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Samenvatting
In het voorliggende adviesrapport is uitgezocht of het verstandig is om een
ruimtelijke windvariatie (een windgradiënt) voor de modelinvoer mee te
nemen in de BOI-productieberekeningen die op korte termijn moeten starten.
De watersystemen die het eerst met deze D-Hydro en SWAN-modellen
doorgerekend worden, zijn het Markermeer, de Veluwerandmeren, het
Grevelingenmeer en de Rijn-Maasmonding. De focus ligt daarom op het
bepalen van het effect van ruimtelijke windvariatie voor deze watersystemen.
De overige zoete watersystemen zullen echter ook beschouwd worden.
In dit project zijn drie mogelijke invullingen voor het ruimtelijk variëren van
de wind besproken:
1. De huidige werkwijze, veelal met uniforme windvelden.
2. Een gradiënt op basis van statistiek van gemeten windsnelheden.
3. Een gradiënt op basis van HARMONIE-modelresultaten.
De tweede variant, een gradiënt op basis van de statistiek van windmetingen
zoals afgeleid in (Caires, 2009) is een aangepaste aanpak die het dichtst bij
de huidige werkwijze ligt, omdat deze statistiek ook in het WBI2017 gebruikt
wordt. Een nadeel van deze optie is echter dat er geen windmetingen op
open water beschikbaar zijn om goed extreme waarde statistiek van de wind
af te leiden. De derde variant, een windgradiënt op basis van HARMONIEmodelgegevens lijkt hierdoor een betere optie, deze heeft namelijk een
Nederland dekkend beeld. Deze gegevens wijzen echter op een flink hogere
windsnelheden boven het IJsselmeer en Markermeer, een conservatief
gegeven dat tot flink hogere waterstanden en golven zou leiden. Dit komt
niet overeen met het beeld dat volgt uit beschikbare windmetingen. De
modelgegevens uit HARMONIE zijn niet fijn genoeg om ook voor de smallere
wateren de windsnelheid goed te beschrijven. Hiervoor moet dus idealiter
nog een verfijning plaatsvinden.
Om het effect van een eventuele windgradiënt te bepalen, is een simpel
model gemaakt dat het krachtenevenwicht tussen de windschuifspanning en
de scheefstand bepaald. Het is een 1D-model, waarbij de breedte en diepte
van een lengte-eenheid wel meegenomen kunnen worden. Het model geeft
een goede beschrijving van het windeffect op min of meer gesloten systemen
zoals de meren. Voor een dynamisch systeem zoals de Rijn-Maasmonding
geeft het model geen juiste beschrijving van de waterstand, en kan het
alleen een orde-grootte schatting geven. Voor een definitieve keuze voor een
windgradiënt raden we altijd aan een eventueel effect met het BOI2023
modelinstrumentarium te controleren.
Met het 1D-model is het verschil in waterstand en golven volgend uit variant
2 bepaald, ten opzichte van variant 1 met de uniforme windsnelheden.
Hieruit blijkt dat het verschil in waterstand ten gevolge van de gradiënt in de
wind redelijk beperkt is, voor de meren tussen 0 en -20 cm, voor de RMM en

Grevelingen is het effect tussen de 0 en -10 cm. Het effect op de golfhoogte
is sterker afhankelijk van de windgradiënt. De lijn Schiphol – Lauwersoog is
gebruikt als ‘kantelpunt’ voor de windgradiënt. Ten westen van deze lijn
nemen de golfhoogtes iets toe (met name voor oostelijke windrichtingen),
ten oosten van deze lijn nemen ze wat af. Gecombineerd geeft dit een
afname van het HBN tussen de 0 en 40 cm langs de meren, en tussen de 0
en 20 cm langs de RMM en Grevelingen.
Het effect van een mee te nemen variatie in de wind is over het algemeen
bezien klein. Bovendien is het effect van een gemiddeld hogere of lagere
windsnelheid boven het watersysteem groter dan een ruimtelijke variatie ten
opzichte van de gemiddelde windsnelheid. De keuze voor het
referentiestation is in die zin dus belangrijker dan het meenemen van de
windvariatie. In deze studie zitten deze twee effecten gecombineerd in de
resultaten. Het totale effect leidt veelal tot lagere dijkhoogtes, maar daar
staat tegenover dat er nog veel onzekerheid is over de relatie tussen de
windsnelheid boven land en water. De gebruikte gradiënten zijn afgeleid op
basis van windmetingen waarin meetlocaties boven water ontbreken. Uit
HARMONIE-downsampling komen echter gemiddeld substantieel hogere
windsnelheden boven het IJsselmeer dan bij Schiphol, hoger dan zou volgen
uit de WBI2017 windtransformatie voor open water.
Omdat 1) het effect van een eventuele gradiënt klein is, 2) het onduidelijk is
hoe de windsnelheid boven water zich exact verhoudt ten opzichte van de
landwindsnelheid, en 3) met enige inspanning binnen enkele jaren een beter
onderbouwde windtransformatie kan op basis van modelgegevens met
downscaling kan worden afgeleid, adviseren we:
•

Voor de aanstaande productieberekeningen de windmodellering niet te
veranderen ten opzichte van de vorige versie van de HR. Dit is voor de
meeste watersystemen een uniform windveld, en voor het Markermeer,
Eemmeer en Gooimeer een lineaire interpolatie tussen nabijgelegen
stations. Door de modellering van de wind gelijk te houden, voorkomen
we een tijdelijke verhoging of verlaging van de HR.

•

Wanneer de huidige windmodellering in de productieberekeningen geen
goede beschrijving geeft van de waterstanden, wat dan waarschijnlijk
moet blijken uit een modelvalidatie, raden we aan rekening te houden
met een transformatiefactor. Deze factor geeft de verhouding tussen 1)
de windsnelheid ter plaatste van het zwaartepunt van het watersysteem
en 2) het referentiestation Schiphol. De factor kan bepaald worden uit
ruimtelijke interpolatie van windmetingen, zoals beschreven in dit
rapport. Wanneer de wind een erg belangrijke rol speelt voor de
waterbeweging, kan deze factor nog bijgesteld worden met een
modelkalibratie. Het voordeel hiervan is dat de gecombineerde invloed
van windsnelheid en winddragcoëfficiënt hierin meegenomen wordt. Een
aanvullende transformatiefactor lijkt in elk geval nodig voor het
Veluwerandmeer (Bottema, 2021).

•

Op korte termijn op basis van HARMONIE-resultaten een gedetailleerde
windgradiënt af te leiden, eventueel met verdere downscaling via een

fijnere discretisatie of een grenslaagmodel. Neem hierin ook de relatie
tussen wind en schuifspanning mee. De resulterende windtransformatie
kan bijvoorbeeld in de beoordelingsronde van 2035 toegepast worden in
de productieberekeningen.
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1

Introductie

1.1

Aanleiding
Deltares heeft bij het consistentieteam het ontbreken van een generieke
toepassing voor de NW-ZO-windklimaatgradiënt boven Nederland
aangekaart. Boven Nederland waait het harder boven de zee dan boven de
grote meren, en harder boven de meren dan boven land (Wieringa &
Rijkoort, 1983). Deels zijn deze verschillen aan grootschalige
landschapsruwheid toe te schrijven, maar er blijft sprake van een NW-ZOwindklimaatgradiënt wanneer voor alle ruwheidsinvloeden is gecorrigeerd.
Voor het afleiden van hydraulische belastingen (waterstanden en
golfcondities) is de windinvloed bij veel watersystemen in Nederland
belangrijk, zie bijvoorbeeld (Strijker & Geerse, 2019) en (Stijnen &
Daggenvoorde, 2019). De laatsten hebben aangetoond dat het effect van een
pragmatische windgradiënt tot 20 cm waterstandreductie en 40 cm HBNreductie kan leiden in de IJsseldelta. Met het oog op het definiëren van de
modelinvoer voor de aanstaande productieberekeningen is het daarom de
moeite waard om te onderzoeken wat het effect is van een windgradiënt voor
andere watersystemen. En hoe een gradiënt er uitziet die representatief is
voor het windklimaat boven Nederland.
Aan HKV is gevraagd om advies te geven over het definiëren van een
ruimtelijke windvariatie als modelinvoer voor de binnenkort uit te voeren
BOI2023 productieberekeningen. Hierbij wordt gevraagd de focus te leggen
op de watersystemen die het eerst berekend gaan worden, dat zijn het
Markermeer, de Veluwerandmeren, het Grevelingenmeer en de RijnMaasmonding. De wens is de overige zoete watersystemen in dit advies ook
te beschouwen.

1.2

Doel
Het doel van dit project is te bepalen hoe om te gaan met ruimtelijke variatie
in wind boven Nederland, ten aanzien van de BOI2023
productieberekeningen. Daarvoor moet Rijkswaterstaat kennis hebben van:
•

Wat voor vorm de ruimtelijke variatie boven Nederland heeft, en hoe kan
deze vorm geparametriseerd worden.

•

Voor welke watersystemen is het relevant om een ruimtelijk variërende
wind te gebruiken bij de productieberekeningen van BOI2023.

Met de hulp van experts proberen we binnen afzienbare tijd een beeld te
krijgen van met name het eerste onderdeel. Hoe relevant een eventuele
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ruimtelijke variatie is kan vervolgens globaal door de verschillen in
waterstand, HBN en golfhoogte voor een aantal plekken te berekenen.

1.3

Leeswijzer
Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 de benodigde achtergrond over wind
besproken, hierin wordt alleen ingegaan op de zaken die voor het begrip van
de rest van het rapport van belang zijn. In hoofdstuk 3 bespreken we de
verschillende mogelijkheden om windvariatie boven Nederland te beschrijven.
Daarna geeft hoofdstuk 4 de werkwijze waarmee het effect van een
eventuele gradiënt op de waterstanden en golven kan worden bepaald.
Hoofdstuk 1 geeft deze resultaten, waarna in hoofdstuk 0 de conclusies en
het advies worden genoemd.

1.4

Dankwoord
We bedanken de experts van Rijkswaterstaat, KNMI, en Deltares die een rol
hebben gehad in dit project. Zij hebben via de workshop, het meedenken aan
de uitwerking, en het doen van aanvullende analyses een belangrijke
bijdrage geleverd aan het eindresultaat. Job Verkaik bedanken we voor zijn
bijdrage aan de kwaliteitsborging via de review vanuit HKV. In het bijzonder
bedanken we Marcel Bottema voor zijn inhoudelijke sturing en suggesties, en
Henk van den Brink voor de aanvullende figuren die hij gemaakt heeft om
meer inzicht te verschaffen.
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2

Achtergrond
Dit hoofdstuk beschrijft kort de relevante achtergrond voor het advies
omtrent windvariatie.

2.1

Potentiële wind
De potentiële wind is een in Nederland gebruikte fictieve grootheid die een
gemeten (KNMI-)wind vertaalt naar een locatie die voldoet aan de eisen van
de Wereld Meteorologische Organisatie WMO. Concreet wordt op een
meethoogte 𝑧 gemeten wind op een locatie met lokale ruwheidslengte 𝑧0 met
een logaritmisch windprofiel en een ongestoord mesohoogte van 60 m
vertaald naar een standaard meethoogte van 10 meter en een standaard
ruwheidslengte van 𝑧0 =0,03 m. De potentiële wind corrigeert alleen voor
terreininvloeden die de wind op 60 meter hoogte nog niet beïnvloed hebben;
in de praktijk voor terreininvloeden binnen 1 kilometer afstand. Zie Wieringa
en Rijkoort (1983), De Waal (2003) en Bottema (2007) voor nadere uitleg.
De potentiële windsnelheid is gecorrigeerd voor het effect van de lokale
omgeving, maar varieert ruimtelijk boven Nederland. Dit komt door de
klimatologie van de intensiteit en trekbanen van de weersystemen en hun
windvelden, samen met het effect van grootschalige landschapsvariatie. Deze
effecten leiden tot een ruimtelijk variabele jaargemiddelde potentiële
windsnelheid wat zichtbaar is in de linker kaart in Figuur 1 (Wieringa &
Rijkoort, 1983). Wanneer ook voor deze grootschalige landschapsvariatie is
gecorrigeerd (stel je voor dat Nederland een groot grasveld met gras van 3
cm is), blijft er nog een gradiënt in windsnelheid over (zie de rechter kaart in
Figuur 1). Dit is het effect van de klimatologie van de intensiteit en trekbanen
van de weersystemen en hun windvelden die de windsnelheid doet variëren.

Figuur 1
Jaargemiddelde
potentiële
windsnelheid (10 m)
en
macrowindsnelheid
(1000 m) boven
Nederland.

PR4489.10 • juni 2021

3

Figuur 1 laat jaargemiddelde waardes zien en voor de modelinvoer voor de
productieberekeningen zijn de extreme windsnelheden van belang. Hoge
windsnelheden in Nederland komen voornamelijk door grootschalige
winterdepressies. Deze trekken met name over de Noordzee, omdat de
lagedrukgebieden boven land snel hun kracht verliezen. De gradiënt is ook
zichtbaar door de 1/10jr geostrofe wind uit te rekenen op basis van de
ECWMF-gegevens. De geostrofe wind volgt uit de balans van luchtdruk en
Corioliskracht, en is daarmee een denkbeeldige grootheid waarin het
reducerende effect van de landruwheid op de windsnelheid afwezig is. Figuur
2 laat de verdeling van deze grootheid zien. De noordwest naar zuidoost
gradiënt boven Nederland is hierin duidelijk terug te zien. De 1/10jr geostrofe
wind bij Den Helder ligt 10-15% hoger dan die bij Maastricht. Ook is duidelijk
te zien dat de geostrofe afneemt naarmate je verder landinwaarts gaat. Voor
de potentiële wind komt daar nog het effect van de (in ZO NL veel grotere)
grootschalige landschapsruwheid bovenop.

Figuur 2
Eens per 10 jaar
geostrofe wind op
basis van ECMWFgegevens. De sterke
variatie boven
Noorwegen komt
door het berekenen
van de druk op
zeeniveau in een
bergachtig gebied,
en kan genegeerd
worden.

2.2

Windsnelheid transformeren
KNMI-referentiestations met voldoende lange continue meetreeksen voor het
bepalen van extremenstatistiek zijn feitelijk alleen op land aanwezig (zie
Caires, 2009). Voor de vertaling van de KNMI-referentiewind naar open water
zijn er twee mogelijkheden: (i) een analytisch model en (ii) een numeriek
model. In een WBI-context is een numeriek model reken technisch nog niet
haalbaar, en is tot nu toe gebruik gemaakt van analytische modellen.
Er zijn diverse analytische benaderingen beschikbaar, elk met een eigen
mate van complexiteit en met specifieke (theoretische) aannames en
vereenvoudigingen. Appendix E van Bottema (2007) geeft hiervan een
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overzicht. De eenvoudigste aanpak is het simpelweg hanteren van de
theorieën voor uniform terrein: het logaritmisch windprofiel in combinatie
met de geostrofische weerstandswet. Deze aanpak is alleen geldig als het
terrein over tenminste 5-20 km afstand uniform is, wat in het lappendekenlandschap van Nederland niet haalbaar is. Interne grenslaagmodellen zijn een
generalisatie van zojuist genoemde theorie naar terreinovergangen. Zij
beschrijven hoe het grensvlak tussen de gestoorde (dicht boven het nieuwe
oppervlak) en ongestoorde luchtlaag hoger komt te liggen naarmate de
strijklengte toeneemt, en “matchen” de veelal logaritmisch aangenomen
windprofielsegmenten boven en onder dat grensvlak. Dergelijke modellen zijn
geschikt voor stroming dwars op een rechte kust, maar wederom niet voor
lappendekens. Downscaling modellen kunnen wel met lappendekens omgaan.
Het model van Verkaik et al. (2006) is zo’n downscaling model, en feitelijk
een speciale vorm van een twee-lagen model. Een twee-lagen model heeft
een vaste grensvlakhoogte, en is feitelijk ongeschikt voor terreinovergangen.
Verkaik heeft dit echter ondervangen door de wijze waarop hij de
bovenwindse ruwheid weegt en middelt: de bovenlaag “kijkt” verder
bovenwinds dan de onderlaag, en boven telt de nabije ruwheid zwaarder mee
dan ruwheid op afstand. Wieringa’s (1983) tweelagenmodel mist dat laatste
kenmerk.

2.2.1

Het twee-lagen model
Het twee-lagen model is een 1D model en geeft de windsnelheid in de
verticale richting. Het twee-lagen model focust zich vrijwel geheel op de
planetaire grenslaag. De planetaire grenslaag kan worden onderverdeeld in
twee lagen: de oppervlaktelaag en de Ekmanlaag. Figuur 3 geeft de
belangrijkste kenmerken van de beschouwde lagen en een schematische
weergave van het windprofiel met bijbehorende hoogtes en grootheden.

Figuur 3
Link: Kenmerken
van de lagen in het
twee-lagen model
Rechts: Relatie
tussen het
bodemruwheidgebied en het
beïnvloede deel van
het snelheidsprofiel
in het twee-lagen
model.

De kenmerken van deze lagen zijn als volgt:
•

Planetaire grenslaag: Luchtlaag die direct door het aardoppervlak wordt
beïnvloed, en waarin de wind de wrijving ervan ondervindt

•

Oppervlaktelaag: Laag waarin het logaritmisch profiel onder aannames
(i.h.b. thermisch neutrale atmosfeer en uniform aardoppervlak en ruim
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boven obstakels) geldig is, en de windrichting bij benadering constant. In
Wieringa’s model gelijkgesteld aan de laag onder het mesoniveau.
•

Ekmanlaag: In Wieringa’s model de laag tussen het mesoniveau en het
macroniveau (de top van de grenslaag, op orde 0,5 – 1 km hoogte).

•

Vrije atmosfeer: Ongestoorde laag boven de Ekmanlaag.

Met het twee-lagen model kan de wind op iedere gewenste hoogte bepaald
worden indien de lokale ruwheid 𝑧0 , de mesoruwheid 𝑧0,𝑚 en de windsnelheid
(en -richting) op een willekeurige hoogte 𝑧1 bekend zijn. Binnen het WBI
wordt voor het twee-lagen model aangenomen dat neutrale stabiliteit van de
planetaire grenslaag bestaat. Neutrale stabiliteit is geldig wanneer het
windprofiel niet afhankelijk is van de grootte van verticale warmteuitwisseling (in geval van verticale temperatuurverschillen), maar alleen van
de terreinruwheid.
Het logaritmische windprofiel bij neutrale stabiliteit wordt als volgt
beschreven (e.g., Tennekes, 1973):
𝑈(𝑧) =

𝑢∗
𝑧
ln ( )
𝜅
𝑧0

(1)

Met 𝑈(𝑧) de windsnelheid op hoogte 𝑧, 𝑢∗ de turbulente wrijvingssnelheid, 𝜅
de Karman-constante (doorgaans 𝜅=0.4) en 𝑧𝑜 is de lokale ruwheidslengte
kenmerkend voor het bovenwindse terrein. Deze formulering geldt voor de
oppervlakte laag, terwijl voor de Ekmanlaag eigenlijk alleen een formule
beschikbaar is voor de relatie tussen de wind aan de onderzijde en de wind
aan de bovenzijde van de laag: een weerstandswet.

2.2.2

Windsnelheid boven water binnen het WBI2017
Binnen het WBI wordt aangenomen dat op meso-hoogte (60 m) de
windsnelheid onafhankelijk is van de lokale ruwheid wat een vereenvoudiging
is van het twee-lagenmodel. De omzetting van potentiële windsnelheid naar
openwater windsnelheid gebeurt volgens de methodiek zoals beschreven in
bijlage D (Open water transformatie van windsnelheid) van De Waal (2003).
Deze methodiek wordt de ‘open-water-transformatie' genoemd.
𝑈𝑝
ln(10/0.03) ln(60/𝑧0,𝐴 )
1 ln(60/𝑧0,𝐴 )
=
≈

𝑈𝑧1 ln(60/0.03) ln(𝑧1 /𝑧0,𝐴 ) 1.31 ln(𝑧1 /𝑧0,𝐴 )

(2)

Problemen met het WBI-transformatiemodel zijn toe te schrijven aan drie
factoren:
1. Een tweelagenmodel met vaste laagafmetingen en een vaste “footprint”
waaruit de ruwheden worden bepaald is principieel ongeschikt om een
terreinovergang te beschrijven, omdat de atmosfeer zich na zo’n
overgang geleidelijk en niet sprongsgewijs aanpast.
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2. Binnen het WBI wordt – op basis van foute keuzes uit het verleden – het
Wieringa’s tweelagenmodel foutief en onvolledig toegepast. WBI negeert
namelijk de bovenste Ekmanlaag, en veronderstelt niet de macrowind aan
de top van de door het aardoppervlak beïnvloede grenslaag ruimtelijk
constant, maar de mesowind die midden in de grenslaag ligt.
3. In de praktijk wordt niet voldaan aan de aanname van een thermisch
neutrale temperatuuropbouw die Wieringa’s tweelagenmodel maakt.
Wanneer (vooral het water)oppervlak duidelijk kouder respectievelijk
warmer is dan de lucht die er overheen stroomt, wordt de turbulentie die
al door wrijving aanwezig was verzwakt of juist versterkt en daarmee ook
de wind vlak bij het aardoppervlak. Sterl’s (2019) analyse van
HARMONIE-modelresultaten bevestigt de problemen met de WBIwindtransformatie op land-water-overgangen.
De windsnelheid bij land-waterovergangen wordt met de WBI-werkwijze
onjuist getransformeerd, terwijl de overgang van land naar water nu juist is
waar we voor hydraulische randvoorwaarden in geïnteresseerd zijn. De
bruikbare windmetingen zijn namelijk beschikbaar vanuit meetopstellingen op
land, en golven en scheefstand worden opgewekt op water. Ondanks dat tal
van bruikbare/betrouwbare metingen op open water aanwezig zijn, ontbreekt
bij deze locaties een meetreeks met minimaal 40 jaar continue reeksen voor
extreme-wind-statistiek. Voor het afleiden van windsnelheid boven water kan
een grenslaagmodel toegepast worden, of door gebruik te maken van
gedetailleerde modelgegevens van HARMONIE.
In hydro-meteomodellen is de schuifspanning (ook wel aangeduid als wind
drag) een belangrijke parameter, die een maat is voor de (sleep)kracht die
wind en water op elkaar uitoefenen. Golfgroei en scheefstand is uiteindelijk
het gevolg van de schuifspanning op het watervlak (veroorzaakt door de
wind). Boven water vindt er een interactie tussen deze twee plaats: een
hogere windsnelheid leidt tot een ruwer wateroppervlak1, waardoor de
schuifspanning toeneemt. Dit zorgt er echter weer voor dat de windsnelheid
afneemt (de wind wordt afgeremd door het wateroppervlak). Deze relaties
worden mooi omschreven in Figuur 4, overgenomen uit (de Waal, 2003).

Afgezien van dragaftopping, wat er voor zorgt dat bij hoge windsnelheden van ongeveer 30
m/s en hoger de winddragcoëfficiënt niet meer verder toeneemt.
1
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Figuur 4
Stroomdiagram die
de relatie tussen
waterstanden,
golven en wind
beschrijft.

De in het WBI toegepaste open-watertransformatie, is de in Figuur 5
weergeven relatie tussen potentiële windsnelheid en openwaterwindsnelheid. Deze relatie, de rode lijn, is afkomstig uit (de Waal,
2003). De 1:1 lijn en 1:1.12 lijn zijn ook weergeven. De laatste geeft de
verhouding tussen potentiële en open-water windsnelheid bij een initiële
ruwheidslengte van 0.2 mm. Naarmate de windsnelheid toeneemt verruwt
het water, en neemt het relatieve verschil af. Opgemerkt wordt dat bij deze
omrekening de mesowind constant is verondersteld en niet de macrowind.
Hiermee wordt in de WBI-aanpak de rol van grootschalige landschapsruwheid
impliciet, zoals duidelijk zichtbaar in Figuur 1, genegeerd.

Figuur 5
Verhouding tussen
potentiële
windsnelheid
horizontaal, en open
water windsnelheid
verticaal, zoals
toegepast in het
WBI2017.
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2.3

Gegevens voor het afleiden van een windgradiënt
Om een ruimtelijke windgradiënt voor de modelinvoer van de
productiesommen af te leiden, zijn we op zoek naar een gegevensbron met
een landelijke dekking, een lange consistente tijdreeks, een hoge resolutie en
idealiter beschikbaarheid van gegevens op water.
Twee bronnen voldoen in redelijke mate aan deze eisen, en zijn daarmee het
best geschikt om de windgradiënt uit af te leiden:

2.3.1

Windstatistiek uit Caires (2009)
Per landmeetstation statistiek afgeleid op basis van Generalized Extreme
Value distributions (met jaarmaxima) en Generalized Pareto Distribution (met
peak over threshold). Voordeel van deze databron is dat deze op metingen
gebaseerd zijn (geen modelonzekerheid) en dat deze aansluit bij het
WBI2017, waarin dezelfde gegevens zijn gebruikt. Het nadeel is vooral dat er
geen gegevens boven water beschikbaar zijn, waardoor men toegewezen is
op het transformeren van landwindsnelheden naar water.
De gradiënten uit Caires voor 240 en 330 zijn weergeven in Figuur 6. Deze
twee situaties zijn de meest voorkomende windrichting (ZW) en de
windrichting die de hoogste stormopzet en windsnelheden geeft (NW) voor
verschillende watersystemen. De gradiënten zijn gebaseerd op statistische
extrapolatie (T=10000 jaar). De geobserveerde gradiënt kan dus niet los
gezien worden van de keuze voor dit model. Het figuur laat zien dat bij NWwind Schiphol niet representatief is voor de Bovenrivieren. Om deze reden is
binnen het WBI2017 gekozen om station Deelen voor de Bovenrivieren
representatief te stellen. Om de verschillen tussen de windsnelheid bij
Schiphol en Deelen per windrichting te verduidelijken, is in onderstaande
tabel het verschil bij een 1/10000-windsnelheid weergeven:

Tabel 1
Eens per 10.000 jaar
windsnelheid bij
Schiphol en Deelen,
conditioneel op de
windrichting. De
kolom verschil geeft
het verschil tussen
Deelen en Schiphol,
ten opzichte van de
windsnelheid bij
Schiphol.
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Windrichting

Windsnelheid

Windsnelheid

Verschil [%]

Schiphol [m/s]

Deelen [m/s]

30

22.2

19.9

-11

60

24.0

21.0

-13

90

21.8

20.3

-7

120

18.9

18.0

-5

150

20.7

19.8

-5

180

25.6

22.7

-11

210

33.1

26.5

-20

240

34.6

33.9

-2

270

35.4

33.7

-5

300

33.2

30.4

-8

330

30.6

23.1

-25

360

27.2

19.9

-27

9

In Figuur 6 lijkt de gradiënt boven het IJsselmeer en de Zuidelijke Delta erg
glad. Dit beeld is een beetje vertekend door de afwezigheid van meetstations
in dit gebied. Dit zijn echter wel de gebieden waar de juist geïnteresseerd zijn
in de ruimtelijke windvariatie.

Figuur 6
Verschil in jaarlijks
maximale potentiële
windsnelheid ten
opzichte van
Schiphol, voor
windrichting 240 en
330. Volgens de
exponentiële fit uit
Caires (2009). De
windsnelheid bij
Schiphol is ook
vermeld in de figuur.

Verschil in 𝑈𝑝𝑜𝑡 [%]

2.3.2

Windstatistiek op basis van HARMONIE
Zoals beschreven in (van den Brink & Caires, 2015). Op basis van de
HARMONIE-downscaling van de Reanalysis-resultaten is windstatistiek
afgeleid. De statistiek is op vergelijkbare wijze afgeleid als door Caires
(2009). Het voordeel van deze aanpak is echter dat de (model)resultaten
heel Nederland dekken, en dus ook boven water beschikbaar zijn. In Figuur 7
en Figuur 8 zijn de T=10.000 jaar windsnelheid voor 240 en 330 graden
weergeven. Wat opvalt is dat de windsnelheid boven het IJsselmeer en
Markermeer substantieel hoger zijn dan bij Schiphol, met name bij een NWwind. Het gebruik van deze windsnelheden boven water kan verder niet los
worden gezien van de gebruikte winddragrelatie, vanwege de interactie die in
paragraaf 2.2.2 beschreven is.
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Figuur 7
Verschil in 1/10.000
jaar potentiële
windsnelheid ten
opzichte van
Schiphol in
procenten, bij een
windrichting van 330
graden. Op basis
van HARMONIE
downscaling van de
ECMWF Reanalysis.

Figuur 8
Verschil in 1/10.000
jaar potentiële
windsnelheid ten
opzichte van
Schiphol in
procenten, bij een
windrichting van 240
graden. Op basis
van HARMONIE
downscaling van de
ECMWF Reanalysis.

De HARMONIE gegevens zijn boven Nederland beschikbaar op een resolutie
van 2.5 bij 2.5 kilometer. De overgang van land naar water kan daarmee
voor het IJsselmeer en Markermeer voldoende worden ingeschat. Voor de
overige watersystemen is gedetailleerdere informatie nodig. Dit kan
voortkomen uit een verdere numerieke downscaling (op nog fijnere resoluties
simuleren), of uit een grenslaagmodel zoals bijvoorbeeld beschreven door
Verkaik et al. (2006).
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2.4

Ruimtelijke representativiteit van een enkel station
De gegevens uit de vorige paragraaf zijn statistische gemiddelden, waarin de
individuele gebeurtenissen niet meer te onderscheiden zijn. Tijdens een
gebeurtenis kan de windsnelheid bij Schiphol en bijvoorbeeld Dordrecht flink
verschillen. De locaties liggen immers 60 kilometer uit elkaar, wat op de
schaal van een storm een niet verwaarloosbare afstand is. Voor het bepalen
van hydraulische belastingen hoeft dit echter geen probleem te zijn, zolang
de extreme windstatistiek maar representatief is. Met andere woorden,
zolang bij Schiphol en Dordrecht gemiddeld gezien even vaak hoge
windsnelheden per windrichting voorkomen, maakt het niet uit dat deze niet
op hetzelfde moment plaatsvinden.
Voor de windrandvoorwaarden van de productieberekeningen komt er echter
nog een aspect bij kijken, namelijk in hoeverre een gemiddeld windgradiënt
representatief is voor de verschillende windvelden die op kunnen treden.
Deze vraag is met de bestaande gegevens echter niet makkelijk te
beantwoorden. Zolang de huidige belastingmodellen echter gebaseerd zijn op
windstatistiek per richting, is de logische keuze om ook in de
productieberekeningen één windveld bij een windsnelheid en richting te
gebruiken.
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3

Mogelijke varianten
voor het beschrijven
van windvariatie
Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende manieren waarop een windgradiënt
kan worden opgenomen in de productieberekeningen van het WBI.

3.1

Huidige werkwijze met uniform windveld
De nulvariant is het gebruiken van de huidige windvelden met uniforme
richting en snelheid, waarbij voor de zoete wateren de windsnelheid bij
Schiphol of Deelen wordt gebruikt. Dit is de aan te bevelen optie voor de
aanstaande productieberekeningen, als het effect van een windgradiënt klein
is, of kennis mist om een gradiënt goed te implementeren.

3.2

Gradiënt op basis van windmetingen
Het meenemen van een gradiënt in de potentiële wind die verschilt per
windrichting, is een op korte termijn haalbare mogelijkheid. De meeste
geschikte gegevens om deze gradiënten op te baseren zijn de gefitte
verdelingen uit (Caires, 2009). Deze zijn namelijk ook de basis van de in het
WBI-2017 gebruikte windstatistiek (Chbab, 2017), zodat de verandering ten
opzichte van de huidige situatie overzichtelijk is.
Het voordeel van deze optie ten opzichte van de uniforme velden is dat de
grootschalige variatie in potentiële wind binnen het watersysteem mee wordt
genomen. Daarnaast is deze variant relatief eenvoudig toe te passen en
uitlegbaar.
Nadelen zijn dat land-waterovergangen niet in detail worden gemodelleerd.
De toegepaste conversiefactor maakt geen onderscheid in de afstand die de
wind over het water heeft afgelegd. Alle gebruikte windstations liggen
bovendien op land. De ligging van de meetstations leidt er bovendien toe dat
de gradiënten over het IJsselmeer en boven de zuidwestelijke delta erg
constant lijken, wat veroorzaakt wordt door het ontbreken van de
windstations.
Er zijn overigens verschillende mogelijkheden om de gradiënt op basis van
windmetingen te definiëren. Omdat de ruimtelijke resolutie van de
beschikbare stations niet heel hoog is (ongeveer 20, afhankelijk van welke je
wel en niet meeneemt), gaat het om een parametrische beschrijving van het
windveld, waarin verschillende ‘vrijheidsgraden’ worden gekozen, zoals:
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•

De gradiënt al dan niet afhankelijkheid maken van de windrichting

•

Het variëren van de sterkte van de gradiënt, eventueel met afnemende
sterkte verder landinwaarts

•

Op basis van een lijn Schiphol – Lauwersoog, zoals door (Stijnen &
Daggenvoorde, 2019) gekozen, of bijvoorbeeld op basis van een lijn die
de kustlijn volgt.

3.3

Transformatie op basis van HARMONIE-gegevens
De vertaling van de windmetingen kan ook gedaan worden op basis van
HARMONIE-gegevens. Deze relatief gedetailleerde modeluitvoer (2.5 x 2.5
km) is voor heel Nederland beschikbaar, met als grote voordeel dat dit ook
boven water is. Deze gegevens zijn vanaf 1979 beschikbaar. Met het
uitbreiden van de ECMWF ERA5 Reanalysis zou dit uitgebreid kunnen worden
tot 1950, waarmee deze dataset ook wat betreft de beschikbare periode niet
onderdoet aan de metingen.
De HARMONIE-uitkomsten geven dus een gedetailleerde beschrijving van
windsnelheden (relatief tot elkaar) boven Nederland. Land-water overgangen
op grote schaal (> 2.5 km) worden dus ook meegenomen. Dit zijn dus vooral
het IJsselmeer en Markermeer. Voor de Benedenrivieren of de
Veluwerandmeren zou nog een aanvullende downscaling of grenslaagmodel
nodig zijn om de overgang goed te beschrijven.
Bottema (2007) laat duidelijk zien dat in de metingen van respectievelijk
RWS en KNMI, de IJsselmeerwind tussen Enkhuizen en Lemmer bij storm niet
of nauwelijks uitkomt boven de potentiële wind van Schiphol. Deze
waarnemingen komen niet overeen met de HARMONIE-uitkomsten van Figuur
7 en Figuur 8 van dit rapport, die juist wel grote land-water-verschillen in de
potentiële wind tonen. Het nog nader te bevestigen vermoeden is dat is dat
HARMONIE de potentiële wind van Schiphol orde 10% onderschat
(persoonlijke communicatie Henk van den Brink en Andreas Sterl, KNMI), en
dat dit bijdraagt aan de grote land-water-verschillen. Er zijn namelijk geen
evidente aanwijzingen dat HARMONIE de wind over IJsselmeer systematisch
fors overschat. HARMONIE lijkt dus ongeveer correct voor IJsselmeer en orde
10% te laag rond Schiphol, waardoor HARMONIE nu nog niet geschikt is om
de vertaalfactor Schiphol-IJsselmeer nauwkeurig te bepalen.
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4

Werkwijze voor
effectbepaling van
windvariatie
Dit hoofdstuk beschrijft het effect van het meenemen van een windgradiënt.
Hierin is gekozen voor de gradiënt op basis van geëxtrapoleerde
windmetingen, zoals in paragraaf 3.2 toegelicht is. We kiezen hiervoor omdat
deze variant op korte termijn toegepast zou kunnen worden. Het gaat echter
vooral om het kwantificeren van een eventueel effect.

4.1

Bepalen windgradiënt
Om het effect te onderzoeken leiden we een windgradiënt af. Hierbij maken
we de volgende keuzes en stappen:
1. We sluiten aan op de keuze uit (Stijnen & Daggenvoorde, 2018) om
windsnelheid te variëren afhankelijk van de afstand van de lijn Schiphol –
Lauwersoog.
2. We nemen de stations in Figuur 9 mee in het bepalen van de gradiënt. De
zuidwestelijke weerstations zijn hierin niet meegenomen. Zonder deze
stations is het verloop in windsnelheden beter met een constante gradiënt
te modelleren. Bovendien wordt het effect van de gradiënt op de
productieberekeningen niet beschouwd voor de Bovenrivieren.

Figuur 9
Weerstations
waarvoor de
statistiek afgeleid is
in Caires (2009). De
blauwe stations zijn
meegenomen in het
bepalen van de
windgradiënt. De
rode kruisjes niet.

3. Voor elk van de stations bepalen de T10, T100, T1000, T10000, T100000
windsnelheid per richting als factor van de windsnelheid bij Schiphol.
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4. Deze waarden zetten we uit tegen de afstand tot de lijn Schiphol –
Lauwersoog, en bepalen een lineaire gradiënt, die niet door 1.0 hoeft te
gaan bij Schiphol.
In totaal zijn er dus drie vrijheidsgraden: per windrichting, de sterkte van het
verloop (slope), en de waarde van de windsnelheid op de lijn Schiphol –
Lauwersoog (intersect). De gefitte resultaten zijn in Figuur 10 weergeven per
windrichting.

Figuur 10
Lineair model voor
de windgradiënt, per
windsector van 30
graden.
Om een beeld te
krijgen van de
gradiënt ten
opzichte van de
ligging van het
watersysteem, zijn
op de eerste rij de 5
watersystemen met
verschillende
kleuren weergeven
(38 graden tegen de
klok in gedraaid)
IJsselmeer
Markermeer
Veluwerandmeren
Benedenrivieren
Grevelingen

Voor de oostelijke windsectoren (30 t/m 180) is de gradiënt het sterkst.
Bovendien is de factor bij Schiphol niet 1.0. Dit betekent dat de windgradiënt
die volgt uit de regressie, bij Schiphol tot een hogere windsnelheid leidt, dan
volgens de exponentiële verdeling bij Schiphol. Voor zuidwestelijke
windrichtingen (210, 240, 270) is de gradiënt het zwakst. Deze
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veelvoorkomende windrichting geeft dus relatief weinig variatie in
windsnelheid boven Nederland. De noordwestelijke windsectoren (300, 330,
360) geven een tamelijk sterke gradiënt, vergelijkbaar met de oostelijke
windrichtingen. Dit zijn voor de met zee verbonden watersystemen de
belangrijkste windrichtingen, omdat deze voor de grootste stormopzet
zorgen. Voor de Randmeren die in open verbinding staan met het
Markermeer, en het overgangsgebied VIJD is de noordwestenwind ook erg
belangrijk, vanwege de lange strijklengtes.
Omdat de statistiek voor 12 richtingssectoren is bepaald, moet deze
geïnterpoleerd worden om de coëfficiënten voor 16 sectoren te bepalen. Dit
doen we aan de hand van een cubic spline interpolatie, zoals weergeven in
Figuur 11.

Figuur 11
Coëfficiënten van de
intercept (blauw) en
slope (oranje) per
windrichting.

Merk ten slotte op dat het doel is om het effect van een eventueel mee te
nemen gradiënt te bepalen. Hierin sluiten we aan bij de werkwijze zoals
beschreven in paragraaf 3.2, maar maken hierbij een aantal keuzes die ook
anders gemaakt kunnen worden.

4.2

Werkwijze voor het bepalen van waterstandseffect
Om het effect van variatie in de windsnelheid op de waterstand te
beschrijven, kiezen we voor een aanpak die uitgaat van de evenwichtssituatie
volgens de ondiepwatervergelijkingen (d.w.z. zonder variatie van snelheid in
tijd en afstand). We sluiten daarbij aan bij de werkwijze die de Waal (2003)
toepast, maar breiden deze uit voor variabele windsnelheid en bodemhoogte.
Deze aanpak is een tussenweg tussen een volledig stromingsmodel (zoals
SOBEK of WAQUA) en een handformule. Vanwege de simpliciteit is het
berekende effect makkelijk te verklaren, en wekken we niet de indruk het
verschil op de millimeter nauwkeurig in te schatten.
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4.2.1

Modelbeschrijving
Wanneer we uitgaan van een evenwichtssituatie, constant in de tijd en
zonder stroming, versimpelt de momentumvergelijking tot:
𝑔ℎ

𝑑ℎ
𝜏
=−
𝑑𝑥
𝜌𝑤𝑎𝑡𝑒𝑟

(3)

Hierin is 𝑔 de gravitatieconstante, ℎ de waterdiepte, 𝑥 de lengte-eenheid over
de beschouwde as, 𝜌𝑤 de dichtheid van water, en 𝜏 de schuifspanning van
bodem en wind. Het gaat dus om een evenwicht tussen hydrostatische kracht
(waterdruk) en schuifspanning. De bodemschuifspanning is een gevolg van
de circulatiestroming die ontstaat ten gevolge van de wind, en kan volgens
(van Rijn, 1990) bij benadering worden beschouwd als 1.2 maal (factor 𝛿) de
windschuifspanning, die wordt berekend met:
𝜏𝑤𝑖𝑛𝑑 = 𝜌𝑙 𝐶𝑑 𝑈10 |𝑈10 |

(4)

Waarin 𝑈10 de openwaterwindsnelheid is, 𝜌𝑙 de luchtdichtheid, en 𝐶𝑑 een
coëfficiënt voor de windschuifspanning. Omdat het hier om een
ééndimensionale beschouwing van een systeem met aanzienlijke breedte
gaat, moet eventuele variatie in de windsnelheid ook meegenomen worden.
Dit doen we door het kwadraat van de windsnelheid te middelen. Deze
coëfficiënt voor de windschuifspanning 𝐶𝑑 wordt berekend met de volgende
relatie volgens (Wu, 1980):
𝐶𝑑 = (6 + 0.9 max(min(30, 𝑈10 ) , 7.5)) ⋅ 10−3

(5)

Waarin een de coëfficiënt niet meer toeneemt boven de 30 m/s.
De relatie uit vergelijking (3) beschrijft het krachtenevenwicht over een as.
Deze lossen we numeriek op, door het beschouwde bereik in te delen in
stukken Δ𝑥van 100 m. Het waterstandsverschil hierbij is:
Δℎ = Δ𝑥

𝛿𝜏𝑤𝑖𝑛𝑑
𝜌𝑤 𝑔ℎ

(6)

Door deze verschillen te sommeren over de beschouwde afstand, kan de
scheefstand worden bepaald:
𝑛

ℎ(𝑥) = ℎ0 + ∑ Δℎ

(7)

𝑖=0

Voor de eenvoud schrijven we hier ℎ0 , maar in de implementatie worden juist
vanaf de laatste waterstand ℎ𝑒𝑖𝑛𝑑 de waterstandsverschillen gesommeerd.
Door de waterstand af te kappen wanneer deze onder de bodemhoogte
geraakt, kan zo namelijk droogval worden meegenomen.
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Door iteratief op zoek te gaan naar ℎ0 waarbij het volume 𝑉 = ∫𝑥 ℎ(𝑥)𝐵(𝑥)𝑑𝑥
gelijk is aan het initiële volume (zonder scheefstand), kan het uiteindelijke
verloop van de waterspiegel worden bepaald. Hierin wordt dus ook de
breedte van het blokje 𝑑𝑥 meegenomen.
Door vergelijking (6) per lengte-eenheid te berekenen, te sommeren, en te
itereren naar volumebehoud (afhankelijkheid van lokale breedte en diepte)
berekenen we per windrichting de scheefstand voor een windveld (raai).
De beschreven relatie kan gebruikt worden om de scheefstand ten gevolge
van de wind in te schatten. Dit doen we door de waterstand bij het uniforme
windveld en het variërende windveld te berekenen, en deze twee van elkaar
af te trekken. Het verschil wordt vervolgens opgeteld bij de waarde in de
database. We vervangen dus niet de waarde uit de productieberekening in
zijn geheel, maar verwerken een verschileffect.
Deze inschatting werkt goed voor systemen waarbij deze evenwichtssituatie
zich snel instelt ten opzichte van de duur van de storm, en waar dynamische
effecten een beperkte rol spelen. Voor het Markermeer, IJsselmeer en
Grevelingen is de verwachting dat dit redelijk goed gaat. We passen de
systematiek echter ook toe op de Benedenrivieren. Hier is de aanname van
een stationaire situatie echter niet van toepassing; de getij-invloed en afvoer
zijn relatief groot ten opzichte van het volume van het bakje, waardoor het
systeem eigenlijk niet als een bakje kan worden beschouwd. Merk echter op
dat we alleen het verschil in waterstand toevoegen aan de waarde uit de
productieberekening, en niet de waarde ‘in zijn geheel’ vervangen, oftewel:
ℎ𝐻𝑅𝐷,𝑛𝑖𝑒𝑢𝑤 = ℎ𝐻𝑅𝐷,𝑜𝑢𝑑 + (ℎ𝑤𝑖𝑛𝑑𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙,𝑔𝑟𝑎𝑑𝑖ë𝑛𝑡 − ℎ𝑤𝑖𝑛𝑑𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙,𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚 )

4.2.2

(8)

Enkele voorbeelden ter illustratie en validatie
Ter illustratie en validatie werken we een aantal voorbeelden uit. Hiervoor
modelleren we een bakje met een lengte van 25 km, een bodemhoogte van 3
meter onder NAP, en een initiële waterstand van 0 m+NAP. Wanneer niet
anders vermeld, is uitgegaan van een (open water) windsnelheid van 20 m/s.
In Figuur 12 is het effect van verschillende windsnelheden op de resulterende
scheefstand weergeven. Wat opvalt is dat de maximale waterstand meer dan
kwadratisch toeneemt ten opzichte van de waterstand. Volgens vergelijking
(4) is de schuifspanning evenredig met de windsnelheid tot de tweede tot
derde macht.
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Figuur 12
Effect van
verschillende
waterstanden op de
scheefstand.

Het effect van de windgradiënt op de waterstand is weergeven in Figuur 13.
De uiteindelijke waterstand hangt sterk af van de locatie waar je deze
bekijkt, voor toenemende wind wordt het verloop convex, voor afnemende
wind steeds concaver. Wanneer de geometrie van het bakje verandert blijft
dit patroon, maar wordt het effect van de gradiënt moeilijker voorspelbaar.
De gradiënten in Figuur 13 zijn overigens zeer sterk. Voor de watersystemen
die we in deze studie beschouwen zijn de afwijking eerder in de orde 10%,
dus van bovenwinds 22 m/s naar benedenwinds 18 m/s. De positie van de
knopen (kruisingen van de lijnen) in Figuur 13 is trouwens redelijk constant,
zolang er geen droogval is en de bodemhoogte constant is.

Figuur 13
Effect van
windgradiënt op
waterstand.

De resultaten uit Figuur 12 en Figuur 13 laten zien dat het effect van een
gemiddeld hogere windsnelheid een stuk groter is dan het effect van het
verloop van deze windsnelheid.
In Figuur 14 is telkens de breedte van 5 strekkende km van het systeem, 5
maal zo groot gemaakt. Hierdoor verschuift het zwaartepunt van het volume
van het systeem. De waterstand zal min of meer rond dit zwaartepunt
kantelen. Dit betekent dat delen van het systeem die ver van dit punt liggen
een groot effect zullen ondervinden van de scheefstand. Voor de het
Markermeer is dit bijvoorbeeld bij het Gooimeer het geval.
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Figuur 14
Effect van
verschillend
volumezwaartepunt
op de scheefstand.

Als laatste bekijken we het effect van de bodemhoogte op de scheefstand. In
Figuur 15 zijn de waterstanden hiervoor weergeven. De scheefstand is
omgekeerd evenredig met de waterdiepte. Toch is het effect op de maximale
waterstand niet zó groot in het rekenvoorbeeld, wat komt door het steeds
kleinere volume water in het systeem. Voor een watersysteem met een open
rand die voldoende water kan aanvoeren, zoals de zeerand van de RijnMaasmonding, zal dit effect uiteraard anders zijn.

Figuur 15
De scheefstand bij
een windsnelheid
van 20 m/s en
verschillende
bodemhoogtes.

4.3

Werkwijze voor het bepalen van de golfcondities
Ook de golfcondities worden gecompenseerd voor het verschil in waterstand
en windsnelheid. Hiervoor maken we gebruik van de waarden die reeds in de
database aanwezig zijn, door de volgende stappen te volgen:
1. Verzamelen van golfcondities voor de betreffende locatie, op een rooster
van waterstanden, windsnelheden en windrichtingen.
2. Interpoleren van golfcondities op het rooster van windsnelheden bij
Schiphol, naar de lokale windsnelheid.
3. Interpoleren van golfcondities op het rooster van oorspronkelijke
waterstanden, naar de aangepaste waterstanden.
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Het gaat dus om een 2D-interpolatie van op basis van de nieuwe
waterstanden en lokale windsnelheid. Met name dit tweede is een beperkte
versimpeling, omdat in werkelijkheid de windsnelheid over de strijklengte de
uiteindelijke golf bij de dijk bepaald. Dit is echter te complex om mee te
nemen.
De manier waarop de oorspronkelijke golfcondities berekend zijn, met
Bretschneider of SWAN, is dus ook de bron van de nieuwe golfcondities.
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5

Effect op waterstand,
HBN en golfhoogte
Het effect van de windgradiënt wordt uitgewerkt voor het IJsselmeer,
Markermeer, Veluwerandmeren, Rijn-Maasmonding en Grevelingen. Het
effect op de overige zoete hoofdwatersystemen, de Vecht- en IJsseldelta en
de Bovenrivieren, worden ook nog kwalitatief beschouwd. Zo ontstaat er een
landdekkend beeld voor de zoete wateren.

5.1

Meren
Figuur 16 op de volgende bladzijde laat het effect van het toepassen van een
windgradiënt op de waterstand en golfhoogte zien. Het verschil is bepaald bij
de signaleringswaarde van de norm. De zwart gestippelde lijn is de lijn
Schiphol Lauwersoog. De resultaten zijn berekend met Hydra-NL, zonder
modelonzekerheden.
•

Het effect op de waterstand is tussen de +5 en -35 cm. Het effect is het
grootst in het Gooimeer en Eemmeer. Omdat dit uiteinde zo ver van het
zwaartepunt van het Markermeer ligt, werkt de scheefstand hier het
sterkst door. Ook nabij de uiteinden van het Veluwerandmeer is het effect
groot. Hier speelt ook mee dat dit meer relatief ondiep is, waardoor het
effect van de wind groter is. Het effect van de wind op de waterstand
heeft meer te maken met een gemiddeld andere windsnelheid, dan met
het effect van de gradiënt.

•

Voor de golfhoogte is het effect van de gradiënt duidelijker zichtbaar,
deels omdat de nieuwe golfcondities worden bepaald door deze bij de
‘nieuwe’ windsnelheid te interpoleren. Met name de golven ten gevolge
van noord tot oostelijke wind aan de ‘pluskant’ van de lijn nemen toe.
Voor deze richtingen is de gradiënt erg sterk. De golfhoogte neemt
relatief het sterkst af voor 8-3 en 8-4, omdat deze relatief grote
strijklengtes hebben en aan de ‘minkant’ van de lijn liggen.

•

Het verschil in HBN is min of meer een combinatie van de golfhoogte en
waterstand. Dit betekent dat het reducerende effect het grootst is aan de
uiteinden van de meren, in zuidoostelijke richting.

Hier en daar zijn heeft een locatie een stuk hoger of lager resultaat ten
opzichte van de nabijgelegen locaties. Dit kan het gevolg zijn van een
interpolatie in de HRD, of een onhandig afgeleide dijknormaal. Hier hoeft dus
geen waarde aan te worden gehecht, het gaat om het algemene beeld.
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Figuur 16
Effect van de
windgradiënt op de
waterstand,
golfhoogte en het
HBN, boven het
IJsselmeer,
Markermeer en de
Veluwerandmeren.
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Het referentiewindveld voor het Markermeer, Eemmeer en Gooimeer
In deze analyse is het verschil in waterstand tussen een uniform windveld en
een (constante) windgradiënt, waarbij de gradiënt afhankelijk is per
windrichting. In de geldende WBI2017 hydra-database is voor het
Markermeer, Gooimeer en Eemmeer gerekend met een
waterbewegingsmodel wat een niet-uniform windveld aanneemt. Voor de
belasting wordt een lineair geïnterpoleerd windveld aangenomen tussen de
windstations: Harderwijk, Enkhuizen, Wormerveer en Baarn, geschaald ten
opzichte van Schiphol, zoals beschreven in bijlage B van (van Haaren, 1997).
Voor het Gooimeer en Eemmeer is met name de windsnelheid bij Baarn
relevant. Deze is 10 tot 15% lager dan de windsnelheid bij Schiphol, wat
ongeveer overeenkomt met de reducties zoals bepaald in paragraaf 4.1,
ongeveer 10 tot 20% (Baarn ligt op ongeveer 40 km van de lijn Schiphol Lauwersoog). De verschillen voor het Markermeer, Gooimeer en Eemmeer
zoals weergeven in Figuur 16 moeten dus niet gezien worden als te behalen
winst ten opzichte van de huidige HR waar reeds een windgradiënt wordt
toegepast. Het is dus alleen het verschil tussen het toepassen van een
uniforme windsnelheid bij Schiphol en een windgradiënt.

5.2

Rijn-Maasmonding en Grevelingenmeer
De resultaten voor de RMM en Grevelingen zijn weergeven in Figuur 17. De
zwarte stippellijn geeft wederom de lijn Schiphol Lauwersoog weer. De
resultaten voor de RMM moeten als een orde-grootte beschouwing worden
beschouwd. Zoals eerder besproken: door het systeem met een bakje te
modelleren negeren we alle dynamiek van dit watersysteem, net als de open
randen.
•

Het effect van de wind op de waterstand is een stuk kleiner dan bij de
meren. Merk op dat de schaal van de weergeven kleuren ook anders is
dan bij de meren. De waterdieptes zijn hier groter, waardoor het effect
van de wind kleiner is. Ook ligt het zwaartepunt van het watervolume
redelijk centraal (in west-oost richting bezien), waardoor er geen
uiteindes zijn met een groot effect.

•

Het effect van de wind op de golfhoogtes is wat groter. Doordat de
waterstanden vrijwel gelijk zijn bij een gradiënt en uniform veld, is dit
vooral het effect van het interpoleren van de ‘nieuwe’ windsnelheid. Aan
de westkant van het Grevelingenmeer is het effect daarom ook redelijk
groot, omdat deze ‘blootgesteld’ is aan oostelijke golven waarvoor de
gradiënt sterk is.

•

Het effect op het HBN lijkt min of meer op een combinatie van de
golfhoogte en waterstand, met het sterkste effect aan de oostkant van
het systeem.

PR4489.10 • juni 2021

25

Figuur 17
Effect van de
windgradiënt op de
waterstand,
golfhoogte en het
HBN, boven de RijnMaasmonding en het
Grevelingenmeer.
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5.3

Samengevat
Effect van waterstand op windgradiënt is beperkt. Het waterstandeffect is het
grootste in de uiteinden van de meren, zoals het Gooimeer en het de
uiteinden van de Veluwerandmeren (het Nuldernauw en Drontermeer). Dit
komt doordat de meren relatief ondiep zijn, en de gebieden ver van het
zwaartepunt van het watervolume veel invloed ondervinden van de wind. Het
effect van de gradiënt zelf is echter beperkt, het is met name de gemiddelde
lagere windsnelheid die het effect veroorzaakt. Voor de Rijn-Maasmonding en
het relatief kleine Grevelingenmeer is het effect van de windgradiënt op de
waterstand klein.
Voor de golven is er een duidelijk lokaal effect te zien van de windgradiënt.
Hierbij moet beseft worden dat dit ook een gevolg is van hoe de aangepaste
golfcondities afgeleid zijn. Namelijk door de lokale windsnelheid te
interpoleren. In werkelijkheid is voor de bredere wateren zonder
dieptebeperking, de windsnelheid over de gehele strijklengte van belang voor
de hoogte van de opgewekte golven. Hadden we dit effect meegenomen, dan
was het effect waarschijnlijk kleiner geweest.

Figuur 18
Histogram van de
verschillen in
waterstand,
golfhoogte en HBN
voor alle
beschouwde
watersystemen.
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5.4

Effect voor overige zoete watersystemen
In de vorige paragrafen zijn de effecten voor het IJsselmeer, Markermeer,
Veluwerandmeer, Rijn-Maasmonding en Grevelingen besproken. De
Hollandsche IJssel, Volkerak-Zoommeer, Vecht-IJsseldelta en bovenrivieren
zijn niet kwantitatief beschouwd. Dit doen we daarom in deze paragraaf nog
kwalitatief.

5.4.1

Hollandsche IJssel
De Hollandsche IJssel, grenzend aan de Rijn-Maasmonding, kan bij
zuidwestelijke windrichting een groot effect van de wind ondervinden. Dit is
echter de richting waarbij de windgradiënt relatief zwak is. Daarom zal het
effect van een windgradiënt voor de Hollandsche IJssel beperkt zijn. Omdat
de Hollandsche IJssel smal is en deels door bebouwing is omgeven, zal de
open-water wind waarschijnlijk een overschatting zijn van de daadwerkelijke
windsnelheid op water. In bijlage B van (Rongen & Maaskant, 2019) is dit
effect gekwantificeerd, net als andere keuzes in de windmodellering bij de
Hollandsche IJssel. Het effect van het gebruik van de potentiële windsnelheid
boven de Hollandsche IJssel blijkt in een representatieve belastingcombinatie
slechts enkele centimeters te zijn.

5.4.2

Volkerak-Zoommeer
Het Volkerak-Zoommeer, ook grenzend aan de Rijn-Maasmonding, heeft een
NNO-ZZW oriëntatie en ligt daarmee ongeveer parallel aan de kust en de
isolijnen van de windgradiënt. Het toepassen van een windgradiënt zal dus
met name tot een uniform hogere of lagere windsnelheid leiden, en weinig
ruimtelijke variatie binnen het systeem. Door de grote waterdieptes op het
Volkerak en in het Schelde-Rijnkanaal is het effect van de wind op de
waterstand naar verwachting redelijk beperkt. Bij N-O wind zullen bij het
toepassen van een windgradiënt de waterstanden in het zuidelijk deel (bij het
Zoommeer) wat toenemen. Door het inzetregime van de berging en het lange
kanaal (stroming bij scheefstand), is het echter lastig dit systeem met een
bakjesmodel te beschrijven. Voor een goede inschatting kan het best een
vergelijking met het WAQUA- of D-Hydro model uit de productieberekeningen
worden gemaakt. De verwachting is niet dat dit de algemene conclusies over
het toepassen van een windgradiënt in de productieberekeningen beïnvloed.

5.4.3

Vecht-IJsseldelta
Het effect van wind op de Vecht- en IJsseldelta is beschouwd in (Stijnen &
Daggenvoorde, 2019). De samenvattende tabel met resultaten uit deze
studie is hieronder weergeven.
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Tabel 2
Effect van een
windgradiënt op de
waterstanden en het
HBN in de Vecht- en
IJsseldelta.

Watersysteem

Verschil in waterstand [m]

Verschil in HBN [m]

Benedenloop IJssel

-0.12

-0.40

Bovenloop IJssel

-0.02

-0.20

Reevediep en Drontermeer

-0.18

-0.20 tot -0.35

Benedenloop Vecht

-0.08

-0.15 tot -0.25

Bovenloop Vecht

-0.03

-0.05

De grootte van het effect komt min of meer overeen met het effect zoals
bepaald in paragraaf 5.1 voor het Ketelmeer, een beperkt effect op de
waterstand, en een duidelijk groter effect voor het HBN (door de lagere
golven).

5.4.4

Rijn en Maas
De waterstanden op het deel van de Rijn en Maas zonder invloed van
benedenstroomse opstuwing zal weinig invloed ondervinden van een
windgradiënt, oftewel ruimtelijke variatie van de windsnelheid. De grootte
van de lokale windsnelheid kan echter wel degelijk een invloed hebben op de
optredende waterstanden. Dit fenomeen is echter geen onderdeel van de
huidige BOI-belastingmodellen voor de Bovenrivieren.
Voor de bredere stukken van de Maas en Rijn kunnen grote windsnelheden
een belangrijke rol spelen voor falen via golfoverslag. Het is in deze gevallen
waarschijnlijker dat een combinatie van hoge afvoer en lokale golfgroei tot
erosie van het binnentalud leidt, dan een nóg hogere afvoer waarbij het
water direct over de dijk stroomt. Dit soort windsnelheden, van bijvoorbeeld
15 m/s, kunnen de totale weerstand die het water ondervindt vergroten of
verkleinen. Dit kan een effect van een aantal decimeter op de waterstand op
de rivier hebben. Dit heeft echter niet te maken met een gradiënt in de
windsnelheid, maar überhaupt met het meenemen van de windsnelheid.
Voordat het zin heeft een gradiënt in de wind mee te nemen in de
productieberekeningen, zal eerst het effect van de windsnelheid op de
waterstand onderdeel moeten zijn van het belastingmodel. Mocht er nu al
aanleiding zijn om een substantieel lagere windsnelheid verder landinwaarts
te veronderstellen, dan kan dit in de huidige werkwijze meegenomen worden
door het gebruik van een andere windstatistiek dan Deelen. Op deze manier
wordt de ‘lokale’ windsnelheid gebruikt voor het genereren van de golfgroei.
Mocht deze windstatistiek afwijken van die bij Deelen, dan kan dit niet alleen
een scherper oordeel geven voor golfoverslag, maar ook voor het
faalmechanisme golfklap (met vaak een nog belangrijke rol voor de wind).
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6

Conclusie en advies

6.1

Conclusies
In deze studie is besproken hoe mogelijk om te gaan met de ruimtelijke
variatie in de windsnelheid. Het doel was het komen tot een advies over de
toe te passen windgradiënt in de productieberekeningen die op korte termijn
moeten starten.
Drie mogelijke invullingen van een windgradiënt zijn:
1. De huidige werkwijze met uniforme (potentiële) windvelden.
2. Een gradiënt op basis van de statistiek uit Caires (2009).
3. Een gradiënt op basis van HARMONIE-gegevens.
Daarvan is de gradiënt op basis van statistiek uit Caires degene die het
dichtst bij de huidige werkwijze ligt. Een windgradiënt op basis van
HARMONIE-gegevens lijkt een betere optie, maar heeft nog een aantal te
beantwoorden vragen.
Om het effect van een eventuele windgradiënt te bepalen, is het verschil in
waterstand en golven volgend uit variant 2 bepaald (ten opzichte van variant
1). Hieruit blijkt dat het verschil in waterstand, ten gevolge van de gradiënt
in de wind redelijk beperkt is, voor de meren tussen 0 en -20 cm, voor de
RMM en Grevelingen is het effect kleiner dan 5 cm. Het effect op de
golfhoogte is sterker afhankelijk van de windgradiënt, ten westen van de lijn
Schiphol – Lauwersoog nemen deze wat toe (met name voor oostelijke
windrichtingen), ten oosten van deze lijn nemen deze wat af. Dit verschil
komt met name door (de keuze om) de golfhoogte afhankelijk te maken van
de lokale windsnelheid. Gecombineerd geeft dit een afname van het HBN
tussen de 0 en 40 cm langs de meren, en tussen de 0 en 20 cm langs de
RMM en Grevelingen.
Het effect van een mee te nemen variatie in de wind is over het algemeen
klein. Voor de meeste locaties is dit kleiner dan één standaardafwijking van
de modelonzekerheid in waterstand. Het effect leidt veelal tot lagere
dijkhoogtes, maar daar staat tegenover dat er nog veel onzekerheid is over
de relatie tussen de windsnelheid boven land en water. De gebruikte
gradiënten zijn afgeleid op basis van windmetingen waarin meetlocaties
boven water ontbreken. Variant 3, gebaseerd op HARMONIE-modelgegevens,
geeft echter gemiddeld substantieel hogere windsnelheden boven het
IJsselmeer voor dan bij Schiphol, hoger dan zou volgen uit de WBI2017
windtransformatie voor open water.
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6.2

Aanbevelingen
Omdat het effect van een eventuele gradiënt klein is, het onduidelijk is hoe
de windsnelheid boven water zich exact verhoudt ten opzichte van de
landwindsnelheid, en er met enige inspanning binnen enkele jaren een
verdedigbaar betere windtransformatie kan worden afgeleid, adviseren we:
•

Voor de aanstaande productieberekeningen de windmodellering niet te
veranderen ten opzichte van de vorige versie van de HR. Dit is voor de
meeste watersystemen een uniform windveld, en voor het Markermeer,
Eemmeer en Gooimeer een lineaire interpolatie tussen nabijgelegen
stations. Door de modellering van de wind gelijk te houden, voorkomen
we een tijdelijke verhoging of verlaging van de HR.

•

Wanneer de huidige windmodellering in de productieberekeningen geen
goede beschrijving geeft van de waterstanden, wat dan waarschijnlijk
moet blijkt uit een modelvalidatie, raden we aan rekening te houden met
een transformatiefactor. Deze factor geeft de verhouding tussen 1) de
windsnelheid ter plaatste van het zwaartepunt van het watersysteem en
2) het referentiestation Schiphol. De factor kan bepaald worden uit
ruimtelijke interpolatie van windmetingen, zoals beschreven in dit
rapport. Wanneer de wind een erg belangrijke rol speelt voor de
waterbeweging, kan deze factor nog bijgesteld worden met een
modelkalibratie. Het voordeel hiervan is dat de gecombineerde invloed
van windsnelheid en winddragcoëfficiënt hierin meegenomen wordt. Een
aanvullende transformatiefactor lijkt in elk geval nodig voor het
Veluwerandmeer (Bottema, 2021).

•

Op korte termijn op basis van HARMONIE-resultaten een gedetailleerde
windgradiënt af te leiden, eventueel met verdere downscaling via een
fijnere discretisatie of een grenslaagmodel. Neem hierin ook de relatie
tussen wind en schuifspanning mee. De resulterende windtransformatie
kan bijvoorbeeld in de beoordelingsronde van 2035 toegepast worden in
de productieberekeningen.

De toegepaste werkwijze om waterstanden en golven in te schatten lijkt goed
te werken op de meren. Deze werkwijze kan ook gebruikt worden om het
effect van andere ruimtelijke variaties uit te werken, zoals een gradiënt op
basis van HARMONIE gegevens. Voor een definitieve keuze raden we echter
aan altijd een controleslag te doen met het modelinstrumentarium waarmee
ook de uiteindelijke productieberekeningen worden gemaakt.
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