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dekkende digitale informatie. Daarbij is
gebruik gemaakt vandiverseactuele KNMIwaarnemingen, radarmetingen en neerslagverwachtingen voordekorteenlange termijn.
Deze neerslaggegevens zijn opgeslagen ineen
databestand samen methydrologische gegevens,zoalsgemeten waterstanden.

'Neerslaginformatievoorhet
waterbeheer
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Verder iseenmethode ontwikkeld omuit
drie meteorologische korte-termijn-modellen
een neerslagverwachting tebepalen dieook
inzicht geeft indenauwkeurigheid vandeverwachting.
Deontwikkelde methoden en technieken
worden nader onderzocht ineentweetal
praktijkonderzoeken dieophetmoment nog
lopen.
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Alle gegevens in één databestand

Z. VONK, HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DE ALBLASSERWAARD EN DE VIJFHEERENLANDEN

Meteorologen enwaterbeheerders gaanop
verschillende manieren ommetneerslaginformatie. Datgeldt vooral voor historische
gegevens.Demeteoroloog vindt derecente
gegevens hetmeest interessant; histotische
gegevens zijn minder vanbelang.Dewaterbeheerder daarentegen isookzeer geïnteresseerd indehistorie.Waterbeheerders willen
situaties uithetverleden opnieuw bekijken en
achterafconclusies trekken overde effectiviteit
van hetgevoerde beleidenbeheer. Hetverschil
in aandacht voordegegevens komt ooktot
uiting indewijze waaropdegegevens worden
opgeslagen,gearchiveerd endoor meteorologen toegankelijk gemaakt.Zoishetgeen probleem omoperationele gegevens continu geleverd tekrijgen door hetKNMI, waatdoor
steeds delaatstegegevens beschikbaar zijn
voorgebruik. Hetvetkrijgen van historische
gegevens verloopt minder vanzelfsprekend.

Deafgelopenjaren zijn diversenieuwe meteorologische producten ontwikkeld ophetgebied vanneerslagmeting en-verwachting. Waterbeheerders kunnen dezeproductengoedgebruiken bij operationeelwaterbeheer, onderzoek enanalyse. Eenbelangrijke impuls totdeontwikkeling vannieuweproductenvormdedewateroverlastvan 199& endejaren daarna. Inmiddels isdeafstemming van
neerslaginformatie opdewensen diewordengesteld vanuit hetwaterbeheer, verbeterd. Deverstrekking vandemeteorologische informatie isniet alleen interessant inverband met hetvaststellen van
overvloedigeneerslag, maar ookinrelatie toteentekort aanneerslag,metdroogte alsgevolg.
Een team vanspecialisten heeft ineenmeerjarig STOWA-project onderzochtwatde toegevoegde
waarde isvandenieuwe meteorologischeinformatie voorhetwaterbeheer en hoe waterbeheerders
deze informatie inhundagelijkse werk kunnengebruiken. Onderdeel van hetproject was hetbijeenbrengenvandevakgebiedenvan meteorologie enhydrologie.Hetproject werd begeleid door plannenmakersenpeilbeheerdersvanwaterschappen enonderzoekersvanhetKNMI.
de korte termijn,
real-timegebruik van neerslaggegevens
voor voorspellingen van wateroverlast.

Het projectteam onderzocht hoehetstrategischeenoperationele waterbeheer met
moderne meteorologische informatie kan
worden verbeterd.Daarbij zijn drie onderwerpen uitgewerkt:

Alsonderdeel vanhetonderzoek iseen
methode ontwikkeld enbeproefd waarmee
actuele neerslaggegevens uit verschillende
bronnen kunnen worden verwerkt totvlak-

opslagenvisualisatievanneerslag-en
hydrologische informatie,
neerslagverwachtingen en-scenario's voor

Afb. 1:

Presentatievan historischetijdreeksen(het KNMI-weerstotionHoo^eveenli^ttussenderadargridsAenB).

Inhetproject isveelaandacht geschonken
aan dewens vanwaterbeheerders omdirect te
kunnen beschikken over historische enactuele
gegevens.Ditisgedaan door hetopzettenvan
een database. Daarin worden devolgendegegevens voortdurend opgeslagen:
uurwaarnemingen vanneerslagvan
34continu registrerende weerstations,
dagwaarnemingen vanverdampingvan
acht weerstations,
radarsommen vanneerslagover Nederland perdrieuut,
neerslagverwachting van zeven stations,
tien dagen vooruit.

3-1-2003
- Weerstation Hoogeveen
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Radargrid B

.4-1.2003
— RadargridA

Daatnaast isinhetproject gebruik
gemaakt vangegevens vanneetslagverwachtingsmodellen voordekorte termijn (circa48
uur vooruit):hetNederlandse model Hirlam
(KNMI),hetDuitse model Lokal-Modell (DeutscheWetter Dienst)enhetBritsemodel Model
UK(TheMeteorological Office). Dezegegevens
zijn gebruikt voorhetsamenstellen vankansverwachtingen.
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Presentatie van gegevens
Doorde uniforme opzet kunnen degegevensover neerslag,afvoer en waterstanden
gezamenlijk ingrafieken worden gepresenteerd.Ook kunnen analyses worden gemaakt
vandeverschillen tussen metingen van de
neerslagradar en traditionele regenmeters.De
kwaliteit van een verwachting kan achteraf
worden geanalyseerd door vergelijking met de
werkelijk opgetreden situatie.
Historische reeksen uit verschillende bronnen
Waterbeheerdersgebruiken al lange tijd
historische neerslagreeksen voor het achteraf
analyseren van neerslagsituaties en het kalibreren van hydrologische modellen. Hiervoor
ishet belangrijk dat degegevenseen voldoende tijdresolutie hebben. Meestal iseen minimale tijdstap van één uur nodig voor toepassing in het landelijk gebied eneen kortere
tijdstap in het stedelijk gebied.De continue
reeksen van neerslagzijn algemeen beschikbaar vooreen beperkt aantal locaties in Nederland:decontinu registrerende weerstations
van het KNMI.Afbeelding 1 geeft een voorbeeld van depresentatie van neerslaggegevens
van en rondom het KNMI-weerstation Hoogeveen,beginjanuari 2003.Indeafbeelding staat
zowelde neerslagdie isgemeten met de neerslagradar alsdie van het weerstation. Wat
opvalt isdegroteovereenkomst tussen de
vorm vande radarmeting (drieuur interval) en
degrondmeting (éénuur interval).De intensiteiten kunnen van moment tot moment wel
onderling verschillen.

metingen beschikbaar komen.Delevertijd van
dezegegevens ligt echter tussen één en drie
dagen, waardoor dezegegevens niet goed
bruikbaar zijn voor het operationele waterbeheer.Deneerslagradar iseen voorbeeld van
eensnel toegankelijke gegevensbron. In principezijn deradargegevens met een frequentie
van vijfminuten operationeel beschikbaar.
Voordit project isechter gewerkt met een drie
uursom van deneerslagradar; een periode die
nog net geschikt isvoorgebruik in het operationele waterbeheer en qua gegevensomvang
goed werkbaar is.Neerslagmetingen via de
radar hebben eengroot voordeel ten opzichte
van puntmetingen. Dezehebben een ruimtelijke resolutie van circa 2,5x2,5kilometer en
dat betekent dat erbuien mee kunnen worden
geïdentificeerd. Zokan worden vastgesteld hoe
groot de hydrologische belasting in een
bepaald gebied isalsgevolg van een bepaalde
bui.Waterbeheerders kunnen met de neerslagradarsommen ookdebelasting bepalen op een
watersysteem ofdelen van een watersysteem,
zoals peilgebieden.Afbeeldingen 2en 3 geven
hiervan een voorbeeld.Afbeelding 2 toont de
neerslagverdeling van 2 mei 2003over heel
Nederland.Afbeelding 3 geeft delokale effec-

ten weer van degevallen bui in het gebied van
deAlblasserwaard en deVijfheerenlanden: de
Overwaard (zievoor locatie het kader in afbeelding 2).Met name degrote ruimtelijke spreiding in deneerslag istreffend. In het gebied
van deOverwaard viel in het westelijke deel
geen neerslag,maar in het oostelijke deel meer
dan 20mm. Eendergelijke spreiding kan met
het netwerk van beschikbare grondmeetstations niet worden vastgesteld.
Kansverdeling van de neersla(qverwachtinig
Het Europese meteorologische instituut
(ECMWF)in Reading in Groot-Brittannië
werkt met een atmosferisch computermodel,
dat verwachtingen van meteorologische variabelen berekent vooreen periode tot tien dagen
vooruit, in een grid van 40x40km om de hele
aardbol.VeelEuropese weerdiensten en
-bureausgebruiken de berekeningsresultaten
alsbasisvoorhun weersverwachtingen. Daarnaast berekent het ECMWFdagelijks verwachtingen volgens het Ensemble Prediction
System (EPS).Dezemethode bestaat uit een
MonteCarlo-analysevan 50parallelle runs van
hetzelfde weermodel,echter met een resolutie
van80x80km.Deparallelle runs van het

Aft).3:

Neerslagradarsom(a)enneerslagsominpeilgebieden (b)indeAlblasserwaardendeVij/heerenlanden,
deelgebiedDeOverwaard(2mei2003)(bron:KNMI).

A/b.4:

Kansverwachtingvanneerslag inDeBilt,gemaaktop30 december2002om12uur(bron;ECMWF).

Actuele neersla^e^evens perpeilvak
Deactualiteit van neerslaggegevens hangt
afvande levertijd vandezegegevens.Zo
bestaan in Nederland bijvoorbeeld 325stations
waarvan dagelijksgecontroleerde neerslagAjb.2:

NeerslagradarsomoverheelNederland
(2mei2003)(bron:KNMI).

EPS neerslag verwachting van 30-12-2002,12 uur
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