Stormvloedflits 2010-02
Stormachtige noordnoordwestenwind veroorzaakt vrij hoge waterstanden
langs de kust
Zondag 29 en maandag 30 augustus is het team Stormvloedwaarschuwingen (SVSD) van het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) actief geweest en heeft voor verschillende sectoren voorwaarschuwingen gegeven.
Het Waarschuwingsbureau is niet geopend geweest.

Aan de oostkant van het hogedrukgebied ten westen van de Britse eilanden trok op zondag 29 augustus een zeer actieve storing van IJsland richting
de Duitse bocht. In de middag trok het koufront
van deze storing over de Nederlandse kuststrook.
In de avond passeerde de bijbehorende occlusie de
kust. Na de passage van het koufront ruimde de
wind naar het noordnoordwesten. Na het passeren
van de occlusie nam de wind langs de westkust toe
tot stormachtig (8 Bft). In de loop van de nacht
nam de wind langs de westkust heel langzaam af
tot 7 á 8 Bft. Na 6 uur nam de wind geleidelijk af
tot 6 á 7 Bft.

De stormachtige noordwestenwind veroorzaakte langs het hele
kustgebied een flinke wateropzet. De hoogste scheve opzet
tijdens de verschillende hoogwaters langs de kust varieerde
van 41 cm bij Delfzijl tot 87 cm bij Vlissingen. Statistisch gezien trad de grootste scheve opzet op bij Vlissingen. Een opzet
zoals bij Vlissingen is opgetreden komt gemiddeld iets minder
dan 3 maal per jaar voor. Voor de zomerperiode is een dergelijke opzet echter behoorlijk uitzonderlijk. Tijdens het passeren van de hoge vloed is de stormvloedkering in de Hollandse
IJssel gesloten.
In nauwe samenwerking met het KNMI en de Hydro Meteo Centra Zeeland en
Noordzee van Rijkswaterstaat heeft de SVSD voorwaarschuwingen gegeven
voor de
sectoren
Schelde en
West Holland.

Volgens de classificatie van stormvloeden (zie getijtafels van
Nederland 2010 tabel VIII t/m XI) valt deze stormvloed in de
categorie hoge vloeden. In onderstaande tabel staat een overzicht
van de betreffende hoogwaters en de gegeven
voorwaarschuwingen.
Het hoofd van team Stormvloedwaarschuwingen van het
Watermanagementcentrum Nederland van Rijkswaterstaat, Jan
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