezingen (in Woudsend) tijdens de onder-
houdstochten niet geheel verwaarloosbaar: de druksensorwaarden lagen ge-
middeld 3+2 cm hoger. Dit verschil maakt een nadere calibratie van de 
druksensor wenselijk, ook al is de inmeting van de peilschaal zo oud en 
onnauwkeurig dat een afwijking van enkele centimeters goed mogelijk is (pers. 
med. N. Wijnstok, RWS IJG, 2003). Dit te meer omdat het verschil tussen de 
druksensor en peilschaal twee maal zelfs ruim 5 cm bedroeg, beide malen in 
december 2005.  
 
Waar mogelijk zijn de capstaaf- en druksensormetingen uitgebreid vergeleken. 
Dit is noodzakelijk omdat de capstaaf niet is ingemeten. Net als bij de meet-
palen in het IJsselmeer moet een offset in rekening worden gebracht om de 
capstaafoutput om te rekenen naar waterstanden ten opzichte van NAP. De 
offset is ook bij SL29 semi-geautomatiseerd vastgesteld, met behulp van de 
logbestanden. Winderige dagen (meer dan 6 m/s) zijn daarbij buiten beschou-
wing gelaten. De resulterende offset bedroeg voor het gehele meetseizoen 175 
(à 176) + 1.5 cm.  
 
De waterstandsvariaties op het Slotermeer waren ook dit seizoen relatief klein. 
De gemiddelde waterstand lag op –49 cm NAP, met een standaarddeviatie (1σ) 
van 2 cm. De waterstanden lagen tussen –58 cm en –37 cm NAP. De laagste 
waarde werd in de late avond van 28/5/2006 bereikt, de hoogste waarde op 
27/10/2005. De bijbehorende waterdieptes lagen tussen 154 en 175 cm onder 
NAP; het seizoensgemiddelde voor het meetseizoen lag op 163 cm. 
 
 
5.3 Temperatuurmetingen 

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens ingegaan op de volgende zaken: 
- wenselijkheid van temperatuur- of warmtefluxmetingen  
- wat er gemeten moet worden en de gewenste nauwkeurigheid 
- beschikbaarheid/betrouwbaarheid watertemperatuurmetingen 
- beschikbaarheid/betrouwbaarheid luchttemperatuurmetingen 
- interessante meetdagen 

 
Wenselijkheid temperatuur- en warmtefluxmetingen 
De meeste golfmodellen gaan uit van een thermisch neutrale atmosfeer. Voor 
de juiste interpretatie van verschillen tussen modelresultaten en de huidige 
metingen is het cruciaal dat ook de huidige metingen representatief zijn voor 
een thermisch neutrale atmosfeer. De temperatuuropbouw of de thermische 

                                                                                                                            
overige locaties zijn minder kritisch; bij FL2 varieert de diepte ca. 8% (4.0-4.3 m). 
Als 10% diepteverschil nog nèt aanvaardbaar is, dan kan het dieptebereik per klasse 
een factor 1.2 zijn. Bij FL5 zijn dan 1 à 2 klassen nodig, elders volstaat 1 klasse.  
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stabiliteit van de atmosfeer kan echter een significante invloed hebben op de 
turbulente schuifspanning die lucht (wind) op water uitoefent, en daarmee op 
de golfgroei. Zie ook paragraaf 2.2 en bijbehorende referenties (Kahma en 
Calkoen, 1992; Young, 1998).  
Uit laatstgenoemde referenties blijkt dat de stabiliteitseffecten normaal vrij snel 
afnemen met de windsnelheid. Een relevante vraag is dan: “tot welke wind-
snelheid moet rekening worden gehouden met significante stabiliteitseffec-
ten?”. Wieringa en Rijkoort stellen dat stabiliteitseffecten bij windsnelheden 
boven 6 m/s (matige wind) meestal verwaarloosbaar zijn. Dit is in de vorige 
meetseizoenen getoetst, waarbij gebruik is gemaakt van het feit dat nabij of 
boven land, stabiliteitseffecten nauw samenhangen met de dagelijkse gang in 
wind, temperatuur en straling. Dit leverde een verrassend resultaat op: De 
windsnelheidsverhouding van twee IJsselmeermeetpalen U10(FL2)/U10(FL26) 
kan een dagelijkse gang van een factor 1.6 (!) vertonen, zelfs bij windkracht 6 
(krachtige wind). Daarbij komt het zelfs voor dat de stabiliteitseffecten de 
ruwheidseffecten overheersen: normaliter neemt de wind op het water toe, in 
het hierboven besproken geval (3/4/2002) nam de wind boven water na een 
aanvankelijke toename weer af. Zie (Bottema, 2002b, p. 114) voor details.  
 
Het belang van het meenemen van stabiliteitseffecten op in elk geval het 
windveld is evident na bovenstaand voorbeeld. Als stabiliteitseffecten bij 10 
m/s nog een factor 1.6 variatie in windsnelheidsverhoudingen kunnen 
veroorzaken, dan valt te verwachten dat stabiliteitseffecten zelfs bij volle storm 
(9 Beaufort) nog een rol (kunnen) spelen. Daarom is het van groot belang 
temperaturen of warmtefluxen te meten. Met deze informatie kunnen neutrale 
cases worden gescheiden van cases met significante stabiliteitseffecten, en is 
het mogelijk stabiliteitscorrecties toe te passen.  
 
Wat moet er gemeten worden, en hoe nauwkeurig ? 
Het algemeen geaccepteerde raamwerk voor het beschrijven van stabiliteits-
effecten is gebaseerd op de parameter z/L, waar z de meethoogte is en L 
zogenaamde Monin-Obukhov-lengte. Zie Stull (1988) voor een definitie van L. 
Hier volstaan we met het noemen van drie eigenschappen: 

- L is een maat voor de hoogte waaronder de mechanische opwekking 
van turbulentie sterker is dan de thermische opwekking of onderdruk-
king van turbulentie (in stabiele respectievelijk onstabiele atmosfeer). 

- L is ruwweg evenredig met U10
3.  

- de reciproke waarde van L (1/L) is evenredig met de turbulente 
warmteflux (warmtestroom), die op zijn beurt ruwweg evenredig is 
met U10 en het lucht-water-temperatuurverschil. 

In sommige gevallen (zoals Young, 1998) is een vereenvoudigde benadering 
gebruikt op basis van empirische parametrisaties op basis van het zogenaamde 
bulk-Richardsongetal. Het voordeel van de benadering is dat alleen de meet-
hoogte(s), windsnelheid en de lucht- en watertemperatuur benodigd zijn. Het 
nadeel ligt in de aanname dat het lucht-water-temperatuurverschil en de hier-
boven genoemde warmtestroom eenduidig gekoppeld zijn. In de praktijk is dat 
lang niet altijd het geval. Zo presenteren Oost et al. (2000) diverse gevallen 
waar de lucht warmer is dan het water, terwijl de atmosfeer zich tóch als een 
onstabiele atmosfeer met een naar boven gerichte warmtestroom gedraagt 31.  
Kortom: temperatuurmetingen leveren een eerste indicatie van de stabiliteits-
condities van de atmosfeer, maar voor kwantitatieve analyses hebben directe 
warmtefluxmetingen duidelijk de voorkeur. 
 

                                                       
31 Deze situatie met een warmtestroom tegen de temperatuurgradiënt (ofwel: een 
warmtestroom van koud naar warm) in staat ook wel bekend als “counter-
gradient-transport” (zie bijv. Stull, 1988, p. 210). 
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In het verlengde van het bovenstaande ligt de vraag hoe nauwkeurig gemeten 
moet worden. Op basis van (Oost et al., 2000) valt – afgezien van de 
hierboven genoemde uitzonderingsgevallen – het volgende te constateren : 

- Hun meetcampagne op meetplatform Noordwijk leverde zelden lucht-
water-temperatuurverschillen boven 2oC op; 

- De lucht-water-uitwisselingscoëfficiënten hangen sterk af van de 
stabiliteitscondities, met een vrij plotselinge overgang bij bijna-neutrale 
condities (figuur 10 van Oost et al., 2000) 

Uit deze twee zaken valt af te leiden dat de gewenste nauwkeurigheid van het 
gemeten lucht-water-temperatuurverschil aanzienlijk beter moet zijn dan 1 à 
2oC. Verder is het cruciaal dat geen instantane prikwaarden worden gemeten, 
maar (over tenminste 10 minuten) gemiddelde temperaturen.  
 
Beschikbaarheid en betrouwbaarheid watertemperatuurmetingen 
Dit meetseizoen is de volgende instrumentatie gebruikt : 

• FL2 en FL26: metingen met een GT-sensor (GT = geleidendheid-
temperatuur) op circa 2 meter diepte; hele seizoen 

• FL26 : Campbell-temperatuursensor op 0.5 m diepte (tot feb. 2006) 
• FL37 : GT-sensor op ca. 2 m diepte (vanaf 9/6/2006). 

De Campbellsensor wordt minder nauwkeurig geacht en blijft daarom buiten 
beschouwing. De FL37-resultaten kunnen door het sterk afwijkende – en bo-
vendien nog niet definitief vastgestelde – dataformaat nog niet verwerkt wor-
den, maar een indicatieve visuele vergelijking van de on-line resultaten van de 
FL2 en FL37 (in juli 2006) suggereert dat beide binnen 1-2 oC overeenkomen. 
 
De betrouwbaarheid van de watertemperatuursensoren is geverifieerd door de 
FL2- en FL26-resultaten onderling te vergelijken, en door beide te vergelijken 
met NOAA-satellietgegevens. Van de laatste zijn wekelijkse gegevens verkrijg-
baar op: http://www.knmi.nl/kodac/Satellite_EO_Products/NOAA/IJsselmeer.html. 
Het resultaat van deze vergelijking is te zien in Figuur 5.4. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 5.4 Watertemperaturen FL2 (rood), 
FL26 (lichtblauw) en NOAA (vierkantjes) 
gedurende het meetseizoen 2005-2006  
(dag 1 = 1/7/05; dag 365 = 30/6/06.  

 
 

 
Op het eerste gezicht lijkt het seizoensverloop van de watertemperatuur voor 
alle datasets (FL2, FL26, NOAA) binnen 1oC met elkaar overeen te stemmen 32. 
Een uitzondering vormt de periode van 2-10 augustus 2005, wanneer de 
watertemperaturen van de FL2 een vaste waarde van 25oC hebben als gevolg 
van een defecte gT-sensor (niet getoond in de grafiek). Wat de grafiek wèl 
toont is het feit dat de NOAA-temperaturen vaak een fractie hoger liggen dan 
                                                       
32 In de periode maart-juni 2006 is het kleine verschil tussen de FL2- en FL26-
sensor enigzins verrassend want er is in die periode duidelijk iets mis met de 
FL26-sensor: de daarmee gemeten zoutgehaltes zijn ruwweg een factor 5 te hoog.  
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de in het water gemeten temperaturen. De verschillen zijn echter lang niet zo 
groot als in het vorige meetseizoen, toen er op diverse zomerdagen sprake was 
van een toplaag die enkele graden warmer was dan de rest van het IJsselmeer.  
Voor het overige valt in de grafiek de afwisseling tussen warme en koele 
periodes op, vooral in het zomerhalfjaar. In de winter valt vooral op dat de 
watertemperaturen van eind december tot vér in maart tussen 0 oC (rond 
1/2/2006) en 3 oC liggen. Rond 25 maart 2006 slaat het weer drastisch om en 
volgt een buitengewoon snelle stijging van de watertemperaturen: in één week 
wordt het IJsselmeer maar liefst 5 oC warmer. 
 
Beschikbaarheid en betrouwbaarheid luchttemperatuurmetingen 
Zowel bij de lucht- als watertemperaturen moet rekening worden gehouden 
met het feit dat veel dagbestanden van de temperatuur één regel met  
dummy’s (van 0oC-) bevatten; zie par. 2.5. Voor het overige moeten bij de 
luchttemperatuurmetingen duidelijk meer kanttekeningen worden geplaatst: 
dan bij de watertemperaturen : 

• Van 10-30 augustus 2005 is circa 1% van de FL2-meetwaarden een 
uitbijter. 

• Op 22/12/05 liggen de FL2-luchttemperaturen veel te ver onder nul. 
• Tussen 19 mei en medio juni 2006 zijn er talloze dagen waarop 

tenminste 10-20% van de FL26-luchttemperatuurwaarden een 
uitbijter is. 

• De sensoren zijn gecalibreerd voor luchttemperaturen van 10-20oC, 
een (veel) te beperkt bereik ten opzichte van datgene dat gemeten 
moet worden (-5oC tot +30oC). Daarnaast zijn soms (kleine) fouten 
gemaakt bij het overnemen van de calibratiefactoren in de datalogger-
software (pers med. R. Kleine, 2005). 

• Op de meetpalen moeten soms elektrische weerstandjes tussen de 
luchttemperatuursensor en de logger moesten worden geplaatst om 
tot het juiste ingangsspanningsbereik voor de logger te komen. Soms 
zijn foute weerstandjes geplaatst, en is de temperatuurafhankelijkheid 
ervan niet juist verrekend (zie onderhoudsverslag FL2 van 5/1/2006) 33 

• Vooral in eerdere seizoenen en in de (voor)zomer waren er soms 
periodes waarin de luchttemperatuur lager was dan de watertempe-
ratuur, zelfs als de laatste een stijgende tendens vertoonde 

 
Al met al zijn er toch wel vraagtekens als het gaat om de betrouwbaarheid van 
de luchttemperatuur. Directe validatie met KNMI-gegevens is nauwelijks 
mogelijk omdat de laatste vaak representatief zijn voor land, en niet voor het 
IJsselmeer waar de luchttemperaturen fors kunnen afwijken. Mede daardoor is 
het vorig meetseizoen (Bottema, 2006a) niet gelukt om hard te maken of de 
luchttemperaturen van de FL2 en de FL26 wel of niet binnen 1 à 2oC correct 
zijn. Dit ondanks het feit dat forse inspanningen zijn geleverd om een dergelijke 
validatie op te zetten. Vanwege die onvoldoende eenduidige resultaten is 
besloten niet nóg eens dezelfde validatie-exercitie op te zetten. De conse-
quentie hiervan is wèl dat het alleen mogelijk is de huidige luchttemperaturen 
écht te valideren als er een geschikte (KNMI-)referentiemeetlocatie óp of direct 
aan het water beschikbaar komt. 
 
Interessante meetdagen 

                                                       
33 Dit kan in theorie grote repercussies hebben bij alle gevallen waar tussen een 
weerstand achter een instrument is geplaatst om tot het juiste inspanningsbereik 
voor de datalogger te komen. In de praktijk valt dit erg mee omdat de uitgangs-
stroom van een meetinstrument dan vaak wordt verdeeld over twee of meer 
parallel geschakelde identieke weerstanden. 
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Ook dit seizoen zijn er een aantal meetdagen die mogelijk interessant zijn om 
het effect van atmosferische stabiliteit op ruimtelijke windtransformaties en op 
golfgroei in kaart te brengen. Hiertoe is in kaart gebracht op welke dagen er op 
de FL26 tenminste 5oC lucht-water-temperatuurverschil was. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tabel 5.2 Meetdagen met tenminste 2 
uurvakken met minimaal 5oC 
lucht-water-temperatuurverschil 
op de FL26 

wind IJsselmeer Atmosfeerconditie Datum 
14-17 m/s (7 Bft) stabiel (Tlucht - Twater > 5oC) 27/3/06 
 onstabiel (Tlucht - Twater <-5oC) - 
11-14 m/s (6 Bft) stabiel (Tlucht - Twater > 5oC) nacht 21-22 jan. 2006; 26/3/06
 onstabiel (Tlucht - Twater <-5oC) 16/9/05, 17/10/05 (nanachten)
8-11 m/s (5 Bft) stabiel (Tlucht - Twater > 5oC) 20/1/06 
 onstabiel (Tlucht - Twater <-5oC) 15/5 + 15/6/06 ; 7 overige dgn 
< 8 m/s (max. 4 Bft) stabiel (Tlucht - Twater > 5oC) 25/3/06, 4/5/06, 11/6/06 
 onstabiel (Tlucht - Twater <-5oC) 12 dgn, vnl zomerhalfjaar 

 

 
Uit Tabel 5.2 blijkt dat ook dit seizoen een aantal cases heeft opgeleverd waar 
golfgroei in niet-neutrale atmosfeercondities kan worden bestudeerd. Het 
aantal gevallen met zowel krachtige tot harde wind en substantiële lucht-
water-temperatuurverschilen is evenwel beperkt. De meeste gevallen met een 
groot Tlucht-Twater-verschil doen zich voor bij een onstabiele atmosfeer en een 
relatief zwakke wind. Voor toepassingen op golvengebied zijn dergelijke cases 
minder interessant dan de eerdergenoemde harde-wind-cases. 
 
Slotopmerkingen 
Al met al kan uit de beschouwingen van deze paragraaf het volgende worden 
geconcludeerd : 

• De temperatuuropbouw van de atmosfeer heeft in elk geval forse 
invloed op de vertaling van KNMI-winden naar het IJsselmeer en 
omgekeerd; de literatuur suggereert dat er ook significante directe 
effecten op de golfgroei kunnen zijn 

• Temperatuurmetingen leveren een indicatie van de stabiliteitscondities 
van de atmosfeer, maar voor kwantitatieve analyses hebben directe 
warmtefluxmetingen (met bijv. een sonic anemometer) duidelijk de 
voorkeur. Dat is zeker het geval zolang er geen geschikte mogelijk-
heden zijn om de huidige luchttemperatuurmetingen te valideren. 

• Op een enkele uitzondering na (2-10 aug. 2005, op de FL2) zijn de 
huidige watertemperaturen meestal betrouwbaar.  

• De gemeten luchttemperaturen zijn zelden evident fout, maar deson-
danks zijn er belangrijke kanttekeningen te plaatsen bij de metingen. 
Het gaat dan vooral om te weinig representatieve calibraties en moge-
lijke meetfouten door de gebruikte elektronica (tussenweerstandjes).  
Daarnaast hebben zowel FL2 als FL26 een periode met uitbijters in de 
metingen (resp. 10-30 aug. 2005 en 19/5 – medio juni 2006).  

• Op ruim 8% van de meetdagen was het lucht-water-tempertauur-
verschil midden op het IJsselmeer (bij de FL26) groter dan 5oC. Vijf 
cases gingen samen met krachtige tot harde wind (Tabel 5.2) en 
waren daarom ook vanuit het oogpunt van golfmodellering 
interessant. 
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6 Validatie van golfgegevens 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de validatie van de gemeten golfgegevens. 
Enkele belangrijke foutenbronnen bij het meten van golven met capstaven 
komen aan bod in paragraaf 6.1. In paragraaf 6.2 worden enkele validatie-
methodieken besproken. In paragraaf 6.3 worden per meetpaal de validatie-
resultaten besproken. Een samenvatting van de voornaamste resultaten en 
conclusies volgt in paragraaf 6.4.   
 
 
6.1 Meetproblemen bij golfmetingen 

Een uitgebreide beschouwing over de te verwachten en opgetreden meet-
fouten bij capstaaf- en stappenbaakgolfmetingen is gegeven in (Bottema, 
2005b). In deze paragraaf worden de belangrijkste resultaten uit die studie 
belicht en wordt een en ander toegesneden op het huidige meetseizoen. 
In paragraaf 6.1.1. wordt ingegaan op meetfouten door voorkeurswaarden ter 
hoogte van de verbindingsstukken (steunen) tussen de massabuis en de daar-
mee verbonden capacitatieve draad/staaf. Een tweede belangrijke foutenbron, 
algengroei, wordt besproken in paragraaf 6.1.2. In paragraaf 6.1.3, komen 
meetfouten ten gevolge van instrumentverloop aan de orde, in paragraaf 6.1.4 
de meetproblemen door te korte meetinstrumenten. In paragraaf 6.1.5 volgt 
een beschouwing over het te gebruiken integratiebereik bij de bepaling van 
spectrale golfhoogte- en golfperiodematen zoals Hm0 en Tm01. Enkele resterende 
meetproblemen komen aan de orde in paragraaf 6.1.6. 
 
6.1.1 Meetproblemen golfmetingen; voorkeurswaarden capstaven 
  
In eerdere meetseizoenen traden vaak meetfouten op door voorkeurswaarden 
in de capstaafmetingen. Figuur 6.1 geeft daarvan een voorbeeld.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 6.1 Histogram van de momentane 
waterstand (FL9; 29/9//2005, 3-5h MET).   
X-as: ruw meetsignaal: waterstand in cm 
t.o.v. basis capstaaf.  
Y-as: aantal data per bin (breedte: 1 cm). 

 

 
 

In eerste benadering zijn histogrammen van de momentane waterstand ge-
woonlijk klokvormig. Het histogram in Figuur 6.1 vertoont twee extreme 
pieken bij een ruw meetsignaal rond 70 en 115 cm. De grootste piek bevat 
ruwweg 7% van de data maar bij kleinere golfhoogtes (bij Figuur 6.1 hoort een 
Hm0 van circa 0.98 m) is dat aandeel fors groter. Net als in eerdere 
meetseizoenen komt de afstand tussen de pieken ongeveer overeen met de 
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afstanden tussen de steunen die de witte ‘capstaafdraad’ verbinden met de 
zgn. massabuis (zie o.a. foto 2, 8, 12 en 14 in Bijlage B). Deze steunen eindigen 
in een metalen ring. Daarbinnen zit een nylon ring die zorgt dat de capstaaf 
vastgeklemd blijft in de steun. In 2001 zijn bij diverse palen steunen en/of 
ringen verwijderd. In al deze gevallen verdween of verzwakte de bijbehorende 
voorkeurswaarde. Zo werd duidelijk dat de capstaafsteunen en de 
voorkeurswaarden iets met elkaar te maken moesten hebben.  
 
Uit analyse van de calibratiefunctie bleek dat deze ter plekke van de steunen 
haperingen vertoont. Zie het voorbeeld in Figuur 6.2.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 6.2 Resultaat van een in feb. 2006 
uitgevoerde nacalibratie voor de FL9-capstaaf: 
Helling van de calibratielijn als functie van het 
waterniveau.  
Rode lijn met vierkantjes : meetpunten.  
Streeplijn: helling van de calibratieregressielijn.  

 
Figuur 6.2 is gebaseerd op een begin 2006 uitgevoerde nacalibratie van de in 
2005 op de FL9 gebruikte ANM1858-capstaaf. De zwartgestreepte lijn in 
Figuur 6.2 komt overeen met de helling van de calibratie-regressielijn 34, die 
uiteindelijk ook in de dataloggerprogrammatuur terecht komt. De met een rode 
lijn verbonden vierkantjes geven aan hoe groot de lokale helling van de 
werkelijke calibratiekromme is. Uit Figuur 6.2 blijkt dat de helling van de 
werkelijke calibratiekromme sterk terugloopt ter plekke van de 
capstaafsteunen. In het ongestoorde gebied tussen de capstaafsteunen is de 
helling van de calibratiefunctie 8 tot 9.5 mV/cm. Door de storingen bij de 
capstaafsteunen valt de helling van de regressielijn (8.4 mV/cm) voor de 
onderste helft van de capstaaf zo’n 10% lager uit dan de lokale 
calibratiefunctie. Daarnaast vertoont de capstaaf een overall-niet-lineariteit 
waardoor bij de bovenste capstaafhelft de lokale calibratiehelling altijd onder 
de regressiehelling uitkomt. Bij gebrek aan een vooraf uitgevoerde 
detailcalibratie valt helaas niet meer vast te stellen of die overall-niet-lineairiteit 
al sinds de plaatsing in maart 2005 aanwezig was, of dat deze eind januari 
2006 ontstond als gevolg van ijsschade.  
 
Capstaafvoorkeurswaarden - foutschatting 
Tot voor kort werd aangenomen dat de meetfouten als gevolg van capstaaf-
voorkeurswaarden goed zijn af te schatten met detailcalibraties van het type 
zoals weergegeven in Figuur 6.2. Een recente meerjarenanalyse van capstaaf- 
en stappenbaakmetingen (Bottema, 2005b) heeft echter uitgewezen dat de 
meetfouten in het veld vaak aanzienlijk groter zijn dan op grond van boven-
staande calibratiestoringen verwacht zou worden. Dat de meetfouten niet uit 
een verstoorde, maar nog altijd statische, calibratie zijn af te leiden heeft als 
consequentie dat de bron van de meetfouten kennelijk een dynamische is. 
Wellicht reageert het gebied rond de capstaafsteunen (qua nat worden, drogen 
en bijbehorende elektrische respons) anders op snelle waterstandsfluctuaties 

                                                       
34 Merk op dat de onregelmatigheden pas zichtbaar worden als de helling van de 
calibratiefunctie wordt geplot. De calibratiefunctie zelf (waterstand versus 
uitgangsspanning) vertoont alleen enkele minieme ‘hikjes’. 
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dan het “ongestoorde” deel van de capstaaf, en is dát van invloed op het 
foutgedrag.  
 
Zowel de calibraties als de veldmetingen lijken er wèl op te wijzen dat de 
maximale meetfouten optreden als een capstaafsteun exact samenvalt met de 
stilwaterstand. De dan optredende meetfouten zijn weergegeven in Tabel 6.1 : 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tabel 6.1 Meetfouten door voorkeurs-
waarden als capstaafsteun zich op 
meest ongunstige positie (de 
waterspiegel) bevindt 

‘echte’  
golfhoogte 
Hm0 (m) 

registratienr. capstaaf 
+ huidige meetlocatie 

schatting o.b.v. fout Hm0 fout Tm-10

0.55 ANM2882 (FL2) veldmetingen -20% +20% 
0.50 ANM156 (FL5/SL29) veldmetingen -10% <10% 
0.35 ANM3705 (FL26) veldmetingen -12% <10% 
0.30 ANM3705 (FL26) calibratie -5% <1% 
0.28 ANM3671 (FL9) veldmetingen -18% +20% 
0.23 ANM2882 (FL2) veldmetingen -60% +115% 
0.20 ANM2308 (FL5) veldmetingen -40% +100% 
0.20 ANM3705 (FL26) calibratie -9% <1% 
0.10 ANM3705 (FL26) calibratie -18% +2% 

 

 
De in Tabel 6.1 aangehaalde veldmetingen hebben betrekking op de analyse in 
(Bottema, 2005b), de aangehaalde calibratie is een 2001 uitgevoerde 
detailcalibratie van de ook toen al op FL26 gebruikte ANM3705-capstaaf.  
 
Uit Tabel 6.1 valt het volgende af te leiden : 

• De meetfouten (in zowel Hm0 als Tm-10) nemen sterk toe naarmate Hm0 
kleiner wordt. Bij Hm0 ~0.5 m moet bij sommige capstaven al met 
meetfouten rekening worden gehouden, bij Hm0 < 0.3 m moet dat 
waarschijnlijk bij alle gebruikte capstaven. 

• De meetfouten in het veld zijn verrassend genoeg enkele malen groter 
dan de meetfouten die uit de verstoorde calibratie zijn afgeleid. 

• Er zijn grote verschillen tussen individuele capstaven. Dat geldt vooral 
voor de fout in Tm-10 die zowel enkele malen kleiner als groter lijkt te 
kunnen zijn als de Hm0-fout. 

Overigens liggen bovenstaande foutschattingen redelijk in dezelfde orde als de 
bij een Hm0 van 0.25 waargenomen meetfouten bij een recente proef in de WL-
deltagoot. Toen bedroegen de fouten in Hm0 en Tm-10 resp. –9% en +70% 
(Kuiper, 2005).  
 
Bij het bovenstaande past wel de nuancering dat bovengenoemde meetfouten 
een worst-case-scenario zijn en alleen optreden bij stilwaterstanden binnen 4 à 
10 cm van een capstaafsteun. In de andere gevallen zijn de fouten 
verwaarloosbaar, of ze slaan zelfs om naar een Hm0-overschatting van 2% tot 
10%. Dat laatste omdat de helling van de calibratieregressie vaak achterblijft 
bij de lokale calibratiehelling tussen de (verstoorde) steunen, zie Figuur 6.2. 
 
Ook moet opgemerkt worden dat sinds 2002 veel van de kritische capstaaf-
steunen deels of geheel verwijderd zijn. Bij gedeeltelijke verwijdering (alleen de 
nylonring) lopen de fouten van Tabel 6.1 al sterk terug (bij de FL2 ruwweg een 
factor 3), bij volledige verwijdering verdwijnen ze (vrijwel) helemaal. 
 
Capstaafvoorkeurswaarden in de praktijk 
Het belang van de capstaafvoorkeurswaarden voor het huidige meetseizoen 
(2005-2006) wordt in twee stappen onderzocht.  
Eerst wordt per instrument (en per paal) nagegaan waar de kritische 
voorkeurswaarden liggen. Vervolgens wordt nagegaan in welke periodes de 
stilwaterstand dicht bij deze kritische voorkeurswaarden ligt.  
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Tabel 6.1 geeft een overzicht van de positie van de kritische voorkeurswaarden 
(afgemeten aan het ruwe meetsignaal en/of de onderkant van de capstaaf) 
voor de gedurende dit meetseizoen gebruikte capstaven. 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tabel 6.1 Posities van capstaafvoorkeurs-
waarden per meetpaal registratienr.  

capstaaf: 
paal periode: posities voorkeurswaarden 35 (cm) 

ANM0156 SL29 t/m jan. 2006 10?, 55, (105), 155, 204, 252 (nacalibr.) 
ANM0156 SL29 m.i.v. maart 2006 10?, 55, 105, 155, 205, 253 
ANM1858 FL9 t/m jan. 2006  9?, 57, 106, 155, 204, 253 (nacalibr.) 
ANM2306 FL5 t/m 18/8/2005  o.a. ~137,(198) (geen detailcalib. aanw.)
ANM2308 FL5 18/8/05 – 1/2/06  10, 73, 134 196, 260 (nacalibr. feb. ‘06) 
ANM2506 FL25 t/m jan. 2006 alleen steunen op 30-37 en 205-210 cm 
ANM2506 FL26 m.i.v. maart 2006 alleen steunen op 51 en 251 cm 
ANM2881 FL2 m.i.v. maart 2006 51,101,151, 201, 251, 301,351,401,451
ANM2882 FL2 t/m jan. 2006 60,110,160,210,(260),310,360,410,460 
ANM3705 FL26 t/m jan. 2006 55, 105, 155, 205, 255 
ANM4229 FL9 m.i.v. maart 2006 12, 57, 107, 157, 207, 257 
ANM4230 FL5 m.i.v. maart 2006 57, 107, 157, 207, 257 

 

 
In Tabel 6.1 zijn uitgesproken voorkeurswaarden vet gedrukt en zeer zwakke 
voorkeurswaarden tussen haakjes geplaatst. Doorgehaalde getallen komen 
overeen met de positie van verwijderde capstaafsteunen waarbij geen voor-
keurswaarden meer zijn te verwachten. 
Overigens heeft een deel van de capstaven óf relatief sterke voorkeurswaarden 
heeft ten opzichte van de andere capstaven, óf een relatief sterk verstoorde 
calibratie (Bottema, 2005b). Deze capstaven zouden relatief grote meetfouten 
kunnen opleveren, en de registratienummers daarvan zijn daarom vetgedrukt. 
De enige van deze “probleemcapstaven” die ná de ijsperiode nog in gebruik 
was, was de op de SL29 gebruikte ANM156. 
 
Of ook in de praktijk grote meetfouten optreden hangt sterk af van de vraag of 
de stilwaterstand in de buurt komt van een capstaafsteun. Als gevolg van de 
geringe meerpeilvariaties en de in eerdere jaren verwijderde capstaafsteunen 
lijkt het aantal periodes met potentiële meetproblemen mee te vallen : 

• Bij FL5, FL25, FL26 en SL29 is de kans op meetfouten door voorkeurs-
waarden het hele meetseizoen beperkt als gevolg van de gunstige 
positie van de capstaafsteunen ten opzichte van de waterspiegel. 

• Bij FL2 lijkt de kans op meetfouten nog het grootste, waarbij vooral de 
probleemperiodes vooral lijken te vallen in juli en oktober 2005 (2e 
helft resp. midden van de maand) en januari 2006 (hele maand). 

• Bij FL9 is tót de ijsperiode dikwijls sprake van uitgesproken voorkeurs-
waarden aan weerszijden van de waterspiegel. Meestal lijken deze ver 
genoeg van de waterspiegel te liggen om de meetfouten beperkt te 
houden, behalve wellicht in augustus-september 2005 (resp. in de 1e 
helft en rond de 15e) en in januari 2006. 

• Na de ijsperiode (vanaf maart 2006) lijkt ook op de FL2 en FL9 de 
kans op meetfouten door voorkeurswaarden verwaarloosbaar. Dit 
door de aangepaste capstaafuitvoering (bij waterspiegel grotere 
steunafstand). 

 
Door verloop in het ruwe meetsignaal (en de in par. 5.1 besproken offsets) is 
het lastig de kritische voorkeurswaarden uit Tabel 6.1 te converteren naar een 

                                                       
35 De posities zijn ruwweg t.o.v. de onderkant van de capstaaf. Tabel 5.1 kan 
gebruikt worden voor een omrekening naar waterstanden t.o.v. NAP. De posities 
zijn afgeleid uit vooraf uitgevoerde detailcalibraties, tenzij anders is aangegeven. 
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exacte waterstand ten opzichte van NAP. Het daarom beter niet uitsluitend de 
NAP-waterstand te gebruiken om te beoordelen of een bepaalde set golfdata 
meetfouten bevat door voorkeurswaarden. Het is beter om ook gebruik te 
maken van de hierboven genoemde kritische periodes, én van de skewness Sk 
en kurtosis Ku van het meetsignaal. De kans op significante meetfouten door 
voorkeurswaarden is groot (zie de figuren in Bottema, 2005b) als geldt : 
 
(6.1) Sk < 0 en/of Sk > 1.25 en/of Ku > 5 
 
Uiteraard is het nóg beter om van mogelijk verdachte data ook de 
histogrammen van de momentane waterstand te plotten en te inspecteren.  
 
 
6.1.2 Meetproblemen golfmetingen; invloed vervuiling en algenaangroei 
 
Meetfouten door algenaangroei zijn de ene zomer prominent aanwezig, de 
andere zomer doen ze zich – soms zélfs bij uitblijvend onderhoud – nauwelijks 
voor (Bottema, 2005b). De meeste algeneffecten doen zich voor in het zomer-
halfjaar (mei-september) met een zwaartepunt in de maanden juni-juli. 
Golfhoogtes kunnen dan meer dan 50% onderschat worden, golfsteilheden 
zelfs nóg meer (Bottema, 2005b), met name de steilheden gebaseerd op de 
golfperiode Tm-10. Ook de skewness en kurtosis zijn vaak duidelijk verhoogd 
omdat algengroei vaak samengaat met het ontstaan van één of meer (niet aan 
de capstaafsteunen gerelateerde) capstaafvoorkeurswaarden rond de water-
spiegel. Dergelijke meetfouten zijn goed detecteerbaar als trendbreuken op 
onderhoudsdagen. Vaak gaat het echter om subtielere meetfouten. Een 
sluitend algendetectiecriterium is dan cruciaal. In de eervorige meetrapportage 
(Ruijter en Boomgaard, 2004) is uitgebreid ingegaan op het detecteren van 
meetfouten door algenaangroei. De voornaamste resultaten uit die 
beschouwing zijn : 

• Visueel zichtbare algenaangroei is geen goede meetfoutindicator : 
schoon uitziende capstaven kunnen grote meetfouten opleveren, en 
het omgekeerde is ook mogelijk. 

• Uit het (ruwe) meetsignaal is geen sluitend algendetectiecriterium af te 
leiden, maar de skewness en kurtosis van het ruwe meetsignaal lijken 
wel een redelijk goede indicator van mogelijke meetfouten te zijn. 

• Verrassend genoeg hangen ook de resultaten van de tijdens onder-
houdstochten uitgevoerde capstaaftesten (zie hieronder voor definitie) 
niet eenduidig samen met de meetfouten door algenaangroei. 

 
Visuele beoordeling algenaangroei 
Hoewel visueel zichtbare vervuiling weinig zegt over de meetfouten door 
algenaangroei is het toch illustratief ook kort op die zichtbare vervuiling in te 
gaan. Medewerkers van RWS IJG geven bij de meeste onderhoudstochten een 
indicatie hoe (vuil) de capstaaf er bij aankomst uitziet. Van begin november tot 
begin april is de vervuiling relatief beperkt (“geen” tot “matig”), vanaf april / 
mei zien de capstaven er weer sterk vervuild uit. 
 
Beoordeling algenaangroei op basis van capstaaftesten 
Een capstaaftest is een test waarbij vóór en ná schoonmaak de capstaaf over 
een vaste afstand ∆z verplaatst wordt, en waarbij wordt nagegaan of de 
verandering in het ruwe meetsignaal beide keren -∆z bedraagt, of daarvan 
afwijkt. Tabel 6.2 geeft een overzicht van de analyseerbare capstaaftesten van 
het meetseizoen 2005-2006. Ook de capstaaftestresultaten van begin juli 2006 
zijn opgenomen omdat deze feitelijk nog representatief zijn voor het eind van 
het huidige meetseizoen. Daarbij geeft Tabel 6.2a de resultaten voor FL2, FL5, 
en FL9; Tabel 6.2b geeft de resultaten voor FL25, FL26 en SL29. 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tabel 6.2a Resultaten van de analyseerbare 

capstaaftesten (veldcalibraties) 
van het seizoen 2005-2006 ; 
FL2/FL5/FL9 

  voor schoonmaak na schoonmaak  
paal datum verplaat-

sing 
 ∆z (cm)

gemeten 
waterstand
verschillen
∆wi   (cm) 

verschil : 
(∆wi-∆z) / 
∆z 

verplaat-
sing 
 ∆z (cm)

gemeten 
waterstand 
verschillen 
∆wi   (cm) 

verschil : 
(∆wi-∆z) / 
∆z 

opmer-
kingen 

FL2 31/8/05 -50 48/48 -4% -50 49/48 -3% 
FL2 3/10/05 -50 48/46 -6% -50 51/50 +1%  
FL2 2/11/05 -50 48/48 -4% -50 50/50 OK  
FL2 23/11/05 -50 50/52 +1% -50 51/53 +4%  
FL2 16/1/06 -50 50/51 +1% -50 52/53 +5%  
FL2 6/4/06    50 53/53 +6%  
FL2 13/4/06 50 51/51 +2% 50 52/53 +5%  
FL2 8/5/06 50 45/45 -10%     
FL2 10/5/06 49 42/42 -14% -51 50/50 -2%  
FL2 6/6/06 -50 48/46 -6% -50 52/54 +6%  
FL2 3/7/06 -50 46/46 -8% -50 49/49 -2%  
FL5 19/8/05    -39.5 38/38 -2%  
FL5 3/10/05 50 35/35 -30% 50 48/48 -4% a (1e test)

FL5 23/11/05 50 19/19 -62% 50 48/48 -4% a (1e test)

FL5 16/1/05 50 36/36 -28% 50 50/49 -1%  
FL5 21/3/06    50 55/55 +10%  
FL5 11/5/06 50 44/45 -11% 50 49/51 OK  
FL5 7/6/06 50 43/42 -15% 50 44/44 -8%  
FL5 3/7/06 50 44/44 -12% 50 45/44 -11%  
FL9 19/8/05 44 42/42 -5% 44 45/45 +2%  
FL9 3/10/05 50 52/52 +4% 50 55/55 +10%  
FL9 2/11/05 50 52/52 +4% 50 54/55 +9%  
FL9 23/11/05    50 55/55 +10%  
FL9 16/1/06 50 52/53 +4% 50 5655 +11%  
FL9 13/4/06 50 51/51 +2% 50 52/53 +5%  
FL9 11/5/06 50 47/47 -6% 50 50/50 OK  
FL9 5/7/05    -50 39/39 -22% b 

 

a) Minder eenduidig door verlopende waterstand 
b) Verplaatsing capstaaf niet eenduidig of kennelijk onjuist opgegeven 
 
Voor de beoordeling van potentiële meetfouten door algenaangroei is vooral 
de vijfde kolom van Tabel 6.2a en 6.2b (volgende pagina) van belang. Behalve 
bij de FL9 en SL29 is het gemeten waterstandsverschil bij de capstaaftest vóór 
schoonmaak soms significant (10% of meer) kleiner dan de in het veld uitge-
voerde verplaatsing; het verschil kan zelfs oplopen tot 62% (!). Bij de FL2 en 
FL26 treden de grootste afwijkingen op in de voorzomer van 2006, bij de FL25 
is dat het geval in de nazomer en herfst van 2005. Bij de FL5 zijn er – vreemd 
genoeg – net als vorig meetseizoen weer enkele capstaaftesten in het winter-
halfjaar die op sterke vervuiling wijzen, een merkwaardig en vooralsnog niet te 
verklaren resultaat. Wellicht moet daarom zelfs in het winterhalfjaar rekening 
gehouden worden met meetfouten door algenaangroei.  
 
Het beoordelen van algenaangroei op basis van capstaaftesten heeft overigens 
zijn beperkingen. Het is namelijk niet gezegd dat de meetfouten in de golf-
hoogte gelijk zullen zijn aan de afwijkingen in Tabel 6.2, zeker als de 
golfhoogte afwijkt van de bij de capstaaftesten gebruikte capstaafverplaatsing 
(de capstaaf kan immers vervuild zijn met een band algen van beperkte 
breedte). Daarnaast hebben capstaaftesten hun beperking in de tijd : ze maken 
niet duidelijk wanneer de algenaangroei is ontstaan, en of een periode met 
algenmeetfouten een continu of onderbroken karakter heeft. 
Ook de van de capstaaftesten zijn niet altijd ideaal. Vooral bij de SL29-capstaaf 
(de ANM156) wil de waterstand ná schoonmaak nogal eens verlopen.   
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Tabel 6.2b Resultaten van de analyseerbare 

capstaaftesten (veldcalibraties) 
van het seizoen 2005-2006; 
FL25/FL26/SL29 

  voor schoonmaak na schoonmaak  
paal datum verplaat-

sing 
 ∆z (cm) 

gemeten 
waterstand
verschillen
∆wi   (cm) 

verschil : 
(∆wi-∆z) / 
∆z 

verplaat-
sing 
 ∆z (cm) 

gemeten 
waterstand 
verschillen 
∆wi   (cm) 

verschil : 
(∆wi-∆z) / 
∆z 

opmer-
kingen 

FL25 29/8/05 50 38/37 -25% 50 54/54 +8% a
FL25 4/10/05 50 48/48 -4% 50 52/52 +4% c 
FL25 1/11/05 50 36/36 -28% 50 53/52 +5% (a),(c) 
FL25 30/11/05 50 51/51 +2% 50 54/53 +7%  
FL25 5/1/06 50 52/52 +4% 50 52/52 +4%  
FL25 13/1/06 50 53/54 +7% 50 52/53 +5% e 
FL26 29/8/05 50 31/52 (!?) ?? 50 52/52 +4% d 
FL26 4/10/05 50 53/53 +6% 50 51/51 +2% e 
FL26 30/11/05 50 50/50 OK 50 53/51 +4%  
FL26 13/1/06 50 51/51 +2% 50 53/53 +6%  
FL26 11/4/06 50 53/53 +6%     
FL26 11/5/06 50 46/46 -8% 50 52/52 +4%  
FL26 7/6/06 50 42/42 -16% 50 50/53 +3%  
FL26 5/7/06 50 47/48 -5% 50 51/50 +1%  
SL29 30/8/05 20 19/19 -5%  20 19/22 +3% a 
SL29 5/10/05 -54 54/54 OK -56 57/58 +3%  
SL29 5/10/05    -54.5 57/56 +4% extra 
SL29 31/10/05 -55 55/55 OK -55.5 56/57 +4% (a) 
SL29 1/12/05 -50 53/52 +5% -50 53/53 +6% (a) 
SL29 19/12/05 -50 53/52 +5% -50 55/52 +7% a 
SL29 18/1/06 -51.5 53/53 +3% -55 57/57 +4% a 
SL29 9/5/06 -50 50/50 OK -50 50/50 OK (a) 
SL29 13/6/06 -50 50/50 OK -50 50/50 OK  
SL29 4/7/06 -50 49/49 -2% -50 49/49 -2%  

 

a) Minder eenduidig door verlopende waterstand 
b)  Verplaatsing capstaaf niet eenduidig of kennelijk onjuist opgegeven  
c)  Meetsignaal voor/na 1e capstaaftest 5-10 cm afwijkend van die voor/na 2e test  
d)  Capstaaf na einde 1e test 18 cm te laag opgehangen  
e)  Afwijking 2e test tegen verwachting in minder positief of meer negatief dan 1e test  
 
Indicatoren van algenaangroei op basis van het meetsignaal 
In de eervorige rapportage (Ruijter en Boomgaard, 2005) is ingegaan op de 
vraag hoe een periode met algenmeetfouten aan de hand van het meetsignaal 
herkend kan worden. Dit is namelijk de enige manier om een continue vorm 
van algendetectie in de tijd te garanderen. Na het testen van diverse – in eer-
dere meetrapportages naar voren gebrachte – opties kozen zij voor een algen-
detectiecriterium op basis van de skewness en kurtosis van het meetsignaal : 
 
(6.2) Sk > 1.25 en/of  Ku > 6 
 
Dit criterium lijkt sterk op het detectiecriterium voor meetfouten door capstaaf-
voorkeurswaarden. Vreemd is dat niet want algenaangroei kan óók leiden tot 
voorkeurswaarden, zij het dat het geen vaste voorkeurswaarden zijn maar 
waarden die meestal dicht bij de stilwaterstand liggen. 
Bij inspectie van de huidige gegevens bleek dat periodes met vermoedelijke 
algenmeetfouten soms samengingen met verlaagde in plaats van verhoogde 
skewness en kurtosis. Hiervan kan sprake zijn als de algen een 
voorkeurswaarde ónder de waterspiegel veroorzaken, of als de algen een 
dubbele voorkeurswaarde aan weerszijden van de waterspiegel veroorzaken. 
Uiteindelijk zijn de periodes met vermoedelijke algenmeetfouten daarom niet 
alleen op basis van criterium (6.2) vastgesteld, maar óók op basis van een 
subjectieve beoordeling van (trendbreuken in) de skewness en kurtosis. 
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Periodes met vermoedelijke algenmeetfouten 
Op basis van bovenstaande beschouwing is voor elke meetpaal vastgesteld 
wanneer meetfouten door algenaangroei te verwachten zijn 36.  
Zie onderstaand overzicht : 

• FL2 : 9 juli t/m 2 augustus 2005, 8-10 mei 2006, 2-5 juni en vooral 
23-30 juni 2006, daarnaast wellicht 15 oktober tot 2 november 2005 

• FL5 : 23 sept. tot 3 okt. 2005, wellicht ook rond 19 oktober en 2-14 
november 2005.  

• FL9 : 1-11 aug. 2005 ? (met onderbrekingen, vnl. de 1e en 9e-11e)  
• FL25 : vooral 1 juli t/m 29 augustus 2005, ook 22 sept. tot 4 okt. 

2005, wellicht ook 22-31 oktober 2005 
• FL26 : vooral 2-6 en 19-30 juni 2006, daarnaast niet-eenduidige 

aanwijzingen van 1-30 juli 2005.  
• SL29 : vooral 1 juli t/m 30 augustus 2005, daarnaast 11 sept. tot 5 

okt. 2005 en 20-29 mei 2006; mogelijk ook 18-22 oktober 2005 
 

In diverse gevallen zijn er tot ver in oktober 2005 nog aanwijzingen voor algen-
aangroei. Bij de FL5, waar op 1/11/2005 geen schoonmaak kon plaatsvinden, 
zijn er zelfs in de eerste helft van november nog wat aanwijzingen voor (lichte) 
algenaangroei. Mogelijk hangt dit alles samen met het feit dat de herfst van 
2005 tot ver in november zacht en zeer zonnig was.  
 
 
6.1.3 Meetproblemen golfmetingen; verloop in de metingen  
 
In tegenstelling tot een stappenbaak is een capstaaf een analoog instrument 
dat potentieel gevoelig is voor verloop. Dit verloop kan zich zowel voordoen in 
de offset (nulpuntscorrectie) van de capstaafcalibratie als in de calibratiefactor. 
Daarbij is de laatste direct evenredig met de gemeten golfhoogte. 
Het verloop in de offset is in dit geval het minst relevant omdat hiervoor 
automatisch gecorrigeerd wordt bij de omrekening van het ruwe meetsignaal 
naar waterstanden ten opzichte van NAP (zie par. 5.1). Dat betekent niet dat 
dergelijk verloop ook verwaarloosbaar is: in eerdere seizoenen bleek uit her-
calibraties dat het offsetverloop kan oplopen tot 0.1 à 0.2 m.  
In de praktijk is het verloop in de calibratiefactor het meest relevant. Dit is dan 
ook het soort verloop waarop in de rest van deze subparagraaf zal worden 
ingegaan. 
 
Detectie van verloop via nacalibraties 
Dit seizoen zijn er van drie capstaven bruikbare nacalibraties beschikbaar 
gekomen. Het betreft de ANM156, ANM1858 en ANM2506, die van maart 
2005 tot februari 2006 zijn ingezet op de SL29, FL9, FL25. Het verloop van de 
FL9-capstaaf was duidelijk het grootst: 5.4% in de calibratiefactor en –4 cm in 
de offset. Bij FL25- en FL5-capstaven was het verloop +1.5% resp. –1.9% met 
maximaal 2 cm offsetafwijking, bij de SL29-capsaaf was het verloop nihil.  
 
Detectie van verloop via capstaaftesten 
In de praktijk blijkt verloop het beste detecteerbaar via capstaaftesten 
(Bottema, 2003b, 2005b). Het gebruik van capstaaftesten heeft nóg twee 
voordelen: 

                                                       
36 Strikt genomen kan vrijwel nooit met zekerheid worden vastgesteld dat algen 
écht de bron van de meetfouten zijn. Het belangrijkste is echter dát er in de 
betreffende periodes significante meetfouten zijn te verwachten. 
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• Gevallen met fout ingeprogrammeerde calibratiefactoren of proble-
men met capstaafversterkers (zie eerdere rapportages) kunnen zo 
gedetecteerd worden  

• Er kan geverifieerd worden dat de laboratoriumcalibratie daadwerke-
lijk representatief is voor veldcondities. 

 
De capstaaftesten van dit meetseizoen zijn weergegeven in Tabel 6.2a en Tabel 
6.2b. Voor de huidige beschouwingen is de 8e kolom het belangrijkste: het 
resultaat van de capstaaftesten ná schoonmaak. 
Per meetpaal kan het volgende geconcludeerd worden : 

• FL2 : Eventuele afwijkingen zijn (veel) kleiner dan 6% en niet eenduidig. 
• FL5 : Tot februari 2006 lijkt het golfsignaal circa 3% te zwak; daarna 

zijn de afwijkingen fors (tot 11%) maar niet eenduidig en zeer 
variabel.  

• FL9 : Van september 2005 tot februari 2006 lijkt het golfsignaal circa 
8% te sterk; daarna is het aantal gegevens te beperkt en te weinig 
eenduidig.  

• FL25 : Tot februari 2006 lijkt het golfsignaal ruim 5% te sterk. 
• FL26 : Het hele meetseizoen lijkt het golfsignaal circa 3-4% te sterk 
• SL29 : Tot februari lijkt het golfsignaal circa 5% te sterk 

Bij het bovenstaande moet nog opgemerkt worden dat een enkele procenten 
te groot waterstandsverschil in de capstaaftesten nog geen reden tot 
ongerustheid hoeft te zijn37. Bij de FL5 zijn de afwijkingen tot februari 2006 
echter negatief, zodat daar wèl aan verloop gedacht moet worden. Bij de FL9 
zijn de afwijkingen in de capstaaftesten van oktober tot en met januari goed 
verklaarbaar uit de relatief sterke respons in de onderste helft van de capstaaf 
(Figuur 6.2); kennelijk is dat niet-lineaire gedrag in of rond september 2005 
ontstaan. Dit kan opgevat worden als verloop, maar dan wel van een bijzonder 
soort. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 6.3 Verloop van de FL2-
voorkeurswaarden gedurende het 
meetseizoen 2005-2006. 

 

 
 

Detectie van verloop via voorkeurswaarden 
In feite waren de capstaafvoorkeurswaarden de vroegst gebruikte indicatoren 
voor instrumentverloop (zie Bottema, 2002a). Later werden voorkeurswaarden 
minder bruikbaar geacht omdat uit het verloop van één voorkeurswaarde niet 
valt op te maken of er sprake is van verloop in de offset, in de calibratiefactor, 
                                                       
37 Een complete verklaring is vrij ingewikkeld maar de essentie is dat het 
verwachte waterstandsverschil evenredig is met de overall-calibratiehelling (voor 
de ANM156-capstaaf: de streeplijn in Figuur 6.2), terwijl het werkelijk gemeten 
verschil afhangt van de gemiddelde werkelijke calibratiehelling (rode lijn in Fig. 
6.2) over het waterstandsbereik van de capstaaftest. Zeker als tijdens die test geen 
capstaafsteunen in/uit het water komen (wat vaak het geval is), zijn de werkelijke 
waterstandsverschillen en calibratiehellingen wat hoger dan de verwachte 
waarden. 
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of in beide. Toch illustreert het tijdsverloop van de capstaafvoorkeurswaarden 
prima óf er rekening moet worden gehouden met één van beide vormen van 
instrumentverloop. Het in Figuur 6.3 getoonde verloop van de FL2-voorkeurs-
waarden laat daarbij duidelijk zien dat de FL2-capstaaf in elk geval tot februari 
2006 last heeft gehad van één of meerdere vormen van verloop.  
 
De driehoekjes en vierkantjes in Figuur 6.3 geven de voorkeurswaarden van de 
drie middelste steunen van de ANM2882-capstaaf van de FL2 weer; de rode 
kruisjes komen overeen met incidenteel optredende voorkeurswaarden die niet  
aan één van de capstaafsteunen is te relateren. Overigens zijn alleen de gege-
vens tót februari 2006 getoond. Daarna zijn extra capstaafsteunen verwijderd 
en werden voorkeurswaarden in de metingen te zeldzaam om bruikbaar te zijn 
als indicator voor verloop. 
 
Het verschil van naburige voorkeurswaarden kan goede indicatie geven van 
verloop in de calibratiefactor, op dezelfde wijze als capstaaftesten dat doen. 
Alleen de vóór februari 2006 uitgevoerde metingen van de FL2 en de FL9 
leenden zich voor een dergelijke analyse. Bij de FL2 is de afstand tussen 
naburige voorkeurswaarden in de tijd zo goed als constant, en komt binnen 
3% overeen met de afstand tussen de bijbehorende capstaafsteunen. Bij de 
FL9 is het beeld wat minder mooi, zoals Figuur 6.4 laat zien: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 6.4 Verschil van naburige FL9-
voorkeurswaarden (2e en 3e steun van onder) 
gedurende het meetseizoen 2005-2006. 

 

 

 
Tot begin oktober 2005 (~dag 95) is de afstand tussen de belangrijkste 
voorkeurswaarden (65 en 115 cm) circa 10% kleiner dan de afstand tussen de 
bijbehorende capstaafsteunen. Daarna springt de voorkeurswaardenafstand vrij 
plotseling naar de ‘juiste’ waarde van 50 cm. Het tijdstip van deze sprong is 
consistent met de resultaten van de capstaaftesten, de uitkomst echter niet. De 
resultaten van Figuur 6.4 en Tabel 6.1 suggereren namelijk dat het golfsignaal 
op de FL9 tot begin oktober 2005 circa 10% te zwak was en daarna in orde, 
terwijl de capstaaftesten suggereren dat het golfsignaal aanvankelijk in orde 
was, maar vanaf oktober 2005 circa 8% te sterk. 
 
Conclusie 
Er kunnen drie relatief harde uitspraken worden gedaan over het opgetreden 
capstaafverloop : 

• Het verloop in de FL2 (Figuur 6.3) lijkt zich vooral te beperken tot de 
offset (zie ook Figuur 5.1) 

• Bij FL5 wijzen de capstaaftesten erop dat het golfsignaal tot februari 
2006 orde 3% te zwak zou kunnen zijn. 

• Bij FL9 is in of rond de eerste week van oktober 2005 sprake van een 
sprong van (bijna) 10% in het golfsignaal, maar het is nog niet duide-
lijk welke metingen correct zijn: die vóór de sprong of juist de 
metingen ná de sprong.  
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6.1.4 Meetproblemen golfmetingen; te korte meetinstrumenten 
 
Meetproblemen door te korte meetinstrumenten kunnen in twee situaties 
optreden: situaties waar het instrument geheel droogvalt (“droogval”), en 
situaties waar de golven over de top van het meetinstrument heenslaat 
(“overslag”). 
 
Droogval was dit meetseizoen niet aan de orde. Op de meeste locaties stonden 
de capstaven ook tijdens de laagste momentane waterstanden nog in een halve 
tot hele meter water, het laatste bij de FL2 en SL29. Bij de FL9 stond de 
capstaaf in de diepste golfdalen meermalen in krap 20 cm water, vooral in het 
najaar van 2005 toen de capstaaf relatief hoog hing, en de waterstanden 
relatief laag waren doordat de meerpeilen in die periode vaak dicht bij het 
(lage) winterstreefpeil lagen. 
 
Ook golfoverslag was dit meetseizoen zelden aan de orde. Alleen op de FL26 
waren er nog drie dagen met golfoverslag: 14 augutus, 16 september en 17 
december 2005. Naar verwachting zal die dagen alleen de maximale 
golfghoogte Hmax en de top van de golfhoogteverdeling een fractie zijn 
afgevlakt; voor het overige worden geen meetfouten verwacht. Voor algemene 
beschouwingen over dit type meetfout wordt overigens verwezen naar 
(Bottema, 2005b). 
 
Bij dit alles moet overigens nog worden opgemerkt dat een te hoge of te lage 
capstaafophanging in dit meetseizoen minder vaak en hard werd afgestraft dan 
in veel andere meetseizoenen. Dit als gevolg van het uitblijven van échte stor-
men én als gevolg van de geringe meerpeilvariaties. Toch zijn in mei 2006 de 
capstaven van FL2, FL5 en FL9 een stuk hoger opgehangen (zie Tabel 5.1). Dit 
om te voorkomen dat forse meetfouten optreden als er binnenkort sprake is 
van een échte storm, al dan niet in combinatie met hoge meerpeilen.  
 
 
6.1.5 Meetproblemen golfmetingen; frequentiebereik 
 
Bij validatie van spectrale golfmodellen wordt vaak gebruikt gemaakt van 
spectrale golfhoogte- en golfperiodematen zoals Hm0, Tm-10, Tm01 en Tm02. In 
modellen worden de onderliggende spectrale momenten m0, m-1, m1 en m2 
vaak bepaald met het frequentiebereik [fmin,fmax] = [0, ]. De meetwaarden 
van m

∞
0, m-1, m1 en m2 worden echter met een eindig frequentiebereik bepaald. 

Dit omdat zowel de samplefrequentie als de tijdreeksduur eindig zijn. Een 
onjuiste keuze van het frequentiebereik [fmin,fmax] kan leiden tot vertekende 
(gebiasde) waarden van m0, m-1, m1, m2, Hm0, Tm-10, Tm01 en Tm02. In (Bottema, 
2002b, 2005b) is uitgebreid geanalyseerd welke meetfouten door een 
verkeerde keuze van [fmin,fmax] geïntroduceerd kunnen worden.  
 
Voor praktische doeleinden is van belang om te weten welke condities met het 
huidige integratiebereik adequaat bemeten kunnen worden. Dit is vastgesteld 
met enkele maanden meetgegevens uit het meetseizoen 2001-2002. Bij het 
huidige integratiebereik tot 1.0 Hz (en1.5 Hz voor FL25 en SL29) blijkt dan bij 
een gegeven meetnauwkeurigheid de volgende piekperiode is vereist 38 :  

                                                       
38 Hierbij is verondersteld dat de Tp-waarde en het golfspectrum de situatie met 
uitsluitend lokaal door de wind opgewekte golven weergeven en dat er geen 
“deining” van elders komt binnenlopen. 
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Tabel 6.3: Minimaal vereiste 
piekperiode voor een gegeven 
nauwkeurigheid  

maximale
meetfout 

Minimaal vereiste piekperiode Tp (s) 
(bij enkeltopping spectrum zonder invloed van “deining”) 

 Bij integratie tot fmax= 1 Hz Bij integratie tot fmax = 1.5 Hz 
(FL25/SL29) 

 voor : voor : 
 Hm0 Tm-10 Tm01 Tm02 Hm0 Tm-10 Tm01 Tm02

<2% 2.5  2.7  > 3  > 3  1.7  1.8   > 2  > 2  
<5% 2.0  2.1  3.0  > 3  1.3  1.4  2.0  > 2  

<10% 1.5  1.6  2.1  3.0  1.0  1.1  1.4  2.0   
<20% 1.15  1.2  1.3  1.6  0.8  0.8  0.9  1.1  

 

 
Om bovenstaande getallen wat meer te doen spreken, zijn bovenstaande 
piekperiodes omgerekend naar golfhoogtes. Daarbij is uitgegaan van diep 
water en de bijbehorende golfgroeikrommes van Kahma en Calkoen (1992). 
De resultaten zijn – ter indicatie – weergegeven in Tabel 6.4 : 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Tabel 6.4: Indicatie minimaal vereiste 
(diepwater-)golfhoogte voor een 
gegeven nauwkeurigheid  

maximale
meetfout 

Indicatie minimaal vereiste golfhoogte Hm0 (m) 
(bij enkeltopping spectrum zonder invloed van “deining”) 

 Bij integratie tot fmax= 1 Hz Bij integratie tot fmax = 1.5 Hz 
(FL25/SL29) 

 voor : voor : 
 Hm0 Tm-10 Tm01 Tm02 Hm0 Tm-10 Tm01 Tm02

<2% 0.55 0.6 > 0.7 > 0.7 0.3 0.3  > 0.4 > 0.4 
<5% 0.35 0.4 0.7 > 0.7 0.17 0.2 0.37 > 0.4 

<10% 0.22 0.25 0.4 0.7 0.11 0.13 0.2 0.37  
<20% 0.15 0.15 0.17 0.25 0.07 0.07 0.09 0.13 

 

 
Het meest kritisch is de golfperiode Tm02. Met het standaard-integratiebereik tot 
1 Hz is een bias kleiner dan 10% niet haalbaar voor Hm0 kleiner dan 0.7 meter. 
Bij strijklengtes korter dan 1 km (FL25) en bij de SL29 is deze waarde 
simpelweg onhaalbaar, elders is nog altijd tenminste een stevige (6 Beaufort) 
aanlandige wind vereist. Verruiming van het integratiebereik tot 1.5 Hz maakt 
de Tm02-data van SL29 bruikbaar vanaf windkracht 7. Bij harde aflandige wind 
op de FL25 bedraagt de bias in Tm02 ook dan nog 10% à 20%. 
De golfhoogte Hm0 en Tm-10 kunnen wèl vrij nauwkeurig worden bepaald. Bij 
Hm0-waarden vanaf 0.4 m is een nauwkeurigheid van 5% goed haalbaar, bij 
een vergroot integratiebereik geldt dat voor Hm0-waarden vanaf 0.2 m. Op het 
eerste valt te rekenen bij een aanlandige wind vanaf 5 Beaufort, op het tweede 
bij een aanlandige wind vanaf 4 Beaufort en een aflandige wind vanaf 6 
Beaufort. 
 
Al met al ligt de bovengrens van het spectrale integratiebereik, fmax voor de 
meeste praktijkomstandigheden hoog genoeg om de golfhoogte Hm0 en de 
golfperiode Tm-10 adequaat te voorspellen. Voor de golfperiode Tm02 is dat niet 
het geval. Als nauwkeurige Tm02-waarden vereist zijn zal niet alleen het integra-
tiebereik vergroot moeten worden, maar moet ook worden overwogen de 
inwinfrequentie te verhogen (Bottema, 2005b).  
 
De ondergrens van het spectrale integratiebereik is 0.03 Hz, een frequentie 
waarbij idealiter alle energie van windgolven verwaarloosbaar is. In de praktijk 
blijkt er vaak tóch laagfrequente golfenergie te zijn (Bottema, 2002b). Deze 
wordt deels weggefilterd door bij té grote waterstandsverschillen binnen een 
20-minutenblok de stilwaterstanden niet langer op het 20-minuten-gemiddelde 
te baseren maar op de afzonderlijke 100-seconde-deelreeksen. Het maximaal 
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acceptabele waterstandsverschil tussen de 100-seconde-deelreeksen ligt nu op 
0.03 m. Alleen bij de golfperiode Tm-10 kan hierdoor, als die drempel nèt niet 
wordt gehaald, een bias van maximaal 10% ontstaan.  
 
 
6.1.6 Overige meetproblemen golfmetingen 
 
Van de overige meetproblemen en foutenbronnen zijn de volgende de moeite 
van het vermelden waard: 

• meetfouten in relatie tot ijsgang 
• niet-lineariteiten in de capstaafcalibratie (m.u.v. voorkeurswaarden) 
• storingen en uitschieters in het meetsignaal 

 
Meetfouten in relatie tot ijsaanzetting en ijsschade 
Een periode van bijna 6 weken licht winters kwakkelweer vanaf 26 december 
2005 (alleen rond 19/1/2006 onderbroken door 5 dagen met overdag ca. 8oC 
dooi) zorgde voor diverse ijsgerelateerde meetproblemen : 

• Bij de FL2 werd op de onderhoudstochten van 16 en 24 januari 2006 
forse ijsaanzetting geconstateerd maar pas vanaf de 27e kwam het 
effect van ijsaanzetting in de metingen naar voren: eerst trok het golf-
signaal scheef, daarna werd het onderdrukt. Op 1 februari 2006 bleek 
één van de ophangbeugels van de capstaaf verbogen; bij nacalibratie 
bleek de capstaaf vanaf 200 cm (de waterlijn gedurende de laatste 
meetdagen) zodanig beschadigd dat het deel daarboven wegens sterk 
niet-lineaire respons niet meer bruikbaar was.  

• Bij FL5 en FL9 werd tijdens de onderhoudstocht van 16 januari forse 
ijsaanzetting geconstateerd, en nogmaals op de 23e, waarna de 
capstaven preventief zijn verwijderd. Alleen op de 23e geven ook de 
metingen aanwijzingen voor ijsaanzetting (verhoogde waterstand 
FL9).  

• De FL25-capstaaf is op 24/1/2006 verwijderd, voordat sprake was van 
ijsschade of van duidelijke meetfouten. Uit foto’s van die dag (zie 
voorplaat) bleek dat er sprake was van forse ijsaanzetting én van het 
nodige drijfijs ter plekke. 

• Bij de FL26 is op 24/1/2006 ijsaanzetting gemeld, en verwijderd. De 
metingen worden vooral vanaf de 28e beïnvloed (te hoge waterstand; 
onderdrukt golfsignaal), maar vanaf de 23e vertonen de histogrammen 
van de momentane waterstand al kleine vervormingen die op ijsaan-
zetting wijzen. Eind januari is de FL26-capstaaf toch nog ernstig 
beschadigd door de ijsgang.  

• Bij de SL29 lijken vooral de metingen in de week rond de jaarwisseling 
en in de periode 12-19 januari 2006 beïnvloed te zijn door ijsgang. 
Het kan daarbij zowel gaan om ijsvelden op enige afstand van de 
meetpaal als om ijsaanzetting en ijsvelden bij de paal zelf.  

Overigens bleken meetfouten door ijsaanzetting (verhoogde waterstand, voor-
keurswaarden, onderdrukt golfsignaal) vaak pas naar voren te komen als er al 
sprake was van forse ijsaanzetting of ijsgang. Dat maakt het moeilijk periodes 
met meetfouten exact vast te stellen. Dit te meer omdat het kwakelweer van 
dit meetseizoen zelden tot een gesloten ijsdek leidde. IJs (drijvend of vast) op 
enige afstand van de meetpalen kan de (strijklengte van de) golven dan fors 
hebben beperkt zonder dat dit uit de metingen naar voren komt. Op het 
Slotermeer moet hier gedurende de hele kwakkelperiode rekening mee worden 
gehouden, op het IJsselmeer vooral vanaf 23 januari 2006.  
 
Niet-lineariteiten in de capstaafcalibratie 
Zowel bij de FL2 als de FL9 blijkt uit calibraties dat de tot februari 2006 
gebruikte capstaaf niet lineair is. Bij FL9 is de respons van de onderste 
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capstaafhelft circa 10% sterker dan de dit seizoen meestal droogstaande 
bovenste helft (zie Figuur 6.2). Bij de FL2 is de respons circa 7% te sterk in het 
middendeel van de capstaaf (zie Figuur 6.2 in eerdere rapportages), dat 
meestal op of net boven de waterspiegel lag.  
Opvallend genoeg komen de hierboven beschreven afwijkingen niet terug in 
de resultaten van Tabel 6.2 en paragraaf 6.1.3. De hierboven genoemde 
afwijkingen moeten daarom vooral gezien worden als potentiële meetfouten 
en niet als werkelijke meetfouten. 
 
Storingen en uitschieters in het meetsignaal 
In (Bottema, 2005b) is uitgebreid ingegaan op de detectie van losse uitschieters 
in het meetsignaal, en de meetfouten die door die uitschieters veroorzaakt 
worden. In essentie is het lastig een voldoende onderscheidend criterium vast 
te stellen: één waarbij uitschieters worden afgekeurd, zonder daarbij een 
aanzienlijk grotere hoeveelheid correcte data óók af te keuren. Bij voldoende 
grote golven is het effect van één niet-afgekeurde 150 cm uitschieter per 20-
minuten-datablok hoe dan ook beperkt: +10% fout in Hm0 voor Hm0 kleiner dan 
0.2 m. 
 
Gezien het bovenstaande is op wat meer subjectieve wijze gezocht naar 
meetwaarden die buiten het plausibele bereik liggen. De meest voorkomende 
oorzaken van zulke niet-plausibele waarden zijn : 

• capstaaftest tijdens onderhoudsdag 
• capstaaf uit het water: ter voorkoming ijsschade (FL5, FL9, FL25 en 

SL29 vanaf de 23e / 24e januari 2006), of in verband met onderhoud 
Daarnaast zijn bij enkele meetpalen de volgende zaken waargenomen: 

• FL2: incomplete datablokken door ongewenste bijwerkingen van on-
line data-inwinning : 

 tot 14/7/2005: 1 à 2 ontbrekende samples per 5 sec. 
 van 14 juli tot 9 augustus 2005: 1 à 2 ontbrekende 

samples per 5 minuten 
 9-10 augustus 2005: slechts één sample per minuut 

• FL2: uitgangsspanning capstaaf is te groot voor de datalogger; meet-
waarden boven de 275 cm zijn vervangen door de uitzonderings-
waarde –6999. Metingen van 17-25 maart zijn daardoor licht onbe-
trouwbaar, van 26 maart tot 6 april 2006 zijn ze amper bruikbaar 

• FL2: van 6 april tot 6 juni 2006 (vooral van 20 april tot 17 mei) is het 
golfsignaal gestoord door een probleem met de elektrische laadrege-
laar. Zodra het zonnepaneel vol in de zon komt (na plm. 11h MET) is 
er orde 8 maal per minuut een sprong tot 40 cm omhoog of omlaag in 
het ruwe meetsignaal. De storing is herkenbaar aan (de kurtosis van) 
het ruwe meetsignaal, en aan de golfhoogtes, -periodes en -
steilheden. 

• FL5 : van 4 juli tot 20 augustus 2005 is de capstaaf(elektronica?) van 
FL5 defect. De problemen starten met een ca. 60 cm te hoog worden-
de waterstand, vanaf de 5e juli worden al snel de golven zo’n 80% te 
laag met een fors vervormd signaal (driehoekige i.p.v. sinusvormige 
golven); rond 28/7 daalt de waterstand sterk en wordt de capstaaf-
respons vrijwel nul. Gezien de grote meetfouten en de tijd van het jaar 
(juli/augustus) is uiteindelijk besloten deze periode geheel af te keuren 
en niet in de dataverwerking mee te nemen. 

• Bij FL9 komt op 7 dagen (22/11, 13/12, 16/12, 18/12, 26/12, 19/1, 
21/1) één uitschieter voor met een ruwe meetwaarde van 700 à 1100, 
en wel in het eerste datablok. De oorzaak is vermoedelijk een inwin-
hapering rond de daggrens, waardoor op één van de regels in het 
ruwe databestand de betreffende uitschieter vóór de meetwaarde 
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wordt geplaatst. De uitschieters beïnvloeden vooral Hmax; Hm0 wordt 
alleen merkbaar beïnvloed als Hm0 kleiner is dan 0.5 m.  

• Op 22 en 29 mei 2006 is op de FL9 sprake van talloze uitschieters 
naar beneden (-6999) en diverse tijdbreuken, vermoedelijk door 
problemen met de datalogger. De probleemperiodes worden vanwege 
hun gemiddeld negatieve ruwe meetsignaal automatisch afgekeurd 
door de bestaande verwerkingsscripts.  

 
 
6.2 Validatie golfgegevens; methodiek 

Hieronder wordt ingegaan op methoden van validatie van golfgegevens: 
- bij tussentijdse controles 
- bij het maken van een stormseizoenrapportage 
- in de toekomst 

 
Voordat we alle validatieslagen bespreken is het goed eerst nog even alle 
verwerkingsslagen uit Hoofdstuk 2 nog eens op een rijtje te zetten: 
1-MEETELEKTRONICA: van uitgangsspanning meetinstrument naar 

ingangsspanning datalogger 
2-LOGGERFUNCTIE: van ingangsspanning datalogger naar (een maat voor 

de) momentane waterstand 
3-progr. INWIN-PC:  dataloggeruitvoer verzamelen in een dagbestand, 

waar nodig schuiven met de inhoud van de 
dagbestanden om de daggrenzen goed te krijgen 

4-SPLITSEN (matlab):  splitst dagbestand in datablokken (waterstanden) 
5-GOLVEN (matlab):  berekent golfparameters en spectra (naar gs-bestand) 
6-GS2TABEL (matlab):  zet gs-bestand om in tabel 
7-VERZAMEL (matlab):  maakt verzameltabel voor golfklimatologie 
De voorbewerkingen vinden plaats bij RWS IJG, de MATLAB-bewerkingen bij 
zowel RWS RIZA als (bij tussentijdse controles) RWS IJG. In de 3e t/m 7e ver-
werkingsslag wordt steeds een product gemaakt dat zich leent voor inspectie 
(validatie). Soms betreft dat een visuele inspectie van een bestand (stap 3 en 
6), meestal zijn er scripts om de data in grafiek uit te zetten. Voor elke verwer-
kingsfase zijn grafieken beschikbaar om de (golf)gegevens te valideren. Zie ook 
de volgende subparagrafen. 
 
 
6.2.1 Tussentijdse validatie golfmetingen 
 
In de regel wordt voor elke meetpaal een tussentijdse validatie uitgevoerd 
wanneer er sprake is van een onderhoudsweek, of wanneer er een golf-
metingenoverleg op handen is. Daarbij komt het volgende aan bod 39: 
Dagbestanden: RWS IJG zou in principe wekelijks voor verwerkingsverslagen 
moeten zorgen. De DAT- of ruwe-data-bestanden worden dan visueel geïn-
specteerd en er wordt gekeken of ze compleet zijn. De sinds 2001 
aangemaakte logbestanden moeten zo’n visuele inspectie vereenvoudigen. De 
hoeveelheid gegevens kan met de volgende richtlijnen beoordeeld worden. De 
dagbestanden van FL2, FL5, FL9, FL25, FL26 en SL29 zijn (nagenoeg) 
compleet als ze ongeveer 4.8 MB, 3.0 MB, 3.0 MB, 6.0 MB, 4.6 MB en 4.4 MB 
groot zijn40.  
Datablokken: De scripts golfhisto.. .m geven een histogram van de waarden in 
één of meer datablokken. Zo kan het bereik van data geverifieerd worden, en 

                                                       
39 Voorbeeldgrafieken worden in de bijlagen gegeven, niet in deze paragraaf. 
40 De grootte van de bestanden is ter indicatie en hangt samen met de sample-
frequentie (bij FL25 is dat 8 Hz i.p.v. 4 Hz) en het al dan niet meten van wind 
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kunnen de data worden geïnspecteerd op zaken als uitbijters, voorkeurs-
waarden, etc. Het script golfsignaal.m plot de momentane waterstand en kan 
o.a. worden gebruikt om capstaaftesten op onderhoudsdagen te analyseren. 
Gs-bestanden: De scripts meerdagsplot1paalysm…..m en overz_ysm5slm…..m 
geven een dagoverzicht van golven en wind per meetpaal en een overzicht van 
de golven op alle meetpalen. Zo kan worden bekeken of (i) het verloop van 
golven en wind spoort en (ii) of het golfverloop op alle meetpalen consistent is. 
Bij zo’n vergelijking van golfhoogtes van verschillende meetpalen kan – 
gegeven de windrichting – Figuur 6.5 als indicatief richtsnoer dienen 41.  
Bij niet te sterke wind (tot 10 à 15 m/s) mag verwacht worden dat de paal met 
de grootste ‘effectieve strijklengte’ (definitie in Holthuijsen, 1980) de grootste 
golfhoogte heeft. Zo kan worden nagegaan of een gemeten golfhoogte ‘uit de 
toon valt’ ten opzichte van de golfhoogte op andere meetpalen. In de 
toekomst zal Figuur 6.5 vervangen moeten worden door een gemeten en 
gevalideerde golfhoogteklimatologie waartoe Hoofdstuk 7 een aanzet geeft. 
Golfsignalen, golfparameters en spectra worden ook geplot in een filmpje dat 
wordt afgedraaid bij het aanmaken van de gs-bestanden (funcgolfini…...m en 
golven…..m). Het script s001ysm.m plot een serie golfspectra (per locatie) die 
geïnspecteerd kunnen worden op ruis en verdachte pieken. 
Tabelbestanden: Visuele inspectie is mogelijk bij tussentijdse controles. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 6.5 Effectieve strijklengte (km) als 
functie van de windrichting voor elk van de 
zes meetpalen (situatie najaar 2005). 

 

 
 

Al met al behelst een tussentijdse controle dus: 
- controle van de dagbestanden (op grootte en inhoud) 
- controle van de 20-minuten-datablokken (histogram etc.) 
- controle tijdens dataverwerking via ‘filmpje’/animatie 
- controle verwerkte data via spectra en dagoverzichten 

 
 
6.2.2 Validatie golfmetingen voor stormseizoenrapportage 
 

                                                       
41 Bij gebrek aan definitieve coördinaten voor 2006 geeft Figuur 6.5 de situatie 
van eind 2005 weer. FL2 staat dan al wel op zijn nieuwe locatie: voor ZW-W-
wind is de strijklengte 2 km korter dan voorheen, voor wind in de sector NNW-
NO-O-ZO-Z is deze ongeveer 2 km langer. De medio 2006 geplaatste FL37-paal 
heeft een kortste en langste strijklengte van 1.1 en ruim 25 km bij resp. ZW- en 
NNW-N-wind; de beschutte sector is bijna twee maal smaller dan bij de FL25.  
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Voor deze rapportage zijn (vrijwel) alle beschikbare gegevens verwerkt. 
Vanwege de hoeveelheid data gebeurt de controle van de inhoud van de 
dagbestanden en datablokken steekproefsgewijs. Hetzelfde geldt voor de 
spectra en de bij verwerking getoonde ‘filmpjes’ (zie boven). De steekproef 
wordt voor elke meetpaal ruwweg om de week uitgevoerd: zowel stormdagen, 
rustige dagen als onderhoudsdagen komen daarbij aan bod. 
Van de verwerkte data worden met het script meerdagsplot1paalysm…..m 
maandoverzichten gemaakt voor elke meetpaal. Het maken van 
dagoverzichten (zie boven) zou immers te arbeidsintensief zijn. Op de 
maandoverzichtsplots worden de volgende visuele controles uitgevoerd: 

- plausibele waarden van / verhoudingen tussen Hm0, H1/3 en Hmax? 
- idem voor de golfperiodematen Tp, Tm01 en TH1/3 
- plausibele waarden voor de waterstand (en bij SL29 de druksensor) 
- verloop van wind, golven en waterstand consistent? 
- zijn er trendbreuken in de reeks? 

Aanvullende controles kunnen worden gedaan met het script meerdagsplot-
1paalysmEXTRA.m, dat het tijdsverloop van diverse kengetallen (incl. skewness 
en kurtosis van het ruwe meetsignaal) en golfsteilheidsmaten plot.  
 
Een essentieel element van de sinds 2001 gevolgde aanpak is de validatie van 
golfklimatologie. Eerst worden – per meetpaal - alle verwerkte golfdata 
samengebracht in een verzameltabel. Daarop volgt een visuele inspectie, door 
bijvoorbeeld – gegeven de windrichting - de golfhoogte uit te zetten als functie 
van de windsnelheid. Een geschikt windrichtingsbereik (met weinig variatie in 
Hm0) kan met Figuur 6.5 of met de (per windcategorie bepaalde) seizoens-
gemiddelde gegevens uit eerdere meetseizoenen worden bepaald. 
Een eerste validatiestap bestaat uit de analyse van eventuele uitbijters. 
Vervolgens is het belangrijk de data op te splitsen in verschillende periodes, en 
de resultaten te vergelijken. Systematische verschillen tussen de periodes 
kunnen dan duiden op problemen i.v.m. instrumentwisseling (bij sprongen) of 
op instrumentverloop (bij consistente trends). 
Overigens zouden verschillen tussen meetperiodes ook kunnen samenhangen 
met reële (toevallige of fysische) oorzaken. De kans op toevallige verschillen 
wordt echter verkleind door voldoende lange periodes te vergelijken. Het effect 
van systematische (seizoens-)verschillen door bijvoorbeeld variaties in de tem-
peratuuropbouw van de atmosfeer lijkt – behalve misschien bij oostelijke 
windrichtingen – klein te zijn (Bottema, 2002a).  
 
 
6.2.3 Validatie golfmetingen; toekomstvisie 
 
De validatie van golfgegevens kan verfijnd worden vanaf het moment dat er 
een gevalideerde golfklimatologie voor elke meetpaal beschikbaar komt. In dat 
geval zouden data direct bij verwerking al het label ‘verdacht’ kunnen krijgen 
als de golfparameters teveel afwijken van een uit de golfklimatologie bepaalde 
richtwaarde 42. Hoeveel ‘teveel’ is hangt af van de spreiding in de metingen; 
een complete golfklimatologie zou hiervan een indicatie moeten geven. Als 
teveel data verdacht zijn is een nadere analyse nodig. Het label ‘verdacht’ kan 
namelijk direct samenhangen met een foute meting, maar ook met een foute 

                                                       
42 Golfsteilheidsdata lijken goed geschikt voor een dergelijke screening omdat de 
variaties in golfsteilheid over het algemeen relatief klein zijn. Toch zijn de golf-
steilheidsvariaties nog zo groot dat het beschrijven van golfsteilheidsreferentie-
condities nog redelijk wat voeten in aarde heeft. Daarom is het wellicht de moeite 
niet alleen te kijken niet integrale golfsteilheidsmaten, maar ook naar de steilheid 
van individuele golven.  
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windrichting of windsnelheid, of (bij vergelijking van meerdere meetpalen) met 
een foute meting op één of meer andere meetpalen. 
 
Daarnaast is het ook van belang validatiemechanismen in vroege stadia van 
verwerking in te bouwen, op het moment dat alleen RWS IJG nog over de data 
beschikt. Mede daarom wordt nu bij het splitsen van de dagbestanden 
(verwerkingsslag 4 uit het begin van par 6.2) een logbestand met 
sleutelinformatie uit het dagbestand aangemaakt. De bij onderhoudstochten 
uitgevoerde capstaaftesten zijn een goede eerste stap om elektronica, 
loggersoftware en verwerkingsprogrammatuur periodiek te controleren. 
Vanwege instrumentverloop en de kans op instrumentbeschadigingen in het 
veld moet echter ook aandacht worden gegeven aan nacalibraties. Tot slot kan 
worden overwogen om de datalogger en/of de inwin-PC verdachte en/of 
evident foute data te laten signaleren, en de data (of kenmerken daarvan) weg 
te schrijven in een speciaal bestand (bijv. *.ERR). 
 
Tot slot blijkt ook een meerjarenvalidatie zijn vruchten af te kunnen werpen 
omdat er dan voldoende gegevens zijn om niet alleen de gegevens te valideren 
op basis van relaties tussen golven en wind, maar ook op basis van relaties 
tussen golven en waterstand. Zie (Bottema, 2005b) voor dat laatste. 
 
 
6.3 Validatie golfgegevens; resultaten 

In deze paragraaf wordt per meetpaal de validatie van de golfgegevens belicht.  
In de subparagrafen wordt o.a. het volgende gemeld en/of besproken 

- relevante instrumentatiegegevens 
- verwachte effect van meetproblemen 
- validatieresultaten 

Een belangrijk onderdeel van de validatie is de vergelijking van de gemeten 
“golfklimatologie” voor opeenvolgende periodes. Bij deze vergelijking zullen 
ook resultaten van de voorgaande meetseizoenen worden betrokken 43.  
 
Tenzij in de volgende subparagrafen anders wordt vermeld zal bij de validatie 
van de golfmetingen van de volgende deelperiodes worden uitgegaan, waarbij 
de in Figuur 6.6-6.11 te hanteren symbolen en lijntypes rechts zijn 
aangegeven: 

1) juli en augustus 2005  (rode driehoek, punt naar links )  
2) september en oktober 2005 (lichtblauwe driehoek, punt omlaag ) 
3) nov. 2005 tot februari 2006 (zwart vierkantje   ) 
4) maart en april 2006  (blauwe driehoek, punt omhoog ) 
5) mei en juni 2006   (paarse driehoek punt naar rechts ) 

De eerste en vijfde deelperiode vallen in het belangrijkste deel van het 
algenseizoen, maar ook in de tweede en vierde periode zijn algeneffecten niet 
uit te sluiten. De sterkste algeneffecten zijn te verwachten in juli 2005 omdat 
van medio april tot in augustus 2005 geen onderhoud heeft plaatsgevonden. 
  
 
6.3.1 Resultaten validatie golfmetingen; FL2 
 
Figuur 6.6 geeft voor westelijke windrichtingen de golfhoogte als functie van 
de windsnelheid, voor de vijf hierboven genoemde deelperiodes. Het betreft 

                                                       
43 Het is zaak de huidige resultaten niet blindelings te vergelijken met die van de 
rapportage van 2003-2004 en daarvoor. Dit omdat pas bij het opstellen van de 
rapportage 2004-2005 is ontdekt dat de FL2-referentiewind van 2002 tot 6/4/2006 
met een 0.6 m/s te hoge offset is ingewonnen (zie par. 4.6 en Bottema, 2006a). 
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telkens gemiddelden uit een (niet getoonde) puntenwolk van 20-minuten-
waarden. Voor de meeste deelperiodes was de spreiding (1σ) in die 
puntenwolk 4-8 cm. De onzekerheid van de in Figuur 6.5 getoonde 
gemiddeldes is 5-10 keer kleiner in het midden van het databereik en circa 2 
keer kleiner bij de uiteinden. De onzekerheden kunnen met name bij hoge 
windsnelheden wat hobbeligheid in de grafiek veroorzaken.  
De waterstanden bij harde wind zijn ook van belang omdat de golven dan 
dieptegelimiteerd zijn. Vanaf windkracht 6 (krachtige wind) lagen de 
opgetreden waterstanden in alle deelperiodes rond –10 cm NAP. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 6.6 FL2: Golfhoogte Hm0 
(gemiddelde uit puntenwolk) als functie van 
de windsnelheid bij FL2. 
Windrichtingsbereik: 240 o -  300 o. 
Zie tekst begin par. 6.3 voor legenda. 

 

 
 

Bij vergelijking van Figuur 6.6 met metingen uit de vorige twee winterhalfjaren 
blijkt dat de gegevens van de 2e, 4e en 5e deelperiode daarmee goed overeen-
komen. Vooral bij zwakke en matige wind liggen de gegevens van de 3e deel-
periode echter 10-20% lager. Uit een eerste vervolganalyse blijkt dat de golf-
periodes dan ook verlaagd zijn, maar de golfsteilheden niet. Verder blijkt dat 
westenwinden in de 3e deelperiode vaak samengingen met een stabiel 
gelaagde atmosfeer (warme lucht over koud water, vooral medio december en 
rond 19 januari), en in de overige deelperiodes juist met een onstabiele 
atmosfeeropbouw (koude lucht over warm water). De minder ontwikkelde 
golven van de 3e deelperiode lijken dus vooral een fysische oorzaak te hebben. 
De in Figuur 6.6 vooral bij krachtige wind relatief lage golfhoogtes van de 1e 
deelperiode blijken wèl samen te gaan met een verlaagde golfsteilheid, en 
bovendien met een verhoogde kurtosis van het ruwe meetsignaal, vooral in de 
tweede helft van juli 2005. Hier lijkt wel sprake te zijn van meetfouten. 
Vermoedelijk gaat het daarbij om algenaangroei (zie par. 6.1.2). 
 
Bij controle van de piekperiode Tp bleek dat vanaf windkracht 5 de verschillen 
tussen de vijf hierboven genoemde periodes erg klein waren. Tp nam daarbij 
toe van gemiddeld 3 s bij een wind van 8 m/s tot een waarde van 4.3 s bij 18 
m/s.  
Over de overige golfperiodematen zijn geen verdere bijzonderheden te 
melden.  
 
De hierboven genoemde controles zijn herhaald voor andere windrichtingen. 
Buiten de al in paragraaf 6.1 besproken meetfouten kwamen hieruit geen 
verdere bijzonderheden naar voren.  
 
Samengevat kan uit het bovenstaande en paragraaf 6.1 het volgende 
geconcludeerd worden: 
De analyses van paragraaf 6.1 suggereren dat bij de FL2 alleen november, 
december en wellicht september 2005 relatief vrij zijn van meetfouten. Zelfs 
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dan zijn fouten van 5% goed mogelijk door de “zwabberende” capstaaf-
calibratie (par. 6.1.6). Veel foutenbronnen (algen, voorkeurswaarden, storing 
door laadregelaar) spelen overigens vooral bij milde condities (Hm0 < 0.5 m) op 
zodat in de overige gevallen de betrouwbaarheid van de FL2-golfdata wellicht 
toch nog redelijk kan worden genoemd.  
 
 
6.3.2 Resultaten validatie golfmetingen; FL9 
 
De resultaten voor FL9 zijn weergegeven in Figuur 6.7. De spreiding (1σ) in de 
onderliggende puntenwolken meestal tussen 4 en 8 à 9 cm. Voor de periode-
indeling en de grafieksymbolen wordt verwezen naar het begin van paragraaf 
6.3. Vanwege de ligging van FL9 wijkt het gekozen windrichtingsbereik af van 
dat bij FL2. In Figuur 6.6 is gekozen voor 170o-260o, wat overeenkomt met een 
brede ZW/ZZW-sector.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 6.7 FL9: Golfhoogte Hm0 
(gemiddelde uit puntenwolk) als functie van 
de windsnelheid bij FL2. 
Windrichtingsbereik: 170 o -  260 o. 
Zie tekst begin par. 6.3 voor legenda. 

 

 
 

In Figuur 6.7 komen de golfhoogtes van de verschillende deelperiodes (zie 
begin van par. 6.3) goed overeen met elkaar, én met de resultaten van het 
vorige meetseizoen. Bij nadere beschouwing blijkt een flink aantal grafiek-
waarden van de 1e en 5e deelperiode circa 10% lager te liggen. Voor de eerste 
deelperiode is een deel van de golfsteilheden relatief laag – mogelijk een 
gevolg van algenaangroei. De oorzaak van de relatief lage golfhoogtes bij 
harde wind in de 5e deelperiode (om precies te zijn: 19-23 mei 2006) is niet 
helder; de kurtosis van het ruwe meetsignaal en de golfsteilheid wijzen geen 
van beide op meetfouten. Opvallend genoeg is de in paragraaf 6.1 besproken 
trendbreuk van 10% in de capstaafrespons niet in Figuur 6.7 terug te vinden. 
Bij een golfsteilheidsplot met aangepaste deelperiodes (niet getoond) lukt dat 
met enige moeite wel; kennelijk sneeuwt de trendbreuk onder in de natuurlijke 
variaties. 
 
Voor het overige zijn er bij zuidwestenwind weinig bijzonderheden te melden. 
De golfperiodes Tp, Tm-10, Tm01 en Tm02 van dit meetseizoen liggen tussen 3.3, 
2.8, 2.6 en 2.5 s bij 10 m/s, en 4.3, 3.8, 3.4 en 3.1 s bij 18 m/s wind. De bijbe-
horende waterstanden bij matige zuidwestenwind variëren van –35 cm NAP in 
de 3e deelperiode tot –20 cm NAP in de overige deelperiodes; bij harde wind 
liggen ze ruwweg een decimeter hoger. 
 
Voor de overige windrichtingen weinig bijzonderheden te melden. Tot medio 
augustus (1e deelperiode) is af en toe sprake van verlaagde golfsteilheden en 
verhoogde kurtosiswaarden, een aanwijzing voor algenaangroei. Medio januari 
2006 (3e deelperiode) lijken er verhoogde kurtosiswaarden zónder (meetfouten 
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in de vorm van) verlaagde golfsteilheden te zijn, mogelijk als gevolg van 
capstaafvoorkeurswaarden die opspelen door de dan lage waterstanden.  
 
Samengevat:  
De betrouwbaarheid van de FL9-golfdata lijkt dit meetseizoen redelijk tot 
goed goed. De belangrijkste aandachtspunten spelen vóór de ijsperiode: 
algenaangroei in de periode tot 20/8/2005, een 10% trendbreuk in de 
capstaafrespons rond 1/10/2005 (waarbij niet duidelijk is of de grootste 
fouten ervoor of erna optreden), en lichte voorkeurswaardeneffecten rond 
medio januari 2006.  
 
 
6.3.3 Resultaten validatie golfmetingen; FL5 
 
De resultaten voor FL5 zijn weergegeven in Figuur 6.8. De spreiding (1σ) in de 
onderliggende puntenwolken is meestal 4-8 cm, behalve bij harde wind in de 
1e deelperiode wanneer deze duidelijk groter is. Voor de periode-indeling en de 
grafieksymbolen wordt weer verwezen naar het begin van paragraaf 6.3. Om 
directe vergelijking met de FL9-data mogelijk te maken is ook hier gekozen 
voor een windrichtingsbereik van 170o-260o. Voor meer noordwestelijke 
richtingen neemt de strijklengte bij FL5 overigens sterk af (Figuur 6.5).  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 6.8 FL5: Golfhoogte Hm0 
(gemiddelde uit puntenwolk) als functie van 
de windsnelheid bij FL2. 
Windrichtingsbereik: 170 o -  260 o. 
Zie tekst begin par. 6.3 voor legenda. 

 

 
 

Bij FL5 zijn de golven vrij sterk dieptegelimiteerd. Voor de interpretatie van 
Figuur 6.8 zijn daarom ook de waterstanden van belang. Bij zuidwestenwind 
liggen deze meestal rond –20 cm NAP. Vanaf windkracht 7 liggen de waters-
tanden evenwel 10-20 cm hoger; in de 3e deelperiode zijn ze juist ca. 15 cm 
lager. Het dieptegelimiteerde karakter van de golven blijkt uit het feit dat de 
golfhoogtes van de 5e deelperiode niet verder toenemen vanaf windkracht 7 à 
8 (16 m/s). Omdat voor deze periode nog geen nauwkeurige bodemligging 
voor FL5 bekend is, is het gedrag van de golfhoogte-waterdiepte-verhouding 
Hm0/d onder deze condities nog niet vast te stellen. 
 
De golfhoogtes, golfperiodes en golfsteilheden van de deelperiodes komen 
uitstekend met elkaar overeen, op die 1e deelperiode na. Het afwijkende 
karakter daarvan komt volledig voor rekening van de eerste julidagen toen een 
ondeugdelijke capstaaf werd gebruikt 44. De golfperiodes Tp, Tm-10, Tm01 en Tm02 
van dit meetseizoen liggen overigens tussen 3.3, 2.8, 2.5 en 2.4 s bij 10 m/s, 

                                                       
44 De betreffende ANM2306-capstaaf was al sinds de plaatsing in maart 2005 
ondeugdelijk door de extreme voorkeurswaarden (zie Bottema, 2006a). Het feit 
dat de capstaaf op 4/5 juli 2005 defect raakte staat hier los van omdat alle cap-
staafmetingen van 5 juli tot 20 augustus 2005 hier afgekeurd en genegeeerd zijn. 
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en 4.5, 3.7, 3 en 2.7 s bij 18 m/s wind. In het eerste geval is de overeenkomst 
met de FL9 uitstekend, in het tweede geval doet de geringe bodemdiepte zich 
gelden en in Tp wat hoger dan op de FL9, en met name Tm02 duidelijk (ruim 
10%) lager. De golfhoogtes van de FL5 bij zuidwestenwind zijn ondanks de 
wat langere strijklengte dan bij de FL9. Dat speelt niet alleen bij harde maar 
ook bij matige wind, al is in het laatste geval het verschil dan maar klein. Dit 
alles is conform de trends van het vorige meetseizoen en wijst erop dat de 
golfhoogtes zelfs bij een Hm0/d-verhouding kleiner dan 0.3 al merkbaar worden 
gereduceerd door de beperkte bodemdiepte. 
 
Bij de controles voor de overige windrichtingen viel allereerst op dat veel 
metingen van de 5e deelperiode een opvallend lage golfsteilheid hadden. 
Nadere analyse wees uit dat de oorzaak niet was toe te schrijven aan 
meetfouten maar aan ‘deining’ die optrad tijdens een periode met aflandige 
wind in de eerste helft van mei 2006.  
Verder viel op dat de 1e, 2e en 3e deelperiode alle een cluster dagen met een 
verhoogde skewness en kurtosis van het ruwe meetsignaal hebben. In de 
eerste twee deelperiodes kan dit zowel aan algenaangroei of voorkeurswaardes 
worden toegeschreven, waarbij moet worden opgemerkt dat beide capstaven 
(ANM2306 en 2308) van die deelperiodes bepaald sterke voorkeurswaarden 
hebben. Toch vallen de fouten in de golfhoogte- en golfsteilheid wellicht mee. 
Dit omdat in de eerste drie deelperiodes geen van de capstaafsteunen vlak bij 
de waterspiegel heeft gelegen.  
 
Samengevat: 
Tot de ijsperiode van begin 2006 is op de FL5 gemeten met “probleemcapsta-
ven” met (zeer) sterke voorkeurswaarden, waarvan de eerste bovendien 
spoedig defect raakte. Na afkeuring van de laatste categorie gegevens lijken de 
meetfouten mee te vallen: geen van de capstaafsteunen bevond zich op een 
kritische positie. Daardoor lijkt de betrouwbaarheid van de FL5-metingen toch 
nog redelijk, ná de ijsperiode zelfs overwegend goed.  
 
 
6.3.4 Resultaten validatie golfmetingen; FL25 
 
De golfvalidatie bij FL25 is vaak lastig omdat de golven bij zuidwestenwind 
vaak erg klein zijn, terwijl harde oostenwind met forse golven maar weinig 
voorkomt. De golfhoogte Hm0 bij zuidwestenwind kwam dit meetseizoen bij 
gebrek aan harde wind amper over de 0.15 m uit. Daarom zijn in Figuur 6.9 de 
resultaten voor oosten- en noordoostenwind getoond. Daarbij is een afwijken-
de deelperiodedefinitie gehanteerd omdat op de FL25 geen metingen ná de 
ijsperiode zijn uitgevoerd. De 3e en 4e deelperiode bestrijken daarom respectie-
velijk november-december 2005 en januari 2006. De 5e deelperiode ontbreekt. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 6.9 FL25: Golfhoogte Hm0 
(gemiddelde uit puntenwolk) als functie van 
de windsnelheid bij FL2. 
Windrichtingsbereik: 30 o -  100 o. 
Zie tekst begin par. 6.3 voor legenda. 
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Uit Figuur 6.9 blijkt dat er tussen de periodes nog tamelijk grote verschillen in 
de golfhoogte Hm0 optreden. De spreiding (1σ) in de onderliggende 
puntenwolk is meestal 2-5 cm, in de 2e deelperiode tot ruim twee maal groter. 
Zowel de spreiding in de data van de 2e deelperiode als de verschillen ten 
opzichte van de 3e en 4e deelperiode lijken sterk samen te hangen met variaties 
in de temperatuuropbouw van de atmosfeer, en het lucht-water-
temperatuurverschil dat daar een maat voor is.  
Voor het overige valt op dat de golfhoogte al vanaf windkracht 5 (8 m/s) lijkt 
af te vlakken door de ondiepe waterbodem, net als de niet in Figuur 6.9 
getoonde golfperiode- en golfsteilheidsmaten. De bijbehorende waterstanden 
zijn weliswaar laag (-43 cm NAP, gemeten rond 17/10/2005), maar toch is de 
waterdiepte d met 2.1 meter nog zó groot dat Hm0/d niet groter is dan 0.3, een 
waarde waarbij op de FL5 nog nauwelijks van dieptegelimiteerde golven sprake 
is. 
 
Uit verdere analyses blijkt dat de skewness en kurtosis van het ruwe meetsig-
naal in de eerste deelperiode vrijwel continu fors aan de hoge kant zijn, een 
aanwijzing voor algenaangroei. Ook in 2e deelperiode zijn er clusters met 
mogelijke algeneffecten, namelijk 13 september tot 4 oktober en 20 oktober 
tot 4 november 2005. Daarbij lijkt de kans op meetfouten telkens het grootst in 
de laatste week van elk cluster. 
 
Samengevat: 
De FL25-metingen eindigen in janauri 2006. De betrouwbaarheid van de 
FL25-gegevens lijkt alleen in de maanden november tot en met januari vrij 
goed te zijn. In de eerste twee maanden van dit meetseizoen speelt algen-
aangroei een hoofdrol; in de twee maanden daarna een niet bij voorbaat uit te 
sluiten bijrol. 
 
 
6.3.5 Resultaten validatie golfmetingen; FL26 
 
De resultaten voor FL26 zijn weergegeven in Figuur 6.10, voor windrichtingen 
tussen 220o en 260o. De spreiding in de onderliggende puntenwolk is vrij hoog 
(3-11 cm) in de 3e en 4e periode en voor het overige meest 3-9 cm. Voor de 
legenda en periode-indeling wordt weer verwezen naar het begin van par. 6.3.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 6.10   FL26: Golfhoogte Hm0 
(gemiddelde uit puntenwolk) als functie van 
de windsnelheid bij FL2. 
Windrichtingsbereik: 220 o -  260 o. 
Zie tekst begin par. 6.3 voor legenda. 

 

 
 

De forse deelperiodeverschillen in de Hm0 van FL26 (Figuur 6.10) zijn zo goed 
als afwezig in de golfperiodematen Tp, Tm-10, Tm01 en Tm02. Bij een zuidwesten-
wind van 10 m/s waren Tp, Tm-10, Tm01 en Tm02 respectievelijk circa 2.2, 2.2, 2.0 
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en 1.9 s, bij 18 m/s ruwweg 3.1, 2.9, 2.7 en 2.6 s. De meetwaarden sporen 
goed met die van het vorige meetseizoen, maar zijn wel vaak een fractie lager.  
De golfsteilheidsverschillen tussen de 2e, 3e en 4e deelperiode zijn klein, maar 
de golfsteilheden sTm-10 in de 1e en 5e deelperiode zijn gemiddeld 10% en 20% 
lager dan in het winterhalfjaar. Daarbij heeft de 1e deelperiode relatief vaak een 
te lage (negatieve) kurtosis en de 5e juist een te hoge skewness en kurtosis. 
Kennelijk speelt in beide deelperiodes algenaangroei een rol van belang. In de 
overige deelperiodes lijken vooral de meteorologische condities bepalend voor 
de verschillen tussen de deelperiodes. Aanvullende analyses suggereren dat de 
laatste conclusies ook gelden voor de niet in Figuur 6.10 getoonde 
windrichtingen. 
 
Samengevat:  
De betrouwbaarheid van de FL26-gegevens lijkt overwegend goed, afgezien 
van algenproblemen aan het begin en eind van het meetseizoen. In de overige 
periodes lijkt de representativiteit van de FL2-referentiewind bij een niet-
neutrale temperatuuropbouw van de atmosfeer de grootste “foutenbron” te 
zijn, net als in het vorige meetseizoen. 
 
 
6.3.6 Resultaten validatie golfmetingen; SL29 
 
De resultaten voor SL29 zijn weergegeven in Figuur 6.11. Het windrich-
tingsbereik is 220 o -270o (WZW-wind). Voor de legenda en periode-indeling 
wordt weer verwezen naar het begin van par. 6.3. De onzekerheid in de gra-
fiekwaarden is kleiner dan 1 à 2 cm. De spreiding (1σ) in de onderliggende 
puntenwolk is met 1-4 cm dan ook bepaald laag te noemen.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 6.11 SL29: Golfhoogte Hm0 
(gemiddelde uit puntenwolk) als functie van 
de windsnelheid.  
Windrichtingsbereik: 220 o -  270 o. 
Zie tekst begin par. 6.3 voor legenda. 

 

 
 

In Figuur 6.11 zijn de golfhoogtes van de algenvrije 4e deelperiode het hoogst, 
waarbij de overeenkomst met het vorige winterhalfjaar goed is De golfhoogtes 
in de 2e, 5e en vooral 1e deelperiode zijn duidelijk lager dan de rest, 
vermoedelijk door algenaangroei. Bij zwakke wind vallen ook de golfhoogtes in 
de 3e deelperiode vrij laag uit. Nadere analyses suggereren dat dit is toe te 
schrijven aan de invloed van ijsvelden in de periode 11-17 januari 2006. Verder 
valt op dat Figuur 6.11 nauwelijks gegevens met windkracht 7 of hoger bevat. 
Van dieptegelimiteerde golven is dan ook nauwelijks sprake: bij 15 m/s wind is 
Hm0 gemiddeld 0.44 m, en met de bijbehorende waterstand van –48 cm NAP 
komt dat neer op een Hm0/d van 0.27. 
 
De deelperiodeverschillen van Figuur 6.11 zijn aanzienlijk kleiner bij de 
golfperiodematen Tp, Tm01 en Tm02. Bij een westzuidwestenwind van 8 m/s zijn 
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deze gemiddeld circa 1.9, 1.6 en 1.5 s, bij 14 s circa 2.5, 2.0 en 1.0 s. bedragen 
Tp, Tm01 en Tm02 respectievelijk circa 2.2, 1.9 en 1.7 s, bij 14 m/s circa 3.1, 2.4 en 
2.2 s. Bij Tm-10 wijkt de 1e deelperiode juist sterk af, met 50-100% verhoogde 
waarden bij zwakke en matige wind. Ook in de 2e en 5e deelperiode treden 
zulke verhoogde Tm-10-waarden op, maar in veel mindere mate. In de 3e 
deelperiode komen tot windkracht 4 bij alle golfperiodematen verlaagde 
waarden voor, vermoedelijk door ijsvelden. 
De golfsteilheid is in de 1e deelperiode vaak fors te laag, terwijl de skewness en 
kurtosis dan fors te hoog zijn; in mindere mate geldt dat ook voor de 2e en 5e 
deelperiode. In de deelperiode vertonen de skewness en kurtosis geen afwijkin-
gen; wel lijkt de golfstielheid bij zwakke wind soms aan de lage kant te zijn.  
 
De trends voor de overige windrichtingen weken niet wezenlijk af van hetgeen 
hierboven beschreven is. Tot en met 30 augustus 2005 wezen de sterk ver-
hoogde skewness- en kurtosiswaarden op sterke algenaangroei. In mindere 
mate was dat het geval van 11 september tot 5 oktober 2005 en van 20-30 
mei 2006. De licht verhoogde skewness- en kurtosiswaarden tussen 20 en 30 
oktober 2005 suggereren dat wellicht zelfs toen sprake was van algenaangroei. 
 
Samengevat: 
De betrouwbaarheid van de SL29-metingen valt vooral tegen door algenaan-
groei en het gebruik van een sterk niet-lineaire capstaaf (Tabel 6.2). In novem-
ber-december 2005 en maart-april 2006 is de betrouwbaarheid van de metin-
gen in elk geval nog redelijk. De hele periode juli-augustus 2005 is 
onbetrouwbaar door algenaangroei. In mindere mate geldt dat voor 
september-oktober 2005 en mei-juni 2006. Ook de metingen van januari 
2006 zijn minder betrouwbaar (met name na de 10e), ditmaal door ijsgang.  
 
 
6.4 Validatie golfgegevens; samenvatting en conclusies 

In dit hoofdstuk zijn achtereenvolgens behandeld: 
- meetproblemen bij golfmetingen 
- validatiemethodiek 
- validatieresultaten – per meetpaal 

 
In paragraaf 6.1 is een aantal meetproblemen bij golfmetingen belicht. 
Allereerst is ingegaan op voorkeurswaarden in de capstaafmetingen en de 
daarmee samenhangende niet-lineareiten in de calibratiefunctie (par. 6.1.1).  
De meetfouten in Hm0 en vooral Tm-10 bleken veel groter dan voorheen gedacht 
en kunnen meer dan 20% zijn bij Hm0 kleiner dan 0.5m, en meer dan 50% bij 
Hm0 kleiner dan 0.25 m. Capstaven met potentieel grote meetfouten zijn vooral 
ingezet op de FL2, FL5 en SL29. Bij de FL2 was de kans op meetfouten het 
grootst, vooral in juli en oktober 2005 en januari 2006. Wellicht was er ook bij 
de FL9 nog sprake van meetfouten (aug.-sept. 2005; januari 2006). Vanaf 
maart 2006 zijn overal diverse capstaafsteunen verwijderd waardoor de kans 
op meetfouten klein is geworden.  
 
Meetfouten door algenaangroei (par. 6.1.2) zijn moeilijk eenduidig detecteer-
baar, al geven de capstaaftesten samen met de gemeten skewness en kurtosis 
nuttige aanwijzingen. Juli en augustus 2005 gaven meestal de grootste (kans 
op) algengerelateerde meetfouten. Het algenseizoen duurde ditmaal echter 
lang, waardoor de kans op algenmeetfouten tot ver in september en oktober 
aanwezig bleef. Na een rustig winterhalfjaar staken de algenproblemen vanaf 
de 2e week van mei 2006 weer de kop op. FL2 en SL29 lijken dit seizoen de 
meeste algenproblemen te hebben gehad, FL5 en FL9 de minste.  
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Instrumentverloop valt goed aannemelijk te maken maar is door de vaak 
inconsistente aanwijzingen moeilijk te kwantificeren (par. 6.1.3). Bij FL2 lijkt 
verloop zich vooral te beperken tot de offset; bij FL5 is er tot februari 2006 
waarschijnlijk een afwijking van orde –3% in de calibratiefactor. Bij FL9 wordt 
rond 1/10/2005 de capstaafrespons ineens circa 10% sterker, maar het is 
onduidelijk of de meetfouten vooral vóór of ná die trendbreuk optreden.  
 
Meetfouten door te korte meetinstrumenten (par. 6.1.4) waren dit 
meetseizoen goeddeels afwezig. Wel is intussen duidelijk geworden dat niet 
alleen golfoverslag door de hoogste golfkammen vermeden moet worden, 
maar ook droogval in de diepste golfdalen. 
 
Voor biasvrije spectrale golfparameters (Hm0, Tp, Tm-10, Tm01, Tm02) is het belang-
rijk het juiste frequentiebereik te kiezen waarover de golfspectra numeriek 
geïntegreerd moeten worden (Tabel 2.5 en par. 6.1.5). Bij integratie tot 1.5 Hz, 
zoals toegepast op de FL25 en SL29, is voor golfhoogtes Hm0 groter dan 0.2 m 
de bias in Tm01 minder dan 10%; de bias in Hm0 en Tm-10 is dan minder dan 5%. 
Op de overige locaties, bij integratie tot 1 Hz, zijn die nauwkeurigheden 
haalbaar voor golven groter dan 0.4 Hz. Biasvrije Tm02-waarden zijn bij de 
huidige inwinfrequentie eigenlijk nooit haalbaar. 
 
Paragraaf 6.1.6 gaat in op de overige meetproblemen en foutenbronnen : 
Meetfouten door ijsgang traden op vanaf medio januari 2006, op het 
Slotermeer al vanaf eind december. Vaak zaten er al grote ijskoeken rond de 
capstaven voordat ook het meetsignaal zichtbaar werd beïnvloed. 
De niet-lineairiteiten in de capstaafcalibratie speelden vooral bij de FL2 (tot 
februari 2006) en de FL9 (oktober 2005 tot februari 2006). 
De overige meetfouten traden vooral bij de FL2 en FL5 op: 

• FL2: onvolledige samples tot 11/8/2005 
• FL2: veel golftoppen vervangen voor dataloggerdummiewaarden 

(17/3-6/4/2006) 
• FL2: 6/4-6/6/2006: overdag bij zon stoorsignaal door laadregelaar 
• FL5: 4/7-20/8/2005: diverse fouten door defect rakende capstaaf 

 
In paragraaf 6.2 komen de validatiemethodieken aan bod. De resultaten van de 
validatie worden besproken in paragraaf 6.3.  
 
De belangrijkste resultaten zijn, per meetpaal: 

1) Bij de FL2 zijn november, december en wellicht september 2005 rela-
tief vrij van meetfouten. Ook dan zijn nog fouten van 5% mogelijk 
door een “zwabberende” capstaafcalibratie. Veel foutenbronnen 
(algen, voorkeurswaarden, storing door laadregelaar) spelen vooral bij 
milde condities op, zodat bij wat grotere golfhoogtes  (Hm0 > 0.5 m) de 
betrouwbaarheid van de FL2-metingen wellicht toch nog redelijk is.  

2) De betrouwbaarheid van de FL9-golfdata lijkt dit meetseizoen redelijk 
tot vrij goed. De belangrijkste aandachtspunten spelen vóór de 
ijsperiode: algenaangroei in de periode tot 20/8/2005, een 10% 
trendbreuk in de capstaafrespons rond 1/10/2005 (waarbij niet 
duidelijk is of de grootste fouten ervoor of erna optreden), en lichte 
voorkeurswaardeneffecten rond medio januari 2006.  

3) De betrouwbaarheid voor de FL5 lijkt redelijk, na de ijsperiode meestal 
goed, mits de metingen tot 20/8/2005 worden genegeerd (defecte 
capstaaf). Tot de ijsperiode had FL5 “probleemcapstaven” met (zeer) 
sterke voorkeurswaarden, maar de meetfouten lijken mee te vallen 
omdat geen van de capstaafsteunen zich op een kritische positie 
bevond.  
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4) De FL25-metingen eindigen in januari 2006. De betrouwbaarheid van 
de FL25-gegevens lijkt alleen in de maanden november tot en met 
januari vrij goed te zijn. In de eerste twee maanden van dit meetsei-
zoen speelt algenaangroei een hoofdrol; in de twee maanden daarna 
een niet bij voorbaat uit te sluiten bijrol.  

5) De betrouwbaarheid van de FL26-gegevens lijkt meestal goed, afge-
zien van algenproblemen aan het begin en eind van het meetseizoen. 
In de overige periodes lijkt de representativiteit van de FL2-referentie-
wind bij een niet-neutrale temperatuuropbouw van de atmosfeer de 
grootste “foutenbron” te zijn, net als in het vorige meetseizoen. 

6) De betrouwbaarheid van de SL29-metingen valt tegen door algenaan-
groei en het gebruik van een sterk niet-lineaire capstaaf (Tabel 6.2). In 
november-december 2005 en maart-april 2006 is de betrouwbaarheid 
van de metingen in elk geval nog redelijk. De hele periode juli-augus-
tus 2005 is onbetrouwbaar door algenaangroei. In mindere mate geldt 
dat voor september-oktober 2005 en mei-juni 2006. Ook de metingen 
van januari 2006 zijn minder betrouwbaar (met name na de 10e), 
ditmaal door ijsgang.  

 
Daarnaast zijn er vier aanvullende conclusies en aanbevelingen: 

• Enkele recent doorgevoerde windsnelheidscorrecties (Hoofdstuk 4) 
bemoeilijken een directe vergelijking van de huidige gegevens met die 
uit eerdere rapportages.  

• Vooral in situaties met een niet-neutrale temperatuuropbouw van de 
atmosfeer (significante lucht-water-temperatuurverschillen) bestaat de 
indruk dat de gebruikte FL2-referentiewind niet altijd optimaal 
representatief is voor de FL25- en FL26-locaties.  

• Eerder (Bottema, 2002b) is opgemerkt dat controles achteraf 
tijdrovend zijn, en onvoldoende om de uiteindelijke meetfouten tot 
minder dan 10% te beperken. Daarom moet er niet alleen aandacht 
zijn voor controles achteraf, maar vooral ook voor een waterdichte 
kwaliteitsborging en documentatie vooraf.   

• Capstaafmetingen zijn betrouwbaar  te maken, maar gezien alle in dit 
hoofdstuk beschreven haken en ogen moet “blind gebruik” in alle 
gevallen worden vermeden (zie ook Bottema, 2005b). 
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7 Golfklimatologie en toepassingen 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de klimatologie van de golven, zowel 
op basis van een meerjarige meetreeks (paragraaf 7.1) als op basis van alleen 
het huidige meetseizoen (paragraaf 7.2 en 7.3). In paragraaf 7.4 worden 
enkele golfsteilheidsgegevens besproken, terwijl in paragraaf 7.5 kort wordt 
ingegaan op de golfgroeilimiet op ondiep water. Tot slot volgt een 
samenvattende terugblik in paragraaf 7.6. 
 
 
7.1 Meerjarige golfklimatologie FL2 en FL25 

Zowel de FL2 en FL25 zijn dit meetseizoen naar een andere locatie verplaatst. 
Dit is een goede aanleiding om terug te blikken op alle metingen aan de hand 
van een meerjarenklimatologie. Dat laatste woord geeft al aan dat primair op 
gemiddelde condities wordt ingegaan; voor de bespreking van specifieke 
(storm)cases wordt verwezen naar de eerdere stormseizoenrapportages. 
 
Zowel bij de FL2 als de FL25 is uitgegaan van een periode van medio 1997 tot 
in het meetseizoen 2005-2006. Bij de FL2 loopt de klimatologie tot medio 
2005, bij de FL25 tot februari 2006. Alleen volledig betrouwbare gegevens zijn 
meegenomen in de klimatologie45. De maanden mei-september zijn telkens 
genegeerd vanwege mogelijke algenaangroei. Ook periodes met storingen, sig-
nificant verloop of onzekere correcties (zie vorige rapportages) zijn genegeerd. 
Bij FL25 zijn daardoor de meeste metingen vóór 2001 afgevallen, bij de FL2 
veel metingen in de periode april 2000 – april 2004. Om te voorkomen dat – 
met name bij dieptegelimiteerde golven – de resultaten vertekend raken door 
afwijkende waterstanden wordt de klimatologie alleen gebaseerd op 
waterstanden onder NAP (gemiddeld circa –20 cm NAP). 
 
Figuur 7.1 geeft de meerjarige golfhoogteklimatologie voor de FL2: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 7.1  FL2: Meerjarig gemiddelde 
golfhoogte Hm0  als functie van de wind-
condities, voor waterstanden onder NAP.  

 

 
 

                                                       
45 Met kwaliteitscode 10 in de in de tabelbestanden 10 zijn, wat alleen mogelijk is 
als –0.5 < Sk < 1.5 en 2.2 < Ku < 5, met Sk/Ku de skewness en kurtosis van het 
ruwe meetsignaal.  
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De grafiekwaarden in Figuur 7.1 zijn gebaseerd op minimaal 6-12 datablokken 
van 20 minuten en maximaal orde 700 datablokken, het laatste bij een zuid-
westenwind van maximaal 6 Beaufort. De relatieve onzekerheid in de grafiek-
waarden is hoogstens orde 2% en wordt bepaald door het aantal onderliggen-
de gegevens en de spreiding daarin. In relatieve termen bedraagt de laatste 
circa 20%, 10% en 5% bij respectievelijk windkracht 4, 5 en 8 46.  
De trends in de golfhoogtes komen op het eerste gezicht goed overeen met de 
strijklengtes in (Bottema, 2006a), met de laagste golfhoogtes op bij OZO-wind 
en de hoogste bij WZW-wind. De kleinste en grootste strijklengtes verschillen 
ongeveer een factor 20, de kleinste en grootste golfhoogtes – bij elk van de 
windsnelheden – circa een factor 2.6. Dat laatste is fors kleiner dan de 
“theoretische” factor 3.8 die volgt uit de effectieve strijklengte (fig. 6.5 in 
Bottema, 2006a) en de diepwatergolfgroeikrommes van Kahma en Calkoen 
(1992). Ook de relatief hoge golfhoogtes bij Noordenwind zijn niet te verklaren 
uit de strijklengteverhoudingen.  
De trends als functie van de windsnelheid U10 sporen wél vrij goed met die van 
Kahma en Calkoen (1992). De laatste geeft Hm0 ~ U10

1.1, de huidige metingen 
geven Hm0 ~ U10

1.2. Wel is het wat verrassend dat de golfgroei bij harde wind 
nog niet afvlakt door ondiepwatereffecten (Hm0/d ~0.3 bij Hm0 = 1.3 m). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 7.2  FL2: Meerjarig gemiddelde 
golfperiode Tm01  als functie van de wind-
condities, voor waterstanden onder NAP.  

 

 
 

Figuur 7.2 toont de golfperiodes Tm01 voor de FL2. Er is hier voor Tm01 gekozen 
omdat Tm01 ook bij zwakke wind en korte strijklengte relatief eenduidige waar-
den heeft (weinig invloed van wat langere en niet-lokaal opgewekte golven), 
maar niet zo sterk als Tm02 afhangt van het gekozen spectrale integratiebereik 
(par. 6.1.5). Overigens hangen de gemiddelde Tm01 en Tp op de FL2 vrij eendui-
dig samen: Tm01/Tp varieert van 0.8 bij een brede westelijke sector tot 0.95 in 
een smalle sector (O-OZO) met minimale strijklengtes. Voor het verschil tussen 
de gemeten en “theoretische” Tp-trends als functie van de windsnelheid en 
strijklengte gelden overigens vergelijkbare conclusies als voor Hm0.  
 
Figuur 7.3 geeft de golfhoogteklimatologie voor de FL25. De beschutte sector 
is hier aanzienlijk breder dan bij de FL2. Bij matige wind (windkracht 4) is het 
verschil tussen de hoogste en laagste Hm0 aardig consistent met de strijklengtes 
en Kahma en Calkoen (1992). Bij hogere windsnelheden neemt Hm0 relatief 
weinig toe, zowel met de strijklengte als de windsnelheid. Kennelijk gaat bij 
aanlandige (oostelijke) wind de ondiepe bodemligging dan een te grote rol 
spelen. Overigens zijn de Hm0-trends van Figuur 7.3 een stuk geleidelijker dan 

                                                       
46 De grafiek bevat geen punten met een windsnelheid van 21 m/s (windkracht 8-
9) omdat het aantal metingen daarbij te klein was om de de grafiekwaarden op 
meer dan één case te baseren. Dat kwam mede omdat  veel afgekeurde metingen 
juist in de relatief stormrijke jaren 2000 en 2002 vielen. 
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de strijklengtetrends in Figuur 6.5. Dit suggereert dat de strijklengtes van 
Figuur 6.5 op een te smalle (wind)richtingssector zijn gebaseerd. Dit lijkt te 
worden bevestigd door de resultaten van de FL2, waar de beschutte sector 
smaller en sterker was in termen van een strijklengte dan in termen van Hm0 (zie 
Figuur 7.1, en fig. 6.5 van de vorige stormseizoenrapportage).  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 7.3  FL25: Meerjarig gemiddelde 
golfperiode Hm0  als functie van de wind-
condities, voor waterstanden onder NAP.  

 

 
 

Bij de FL25 is de spreiding in de onderliggende 20-minuten-waarden van Hm0 
tamelijk groot. Relatief gezien is deze bij windkracht 4, 6 en 8 respectievelijk 
30%, 20% en 10%. Als de grafiekwaarden op relatief weinig datablokken zijn 
gebaseerd komt deze spreiding ook in de grafiekwaarden naar voren; zie de 
rode pijlen in Figuur 7.3. Bij de grafiekwaarden met 18 m/s is overigens enige 
voorzichtigheid geboden: bij sommige stormen neemt Hm0 namelijk tegen alle 
verwachtingen in af met toenemende wind (zie o.a. Bottema, 2006a,b). 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 7.4  FL25: Meerjarig gemiddelde 
golfperiode Tm01  als functie van de wind-
condities, voor waterstanden onder NAP.  

 

 
 

De golfperiodes Tm01 van de FL25 zijn getoond in Figuur 7.4. Op de twee met 
pijlen gemarkeerde punten na oogt de grafiek meestal wat gladder dan Figuur 
7.3. De spreiding in de onderliggende gegevens is dan ook fors kleiner: 10% 
tot soms 20% bij een wind van  6 m/s, en slechts 5% bij een wind van 18 m/s.  
Voor het overige valt dat de grafiekwaarden bij westenwind erg dicht bij elkaar 
liggen; mogelijk als gevolg van de dan optredende gemengde golfvelden. Dat 
laatste lijkt er ook voor een rommelig en weinig eenduidig verloop van Tp te 
zorgen in een brede westzuidwestelijke windsector. Ook de gemiddelde 
Tm01/Tp-verhouding is door die gemengde golfvelden sterk variabel. Zo ligt 
Tm01/Tp rond de 0.92 bij aflandige wind (ZZW-W), rond de 0.65 bij schuin 
aflandige wind (NW), en rond de 0.75 bij aanlandige wind. De sector met 
aflandige wind (ZZW-W) is ook de enige waarin Tm01/Tp duidelijk toeneemt met 
de windsnelheid, het meest langs de randen van de beschutte sector. 
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7.2 Golfhoogte – “klimatologie” meetseizoen 2005-2006 

De basis van de hier te bespreken éénjaars’klimatologie’ bestaat net als bij de 
meerjaarsklimatologie uit puntenwolkgrafieken van het onderstaande type: 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 7.5  FL2: Golfhoogte Hm0 (20-minu-
ten-waarden) als functie van de 
windrichting, bij een windsnelheid tussen 9 
en 11 m/s, voor waterstanden onder en 
boven –20 cm NAP (licht- en donkerblauwe 
punten).  

 

 
 

Omdat validatie hier het primaire doel is, is alleen een selectie op datum 
toegepast: alleen gegevens van de periode november 2005 tot en met april 
2006 worden hier gepresenteerd en besproken. Zo wordt voorkomen dat de 
resultaten vertekend worden door algenaangroei.  
De circa 1100 losse punten komen overeen met evenzoveel 20-minuten-data-
blokken van de meetpaal FL5. Meetpunten met een waterstand tussen -46 cm 
NAP en -20 cm NAP zijn lichtblauw weergegeven, de overige meetpunten (met 
waterstanden tot NAP) donkerblauw. Bij zuidwestenwind zijn de golfhoogtes 
bij lage waterstanden bijna 9% lager dan bij hoge waterstanden, al is het 
bijbehorende waterdiepteverschil slechts 5%. De verklaring lijkt dan ook 
tenminste deels te liggen in de tamelijk grote relatieve spreiding in de 
metingen, die orde 10% bedraagt (1σ). Behalve naar waterstand is ook een 
uitsplitsing gemaakt naar metingen vóór en ná de ijsperiode, zodat een extra 
controle op trendbreuken mogelijk was. De resultaten zijn niet getoond omdat 
bij geen van de meetlocaties sprake was van eenduidige aanwijzingen voor een 
trendbreuk tussen de metingen vóór en ná de ijsperiode. 
Vervolgens is Figuur 7.5 vergeleken met Figuur 7.1. Daaruit blijkt dat de 
verschillen ten opzichte van de oude FL2-locatie meestal meevallen. Alleen in 
de richtingssector O-ZZO is de Hm0 van Figuur 7.5 15-40% hoger dan in de 
oude situatie.  
 
Voor de klimatologie worden alle meetpunten (uit Figuur 7.1 en soortgelijke 
grafieken) verdeeld over windrichtings- en windsnelheidsklassen, en vervolgens 
gemiddeld. Om algenproblemen te vermijden worden uitsluitend gegevens uit 
de periode 1/11/2005 tot en met 30/4/2006 gebruikt.  
 
Hieronder wordt een aantal tabellen met een golfklimatologie van de golf-
hoogte Hm0 gegeven. De gegevens zijn ingedeeld in 12 windrichtingsklassen 
van 30o breed. Daarbij zijn de resultaten gepresenteerd voor twee windsnel-
heden: 10 m/s (9-11) en 14 m/s (13-15).  
 
Tabel 7.1 geeft een overzicht van de gemiddelde golfhoogtes als functie van de 
windrichting, bij een windsnelheid van 10 m/s. 
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tabel 7.1 Gemiddelde van golfhoogte Hm0 
als functie van de windrichting bij een 
windsnelheid (FL2 voor IJsselmeerlocaties, 
SL29 voor Slotermeer) van 9-11 m/s.  

 
 FL2 FL5 FL5 FL9 FL25 FL26 SL29 
betrouwbaarheid 0 ? 0 / (+) 0 / (+) 0 / (+) (+) + 0 / (+?) 
waterstand (m NAP) alle < -0.2 > -0.2 alle alle alle alle 
windrichting (o)        

0 0.60 (0.14) (0.13) 0.40  0.81  
30 0.46     0.76 0.22 
60        
90        
120 0.38> 0.46  0.67 0.56 0.67  
150 0.40 0.50  0.59 0.45 0.63 0.23 
180 0.57 0.57>  0.63 0.30 0.55 0.26 
210 0.62 0.61> 0.62 0.65 0.16 0.50 0.27 
240 0.67 0.56> 0.56 0.60 0.10< 0.43< 0.29 
270 0.63 0.43> 0.46 0.54 0.18 0.51 0.27 
300 0.60 0.30  0.52 0.26 0.59 0.25 
330 0.62 0.25> 0.19 0.46 (0.42) 0.74 0.26 

 
Allereerst een toelichting op Tabel 7.1. 
De betrouwbaarheidsindicaties ( + (+) o - ) geven een subjectief oordeel van 
de overall betrouwbaarheid van de tabelgegevens, op basis van de bevindingen 
van Hoofdstuk 6. Alleen bij de FL26 lijken de metingen zonder meer betrouw-
baar; elders zorgen storingen en niet-ideale capstaafrespons (zie par. 6.1 en 6.3 
voor details) voor minder betrouwbare metingen.  
De hoeveelheid onderliggende gegevens per tabelwaarde varieert van 10 tot 
400 datablokken van 20 minuten. Tabelwaarden op basis van minder dan 20 
20-minuten-blokken zijn tussen haakjes geplaatst; tabelwaarden op basis van 
meer dan 100 datablokken zijn vetgedrukt. 
De relatieve spreiding in de onderliggende gegevens (één standaarddeviatie 
gedeeld door gemiddelde) ligt bij aanlandige wind uit westelijke richtingen 
meestal in de orde van 10%. Gezien het aantal onderliggende gegevens zou de 
onzekerheid in de tabelgegevens zou circa 5-10 maal kleiner moeten zijn, en 
uitkomen op 1-2%. Voor aflandige wind en voor oostelijke windrichtingen 
geldt echter een grotere onzekerheidsmarge omdat de relatieve spreiding in de 
onderliggende data voor die situaties vaak groter (15-40%) blijkt te zijn. De 
bron van de spreiding lijkt vooral te liggen in fysische factoren zoals 
waterstand,  vlagerigheid van de wind, temperatuuropbouw van de atmosfeer 
(zie opmerkingen par. 6.3.4, 6.3.5 en 6.4) en de luchtdichtheid (zie Bottema, 
2002b; Bottema et al., 2003). Bronnen van toevallige fouten (middelingstijd; 
breedte van windsnelheidsinterval) lijken maar een vrij beperkte rol te spelen. 
Op een enkele uitzondering na komen de huidige meetwaarden binnen 10% 
overeen met die van het vorige meetseizoen; de uitzonderingen hangen samen 
met: 

• FL2, OZO-wind: De langere strijklengte voor de nieuwe meetlocatie 
• FL5, lage waterstanden: Meetfouten (extreme voorkeurswaarden) in 

het seizoen 2004-2005 
• FL25/FL26, WZW-wind: stabiele atmosferische temperatuuropbouw 

 
In eerdere rapportages zijn in aanvulling op Tabel 7.1 altijd tabellen met 
golfhoogtes bij een windsnelheid van 16 m/s geplaatst. Dit winterhalfjaar 
werden die windsnelheden alleen op 16 december en 3 april (zie Figuur 3.1 in 
Hoofdstuk 3) gedurende korte tijd gehaald of benaderd. Daarom is de huidige 
tabel met harde-wind-condities (Tabel 7.2) ditmaal gebaseerd op een 
windsnelheid van 14 (13-15) in plaats van 16 m/s. Het is dit seizoen overigens 
voor het eerst dat een dergelijke neerwaartse aanpassing noodzakelijk bleek.  
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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tabel 7.2 Gemiddelde golfhoogte Hm0 als 
functie van de windrichting bij een 
windsnelheid (FL2 voor IJsselmeerlocaties, 
SL29 voor Slotermeer) van 13-15 m/s.  

 FL2 FL5 FL5 FL9 FL25 FL26 SL29 
betrouwbaarheid 0 / (+?) (+) (+) (+) (+) + (+) 
waterstand (m NAP) alle < -0.2 > -0.2 alle alle alle alle 
windrichting (o)        

210 0.92 0.79> (0.92)> 0.88 ca. 0.20 0.71>  
240  (0.77) (0.82)   0.67 0.41 
270 (0.90) (0.65)  (0.81) (0.33) (0.86) (0.41) 
300 (0.91) (ca. 0.53)  (0.78) (0.39) (0.91) (0.43) 
330 (0.86) (0.35)  (0.69) (0.50) (0.99)  

 
De meerpeilvariaties en het aantal gegevens (per locatie in Tabel 7.2: 33 à 88 
20-minuten-blokken) waren ook dit seizoen erg klein. Bij de meest kritische 
locatie – FL5 – is tóch nog een uitsplitsing naar waterstand gemaakt: de water-
standen bij de 3e en 4e kolom in Tabel 7.2 zijn gemiddeld –25 cm en –9 cm 
NAP. Elders ligt de gemiddelde waterstand meest iets onder de –20 cm NAP, bij 
aflandige wind (op de FL25/FL26) nóg eens 10-20 cm lager. Op het 
Slotermeer (SL29) is de gemiddelde waterstand bij tabel 7.2 –47 cm NAP.  
De relatieve spreiding in de onderliggende golfhoogtegegevens bij Tabel 7.2 in 
twee apart aangegeven gevallen ruim 20%; in de overige gevallen 5-14%. De 
absolute onzekerheid in de tabelgegevens meestal hoogstens 3 cm.  
Na verrekening van het afwijkende windsnelheidsbereik lijken de verschillen ten 
opzichte van het vorige meetseizoen meestal acceptabel (< 10%). Bij ZZW-
wind vielen de golfhoogtes van FL5 en FL26 rond 15% hoger uit dan het 
vorige meetseizoen, maar de oorzaak daarvan viel niet te achterhalen. 
 
Bij verdere controles blijkt dat de uit Tabel 7.1 en 7.2 af te leiden golfhoogte-
verschillen tussen meetlocaties redelijk correleren met de uit Figuur 6.5 af te 
leiden strijklengteverschillen. De belangrijkste uitzonderingen zijn:  

- bij noordelijke en oostelijke winden zijn de golfhoogtes bij FL25 lager 
dan op grond van de strijklengte verwacht zou worden. 

- bij harde wind uit het zuiden tot westen zijn de golfhoogtes van FL5 
relatief laag ten opzichte van FL9, waarschijnlijk door golfbreking. 

- bij westenwind heeft FL9 wellicht wat lagere golven dan op grond van 
de strijklengteverhoudingen tussen de locaties verwacht zou worden. 

 
 
7.3 Golfperiode – “klimatologie” meetseizoen 2005-2006 

Op een zelfde manier als hierboven is ook een klimatologie voor de 
piekperiode Tp bepaald. Figuur 7.6 geeft daarbij de piekperiodes Tp van de FL2, 
in aanvulling op de in Figuur 7.5 getoonde golfhoogtes Hm0. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Figuur 7.6  FL2: Piekperiode Tp (20-
minuten-waarden) als functie van de 
windrichting, bij een windsnelheid tussen 9 
en 11 m/s. Gemiddelde waarden: vierkantjes 
verbonden door zwarte lijn.  
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In Figuur 7.6 is te zien dat de piekperiode Tp meestal niet al te sterk verandert 
met de windrichting, behalve wellicht bij OZO-wind wanneer Tp zou kunnen 
zakken tot 2.1 s. Het aantal metingen is echter te klein om hier definitieve 
uitspraken over te doen. Tabel 7.3 geeft de gemiddelde piekperiodes op basis 
van figuren als Figuur 7.6, voor een windsnelheden van 10 (9-11) m/s. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tabel 7.3 Gemiddelde piekperiode Tp als 
functie van de windrichting bij een 
windsnelheid (FL2 voor IJsselmeerlocaties, 
SL29 voor Slotermeer) van 9-11 m/s.  

 
 FL2 FL5 FL9 FL25 FL26 SL29 
betrouwbaarheid + + + + + + 
windrichting       

0 2.97 ca. 1.8> 2.40  3.71  
30 2.86    3.30 1.68 
60       
90       
120 2.53 2.99 3.09 3.26 3.29  
150 2.70 3.08 3.08 2.86 3.12 1.58 
180 3.13 3.35 3.29 2.35 2.82 1.97 
210 3.13 3.35 3.22 1.60> 2.46 2.04 
240 3.21 3.29 3.18 1.39 2.39 2.13 
270 3.40 3.05 3.16 1.40 2.95< 2.09 
300 3.31 2.69 2.77 ca. 2.9< 3.45 1.90 
330 3.20 2.33 2.62 (ca. 3.8) 3.65< 1.87 

 
Net als in Tabel 7.1 zijn de vetgedrukte getallen gebaseerd op meer dan 100 
datablokken, en de tussen haakjes geplaatste getallen op minder dan 20 blok-
ken. De betrouwbaarheid is voor alle meetpalen goed ( “ + “ ). Veel fouten-
bronnen (verloop, voorkeurswaarden, …) hebben namelijk wèl invloed op de 
golfhoogte maar niet of nauwelijks op de piekperiode. Omdat ook de water-
stand weinig invloed heeft op de piekperiode zijn de FL5-resultaten, anders dan 
in Tabel 7.1, nu in één kolom weergegeven. 
 
Meestal komen de resultaten van Tabel 7.2 binnen 0.1 s overeen met die van 
het vorige meetseizoen. In een klein aantal gevallen lopen de verschillen op tot 
0.3 à 0.6 s, wat is aangegeven met > - en < - tekens. Deze afwijkende gevallen 
vallen meestal samen met de randen van beschutte sectoren, wanneer Tp sterk 
varieert met de windrichting. Bij de FL5 en FL25 is dan zelfs sprake van niet-
eenduidige Tp-waarden: bij gegeven windrichtingen zijn clusteren de metingen 
rond twee verschillende Tp-waarden die ruwweg een factor twee uit elkaar 
liggen. Vaak is dan de onzekerheid in de tabelwaarden vaak groter dan 0.1 s, 
wat in de tabel met een “ca.” is aangeduid. 
 
De resultaten voor een windsnelheid van 14 m/s zijn in Tabel 7.4 gegeven.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tabel 7.4 Gemiddelde piekperiode Tp als 
functie van de windrichting bij een 
windsnelheid (FL2 voor IJsselmeerlocaties, 
SL29 voor Slotermeer) van 13-15 m/s.  

 
 FL2 FL5 FL9 FL25 FL26 SL29 
betrouwbaarheid + + + + + + 
windrichting       

210 3.63 4.01 3.79 1.54 2.79  
240  (4.00)   2.90 2.47 
270 (4.10) (3.66)< (3.87) (1.72) (3.38)> (2.47) 
300 (4.12) (3.40)> ca. 3.7> (ca. 

2.6)> 
(4.06) (2.39) 

330 (3.78) (2.97) (3.07) (4.25) (4.19)  

 
In vijf gevallen weken de huidige Tp-waarden, na verrekening van het ditmaal 
afwijkende windsnelheidsberiek, 0.2 tot 0.9 seconde af van die van het vorige 
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meetseizoen, zie de > - en < - symbolen. Daarbij ging het telkens om gevallen 
waar Tp sterk met de windrichting varieert. Eigenlijk valt het aantal afwijkende 
gevallen mee, in elk geval als bedacht wordt dat Tabel 7.4 op nog minder 
gegevens is gebaseerd (33-88 datablokken van 3-8 onafhankelijke cases) dan 
de tabel van het meetseizoen 2004-2005. 
 
Bij vergelijking van van Figuur 6.5, Tabel 7.3 en Tabel 7.4 valen uiteindelijk nog 
de volgende zaken op : 

• Bij FL25 neemt Tp bij ZZW- en WNW-wind af met toenemende wind 
• Bij NNW-wind is de Tp van FL25 hoger dan op de FL26, ondanks de 

kortere strijklengte. 
• Bij WNW-wind lijken – gegeven de strijklengteverhoudingen tussen 

alle meetlocaties – de Tp-waarden van FL26 en deels ook FL25 aan de 
hoge kant, en die van FL9 wellicht aan de lage kant.  

 
Al met al leiden de huidige analyses niet tot nieuwe twijfels aan de metingen. 
Dat geldt ook voor de zojuist genoemde uitzonderingsgevallen, die 
vermoedelijk vooral zijn toe te schrijven aan de – al dan niet door gemengde 
golfvelden veroorzaakte – snelle variaties van Tp met de windrichting voor de 
hierboven genoemde windrichtingen en meetlocaties.  
 
 
7.4 Golfsteilheid 

Bij het extrapoleren van de huidige meetgegevens naar extreme condities 
bestaat het risico dat de golfhoogte en golfperiode “uit de pas gaan lopen”. 
Anders gezegd, het risico bestaat dat de relatie tussen golfhoogte en golfperio-
de onjuist geëxtrapoleerd wordt. Een soortgelijk risico is denkbaar als 
numerieke modellen zijn ontwerpen en getoetst voor gewone windcondities, 
en worden toegepast in extreme (zware-storm-)condities. 
Door informatie over de golfsteilheid Hm0/L expliciet mee te nemen kunnen 
dergelijke extrapolatiefouten beperkt worden. Daarbij is L een karakteristieke 
golflengte. Omdat golflengtes niet direct worden gemeten moeten ze uit een 
golfperiodemaat T worden bepaald met behulp van de lineaire dispersierelatie: 
  
(7.1) L =  ( g T2 / (2π)  ) * tanh( 2πd / L )  
 
waarbij d de waterdiepte is.  
 
In de vorige rapportage zijn drie golfsteilheidsmaten gepresenteerd: sTp, sTm-10 
en sTm02. Zoals de namen al zeggen zijn ze gebaseerd op basis van de 
golfperiodes Tp, Tm-10 en Tm02. De golfsteilheidsmaten hebben de volgende 
kenmerken: 

• sTp, : relatief ongevoelig voor het spectrale integratiebereik (alleen via 
Hm0) maar minder bruikbaar in gemengde golfvelden, als Tp geen 
eenduidige waarde heeft. 

• sTm-10 : wordt vaak onderschat bij algenaangroei en capstaafvoorkeurs-
waarden, en is daarom een prima meetfoutindicator. 

• sTm02 : zelfde steilheidsdefinitie als in het SWAN-golfmodel, maar 
desondanks niet direct met SWAN vergelijkbaar door de extreme 
gevoeligheid voor het spectrale integratiebereik. 

 
Bovenstaande golfsteilheidsmaten zijn gevoelig voor het spectrale integratie-
bereik en bij zwakke wind zijn forse onderschattingen mogelijk 47. Feitelijk 

                                                       
47 De golven zijn dan hoogfrequent, en omdat frequenties groter dan 1 à 1.5 Hz 
niet worden meegenomen bij de bepaling van Hm0, Tm-10 en Tm02 wordt Hm0 

 
102 Golfmetingen IJsselmeergebied 2004-2005  

 



 

bereikt de golfsteilheid pas bij windsnelheden vanaf 12 m/s een min of meer 
stabiele waarde. Dit winterhalfjaar is de wind echter nauwelijks boven de 12 
m/s uitgekomen; het maximum was 16 m/s. Het is dan ook nauwelijks zinvol 
de huidige golfsteilheden in grafieken weer te geven, en die te analyseren. In 
plaats daarvan zijn de belangrijkste golfsteilheidsgegevens van het hele meet-
seizoen weergegeven in Tabel 7.5, samen met richtwaarden uit de periode 
1997-2005 (zie Bottema, 2005c). Daarbij is uitgegaan van de 
golfsteilheidsmaat sTm-10, omdat eerder is gebleken dat dit een goede indicator 
is voor meetfouten. 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tabel 7.5 Golfsteilheden sTm-10 per deel-
periode, bij windsnelheden > 12 m/s, 
Referentiegevens (1997-2005) en windrich-
tingsbereik uit (Bottema, 2005c).  

 
 FL2 FL5 FL9 FL25 FL26 SL29 
windrichting 220-320o 170-250o 180-240o 220-280o 180-240o 220-300o

periode       
juli-aug. 2005 0.048 0.050 0.054 0.011 0.058 0.028 
sept.-okt. 2005 0.056 0.066 0.054 0.024 0.067 0.044 
nov. ’05 - jan. ‘06 0.054 0.065 0.055 geen data 0.065 0.055 
mrt.-apr. 2006 0.059 0.067 0.055 n.v.t. 0.061 0.053 
mei-juni 2006 0.058 0.070 0.056 n.v.t. 0.056 0.047 
indic. richtwaarde 
juli ’97 – juni ‘05 

 
~0.055 

 
~0.065 ? 

 
~0.057 

 
0.03-0.06

 
~0.06 

 
~0.06 

 
In Tabel 7.5 zijn de 3e en 4e deelperiode vetgedrukt omdat dit normaliter de 
meest betrouwbare meetgegevens zijn, uit het algenvije winterhalfjaar. Verder 
geeft de onderste rij een indicatieve richt- of referentiewaarde voor de golf-
steilheid sTm-10, op basis van de in (Bottema, 2005c) gerapporteerde capstaaf- 
en stappenbaakmetingen uit de periode juli 1997 to en met juni 2005. 
Qua resultaten valt het volgende op in Tabel 7.5 : 

• In juli en augustus 2005 zijn de steilheden vaak 10% tot ruim 30% 
lager dan in de 3e deelperiode, vermoedelijk door algenaangroei. BIj 
SL29 is het effect opvallend sterk, bij FL9 opvallend afwezig. 

• Algengerelateerde golfsteilheidsonderschattingen zijn ook zichtbaar in 
september-oktober 2005 (SL29; -20%) en mei-juni 2006 (FL26 en 
SL29; -10%). 

• De sTm-10 van FL25 lijkt tot november 2005 sterk onderschat te zijn, 
maar de benchmark van 1997-2005 is te onzeker om de kennelijk 
algeneffecten van de nazomer van 2005 nauwkeurig af te schatten. 

• Na de ijsperiode is soms sprake van zwakke trendbreuken; bij FL2 en 
FL5 is sTm01 ruim 5% verhoogd, bij FL26 ruim 5% verlaagd. Bij FL5 ver-
klaart de (iets) gewijzigde meetlocatie mogelijk de trendbreuk. Bij FL9 
is er juist géén trendbreuk, niet rond begin oktober en evenmin rond 
de ijsperiode. Dit is strijdig met de bevindingen van Hoofdstuk 6 (par. 
6.1.3) maar consistent met de Hm0-trendanalyses van paragraaf 7.2.  

• Bij SL29 (hele winterhalfjaar) en FL26 (vóór de ijsperiode) wijkt sTm-10 
resp. –10% en +10% af van de benchmark van 1997-2005. Een 
kleinere afwijking (+7%) treedt na de ijsperiode op de FL2 op.  

 
Al met al geeft Tabel 7.5 allereerst duidelijkheid over de invloed van algen-
aangroei. Daarnaast lijkt het er steeds meer op dat de in paragraaf 6.1.3 
gesignaleerde trendbreuk bij de FL9 geen effect heeft op de golfmetingen. Tot 
slot zijn de gedurende (delen van) dit meetseizoen afwijkende golfsteilheden 
van de SL29, FL26 en – in mindere mate – de FL2 een aandachtspunt. Het 
wordt aanbevolen extra aandacht te schenken aan goede (her)calibraties van 
de capstaven van deze locaties. Bij de SL29 is vervanging van de capstaaf zelfs 

                                                                                                                            
onderschat, terwijl de golfperiodes worden onderschat (par. 6.1.5); beide dragen 
bij aan de onderschatting van de golfsteilheid . 
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uitdrukkelijk aan de orde omdat de dit seizoen op de SL29 gebruikte capstaaf 
bekend staat als een probleemcapstaaf vanwege zijn relatief niet-lineaire 
calibratie.  
 
 
 
7.5 Golfgroeilimiet 

Bij ontwerpcondities – met windsnelheden in de orde van 35 m/s – is te ver-
wachten dat de golven in het IJsselmeer sterk dieptegelimiteerd zijn (Bottema, 
et al., 2003). In feite zijn de golven naar verwachting zo sterk dieptegelimiteerd 
dat ze vanaf een zekere afstand tot de oever niet meer zullen groeien. De golf-
groeilimiet op ondiep water (kortweg golfgroeilimiet) is dan bereikt (Waal, 
2002). Voor dijkontwerp (Rijkswaterstaat, 2002) en voor de toetsing van de 
daarbij gebruikte golfmodellen (bijv. SWAN) is het ondermeer belangrijk om te 
weten welke relatieve golfhoogtes (Hm0/d, waarbij d de waterdiepte is) bij zulke 
ontwerpomstandigheden haalbaar zijn. Op het IJsselmeer is zo’n maximale 
Hm0/d in de praktijk moeilijk vast te stellen omdat deze naar verwachting pas 
optreedt bij zeer hoge, en daardoor zeldzame windsnelheden. Het Slotermeer is 
veel ondieper dan het IJsselmeer, zodat de maximale Hm0/d daar wellicht al bij 
een “gewone” zware storm optreedt, die elke paar jaar wel voorkomt. Dit is de 
reden dat ook op het Slotermeer golfmetingen worden gedaan.  
 
Voor details over de golfgroeilimiet wordt verwezen naar (Waal, 2002). Hier 
wordt volstaan met een bespreking van een voorbeeldgrafiek met ruwe – niet 
op stationariteit geselecteerde data. Daarbij zal ook de toegevoegde waarde 
van de data van dit meetseizoen worden aangegeven.  

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Figuur 7.7  Relatieve golfhoogte Hm0/d als 
functie van de dimensieloze diepte gd/u10

2. 
Weergegeven zijn de gemeten data (links 
SL29 en rechts FL2; minimaal 12 m/s wind 
uit richtingen tussen 220o en 260o), alsmede 
de bijbehorende SWAN-data (dikke lijnen),   

 

 
 

Figuur 7.7 toont de golfgroeilimiet in een notendop; een soortgelijke grafiek is 
getoond in (Waal, 2002) en in de in de laatste jaren uitgebrachte stormseizoen-
rapportages.  
Op de y-as is de relatieve golfhoogte Hm0/d aangegeven, de variabele waar we 
uiteindelijk in geïnteresseerd zijn. De variabele op de x-as is een dimensieloze 
diepte gd/u10

2 waarbij g de gravitatieversnelling is en u10 de 10-meter-
windsnelheid op de betreffende meetlocatie (SL29 of FL2). Hoe hoger de 
windsnelheid en hoe kleiner de bodemdiepte, hoe kleiner ook de x-waarde is. 
De golfgroeilimiet (harde wind op ondiep water) wordt dus aan de linkerkant 
van de grafiek bereikt.  
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De puntenwolken stellen data van SL29 en FL2 voor (links resp. rechts). De 
magenta en rode meetpunten geven de SL29- en FL2-gegevens van het hui-
dige winterhalfjaar weer, de groene en blauwe meetpunten komen overeen 
met de meetwaarden van de zes daarvoor liggende meetseizoenen. Alleen ge-
gevens met windsnelheden groter dan 12 m/s en windrichtingen tussen 220o 
en 260o (WZW-wind) zijn weergegeven. De vetgedrukte lijnen met vierkantjes 
en cirkels stellen eendimensionale simulaties met het golfmodel SWAN voor 
(Waal, 2002). Bij de linkerlijn is een waterdiepte van 1.7 m gehanteerd, bij de 
rechterlijn een waterdiepte van 4.4 m. In beide gevallen is een zeer grote 
(quasi-oneindige) strijklengte gebruikt.  
 
Voor de interpretatie van de grafiek worden allereerst de SWAN-lijnen belicht. 
De strijklengte is zoals gezegd quasi-oneindig; het windsnelheidsbereik van 
beide lijnen is 12 (rechts) tot 31 m/s. (links). Uit de grafiek blijkt dat de golf-
groeilimiet (in termen van Hm0/d) stijgt naarmate de windsnelheid toeneemt, en 
dat die stijging bij hoge windsnelheden afvlakt. Uiteindelijk lijkt er bij zeer hoge 
windsnelheden een maximale Hm0/d van ca. 0.38 in te zitten.  
Van de metingen zijn alleen data met windsnelheden boven 12 m/s getoond; 
de laagste windsnelheden zitten rechts in de puntenwolken. De metingen 
vallen daar  vooral op het Slotermeer meestal lager uit dan de SWAN-
resultaten, hoogstwaarschijnlijk als gevolg van de eindige strijklengte (zie Waal, 
2002). Bij hogere windsnelheden nemen deze effecten af. Vandaar dat de 
puntenwolken steiler zijn dan de onderzijde van de SWAN-krommes. De 
SWAN-krommes vertonen een knik rond Hm0/d = 0.32; bij hogere Hm0/d is 
sprake van een geleidelijke afvlakking. Bij de SL29-metingen lijkt zo’n knik en 
afvlakking zich niet tot nauwelijks voor te doen tot in elk geval een Hm0/d van 
0.4 à 0.44; veel later dan voorspeld met het SWAN-golfmodel. Op basis van de 
FL2-metingen is zo’n uitspraak nog niet goed te doen omdat het meetbereik 
tot nu toe slechts reikt tot Hm0/d = 0.33. 
 
Uit Figuur 7.7 blijkt dat de metingen van het huidige meetseizoen allerminst 
baanbrekend waren. Bij SL29 kwam Hm0/d niet verder dan 0.29, bij FL2 zelfs 
niet verder dan 0.23. In alle tot nu toe gerapporteerde meetseizoenen was de 
maximale Hm0/d significant hoger dan in het winterhalfjaar 2005-2006. De 
oorzaak ligt in het grotendeels uitblijven van harde wind in het huidige winter-
halfjaar. Daarbij komt dat de meest winderige dagen vooral noordwestenwind 
hadden, een windrichting die in elk geval bij SL29 minder geschikt is voor 
golfgroeilimietstudies vanwege de relatief kortere strijklengte. 
 
 
7.6 Golfklimatologie en toepassingen; samenvatting en conclusies 

Deze paragraaf geeft nog eens de belangrijkste resultaten uit dit hoofdstuk:  
 
Opmerkingen over de één- en meerjarenklimatologie (par. 7.1-7.3) van de 
golfhoogte Hm0 (par. 7.1-7.2), de golfperiodemaat Tm01 (par. 7.1) en de 
piekperiode Tp (par. 7.3) : 

• Kwalitatief komen de trends in de effectieve strijklengte xeff (Figuur 
6.5) meestal goed overeen met die in Hm0 en Tp : Bij het vergelijken 
van xeff, Hm0 en Tp van alle meetlocaties is bij gegeven windrichting de 
rangorde van meetlocaties in termen van xeff, Hm0 en Tp meestal 
identiek.  

• Een afwijkende Hm0-rangorde hangt meestal samen met diepte-
gelimiteerde golven op de locaties met de “te lage” Hm0. 

• Een afwijkende Tp-rangorde treedt vaak op aan de rand van beschutte 
sectoren, als Tp sterk met de windrichting varieert en er soms zelfs 
sprake is van gemengde golfvelden met niet-eenduidige Tp-waarden. 
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• Nadere analyses (par. 7.1) suggereren dat bij smalle beschutte 
sectoren de Hm0- en Tp-verschillen bij aan- en aflandige wind kleiner 
zijn dan verwacht op grond van de xeff in Figuur 6.5, terwijl aan de 
rand van beschutte sectoren Hm0 en Tp ook “te weinig” met de 
windrichting lijken te variëren. Dit suggereert dat de effectieve 
strijklengtes van Figuur 6.5 wellicht op een te smalle richtingssector 
zijn gebaseerd.  

• Zowel de Hm0- als Tp-tabelwaarden leken meestal consistent met het 
meetseizoen 2004-2005. De paar noemenswaardige verschillen die 
optraden waren meestal goed verklaarbaar (zie par. 7.2 en 7.3 voor 
details). 

 
Van de golfsteilheid (par. 7.4) is voor deze rapportage vooral het verloop in de 
tijd onderzocht. De belangrijkste resultaten zijn : 

• Algenaangroei lijkt tot fors lagere golfsteilheden (sTm-10) te kunnen 
leiden. Bij de SL29 (-30%) en FL25 komt dit het meest naar voren, bij 
FL26 het minst. Bij SL29 is ook in september-oktober 2005 nog sprake 
van algeneffecten. 

• Bij FL2 en FL26 treden rond de ijsperiode zwakke trendbreuken (orde 
5%) op in sTm-10; in Hm0 (par. 7.2) waren deze overigens niet 
detecteerbaar. Bij FL9 viel juist op dat de trendbreuken van par. 6.1.3 
niet in Hm0 (par. 7.2) en sTm01 (par. 7.4) naar voren komen.  

• Bij SL29, FL26 en FL2 wijkt sTm-10 (een deel van) dit meetseizoen 7-
10% af van de benchmark van 1997-2005. Alleen bij de SL29 is er 
wellicht een verklaring: dit seizoen is daar een “probleemcapstaaf” 
gebruikt. 

 
Tot slot is de bijdrage van dit meetseizoen aan de kennis over de ondiep-water-
golfgroeilimiet (par. 7.5) zo goed als nihil. Dit omdat dit winterhalfjaar amper 
harde wind voorkwam, die bovendien qua richting vaak niet optimaal was. 
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8 Beschrijving stormperiodes en overige cases 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Na een algemene beschrijving van dit stormseizoen komen in dit hoofdstuk de 
volgende zaken aan bod: 

- de periode van 18-24 mei 2006  (par. 8.2 ; grafieken in Bijlage C) 
- overige cases met harde wind (par. 8.3 ; grafieken in Bijlage D) 
- Log-a-level-metingen FL37 (par. 8.4 ; grafieken in Bijlage E) 
- overige cases 2005-2006 (par. 8.5 ; grafieken in Bijlage F) 

In elke paragraaf worden de grafieken uit de bijbehorende bijlage (C-F) 
besproken, waarbij de volgende zaken meestal aan bod komen: 

- overzicht van de meetcondities en de metingen 
- in het oog vallende meetresultaten 
- meetproblemen 

Tot slot worden de belangrijkste resultaten en conclusies nog eens samengevat 
in paragraaf 8.6. 
 
8.1 Algemene beschrijving stormseizoen 2005-2006 

Het seizoen 2005-2006 kenmerkte zich door een opvallend klein aantal dagen 
met harde wind. Op slechts acht dagen was de windsnelheid op of rond het 
IJsselmeer tenminste 15 m/s.  Slechts één van die acht dagen viel in het 
winterhalfjaar ; vier van de acht dagen vielen juist in de normaliter vrij rustige 
tweede helft mei. In die periode viel ook de enige dag met een doorstaande 
windkracht 8: 19 mei 2006. In paragraaf 8.2 zal nader op die dag worden 
ingegaan. Deze paragraaf vooral in op de algemene weers- en windcondities 
van het meetseizoen 2005-2006.  
 
Juli 2005 was vrij warm, maar tevens nat en somber. Qua wind was de maand 
gemiddeld vrij rustig, waarbij WNW-winden wat oververtegenwoordigd waren 
en ZO-winden ondervertegenwoordigd. Op de 4e juli haalde de wind bij de 
passage van een actief onweersfront korte tijd bijna windkracht 8; daarnaast 
stond er ook op de 19e en 20e juli een harde wind. Op nog eens 6 dagen woei 
het krachtig.  
Van augustus 2005 was vooral de eerste helft (zeer) koel en wisselvallig; pas in 
de laatste dagen werd het stabiel zomerweer. De wind was vaak wat zwakker 
dan normaal, waarbij NO- en ZO-wind ondervertegenwoordigd waren en NW-
wind licht oververtegenwoordigd. Vijf dagen hadden tenminste windkracht 6; 
daarvan leverde alleen de 14e ook harde wind op. 
September 2005 was vooral in de eerste 9 dagen erg warm, droog en zonnig, 
en qua wind erg rustig. Rond de 15e en de 29e was het weer wisselvalliger, 
zodat er nog zeven dagen met krachtige of harde wind optraden. ZZW-winden 
waren deze maand wat oververtegenwoordigd, NNW-winden juist 
ondervertegenwoordigd. 
Oktober 2005 was droog, zeer zacht en zeer zonnig. De eerste helft van de 
maand was qua wind erg rustig, daarna waren de windsnelheden normaal. 
ZZO-winden waren sterk oververtegenwoordigd; wind uit richtingen tussen W 
en NNO kwam juist relatief weinig voor. Op de 25e woei het hard; op nog eens 
9 dagen woei het krachtig.  
Van november 2005 waren de eerste 11 dagen vrij winderig en erg zacht, wat 
er aan bijdroeg dat de herfst van 2005 recordzacht werd. Na de 11e november 
was het qua wind meestal vrij rustig, waarbij de temperatuur in de laatste 10 
novemberdagen enkele graden onder normaal lag. Op de 2e en 24e woei het 
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hard; op nog eens 13 dagen woei het krachtig. De wind had daarbij een sterke 
voorkeur voor ZZW-richtingen. Een opvallende dag was de 25e : grote delen 
van het land hadden storm of zware regen- en sneeuwval. Het 
IJsselmeergebied lag echter in het centrum van de stormdepressie en kreeg 
niets van dit alles mee. 
December 2005 was qua wind erg rustig en tot de kerst iets te zacht; daarna 
werd het licht winters. Op de 16e, 17e en 30e woei het hard; op nog eens 7 
dagen woei het krachtig. De wind had daarbij geen echte voorkeursrichting.  
Januari 2006 was een zeer droge en zonnige hogedrukmaand met erg weinig 
wind uit vooral oostelijke richtingen; op slechts 6 dagen werd een windkracht 6 
gehaald. De temperaturen waren vrijwel steeds iets aan de koude kant, vooral 
vanaf de 21e. De laatste tien januaridagen hadden lichte dooi overdag, en lichte 
tot matige vorst in de nacht. Dit was niet genoeg voor schaatsijs in de regio, 
maar wel voor een forse hoeveelheid drijfijs op het IJsselmeer. 
Februari 2006 begon en eindigde met kwakkelweer, waartussen een iets te 
zachte periode lag. De eerste helft van de maand was rustig en erg somber; het 
eind was daarentegen iets te winderig. Tot de 19e had de wind een zuidelijke 
voorkeursrichting, daarna één uit ONO. Op de 9e werd daarbij windkracht 7 
gehaald, op nog eens 5 dagen windkracht 6. 
De eerste 3 weken van maart 2006 waren zeer koud met vrijwel elke nacht 
vorst en iets minder wind dan normaal, in de derde maartweek vooral uit het 
NO. De laatste maartweek was daarentegen winderig en zeer zacht en nat. Alle 
dagen met krachtige en harde wind (6 resp. 2) vielen in die laatste week, toen 
de windrichting vooral ZW was.  
April 2006 was vooral na de 12e wat aan de zachte kant. De eerste maandhelft 
was wat aan de winderige kant; na de 20e waren veel dagen juist erg rustig. 
Wind uit oostelijke richtingen was telkens fors ondervertegenwoordigd. Op 3 
en 11 april werd windkracht 7 gehaald, op nog eens 12 dagen windkracht 6. 
Mei 2006 was de enige te winderige kalendermaand van dit meetseizoen. Dat 
kwam vooral door de bijzonder wisselvallige tweede helft van de maand, 
waarin de wind vrijwel dagelijks windkracht 6 haalde. Van de 18e tot de 24e 
was zelfs elke dag sprake van een harde zuidwestenwind, en van een 
windkracht 8 op de 19e. Deze wisselvalligheid staat in schril contrast met de 2e-
14e mei, die zeer warm, zonnig en kurkdroog verliepen. Ook in die periode 
waren er echter enkele winderige dagen, met name rond de 7e mei. 
Juni 2006 liet zich na de terugslag in mei van zijn beste kant zien: het werd een 
warme, zeer droge en zonnige hogedrukmaand met circa 20% minder wind 
dan normaal. De wind woei daarbij relatief vaak uit NNW. Harde wind kwam 
alleen voor op de 21e ; op nog eens vier dagen woei het krachtig.  
 
 
8.2 De winderige periode van 18-24 mei 2006 

Veruit de meest winderige periode van dit meetseizoen liep van 18 tot en met 
24 mei 2006. Op deze zeven dagen kwam het dagelijks tot windkracht 7. In de 
winter komt zo’n reeks al niet elk jaar voor; in mei is dat écht een 
bijzonderheid. De meest winderige dag van dit meetseizoen was 19 mei 2006, 
toen de FL2 tot een uurgemiddelde van 18.3 m/s kwam. Alleen het 
meetseizoen 1998-1999 leverde op de IJG-meetlocaties nóg minder wind op 
(17.8 m/s), al kwam het toenmalige KNMI-station Stavoren-Haven toen wél 
tot 20 m/s. 
 
Figuur C1 in Bijlage C toont de over 10 minuten gemiddelde windsnelheid 
(bovenste subplot) en windrichting (onderste subplot) voor de periode 18-24 
mei 2006. Daarbij moet worden opgemerkt dat de FL2-wind 34o te ver 
geruimd is; bij FL26 en SL29 is de afwijking maximaal 5o (zie Tabel 4.2). FL25 
en FL37 waren in deze periode niet in de lucht en zijn dan ook niet getoond in 
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de grafiek. Qua windrichting valt verder op dat deze vrijwel steeds tussen ZZO 
en NW ligt, met een accent op richtingen tussen ZW en W. De windsnelheid 
haalt – zoals al gezegd – dagelijks windkracht 7, waarbij naast gewone winderi-
ge periodes ook korte windtoenames door buien(complexen) voorkomen. Het 
windverloop op alle stations is behoorlijk consistent, waarbij de meeste wind 
voorkomt op FL2, en de minste wind op SL29 en Stavoren, die de meeste 
landinvloed hebben. 
 
Figuur C2 toont het verloop van de golven, waterstanden en wind van 18-24 
mei 2006, voor de FL2-meetlocatie. De golven en waterstanden reageren 
vooral op de gewone winderige periodes, en in iets mindere mate op de 
kortdurende windpieken. De zwaarste golfcondities komen voor op 19 mei en 
in de nacht van 22 op 23 mei 2006. De significante golfhoogtes Hm0 en H1/3 (in 
spectraal resp. tijdsdomein) halen dan waarden rond 1.3 m, de hoogste 
individuele golven (Hmax) meten van top tot dal ruim 2 m. De bijbehorende 
golfperiodes halen circa 3.4 – 4.2 s (voor Tm01 resp. Tp). Al deze waarden zijn in 
eerdere meetseizoenen al diverse malen overschreden. 
Figuur C3 heeft dezelfde opzet als Figuur C2, maar toont de golfcondities voor 
de FL5. FL5 ligt op een ondiepe vooroever en daardoor vallen de golfhoogtes 
er lager uit dan bij de FL2: Hm0 en H1/3 komen tot bijna één meter, Hmax blijft 
meestal onder de 1.5 à 1.6 m. Omdat op ondiep water de hoogste golven het 
snelst breken is de Hmax-reductie op FL5 (ten opzichte van FL2) sterker dan de 
Hm0-reductie. Bij de golfperiodes valt op dat Tp en TH1/3 fraai pieken tijdens de 
windmaxima, terwijl Tm01 – net als overigens de golfhoogte – bij de 
windmaxima een veel vlakker verloop heeft. Dat suggereert dat Tm01 hier veel 
sterker door golfbreking wordt beïnvloed dan Tp. 
Figuur C4 toont het verloop van de golven, waterstanden en wind op de SL29. 
Het waait er duidelijk wat minder hard dan op de FL2; alleen op de 19e wordt 
een windsnelheid van 16 m/s gehaald. De golfhoogtes Hm0 komen tot 0.5 m, 
de hoogste individuele golven (Hmax) tot ruim 0.8 m. Dit zijn waarden die in 
eerdere meetseizoenen diverse malen ruim zijn overschreden, net als bij de 
piekperiode Tp die ditmaal tot 2.8 s komt. Daarbij moet wel worden opgemerkt 
dat er aanwijzingen zijn voor algenaangroei (zie par. 6.1.2); Tabel 7.5 
suggereert dat dit tot ca. 10% Hm0-onderschatting kan leiden.  
 
In Figuur C5 wordt ingezoomd op de ruwe windmetingen van 19 mei 2006; 
daarbij gelden dezelfde kanttekeningen als bij Figuur C1. In de nanacht neemt 
de aanvankelijk nog matige wind toe tot windkracht 6 à 7 uit ZW, waarna deze 
in de vroege ochtend krimpt naar ZZW en een fractie toeneemt. Rond 8h MET 
volgt dan een windsprong, het eerst bij Wijdenes, circa 40 minuten later bij 
SL29. De wind neemt dan in een klein half uur nog enkele meters per seconde 
toe, en ruimt daarbij naar een richting van ruim 235o (ZW à WZW). Op FL2 
staat vervolgens 8 uur lang een wind van ruim 17 m/s (windkracht 7 à 8); na 
17h MET neemt overal de wind geleidelijk af. Het windsnelheidsverloop van 
Wijdenes is sterk afwijkend van dat van de andere meetstations. Dit hangt 
samen met het feit dat Wijdenes bij ZZW-wind de wind nog direct van het 
water krijgt, maar bij WZW-wind sterk beschut is, zie ook Figuur 4.1. 
Figuur C6 toont het golf- en waterstandsverloop voor alle meetstations voor de 
19e mei. De waterstanden van de IJsselmeerlocaties komen aanvankelijk goed 
overeen, maar naarmate de wind aantrekt nemen als gevolg van opwaaiing 
ook de waterstandsverschillen toe. De Hm0, Tp- en Tm01-verschillen tussen de 
meetlocaties komen kwalitatief meestal overeen met de strijklengteverschillen 
in Figuur 6.5. De belangrijkste uitzondering is de FL5: de Hm0- en Tm01-waarden 
komen daar vrijwel niet boven de drempels van resp. 0.9 m en 3 s uit. De Tp-
waarden van FL5 kennen niet zo’n drempel, wat duidt op een afwijkende vorm 
van het golfspectrum aldaar. 
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De golfspectra van 13-14h MET, rond het hoogtepunt van de storm, zijn 
getoond in Figuur C7. Alle locaties hebben een goed gedefinieerde piek en een 
hoogfrequente flank waar de spectrale energiedichtheid S(f) ruwweg afvalt met 
de vierde macht van de frequentie, f -4. Feitelijk valt de spectrale staart meestal 
een fractie sneller af dan de theoretische f -4 -verloop, dat is weergegeven met 
een dikke zwarte lijn. Bovenaan de staart, op 1.5 à 2.2 keer de piekfrequentie 
vertonen de spextra een meer of minder uitgesproken hobbel. De vorm van de 
spectra, inclusief de zojuist genoemde hobbel, komt op oog goed overeen met 
de vorm van het theoretische Jonswap-spectrum. Bij FL5 blijkt de hobbel echter 
een écht nevenmaximum op exact twee keer de piekfrequentie te zijn, ofwel 
een hogere harmonische. Daarbij lijken de absolute energieniveaus in de staart 
er hoger te zijn dan op de andere meetlocaties. Het nevenmaximum en de ver-
hoogde spectrale staart duiden beide mogelijk op golfbreking, en ze verklaren 
in elk geval waarom Tm01 van FL5 fors lager is dan bij FL2 en FL9, terwijl de 
piekperiode Tp van de FL5 nauwelijks afwijkt (zie ook Figuur C6). 
In Figuur C8 zijn de golven, waterstanden en wind van de FL2 er nog eens 
uitgelicht. Wat vooral opvalt is dat de golfhoogte vrij snel op de windsprong 
rond 9h MET reageert, terwijl de respons van de golfperiode en vooral de 
waterstand duidelijk langzamer is. 
 
In Figuur C9-C12 wordt verder ingezoomd op één uur golfmetingen nabij de 
stormpiek. De eerste subplot toont het ruwe meetsignaal van het eerste 
halfuur, de tweede subplot toont 200 seconden van de tijdreeks in detail. 
Daarna volgt een Rayleighplot van de individuele golfhoogtes (linksmidden) en 
een verdelingsplot van de individuele golfperiodes (rechtsmidden). Daaronder 
volgen nog een plot van het golfspectrum, alsmede de getalwaarden van de 
belangrijkste golfparameters. 
De tijdreeks van de FL2 (Figuur C9) laat zien dat op onregelmatige momenten 
golfgroepen doorkomen. Bij de meest actieve golfgroepen lijkt de golfkam-
hoogte daarbij een stuk groter dan de diepte van de golfdalen. De golfhoogte-
verdeling komt vrij goed overeen met een Rayleighverdeling, al lijkt de 
gemeten verdeling bij golfhoogtes vanaf 1.7 m iets af te vlakken. De 
golfperiodeverdeling heeft een lichte voorkeur voor golven met een periode 
van 4 s, wat goed overeenkomt met de piekfrequentie van het spectrum. 
Bij de FL5 (Figuur C10) toont de tijdreeks op het eerste gezicht een erg regel-
matig golfpatroon; bij nadere beschouwing blijkt er tóch een mix van grote en 
kleine golven te zijn. De golfhoogteverdeling wijkt duidelijk af van de Rayleigh-
verdeling voor diep water. Aanvankelijk bolt deze op, voor de 50% hoogste 
golven vlakt deze juist duidelijk af. Tóch is FL5 de enige locatie waar H1/3 groter 
is dan Hm0. Voor het overige zijn er geen nieuwe bijzonderheden te vermelden. 
Bij de FL9 (Figuur C11) is het beeld sterk vergelijkbaar met dat van de op een 
vergelijkbare locatie gelegen FL2; alleen de golfhoogteverdeling oogt om 
onbekende reden nogal onregelmatig.  
De resultaten van de FL26 leken – nóg meer dan die van de FL2 – volledig in 
orde en zijn daarom niet apart getoond. Wel zijn in Figuur C12 de resultaten 
van de SL29 getoond. Daarin valt vooral op dat de golfhoogteverdeling 
uitstekend met een Rayleighverdeling overeenkomt. Dit ondanks het feit dat 
FL2 en FL9 bij een vergelijkbare golfhoogte-waterdiepte-verhouding (in alle 
gevallen is Hm0/d ~ 0.3) wèl een iets afvlakkende golfhoogteverdeling 
vertonen.  
 
in Figuur C13-C16 worden enkele histogrammen van het ruwe meetsignaal 
getoond, wederom voor de periode 13-14h MET op 19 mei 2006. Bij FL2 
(Figuur C13) komt het histogram prima overeen met een normale of 
Gaussische verdeling (de rode lijn in de grafiek), afgezien van een kleine 
voorkeurswaarde rond 155 cm, vermoedelijk als gevolg van een resterende 
capstaafsteun aldaar. Bij de grafiek zijn ook enkele kengetallen van het ruwe 
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meetsignaal gegeven: gemiddelde, standaarddeviatie σ (~0.25*Hm0), skewness, 
kurtosis, het aantal samples (op het totaal) dat de drempel van van 4σ, 5σ of 
6σ overschrijdt, en het aantal samples waar dat zowel voor het ruwe 
meetsignaal als voor de 1e tijdsafgeleide daarvan het geval is. Het valt op dat 
zelfs in een quasi-Gaussisch meetsignaal als dat van Figuur C13 tóch enkele 
meetwaarden groter dan 4 σ à 5 σ. Slechts in een fractie van die gevallen is ook 
de 1e tijdsafgeleide van die meetwaarde erg hoog wat kan (maar niet hoeft te) 
duiden op een échte uitbijter. In de overige gevallen gaat het vrijwel zeker om 
een gewone hoge golf.  
Bij de FL5 (Figuur C14) komt het asymmetrische meetsignaal van Figuur C10 
fraai terug in het histogram; daarbij vallen ook de verhoogde skewness (1 i.p.v. 
ca. 0.5) en kurtosis (3.8 i.p.v. ca. 3.3) op. 
Bij de FL9 (Figuur C15) lijkt het onderste deel van het meetsignaal sterk 
vervormd te worden door een (voorkeurswaarde bij een) capstaafsteun: ruwe 
meetwaarden rond 60 cm komen relatief vaak voor; meetwaarden daaronder 
worden vrijwel geheel onderdrukt. 
De SL29 (Figuur C16) neigt net als de FL5 naar een wat asymmetrisch histo-
gram, maar ditmaal is er bovendien een extra piek rond 123 cm, samen met 
een nóg verder verhoogde kurtosis (4.3). De laatste twee zaken zijn 
vermoedelijk toe te schrijven aan algenaangroei. 
 
In de late middag van 22 mei 2006 passeerde een trog met (onweers)buien en 
schoot de wind heel even uit naar windkracht 7.  
Figuur C17 toont het tijdsverloop van de golven, waterstand en wind voor de 
FL26. Rond 16h MET zorgt de trogpassage er voor een plotselinge toename 
van de golfhoogte en golfperiode: resp. +40% en +20% in 20 minuten. 
Opvallend is ook het waterstandsverloop: dit vertoont tussen 16 en 20 h MET 
een kleine maar vrij persistente schommeling met een vrij kleine periode voor 
het IJsselmeer: circa 1.3 h. 
Figuur C18 toont dezelfde gegevens voor de SL29. Vooral uit de druksensor-
metingen komen de waterstandschommelingen goed naar voren; dit komt 
omdat de druksensormetingen 10-minutenwaarden zijn en de capstaafmetin-
gen 20-minutenwaarden. 
Figuur C19 toont het ruwe windsignaal, samen met de 1-minuutsgemiddelden 
en –extremen. In de onderste subplot is goed te zien dat de wind in slechts 
enkele minuten van gemiddeld 10 m/s naar gemiddeld 15 m/s toeneemt. 
De 1-minuuts-waterstanden en –golven zijn weergegeven in Figuur C20. De 
waterstand vertoont een gedempte oscillatie met een periode van ruim 35 
minuten. De golfhoogte Hm0 neemt na de windsprong in 6 minuten toe van 0.2 
naar 0.4 m. Op of voor het 2e waterstandsmaximum (rond de 80e minuut) lijkt 
Hm0 een nevenmaximum te hebben, maar de oorzaak daarvan ligt vermoedelik 
in de tijdelijk weer wat aantrekkende wind. De onderste subplots laten het 
verloop van de golfperiode en golfsteilheid zien. De golfperiode neemt na de 
windsprong vrij geleidelijk toe; de golfsteilheid doet dat juist vrij plotseling. 
 
Op 24 mei 2006 trok een koufront over het IJsselmeer, waarna de wind 
plotseling afnam.  
Uit Figuur C21 blijkt dat voor het front uit een windkracht 7 uit ZW stond, 
waarna de wind in circa 30 minuten tijd met ongeveer 5 m/s afnam. Het front 
kwam bij Wijdenes het eerste door, FL26 volgde 10 minuten later, FL2 en SL29 
volgden een half uur later. 
Figuur C22 laat zien dat vooral bij de golfhoogtes vooral bij de FL2 en FL26 
sterk afnamen; voor de golfperiodes ging de afname een stuk geleidelijker, 
zeker bij de piekperiode Tp. 
Het meest interessant zijn echter de golfspectra. Figuur C23 toont de FL2-
spectra voor vier opeenvolgende 20-minutenblokken, te beginnen met 16h 
MET. Ter informatie zijn ook de golfhoogte Hm0, de waterstand, en de 

 
111 Golfmetingen IJsselmeergebied 2004-2005  

 



 

golfperiodes Tp en Tm01 in de grafiek geplot. Van 16h20 naar 17h neemt Hm0 
29% af, Tm01 ca. 10%, terwijl de piekperiode Tp in wezen gelijk blijft. In de 
spectra is het opvallend genoeg vooral de spectrale piek die inzakt; de 
energieniveaus in de spectrale staart blijven nagenoeg ongewijzigd. Dit is een 
bepaald een onverwacht resultaat. Het state-of-the-art golfmodel SWAN laat 
golfdissipatie namelijk primair bij hoge frequenties plaatsvinden via het 
zogenaamde whitecapping- of schuimkopmechanisme. Dit lijkt ook logisch 
want zo kan windzee bij wegvallende wind getransformeerd worden in deining 
met ongeveer dezelfde piekperiode. De huidige metingen lijken strijdig met de 
hierboven theoretische en modeltrends en daarom is het sterk aan te bevelen 
om aanvullende modelhindcasts en –validaties uit te voeren voor dit soort cases 
met plotseling wegvallende wind. 
 
 
8.3 Overige cases met harde wind (2005-2006) 

In deze paragraaf worden de vier overige cases met een windsnelheid van 
tenminste 15 m/s belicht: 4/7/2005, 29/9/2005, 16/2/2005 en 3/4/2006. 
 
Op 4 juli 2005 trok een actieve buienlijn over het IJsselmeer, gevolgd door een 
actief koufront. Tot in mei 2006 leek het erop dat de hoogste windsnelheden 
van dit meetseizoen voor rekening zouden komen van deze onweersstoring (!).  
Figuur D1 toont de ruwe (ongecorrigeerde) 10-minuutswindgegevens voor 
deze dag. De windrichtingen van FL2 en FL26 zijn beide ca. 22o te ver gekrom-
pen (Tabel 4.2), terwijl de windsnelheid van de FL2 0.6 m/s te hoog is (Tabel 
4.3). Het windverloop op de 4e juli oogt nogal chaotisch. Overall ruimt de wind 
van NNO via OZO naar ZW, maar ook rond 6h en 12h MET is de wind al 
tijdelijk ZW. Die tweede tijdelijke windruiming valt samen met de passage van 
een buienlijn. Die trekt in zo’n 50 minuten van Wijdenes naar het Slotermeer 
en gaat gepaard met een korte maar hevige windtoename. Rond 16h MET 
volgt het koufront met een snelle windruiming, waarna de wind vooral bij de 
FL2 enkele uren toeneemt tot windkracht 7. Bij FL25 en Wijdenes wordt de 
windkracht 6 dan maar niet of nauwelijks gehaald. Bij FL25 ligt dat deels aan 
beschuttingseffecten, bij Wijdenes helemaal. 
Figuur D2 toont het tijdsverloop van de golven en waterstanden voor alle 
meetlocaties. Bij de passage van de buienlijn (nét na 12h MET) nemen de 
golfhoogtes snel toe, behalve bij FL25 waar de wind aflandig wordt en Hm0 juist 
afneemt. Ook nu reageren de golfperiodes trager op de wind dan de 
golfhoogte. Bij de waterstanden treedt vanaf 12h MET afwaaiing op bij de 
FL25 en FL26, en opwaaiing op de andere IJsselmeerlocaties. Na passage van 
het koufront (16h) begint de FL5-waterstand af te wijken van de andere 
locatie, het eerste teken dat de capstaaf dan defect is. 
Figuur D3 toont het verloop van de golven, waterstanden en wind voor de 
FL25. Na de buienlijn van 12h vertoont de waterstand de nodige schommelin-
gen, zonder dat echter sprake is van een eenduidige slingerperiode. De golf-
hoogte Hm0 neemt snel af als de wind bij de passage van de buienlijn ineens 
krachtig uit het ZW gaat waaien; van de golfperiodes daalt alleen Tm01 echter. 
Overigens lijkt H1/3 in Figuur D3 verdacht hoog te zijn ten opzichte van Hm0, 
een aandachtspunt. Uit Figuur D4 blijkt één van de mogelijke oorzaken: een 
enorme voorkeurswaarde. Alle capstaafsteunen liggen vér van deze voorkeurs-
waarde en daarom wordt vermoed dat algenaangroei de oorzaak is. Bij SL29 is 
overigens sprake van een soortgelijk histogram, waarbij de skewness en 
kurtosis net als bij de FL25 sterk verhoogd zijn. 
 
In Figuur D5-D9 wordt verder ingezoomd op de passage van de buienlijn vlak 
na 12h MET.  
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In Figuur D5 zijn de windsamples van de FL2 geplot, samen met de 1-
minuutsgemiddelden en -extremen. In Figuur D6 is hetzelfde gedaan voor de 
FL26. Het betreft ruwe windsamples waarop nog een aantal correcties moet 
worden toegepast (zie bespreking Figuur D1). Bij de FL2 klapt de wind in 2 à 3 
minuten om van een gestage windkracht 5 uit ZO naar een onregelmatige ZW-
wind met een gemiddelde dat 8 minuten lang schommelt rond de 18 à 19 m/s. 
Bij de FL26 neemt de wind iets langzamer toe maar staat er wel 3 minuten lang 
een wind van ca. 21 m/s. Daarbij komen de hardste vlagen op de FL2 en FL26 
zelfs tot 28 m/s (100 km/h), tegen 19 à 22 m/s op de andere meetlocaties.  
Het verloop van de waterstanden en golven voor de FL2 is gegeven in Figuur 
D7. De golfhoogte heeft de snelste initiële respons op de wind: in 8 minuten 
neemt Hm0 toe van 0.2 naar 0.5 m. Daarna neemt de wind af tot 12 m/s en 
volgt een fase van langzame golfgroei, tot de wind in de 55e minuut (de 30e na 
de windsprong) afneemt tot 10 m/s en de Hm0 een waarde heeft die overeen-
komt met de evenwichtswaarde bij 10 m/s wind. De waterstanden reageren 
wat trager dan Hm0, maar vallen wel gelijk terug als de wind in de 55e minuut 
terugvalt. De golfperiode Tm01 reageert daarentegen zo traag dat ze ook ná de 
windafname van de 55e minuut blijven doorgroeien. Bij de golfsteilheid vallen 
de verhoogde waarden op zolang de golven aan het groeien zijn, ná de 
windafname in de 55e minuut nemen de golfsteilheden vrij snel af naar een 
kennelijke evenwichtswaarde. 
Bij de FL5 (Figuur D8) groeit Hm0 in 20 minuten van 0.2 naar 0.7 m, wat iets 
sneller is dan bij de FL2. Daarbij lijkt de opwaaiing ditmaal redelijk in de pas te 
lopen met de golfgroei. De golfperiode vóór de windsprong is al relatief hoog, 
wat een erg lage initiële golfsteilheid met zich meebrengt. Daardoor neemt de 
golfsteilheid in relatieve zin sterk toe.  
Bij de FL26 (Figuur D9) waren Hm0 én Tm01 vóór de windsprong al relatief hoog. 
Het is daarom niet de toename in Hm0 of Tm01 die in het oog sprongt, maar de 
enorme toename in de golfsteilheid sTm01. Met een maximale waarde is deze 
ruim 50% hoger dan de evenwichtswaarde bij harde wind. Bij de waterstanden 
valt nog op dat deze eerst circa 5 cm stijgt voordat de afwaaiing inzet. 
De buistoten en bui-oscillaties van 4 juli 2006 zijn ook de moeite van het 
vermelden waard. De huidige meetlocaties liggen te dicht bij het zwaartepunt 
van het IJsselmeer om deze goed te meten en daarom toont Figuur D10 de 
tienminuutswaarden van de MSW-meetstations. Lemmer komt bij de passage 
van de buienlijn tot een buistoot met een top-dal-afstand van 86 cm, en Hout-
rib, Kornwerderzand en Krabbersgat komen alle tot buistoten van crica 40 cm. 
Bij de daarop volgende oscillaties (Figuur D10) valt op hoe complex het 
hydraulische gedrag van het IJsselmeer kan zijn. Bij Lemmer en 
Kornwerderzand lijken schommelingen met een periode van circa 2½ uur te 
overheersen, wat bij 4.2 m waterdiepte consistent is met een bassinafmeting 
van 29 km, in dezelfde orde als de dwarsafstand van (de bredere delen van) 
het IJsselmeer. Elders lijken slingerperiode van iets minder dan een uur te 
overheersen, wat suggereert dat het om lokale slingeringen of om slingeringen 
met knopen (amplitudeminima) midden op het IJsselmeer gaat. Dat laatste nét 
na 14h goed het geval geweest kunnen zijn: het midden van het IJsselmeer had 
toen verlaagde waterstanden, terwijl er bij twee tegenover elkaar gelegen 
uiteinden (Houtrib en Den Oever) juist sprake was van een 
waterstandsverhoging. 
 
De case van 29 september 2005 kenmerkt zich door een frontpassage met een 
windafname en een snelle en forse windruiming. 
Figuur D11 toont de ruwe tienminuutsgegevens van de wind. De grootste 
correcties zijn bij FL2 nodig: 0.6 m/s windsnelheidsverlaging en –11o windrich-
tingscorrectie (Tabel 4.2/4.3). Voor de frontpassage neemt de ZZW-wind enige 
tijd toe tot windkracht (6 à) 7; FL25, SL29 en Stavoren liggen dan beschutter 
en hebben minder wind. Tijdens de frontpassage ruimt de wind in ca. 1½ uur 
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tijd zo’n 100o en zakt tijdelijk in, daarna is de wind WNW met windkracht 3 à 4 
in het dan zeer beschutte Wijdenes tot windkracht 5 à 6 op de FL2. 
Figuur D12 toont het verloop van de golven en waterstanden op alle meetsta-
tions. Het inzakken van de wind bij de frontpassage komt goed terug in het 
tijdsverloop van de golfparameters en blijkt ook het wegvallen van de opwaai-
ing. Na de frontpassage valt het sterke terugzakken van de FL5-golfhoogte op, 
evenals de verhoogde waterstand bij FL2. Het eerste is toe te schrijven aan de 
bij WNW-wind sterk verkorte strijklengte op de FL5, het tweede aan verloop in 
de capstaafoffset (par. 5.1 en 6.3). 
Figuur D13 toont de golven en waterstanden van de FL5, in combinatie met 
het tijdsverloop van de FL2-wind. Vóór de windsprong wijzen de (bij Tp en 
TH1/3) achterblijvende Tm01-golfperiodes op golfbreking, en ook de ten opzichte 
van Hm0 verhoogde H1/3-golfhoogtes wijzen op (bijna) brekende golven. Bij de 
frontpassage neemt de golfhoogte in ruim een uur tijd met de helft af en 
verdwijnen deze kenmerken. 
Figuur D14 toont een soortgelijk tijdsverloop voor de FL25. Bij de golfhoogtes 
vallen de fluctuaties rond 14 h MET op, mogelijk als gevolg van windvlagen bij 
buien. Bij de golfperiodes valt het springerige gedrag van de piekperiode Tp op, 
een aanwijzing voor het bestaan van een gemengd golfveld met pieken die 
zowel rond 0.3 als 0.7 Hz liggen. 
Figuur D15 toont vier opeenvolgende golfspectra van de FL26, op een moment 
dat Hm0 en Tm01 resp. 62% en 27% afnemen in ruim een uur tijd. Net als in 
Figuur C23 valt hier op dat de golfenergie bij de spectrale piek een ordegroote 
sneller wegdissipeert dan in de hoogfrequente spectrale staart. 
Bij de FL5 (Figuur D16) is die tweedeling veel minder uitgesproken. Hier is dan 
ook veel meer aan de hand. Aanvankelijk zijn de golven sterk dieptegelimiteerd 
(Hm0/d ~ 0.61) en vermoedelijk ook brekend. Op twee keer de piekfrequentie 
(0.48 Hz) vertoont het spectrum een secundair maximum, en de spectrale 
staart die daarop volgt is duidelijk verhoogd ten opzichte van de staart van de 
FL26 in Figuur D15. Bovendien is de hoeveelheid laagfrequente energie bij de 
FL5 behoorlijk aan de hoge kant48. Zodra Hm0 onder de 0.6 à 0.7 m komt (met 
Hm0/d = 0.45 à 0.5) verdwijnt zowel het hoogfrequente als het laagfrequente 
energieoverschot, het laatste inclusief het spectrale nevenmaximum. Deze 
combinatie van factoren verklaart waarom (uitsluitend) bij de FL5 de hoog- en 
laagfrequente golven min of meer even snel wegdissiperen. Vanwege het 
afwijkende golfdissipatiegedrag bij de FL5 is ook deze case een zeer 
interessante validatie- en hindcastcase voor het SWAN-golfmodel. 
Tot slot geven Figuur D17 en D18 twee voorbeeldhistogrammen van het 
momentane meetsignaal. De FL2 (Figuur D17) blijkt drie voorkeurswaarden te 
vertonen. Twee daarvan zijn aan capstaafsteunen toe te schrijven, de middelste 
op 220 cm echter niet. Om de laatste voorkeurswaarde slechts gedurende een 
beperkte periode opptrad wordt vermoed dat deze het gevolg is van algen-
aangroei. Figuur D18 toont een histogram voor de FL5. Het histogram oogt 
spitser en vervormder dan het in zeker zo zware omstandigheden gemeten 
FL5-histogram in C14. Omdat de histogrampiek niet overeenkomt met een 
capstaafvoorkeurswaarde is algenaangroei de meest voor de hand liggende 
verklaring voor een eventuele meetfout. 
 
Op 16 december passeerde een actief koufront, gevolgd door buien, soms met 
onweer, windstoten en winterse neerslag. 
De ruwe windmetingen (Figuur D19) laten zien dat de wind in de nacht toe-
neemt van windkracht 5 uit W naar windkracht 7 uit NW. Na de frontpassage 

                                                       
48 Deze set kenmerken wordt overigens vaak toegeschreven aan de zgn. 
driegolfwisselwerkingen (triads), waarvan het hoogfrequente deel ook in het 
SWAN-golfmodel wordt meegenomen. 
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ruimt de wind iets met een iets geluwde maar sterk variabele windsnelheid. De 
toe te passen windcorrecties zijn zo goed als identiek aan die van Figuur D11. 
Figuur D20 toont het verloop van de golven en waterstanden op 16 december 
2005. Tot 8h MET spoort een en ander goed met de wind; daarna wordt het 
golf- en waterstandsverloop chaotisch als gevolg van de zeer vlagerige wind. 
Figuur D21 toont de golf- waterstands- en windregistraties van de FL2 voor 16 
en 17 december 2005. Met name de sterke wind- en waterstandsvariaties in de 
middag van de 16e en ochtend van de 17e vallen om, maar ook de variaties in 
de golven zijn opvallend groot, niet alleen in Hm0 maar zelfs in de golfperiodes. 
Bij FL5 (Figuur D22) fluctueren de golfcondities relatief gezien nog een stuk 
meer dan bij de FL2, vermoedelijk als gevolg van de kortere strijklengte. Verder 
valt het springerige gedrag van de piekperiode Tp op, wat kan duiden op 
gemengde golfvelden. 
Bij de FL25 (Figuur D23) fluctueren de golfcondities nóg meer. Bovendien valt 
op dat de piekperiode Tp na de frontpassage telkens vér boven de andere 
golfperiodematen ligt. Ook hier lijkt sprake te zijn van gemengde golfvelden. 
Het golfspectrum van de FL25 van 8-9 h MET op 16 december (Figuur D24) is 
inderdaad opvallend breed, in overeenstemming met het bovenstaande. Bij de 
FL5 zijn dan nog geen aanwijzingen voor twee pieken rond 0.3 resp. 0.7 Hz, 
tenzij de kleine hobbel rond 0.7 Hz wordt opgevat als die tweede piek. 
Tot slot worden in Figuur D25 en D26 twee histogrammen van het ruwe cap-
staafmeetsignaal gegeven. Bij FL2 (Figuur D25) valt de sterke voorkeurswaarde 
op 200 cm op, en de wijze waarop het histogram links daarvan is ingedeukt. 
Na de ijsperiode bleek dat de capstaaf daar was beschadigd en dat de 
weekijzeren kern er aan het wegroesten was. Bij SL29 (Figuur D26) zijn er 
aanwijzingen voor een sterke voorkeurswaarde op 110 cm; eronder lijkt het 
meetsignaal geheel weggedrukt te zijn. 
 
De laatste harde-wind-case is die van 3 april 2006. In de nanacht trok een 
secundaire depressiekern langs, wat een sterke windruiming veroorzaakte, en 
daarna een tijdelijke windtoename tot windkracht 7 uit NNW. Zie ook Figuur 
D27. De belangrijkste correcties (Hoofdstuk 4) zie die voor de FL2 en FL26: De 
windset van de FL26 is geheel defect, terwijl bij de FL2 de windsnelheid met 
0.6 m/s verlaagd moet worden, en de windrichting met 11o. 
Het tijdsverloop van de golven en waterstanden is gegeven in Figuur D28. De 
voornaamste bijzonderheid is het kleine aantal beschikbare meetlocaties: de 
FL25-meetpaal was nog niet (onder de naam van FL37) teruggeplaatst, van 
FL2 was de capstaaf onjuist aangesloten, en bij FL9 waren er 
communicatieproblemen. Ook zonder die zaken wordt betwijfeld of deze case 
voldoende eenduidig en/of voldoende extreem was ten opzichte van de 
overige interessante cases die in dit hoofdstuk en in eerdere rapportages al 
besproken zijn. 
 
 
8.4 Log-a-level-golfmetingen FL25/FL37, juni 2006  

Na de ijsperiode is de FL25-meetlocatie opgeheven en vervangen door een 
geschiktere want minder beschutte meetlocatie voor de korte strijklengtes nabij 
de Houtribdijk. Deze meetlocatie is begin juni 2006 in gebruik genomen onder 
de naam FL37. Bij gebrek aan onbeschadigde capstaven kon op de FL37 alleen 
een akoestisch metende Log-a-level (zie par. 2.2) worden gebruikt voor het 
meten van de golven. Daarmee “loopt de FL37 voor de muziek uit”. De Log-a-
levels hadden namelijk vooraf via hun veldpilot op hun bruikbaarheid en be-
trouwbaarheid in het veld getest moeten worden. Die veldpilot zou gebaseerd 
moeten zijn op simultane metingen met capstaven, en eventueel ook met 
andere geschikt geachte meetinstrumenten.  
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Op dit moment zijn er voor de FL37 alleen Log-a-level-metingen beschikbaar. 
In de huidige paragraaf zullen deze zo goed en kwaad als het kan beoordeeld 
worden, aan de hand van de grafieken in Bijlage E. Een dergelijke analyse heeft 
zijn beperkingen want de gewenste simultane metingen met een referentie-
instrument ontbreken; feitelijk zijn er zelfs helemaal geen referentiemetingen 
voor de FL37 beschikbaar. Dat alles betekent dat de huidige analyses die van 
de nog uit te voeren veldpilot zeker niet kunnen vervangen. Hoogstens kunnen 
ze een beeld geven van het gedrag van de Log-a-levels, wat kan helpen bij het 
vormgeven van het analyseplan bij de nog uit te voeren veldpilot. 
 
Figuur E1 toont de golven, waterstanden en wind op de FL37-meetlocatie, 
voor de periode 9-30 juni 2006 49. De golfregistraties zien er meestal goed uit, 
maar in een aantal gevallen worden de golfhoogte Hm0 (maar niet H1/3 !) en 
enkele golfperiodematen sterk overschat, vooral op 11-13 en 17-18 juni. De 
oorzaak van de uitschieters blijkt te liggen in een storing in het ruwe 
meetsignaal, die is weergegeven in Figuur E2. Op sommige momenten valt het 
golfsignaal ineens weg, en geven de log-a-level en/of de datalogger 
gedurende 1 à 1.25 seconde vaste waarden van -8.38 à -8.47 m. Bij de FL37 
treedt deze storing in 94% van de gevallen 50 op bij zeer rustige condities, met 
significante golfhoogtes (H1/3) kleiner dan 0.2 m. De storing is zowel vóór als 
ná dataverwerking goed uitfilterbaar. In 94% van de gevallen is deze direct 
herkenbaar aan de sterk verhoogde piekperiode (Tp > 8 s); in de overige 
gevallen is deze detecteerbaar met de skewness ( | Sk | > 2), de kurtosis (Ku > 
6) of de verhouding tussen Hm0 en H1/3 (Hm0/H1/3 > 1.2). Dit beeld is overigens 
niet generaliseerbaar : bij de sinds juli 2006 op de FL5, FL9 en FL26 geplaatste 
Log-a-levels treden regelmatig soortgelijke (?) uitschieters op bij golfhoogtes 
H1/3 > 0.4 à 0.5 m.  
Figuur E1 toont ook de waterstanden van de Log-a-level. Op rustige, zonnige 
dagen met luchttemperatuurvariaties tot 8oC (9-13 juni) zijn de waterstanden 
vrijwel constant en consistent met de andere meetlocaties. Blijkbaar compen-
seert de Log-a-level van de FL37 goed voor (temperatuurgerelateerde) variaties 
in de geluidsnelheid. Het is niet duidelijk of dit een generieke conclusie is of het 
gevolg van een goede (schaduwrijke) opstelling van het meetinstrument. 
Tot slot toont Figuur E1 de opgetreden windcondities in de Log-a-level-meet-
periode. Op veel dagen waait het windkracht 4 of minder, maar er zijn ook 
enkele dagen met (vrij) krachtige aanlandige N-NO-wind (14/6 en 25/6) en 
met krachtige tot harde aflandige ZW-wind (21-22 juni). 
 
In Figuur E3-E6 wordt ingezoomd op 21 juni 2006, een dag met krachtige tot 
harde aflandige (zuidwesten)wind. 
Figuur E3 toont de ruwe windgegevens voor die dag. Windrichtingen worden 
niet gemeten op de FL37; elders is de toe te passen correctie minder dan 5o. De 
windsnelheidsverschillen ogen ook plausibel: FL2, FL37 (in de grafiek aan-
geduid als FL25) en FL26 komen qua wind overeen. Elders, vooral bij Wijdenes, 
stata minder wind door de daar ruwere omgeving. Uit de grafiek valt ook op te 
maken dat de FL37-wind qua tijd ongeveer 2 uur voor te lopen op de andere 
metingen. De golfgegevens van de FL37 (Figuur E4) lijken echter niet qua tijd 
voor te lopen op die van de andere meetlocaties: overal neemt de golfhoogte 
Hm0 rond 18h MET toe als gevolg van de dan plotseling wat toegenomen wind 

                                                       
49 In de week/weken vóór 9/6/2006 zijn ook enkele metingen uitgevoerd, maar 
deze zijn niet aan RWS RIZA geleverd wegens forse meetfouten: frequente water-
standsafwijkingen en -sprongen van orde 3 meter. Dit als gevolg van  onbedoelde 
geluidreflecties aan de meetopstelling, een probleem dat ook is opgetreden in de 
metingen in China. Op 8/6/2006 is de FL37-sensor op een langere uithouder gezet 
en sindsdien is het probleem goeddeels verholpen. 
50 34 van de 36 gestoorde 20-minuten-datablokken in de periode 9-30 juni 2006 
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op de KNMI-locaties en op FL2, FL26 en SL29. Verdere inspecties van de FL37-
bestanden suggeert dat de tijdsaanduidingen in de golfsamplebestanden 
correct zijn, terwijl deze in de status- en windsamplebestanden circa twee uur 
voorlopen. Kennelijk is er iets niet in orde met de op de FL37 gebruikte 
CR1000-datalogger 51, of de programmering daarvan. 
Figuur E5 toont de golfspectra voor alle meetlocaties van 21 juni, 102h MET. 
De hoogfrequente flank van de FL37 lijkt vrij snel af te vallen. Dit hoeft niet 
samen te hangen met het gebruik van een Log-a-level, want in eerdere 
seizoenen (zie Bottema, 2005c, 2006a) hebben capstaafmetingen op de FL25-
locatie soortgelijke trends laten zien. 
Figuur E6 toont ondermeer de tijdreeks en de golfhoogte- en golfperiode-
verdeling van dat tijdstip. Alle zien er goed uit, en dat geldt ook voor de skew-
ness en kurtosis. Bij nadere beschouwing (zie de detailtijdreeks bij 1835 en 
1875 s) valt op dat vooral de wat hogere golftoppen soms worden 
onderbroken door een meetwaarde die kennelijk ergens uit een golfdal of 
golfflank afkomstig is. Geen van de voorgaande rapportages maakt melding 
van soortgelijke golftoponderbrekingen bij capstaaf- en stappenbaakmetingen; 
mogelijk is dit dus een specifieke Log-a-level-eigenschap. 
 
Op 25 juni 2006 is sprake van een vrij krachtige aanlandige wind, terwijl op de 
26e de wind sterk draaiende is. De wind en golfcondities vcoor deze zijn 
getoond in Figuur E7-E13. 
Figuur E7 toont de ruwe windgegevens voor 25-26 juni 2006. Dankzij de sterk 
variërende windsnelheid is ditmaal relatief goed te zien dat het verloop van de 
FL37-wind 2 à 3 uur voorloopt op dat van de andere locaties, zowel de meer 
westelijk als de meer oostelijk gelegen locaties (FL26 / Wijdenes resp. FL2 / 
SL29 / Stavoren). 
Figuur E8 toont de golf-, waterstands- en windcondities van de FL37, waarbij 
de laatste in de grafiek 2 à 3 uur te vroeg vallen; de wind van Stavoren is wel 
correct. De zwaarste golfcondities treden in de avond van de 25e op. De hoge 
Tp/Tm01-verhouding lijkt, net als bij de FL5, te wijzen op bijna brekende golven, 
maar ditmaal is de verhouding TH1/3/Tm01 niet verhoogd en is de verhouding 
H1/3/Hm0 juist wat verlaagd. 
In Figuur E9 worden voor de 25e juni de golven en waterstanden van de 
verschillende meetlocaties vergeleken. Vanwege het gevorderde algenseizoen 
is het zaak voorzichtig te zijn met conclusies, maar FL37 lijkt zowel qua golven 
als qua opwaaiing goed te sporen met de FL26, waar de strijklengte 
vergelijkbaar is met die van de FL37. Op de 26e (Figuur E10) is goed te zien 
hoe de opwaaiing van de FL37 in de loop van de ochtend, bij van Noord naar 
ZZW ruimende wind, omslaat in een afwaaiing. Hieruit blijkt dat bij de 
verwerking van de Log-a-level-gegevens in elk geval geen mintekenfouten zijn 
gemaakt. 
Figuur E11 geeft de golfspectra voor alle meetlocaties, op het moment dat er 
nog een stevige NNO-wind staat: op 25/6/2006 van 21-22h MET. Het FL37-
spectrum (aangeduid als FL25) vertoont een opmerkelijk scherpe piek en 
gladde staart, en niet de secundaire piek die vaak optreedt bij shoaling en 
golfbreking op de FL5 (zie Figuur C7). Ook de bijbehorende asymmetrie in het 
golfsignaal ontbreekt (Figuur E12); al suggereert de golfhoogteverdeling van 
de FL37 (Figuur E12) dat er wel degelijk van enige dieptelimitering sprake is. 
Tot slot valt op dat de tijdreeks van Figuur E12, net als die van Figuur E6, weer 
enkele golftoponderbrekingen bevat. 
Figuur E13 toont de golfhoogtes en golfperiodes van de individuele golven 
voor vijf 20-minutenblokken op 25/6/2006. In elk van de grafieken zouden de 
meetwaarden (de rode punten) onder de zwarte doorgetrokken lijn in elk van 

                                                       
51 Gebruik hiervan is onvermijdelijk omdat de oude CR10-dataloggers de Log-a-
level-gegevens niet goed kunnen lezen en sowieso niet meer te koop zijn. 
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de grafieken moeten liggen omdat die lijn de theoretische golfsteilheidslimiet 
H/L = 1/7 weergeeft. Golven op of boven deze lijn zouden instabiel moeten 
zijn en breken. In de ochtend, bij Hm0-golfhoogtes rond 0.2 m (Figuur E13a,b), 
vertonen de Log-a-level-metingen hetzelfde beeld als in eerdere jaren uitge-
voerde capstaaf- en stappenbaakmetingen: slechts bij hoge uitzondering is een 
golf significant steiler dan de theoretische limiet H/L = 1/7. In de middag en 
avond van 25/6/2006, bij Hm0-golfhoogtes groter dan 0.4 à 0.5 m, blijkt echter 
dat diverse golven vér boven het theoretische golfsteilehidsmaximum uitkomen 
(Figuur E13c-e). Vermoedelijk betreft het de bij Figuur E12 besproken golftop-
onderbrekingen. Blijkens Figuur E13d,e is het aantal daarvan soms verre van 
verwaarloosbaar. 
 
Tot slot zijn in Figuur E14-E19 de resultaten van 3 weken “golfklimatologie” 
van de FL37 getoond, en vergeleken met de FL25-metingen van de periode 
1/11/2005 – 31/1/2006. 
 
Bij ZW-wind liggen de significante golfhoogtes Hm0 (Figuur E14a) van de FL37 
ruim 50% hoger dan van de FL25, maar dat verschil hangt vermoedelijk samen 
met de bij ZW-wind bijna 40% langere strijklengte van de FL37. De Hmax/Hm0-
verhouding (Figuur E14b) van de FL37 is bij krachtige wind vergelijkbaar met 
die van de FL25, bij zwakkere wind wat lager. De verhouding Hm0/H1/3 (Figuur 
E14c) is bij de capstaafmetingen wat lager dan de literatuurwaarde (CERC, 
1973) van 1.05, bij de Log-a-level-metingen van de FL37 vaak juist wat hoger. 
Figuur E15 toont de golfperiodematen Tp, Tm-10 en Tm02 bij ZW-wind. Bij krachti-
ge wind zijn de golfperiode- en strijklengteverhoudingen tussen de FL25 en 
FL37 redelijk consistent; de kleinere Tp- en Tm-10-verschillen bij windkracht 4-5 
zijn vermoedelijk toeval omdat beide golfperiodematen dan slecht gedefinieerd 
zijn door de combinatie van te zwakke wind en te korte strijklengte. 
De golfsteilheid52 (Figuur E16a) van de FL37 is duidelijk verhoogd ten opzichte 
van de FL25, en een fractie verlaagd ten opzichte van de overige meetlocaties 
(Tabel 7.5). Harde conclusies zijn hier dus nog niet mogelijk. De skewness en 
kurtosis van de FL37 zijn duidelijk lager dan van de FL25. Bovendien komen de 
skewnesstrends van de FL25 en FL37 niet overeen. We zullen hier even later 
nog op terugkomen. 
 
Bij NO-wind zijn de strijklengtes van de FL25 en FL37 vergelijkbaar, net als de 
Hm0-golfhoogtes (Figuur E17a). De Hmax/Hm0- en Hm0/H1/3-verhoudingen 
hebben op het eerste gezicht een vergelijkbaar beeld als bij Figuur E14b en 
E14c. De Hmax/Hm0-waarden bij de FL37 neigen overigens naar een harde-wind-
waarde van 1.4 die redelijk overeenkomt met de Hm0/Hmax-waarde bij sterk 
dieptegelimiteerde condities bij de FL5. Daar houdt de goede overeenkomst 
echter op want bij de FL37 lijkt Hmax naar een plafond van orde 0.85 m te 
neigen, wat slechts een kwart is van de waterdiepte aldaar. Elders lijkt het 
plafond voor Hmax echter op driekwart van de waterdiepte te liggen, en het 
plafond voor Hm0 rond de helft van de waterdiepte. Al met al lijkt het erop dat 
de Log-a-level grote en/of dieptegelimiteerde golven in sterke mate aftopt, 
waarbij de kans op forse (tientallen procenten) Hm0-onderschattingen niet 
denkbeeldig is. Nadere analyses moeten uitwijzen of dat inderdaad het geval is. 
Figuur E18 toont de golfperiodes bij NO-wind. De overeenkomst tussen de 
FL25 en FL37 is prima. Wel valt op dat bij harde wind Tm02 relatief sterk afvlakt, 
iets dat bij dieptegelimiteerde harde-wind-condities ook op de FL5 het geval is. 

                                                       
52 Feitelijk is de enkele procenten lagere diepwatergolfsteilheid getoond, een 
golfsteilheidsmaat die is berekend op basis van een oneindige (i.p.v. de 
werkelijke) waterdiepte. Dit omdat de exacte meetlocatie en waterdiepte van de 
FL37 nog niet bekend zijn. 
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Bij de golfsteilheid (Figuur E19a) is de trend plausibel omdat die vergelijkbaar is 
met die van de FL5. De golfsteilheidswaarden zijn echter erg laag ten opzichte 
van andere lange-strijklengte-cases in Tabel 7.5. Het wordt daarom sterk 
aanbevolen bij de validatie van de Log-a-level-metingen ruime aandacht te 
geven aan de golfsteilheid, zowel de hier besproken overall-steilheid, als de bij 
Figuur E13 besproken steilheid van individuele golven die eveneens afwijkend 
gedrag vertoonde. 
De skewness en kurtosis zijn bij krachtige aanlandige wind op de FL37 (en 
dieptegelimiteerde golven), zowel qua trend als qua meetwaarde verdacht. 
Normaliter leiden zowel harde wind als dieptelimitering van de golven tot een 
grotere niet-lineairiteit, met relatief hoge en scherpe golfkammen en vlakke 
golfdalen (CERC, 1973). Dat gaat samen met een toename in de skewness en 
kurtosis. De stappenbaak en capstaafmetingen sinds 1997 tonen deze trend, 
maar de in Figuur E19b en E19c getoonde Log-a-level-metingen van de FL37 
vertonen juist de tegengestelde trend. In laatstgenoemde metingen lijken de 
golfkammen bij harde wind zelfs zo sterk afgetopt te worden dat de skewness 
negatief dreigt te worden, en de kurtosis onder de waarde van een normale of 
Gaussische verdeling (3 à 3.3) komt. Die verlaagde kurtosiswaarden duiden 
erop dat in het meetsignaal vooral de extremen worden onderdrukt. 
 
 
8.5 Overige cases 2005-2006 

In deze paragraaf worden nog enkele cases besproken die elders niet aan bod 
konden komen. De bijbehorende grafieken staan in Bijlage F. 
 
Invloed van temperatuuropbouw van de atmosfeer 
Een niet-neutrale temperatuuropbouw van de atmosfeer treedt vooral op bij 
relatief zwakke wind. Voor de huidige toepassingen zijn juist harde-wind-cases 
van belang. Veel “niet-neutrale” harde-wind-cases uit Tabel 5.2 vielen echter 
af voor verdere analyse door uitval of onbetrouwbaarheid van meetgegevens 
(zie Figuur 3.1). Uiteindelijk zullen twee cases worden belicht, die van 
17/10/2005 (onstabiele atmosfeer) en 4/5/2006 (stabiele atmosfeer). 
 
Figuur F1 toont de meteocondities van 17/10/2005. De luchttemperaturen 
lagen in de late middag dicht bij de watertemperatuur, met name rond zonsop-
komst waren ze echter fors (5-8oC) lager. Op dat moment was de atmosfeer 
boven het IJsselmeer behoorlijk onstabiel. De ruimtelijke windsnelheidsverhou-
dingen vertoonden als gevolg van deze stabiliteitseffecten forse variaties. Zo 
woei het overdag op alle IJsselmeerlocaties vrijwel even hard, terwijl in de 
avond en nacht FL2 ruim 20% minder wind had. Op het Slotermeer woei het ’s 
nachts ten opzichte van de FL26 zelfs zo’n 45% minder, tegen ca. 15% 
overdag, waarmee de dag-nacht-variatie in de windsnelheidsverhouding ruim 
een factor 1.5 is. Ook dit meetseizoen blijkt dus dat stabiliteitseffecten een 
factor van belang zijn, zelfs bij (vrij) krachtige wind. De windrichting heeft een 
rustiger beeld en pendelt wat heen en weer rond het OZO. Overigens zijn bij 
de grafiakwaarden van FL2 en SL29 wel nog correcties van –11o en –5o nodig.  
Figuur F2 toont de golfcondities voor alle meetlocaties. Bij de FL2, FL26 en 
SL29 is een directe vergelijking van golf- en windcondities mogelijk 53. Op al 
deze locaties lijkt het tijdsverloop van de golfhoogte Hm0 consistent te zijn met 
het tijdsverloop van de windsnelheid U10. Dat suggereert dat de golfcondities 
primair worden bepaald door de lokale U10, en dat de temperatuuropbouw van 

                                                       
53 Bij de FL25 is de golfhoogte Hm0 bij aanlandige wind kleiner dan bij de FL26, 
een teken dat de FL25-golven dieptegelimiteerd zijn en niet één op één aan de 
wind gekoppeld. 
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de atmosfeer de golven vooral indirect (via het ruimtelijke windveld) 
beïnvloedt, en slechts in beperkte mate direct.  
 
De metingen van 4 mei 2006 zullen worden gebruikt in een poging om enig 
licht te werpen op een belangrijke kennisleemte bij het bepalen van de Hydrau-
lische Randvoorwaarden voor de dijken: de vraag of de golfcondities op het 
IJsselmeer schalen met de gemiddelde windsnelheid U10, of de zogenaamde u*-
parameter, een maat voor de turbulente schuifspanning en de (sleep)kracht die 
de wind op het water uitoefent. 
Figuur F3 illustreert de onzekerheden aan de hand van twee diepwatergolf-
groeikrommes van Kahma (1994), voor een strijlengte van 20 km. Beide 
krommes zijn gebaseerd op dezelfde meetgegevens. Eén kromme is daarbij 
geschaald op de gemeten U10, terwijl de andere is geschaald op u*, waarbij de 
U10 van de onderliggende metingen is geconverteerd naar u* met een aange-
nomen dragcoëfficiënt CD (de formule van Wu,1982, met een aangenomen U10 
van orde 10 m/s). Uit Figuur F3 blijkt dat beide krommes in het gewone meet-
bereik (tot 20 m/s wind) nauwelijks zijn te onderscheiden, maar dat bij ont-
werpcondities (ca. 35 m/s) de theoretisch meest plausibel geachte kromme (op 
basis van u*) bijna 50% hoger ligt dan de op U10-geschaalde kromme die direct 
op de metingen is gebaseerd. Helaas biedt het huidige meetnet nog altijd geen 
mogelijkheid u* te meten 54. In bepaalde bijzondere gevallen is sprake van fors 
variërende u*/U10-verhoudingen waarbij het bovendien mogelijk is een schat-
ting van u* te maken. De case van 4 mei 2006 zou zo’n geval kunnen zijn. 
Figuur F4 toont de meteorologische condities van 4 mei 2005. Overdag is de 
atmosfeer boven het IJsselmeer sterk stabiel (de lucht is dan 5-10oC warmer 
dan het water); in de nacht is de atmosfeer echter vrijwel neutraal. 
De wind was aanvankelijk matig, maar trok als gevolg van een wat wijzigende 
luchtdrukverdeling overal flink aan in de middag. Daarbij was de 
windsnelheidsverdeling omgekeerd aan de normale: locaties die een paar 
kilometer op het water lagen (de FL2) hadden de meeste wind, de locaties met 
de langste strijklengtes (FL26, Wijdenes) juist de minste. 
De windrichting ruimde in de nacht en vroege ochtend overal van NNO naar 
O, daarna bleef deze redelijk constant. Overigens moeten nog wel correcties 
van maximaal 11o (zie Tabel 4.2) worden toegepast op de grafiekwaarden. 
Figuur F5 toont de turbulentiecondities, zowel de absolute maat (σu) als de 
relatieve turbulentie-intensiteit Tu = σu /U10. Met waarden dalend tot bij of 
onder de 4% is de turbulentie-intensiteit af en toe bijzonder laag, vooral bij de 
FL26. Bij de FL2 en SL29 doet de ruwheid van het nabijgelegen land zich veel 
meer gelden, en is Tu vaak aanzienlijk hoger.  
Voor de huidige analyse is vooral σu van belang. Onder bepaalde condities mag 
namelijk worden verondersteld dat σu ruwweg evenredig is met u* 55. Die 
condities zijn allereerst een stabiele of neutrale atmosfeer, en daarnaast een 
situatie waarbij de turbulentie nagenoeg in evenwicht is met het onderliggende 
wateroppervlak, wat bij benadering het geval is bij stirjklengtes vanaf orde 20 
km. Alleen bij de FL26 wordt aan beide condities voldaan. De verdere analyses 
richten zich daarom vooral op de FL26. 
Figuur F6 laat zien dat de golfhoogte Hm0 bij de FL26 varieert tussen 0.1 m 
rond 0h en 12h MET, ca. 0.23 m rond 6h MET, en 0.27, 0.4 en 0.48 m rond 
15h, 19h en 23h MET. De strijklengtevariaties lijken beperkt te zijn (zie Figuur 
6.5 en Figuur F4c), waarmee de variaties in U10 en/of u* maatgevend lijken. 
Het verloop van Hm0 correleert duidelijk het beste met dat van U10, al is de 
correlatie zeker niet optimaal. Dat suggereert dat de golven primair met U10-

                                                       
54 Bottema (2002b) bepleit daarom sinds 2002 inzet van een “sonic” windmeter. 
55 Dat geldt vooral voor stabiele atmosfeercondities: fig. 3 in Hicks (1981) laat 
zien dat σu/u* varieert van orde 3 in onstabiele condities tot krap 2.5 in thermisch 
neutrale condities en krap 2.2 in zeer stabiele atmosfeercondities.  
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schalen en dat u* bij de huidige omstandigheden een bijrol vervult. Het wordt 
daarom sterk aanbevolen alsnog directe u*-metingen uit te voeren (met de al 
eerder aanbevolen akoestische windmeters, de sonics) om na te gaan in 
hoeverre de huidige, nog zeer voorlopige, aanwijzingen voor U10-schaling ook 
generiek zijn. Uit Figuur F3 blijkt namelijk dat de keuze tussen U10- of u*-
schaling wezenlijk uitmaakt als het gaat om het vaststellen van Hydraulische 
Randvoorwaarden. 
 
Invloed van snelle windveranderingen op de golfcondities 
Voor dit item wordt verwezen naar paragraaf 8.2 en 8.3, waar al vrij uitgebreid 
is ingegaan op de invloed van snelle windveranderingen op het golfveld. 
 
Cases met zwakke wind: zeewind en scheepsgolven 
Vorig meetseizoen bleek dat ook bij zwakke wind interessante metingen 
voorkomen, bijvoorbeeld van scheepsgolven of van zeewindverschijnselen. 
Qua “lake breezes” of door het IJsselmeer opgewekte “zeewind” is 7 juni 
2006 vermoedelijk de meest interessante case van dit meetseizoen; zie Figuur 
F7. Gedurende de ochtend van de 7e werd de wind, die eerst NO was, op drie 
locaties (FL2, Stavoren, SL29) NW, terwijl deze bij FL26 NO bleef en bij 
Wijdenes tijdelijk ZZO werd. Laat in de middag stak overal een NNW-wind op, 
die in de loop van de avond afnam en naar NO kromp. Al met al lijkt dit toch 
nog een vrij complex geval, waarbij een lokale “lake breeze” van het IJsselmeer 
kennelijk werd gevolgd door een échte zeewindinval vanuit de Waddenzee. 
Bij de scheepsgolven kwam Hans Miedema (RWS IJG) een interessant geval op 
het spoor: Figuur F8 toont de FL2-registraties van 18h11-18h14 op 5/1/2006, 
een dag met een vrij constante matige oostenwind en een golfhoogte (Hm0) 
van ca. 0.25 m. In Figuur F8 is allereerst te zien dat de stilwaterstand 
gedurende 1 minuut inzakt, met een maximale terugval van 5 cm. Een minuut 
na dit waterstandsminimum nemen de golfhoogtes plotseling sterk toe met 
éénminuutswaarden van “Hm0” en “Tm01” van resp. 0.6 m en 2.9 s. De hoogste 
golf mat van top tot dal zelfs 88 cm. Als dat inderdaad een scheepsgolf was, 
dan was het een zeer uitzonderlijke. 
 
Algenaangroei 
In Figuur F9-F11 wordt getoond hoe algengroei en schoonmaakacties de 
golfmetingen bëinvloeden. Uit Figuur F8 blijkt dat vóór de onderhoudsdag op 
29/8/2004 veel van de SL29-golfgegevens automatisch worden afgekeurd. 
Daarbij zijn golfperiodematen TH1/3 en Tp vaak te hoog zijn, soms zelfs buiten 
het asbereik van de grafiek. Na schoonmaak (rechterhelft grafiek) is dat in veel 
mindere mate het geval. Ook lijkt de golfhoogte, bij gegeven windcondities, 
dan hoger te zijn. Tot slot komen de capstaafwaterstanden ná schoonmaak 
duidelijk beter overeen met de druksensor-referentiemetingen dan ervoor.  
In Figuur F10 en F11 worden enkele detailregistraties vóór en na de SL29-
onderhoudsdag gegeven. De meest in het oog springende afwijkingen vóór 
schoonmaak zijn : 

• een iets onregelmatiger golfhoogteverdeling vóór schoonmaak 
• aanwezigheid van zeer lange golfperiodes (meer dan 4 s) 
• bij gegeven wind orde 50% te lage golfhoogtes vóór schoonmaak. 
• sterk scheefgetrokken meetsignaal, waarbij de golfdalen uiterst ondiep 

zijn ten opzichte van de hoogte van de golftoppen 
• tussen de golfgroepen langere periodes met een erg rustig meetsignaal 
• en samenhangend met de laatste twee constateringen: extreem 

verhoogde waarden van skewness en kurtosis (3.0 resp. 13.5) 
 
Capstaaftesten 
In Figuur F12-F13 worden drie capstaaftesten uit Tabel 6.2 getoond. 
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Het eerste voorbeeld (Figuur F12) toont de FL25-capstaaftest van 29/8/2005. 
De grafiek vertoont drie dalen. Het eerste dal komt overeen met de 
capstaaftest (capstaaf 50 cm omhoog verplaatst) vóór schoonmaak. Het 
middelste, diepe, dal komt overeen met de schoonmaak van de capstaaf op het 
scheepsdek, en het laatste, derde dal met de capstaaftest ná schoonmaak. Dat 
het eerste dal veel ondieper is dan het derde hangt samen met vervuiling van 
de capstaaf. 
Het tweede voorbeeld (SL29, 30/8/2005, Figuur F13) laat het effect van ver-
vuiling op een andere manier zien: vóór schoonmaak zijn er nauwelijks fluctu-
aties rond het lopend gemiddelde als gevolg van windgolven, ná schoonmaak 
zijn die er ineens wel. Verder valt het (voor de SL29)) sterke 
waterstandsverloop ná schoonmaak op. Dergelijke trends kwamen overigens 
bijna alleen voor op de SL29, in de tijd dat daar met de ANM156-capstaaf 
werd gemeten (zie ook de rapportage van het meetseizoen 2004-2005). 
Figuur F14 toont de op 10 mei 2006 uitgevoerde capstaaftesten van de FL2. 
De eerste test ziet er keurig uit en vertoont zelfs geen tekenen van algenaan-
groei. Bij de tweede test komt circa 8 maal per minuut een sprong tot 40 cm 
omhoog of omlaag voor in het ruwe meetsignaal. De storing hangt samen met 
het telkens aan- en uitschakelen van de laadregelaar zodra de zonnepanelen 
goed en wel in de zon komen. Bij de eerste test was dat nog niet zo dankzij de 
te westelijke orientatie van de zonnepanelen. Bij de tweede test was de paal 
verdraaid zodat de zonnepanelen toen vol in de zon stonden. 
In de grafieken van de vorige meetrapportage (Bottema, 2006a) waren enkele 
uitvoeringsproblemen bij de capstaaftesten fraai geïllustreerd. Dit seizoen lever-
de minder fraaie voorbeelden, wat suggereert dat er toch wel enige verbetering 
is in de uitvoering van de capstaaftesten. Wel zijn  de capstaven dit meetsei-
zoen meermalen op de foute hoogte teruggehangen, zie ook Tabel 5.1. 
 
Meetfouten door ijsgang 
Van kerst 2005 tot begin februari 2006 traden incidenteel meetfouten op door 
drijfijs, aanvriezing en invriezing van de meetpalen. 
Figuur F15 toont de metingen van SL29 in de nacht van 30 op 31 december 
2005. Ondanks een ZO-wind van 5-6 Beaufort zakt de golfhoogte op de 30e 
rond 20h MET plotseling in, terwijl de capstaafwaterstand steds verder toe-
neemt ten opzichte van de druksensorwaterstand. Het golfsignaal wordt 
vervolgens nagenoeg geheel onderdrukt tot de vroege ochtend van de 31e, 
wanneer de temperatuur (in het nabije Stavoren) van ca. –2oC naar +3oC is 
gestegen. De oorzaak van het onderdrukken van het golfsignaal is niet geheel 
duidelijk: zowel drijvende ijsvelden als aanvriezing (door zware sneeuwval 
en/of spatwater) kunnen een rol hebben gespeeld. 
Figuur F16 toont hoe de FL26 vanaf 27/1/2006 steeds meer last krijgt van 
aanvriezing. De eerste tekenen zijn een langzaam afnemende Hmax/Hm0-
verhouding, gevolgd door een eveneens iets dalende H1/3/Hm0-verhouding en 
een geleidelijk steeds sterkere overschatting van de stilwaterstand. Halverwege 
de 29e zakken de golfhoogtes sterk in, tot minder dan de helft van wat bij de 
dan heersende wind verwacht mag worden. De afzwakking van het golfsignaal 
zet daarna in iets trager tempo door, tot het golfsignaal in de nacht van de 28e 
op de 29e uiteindelijk helemaal onderdrukt wordt.  
 
 
8.6 Stormperiodes en overige cases ;samenvatting en conclusies 

Het meetseizoen 2005-2006 was qua wind erg rustig. Op slechts acht dagen 
kwam de windsnelheid boven de 15 m/s uit. Zeven van die cases vielen in het 
zomerhalfjaar, waarbij telkens het risico bestaat dat een deel van de metingen 
door algenaangroei wordt beïnvloed. 
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De periode 18-24 mei 2006 was de meest winderige periode van dit meet-
seizoen; de metingen van deze periode zijn belicht in paragraaf 8.2. Op 19 mei 
2006 woei het het hardst, met op de FL2 een uurgemiddelde van 18.3 m/s. 
Alleen het meetseizoen 1998-1999 kwam tot een nóg iets lager seizoensmaxi-
mum.  
De golfcondities op 19 mei 2006 waren zwaar maar bepaald niet uniek. De 
huidige op de FL2 gemeten Hmax-, Hm0-, Tp- en Tm01-waarden van respectievelijk 
2.2 m, 1.3m, 4.5 s en 3.4 s zijn in bijna elk voorgaand meetseizoen meermalen 
overschreden.  
De meest interessante dag uit deze periode bleek uiteindelijk de 24e mei, toen de 
wind na een koufrontpassage ineens wegviel: een mooie instationaire testcase.  
 
Paragraaf 8.3 belicht de overige harde-wind-cases van dit meetseizoen, 
waarvan de twee meest interessante hier aan bod komen: 
De 4e juli 2005 kenmerkte zich door sterke windvariaties als gevolg van een 
buienlijn- en koufrontpassage, beide met onweer en zware windstoten. Het 
opvallend waren de tijdelijk zeer hoge golfsteilheden en de schommelingen in 
de stilwaterstand. Zo kwam Lemmer tot een bui-oscillatie met een top-dal-
afstand van 86 cm. 
Op 29 september 2005 was er een frontpassage met snelle windafname en 
sterke windruiming. Net als op 24 mei 2006 ging de windafname bij de FL26 
gepaard met een sterk afnemende golfenergie rond de spectrale piek, terwijl de 
hoogfrequente staart nagenoeg intact bleef. Theoretisch zou in een uitstervend 
golfveld het omgekeerde te verwachten zijn! Ook de metingen van de FL5 
waren bepaald interessant omdat ze fraai de transformatie van dieptegelimi-
teerde golven naar golven zónder dieptelimitering illustreerden. 
 
In paragraaf 8.4 worden de gedurende 9-30 juni 2006 uitgevoerde metingen 
met het nieuwe akoestische Log-a-level-golfmeetinstrument besproken, dat is 
ingezet op de FL37. Bij gebrek aan referentiemetingen op dezelfde locatie, 
zowel simultaan als niet-simultaan, hebben de conclusies een voorlopig karak-
ter. Toch zijn ze belangrijk genoeg om hier te vermelden, vooral omdat de Log-
a-levels sinds kort ook elders worden ingezet (zowel in het IJsselmeergebied als 
op het Tai-Hu-meer in China). De belangrijkste conclusies van de FL37-analyse 
luiden: 

• Bij sterk geforceerde en/of dieptegelimiteerde golven zijn er twijfels 
aan de kwaliteit van het Log-a-level-meetsignaal. De niet-lineariteit 
van het golfsignaal (inclusief de bijbehorende vervorming van het 
golfspectrum!) wordt dan geheel gemist en de meetwaarden in 
golftoppen worden dan bij tijden “verontreinigd” door meetwaarden / 
reflecties uit naburige golfflanken en -dalen. Ook zijn er aanwijzingen 
dat de maximale en significante golfhoogte fors (>20%) onderschat 
zouden kunnen zijn, net als de overall-golfsteilheid. De steilheid van 
sommige korte golven (periode tot 1.5 s) is daarentegen tot twee maal 
hoger dan de theoretische steilheidslimiet van 1/7, wat consistent is 
met het voorkomen van uitschieters-naar-beneden in of bij de golftop-
pen. Daarbij kan nog worden opgemerkt dat de capstaafmetingen zich 
vrijwel altijd wèl aan die limiet houden. De huidige uitkomsten zijn te 
beperkt om de Log-a-levels hierop nu al af te keuren maar aanvullen-
de analyses op basis van de nog uit te voeren vergelijkende veldinstru-
mentatiepilot worden sterk aangeraden. 

• Vooral bij zwakke wind komen incidentele uitschieters (valse geluid-
reflecties?) in het meetsignaal voor, die bij de FL37 redelijk uitfilterbaar 
lijken. Elders komen de uitschieters ook bij harde wind en hoge golven 
voor. Zeker is dat de problemen met valse geluidreflecties toenemen 
als de Log-a-level dichter (te dicht) bij het meetplatform wordt gezet.  
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• De (temperatuurgerelateerde) variaties in de geluidsnelheid lijken ade-
quaat te worden gecompenseerd door de Log-a-level, en als de eerder 
genoemde problemen zich niet voordoen lijkt het golfsignaal in orde.  

 
Tot slot bevat paragraaf 8.5 nog enkele aanvullende analyses. Een aansprekend 
resultaat betreft de bij tijden op de FL2 waarneembare scheepsgolven: wellicht 
is op 5/1/2006 een uitzonderlijk hoge scheepsgolf waargenomen, met een 
top-dal-golfhoogte van maar liefst 88 cm. 
Verder is in paragraaf 8.5 ingegaan op het effect van algenaangroei en de 
onderhoudsacties om deze te monitoren en te verwijderen. Ook is kort 
ingegaan op de effecten van ijsaanzetting. De belangrijkste resultaten van 
paragraaf 8.5 hebben evenwel betrekking op de invloed van de temperatuur-
opbouw van de atmosfeer, en op de vraag welke windsnelheidsparameter 
gebruikt moet worden voor het voorspellen van golfcondities : 

• Net als in eerdere meetseizoenen blijken lucht-water-temperatuurver-
schillen en de daaruit voortvloeiende temperatuuropbouw van de 
atmosfeer grote invloed te hebben op het ruimtelijke windveld. Zelfs 
bij krachtige wind kan niet worden uitgesloten dat deze effecten nog 
50% dagelijkse gang in ruimtelijke windsnelheidsverhoudingen 
veroorzaken. 

• Het directe effect van bovengenoemde stabiliteitseffecten op de 
golfcondities lijkt (hoogstens) van secundair belang: als de lokale 
windsnelheid U10 eenmaal bekend is dan blijkt deze ook goed 
bruikbaar voor het voorspellen van golfcondities. 

• Voor de Hydraulische Randvoorwaarden in het IJsselmeergebied en 
(met name) het Benedenrivierengebied is het van groot belang om te 
weten of de golfhoogte Hm0 schaalt met de gemiddelde op standaard-
hoogte gemeten windsnelheid U10, of met de turbulente snelheids-
schaal en wrijvings- of schuifspanningsparameter u*. Bij maatgevende 
windsnelheden (U10 ~35 m/s) en niet al te zeer dieptegelimiteerde 
condities kan een fout gekozen schalingsparameter tot een factor 1.5 
fout in de golfhoogte Hm0 leiden (Figuur F3) 

• Analyses op basis van de huidige meetgegevens (twee cases, 
17/10/2005 en vooral 4/5/2006) suggereren dat de golfcondities 
vooral met U10 schalen. Dit is zeer verrassend want er zijn goede 
theoretische argumenten om voor u*-schaling te kiezen, terwijl U10 
feitelijk slechts een windsnelheid op een willekeurig (zij het wereldwijd 
gekozen) meetniveau is. Vanwege de talrijke aannames in de huidige 
analyses wordt echter sterk aangeraden om u* niet langer indirect af 
te leiden uit andere gegeven, maar om u* samen met U10 direct te 
gaan meten, bijvoorbeeld met impulsfluxmetingen van een akoestische 
windmeter (een “sonic”). 
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9 Conclusies en aanbevelingen 
 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Allereerst worden in paragraaf 9.1 de belangrijkste resultaten en conclusies nog 
eens op een rijtje gezet. Aanbevelingen voor de korte en iets langere termijn 
worden gegeven in paragraaf 9.2 en 9.3. Omdat dit de derde rapportage is in 
zes maanden jaar tijd, is besloten geen aparte paragraaf te wijden aan de 
aanbevelingen van vorige meetseizoenen.  
 
 
9.1 Conclusies 

Hieronder worden per hoofdstuk de voornaamste resultaten en conclusies 
belicht. Eerst echter een impressie van dit seizoen in een notendop:  
Het meetseizoen 2005-2006 leverde in drie opzichten belangrijke nieuwe 
inzichten op. Het ging daarbij om onverwachte eigenschappen van 
uitstervende golfvelden (zie par. 8.2 en 8.3), de eigenschappen van een nieuw 
in te zetten akoestisch meetinstrument (de Log-a-level, zie par. 8.4) en de 
wijze waarop golven met de windcondities schalen (par. 8.5). 
Voor het overige viel dit meetseizoen tegen. Door een ijsgerelateerde meet-
onderbreking en andere factoren was er veel uitval (15-45%) in het winter-
halfjaar, waarbij het aantal betrouwbare gegevens bovendien werd beperkt 
door een relatief lang algenseizoen en – soms – andere meet- en inwin-
problemen. Harde wind was daarbij zeldzaam. Slechts 8 dagen leverden meer 
dan 15 m/s op; het hoogste uurgemiddelde van 18.3 m/s (op 19/5/2006) is 
slechts één keer eerder onderschreden.   
 
In Hoofdstuk 1 wordt het belang en het doel van de metingen belicht, alsmede 
de projectorganisatie. Ook de doelen van deze rapportage komen aan bod: 

- documentatie bij de metingen (inwinning en verwerking) 
- validatie van gemeten golf- en windgegevens 
- beschrijving van stormsituaties 
- beschrijving van golfklimatologie (alsmede enkele toepassingen) 

 
Hoofdstuk 2 is sterk documenterend van karakter. Achtereenvolgens komen 
aan bod: de meetlocaties (FL2, FL5, FL9, FL25, FL26, SL29; zie Figuur 2.1) en 
meetopstellingen, de instrumentatie, de inwinning, het onderhoud van de 
meetopstellingen, de gegevensbestanden en de verwerking van de gegevens. 
De tabellen in Hoofdstuk 2 geven sleutelinformatie over de meetlocaties (Tabel 
2.1), de onderhoudsacties (Tabel 2.2), de inhoud en samenstelling van de 
gegevensbestanden (Tabel 2.3-2.4) en de verwerking van de gegevens (Tabel 
2.5).  
Qua onderhoudsacties sprong dit meetseizoen de FL2-meetlocatie eruit: daar 
was een recordaantal van 25 vaartochten vereist. Qua bestandssamenstelling 
zijn dit meetseizoen enkele belangrijke veranderingen ingezet door een niet te 
vermijden update van de dataloggers. Daarbij lijken de omvang en 
verwerkingstijd van de bestanden fors (enkele resp. tientallen malen) toe te 
nemen.  
 
In Hoofdstuk 3 wordt via tabellen en balkenschema’s een overzicht gegeven 
van de beschikbaarheid en de betrouwbaarheid van de meetdata. Een en ander 
is uitgesplitst naar golven, wind en (bij SL29) waterstanden. 
3.1) De overallbeschikbaarheid van golfgegevens is met 55-85% (Tabel 

3.1) het laagste sinds het meetseizoen 2002-2003, dat ook een forse 
meetonderbreking door ijsgang kende. Op de weinige (8) harde-wind-
dagen die dit meetseizoen telde waren drie meetlocaties (FL5, FL26 en 
SL29) echter vrijwel continu in de lucht. Voor de FL26 gold dat zelfs 
voor alle metingen buiten de ijsperiode (uitval dan slechts 2%).  

 
125 Golfmetingen IJsselmeergebied 2004-2005  

 



 

3.2) De beschikbaarheidscijfers in Tabel 3.1 worden gedrukt door het 
aantal data dat is afgekeurd wegens te zwak golfsignaal (Hmax < 0.04 
m of Hm0 < 0.02 m, door zwakke wind, korte strijklengte en soms ook 
algenaangroei). Automatisch afkeuren speelt ook dit meetseizoen 
vooral een rol op de FL5, FL25 en SL29: 

- FL5 : 13% van alle gegevens afgekeurd wegens defecte capstaaf 
- FL25 : 6% afgekeurd vanwege te kleine golven, 2% wegens 

preventief verwijderde capstaaf (ijs) 
- SL29 : 12% vanwege preventief verwijderde capstaaf (ijs), 15% van-

wege te kleine golven 
3.3) De uitval van dit meetseizoen hing vooral samen met:  

- trekken van de IJsselmeerpalen wegens ijsgang: overal 6-8 weken 
- gebrek aan reservecapstaven, waardoor de FL37 bijna 3 maanden te 

laat is geplaatst, en alleen met een Log-a-level-golfmeetinstrument. 
- modem- en/of loggerproblemen (8 weken uitval op de FL9, krap 2 

weken op de FL2). 
- storingen met inwin-PC en netwerk op RWS IJG-kantoor (tot begin 

2006 op de meeste locaties ca. 3-4 dagen uitval) 
3.4) De betrouwbaarheid van de golfmetingen was op de FL2 matig tot 

redelijk, elders meestal redelijk tot vrij goed. Niet alle periodes met 
mogelijke meetfouten konden goed in de tijd worden afgebakend, 
maar Figuur 3.1 toont de belangrijkste identificeerbare periodes met 
écht onbetrouwbare golfgegevens. De achterliggende oorzaken waren 
:  

- algenaangroei: tot oktober 2005 en vanaf begin juni 2006 veelal op 2 
à 4 meetlocaties, daarnaast ook in mei 2006 (m.n. SL29) en wellicht 
ook in oktober 2005 (diverse locaties).  

- ijsaanzetting : op de SL29 regelmatig vanaf 30/12/2005, elders in de 
laatste januariweek. 

- externe signaal storingen en overige meetfouten (FL2, FL37, voorjaar 
2006). 

3.5) De betrouwbaarheid van de windsnelheden was dit seizoen goed mits 
voor de FL2 correcties worden toegepast (zie Tabel 4.3). Bij de 
windrichtingen was 2% (bij SL29) tot 18% (FL26) onbetrouwbaar of 
onbruikbaar. Daarnaast zowel bij de FL2 als de FL26 gedurende circa 2 
maanden forse correcties van 22 à 34o nodig.  

3.6) De druksensor van SL29 lijkt het hele seizoen betrouwbaar te zijn 
geweest, zelfs tijdens de ijsperiode.  

 
De validatie van de windgegevens wordt besproken in Hoofdstuk 4. Conclusies 
over de methodiek worden gegeven in par. 4.8; hier volgen in de eerste plaats 
de conclusies met betrekking tot de meetresultaten:  
4.1) Ondanks een betere uitrichtmethode van de windvanen (met behulp 

van vaste punten op de wal) was bij de FL2 en FL26 tóch weer 
meermalen sprake van (forse) windrichtingscorrecties van orde 20-34o. 
Bij SL29 lagen de correcties rond -5o, een waarde die niet al te ver bo-
ven de intrinsieke onnauwkeurigheid (Figuur 4.3) van de correcties 
ligt. 

4.2) Het aantal afgekeurde windsnelheidsdata (Tabel 4.3) kwam overeen 
met 11 weken bij de FL26 en maximaal 2 weken elders. Opvallend 
genoeg moest in veel van de voorgaande meetseizoenen ook al een 
relatief fors deel van de FL26-windmetingen afgekeurd worden.  

4.3) Bij SL29 blijkt nog altijd een ongewenste elektronicacomponent met 
nooit gerapporteerde overdrachtsfunctie tussen de windsnelheidsmeter 
en datalogger aanwezig te zijn (zie ook par. 4.8 en 9.2). 

4.4) Bij FL2 zijn tot en met de ochtend van 6/4/2006 foute offsets in de 
dataloggerprogrammatuur gebruikt waardoor de windsnelheden op 
zowel 10 als 3 meter hoogte er 0.6 m/s te hoog waren. De fout lijkt 
klein, maar het effect op golvenhindcasts en ruimtelijke windsnelheids-
verhoudingen kan niettemin fors (5-10%) zijn. Een overzicht van alle 
offsetfouten op de FL2 en FL26 (van 2000-2006) is gegeven in 
(Bottema, 2006a) 
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4.5) In een aantal gevallen is de doorwerking van bovenstaande fouten 
significant en is revisie van eerdere gerapporteerde zaken noodzakelijk. 
Zie paragraaf 9.2. Anderzijds biedt het bovenstaande eindelijk een 
verklaring voor in eerdere stormseizoenrapportages besproken 
periodes met verdachte windsnelheidsverhoudingen tussen de FL25 en 
FL26, én de 3- en 10-meter-wind van de FL2. 

4.6) Ná een consistente verrekening van bovenstaande fouten komen de 
meeste meetgegevens goed overeen met de meetwaarden uit eerdere 
seizoenen. Ook de waargenomen trends zijn meestal goed verklaar-
baar. Dat gold niet alleen voor de ruimtelijke windsnelheidsverhoudin-
gen, maar ook voor de twee gerapporteerde turbulentieparameters 
(vlaagfactor en turbulentie-intensiteit). 

4.7) De 3-meter-wind U3 op FL2 kan samen met de 10-meter-wind U10 
gebruikt worden voor een eerste schatting van de aërodynamische 
ruwheid van het IJsselmeer. Deze informatie is cruciaal omdat de 
IJsselmeercondities door ondiep-water-effecten dan afwijken van de 
aannames bij de drag-parametrisatie van Wu (1982). 

4.8) Vooral bij zwakke tot matige wind is de spreiding in U3/U10 vrij groot. 
Dit als gevolg van variaties in de temperatuuropbouw van de atmosfeer. 

4.9) Door gebrek aan harde wind en door trendbreuken als gevolg van ver- 
en herplaatsingen van de FL2-meetpaal heeft dit seizoen geen nieuwe 
inzichten in het gedrag van de verhouding U3/U10 opgeleverd.  

 
In Hoofdstuk 5 komen de referentiemetingen van de waterstand en de tempe-
ratuurgegevens aan bod. De belangrijkste resultaten zijn:  
5.1) Tabel 5.1 geeft de offsets om ruwe meetgegevens om te rekenen naar 

waterstanden ten opzichte van NAP. Tijdens het meetseizoen waren 
voor bij de FL2 relatief veel offsetaanpassingen nodig: 7 stuks (!).  

5.2) Het meerpeil op het IJsselmeer lag dit seizoen tussen –13 cm en –46 
cm en vertoonde daarmee weinig variatie. Op het Slotermeer lagen de 
waterstanden tussen –37 en –58 cm NAP, zodat de variaties daar ook 
niet bijzonder groot waren.  

5.3) Op enkele uitzonderingen na (zie par. 5.3) zijn de gemeten watertem-
peraturen betrouwbaar. Vorig meetseizoen bleek echter dat op rustige 
en zonnige zomerdagen een dunne toplaag kan ontstaan die tijdens de 
dag tot 2 à 3.5oC opwarmt.  

5.4) Vooral in augustus 2005 (FL2) en mei-juni 2006 (FL26) zijn de nodige 
kanttekeningen bij de betrouwbaarheid van de luchttemperaturen te 
plaatsen. Bij gebrek aan representatieve referentiegegevens zijn op dit 
moment alleen relatief grote meetfouten (groter dan ca. 1 à 2oC) met 
enige betrouwbaarheid te detecteren.  

5.5) Op circa 8% van de meetdagen verschilden lucht- en watertempera-
tuur meer dan 5oC. Vijf van zulke dagen (Tabel 5.2) zijn ook vanuit het 
oogpunt van golfmodellering interessant omdat het toen krachtig tot 
hard woei.  

 
De validatie van de gemeten golfparameters komt aan bod in Hoofdstuk 6. 
Allereerst enkele conclusies met betrekking tot veel voorkomende meetfouten 
(par. 6.1): 
6.1) Capstaven bestaan uit een staaf, massabuis en circa 6 ‘steunen’ of ver-

bindingsstukken (zie bijv. foto 2 en 14 in Bijlage B). Deze steunen 
veroorzaken uitgesproken voorkeurswaarden (Figuur 6.1) in het ruwe 
meetsignaal. De meetfouten in Hm0 en vooral Tm-10 bleken veel groter 
dan voorheen gedacht en kunnen al 20% zijn bij Hm0 rond 0.5 m, en 
meer dan 50% bij Hm0 kleiner dan 0.25 m. Dit seizoen was de kans op 
meetfouten het grootst bij de FL2 en FL9, vooral rond september 2005 
en in januari 2006. Vanaf maart 2006 zijn overal diverse 
capstaafsteunen verwijderd waardoor de kans op dergelijke 
meetfouten dan ook bij de FL2 en FL9 sterk is afgenomen.  

6.2) In het zomerhalfjaar moet expliciet rekening worden gehouden met 
meetfouten door algenaangroei, én met het gegeven dat er geen 
sluitend algendetectiecriterium in zicht is. Poetsbeurten bij 
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onderhoudstochten geven vaak enkele dagen tot weken soelaas. Ook 
ditmaal duurde het algenseizoen lang, waardoor de kans op 
algenmeetfouten alleen in de periode november 2005 tot begin/medio 
mei 2006 beperkt was. FL2 en SL29 lijken dit seizoen de meeste 
algenproblemen te hebben gehad, FL5 en FL9 de minste.  

6.3) Instrumentverloop is makkelijker aannemelijk te maken dan te kwanti-
ficeren (par. 6.1.3) en treedt vaak (FL2) vooral op in de offset van het 
meetsignaal. Dit seizoen waren er op alle meetlocaties wel aanwijzin-
gen voor verloop en/of trendbreuken (met name in de golfsteilheid, 
zie par. 7.4). In alle gevallen bleken deze onvoldoende om harde en 
kwantitatieve uitspraken over het opgetreden verloop te kunnen doen. 

6.4) Meetfouten door te korte meetinstrumenten (par. 6.1.4) kwamen dit 
meetseizoen nauwelijks voor.  

6.5) Ook van belang is de keuze van het frequentiebereik voor de bepaling 
spectrale golfhoogte- en golfperiodeparameters als Hm0, Tm-10, Tm01 en 
Tm02. Met de huidige instellingen (Tabel 2.5) zijn de meeste parameters 
voldoende nauwkeurig bepaald worden voor Hm0-waarden groter dan 
0.2 tot 0.4 m (resp. voor FL25/SL29 en de overige locaties). Bij de 
huidige inwinfrequentie zijn biasvrije Tm02-waarden nauwelijks 
haalbaar. 

6.6) Paragraaf 6.1.6 gaat in op de overige meetproblemen en foutenbron-
nen. Meetfouten door ijsgang traden op vanaf medio januari 2006, op 
het Slotermeer al vanaf eind december. Vaak zaten er al grote ijskoe-
ken rond de capstaven voordat ook het meetsignaal zichtbaar werd 
beïnvloed. De niet-lineairiteiten in de capstaafcalibratie speelden 
vooral bij de FL2 (tot feb. 2006) en de FL9 (okt. 2005 tot feb. 2006). 
De overige meetfouten traden vooral bij de FL2 en FL5 op: 

• FL2: onvolledige samples tot 11/8/2005 
• FL2: veel golftoppen vervangen voor dataloggerdummiewaarden 

(17/3-6/4/2006) 
• FL2: 6/4-6/6/2006: overdag bij zon stoorsignaal door laadregelaar 
• FL5: 4/7-20/8/2005: diverse fouten door defect rakende capstaaf 

 
In paragraaf 6.3 worden per meetpaal de validatieresultaten belicht; de 
belangrijkste conclusies zijn:  
6.7) Bij de FL2 zijn november, december en wellicht september 2005 rela-

tief vrij van meetfouten. Ook dan zijn nog fouten van 5% mogelijk 
door een “zwabberende” capstaafcalibratie. Veel foutenbronnen 
(algen, voorkeurswaarden, storing door laadregelaar) spelen vooral bij 
milde condities op, zodat bij wat grotere golfhoogtes  (Hm0 > 0.5 m) de 
betrouwbaarheid van de FL2-metingen wellicht toch nog redelijk is. 

6.8) De betrouwbaarheid van de FL9-golfdata lijkt dit meetseizoen redelijk 
tot vrij goed. De belangrijkste aandachtspunten spelen vóór de ijsperi-
ode: algenaangroei in de periode tot 20/8/2005 en lichte voorkeurs-
waardeneffecten in januari 2006; daarnaast is rond 1/10/2005 wellicht 
een 10% trendbreuk in de capstaafrespons opgetreden. 

6.9) De betrouwbaarheid voor de FL5 lijkt redelijk, na de ijsperiode meestal 
goed, mits de metingen tot 20/8/2005 worden genegeerd (defecte 
capstaaf). Tot de ijsperiode had FL5 “probleemcapstaven” met (zeer) 
sterke voorkeurswaarden, maar de meetfouten lijken mee te vallen 
omdat geen van de capstaafsteunen zich op een kritische positie 
bevond.. 

6.10) Bij de FL25 lijken de algeneffecten pas vanaf november 2005 voldoen-
de te zijn afgenomen om te kunnen rekenen op geheel betrouwbare 
metingen. Lang duurt deze betrouwbare periode niet want eind 
januari 2006 wordt de meetlocatie FL25 geheel opgeheven. 

6.11) De betrouwbaarheid van de FL26-data lijkt meestal goed, afgezien van 
algenproblemen aan het begin en eind van het meetseizoen. 

6.12) De betrouwbaarheid van de SL29-metingen is redelijk van november-
december 2005 en van maart-april 2006. In de rest van het seizoen 
spelen algen en – in januari 2006 – ijsgang een belangrijke rol. Overi-
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gens is het hele seizoen een relatief foutgevoelige capstaaf op de SL29 
ingezet.  

 
De volgende conclusies zijn hierop een aanvulling : 
6.13) Vooral bij een thermisch niet-neutrale atmosfeer lijkt de gebruikte 

FL2-referentiewind niet altijd optimaal representatief te zijn voor 
relatief veraf gelegen meetlocaties zoals de FL25 en FL26.  

6.14) Capstaafmetingen zijn betrouwbaar te maken, maar gezien alle in 
Hoofdstuk 6 beschreven haken en ogen moet “blind gebruik” worden 
vermeden (zie ook Bottema, 2005b). 

 
In Hoofdstuk 7 wordt ingegaan op de “klimatologie” van golfhoogte-, 
golfperiode- en golfsteilheidsdata. Paragraaf 7.5 is gewijd aan een toepassing 
op het gebied van de golfgroeilimiet. De belangrijkste conclusies luiden:  
7.1) De Hm0-, Tp- en golfsteilheidswaarden kwamen meestal goed overeen 

met die van het vorige meetseizoen. Daarbij zijn de Hm0- en Tp-trends 
kwalitatief goed te verklaren uit strijklengte en waterdiepteverschillen. 
Afwijkende Tp-waarden treden vooral op aan de rand van beschutte 
sectoren, bij íets schuin aflandige wind, als Tp sterk met de 
windrichting varieert. Soms heeft Tp dan zelfs geen eenduidige waarde 
als gevolg van gemengde golfvelden. 

7.2) Nadere analyses (par. 7.1) suggereren dat de volgens Holthuijsen 
(1980) bepaalde effectieve strijklengtes van Figuur 6.5 wellicht op een 
te smalle richtingssector zijn gebaseerd.  

7.3) De golfsteilheden op basis van de golfperiodes Tm02 en Tp hebben hun 
beperkingen in het gebruik. De eerste heeft last van bias, de tweede is 
niet altijd eenduidig. Als alternatief wordt de golfsteilheidsmaat sTm-10 
aanbevolen.  

7.4) In het algenseizoen wordt de golfsteilheid vaak fors onderschat, het 
minst bij de FL26, het meest bij de SL29 en FL25 waar de onderschat-
ting kan oplopen tot 30% (Tabel 7.5). Ook zijn er diverse golfsteil-
heidstrendbreuken van orde 5%. De oorzaak daarvan (meetfouten??) 
van de trendbreuken kon vaak niet boven water worden gehaald.  

7.5) Dit winterhalfjaar bracht nauwelijks harde wind uit richtingen met 
voldoende lange strijklengte, en daardoor draagt dit meetseizoen niet 
bij aan de bestaande kennis over de golfgroeilimiet op ondiep water.  

 
 
In Hoofdstuk 8 zijn diverse cases besproken aan de hand van de grafieken in 
Bijlage C-F. In paragraaf 8.2-8.5 komen achtereenvolgens aan de orde: 

- de winderige periode van 18-24 mei 2006 
- overige harde-wind-cases van het meetseizoen 2005-2006 
- de Log-a-level-golfmetingen (in juni 2006 op de FL37 uitgevoerd).  
- overige cases 2005-2006 

De belangrijkste conclusies van paragraaf 8.2-8.5 zijn :  
8.1) De winderigste dag van dit seizoen was 19 mei 2006, met een hoogste 

uurgemiddelde van 18.3 m/s. De hoogste waarden van Hmax, Hm0 en Tp 
waren met 2.2 m, 1.3m en 4.5 s zwaar, maar verre van uniek.  

8.2) Op 4/7/2005 leidde onweer met zware windstoten tot bijzonder 
sterke bui-oscillaties (tot 86 cm top-dal-afstand in Lemmer) en tot 
snelle golfgroei. Vooral de tijdelijk sterk verhoogde golfsteilheid viel 
daarbij op.  

8.3) Op 29/9/2005 en 24/5/2006 was sprake van frontpassages met een 
plotselinge windafname. Tegen alle theoretische verwachtingen in 
doofden de relatief lange (en dominante) windgolven daarbij een 
ordegrootte sneller uit dan de hoogfrequente golfcomponenten in de 
staart van het golfspectrum, met periodes rond 1 à 2 seconde.  

8.4) Bij gebrek aan referentiemetingen kunnen nog geen definitieve con-
clusies aan de sinds juni 2006 op de FL37 uitgevoerde metingen met 
het nieuwe akoestische Log-a-level-instrument worden verbonden. 
Soms lijken de metingen betrouwbaar, soms (par. 8.4) zijn er aanwij-
zingen voor forse meetfouten. Dat laatste is reden om aanvullende 
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metingen en analyses in elk geval ook op de volgende zaken te richten 
:  
• Indicaties dat bij sterk geforceerde en/of dieptegelimiteerde 

golven de golftoppen niet adequaat worden bemeten. Het niet-
lineaire karakter van de golven in zowel de spectra als de integrale 
golfparameters wordt daarbij volledig gemist, terwijl forse 
golfhoogte- en golfsteilheidsonderschattingen (>20%) niet zijn uit 
te sluiten.  

• Losse maar redelijk uitfilterbaar lijkende uitschieters in het 
meetsignaal, mogelijk door valse geluidreflecties. Bij FL37 vooral 
bij erg kleine golfhoogtes, elders vaak ook in relatief zware 
golfcondities.  

8.5) Een sterk niet-neutrale temperatuuropbouw van de atmosfeer is vaak 
het meest prominent bij zwakke wind maar kan ook bij 5-7 Beaufort 
een dramatische (50%) invloed op het ruimtelijke windveld over het 
IJsselmeer hebben (par. 8.5). Bij hindcasts is een voldoende represen-
tatieve wind(meetlocatie) daarom vrijwel altijd cruciaal. De – gegeven 
de lokale wind – directe invloed op de golfgroei valt relatief mee, maar 
in eerdere meetseizoenen niet verwaarloosbaar gebleken.  

8.6) Voor het bepalen van de Hydraulische Randvoorwaarden is het van 
groot belang te weten of de golfcondities schalen met de windsnel-
heid U10, of met de zogenaamde u*-parameter die de door de wind 
uitgeoefende kracht op het water weergeeft. Bij niet al te ondiep 
water kan het verschil in beide schaalaannames bij maatgevende 
condities tot een factor 1.5 verschil in de golfhoogte Hm0 leiden 
(Figuur F3), waarbij u*-schaling de hoogste Hm0-waarden oplevert.   

8.7) Theoretisch heeft schaling op basis van u* duidelijk de voorkeur. De in 
paragraaf 8.5 besproken metingen in thermisch niet-neutrale atmos-
feercondities lijken echter strjdig met deze theoretische overwegingen. 
Dit omdat ze vooral in de richting van U10-schaling lijken te wijzen.  

8.8) Op 5/1/2006 is op de FL2 mogelijk een extreem hoge scheepsgolf 
gemeten, met een top-dal-golfhoogte van 88 cm. 

 
 
9.2 Actiepunten voor de korte termijn 

In eerdere rapportages (o.a. Bottema, 2005b, 2006a) is een groot aantal 
aanbevelingen gegeven. Sinds 2005 hebben de rapportages en aanbevelingen 
elkaar echter snel opgevolgd. Daarom is hier ten behoeve van RWS IJG een 
aparte paragraaf ingelast met urgente aanbevelingen voor de korte termijn.  
Met name op het gebied van documentatie en instrumentatie is belangrijk óók 
de uitgebreide aanbevelingen uit (Bottema, 2005b) er op na te slaan, omdat 
daarvan hieronder slechts een samenvatting zal worden gegeven. 
 
Controle nieuwe dataloggers; voorkómen foute tijdsinformatie 
Tussen juni en september 2006 zijn overal nieuwe dataloggers van het 
CR1000-type in gebruik genomen. Bij de FL37 ging het tijdstempel van de 
windsamples en statusregels steeds meer uit de pas lopen, waarbij de afwijking 
(ten opzichte van de golvensamples én overige IJG- en KNMI-locaties) eind juni 
opliep tot circa 3 uur. 
Het voorkómen van dit soort fouten dient de hoogst mogelijke prioriteit te 
krijgen, te meer omdat gebruik en validatie van de gegevens hierdoor sterk 
bemoeilijkt wordt (bij de standaard-verwerkingsprogrammatuur WAVES2004 is 
het zelfs een harde aanname dat de tijdsinformatie correct is).  
 
Veldpilot Log-a-level-instrumentatie  
De analyse van de FL37-metingen met het akoestische Log-a-level-instrument 
roept belangrijke vragen op over de geschiktheid van de Log-a-levels in sterk 
geforceerde en/of dieptegelimiteerde golfcondities, ofwel die condities die het 
best aansluiten op de huidige meetdoelen. Het is van cruciaal belang geen 
overhaaste conclusies te trekken met betrekking tot het al dan niet geschikt zijn 
van de Log-a-levels, maar eerst een voor alle te bemeten omstandigheden 
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representatieve  veldpilot uit te voeren en analyseren waarin de Log-a-level 
aan een geschikt/betrouwbaar referentie-instrument wordt getoetst.  
 
Documentatie calibraties en dataloggersoftware 
Van elke denkbare meting staat of valt de kwaliteit en acceptatie met het goed 
documenteren en op elkaar afstemmen van de calibraties en dataloggersoft-
ware. RWS IJG onderkent het belang van dit type documentatie en doet erg 
zijn best deze op orde te krijgen en te houden. Het is van het allergrootste 
belang vast te houden aan deze opgaande trend en regelmatig te controleren 
dat calibraties en dataloggersoftware consistent zijn. Dit te meer omdat er tot 
voor kort vaak nog een en ander foutging :  

• niet altijd teruggemelde wijzigingen in de dataloggersoftware van de 
FL2, blijkend uit wijzigingen in de opbouw van de ruwe-data-
bestanden (Tabel 2.3)  

• inconsistenties tussen de (offsets van) de windsnelheidscalibraties en 
dataloggersoftware, met als gevolg ruim 3 jaar een windoverschatting 
van +0.6 m/s op de FL2 en FL26, en tenminste 6 jaar zo’n overschat-
ting voor de 3-meter-wind op de FL2 (zie Bottema, 2006a voor verde-
re details). Over het effect van die overschatting wordt nog ingegaan 
aan het eind van deze paragraaf. 

 
Documentatie instrumentatie, meetelektronica en onderhoudsacties 
De ULTIMO-database en de onderhoudsverslagen van RWS IJG hebben sinds 
2000 voor een schat aan informatie gezorgd over de gebruikte instrumentatie.  
Tóch worden nog niet alle zaken eenduidig gedocumenteerd. De belangrijkste 
aanbevelingen uit (Bottema, 2005b) luiden, in samengevatte vorm : 

• Waardeer ULTIMO zó op dat via ULTIMO voortaan eenduidig vastligt 
welk instrument op welke paal zit, en specificeer daarbij de meetperio-
de én meetpositie. Nu is er nog verwarring mogelijk, bijvoorbeeld met 
de twee windsnelheidsmeters op de FL2, of in situaties  waar instru-
menten direct van paal naar paal gaan en/of bij nader inzien tóch naar 
een andere paal gaan. 

• Zorgvuldige documentatie (en uniformering) van alle elektronica-
componenten en –schakelingen is cruciaal. Langdurige en/of moeilijk 
traceerbare meetfouten hangen samen nogal eens samen met foute 
elektronica. Enkele voorbeelden : 

o Het gebruik van temperatuurgevoelige tussenweerstandjes bij 
de temperatuurmetingen (par. 5.3). 

o Periodes met extreme windsnelheidsonderschattingen (door 
dubbeltelling van de ruwe meetpulsen?) in de periode 2000-
2002 (FL26 en FL2) en 2003-2004 (FL33), toen versterkers 
en/of DA-converters tussen de windsets en dataloggers 
werden geplaatst (zie Bottema, 2002b). Dezelfde elektronica-
component bleek – verrassend genoeg – tot op de dag van 
vandaag op de SL29 te zitten !  

Met betrekking tot de zojuist genoemde versterker en/of DA-converter op de 
SL29 zijn twee acties dringend gewenst : 

• Verwijderen van bovenstaande (potentieel problematische) versterker.  
• Calibreren of anderszins vaststellen en documenteren van het gedrag 

en de overdrachtsfunctie van bovenstaande versterker 56. Op dit 
moment ontbreekt zulke informatie. Daardoor is onduidelijk of de 
metingen voldoende nauwkeurig zijn voor het testen en calibreren van 
wind- en golfmodellen. Het gaat daarbij om nogal wat metingen: om 
precies te zijn alle tot nu toe uitgevoerde Slotermeerwindmetingen 
(6½ jaar) en 2½ jaar IJsselmeermetingen (FL2/FL26 van plm. 2000 tot 
na/in de stormrijke winter 2001-2002).   

                                                       
56 Er kan namelijk niet voetstoots van worden uitgegaan dat deze component voor 
het volledige denkbare windsnelheidsbereik een volledig lineaire respons zonder 
additionele offsets en biases heeft.  
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Dit alles is mede noodzakelijk vanwege het cruciale belang van lokale 
windsnelheidsmetingen (zie o.a. Hoofdstuk 4 en alsmede Bidlot en Holt, 1999 
57). 
 
Uitvoering en documentatie onderhoud 
Dit item behoeft extra aandacht omdat er in het meetseizoen 2005-2006 het 
nodige is foutgegaan bij de uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden:  

• fout aangesloten windset FL2 (augustus 2005, Tabel 4.1) 
• niet op de juiste meethoogte teruggehangen capstaven (meermalen, 

Tabel 5.1) 
• niet goed op de zon gerichte zonnepanelen (in elk geval FL2) 
• niet goed op de datalogger afgestemd uitgangsspanningsbereik van 

de capstaaf (FL2, maart 2005).  
• Allereerst is van belang dat een einde wordt gemaakt aan de sinds 

2005 teruggelopen zorgvuldigheid bij het onderhoudswerk.  
Daarom wordt het volgende aanbevolen:  
• Zorg voor eenduidiger, zorgvuldiger en vollediger uitvoering en 

documentatie van onderhoudsacties, waaronder de capstaaftesten 
• Maak een ruime hoeveelheid digitale foto’s. Details (qua afmetingen, 

plaatsing, ophanging) zijn soms onverwacht belangrijk en met foto’s 
valt vaak meer te documenteren dan met tekst.  

Voor de capstaven is verder nog van belang dat ze ten allen tijde worden 
schoongemaakt omdat schoon ogende capstaven soms nog grote meetfouten 
door vervuiling hebben. Daarnaast is een goede uitvoering en documentatie 
van capstaaftesten van belang, zowel vanwege het grote belang van 
capstaaftesten bij het detecteren van meetfouten (vooral fout geïnstalleeerde 
dataloggersoftware!) als vanwege het feit dat er slechts een tiental testen per 
seizoen wordt uitgevoerd. Bij nieuwe apparatuur is een aangeast type veldtest 
als alternatief voor een capstaafteste overigens sterk gewenst omdat dat de 
enige manier is om foute dataloggersoftware (gezien het verleden bepaald 
geen denkbeeldig risico) te detecteren.  
 
Keuze meetlocaties 
Een testmeetpaal bij Lelystad-Haven wordt uitdrukkelijk aanbevolen. Modifica-
ties aan het meetnet werden (en worden deels nog steeds) onvoldoende aan of 
bij de wal getest voor ze op de meetpaal worden geïmplementeerd. Het gevolg 
is dat het huidige meetnet werd en wordt opgezadeld met diverse onnodige 
aanpassingen en kinderziektes, zoals bijvoorbeeld de disfunctionerende 
windversterkers op de FL2 en FL26 in 2000-2002 (Bottema, 2002a,b) en de 
talloze loggersoftwareaanpassingen aan de FL2 in de eerste 7-8 maanden van 
2005 (zie Bottema, 2006a en Tabel 2.3). Met een goed functionerende 
testmeetpaal kunnen naar verwachting juist tal van systematische en langdurige 
meetproblemen voorkomen worden. 
Daarnaast wordt aanbevolen de SL29 500 à 550 meter naar het WZW te 
verplaatsen. Deze aanbeveling loopt vooruit op een binnenkort door Witteveen 
en Bos uit te brengen rapportage, en hangt samen met het feit dat de huidige 
SL29-locatie teveel op (de voet van) een vooroever staat. Daardoor breken de 
golven er bij harde wind té sterk om volledig representatief te zijn voor diepte-
gelimiteerde golfgroei (dát wat SL29 eigenlijk moet meten). 
Tot slot kan worden opgemerkt dat eerdere aanbevelingen om de FL25 naar 
een minder beschutte locatie te verplaatsen zijn opgevolgd; de opvolger van de 
FL25 is de FL37 halverwege Trintelhaven en Enkhuizen. 
 
Calibraties - algemeen 
Bij de golfmeetinstrumenten moet explicieter worden geverifieerd dat de 
calibratie niet alleen adequaat is voor het meten van waterstanden maar ook 
voor het nauwkeurig meten van (kleine) waterstandsverschillen. Bij de 

                                                       
57 Zij stellen : “Especially in [wave] forecasting, errors in predicted wind fields 
soon dominate the other error sources (internal [wave model] errors)”. Zie ook het 
EU-rapport COST-Action 714 (2005), Measuring and analysing the directional 
spectra of ocean waves, p. 193 
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windsensoren is het een must expliciet te verifiëren en rapporteren dat het 
weghalen of toevoegen van elektronicacomponenten geen gevolgen heeft 
voor de calibratie- en responseigenschappen van het instrument. Tot slot moet 
de calibratie van de temperatuursensoren beter afgestemd zijn op het meet-
bereik; het calibratiebereik moet worden vergroot van 10o-20oC naar 0o-30oC.  
 
Opslag van meetgegevens 
Mede gezien de gevolgen van de kantoorbrand van begin 2003 is het 
belangrijk meervoudige back-ups van de ruwe meetgegevens te maken, en 
deze niet allemaal in het zelfde gebouw op te slaan. Vanwege de snelle IT-
ontwikkelingen is het aan te bevelen niet slechts één medium voor de back-ups 
te gebruiken. Ook is het raadzaam sleutelgegevens niet te comprimeren, en zo 
het risico op beschadiging en uitpakproblemen te verminderen. 
 
Vervanging probleem-capstaven en aanschaf reserve-instrumenten 
Het is van groot belang te onderkennen dat elk jaar wel één of meer 
instrumenten beschadigd of defect raken. Van elk type instrument (voor golf- 
én windmetingen !) zouden daarom één of meer reserveinstrumenten op de 
plank moeten liggen, liefst voorgecalibreerd zodat ze bij een naderende storm 
direct inzetbaar zijn. Dit meetseizoen is dat niet gelukt en op de FL37 moest de 
veldpilot voor het testen van de Log-a-levels in juni 2006 starten zónder dat er 
een referentie-instrument (een capstaaf) beschikbaar was! 
Ook is het van belang een voldoende betrouwbare capstaaf als referentie-
instrument te kiezen. Voorzichtigheid is vooral bij de ANM156, ANM1858, 
ANM2306, ANM2308 en ANM2882 geboden. Omdat ook andere capstaven 
foutgevoelig kunnen zijn, moet elke capstaaf het volgende testprogramma 
doorlopen voordat deze deel gaat uitmaken van het huidige meetnet:  

• een detailcalibratie (vereiste resolutie rond de capstaafsteunen: 5-10 
mm) om te verifiëren dat er geen sprake is van sterke niet-lineariteiten 
zoals bij de ANM156-capstaaf in Figuur 6.2 

• een capstaaftest om te checken dat geen ongewenste hysterese-effec-
ten optreden (zoals bij de ANM-156-capstaaf op de SL29) 

• bij capstaven waar naburige steunen minder dan 1.5 m uit elkaar 
liggen: proefmetingen in het veld met een capstaafsteun op de water-
lijn om te checken dat de capstaaf dan niet een extreem vervormd 
meetsignaal en dramatische meetfouten produceert, zoals eerder bij de 
ANM2306- en ANM2308-capstaaf (Bottema, 2005b, 2006a) 

Sinds maart 2006 wordt dit testprogramma al voor een groot deel doorlopen.  
 
Herzien van eerder gerapporteerde gegevens i.v.m. windsnelheidsfouten 
De recentelijk ontdekte foute windsnelheidsoffsets (zie Tabel 4.3 en Bottema, 
2006a) maken het noodzakelijk een aantal eerdere publicaties, en de resultaten 
en conclusies daarin, te herzien. Het betreft zowel afgeronde conceptdocumen-
ten als reeds gepubliceerd werk. Dit alles moet ook worden bezien in het licht 
van de toepassing van de huidige metingen: 10% verschil in een (gemiddelde) 
meetwaarde maakt al gauw het verschil tussen het direct accepteren van een 
wind- of golfmodel, of het doorlopen van een verbetertraject en/of het kiezen 
van een alternatieve modelversie. 
Hieronder volgt een impressie van de te herziene zaken : 

• Afgezet tegen de klimatologisch gemiddelde windsnelheid op het 
IJsselmeer (ca. 7 m/s) komt een absolute windsnelheidsfout van +0.6 
m/s neer op 9%. Eerder zijn windmetingen geleverd aan KNMI zodat 
zij hun windvoorspellingen voor het IJsselmeer kunnen verbeteren; zij 
beschikken namelijk niet over een ongestoorde meetlocatie aldaar. Het 
risico bestaat dat KNMI zijn modellen nu zó heeft afgeregeld dat deze 
ca. 9% teveel wind geven.  

• Een meerjarenvergelijking van alle tot nu toe beschikbare capstaaf- en 
stappenbaakmetingen suggereert dat de capstaaf-Hm0 en -Tp  gemid-
deld 5% resp. 3% lager zijn dan de stappenbaakwaarden. (Bottema, 
2005b). Dit verschil blijkt primair veroorzaakt door bovengenoemde 
windsnelheidsfout, die vooral tijdens de capstaafmeetperiode optrad. 
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• Een recent manuscript voor een wetenschappelijk tijdschrift over golf-
groei bij een schuin aflandige wind van 10.5 m/s (Bottema en Vledder, 
2005b) moet herzien worden: de 6% windsnelheidsfout veroorzaakt 
6-9% fout in de golfhoogtes, vergelijkbaar met de verschillen tussen 
de verschillende SWAN-versies onderling, en het verschil tussen SWAN 
en de metingen.  

• Voor aantal testcases voor het SWAN-golfmodel (Bottema, 2006a, b) 
is de herziening al uitgevoerd. Zonder deze actie had de windover-
schatting in deze cases kunnen leiden tot een golfmodelafregeling 
waarbij de golven en opwaaiing uiteindelijk  te laag uitvallen. 

• In de rapportages van de seizoenen 2001-2002 tot en met 2003-2004 
zijn vooral Tabel 4.4 en Tabel 7.1 niet meer direct bruikbaar: de wind 
op FL2 en FL26 is dan meestal 5-10% te hoog 58, en de bijbehorende 
golven ruwweg evenveel te laag. Daarnaast blijken veel geopperde 
verklaringen (zie de stormseizoenrapportages van 2000-2001 tot en 
met 2003-2004) voor verdachte winddata nu fout te zijn59.  

• Het effect van de foute offsets op de verhouding tussen de 3- en 10-
meterwind op de FL2 (U3/U10) is in de jaren 2000-2002 dominant ten 
opzichte van de werkelijke verschillen en trends. Gelukkig was deze 
periode al eerder (Bottema, 2003b) als verdacht aangemerkt.  

 
Al met al vraagt het verrekenen van de foute windoffsets forse inspanningen, 
zowel voor heranalyse van eerdere gegevens als op het vlak van rapportages. 
Voor de reguliere stormseizoenrapportages lijkt het weinig efficiënt alle afzon-
derlijke rapportages te herzien. Beter is het om één set herziene benchmark-
gegevens te publiceren in de vorm van een meerjarenklimaotologie.  
 
 
9.3 Overige overwegingen en aanbevelingen 

De iets minder urgente aanbevelingen zijn in de huidige paragraaf gegeven. 
Achter elk kopje staat ook aangegeven of het om bestaande aanbevelingen (B) 
uit één van de vorige rapportages gaat, om aangepaste aanbevelingen (A), of 
om nieuwe aanbevelingen (N). Een aantal aanbevelingen uit eerdere rappor-
tages komt niet meer in onderstaande lijst voor omdat ze al opgevolgd zijn. 
 
Meetdoelen (A) 
Het huidige meetdoel is het meten en analyseren van kwalitatief goede en 
goed gedocumenteerde golf- en windmetingen onder diverse (storm-)condities 
op het IJsselmeer en – voor het bestuderen van de ondiep-water-
golfgroeilimiet – op het Slotermeer. In grote lijnen voldoet dit meetdoel nog. Er 
kunnen echter wel enige kanttekeningen bij het meetdoel worden geplaatst. 
Allereerst het accent op stormcondities. Dit accent is volkomen terecht want 
van alle meetcondities liggen stormcondities het dichtst bij de hydraulische 
randvoorwaarden waarop dijken ontworpen en getoetst worden. Juist dán 
moeten de metingen dus compleet en betrouwbaar zijn. Voor de validatie van 
(golf)modellen is het echter niet voldoende om alleen stormcondities te be-
schouwen: het parameterbereik is dan veel te klein. In lekentaal : stormen lijken 
te veel op elkaar. Juist veel diversiteit in meetcondities kan helpen te begrijpen 
waarom modellen het wel of niet goed doen. Ook is het – in relatie tot 
Hydraulische Randvoorwaarden op smalle wateren zoals rivieren, estuaria en 
Randmeren – van belang op te merken dat de gemeten golfhoogtes en golf-
steilheden bij een combinatie van korte strijklengte en storm soms onverwacht 
laag uitvallen (zie Ruijter en Boomgaard, 2005 en Bottema, 2006a).  
                                                       
58 Die fout is bijna even groot als de echte windsnelheidsverschillen op het 
IJsselmeer ! 
59 Dat onderstreept nogmaals het belang van een goed versiebeheer van de 
dataloggersoftware. Pas door het recentelijk boven water krijgen van (fouten in) 
de dataloggersoftware konden diverse verdachte windsnelheidstrends van de 
laatste 6 jaar écht verklaard worden; de eerdere rapportages bevatten – door het 
ontbreken van die informatie – vooral foute interpretaties van die trends.  
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Een tweede kanttekening ligt bij het gebruik van de meetdata voor validatie 
van modellen. Tot nu toe is vooral gebruik gemaakt van gemiddelde 
grootheden (gemiddelde wind, significante golfhoogte, gemiddelde 
golfperiode, etc.). Deze zijn geschikt om na te gaan of de uitkomsten van een 
(golf)model goed zijn, maar ze zijn minder geschikt om te toetsen of de 
onderliggende fysische processen (de sleutel tot modelverbeteringen) ook juist 
gemodelleerd zijn.  
De derde kanttekening ligt in het verlengde van de tweede en gaat over het 
gebruik van meetdata (en maatwerk) voor modelontwikkeling. Het is belangrijk 
na te gaan welke gemeten variabelen modelleurs (van golven, waterstanden, 
wind, etc.) nodig hebben om hun modellen te verbeteren. Een specifiek voor-
beeld is het meten van de ruwheidslengte zo (of de weerstandscoëfficiënt CD) 
van het wateroppervlak. Deze ruwheid is belangrijk bij de bepaling van de 
hydraulische randvoorwaarden op meren (zie Waal, 2003; figuur 10.18) en is 
cruciaal voor de modellering van veel onderliggende processen: golven, stro-
mingen, opwaaiing, wind. Juist nú zijn ruwheidsmetingen opportuun: recen-
telijk zijn namelijk twee theorieën op totaal verschillende grondslag ontwikkeld 
(Makin, 2003 resp. Radder, 2001), die de ruwheid moeten beschrijven. Met de 
huidige instrumentatie is het nog niet mogelijk de ruwheid voldoende nauw-
keurig te bepalen om de theorieën te toetsen; met enkele kleine ingrepen (zie 
instrumentatie – wind) zou dit wel mogelijk moeten zijn. De ruwheid van het 
wateroppervlak is overigens niet de enige relevante kennisleemte in relatie tot 
modelontwikkeling.  
Tot slot wordt aangeraden de huidige meetdoelen naast die van andere 
meetprojecten te leggen; in het golvenhoofdstuk van de Leidraad Monitoring 
(Bottema, 2006c) zal een overzicht van potentiële meetdoelen komen. 
 
Meetlocaties – golven (B) 
Hierop is al ingegaan in de vorige paragraaf. In aanvulling hierop kan eventueel 
gedacht worden aan: 

- Een golfmeetlocatie op het Markermeer (mede in verband met het 
bepalen van Hydraulische Randvoorwaarden aldaar)  

- Een roulerende meetpaal met wind voor kortlopende metingen op 
wisselende meetlocaties. Dit om specifieke kennisleemtes nader te 
onderbouwen. Kandidaat-locaties liggen onder andere nabij IJburg 
(complexe geometrie met afschermingseffecten) en op de randmeren. 
Op de randmeren zou sprake kunnen zijn van de “narrow-fetch-
problematiek” (Kahma en Petterson, 1994): eenvoudige golfmodellen 
blijken vaak niet goed te werken in dergelijke langgerekte meren en 
uit luchtfoto’s blijkt dat de golfrichting soms sterker wordt bepaald 
door de oriëntatie van het meer dan door de wind. 

 
Meetlocaties – wind (B) 
Vanwege de soms sterke en lang niet altijd goed voorspelbare windvariaties op 
het IJsselmeer (zie o.a. par. 8.5) zou eventueel overwogen kunnen worden de 
FL5 nog van een windmeter te voorzien.  
 
Keuze van golfmeetinstrumenten (B) 
De laatste tijd is uitgebreid aandacht besteed aan eventuele alternatieven voor 
de huidige capstaafmetingen (Ruijter en Boomgaard, 2004; Kuiper, 2005; 
Bottema, 2006c). Binnenkort zal met de meest veelbelovende instrumenten 
(akoestische Log-a-levels) een vergelijkende veldpilot worden gestart. Omdat 
sommige experts bedenkingen hebben bij deze keuze (vooral vanwege het 
mogelijk minder goed functioneren bij harde wind en/of spray en regen) is het 
raadzaam een alternatief voor de Log-a-levels achter de hand te houden én de 
veldpilot voldoende lang te laten lopen (en grondig genoeg analyseren) om er 
zeker van te zijn dat de log-a-levels ook bij storm goed werken.  
Hoewel ADCP’s (akoestische Doppler-current-profilers) forse beperkingen 
lijken te hebben (Kuiper, 2005) is het tóch de moeite zulke ADCP’s al dan niet 
tijdelijk in te zetten om twee kennisleemtes (bij de validatie) van 
waterbewegings- en golfmodellen aan te pakken: 
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• voorspelling van windgedreven stromingen en het niet-verwaarloos-
bare effect daarvan op de golven (Vledder, 2005). 

• voorspelling van golfrichtingen bij korte strijklengte en op smalle wate-
ren, waar de golfrichting vaak fors van de windrichting afwijkt en sterk 
door de ‘kustlijn’ gestuurd lijkt te worden (Bottema en Vledder, 2005). 

Tot slot wordt sterk aanbevolen de keuze van instrumentatie ten allen tijde af 
te stemmen met de beheerders van het Landelijk InstrumentenBestand (het 
LIB). 
 
Golf- en waterstandsmetingen – bestaande instrumentatie (B) 
Het is goed om in het oog te houden dat de huidige capstaafmetingen niet 
blind zijn te vertrouwen (zie Hoofdstuk 6/7) en dat het de nodige inspanning 
vergt om uit te maken welke gegevens betrouwbaar zijn en welke niet.  
 
Plaatsing en uitrichting van instrumenten (A) 
Bij de plaatsing en uitrichting van meetinstrumenten is wellicht meer 
zorgvuldigheid vereist. Afgelopen meetseizoen ging op dit gebied namelijk 
relatief veel fout (verkeerd-om aangesloten windset bij FL2, op verkeerde 
hoogte gehangen capstaven in de nazomer van 2005 en in maart 2006, fout 
op de zon gerichte meetpalen in maart 2006).  
 
Instrumentatie – windmetingen (A) 
De windmeetinstrumentatie zou het niet alleen mogelijk moeten maken om de 
gemiddelde wind te bepalen, maar ook de ruwheid van het wateroppervlak (zie 
“meetdoelen”), een cruciale invoerparameter voor wind-, golf-, stromings- en 
waterstandsmodellen. De uit metingen afgeleide ruwheid is echter extreem 
gevoelig voor meetfouten, verwaarlozingen en aannames (Bottema, 2002b; 
par. 7.6). Directe aanvullende metingen van de warmte- en impulsflux maken 
het wèl mogelijk betrouwbare ruwheden af te leiden, mede omdat die warmte-
flux dé factor is die variaties in het vertikale windprofiel (en in de verhouding 
U3/U10) veroorzaakt. Daarnaast hebben golfvoorspellingen voor de 
Hydraulische Randvoorwaarden grote onzekerheden (maximaal een factor 1.5, 
zie par. 8.4) omdat niet duidelijk is met welke windparameter (U10 of u*, de 
snelheid of de wrijvingskracht van de wind) de golven het best schalen. 
Akoestische windmeters (‘sonics’ ofwel sonic anemometers) leveren in beide 
gevallen alle gewenste informatie (gemiddelde windsnelheid en -richting plus 
fluctuaties, luchttemperatuur, warmteflux, impulsflux) in één keer. Daarom 
wordt sterk aanbevolen op tenminste één locatie (FL2, daarnaast SL29) een 
sonivc te plaatsem. Zoals bij alle nieuwe apparatuur wordt aanbevolen de 
sonics enige tijd te testen voordat deze de huidige windmeetapparatuur 
vervangen. 
 
Instrumentatie – slijtage / vervanging (B) 
Vanwege verloop (vooral bij de capstaafmetingen) en eventuele slijtage wordt 
het sterk aanbevolen om bij instrumentvervanging elk verwijderd instrument te 
hercalibreren. Op de noodzaak van voldoende reserve-instrumenten is in de 
vorige paragraaf al ingegaan.  
 
Onderhoudstochten (B) 
Bij het onderhoud was de laatste jaren vaak sprake van een duidelijk opgaande 
lijn. Het is zaak de lijn vast te houden en te blijven zorgen voor goede docu-
mentatie (foto’s, uitvoeringsverslagen) en uitvoering (ook de capstaaftesten).  
 
Beschikbaarheid van gegevens (B) 
De beschikbaarheid en de kwaliteit van de gegevens kunnen op een hoog 
niveau blijven door frequent monitoren (vooral rond onderhoudsdagen), het 
vermijden van fouten (vooral bij installatie van loggerprogrammatuur), het 
tijdig verzorgen van wederzijdse terugmeldingen en het snel verhelpen van 
storingen.  
 
Plan van aanpak ijsperiode (A) 
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In ruwweg de helft van de meetseizoenen was tot nu toe sprake van 
problemen door ijsgang, min of meer in lijn met de ijsdiktestatistiek van 
(Wessels, 1999).  In veel gevallen lukte het niet de meetpalen voor medio 
maart weer in de lucht te hebben, zelfs niet na een vorstvrije februari. Een 
terugplaatsingsplan is daarom gewenst, waarbij van het volgende kan worden 
uitgegaan : 

- Na ijsperiodes in december zou in elk geval de FL2 moeten worden 
teruggeplaatst, mits met de jaarwisseling alle ijs (vast én drijvend) is 
verdwenen en de 9-daagse-weersverwachtingen unaniem wijzen op 
sterke en doorzettende dooi. 

- Als op 10 februari (of 20/2 voor het Slotermeer) alle ijs is verdwenen 
én de 9-daagse weersverwachtingen unaniem op doorzettende dooi 
wijzen is de kans op (schaats)ijs verwaarloosbaar (behoudens uitzon-
deringen als de recordkou van maart 2005). Medio februari moet 
daarom alles gereed zijn voor terugplaatsing. 

- In het laatste geval is de aanbevolen terugplaatsingsvolgorde: eerst 
SL29 (golfgroeilimiet), dan FL2 (i.v.m. wind), daarna de rest. 

- In alle gevallen is het sterk gewenst direct na het verdwijnen van het 
laatste drijfijs 1 à 2 geïnstrumenteerde palen klaar te hebben voor 
plaatsing, en deze (tijdelijk) te plaatsen als de meerdaagse verwachting 
voor het IJsselmeer op windkracht 9 of hoger uitkomt. 

Overigens zullen komende winter waarschijnlijk één of  meer ijsvaste 
meetpalen worden geplaatst.  
 
Algenprobleem (B) 
Door kunnen meten tijdens het algenseizoen (mei-september, soms nog 
langer) is sterk gewenst, enerzijds om ook in het recreatieseizoen over on-line 
golfinformatie te kunnen beschikken, anderzijds omdat ook van mei tot 
september nog stormen kunnen optreden, soms zelfs extreem zware 
(7/9/1944). Daarnaast is het aantal beschikbare metingen in het winterhalfjaar 
vaak wel heel erg klein als dat winterhalfjaar ook nog een ijsperiode bevat. 
Dit alles maakt het wenselijk te zoeken naar instrumentatie die niet, zoals 
stappenbaken en capstaven, gevoelig is voor algenaangroei. Eind 2006 zal 
moeten blijken of het beoogde alternatief, de log-a-level, inderdaad geschikt is.  
 
Verwerking en analyse (A) 
Bij een recentelijk opgestarte uitbesteding zal worden gezocht naar een 
optimale bepaling en beschrijving van golfspectra en golfhoogteverdelingen. 
Daarnaast is het – mede met het oog op toepassingen – de moeite om één of 
meer van de volgende zaken een keer verder uit te diepen:  

- bepaling aërodynamische ruwheid van het wateroppervlak (een 
sleutelparameter voor de modellering van wind, opwaaiing én golven) 

- bepaling van de juiste windparameters om golfgroei mee te schalen 
- oorzaken van de spreiding in golfdata (de oorzaak lijkt meer in fysische 

oorzaken dan in statistische onzekerheden te zitten) 
- invloed van de atmosferische stabiliteit  (en/of de vlagerigheid van de 

wind) op golfgroei 
- seiches en bui-oscillaties 
- toetsing van (onderdelen van) bij RIZA gebruikte golfmodellen. 
- onderzoeken van instationaire en/of kleinschalige situaties: insteltijd 

van een golfveld op het IJsselmeer; verschil t.o.v.  evenwichtssituatie ; 
validatie van dissipatieprocessen in golfmodellen. 

- voorspelling van scheepsgolven 
- berekeningsmethode van de effectieve strijklengte; de huidige 

waarden zijn wellicht niet optimaal (Figuur 6.5, conclusie 7.2) 
 
Kwaliteitsindicatoren (B) 
Het blijkt in de praktijk, zeker bij capstaven die in de praktijk een verrassend 
complexe respons hebben, erg lastig te zijn lastig om de metingen te voorzien 
van een kwaliteitslabel dat eenduidig samenhangt met de te verwachten 
betrouwbaarheid en/of meetfouten, al vormen de skewness en kurtosis van het 
meetsignaal (par. 6.1) wel een nuttige eerste kwaliteitsindicatie.  
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Twee parameters zijn dermate universeel dat het wellicht mogelijk is hiermee 
tot een meer universeel bruikbare kwaliteitsindicator voor het golfsignaal te 
komen. De ene parameter is de maximale golfsteilheid van individuele korte 
golven (golven met periode korter dan 1.5 sec). De andere parameter is de 
golfenergie in de hoogfrequente spectrale staart (bijvoorbeeld in de band 1.2-
1.3 Hz). Beide parameters moeten uit detailanalyses worden afgeleid, maar ze 
lijken beter toepasbaar dan de huidige kwaliteitsindicatoren. 
Daarnaast kan het nuttig zijn om : 

• voor gegeven klassen van windsnelheid, waterdiepte en strijklengte 
een bereik van betrouwbaar geachte golfsteilheden vast te stellen. 

• per meetperiode (tussen instrumentwisselingen of –aanpassingen) vast 
te stellen welke wind- en waterstandscondities al dan niet samengaan 
met betrouwbare golfmetingen. 

 
Kwaliteitsborging - algemeen (A) 
Het intensief monitoren heeft de laatste jaren zijn vruchten afgeworpen, net als 
de nadruk die bij het maken van de stormseizoenrapportages is gelegd op 
validatie van wind- en golfgegevens. Nu beoogd wordt over te stappen op 
Log-a-levels is intensief monitoren nóg belangrijker geworden. In elk geval 
moet vermeden worden wat rond 2001 gebeurde, toen overgestapt werd op 
meetinstrumenten (capstaven) waarvan men toen eigenlijk de beperkingen nog 
niet kende, zodat grote inspanningen nodig waren om uit te maken welke 
meetgegevens betrouwbaar waren, en welke niet. 
Tot slot kan overwogen worden periodiek audits op het meetnet te laten hou-
den (voor details, zie Bottema, 2005b), en eventueel een kosten-baten-analyse. 
 
Rapportages (B) 
De tot nu toe uitgekomen rapportages hebben een belangrijke rol gespeeld in 
het toegankelijk en toepasbaar maken van de huidige meetgegevens. Toch zijn 
aanvullende meerjarenrapportages wenselijk:  

• om, zoals in (Bottema, 2005b), meetproblemen nader in kaart te 
brengen en een definitief kwaliteitsoordeel over de metingen te 
kunnen vellen. Met het huidige type rapportages blijkt dat vaak nog 
niet mogelijk te zijn: bij sommige meetfouten kan de detectie en/of 
verklaring pas jaren na dato plaatsvinden, zoals dit en vorig seizoen 
nog bleek bij de foutieve windsnelheidsoffsets (par. 4.5).  

• om de huidige meetresultaten toegankelijk te maken voor een breder 
publiek (zowel voor externe partijen als voor beleidsmakers van V&W).  

 
Datalevering door RWS IJG (A) 
Allereerst moet worden vastgesteld dat het RWS IJG aan menskracht ontbrak 
om én een tijdige datalevering te verzorgen én het meetnet startklaar te maken 
voor het winterseizoen en de geplande veldpilot. In potentie vormt deze 
onderbezetting een groot afbreukrisico bij het huidige project. 
Een punt van aandacht is het tot voor kort vaak ad-hoc-achtige karakter van 
datalevering: vaak bevat één CD gegevens van meerdere meetpalen of (delen 
van) meerdere meetseizoenen; ook kwamen wel eens naleveringen van verge-
ten gegevens voor. Het is zaak zulke zaken te voorkomen want ze bemoeilijken 
het databeheer en vergroten de kans dat data zoekraken. 
Tot slot zij opgemerkt dat het door RWS IJG toeleveren van verwerkte in plaats 
van ruwe gegevens niet altijd leidt tot tijdwinst bij RWS RIZA. Het aantal te 
controleren bestanden ligt namelijk één tot twee ordes van grootte hoger, 
zodat incomplete leveringen tot tijdrovende controles kunnen leiden.  
 
Opslag van data en software (B) 
Jaarlijks worden erg veel verwerkte data geproduceerd (6 GB datablokken, 
rond 150 MB gs-bestanden, rond 40 MB overige bestanden). Toch kunnen met 
de huidige opslagmogelijkheden kunnen ruwe én verwerkte data goed 
bewaard worden. Zeker bij uitbreidingen van het meetnet moet op zeker 
moment wellicht toch nog besloten worden wát wordt opgeslagen, en hoe.  
Alle dataloggersoftware zou een unieke identificatie (ID) moeten hebben. 
Wellicht moet die ID ook worden weggeschreven naar de ruwe-data-
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bestanden, of – wat wellicht praktischer is bij verwerking – naar een één of 
meermalen per dag te actualiseren bestand met metagegevens. Bovenstaande 
zaken zouden ook moeten gelden als op enig moment wordt overgegaan op 
het standaard-verwerkingspakket WAVES2004.  
 
Automatisering (B) 
Geautomatiseerde verwerking - het alternatief voor het 365 keer 7 keer …. 
moeten wijzigen van invoerscripts - is zeer goed bevallen en zou verder / 
blijvend moeten worden nagestreefd bij zowel inwinning als analyse. Daarnaast 
is geautomatiseerde verwerking uiterst waardevol als – zoals nu – grote 
hoeveelheden gegevens moeten worden herzien. 
 
Standaardisering (B) 
Versiebeheer en documentatie zijn twee (mogelijke) zwakke punten van de 
huidige ‘zelfbouwprogrammatuur’. Door het uitbesteden van de laatste 
rapportage (2003-2004) zijn beide nu aanzienlijk verbeterd.  
Tóch is het wenselijk een overgang naar het RIKZ-standaard-
verwerkingspakket ‘WAVES2004’ te overwegen. Het voordeel is de betere 
documentatie en toegankelijkheid van de software (al is recentelijk gebleken 
dat WAVES2004 een enkele bug bevat). Daarbij moet wèl bedacht worden dat 
WAVES2004 niet alle problemen oplost, met name als het gaat om foute 
calibratiefactoren, verloop, lichte algenaangroei etc. 
Omdat het huidige project in 2008 ophoudt en ook de personele capaciteit 
beperkt is, is het onzeker of een overgang op WAVES2004 nog haalbaar is. Als 
de ruwe data bewaard en goed gedocumenteerd worden is op elk gewenst 
moment echter wèl een heranalyse van de data met WAVES2004 mogelijk. 
 
Afstemming met het SBW-programma (B) 
Nu het project Sterkte en Belasting Waterkeren (SBW) en het meetproject 
Waddenzee gestart zijn wordt aftsemming hiermee van groot belang. Bij af-
stemming met de Waddenzeemetingen is van belang welke zaken op welke 
locaties worden gemeten en hoe de metingen en verwerking plaatsvinden. 
Daarnaast omvat SBW ook algemene kennis- en modelontwikkeling (inclusief 
testbanken en hindcasttools), zodat het nuttig is ook daarbij aan te haken.  
 
Interactie met modelontwikkeling (A) 
Vergelijking van meetgegevens met golf- en windmodellen is cruciaal om vast 
te stellen welke meetgegevens van welke kwaliteit precies gewenst zijn. De 
toetsing van SWAN (Bottema en Beyer, 2002; Bottema et al., 2003; Bottema, 
2006b) was een stap in die richting, maar vervolgstappen blijven nodig. Eén 
zo’n gewenste stap is het gebruik van de huidige winddata voor de toetsing 
van de windvoorspellingen van het KNMI-XHIRLAM-model en de bijbehorende 
downscalingmodule. Een tweede stap is het met metingen toetsen van recente-
lijk ontwikkelde drag-theorieën (Radder, 2001 resp. Makin, 2002) die de ruw-
heid van het wateroppervlak beschrijven. Een derde stap is het testen van 
nieuwe, nog uit te brengen versies van het golfmodel SWAN. 
 
Toepassing / exploitatie van de metingen; PR (A) 
Toepassing en exploitatie van de metingen zouden ruime aandacht moeten 
krijgen, zeker nu een groot aantal gevalideerde metingen beschikbaar is 
gekomen. Door de talrijke meetproblemen en de op handen zijnde veldpilot 
zijn juist deze zaken het afgelopen jaar echter té weinig aan bod gekomen. 
Naast exploitatie en PR is het opnemen van gevalideerde golfdata in DONAR 
van belang; tot nu toe ontbrak de tijd hiervoor. Ook het on-line ter beschikking 
stellen van golfinformatie (bijv. t.b.v. scheepvaart) is te overwegen. Een laatste 
punt is het beeldmateriaal: mooie golvenfoto’s bij storm zijn zeer waardevol 
voor PR-acties, maar de voorraad is beperkt en al meermalen gebruikt.  
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