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De Stormvloedwaarschuwing in Vlaanderen 
 

- De Stormvloedwaarschuwing -   
     de organisatie anno 1978 
 

- Hoe werden de voorspellingen gemaakt -  
     Evolutie door de jaren heen 
 

- Samenwerking 
  Dienst der Kust / Afdeling Kust  
   Antwerpse Zeediensten / Waterbouwk. Lab. 
       RWS - HMCZ  



De Stormvloedwaarschuwing in Vlaanderen 

De organisatie van de 
Stormvloedwaarschuwing was anno 1972 
een bevoegdheid van het Bestuur der 
Waterwegen van het MOW. 
 
Jaarlijks een drukwerk:  
“Onderrichtingen bij Optreden van Stormtij”. 



Verwittigingsprocedure anno 1970 en later  



Verwittigingsprocedure anno 1970 en later  



De Stormvloedwaarschuwing in Vlaanderen 

Onze collega Eric Taverniers, 
Kwam in dienst bij het Bestuur der Waterwegen 
van het toenmalige (federale) Ministerie van 
Openbare Werken op 01 december 1972. 
 
Personeelslijst anno 1992 : 
’geaffecteerd’ bij de Dienst Tijgebonden 
Waterwegen van AWZ van het Ministerie van de 
Vlaamse Gemeenschap.  
        (LI WZ BD 50 AWZ) 

 



• Dienst der Kust treedt op als 
waarschuwingsdienst voor Kustgebied en 
gebied Zeeschelde & bijrivieren 
 

• Hoogtij / Gevaarlijk stormtij 
 

• Verwittiging per TELEGRAM  
  ‘telegrafische berichtgeving’ 
 

• Bewaking instellen door 
 - IG Dienst der Kust 
 - HID Dienst Zeeschelde 

Verwittigingsprocedure anno 1970 en later  



Verwittigingsprocedure anno 1970 en later  



Verwittigingsprocedure anno 1970 en later  

 
 
Groot belang van de stormvloedwaarschuwing 

was toen, twee jaar eerder, nogmaals 
bevestigd: 

 
NW-storm van 3 januari 1976 

RUISBROEK 
 



Verwittigingsprocedure anno 1970 en later  

1976   Overstroming Ruisbroek 
“Op zaterdag 3 januari 1976 graait een 
meedogenloze noordwestenstorm opnieuw woest 
om zich heen. De dijken zijn geen partij voor de 
extreem hoge waterstanden. Het hele 
Scheldebekken kampt met overstromingen. In 
Antwerpen tikken de waterstanden bijna 8 meter 
aan. Ruim 3,5 meter hoger dan het gemiddelde 
hoogwaterpeil.  
De lichtjes van de Schelde doven uit: elektriciteit is 
er niet meer, telefoon evenmin. Twee mensen laten 
het leven. De stoffelijke schade is niet te overzien.” 

http://www.gogkbr.be/index.php?page=overstroming-76 



Verwittigingsprocedure anno 1970 en later 

Onderrichtingen 1975 
 



Verwittigingsprocedure anno 1970 en later  



Verwittigingsprocedure anno 1970 en later  



Verwittigingsprocedure anno 1970 en later  



Informatiebronnen anno 1978 en later  

Dienst der Kust verwittigt op basis van 
 
 => gegevens / berichten KMI  
 
 => Facsimile weerstation bij DDK  
       (print weerkaarten)  



Informatiebronnen anno 1978 - 1985 

Info voor de opvolging en opmaak voorspelling  
•  Windevolutie 

 => gegevens KMI  
 => Facsimile  weerkaarten (DWD Offenbach) 
 => Windmetingen Oostende Staketsel 
 
•  Waterstand Oostende 

=> meting maregraaf : uitprint via ‘BEE’ netwerk 
   en na 1985 ook op HP217 µ-processor 
  & ‘sprekende’ getijmeter Oostende 
 

• Waterstanden Engelse oostkust 



Voorspellingsmethodiek anno 1978 - 1985 

Opmaak waterstand verwachtingen 
 
- Type maregraafbladen volgens getijtype :  

 stormtijcurven bij spring-, midden- en doodtij  
 daarnaast de waarnemingen in potlood aangekruist  

 
- Correlatie met de Verhoogde Waterstand in 

Immingham  en Lowestoft  (via telefoon  Stormtide 
Warning Service - Duty Officer)  
 

- Bijkomende info de voorspelde waterstand 
Vlissingen door de SVSD Nederland 
 
 
 
 

 
 
 



Voorspellingsmethodiek anno 1978 - 1985 

Storm van december 1965 



Antwerpse Zeediensten 

 Uit het archief 
 



Antwerpse Zeediensten 

 Uit het archief 
 



Antwerpse Zeediensten 

 Uit het archief 
 



Antwerpse Zeediensten 

 Uit het archief 
 



Voorspellingsmethodiek na 1985 

Hydrodynamische modellen 
 een nieuwe mijlpaal 

 
Computers & Wiskundige Modellen laten een 
andere aanpak toe 
Onderzoek door wiskundigen en ingenieurs 
(Univ Liege, BMM,…) 
 

⇒Stormmodel van BMM 
Anno ~1980 



Voorspellingsmethodiek na 1985 

Storm model 
1983 : model bij de P.I.S. op Siemens mainframe 
 eerst 35 punten meteorooster (UKMO) 
 1986: 70-punten meteo rooster 
 
~1985 Werkgroep Getij en Golven,  
 voorzitter HID ir. E. Smets, Waterbouwkundig  
 Laboratorium 
 
1986 - 1987 : evaluatie met uitgestelde forecasts 
 => telex berichten (PONSbanden !) meteo via 
 RLW als input 



Voorspellingsmethodiek na 1985 

Storm model 
Conclusie van de testen:  
 
⇒ Dit Model slechts een hulpmiddel, niet geschikt 

als  getijmodel voor continu gebruik (=niet enkel bij 
  storm). 

⇒ Daarna werden door BMM ism ULg wel een 
aantal belangrijke verbeteringen aangebracht, 
maar geen implementatie ervan bij de P.I.S. 
 



Voorspellingsmethodiek na 1985 

Hydrodynamische Modellen vervolg… 
Onder impuls van WG Getij en Golven 

 
⇒ Verbeteringen aan het stormmodel : MU-STORM 

 
⇒Ontwikkeling van een Golfmodel voor de Zuidelijke 

Noordzee => HYPAS model 
 

⇒ Hypas model +  MU-Storm model op 
modellencomputer bij de Dienst der Kust. 
 

⇒ Later, getijmodel OMNECS + Scheldemodel  
             (van WL) 



Voorspellingsmethodiek na 1985 

Onder impuls van de WG Getij en Golven:  
 
⇒Getijgegevens Engelse Oostkust digitaal 

ontvangen 
- via opbellijn met de Thames Barrier 

    - later via koppeling RWS-meetnetten (HMCZ) 



Voorspellingsmethodiek na 1985 

Een tweede belangrijke mijlpaal: 
Meteostation Zeebrugge - Weer OMS   

 
⇒ In de beginfase : windverwachtingen & 

golfverwachtingen 
 

⇒ Daarna ook waterstandverwachtingen 



Voorspellingsmethodiek na 1985 

Archief 



Voorspellingsmethodiek na 1985 

Archief 



Voorspellingsmethodiek na 1985 

Archief HandMethode :  Timmerman 



Voorspellingsmethodiek na 1995 

• Samenwerking met HMCZ 
- dagelijkse uitwisseling hydrometeoverwachtingen 
- bij storm en kans op stormtij : extra info uitwisseling 
/ overleg 
 

• Verwachtingen waterstand Schelde    (?)… 
Interne kennisopbouw… en (informele) 
samenwerking met ir. Eric Taverniers (afdeling MT) 

 



Voorspellingsmethodiek na 2000 

Evolutie naar een steeds betere mix van diverse 
meteobronnen, verschillende hydrodynamische 
modellen, handmethodieken resulterend in een:  

 
MAN-MACHINE-MIX  METHODIEK 

 
• Diverse meteobronnen: UKMO, ECMWF, 

DWD,… 
 => Keuze van een “best guess 

meteoverwachting” 
 



Voorspellingsmethodiek na 2000 

MAN-MACHINE-MIX  METHODIEK 
 

• Diverse hydrodynamische modellen: OMNECS 
en COHERENS bij BMM, MODELLENTREIN 
HMCZ bij WL,  output modellen van de NOOS-
partners… 

• Handmethodieken (verbeterde Timmerman 
vakken methode, correlatie met getijopzet 
Engelse oostkust,…)  
   =>worden continu geoptimaliseerd 



Verwittigingsprocedure anno 2013  

35 jaar later…. 



Verwittigingsprocedure anno 2013  

• Afdeling Kust der Kust treedt op als 
waarschuwingsdienst voor Kustgebied en 
informeert het HIC (WL) en Waterwegen en 
Zeekanaal.  
  Verwittiging via sms, telefoon, automatisatie 
  hiervan voorzien voor 2014..  

• Waterwegen en Zeekanaal voor de bevaarbare 
binnenwateren op basis info van het HIC (WL); 
geautomatiseerd verwittigingssysteem (sms; 
gsm) 

• Niet bevaarbare waterwegen : VMM 
• Eén geïntegreerde website in opbouw 
  
 

Verwittigingsprocedure anno 2013  
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