MEERJARIGE
VELDMETINGEN

BLIJVEN REKENEN OP
REKENMODELLEN?
We ontwerpen dijken op basis van rekenmodellen met daarin aannames over
toekomstige golven, wind en waterstanden. Deze aannames zijn gebaseerd op
een beperkt aantal metingen in de Eems-Dollard. Maar hoe realistisch zijn deze
aannames? Wat zijn de werkelijk optredende waterstanden en golven in het
Eems-Dollard gebied bij stormachtige omstandigheden? En wat zijn de
gevolgen daarvan voor het ontwerp van de keringen? Dat gaat waterschap
Noorderzijlvest de komende 12 jaar onderzoeken tijdens veldmetingen in het
Eems-Dollard gebied.
Het resultaat van de metingen en analyses levert waardevolle informatie op.
Nieuwe inzichten (rekenmodellen) helpen bij het beoordelen en ontwerpen
van dijken. En het helpt om te voorkomen dat er te veel geld wordt uitgegeven.

COMPLEX GEBIED
De Waddenzee en met name het Eems-Dollard estuarium is een complex
gebied. Dat komt door de eilanden, getijdegeulen en de trechtervorm van de
Eems-Dollard. Deze elementen in combinatie met de wind hebben effect op de
waterstanden en golven. Met geavanceerde meetapparatuur zullen de komende
12 jaar de effecten in kaart worden gebracht.
Voor meer informatie: www.noorderzijlvest.nl/meerjarigeveldmetingen

De volgende partijen werken mee aan de meerjarige veldmetingen in het Eems-Dollard gebied

MEERJARIGE
VELDMETINGEN
meetprogramma van 12 jaar in Eems-Dollard gebied

:

Dijken in Nederland worden ontworpen
op basis van modellen. In de modellen
zitten onzekerheden. Dat komt door
de aannames over wind, golven en
waterstanden. Hoe reeel zijn
deze aannames?

Start veldmetingen. We gaan
de onzekerheden in de praktijk
meten! Hierdoor kunnen we
de aannames in de rekenmodellen aanscherpen.

METEN = WETEN
Dijken versterken kost veel geld. Waterschap
Noorderzijlvest verricht onderzoek om te
voorkomen dat er teveel geld wordt uitgegeven.
Bijvoorbeeld aan een hoge dijk op een plek waar
een lagere dijk ook voldoende beschermt en
uitzicht vanuit woningen behouden blijft.
Noorderzijlvest start in 2019 met een innovatief
meetprogramma in het Eems-Dollard gebied.
Tijdens een periode van 12 jaar worden wind,
golven en waterstanden gemeten en in kaart
gebracht, maar ook de golven op de dijk zelf.
Het resultaat geeft nieuwe inzichten voor
toekomstige dijkverbetering.

Laserapparatuur
verzamelt data
over de dikte
en werking van
golven.

De Waddenzee is
complex. Dat komt
door de eilanden,
getijgeulen en
zandplaten.

Boeien en radars
verzamelen data over wind,
golven en waterstanden.
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50=25+12
In ons land is waterveiligheid op de toekomst gericht.
We anticiperen o.a. op verwachtingen over klimaat en
zeespiegelstijging. Normaliter wordt bij de versterking
van dijken rekening gehouden met de situatie over
50 jaar. Waterschap Noorderzijlvest heeft voor de
Dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl besloten om die
periode in te korten tot 25 jaar. Maar dan wel in
combinatie met een meetprogramma van 12 jaar.

Het resultaat van de
metingen helpt voorkomen
dat dijkversterking
onnodig duur wordt.
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Harde wind in
combinatie met
de complexe
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geeft extra
O
hoog water.
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vlak voor
de kust staat een
meetpaal in zee

meten met golfbakken is nieuw.
In de bakken zitten sensoren
die de stijging van het water en
de inkomende golf meten.

