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Van:
Verzonden: donderdag 7 februari 2019 00:29
Aan:
Onderwerp: Fwd: KEM04 project. Memo regarding the analysis of records at B & G stations.
Bijlagen: MEMO_18P17_05022019_BGstations.pdf; ATT00001.htm

 

Ik stuur jullie een e-mail door die ik woensdagmiddag ontving van .  

Grote problemen met de data van de Groningen B-stations van KNMI, data is nu onbruikbaar voor 
KEM04 volgens , zie de memo die hij hierover geschreven heeft met zijn collega’s. 

Kortgezegd willen ze eerst verder gaan zonder deze data, terwijl ze met KNMI contact willen spreken 
over deze dataset. Ze stellen onafhankelijk daarvan een check van de stations voor door groep van 

, zonder extra kosten voor KEM04. Ze suggereren ook dat deze mogelijke issues al 
zijn besproken in workshops rond GMM V5. 

. willen dit uiteraard bespreken vrijdag.  

Ik kan nu niet inschatten hoe groot het verschil zal zijn met / zonder deze data, dat zal ik vrijdag 
vragen. En zal vragen of de data niet op de 1 of andere manier gefilterd / “gecorrigeerd” kan worden 
om alsnog meegenomen te worden. Los van of / wanneer het antwoord over mogelijke inconsistentie 
van deze stations komt. 

 
 

Wie zou het contact met KNMI hierover kunnen beginnen? Lastige hierbij is ook dat we  
van KNMI hebben gevraagd als panel lid van de Technische Begeleidingscommissie voor KEM04. 

En hoe staan jullie tegenover het voorstel van de onafhankelijke check van de stations? 

 
 

Ik hoor graag jullie advies hierover (voor de bespreking van vrijdag), 

 

 
Verstuurd vanaf mijn iPhone 
 
Begin doorgestuurd bericht: 

Van:  
Aan:  
Kopie:  

 
Onderwerp: KEM04 project. Memo regarding the analysis of records at B & G stations. 
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, 
To make our Friday meeting more efficient, the team has prepared the attached memo which raises 
some issues about the consistency of the records obtained at nearby stations of the B and G 
networks. 
Please have a look at this document before our meeting. We will set up the strategy to move 
forward during the meeting. 
Thanks and kind regards,  

 
--------------------------------------------------------------------- 

 

De gekoppelde afbeelding kan niet worden weergegeven. Het bestand is mogelijk verplaatst, heeft een andere naam gekregen of is verwijderd. Controleer of de koppeling verwijst naar het juiste bestand en de juiste locatie.
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