
zijwefin aller $Sborgpnœn maten, Jij hebtnatuudiXdFeen
vermoeden dat de wind een rol speelt -bij de grootte van

-golven, en dat klop%AlS het hard waait€komen. er.ri
poor*dé

wateret+k@h hij .de golven lekker hoog maken. De golven bij
de kust lopen .aan de onderkant tegen de grond aam en wor-
ëeWdaardooreqqeremd, De
dat watergaat snbllereen- 

l
wor%50ier• vgn'—

bilde Cust 'idlédan de
kant heen; de branding.



Van briesje tot golf

10
De wind blaast de golf richting
de kust.

20
Als het water dichter bij de kust
komt, wordt de zee ondieper.
Het water wordt door de wind
omhooggestuwd en de golf
wordt steeds hoger.

50
De onderkant van de golf wordt
door de bodem aan de kust
afgeremd. De bovenkant van de
golf raast door. Dicht aan de
kust valt de bovenkant van de
golf over de onderkant heen.

Op het strand slaat de golf met
veel geweld stuk. Gevolgd door
nog meer andere golven.



De meeste golven ontstaan in het diepere water, midden op de
oceaan, als daar een storm raast. De wind blaast de golven
vooruit. De golven gaan in groepjes over de oceaan. Surfers
noemen dat 'sets'. Hoe verder deze sets over het water reizen,
hoe meer afstand er tussen de sets komt. Zie je dus een
groepje golven met heel ver daarachter een tweede groepje,
dan weet je dat die golven van ver komen! Zo'n groepje golven
heeft ook heel veel energie opgeslagen tijdens de lange reis
en is dus veel krachtiger dan sets die snel achter elkaar ko-
men. In Nederland zit er vaak 5 seconden tussen de golven, in
Frankrijk soms wel 20 seconden. Die Franse golven zijn dus
veel krachtiger en dat merk je ook als je erdoorheen duikt en
zo'n golf je zwembroek van je kont rukt. Als de bodem waarop
de golf stuk slaat heel geleidelijk oploopt, valt de golf lang-
zaam om. Maar op een steile bodem of bijvoorbeeld een rif,
slaat de golf sneller om met meer kracht.



'loge golven
Hoe sterker de wind, hoe hoger de golven zullen zijn. Niet
alleen de sterkte van de wind, ook de richting is belangrijk.
In Nederland heb je de hoogste golven als de wind uit het
noordwesten komt.

De snelheid van de wind geven we aan met
de schaal van Beaufort. Een harde wind

(windkracht 7) veroorzaakt op de Noordzee
golven van zo'n meter hoog. Waait het harder,

bijvoorbeeld windkracht 10, dan kunnen
golven zo hoog als een huis worden.

Golven in de Noordzee
In de Noordzee zijn meestal geen extreem hoge golven. Maar
tijdens springvloed (zie pag. 19) kunnen de golven aardig
groeien. En tijdens een noordwesterstorm kunnen de golven
dan nog eens extra hoog worden. Tijdens zo'n situatie zijn ooit
golven van 12 meter gemeten in de Waddenzee. In het midden
en noorden van de Noordzee kunnen de golven dan wel 20
meter worden.

Ina
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Wind en golven

Beaufort Windsnellueid km uur

0-1

2 6-11

4 20-28

6 89-49

8 62-74

10 89-102
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Omschrijving

Windstil

Zwak

Matige wind

Krachtige bries

Stormachtig

Zware storm


