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RAPPORT N~ 26'. I
DE FREQUENTIE VAN STORMVLOEDEN TE HOEK VAN HOLLAND

r 1,
FREQUENTIE OPWAAIINGEN PER 102 JAAR

(SOMMERI NG5KROMME)
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Ir F. Volkf'r De frequentie v~n stormvloeden in het
algemeen en van di~ te Hoek van Holland
in het bijzonder.
1951. 23 blz. 5 bijlagen. 0,6 co.

In de7.e notn worlt door oiddel van waarschijnlijkheidsrekening
de froqu'3:ltie lJep''-ltld van stormvloeden. Dit go!lourt aan de hand van
eon e"!"vou'i[; vo.?rbeeld (dobbelste~Het blijkt dat het Ilantal
waarner.:' :lGer. '/an de hooflWaterstanden aan een regi s trerBnde peil
sch~al voor een 50- of 60-jariee periode onvoldoende is on daar-
ui t de frequent1'?s v!On de hooe:Jt" standen te bepalen, omdat niet
oet vcldoende zekerheid valt vast te stellen in hoeverre de be
schou'."d::> periode van de ger.tiddelde zal afwijken.

Een ~rotcre nauwkeurigheid wordt bereikt door de waargenomen
waterstanden te splituen in de voorspelde standen volcens do getij
tafels en de daarbij opgetreden verschillen, -nog aangevuld met
de bf'palin{; van de stuwingen bij enkele van de ongunstigste
stormen-, waarna vervolgens de daaruit gevonden frequentiekrommen
weer worden s~ncngesteld tot een frequentiekroome voor de optreden
de hoo~waterstanden.

De zekerheid, dat een bepaalde hoo(;flaterstfl.nd ninroer zal
word~n overschre'le!' in niet vnst te stellen, doch lel z!ll met
behul p van de bepaal de geeevem; een be ter i:lzich t zijn te ver
krij ,en. in hetGeen redelijke::-wijs als risico valt toe te laten.
Een waterstand te Hoek van Holland van 3.60 m+NAP zal, gebaseerd
op ongunstiee veronderstellingen, gemiddeld één keer per 400 jaar
worden overschreden terwijl, indien gunstiger veronderstellingen
worden e;edaan een waterstand te Hoek van Holland boven 3.60 m+NAP
eemiddeld één keer per 800 j~,r zal kunnen optreden en voor over
schrijding van nog hogere standen do frequenties zeer snel verder
zul) en afnemen.

Door de waarnemingen vcort te zetten en ook oeer binnen.....aarts
geleeen punten 1n de waarnemingen te betrekken ......ordt de nauwkeu
righeid opgevoerd. Onderzocht zou kunnen worden of door het laten
vollopen van bepaalde waterbekkerlS (Brielse Maas bv.). de hoogste
standen verlc.'lgd zOliden l<unnell worden. Tenslotte "ord t noe opge
nerkt, dat de in deze nota ~evolgde methode ook in andere p;eval1en
toegepast kan worden bij het bepalen van de frequenties van andere
statistische gegevens.




