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 1. Getijvoorspellingen OMS/KMI 
 2. Enkele gevallen uit het verleden 
 3. Toekomst 
 4. Enkele conclusies  



Getijvoorspellingen 

 OMS Oostende: MDK-KMI permanente 
samenwerking 
 

 Getijvoorspellingen aan de hand van diverse 
hydrodynamische modellen van WLH en 
BMM, met input weermodellen 
KMI/KNMI/UKMO. 
 

 Getijvoorspelling met KMI-model (verbeterde 
en aangevulde Timmerman vakkenmethode) 

 
  



Getijvoorspellingen 

 Hydrodynamische vergelijkingen 
 

 
  



Getijvoorspellingen 

 Omnecs model:  
– gevoed met UKMO global model wind en druk (30 

km resolutie), wind en druk elke 6u. 
– geen data-assimilatie 
– draait 2x daags, tot +96h 
– domein  

 
 

  





Getijvoorspellingen 

 KMI-model:  
– Timmerman vakkenmethode uitgebreid met 

externe invloeden Atlantische Oceaan 
– geen data-assimilatie 
– draait 2x daags, tot +48h 
– Domein vergelijkbaar met Omnecs, berekent opzet 
– Meteo-input DWD, UKMO, Eta-model, 10-20 km 

horizontale resolutie, wind en drukvelden elke 3u. 
– Ensemble model getijvoorspellingen 
– Output getij Oostende, Antwerpen 
– Kalman filtering  

 
 

  



Getijvoorspellingen 
 KMI-model:  

– Berekening getij Antwerpen: MOS (model output statistics) 
– Correlaties opgesteld met waarnemingen getij Oostende, 

Antwerpen en wind Westerschelde. 
– Root mean square error:  8-15 cm 
– Gebruikt o.m. harmonischen Oostende afdeling Kust (soms 

grote afwijkingen) om totale waterstand te bekomen 
 

 
  



Getijvoorspellingen 
  



Getijvoorspellingen 
Voorbeeld ensemble getijvoorspelling Oostende  



Kalman filter  
 Y(t)=x(t)+v(t) ; v(t) = afwijking systematische fout; Y(t): verschil 

obs-voorsp x(t): systematische fout 
 

 X(t)=x(t-1)+w(t) ; w(t) = evolutie systematische fout in tijd; X(t): 
systematische fout correctie op tijd t 
 

 Prognose vergelijkingen 
 
 x(t/t-1)=x(t-1) 
 
     P(t/t-1)=P(t-1)+W(t) 
 
     W(t)=(x(t)-x(t-1)).(x(t)-x(t-1)) 
 
Correctie vergelijkingen 
 
 x(t)=x(t/t-1)+K(t).(y(t)-x(t/t-1)) 
 
     K(t)=P(t/t-1)/(P(t/t-1)+V(t)) 
 
     V(t)=(y(t)-x(t)).(y(t)-x(t)) 

 
 

 
 
 



Storm 1953 

 
 Omvang ramp verrassing 
 KMI: waarschuwingsbevoegdheid 

gevaarlijk weer 
 MDK: waarschuwingen stormvloed 
 



Stormvloed 1953 

 Zouden we nu beter doen ? 
 Studie met huidige technologie 
 Waarnemingen van toen in huidig 

atmosfeer model stoppen 



Stormvloed 1953 

 



2003 

 1853 conferentie /1953 storm  
 Getijdenstudie Antwerpen  
 Nieuwe produkten (UK waters 
 cursussen 
 SYNOPS (kwikbarometer) 
 Empowerment hoog houden 
 Bezoek Ukkel aan OMS 



2003 

 1853 conferentie /1953 storm  
 Getijdenstudie Antwerpen  
 Nieuwe produkten (UK waters 
 cursussen 
 SYNOPS (kwikbarometer) 
 Empowerment hoog houden 
 Bezoek Ukkel aan OMS 



2003 

 1853 conferentie /1953 storm  
 Getijdenstudie Antwerpen  
 Nieuwe produkten (UK waters go 
 cursussen 
 SYNOPS (kwikbarometer) 
 Empowerment hoog houden 
 Bezoek Ukkel aan OMS 



Stormvloed 1953 

 Getijden Oostende 1953 
 5m90= hoogste gevaardrempel 

 
 Datum      tijd     waarn     astro    KMI 
 31/1      19h15���   1m92     0m31    1m60 
 1/2        02h44   6m60     4m41    6m10 
 1/2        09h10   2m10    -0m09    1m60 



Stormvloed 1953 

 Getijden Antwerpen 1953 
 7m00= hoogste gevaardrempel 

 
 Datum     tijd     waarn     astro      KMI 
 31/1      22h59���   2m90     0m19    2m40 
 1/2        04h48   7m70     4m98    7m46 
 1/2        12h05   3m15    -0m23    2m10 



Stormvloed 1953 

 Besluit : 
– Storm nu voorspelbaar 
– Er zou alarm geslagen zijn 
– Dergelijk onderzoek leerzaam 
 

 



Toekomst 
 Multimodel aanpak BMM,WLH,KMI, met en zonder 

data-assimilatie, ensemble prediction 
 Betere resolutie in tijd en ruimte weermodellen 

(uurlijkse velden wind- en luchtdruk) 
 Kalmanfiltering 
 Nowcast getijvoorspellingen (3-6u vooruit): Engelse 

waargenomen getijden correleren met reëel windveld 
Noordzee/Kanaal en getij Oostende. Tot nu toe niet 
succesvol, andere aanpak mogelijk. 

 Data-assimilatie gebruiken in correlaties met Engelse 
getijwaarnemingen 
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