Stormvloedflits 2006-04
Zware noordwesterstorm veroorzaakt recordstand bij Delfzijl
Dinsdag 31 oktober en woensdag 1 november is de Stormvloedwaarschuwingsdienst (SVSD) actief geweest en
zijn er voor drie sectoren waarschuwingen gegeven en is er voor de sector Delfzijl dijkbewaking ingesteld. Het
Waarschuwingsbureau van de SVSD is geopend geweest van 31 oktober 15h00 tot 1 november 8h00.
Een lagedrukgebied trok van het zeegebied tussen IJsland en
Schotland via zuid Noorwegen naar Denemarken. Het koufront van de
depressie passeerde op 31 oktober omstreeks 8h00 de Nederlandse
kust. Achter het koufront stond er een harde westenwind (7 Bft).
Omstreeks 18h00 passeerde de back-bent occlusie van de depressie de
Nederlandse kust. Achter de occlusie was de wind boven de hele
Noordzee geruimd naar het noordwesten. Aan de westflank van de
depressie stond op het oostelijke deel van de Noordzee een zware
storm (10 Bft). Op het westen en zuiden van de Noordzee stond een
harde tot stormachtige noordwestenwind (7 – 8 Bft). In de loop van de
avond en nacht nam de wind met name boven het oostelijk deel van
de Wadden toe tot een zware noordwesterstorm. Er werden in
Groningen en Friesland plaatselijk zeer zware windstoten gemeten tot 115 km/h. Op zee waren de windstoten nog
veel krachtiger. In de loop van de ochtend van 1 november ruimde de wind verder naar noord en nam de wind geleidelijk af tot stormachtig boven de Wadden en hard op de rest van de Noordzee.
De zware noordwesterstorm veroorzaakte met name in noordoostelijke
kustgebied een uitzonderlijk grote wateropzet. Het maximale effect van
de storm viel samen met de nachthoogwaters in het noordelijke
kustgebied. De hoogste scheve opzet tijdens de verschillende hoogwaters
langs de kust varieerde van 134 cm bij Vlissingen tot 345 cm bij Delfzijl. De
tijfase bevond zich in doodtij. Hierdoor waren de astronomische
hoogwaterstanden relatief laag. Bij Delfzijl werd op 1 november om 6h40
de hoogste hoogwaterstand (NAP +483) ooit gemeten. Dit record stond
sinds 1825 meer dan 180 jaar op NAP +460. Op basis van frequentie van
voorkomen is de hoogste opzet tijdens HW opgetreden bij Delfzijl. Een
opzet zoals bij Delfzijl is opgetreden komt gemiddeld ongeveer 2 maal per
100 jaar voor. Tijdens het passeren van de middelbare stormvloed is de
stormvloedkering in de Hollandse IJssel gesloten.
In nauwe samenwerking met het KNMI en het hydrometeo centrum
Rijnmond van Rijkswaterstaat heeft de SVSD waarschuwingen gegeven
voor de sectoren West Holland, Den Helder en Harlingen. Voor de sector
Delfzijl is er een alarmering (advies dijkbewaking) gegeven.
Volgens de classificatie van stormvloeden (zie getijtafels van Nederland
2006 tabel VIII t/m XI) valt deze stormvloed in de categorie middelbare
stormvloeden. De hoogste waterstand zoals die bij Delfzijl is
opgetreden, komt gemiddeld 15 maal per 1000 jaar voor. In
onderstaande tabel staat een overzicht van de betreffende hoogwaters
en de gegeven waarschuwingen en alarmering.
Van deze middelbare stormvloed wordt nog een stormvloedrapport
gemaakt.
Het hoofd van de Stormvloedwaarschuwingsdienst van Rijkswaterstaat, Jan Kroos
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