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Samenvatting
In deze studieisgetracht inzichtteverkrijgen inhybridevoorspellingsmethodenvoorde
Rijn bijLobith. Hybridevoorspellingsmethoden bestaanuit eeninmeerofminderemate
fysisch voorspellingsmodel uitgebreid met een statistische updatingstechniek. De updatingstechniek corrigeert devoorspellingvoorhetontbrekenvandataen/ofvoorstructurelemodel-enmeetfouten.
In deze studie is als basis van het hybride model gekozen voor de hydrologische
Muskingum methode. Dezeflood-routingmethode is gebaseerd op een lineaire relatie
tussen debergingendeafvoer binneneenriviertraject.EenvoordeelvandeMuskingum
methodeisdatzijeenvoudigistoetepassen.Alsupdatingstechniekenzijn respectievelijk
ARMA methoden, een Kalman Filter en het neurale netwerk GRNN onderzocht. Alle
genoemde methoden zijn voor 3 Rijntrajecten: Worms-Andernach, Andernach-DüsseldorfenDüsseldorf-Lobith, onderzochtopeenvoud,robuustheidenabsoluteprestatie.
GemetenwaterstandenzijnmiddelseengemiddeldeQ-hrelatieomgezetinafvoeren. Een
mogelijke correctievoorhetverwaarlozenvanhethysteresis-effect bijhoogwatergolven,
deJones-correctie,iswegensdehogegevoeligheidvoorfouten endematigeprestatiein
deze studie niet toegepast. De fout die bij verwaarlozing van het hysteresis-effect
gemaaktwordtbijomzettingvanwaterstandnaardebietwordtgrotendeelstenietgedaan
doorterug-omzettingvanafvoer naarwaterstandnaeenvoorspelling.
Verwaarlozing van de afvoer van zijrivieren leidt tot aanzienlijke fouten indeMuskingumvoorspelling. Tussendezevoorspelfouten bestaat eenhogematevancorrelatie,wat
mogelijkheden biedtvoorupdatingstechnieken. Het eenvoudigweg superponeren vande
afvoer van kleine zijrivieren op de Muskingum voorspelling levert in het algemeen vrij
redelijkeresultaten.
Uit studie naarlooptijden vanhoogwatergolven opdeRijnblijkt datdelooptijd (K)van
hoogwatergolven mogelijk afhankelijk isvanhet debiet. Toepassingvan deMuskingum
methode met een gesegmenteerde modelparameter K, levert echter nauwelijks een
verbeteringvanderesultatentenopzichtevandeconventioneleMuskingummethode.
Auto Regressive Moving Average (ARMA) modellen zijn bruikbaar om toekomstige
voorspelfouten te voorspellen op basis van eerder opgetreden voorspelfouten. ARMA
modellen zijnrelatiefeenvoudigtoetepassen. Aandehandvaneenmodelidentificatie is
het eenvoudige AR(1)modelgeïdentificeerd alszijnde het besteARMA(p,q) modeldat
kandienenalsupdatingstechniekvoordeMuskingumvoorspellingindezestudie.
De resultaten van het Muskingum model worden in deze studie aanzienlijk verbeterd
door updating met het AR(1)model.Het AR(1)modelisin staat alleautocorrelatieuit
de voorspellingsresiduen te halen. Het AR(l)model blijkt vooral goed te werken
wanneer er structurele fouten gemaakt worden bij de Muskingum voorspelling, met
andere woorden wanneer residuen niet sterk fluctueren. Wanneer de voorspellingsresiduen sterk fluctueren corrigeert het AR(1) model telkens één dag te laat, wat als
gevolgvanlineaireextrapolatiekanleidentot sterkeover-ofonderschattingen.
Het Kalman Filter is een lineaire recursieve techniek die in staat is schattingen te doen
over variabelen binnen een systeem aan de hand van metingen en informatie over de

dynamica van het systeem. Het isbij toepassing van het Kalman Filter in de hyrologie
noodzakelijk nate gaan of dedoelfünctie diemen met het KalmanFilter minimaliseert,
dezelfdedoelfünctieisalsdefunctie diemenwilminimaliseren.
Bij de toepassing van het Kalman Filter in deze studie werd één parameter van het
Muskingum modelnaiederetijdstap bijgesteld. UpdatingmethetKalmanFilterleverde
een aanzienlijke verbetering van deresultaten van deMuskingumvoorspelling. Evenals
bijhetAR(1)modelwerkt hetKalmanFiltergoedwanneerdevoorspellingsresiduenniet
testerkfluctueren.Ookhierresulteert sterkefluctuatievanderesiduenin"uitschieters".
Het GeneralRegressionNeuralNetwork (GRNN) kanbeschouwd worden alseennietlineaire regressietechniek. De statistische achtergrond van het GRNN volgt uit de
Maximum Likelihood methode.Het neuralenetwerkgeeft geenenkelinzichtin fysische
processen en is als gevolg daarvan een echt "Black Box" model. Het GRNN beschikt
niet over extrapolatiekracht, hecht daarentegen veelwaarde aan degemiddelde waarde
vandetrainingsset.
Het neuralenetwerkGRNNisgeschikt alsupdatingstechniek vanhetMuskingummodel
enlevertietsbetereresultaten dandelineaireupdatingstechnieken AR(1)enKalmanFilter. Het GRNN kan ook ingezet worden als neerslag-afvoermodel en levert redelijke
resultaten. Bij beschikking over nauwkeurige, gebiedsgemiddelde neerslagdata zouden
dezeresultatensterkverbeterd kunnenworden.
De één-daagse waterstandsvoorspelling voor Lobith met eenMuskingum-AR(1) model
voor dehoogwatergolfvan 1995levertgoederesultaten.Meerdaagsevoorspellingenzijn
indezestudienietgemaakt.DekwaliteitvandemeerdaagsevoorspellingenvoordeRijn
hangt in eersteinstantie afvan dekwaliteit van deafVoervoorspelling van de zijrivieren
en niet zozeer van de gebruikteflood-routingmethode. De kwaliteit van de afvoer van
de zijrivieren hangt op haar beurt in eerste instantie af van de kwaliteit van de neerslagdata en/of neerslagvoorspellingen en niet zozeer van de gebruikte neerslag-afvoervoorspelüngsmethode.
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1 Inleiding
1.1 Probleemstelling
Na een relatief rustige periode staat de hoogwaterproblematiek van de Rijn en Maas de
laatstejarenweer sterkindebelangstelling.Ditisvooraltewijten aandeoverstromingenen
de gevaren voor dijkdoorbraak diebij dehoogwatergolven van 1993en 1995zijn opgetreden. Met de komst van de recente hoogwaterproblematiek is ook het belang van goede
kwaliteitvanhoogwatervoorspelling naarvorengekomen.
De dienst binnenwateren van Rijkswaterstaat is belast met de waterhoogteberichtgeving
voor deHollandsebinnenwateren. Onderdezeberichtgevingvaltookdevoorspellingvande
waterstand vandeRijnteLobith.Dewaterhoogtevoorspelling teLobithwordtgemaaktmet
behulpvanhetmulti-lineairregressiemodel "Lobith".Tijdenshethoogwaterin 1993en1995
is gebleken dathetmetbehulpvanhetmodeldewaterhoogtebijLobith éénentweedagen
vooruit goed voorspeld kanworden. De drie-envierdaagse voorspellingen vallen nogniet
binnendegesteldenormen.
Daar het model "Lobith"eenpuur statistischmodelisgeeft hetgeeninzichtindeprocessen
diezichafspelen opdeRijn. Eenpuurfysisch modelleentzichwelvooreengoedeinterpretatie,maarisonherroepelijk gebondenaaneengrootaantalnauwkeurigegegevens,eenhoge
mate van complexiteit eneenlangerekentijd. Een combinatievan eenfysisch en statistisch
model kan wellicht leiden tot een relatief eenvoudig en nauwkeurig model dat bovendien
meerinzichtvertoont daneenpuurstatistischmodel.

1.2 Doelstellingen
Tijdens dezestudieisgetracht inzichtteverwervenindemogelijkheden enbeperkingenvan
voorspellingsmethoden bestaande uit een deterministische component als basis, uitgebreid
met eenstatistischecomponent. Hierbijwordt ineersteinstantiegezocht naarmethodendie
eenvoudig, doorzichtig enrobuust zijn. Er wordt naar methoden gezocht diekunnencorrigeren voor het gedeeltelijk ontbreken vanafvoer- enneerslagdata en structurele modelfouten. Opdetweedeplaatsspeelthetleeraspect indezestudieeenbelangrijkerol.Dedoelstellingiskennisoptedoenvanverschillendeflood-routings-enupdatingstechnieken.

1.3Opzetvanhet onderzoek
In deze studie is gekozen voor een werkwijze, die zich van stap tot stap laat leiden door
steeds opnieuw verkregen resultaten endediscussies diehieruit ontstaan. Bij aanvangvan
deze studie waswel globaal bekend welkemethoden achtereenvolgens onderzocht zouden
worden,maarerisooktijd genomenomonsteverdiepeninnieuweideeëndiegedurendede
studienaarvorenzijngekomen.

Inleiding

Naeenuitgebreid literatuuronderzoek, waarbijvooralgezochtisnaarrecenteliteratuurover
flood-routing methoden, iseen discussie gestart over welkefloodrouting methode indeze
studie hetbest bruikbaar was.Na eenkeuzegemaakt endataverzameld te hebbenisenige
tijd gewerkt aan het opstellen van het deterministische model. Met dit model zijn enkele
hoogwatergolven gerout, om onder andere de gevoeligheid van de modelparameters te
onderzoeken.
Vervolgens is getracht het deterministische model succesvol te combineren met enkele
statistische methoden. Achtereenvolgens zijn alsstatistische component eenARMAmodel,
een Kalmanfilteren een neuraal netwerk toegepast. Met de meest practische methode is
uiteindelijk eenéén-daagsevoorspellinggemaakt.

1.4 Opzetvanhetverslag
Het verslag is opgebouwd uit 9 hoofdstukken. In hoofdstuk 2 wordt beschreven welke
opties voor het deterministisch model zijn bekeken en tot welke keuze is gekomen. In
hoofdstuk 3 komen algemene zaken aan de orde dievan belang zijn voor de rest van het
verslag zoals data. De achterliggende theorie van de gekozen Muskingum methode, de
fysische betekenisvandemodelparametersenenkeleresultatentenaanzienvandezemethode worden gepresenteerd in hoofdstuk 4. In hoofdstuk 5wordt de combinatie van enkele
ARMA-modellen met het Muskingum model en de daaruit volgende resultaten behandeld.
Detoepassing vanhetKalmanfilterendedaaruit volgende resultaten worden behandeld in
hoofdstuk 6. Hoofdstuk 7 behandeld de combinatie van de Muskingum methode met een
niet-lineaire regressietechniek in de vorm van een neuraal netwerk. In hoofdstuk 8 wordt
uiteindelijk eenéén-daagsevoorspelling voorLobith gemaakt. Conclusies enaanbevelingen
wordengegeveninhoofdstuk 9.

2Mogelijke modelleringsmethoden
2.1Inleiding
Met betrekking tot "flood-routing"-methoden werd reeds in hoofdstuk 1een onderscheid
gemaakt tussen deterministische en statistische "flood-routing" methoden. Deterministische
"flood-routing" methoden zijn gebasseerd op de St.-Venant vergelijkingen, die de nietstationaire stroming in open waterlopen fysisch beschrijven. Bij statistische methoden
worden metingenvan debieten ofwaterstanden alspure getallenreeksbeschouwdwaartussenmathematischeverbandengezochtworden.Daarnaast bestaatereenmogelijkheid omde
twee genoemde aanpaksmethoden te combineren. Dit wil zeggen dat men een deterministisch model uitbreidt met een statistische component. Deze methode zal in dit verslag
worden aangeduid als de hybride methode. In dit hoofdstuk zullen de achtergronden en
voor- en nadelen van een aantal voorspellingsmethoden kort worden toegelicht. De
voorspellingsmethoden zijnweergegevenineenschemainfiguur2.1-1.
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Figuur2.1-1: Mogelijkevoorspellingsmethoden inflood-routingstudies.
2.1.1Dedeterministischemethode
Zoalsreedsinhetvorigehoofdstuk uitgelegdwerdwordthetberekenenvanhetverloopvan
een hoogwatergolf door een bepaald traject wordt aangeduid met determ "flood-routing".
Flood-routing methoden met een fysische achtergrond kunnen worden onderverdeeld in
verschillende klassen. Bij compleet dynamische of volledig hydraulische methoden worden
de volledige St.-Venant vergelijkingen numeriek uitgewerkt. De St-Venant vergelijkingen
zijn niet-lineaire partiële differentiaalvergelijkingen de niet-stationaire stroming in open
waterlopen beschrijven enzijn afgeleid uitdealgemenevergelijkingen van vloeistofstroming
(ofbeterfluïda)volgensNavier-Stokes.
Een voorbeeld vaneenhydraulischmodelishet model Slats(Slats, 1985).Inditmodelzijn
de Rijn en Rijntakken geschematiseerd tot een hydraulisch netwerk van meer dan honderd
takken. Voor verschillenderiviersecties zijn uiterwaarden gemodelleerd met behulpvanreservoirs met overlaten. Het model Slatsvereist een grote data-input. Zo moetenvoor elke
sectie fysische parameters bekend zijn zoals gegevens over: devormvan het dwarsprofiel,
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bodemverhang en Chézy-waarde (of een andere ruwheidsparameter). Daarnaast stelt de
toepassingvandehydraulischemethodevaakhogeeisenaancomputerfaciliteiten, aangezien
de rekentijd metdergelijk complexemodellenvaakaanzienlijk is.Hetgrotevoordeelvande
hydraulische methodeisdat dezedeoptredendefysische processengoed kanmodellerenen
dus in staat is redelijk tot goede voorspel lingen te doen (mits voldaan is aan de eisvan
goedeinput-dataenvoldoende computerfaciliteit).
Echter ookdezemethodeisslechtseenmodelvandewerkelijkheid endientengevolgezullen
er inherent voorspellingsfouten gemaakt worden. Ook zullen de (fysische) parameters
geschat zijn (endusniet exact!) enzal ernooit exactvoldaan zijn aande (onvermijdelijke)
aannamesdieinhetmodelgemaaktzijn. Hiermeekomteenbelangrijk nadeelvandehydraulische methoden aanhet licht. Dehydraulische methoden kunnenhunvoorspellingennamelijk niet expliciet bijstellen (ook wel aangeduid met Anglicaanseterm "updating")wanneer
een tussentijdse meting (onvermijdelijk) laat zien dat er een afwijking optreedt tussen de
gemeten en devoorspelde afvoer. Dit iste wijten aan de complexe structuur vanhydraulische modellen waardoor als het ware niet meer terug te vinden is hoe bepaalde (kleine)
fouten doorwerkenindeeindvoorspelling.Laterzalblijken datditmet "eenvoudige"modellen wel mogelijk is (zie hoofdstuk 6) over parameteraanpassing met behulp van Kalman
Filtering). Een ander nadeel van hydraulische modellen, dat nauw samenhangt met het
zojuist genoemdenadeel,isdatzevaakgeenmaatvoor devoorspellingsfout kunnengeven
die ontstaat ten gevolgevan eenbepaaldemodelleringsfout offouten invoorspellingenvan
afvoeren vanzijtakken (zieeveneenshoofdstuk 6)(O'Connell,1979).
Naast de compleet dynamische modellen bestaan ook benaderende dynamische modellen.
Zoals de naam reeds zegt vormen zij een benadering van de volledige St-Venantvergelijkingen.Debenaderendemodellenmakenevenalsdecompleet dynamischemodellengebruik
vaneenmassabalans. Indeimpulsbalanswordenbijdebenaderendemodellenenkeletermen
verwaarloosd. De indeling naar deverschillende soorten benaderende modellen wordt dan
ook gemaakt op basis van de impulstermen die bij de betreffende methode verwaarloosd
worden. Worden alleen deversnellingstermen in de St-Venant vergelijkingen verwaarloosd
dan spreekt menvan diffusie-analogie modellen. Dezemodellen ontlenen hunnaam aande
vorm van de partiële differentiaalvergelijking welke analoog is aan die van de convectiediffusie vergelijking voor het transport van opgeloste stof. Wanneer naast deversnellingstermen ook de druktermen in de St-Venant vergelijkingen worden verwaarloosd spreekt
men vankinematische golfvergelijkingen. Eengoedebeschrijving van deachtergronden en
aannames bij dergelijke benaderende modellen wordt gegeven in een review-artikel van
WeinmannenLaurenson(1979).
Een voordeel van debenaderende methoden isdat zij eenvoudiger zijn, minder parameters
gebruiken en minder eisen aan computerfaciliteit stellen dan de volledige hydraulische
methoden. Zij leiden tot redelijke voorspellingen mits de gemaakte verwaarlozingen reëel
zijn voor de situatiewaarop het modelwordt toegepast. Eennadeelvandemethodenisdat
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er wederom hogeeisen gesteld worden aandeinput data. Dat wilzeggen dat vele fysische
groothedenbekendmoetenzijnendathetwederomerglastigkanzijnomvoorspellingente
corrigerenaandehandvantussentijdsemetingen.
Een andere vorm van deterministische modellen vormen de zogenaamde hydrologische
modellen . Zijwordenzogenoemd omdatzijvanoudshergebruikt zijndoordeoperationele
hydrologen. In plaats van de poging om de gewenste afVoer te voorspellen door fysische
wetten toetepassen,wordtbijhydrologische modellengebruikgemaaktvaneen(gedeeltelijk) empirische relatie tussen de afVoer op een punt bovenstrooms (ook wel de input genoemd) endevoorspellenafVoerbenedenstrooms (ookweldeoutput gnoemd).Metandere
woorden: deimpulsvergelijking wordtvervangen door eenempirischerelatieendecontinuïteitsvergelijking wordtvervangendooreenmassabalans(Kacroo, 1991;Dooge,1986).
Erbestaantweeverschillendemethodenomdegenoemdeempirischerelatietevinden:
-de "systeemanalyse" of "Black-Box" benadering. Deze methode maakt gebruik van een
flexibele empirische relatie waarvan de exacte uitdrukking wordt gevonden door systeemanalytische methoden, (een voorbeeld hiervan is de zogenaamde Kalinin-Milyokov-methode).
-de conceptuelebenadering.Dezemethodeprobeert deempirischerelatietebeschrijven aan
dehandvaneenaantalparametersdieiederopzichinmeerofminderemateeenrepresentatievormenvanfysische processen.Deinvoerdatawordenophunbeurtgesimplificeerd door
ruimtelijk variabele data te vervangen door hun gebiedsgemiddelden , eenproces dat inde
literatuur bekend staat als "lumping" (samenvoeging). Een voorbeeld van een conceptueel
hydrologisch model is de zogenaamde Muskingum methode. Deze methode zal verder
wordenuitgewerktinhoofdstuk4.
Omdat de parameters van dergelijke modellen "gelumped" zijn, kunnen ze niet "gemeten"
worden en moeten zedusgecalibreerd (geijkt) worden. Dat wilzeggen dat deparameters
van een model op basis van kennis over eerder opgetreden afvoeren zodanig gekozen
worden dat de afvoervoor spellingvan het model zo goed mogelijk lijkt op de opgetreden
afVoerwaarden (ookwel "fitten" genoemd).Detoekomstige golvenkunnendanmetbehulp
van ditmodelmetdezeparametersvoorspeldworden. Deopdegenoemdewijzegevonden
parameters bevatten echter steeds naast informatie over fysische grootheden ook aspecten
van een puur statistisch en gevalspecifiek karakter. Zo is een dergelijk model vaak zeer
plaatsspecifiek. Dit wil zeggen dat het model dat gecalibreerd is slechts geldig is voor dat
traject enalleenvoordattraject optimaalis.Het kanookzozijndateenmodel tijdspecifiek
is en dathet modelbijvoorbeeld alleenvoor eenbepaaldjaargetijde magwordentoegepast.
Daarnaast worden er in flood-routing studies vaak gevalspecifieke modellen gebruikt met
betrekking tot de debietsgrootte. Een voorbeeld hiervan zijn afzonderlijke modellen voor
hoogenlaagwater.Indezestudiezalookeendergelijk modelaandeordekomen.
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Samenvattend kanmenstellendathydrologischemodellengeenszinsalgemeenzijnindezin
dat zij,wanneer zegecalibreerd zijn, opiederesituatiekunnenwordentoegepast. Gelukkig
zijn dehydrologischemodellenvaaktamelijk robuust enkanhetmodelvaakzonderproblemen worden toege past op situaties dielichtelijk verschillen van die situatieswaarvoor het
modelgecalibreerdis,mitshetmodelwordttoegepast ophetzelfdetraject alswaarvoorzijis
gecalibreerd.
Eengrootvoordeelvandehydrologischemethodenisdatzijzeereenvoudigtoepasbaarzijn
en dat zij zeer lageeisen aancomputerfaciliteiten stellen. Ookhunprestatie ismeestalheel
redelijk (alhoewelnatuurlijk minderalsdievandegenoemdehydraulischemethoden),vooral
wanneer men de prestatie afzet tegen de geringe moeite die nodig is om een voorspelling
met eendergelijk modeltemaken.Daarnaast maaktdeveelaleenvoudigevormvanhydrologischeflood-routingmodellenhetgemakkelijker omeerdergedanevoorspellingente"updaten"ophetmoment datermetingenbinnenkomen,ditintegenstellingtot deeerdergenoemde hydraulischemethoden. Ookblijkt hetbijhydrologische modellenvaakmogelijk uitsprakentedoenomtrent deinvloedvandeverschillendemodelleringsfouten enparameterschattingsfouten opdeuiteindelijke voorspellingsfouten.
2.1.2Destatistischemethode
Bijeenstatistischemethodewordenmetbehulpvanstatistischetechniekenverbandentussen
fysische grootheden gezocht, puur door te kijken welk verband het beste met dewaarnemingen overeen komt. Er wordt met andere woorden getracht de invoer naar het systeem
dusdanig te transformeren dat de daarmeevoorspelde uitvoer zo goed mogelijk lijkt opde
opgetreden uitvoer. Erwordt daarbij puurgekekennaar degetalsmatigerelatiesvangroothedenzonderdatmenzichzorgenmaakt omdewerkelijkefysische relaties(ofnietbestaande fysische relaties!)tussen debetreffende groothe den. Omdat erniet gekekenwordt naar
de relaties binnen het systeem wordt deze methode ook wel met de term "Black Box"methodeaangeduid.
Een voorbeeld van een statistisch model is het meervoudig lineair regressiemodel (MLRmodel), dat door Rijkswaterstaat gebruikt wordt ten behoeve van de dagelijkse waterhoogteberichtgeving voor deRijn bijLobith (DeRonde,1986;Promes,1987;van denEertwegh,1991).Zowordtbijvoorbeeld deafvoer teLobithoptijdstip t berekenduit eenaantal
gewogen afvoeren gemetenopplaatsenbovenstroomsvanLobithoptijdstippen t-1,t-2 ..t-n
en uit een lineaire combinatie van neerslagbijdragen van een aantal plaatsen op een aantal
tijdstippen binnenhetgebied.
De statistische methode heeft alsvoordeel dat zevrij eenvoudig istoe te passen en dat de
resultaten inhet algemeenredelijk zijn. Dit laatste geldtvoornamelijk wanneer er sprakeis
van situatiesdieinhetverledenalvakerminofmeerzijnopgetreden. Het modelisnamelijk
voor dit soort situaties geijkt. Een nadeel van de statistische methode dat hiermee samenhangt, is het feit dat statistische methoden vaak geringe "extrapolatie-kracht" bezitten. Dit
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wil zeggen dat statistischemethodenvaaknietinstaat zijn omzichaantepassenbijveranderende fysische omstandigheden en soms hun geldig heid verliezen bij buitengewone
situaties. Dithoudt verband methet feit dat statistischemethoden causaleverbandentussen
fysische parameterskunnenleggen,zonderdatdieinwerkelijkheid bestaan(ofindiemate).
Andersom kanhetzozijn datereenlatentverbandtussentweefysische parametersaanwezig iszonder dat statistischemethodendit hebbenkunnenaantonen,wegenshetfeit dathet
verbandzichmaarzeerzeldenvoordoet.
Wanneer er, om een eenvoudig voorbeeld te geven, een statistisch verband wordt gelegd
tussen deneerslaginhetRuhrgebied endeafvoer vanderivierdeRuhrdanzouerbijvoorbeeld gevonden kunnen worden: dagelijkse afvoer Ruhr = oppervlakte stroomgebied *dagneerslag *factor .Deze afvoerfactor kan statistischbepaald worden en zal eengemiddelde
waarde hebben, geldend bij een bepaalde verzadigingstoestand van de bodem. Wanneer er
nu toevalligerwijs indeperiodevoorafgaande aandebetreffende bui sprakeisgeweestvan
veelvuldige neerslaggebeurtenissen, danzal degrond dientengevolge reeds sterk metwater
verzadigd zijn. Hierdoorzaldeinfiltratiecapaciteit vandegrondflink zijnafgenomen endus
zaldegenoemdeafvoerfactor sterkafwijken vandegemiddeldefactor diestatistischbepaald
was. Een zorgvuldig fysisch neerslag-afvoermodel had indit gevaluitkomst kunnenbieden
door bijvoorbeeld eenfunctioneel verband te zoekentussen deafvoerfactor enderegenval
op een paar aandegebeurtenisvoorafgaande dagen(bijvoorbeeld gebruik makendevande
zogenaamdeAPI,antecedentprecipitationindex).
Het mag echter niet onvermeld blijven dat bij het ontwerp van statistische methoden vaak
veelvul dig gebruik gemaakt wordt van hydrologische en fysische expertise enworden de
voorspellingen door statistische modellen vaak nauwkeurig geïnterpreteerd engecheckt op
eventuele fouten tegen de "hydrologische logica" waardoor grove fouten ten gevolgevan
onjuiste extrapolatievaakvermedenkunnenworden.
2.1.3Dehybridemethode
We hebben in deze paragraaf reeds gesproken over (zuiver) statistische en over (zuiver)
deterministischemethode. Somsishetmogelijkbeidemethodentecombinerenwaardoorer
sprake is van een zogenaamde hybride methode. Het in de vorige paragrafen besproken
proces vanupdatenvaneerdergedanedeterministischevoorspellingennaeenmetingiszo'n
hybride proces. Er zijn daarbij verschillendeupdatingsmethoden mogelijk. Zo kan eerst een
deterministische voorspelling gedaan worden en kunnen daarna de residuen (residu = de
werkelijk opgetreden afvoerwaarde mindewaardevandevoorspelling)metbehulpvaneen
statistisch model voorspeld worden. Datgene wat dus niet verklaard kan worden met het
deterministisch model, maar waarin nog wel enige regelmaat valt te ontdekken wordt
verklaard door het statistische model. Een voorbeeld van een statistische methode die
uitermategeschiktisvoorhetvoorspellenvanderesiduenisdezogenaamdeARMAmethode (Box & Jenkins, 1970).De voorspelling van de deresiduen kanuiteraard ook met een
niet-lineaireregressietechniekgeschiedenzoalsbijvoorbeeld meteenneuraalnetwerk.
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Een andere, wezenlijk verschillende mogelijkheid is om het deterministische model en het
statistische modelgeïntegreerdtoe te passen. Bij iedere nieuwemeting kan dedeterministischvoorspeldegrootheidwordenbijgesteld, ookwanneerindemetingenzelffoutenzitten.
Een bepaaldevormvanzo'ngeïntegreerdemaniervanupdaten,waarbijdefout indemeting
als het warewordt weggefilterd, wordt indeliteratuur met determKalmanFiltering(Kalman, 1960) aangeduid. Men kan het deterministische model ook updaten door niet de
voorspeldegrootheidbijte stellenmeteenstatistischemethode,maardoorhetdeterministische modelzelfbij te stellenaandehandvantussentijdse informatievanmetingenvandete
voorspellen grootheid.Ditheeft tot gevolgdatdevoorspellingvandetevoorspellengrootheid automatisch (in goede zin) meeverandert. Deze laatstgenoemde methode waarbij de
deterministische methode zelf (of eigenlijk beter: haar parameters) wordt bijgesteld staat
bekend als recursieve parameterschatting (Young, 1984). Ook deze methode kan worden
toegepast door het gebruik van Kalman Filtering, waarbij in dit geval de gemaakte model
foutenvanhetdeterministischemodelzogoedmogelijkworden "weggefilterd".

2.2Keuzeuitdemogelijkeflood-routingmethoden
2.2.1Keuzeuitdedriehoofdmethoden: hethybridemodel
Daar het onmogelijk isallemogelijke "fiood-routing"-methoden te onderzoeken moet erin
dezestudieeenkeuzegemaaktworden,ofiniedergevalmoetdekeuzemogelijkheid worden
ingeperkt. Indezeparagraafzaldaaromgepoogdwordeneenverantwoordekeuzetemaken
uit éénvandedriehoofdmethoden welkeindevorigeparagrafen beschrevenzijn(teweten:
de statistische-, de deterministische- en de hybride methode). Bij de discussie omtrent de
keuzevanmethodezalookaandachtbesteedwordenaandedoelstellingen dieomschreven
waren bij de aanvang van het afstudeervak en zullen naast rationele ook gevoelsmatige en
practischeargumenteneenrolspelen.
Er is in deze studie bewust niet gekozen voor een volledig statistische aanpak. Er zijn
hiervoor een aantal redenen aan te geven. De hoofdreden hiervoor is dat de auteurs deze
methode als minder logisch en als minder interessant ervaren. Een hydroloog streeft er
namelijk naar hydrologische processen te begrijpen en niet slechts te beschrijven. En wat
voor zin heeft het omprocessen diewereedsbegrijpen, zoalsbijvoorbeeld demassabalans,
op statistische wijze te "ontdekken". De hydrologie maakt daarom net als tal van andere
natuurwetenschappelijke vakgebiedentelkensdeontwikkeling doorvanbeschrijvend (empirie) naar verklarend (Nash,1970). Uit bovenstaande paragraaf 2.1.2 mag blijken dat de
statistische methode niet de aangewezen manier is om de achterliggende processen en de
sturendemechanismenindeafvoerhydrologie tebegrijpen.
Daarnaast iserhetpractischeargument daterreedseenstatistischvoorspellingsmodel voor
deRijn bestaat indevormvaneenmulti-lineairregressiemodel ontwikkeld door DeRonde
(1986) en verbeterd doorPromes(1987) endat het daarom wellicht minder nuttigisnogmaals dezelfde weginte slaan. Omdathetmodelechter onnauwkeurig isvoordederdeen
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de vierde dag (Van den Eertwegh, 1991) zou de toepassing van niet-lineaire statistische
technieken misschienuitkomst kunnenbieden. Er wordt daaromopdit moment doorRWS
(Rijkswaterstaat) onderzocht of verbeteringen mogelijk zijn met behulp van niet-lineaire
statistischetechnieken(Parmet, 1995).
In deze studieisooknietgekozenvooreenvolledigdeterministischeaanpak,maargekozen
voor eencombinatievaneenstatistischendeterministischmodelindevormvaneenhybride
model.Eenbelangrijk argumenthierbijisdatgestreefd werdnaareenzoeenvoudig mogeüjk
model met een relatief goede prestatie. Het model zou zonder al te veel moeite moeten
kunnen toegepast worden op andere rivieren dan de Rijn, dat wil zeggen ook wanneer
weinig(ofonnauwkeurige!) databeschikbaarzijn.
De keuzevoor eenhybridemodellijkt wellichtinstrijd metbovengenoemd strevennaarhet
begrijpen vandeachterliggendeprocessendiezichindenatuurafspelen. Tochhoeft ditniet
noodzakelijkerwijs zote zijn. Het isnamelijk depersoonlijke meningvan deauteurs isdat
een volledig deterministische beschrijving van de werkelijkheid niet mogelijk is. In wezen
bestaan alle hydrologische processen uit een min of meer deterministische en een min of
meer statistische component. Een voorbeeld kan gegeven worden door te kijken naar het
karakter van het weer, eenzeer belangrijke component in de hydrologische kringloop.Het
weerwordt namelijk gekenmerkt dooreenzeerhogematevanonvoorspelbaarheid doorzijn
inherent chaotischkarakter ("indezinvandechaostheorie").Uiteraard liggenvelehydrologische processen dusdanig dicht aan de deterministische danwei statistische kant dat zij
met respectievelijk deterministische en statistische modellen afdoende beschreven kunnen
worden. Volgens de auteurs zou dewaarheid bij dit soortflood-routingproblemen bestin
het midden kunnen liggen enishet dan ook zeker demoeitewaard dit nader te onderzoeken.
Een derdeargument omnietvooreencompleet fysisch modeltekiezenisdat eenvolledige
en nauwkeurigedeterministische aanpakteveelwerkvergt ombinneneen afstudeerperiode
af te ronden. BovendienisdoorRWSzélfhetplanisopgevat ominsamenwerking methet
WaterloopkundigLaboratorium(WL)eencompleetfysisch modelteontwikkelen.
Als laatsteisookhetleeraspectvandit afstudeerproject vanbelang.Juisthethybridemodel
leent zichervoor omveleverschillendemethodentecombineren.Zokrijgt mendemogelijkheid om zich meerdere methoden eigen te maken en verschillende methoden onderling te
vergelijken.
2.2.2Dehydrologischecomponentvanhethybridemodel
De meest bekende hydrologische methoden zijn wellicht de Kalinin-Milyokov en de
Muskingum-Cunge methode.DeKalinin-Milyokov methode maakt gebruikvaneenlineaire
relatie tussen de inhoud (berging) van het systeem en de afvoer. Er wordt daarbij eenlink
gelegd naar de theorie van lineaire reservoirs ontwikkeld in de neerslag-afvoerhydrologie
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doorNash(Nash, 1960,inO'Donnel).BijdezemethodewordenafVoergolven "gerout"door
een cascadevan lineaire reservoirs. De Muskingum methode, inzijn oorspronkelijke vorm,
gaat uit van een lineair verband tussen de berging en de gewogen in- en uitvoer van één
enkel lineairreservoir (het reservoir dat overeenkomt methettraject). Een vergelijkingsstudievanenkelehydrologischemethodenwordt gegeveninDooge(1986)eninWeinmannen
Laurenson (1979).Hoewel deMuskingum methodetheoretisch gezienniet debestehydrologischeflood-routingmethodevormt(zieook:Apollov,Kalininetal.pp.53, 1964)istoch
dezemethodegekozenalshydrologische componentvanhet hybridemodel.De hoofdreden
hiervoor is dat de Muskingum methode als voordeel boven de Kalinin-Milyokov methode
heeft, dat de parameters erg gemakkelijk te calibreren zijn. Verder maakt de eenvoud van
deze methode het uiteindelijke model tamelijk doorzichtig, waardoor het effect van de
invloed van de verschillende deelcomponenten beter zichtbaar wordt. Uiteraard blijft het
mogelijk om, wanneer deze effecten bestudeerd zijn, in de toekomst over te schakelen op
een hybride model met een hydrologische component die ingewikkelder maar theoretisch
meergefundamenteerd is.
2.2.3Destatistischecomponentvanhethybridemodel
Voor de keuze van de statistische component bestaan ook verschillende mogelijkheden.
Daarbij kangedachtwordenaaneenstatistischetermindevormvaneeneenvoudigARMA
(auto regressive moving average) model, of een uitbreiding met een Kalmanfilter.Ook
combinatie vandeMuskingum methodemet eenniet-lineairestatistischetechniekzoalseen
neuraal netwerk kan onderzocht worden. In deze studie zal de combinatie van deMuskingum methode met een aantal statistische methoden (waaronder bovengenoemden) worden
onderzocht en zullen de resultaten van deze combinaties vergeleken worden om daarna te
komen tot één beste combinatie of meerdere goede combinaties. Deze combinaties zullen
vervolgens gebruikt worden omafvoervoorspellingen temakenaandehandvanhistorische
gegevens.
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3Algemeneinformatie bijdemodellen
3.1HetstroomgebiedvandeRijn
3.1.1 Inleiding
De beschrijving van het stroomgebied van de Rijn en het hoogwater op de Rijn in deze
paragraafisbeknopt enderhalveonvolledig. Voor eenmeeruitvoerigebeschrijving wordt
verwezen naar de RIZA-nota van Van der Made (1982) over de hydrologie van het
stroomgebiedvandeRijnennaareenvoorlichtingsbrochures vanRijkswaterstaat "De Rijn"
(1993)en"Eenzeevanrivieren" (1995). Onderstaande tekst isafkomstig uit dezebronnen
tenzij andersisvermeld.
3.1.2 Het stroomgebied van de Rijn
Het stroomgebied van deRijn ismet eenoppervlaktevanzo'n 185.000km2,relatiefklein
vergelekenmetdievandeWolga endeDonau. Desondanks isdeRijn door zijn functie als
scheepvaartrouteéénvandebelangrijkste riviereninEuropa. Het stroomgebied vande Rijn
dat in zijn geheel zichtbaar is in figuur 3.1-1 omvat naast veruit het grootste deel in
Duitsland ook deleninZwitserland, Oostenrijk, Frankrijk, Nederland, Italië enBelgië.
Het stroomgebied van deRijn isglobaal inte delen het Alpengebied endebovenrijnse en
benedenrijnse laagvlakte. Vooral in het voorjaar en de zomer speelt sneeuwsmelt in het
Alpengebied eengrote rolinhet hydrologisch regimevandeRijn. Dit regimeresulteert in
het Alpengebied inhet feit dat dehoogste afvoer 68maalgroter isdan delaagste afvoer.
BijLobithisdehoogste afvoer nogmaar 21maalgroter dandelaagste afvoer. Gemiddeld
is 50% van de jaarlijkse afvoer van de Rijn afkomstig van sneeuwsmelt. In de zomer
bedraagt de sneeuwsmelt gemiddeld 70%vande afvoer vandeRijn.
Vanaf Bazel stroomt de Rijn door de bovenrijnse laagvlakte in Duitsland. Hier voegen
enkelegrotezijrivieren,afkomstig uitdeVogezen enhetZwarteWoud zichbijdeRijn. Het
verhang van de Rijn neemt in deze laagvlakte geleidelijk af. In Koblenz mondt de
belangrijkste zijrivier van de Rijn, deMoezel, uit in de Rijn. De moezel ontspringt in de
Vogezen in Frankrijk en heeft met een oppervlakte van ± 20 700 km2 ook het grootste
stroomgebied van de zijrivieren van de Rijn. Daarnaast zijn ook de Main en de Neckar
zijrivierenmeteenaanzienlijk stroomgebied (respectievelijk 19600km2en 14000km2).In
debenedenrijnse laagvlaktemondeneengroot aantalzijrivieren uit indeRijn. Ondanks hun
relatiefgeringeomvangquaafvoer zijnzijvangroot belangvoor de hoogwatervoorspelling
bij Lobith omdat zij relatief dicht in debuurt van Lobith liggen en alsgevolg daarvan de
waterstand bijLobith op kortetermijn kunnen beïnvloeden.
Integenstellingtot deMaas,diezichkenmerkt door grotefluctuatie gedurendehetjaar, is
de Rijn een rivier die gedurende het gehelejaar een aanzienlijke afvoer kent (gemiddeld
2300m3/s).Dittoeteschrijvenaanhetfeit datde sneeuwsmelt inhetvoorjaar en'szomers,
endeneerslagindeherfst enwintereenbelangrijke rol speelt. DeMaas (gemiddelde afvoer
= 320m3/s)daarentegen iseenechteregenrivier die,alsgevolgvanhaarrelatief kleineen
snelreagerendehydrologischesysteem,bijhevigeneerslagslechts 12uurvooruit voorspeld
kanworden.DeRijnisdankzijhaarrelatiefgroteenrelatieftraag reagerende hydrologische
systeemlangervooruit te voorspellen.
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De gemiddelde afvoer van de Rijn is sinds het midden van de vorige eeuw niet veel
veranderd.Deverdelingvandeafvoeroverhetjaarwel.Dezeveranderingisnaastdeaanleg
vanstuwmereninhetAlpengebiedookinruimematetoeteschrijvenaanverstedelijking,
ontbossingenkanalisatieennormalisatievandeRijnenzijntakken.

Figuur3.1-1: StroomgebiedvandeRijn
12
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3.2Hoogwater opde Rijn
3.2.1 Definitie
VanhoogwateropdeRijnwordtinhetalgemeengesprokenwanneerdewaterstandvande
Rijn te Lobithhogerisdan+14meterNAPeneenverderestijging naar+15meterNAP
verwachtwordt. Dezesituatieheeft zichindeafgelopen driejaaraltweekeervoorgedaan
(namelijkin 1993en1995).
3.2.2Oorzakenvanhoogwater
Hoogwaterkanveroorzaaktwordendoorverschillendefactoren. Teneerstespeeltdirecte
neerslageenbelangrijkerol.Hoogwatergolvenwordennamelijk alsregelveroorzaakt door
fronten van depressies, afkomstig van het noordelijke deel van de Atlantische oceaan.
Zonder aanhoudende depressies boven het stroomgebied van de Rijn, zou nauwelijks
hoogwatergolfkunnenontstaan.Wanneerneerslagindevormvansneeuwaccumuleertkan
ditnatuurlijk eentijdenseenlateredooiperiodeeengroterolgaanspelen.Dedooiperiode
dientdanwelstrengtezijnenenkeledagenaantehouden.Daaraanhoudende,vanuithet
westenafkomstige depressiesvoornamelijk voorkomenindewinterendezevaakgepaard
gaanmeteentemperatuurstijging tredendemeestehoogwatergolven ookopindewinter
of het voorjaar. Alsderdefactor speelt deverzadigingsgraad vandebodemdikwijlseen
cruciale rolbijhetontstaanvanafVoergolven. Dematevanverzadigingvandebodemis
immersbepalendvoordeinfiltratiecapaciteit vandebodem.Zozalde infiltratiecapaciteit
van eengeheelverzadigdebodemzeergeringzijn,waardoor debodemalseen"pseudoverhard oppervlak" gaat fungeren en de reactiesnelheid van het hydrologische systeem
toeneemt.
Dat de meeste hoogwatergolven optreden in dewinter enhet voorjaar isook duidelijk
zichtbaar intabel3.2-1,waarinde 10hoogsteafvoeren gemetenteLobithvandezeeeuw
zijnweergegeven.
Tabel3.2-1:Ranglijst piekafvoeren vandeRijnbijLobith (Bron:
RWS/RKZ, 1990; 1995)
Rangnummer
Datum van depiek
Jaar
Debiet [m3/s]
1
1926
12600
3/4januari
2

2 februari

1995

12060

3

18januari

1920

11370

4

25 december

1993

11 100

5

30maart

1988

10300

6

1920

10000

7

2januari
3/4januari

1948

9 890

8

27 februari

1970

9 850

9

31mei

1983

9 780

10

21 ianuari

1955

9 550
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3.2.3 Gevolgenvanhoogwater
Degevolgenvanhoogwaterkunnenaanzienlijk zijn.Degrootsteschadeontstaatuiteraard
bijoverstromingvaneenwinterdijk, ofnogerger,wanneerersprakeisvaneendijkbreuk.
Hetmagduidelijkzijndatindatgevaldemateriëleschade(maarsomsookdeimmateriële
schade)erggrootkanzijn. Daarnaastbestaat ereenkansopwaterschade dieonstaatten
gevolgevaneenverhoogdekwelstroomachterdedijkbijhoogwater. Ookkanerindirecte
economische schade zijn, bijvoorbeeld als gevolg van evacuatie bij dreigend
overstromingsgevaar.
Duidelijkevoorbeeldenvandergelijkegevolgenvanhoogwaterhebbenzichaangediendin
1993en 1995. Hetislogischdatinveelgevallendeschadevanhoogwatervoorkomenof
beperktkanwordendoordesituatieinNederland enindebovenstroomsgelegengebieden
goedindegatentehoudenentijdigmaatregelentenemen. Eenbelangrijk hulpmiddelhierbij
vormendezogenaamdehoogwatervoorspellingsmodellen. Indezestudiewordtgepoogd
bijtedragenaaneenverbeterdinzichtindezemodellen.

3.3Gebruiktedata
3.3.1AfVoerdataentrajectkeuze
Aangezien in deze studie gebruik is gemaakt van een hydrologische methode welke
gebaseerd isopeenmassabalans,washetwenselijk omtebeschikkenoverafvoerdata in
plaats van over waterstanden. Er isgebruik danook gebruik gemaakt van eendoorhet
RIZAgeleverdedatasetwaarinwaterstandenreedszijnomgezetinafvoeren middelseen
gemiddeldeQ-hrelatiesafkomstig vanhetRIZAenDuitseinstellingen.
EengrootgedeeltevandeDuitseRijnisindezestudieonderverdeeldindrietrajecten:
Worms-Andernach,Andernach-DüsseldorfenDüsseldorf-Lobith. Infiguur3.3-1iszichtbaar
dat de grenzen van de trajecten ongeveer samenvallen met looptijdsgrenzen van een
hoogwatergolf,vanrespectievelijk 0, 1,2en3dagentot aanLobith. Deindelingvande
trajectenwasnaastdevoorkeuromdegrenzenvanelktraject samentelatenvallenmetde
zojuist genoemde looptijdsgrenzen, ook sterk afhankelijk van de voorwaarden van de
gebruikte Muskingum methode. Deze voorwaarden zullen nader worden toegelicht in
hoofdstuk 3. Ineersteinstantieisgetrachtvoorelkvandedrietrajecten eengewenste1daagse "voorspelling" te maken. Naar aanleiding vandegesteldevoorwaarden zou het
wenselijk zijninplaatsvanmeetpuntAndernach,meetpuntKoblenztegebruiken.Helaas
zijnmetingenafkomstigvanKoblenznietbruikbaarwegensstuwingsinvloedenvanderivier
deMoezel.
Aanhet beginvandeze studieisgetracht deéénjarige massabalansvandeverschillende
trajectentecontroleren.Ditwasechternietgoedmogelijk daarernietdebeschikkingwas
overdeafvoerenvanallezijrivieren. Tegenheteindvandezestudiekwamerbeschikking
overenkeleafvoerperiodenvanderivierdeLippe,waardoorervoorhettraject DüsseldorfLobithdemogelijkheid onstonddemassabalanstecontroleren(zieappendixA).Uitdeze
controlebleekdathetéénjarigemassabalansverschiltussenLobithenDüsseldorfaanzienlijk
kleinerisdandesomvandeafvoeren vandezijrivierteHattingen(Ruhr)enSchermbeek
(Lippe).Hetiswaarschijnlijk datinéénvandeQ-hrelaties(voorhetbegripQ-hrelatiezie
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paragraaf 3.4) van debovengenoemde meetpunten eenonzuiverheid zit. Een mogelijke
verklaring voor dezeonzuiverheid volgt uit het feit datter bepalingvan deQ-h relaties
verschillendemeetmethodenwordengebruikt.
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Figuur3.3-1: MeetpuntenopdeRijnenzijrivieren
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3.3.2 De geselecteerde hoogwatergolven
Bij het onderzoeken van de verschillende modellen in deze studie, zijn afvoerdata van
verschillende hoogwatergolven toegepast om inzicht te krijgen in de variatie van de
parametersenderobuustheidvandeonderzochtemodellen.Uit deperiodevanjanuari 1988
totmei 1995zijnvierhoogwatergolvengeselecteerd. Er isgekozenvoor recent opgetreden
golven, aangezien voor een dergelijk korte periode verwacht wordt dat de hydrologisch
systeemvan deRijn onveranderd is. Omeenideetegevenvan degrootte enhet ontstaan
vandehoogwatergolven,isdeglobaleopbouwvan deviergolvenweergegeven infiguren
3.3-2 t/m 3.3-5.
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Figuur 3.3-2 Opbouw hoogwatergolf maart 1988.
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Figuur 3.3-3: Opbouw hoogwatergolf februari 1990.
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Figuur3.3-4:Opbouwhoogwatergolfdecember1993.
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Figuur3.3-5:Opbouwhoogwatergolfjanuari 1995.
Uitdefigurenblijkt datereenaantalduidelijkeverschillentussendegolvenoptemerken
zijn. Ten eerste is de golf van 1990 vergeleken bij de andere golven nauwelijks een
hoogwatergolftenoemen.Wijachtenhetechtervanbelangdathetuiteindelijk gezochte
modelookgeijkt isvoorminderhogegolven.Zichtbaarisdatdeafvoer vandezijrivieren
tussenDüsseldorfenLobith(RuhrendeLippe)bijdeeerstepieknauwelijks eenrolheeft
gespeeldendatdezegolftop vanafDüsseldorfzelfsafgevlaktis.
Debredegolfvan1995valtopvergelekenbijderelatiefkortstondigepiekenvandeandere
hoogwatergolven. Ondankshet feit dat detop van dehoogwatergolf opdeRijn slechts
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