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Zeer geachte relatie,
Wij wensen U in alle opzichten een goed en gezond 2016.
Waar blijft de tijd! Al tien jaar adviseren wij onze klanten onafhankelijk en objectief op het
gebied van meteorologische meetlocaties, sensoren en producten. Onze expertise blijft niet
onopgemerkt, onlangs heeft het KNMI met AMO-meteo een overeenkomst gesloten om
haar te adviseren aangaande het project 3N. U leest er in deze nieuwsbrief meer over.
Vanzelfsprekend staan wij ook in ons jubileumjaar weer graag voor u klaar.
3N
Het KNMI heeft, naar aanleiding van haar initiatieven op het gebied van neerslagmeting, een
GO-besluit genomen ten aanzien van het project 3N. Dit project omvat het realiseren van één
gezamenlijk neerslagnetwerk in Nederland van KNMI, waterschappen, gemeenten en andere
organisaties die neerslag meten. Doelstelling van 3N is een netwerk te creëren waarin geborgd is
dat neerslagmetingen met een eenduidige en hoge kwaliteit worden verricht. Eén kwalitatief en
representatief netwerk van meetstations die de lokale neerslag met hoge temporele resolutie
rapporteren (minimaal 10 min.). Het te realiseren netwerk kent een goede spreiding en
dichtheid van circa 1 station per 100 km² en in gebieden met een meer heterogeen landschap 1
station per 70 km².
Deze doelstelling stelt eisen aan de meetlocatie, sensor, meetfrequentie, datacommunicatie en
infrastructuur.
Bij 3N aangesloten organisaties kunnen straks via een centraal inwinsysteem beschikken over de
neerslagdata van alle deelnemers. In eerste instantie betreft dit ruwe data, in tweede instantie
zal de data ook gevalideerd beschikbaar zijn.
Deze maand start het KNMI met een veldonderzoek van een vijftal merken / typen
neerslagmeters. De veldtest zal naar verwachting 12 à 18 maanden duren. Na analyse van de
meetresultaten zal een standaard neerslagmeter worden gekozen en/of specificaties geadviseerd
worden waaraan een neerslagmeter bij aanschaf dient te voldoen.
De ervaring leert dat organisaties (o.a. waterschappen en gemeenten) het liefst geen eigen
meetnet neerslag (meer) in stand wil houden maar ‘slechts’ willen beschikken over neerslagdata.
Dat wil niet zeggen dat binnen de hiervoor genoemde organisaties dezelfde gedachte heerst,
daarom zal geïnventariseerd worden waar precies de behoefte ligt.
Er zijn keuzemogelijkheden voor geheel of gedeeltelijk ontzorgen, of alleen het inbrengen van
neerslagdata (voor validatie).
Voor het 3N initiatief hebben zich tot nu toe dertien deelnemers aangemeld. Het zou een goede
zaak zijn als het hier niet bij blijft, maar dat zoveel mogelijk organisaties die neerslag meten zich
aansluiten. Wij nodigen U dan ook van harte uit om het project 3N binnen Uw organisatie en/of
Waterkring onder de aandacht te brengen c.q. te bespreken.
Als U in een gesprek nader geïnformeerd wilt worden over 3N dan kan dat. U kunt zich hiervoor
via onze website eenvoudig aanmelden: http://www.amo-meteo.nl/contact/

