nietgeldt.Indeanalysezijn tweeaannames
gemaakt:
• Opbasisvandekleineverschillen tussen
deberekendewaterstandstatistiek met
deneerslagreeksvanDeBiltvanaf1906
tot 1974endeneerslagreeks vandeafgelopen30jaar wordtgesuggereerd datde
neerslagreeks vanelkewillekeurige30
jaar representatiefis voordevolledige
periode;
• Bovendienwordt opbasisvandezekleineverschillengeconcludeerddatde
berekendewaterstandstatistiek opbasis
vandereeksvanRotterdamvandeafgelopen 30jaar tevensrepresentatief zijn
vooreenlangereperiode,oftewel vergelijkbaar met dereeksvanDeBiltvande
afgelopen 30jaarenookmetdereeksvan
DeBiltvanaf1906tot1974.

REACTIE

Regionale verschillen
inneerslag verdienen
betere onderbouwing
Inhetartikel'Invloedvandezeeopdeneerslagverdelingendefrequentie vanwateroverlast'in
deuitgavevanH 2 0van i4j'anuarijl. wordtop
basisvannetrslaggegevenseneenneerslagafvoermodelgestelddat"wetenschappelijkonderzoekaangetoondheeftdathetvermoedenjutst
kanzijndathetinhetkustgebiedharderregent
daninDeBilt".Indeargumentatiewordtechtervoorbijgegaan aandestatistischeonzekerheden.Deargumenteninhetartikelkunnendaaromintwijfel wordengetrokken.Ditneemt
overigensnietwegdatweldegelijk aanwijzingenbestaandatindeomgevingvanRotterdam
meerneerslagvaltendatdezeneerslagooktot
grotereoverschrijdingsfrequenties vanwaterstandenleidt.Deconclusieverdientechtereen
meergedegenonderbouwing,aldusRudolfVersteegvanHKVLijninwater.

Beideveronderstellingen zijn statistisch
nietverantwoordgeziendebeperktesteekproefvan30jaarendedaardoorgrotestatistischeonzekerheid.Ditwordtindebijgevoegdegrafiek geïllustreerd. Indegrafiek
zijnderesultaten vaneenstatistische analysevandewaterstanden weergegeven.De
waterstanden zijn berekend meteenneerslagafvoermodel waarbij detijdreeks vanDe
Biltisgebruikt. Indegrafiek zijn naast de
volledigetijdreeks (1906-2003)ookdrie gelijke,nietoverlappende,tijdvakken van30jaar
weergegeven(gelijkaandelengtevande
neerslagreeks vanRotterdam).

Inhetartikelschrijven deauteurs datde
waterstanden berekend metdeneerslaggegevensvanRotterdam (meteenneerslagreeksvandeafgelopen 30jaar)voorverschillendeherhalingstijden beduidend hoger zijn
dan berekend metdeneerslagreeks vanDe
Bilt(zowelberekend metdeneerslagreeks
vandeafgelopen 30jaar alsmet deneerslagreeksvanaf1906tot 1974).Opvallendisdat
vooralleanderekuststations dezeconclusie

SC

Indegrafiek isteziendatdeverschillen
tussendestatistiekvandeafgelopen 30jaar
inderdaad nauwelijks afwijkingen vertoont
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tenopzichtevandevolledigereeks.Wordt
echtergekeken naarandere30-jarigeperioden,dan blijken dezegroteafwijkingen te
vertonen tenopzichtevandevolledigereeks.
Inundatievanhetlaagstemaaiveld(80cm
bovenstreefpeil) komt bijdeenereeksvan30
jaar maareensinde50jaar voor,bijdeanderereeksvan30jaareensindetienjaar.Dat
deneerslagreeks vandeafgelopen 30jaar
representatiefis voordetijdreeksanalyse van
devolledigeperiodeberustdusoptoeval.
VooriederelocatieinNederland geldtdatde
periode 1974-hedenslechtseentoevallig tijdvakis.
Alsvoordeenelocatiegeldtdatdeafgelopen 30jaar representatiefis (voorDeBilt),
hoeft datvooreenanderelocatie (Rotterdam)niettegelden.Deafwijkingen diezijn
geconstateerd tussen dereeksvanDeBilten
dereeksvanRotterdamzijn vergelijkbaar
met dehiergeconstateerdeafwijkingen tussendeverschillende tijdvakken vanDeBilt
enkunnendaarmeeberusten opdetoevallig
genomen steekproefvan30jaar voorRotterdam, f
RudolfVersteeg (HKVLijn in water)

Weerwoord
Wezijn blij met deaandachtvoorons
artikel naar'regionale neerslagspreiding'en
hetfeitdatdeconclusiesingenoemd artikel
overeenmogelijk kusteffect iniedergeval
wordenonderschreven.Vervolgenswordt
hetonslastiggemaakt omophet betoogvan
deheerVersteegtereageren,vanwege het
feitdatzijn betoogisgerichtoptwee (foutieve)aannamesdieinhetgeheelnietinons
artikelgenoemd worden.
Hijsteltdatwijinhetartikel suggereren
dat"deneerslagreeks vanelkewillekeurige
30jaar representatiefis voordevolledige
periode"endatwijconcluderen dat"de
berekende waterstandsstatistiek opbasisvan
dereeksvanRotterdam vandeafgelopen 30
jaar tevensrepresentatiefzouzijn vooreen
langereperiode."Uiteraard zijn beideveronderstellingen statistisch niet verantwoord,
endaaromooknietdooronsgemaakt, f
Olivier Hoes (TUDelft/Nelen en
Schuurmans Consultants)
JelmerBiesma (Hoogheemraadschap van Schieland/Krimpenerwaard)
KeesStoutjesdijk (Waterschap Hollandsche Delta)
Frans vanKruiningen (Hoogheemraadschap van Rijnland)

