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runs(ofensembleleden)vandit'EnsemblePredictionSystem'(EPS) hebbenondetlinglicht
afwijkende beginvoorwaarden.Eénrun heeft
dezelfdevoorwaardenalshet deterministische
model:deconttolerun.Deinitiëlecondities
voordeoverige50runswordenopgestelddoor
aandeonverstoordebeginvootwaardenkleine
verstoringen toetevoegendiebinnendeonzekerheidliggen.Deverstoringenwordenzo
gekozendatde50nieuwevoorwaardenzoveel
mogelijkeenuniforme ruimtelijke spreiding
eneengelijkewaarschijnlijkheid hebben.Elke
twaalfuurwordthetEPS-modeldoorgerekend
tottiendagenvooruit.
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Inde meteorologiewordtintoenemende mategebruikgemaaktvankansverwachtin^en.l/roeierwas
deweersverwachtinggebaseerdopecumodeluitkomst. Dezedeterministischeverwachting zegtechter
nietsoverdezekerheidvandieverwachting.Tegenwoordigwordtdedeterministische verwachting
danookvaak^ecombineerd meteen kansverwaclitincj,diedemogelijkevariatie m hetverwachte
weerbeeld weltotuiting brencjt.Ookvoorhetoperationele waterbeheerbiedtdezeontwikkeling
perspectief! Opsommigecjebeiirtemsscn kanmenbeterbedachtzijn,a!isdekansdatzeoptreden
110$ zoklem.Inditartikelwordenenkeleaspectenvanhetgebruikendebetrouwbaarheid van neersla^-kansvcrwachtin^eninhetwaterbeheerverkend.
Atmosferische modellenworden voortdurendverbeterd.Erkomtsteedsmeerinzichtin
atmosferische processenenderekencapaciteit
vansupercomputers neemt toe,waardoorde
atmosfeer steedsbeternumeriek beschreven
kanworden.Tochblijft devoorspelbaarheid
vanhetweerbeperkt.Tendelewordtditveroorzaaktdoorhetfeitdatnumerieke modellen
altijd eenbenaderingzullenblijven vande
exactefysische processenindeatmosfeer.Een
anderebelangrijke oorzaakligtindebeginvoorwaarden vanhetmodel.Deinitiëleconditieswordenvastgesteld opbasisvanwaarnemingen.Dezewaarnemingenzijn echter
beperktinaantalennauwkeurigheid.Aangeziendeatmosfeer eenchaotischsysteemis,
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kunnen kleinefoutjes indebeginvoorwaarden
uitgroeienenvangroteinvloedzijnopde
betrouwbaarheid vaneenverwachting.Deze
betrouwbaarheid isechternietaftelezenaan
deuitkomsten vaneendeterministisch model.
Het'EuropeanCentrefor Medium-Range
WeatherForecasts'(ECMWF)inReading,
Engeland,heeft in 1992eenhulpmiddel ontwikkeldomeenschattingtekunnen maken
vandeinvloedvandegenoemdeonzeketheden
opdeuitkomsten.Naasteenwereldomvattend
deterministisch modelmeteengridafstand
van40x40kmwordtookeenmodelgebruikt
meteengridafstand van80x80km.Ditgroveremodelwordt 51keerdoorgerekend.De51
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Statistische verificatie
Intheoriezouelkensemblelidevenwaarschijnlijk moetenzijnenzoudespreidingvan
hetensembleeengoedemaatmoetenzijnvoor
debetrouwbaarheid vandedeterministische
verwachting.Maarisdatookzo indepraktijk?
Eenalgemene,veelgebruiktemethodevoorde

PresentatiesvanEPS-neersIqgvenvacluirui voorDeBiIr(4Jebruari 2004):(a) modeluirkomstenperzesuur,(b) kansverdeling perzesuur(KNMI, 2004;HydroNET,2004).
EPSneerslagpluimvoorDeBillop
4-2-2004.12uur
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Demodelresultaten kunnenopverschillendemanierenwordengepresenteerd.Afbeelding iageeft eenneerslagpluimweer:perzes
uur isvanallerunsdeverwachteneerslaguitgezettegendetijd.Ookdeuitkomst vanhet
deterministische model(operationeleverwachting) isweergegeven.Aan hetvetschil
tussendecontrolerunendeoperationeleverwachtingisaftelezenwatdegevolgenzijn
vanhetgroveregridvoordemodeluitkomsten.
Demodeluitkomsten kunnenookgegroepeerd
wordeninklassen.Hetpercentagevande
ledendatbinneneenbepaaldeklassevalt,geeft
dekansdatde werkelijke neerslagindieklasse
valt(afbeelding ïb).Depluim kanooknogverderverwerktwordentoteendroogte-ofwateroverlastverwachting,doorbijvoorbeeld de
ensembleleden tegebruikenalsinvoervoor
eenwaterbalansmodel (afbeelding za)ofeen
gedetailleetdmodelvaneenwatersysteem
(afbeelding2b)3'.
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EPS neerslag kansverwachting voor De Bilt op
4-2-2004. 12uur
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zijn deonderste intervallen tevol;dan volgt
een teleegmiddengedeelte en het bovenste
interval isweer iets te vol.De overbevolking
van deonderste intervallen onrstaat doordat
het vaakvoorkomt dat veel ensembleleden
kleinehoeveelheden neerslag verwachten, terwijl erin werkelijkheid nietsvalt2'.Dit verschijnsel zou ten dele veroorzaakt kunnen
worden door het model zelf Het isechter ook
tewijten aan degebruikte verificaticmethode.
Degridbox-gemiddelde EPS-verwachtingen zijn namelijk vergeleken met puntwaarnemingen.Eigenlijk zou dezeverificatie moeten
plaatsvinden met gebiedsgemiddelde waarden.
Het iste verwachten dat deverdelingover de
intervallen dan beter is.Dekans dat ergens in
het gebied iets valt,isgroter dan de kans dat
het preciesboven deregenmeter in DeBilt
regent.Deonderste intervallen zullen daardoor minder overbevolkt raken.Ookde plaatselijke uitschieters die nu het bovenste interval
tevolmaken, zullen worden uitgemiddeld
over het helegebied.Helaas ishet erg moeilijk
gebiedsgemiddelde zes-uurssommen tegenereren dievoldoende nauwkeurig zijn voor deze
statistische verificatie. Het aantal grondstations met betrouwbare uurmetingen is
beperkt en alsgevolg hiervan kunnen drieuursradargegevens nog niet optimaal gecorrigeerd worden1'.

verificatie van EPS-ensembles ishet Talagranddiagram 2 . De51ensembleleden delen de ruimtevan mogelijke neerslaghoeveelheden op in
52intervallen. Het onderste interval loopt van
otot het onderste ensemblelid, het bovenste
interval loopt van het hoogste ensemblelid tot
oneindig.In theorie heeft elk interval circa
tweeprocent kans uiteindelijk de werkelijke
neerslag tebevatten. Door de intervallen van
onder naar boven tenummeren van 1 tot 52en
te tellen hoe vaak in elk interval de werkelijke
neerslagvoorkwam, kangecontroleerd worden
ofdezeveronderstelling correct was.In afbeelding 3 zijn deTalagrand-diagrammen weergegeven van de neerslagverwachting voorDe
Bilt voorzesuur, driedagen en tien dagen
vooruit. Drie dagen vooruit wilzeggen dat de
verwachte zes-uursom voor72uur vooruit is
vergeleken met degemeten zes-uursom voor
dat tijdstip. Gekeken is naar de EPS-ensembles
van 12:00uur 'smiddags over deperiodeseptember 2002t/m december 2004.
Het Talagrand-diagram voor deeerstezes
uur toont eengrote overbevolking van de twee
buitenste intervallen:de pluim isveeltesmal.
Maar liefst 43,5procent van de waarnemingen
ligt buiten depluim, terwijl dat in theorie
maar circavier procent had mogen zijn. Met
een toenemende verwachtingstermijn vlakt de
grafiek af Vooralle verwachtingstermijnen

Verwachtwateroverschot/ -tekort voor DeBilt
bepaald op 12-8-2004
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Verificatie EPS voor het waterbeheer
Watzegt nu het gegeven dat EPS-ensemblesstatistisch aldan niet correctzijn? Het
zegt alleen iets overde(gemiddelde)juistheid
van dekansklassen.Debetrouwbaarheid van
de kansklassen iseen belangrijk uitgangspunt
vooreen kansverwachting,maar zegt niet
alles.Het zegt bijvoorbeeld niets overdeprestatiesvan EPSwat de weersverwachting voor
morgen betreft.
Inafbeelding 4aisdegemeten driedaagse
neerslagsom weergegeven voorDeBilt, samen
met het 50%-percentielvan de verwachte som
voor deeerstedriedagen.Devorm van beide
curven isglobaalgelijk, wat erop wijst datEPS
in iedergeval informatie levert over het weer
van morgen. Tussen verwachting en werkelijkheid komen echter afwijkingen voor.Datis
niet meerdan logisch:het 50%-percentiel zegt
alleen dat ereventueel kans isdat ermeer of
minder neerslagvalt dan deaangegeven lijn.
Zoalsgeïllustreerd isin afbeelding 4b,is
het inherent aan een kansverwachting dat de
ene keerdeneerslagsom onder het 30%-percentiel van het EPS-ensemblekan vallenen de
andere keer ruim boven her90%-perccnticl.
Dat maakt eengoede beoordeling van de situatielastig.Daarbij komt nogdat een meteoro-

Verwachte waterstand in Land van de ZesMolens
bepaald op 1-1-200322:00 uur
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Ajb.2:

VerwerkteEPS-neerslagvcnvachtingen:(djverwerkingtotwateroverschoten-tekortverwachting,(b)venverking totwaterstandvcnvachnng met behulpvan ecuminimaal
(30%-pcrccntiel),gemiddeld(50%-pcrcenrieI)enmaximaal neerslagsccnario(poS-percentidj(HydroNET,2004).

Ajb.3:

Talagrand-diagrammen voorDeBilt(september2002t/m december2004):respectievelijkzesuur, driedagen enttcndagm vooruit.
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Aft. 4:
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wachtingbinnen marges van twaalfuur te
vroegofte laat was.'Goed,maar teIaat'wil
zeggen dat de periode met grote neerslagsommen welvoorzien was,maar dat het begin van
deze periode meer dan twaalfuur te laat werd
verwacht.
Zoalseerdergesteld isaltijd reageren op
minimaal één run boven de 25 mm het meest
veiligin verwachte situaties van wateroverlast.
Indatgeval werd 18 vande 20keerdat er daadwerkelijk meer dan 25 mm viel,goed gereageerd en werd er twee keergemist. Dit goede
resultaatging echter gepaard met 77 keereen
onterechte ingreep.Werd pasgereageerd als
tien procent vande runs meer dan 25 mm in
driedagen aangaf,dan werd twee keer een
extremegebeurrenis gemist en één keer te laat
gereageerd. Het aantal onterechte reacties was
teruggebracht naar34.
Afbeeldingen 5ben5ctonen vergelijkingen
van deverwachtedriedaagse sommen voor dag
4t/m 6en dag7 t/m 9. Nogsteeds werden de
meesreextreme perioden voorzienals altijd
gereageerd werd alser minimaal één run meer
dan 25 mm in driedagen verwachrte.Het aan-

8-2-2003

26-1-2003

tal onterechte reacties dat daarmee gepaard
ging, nam echter enorm toe.Warendat er in
afbeelding 5anog77, in afbeelding 5ben 5c gaat
het om respectievelijk 107en t25.Hieruit kan
een belangrijke conclusieworden getrokken:
alsalleen wordt geletop overschrijdingskansen
van meerdaagse sommen, presteren deEPSensembles van deeerstedriedagen het best. Uit
destatistische verificatie kwamen dezeechter
alsslechtste naar voren.Eenandere constatering isdat het aantal treffers en foute vootspellingcn voor langere verwachtingstermijnen
sneller afneemt bij grotere overschrijdingskansen.Dit wijst eropdat depluim steeds verder
uitwaaiert richting deklimatologische kansverdeling.Destatistischejuistheid van de
pluim isniet veranderd,deprestatie echterwel.
In de voorbeeldanalyse van afbeelding 5is
25mm in drie dagengebruikt als grenswaarde
voor deneerslagsom. Eenwaterbeheerder zal
uir ervaring weten hoeveelneerslag zijn
beheersgebied ongeveer kan verwerken. Mer
behulp van deanalysekan dan een indruk
worden verkregen van dewaarde van verschillendeoverschrijdingskansen en kan een keuze
worden gemaakt vooreen alarmdrempel.

Verificatie van overschrijdingskansen voordeeerstedriedagen, dag4t/m 6en dag7 t/m9. DeBilt,september 2002t/m december2004.
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[a)Vergelijking vandegemetendriedaagseneerslagsom enhet50%-percenrielvandeneerslagsomvoordeeerstedriedagenvoorDeBilt,(b)EPS-percentielenengemetenirie:neerslaasommenvoorDeBilt.

loogniet alleen EPS gebruikt, maar ook andere
informatiebronnen en ervaring. Een waterbeheerder heeft met de beschikking overdeze
aanvullende informatie en bovendien niet de
tijd om elkedag debeschikbare informatie te
analyseren. Het zou dus nuttig zijn alsde analyseautomatisch verloopt en een vast percentiel alscriterium kan worden gebruikt vooral
dan niet anticiperend ingrijpen. Welke percentielwaardegehanteerd moet worden, hangt
niet alleen afvande kwaliteit van EPSvoor het
verwachten van grote neerslagsommen. Ook is
van belang hoevaak men bereid isonterecht te
reageren. Altijd reageren alsminimaal één run
hogesommen verwacht,geeft de meeste zekerheid, maar heeft wel tot gevolgdat naat verhouding erg vaak ten onrechte wordt ingegrepen.In afbeelding 5awordt dit geïllustreerd
aan de hand van een voorbeeld. Gekekenis
naar deEPS-ensemblesvoorDeBilt van t2:oo
uur 'smiddags over de periode september2002
t/m december 2004. Gesteld isdat gereageerd
moet worden alsermeer dan 25 mm neerslag
voorde komende driedagen wordt verwacht.
Eenverwachring wasgoed als het begin van
eenextreme periode exact op hetjuiste
moment werd verwacht, maar ook alsdever-
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Hetoptredenvanwateroverlastende
daarmeegepaardgaandekostenzijn echter
vanmeerfactoren afhankelijk danalleenvan
deneerslag.Hetgedragendehuidigetoestand
vanhetwatersysteemzijn vanbelang,maar
ook de plaatsvandewateroverlastende
maniervaningrijpen.Gaathetomeenwoonwijkofeenweidegebied enbestaat ingrijpen
uithetaanzettenvaneenpompofhetpreventiefophogenvankaden?
Eenvolgendestapinhetvoorkómenvan
hoogwater isdanookde EPS-ensemblesals
invoertegebruikenvooreenmodelvanhet
watersysteem(afbeelding 2b)3''4'.Danwordt
eengoedbeeldverkregenvandeinvloedvande
neerslaghisrorie,kangoedgezienwordenwaar
problemenopkunnen tredenenkangekeken
wordennaarde effecten vanverschillende
maatregelen.Deanalysevanafbeelding 5kan
herhaaldworden,maardanmetgemetenen
verwachtewaterstanden.Deuitkomsten kunnenookgoedaaneen kosten-batenanalyse
wordenonderworpen,waardooreenbetere
keuzegemaaktkanwordenvooreenalarmdrempeldanalleenopbasisvanneerslag.

Conclusies
Als EPS-verwachtingen vergelekenworden
metpuntwaarnemingen, blijktdatdetheoretischekansverdelingvandeensemblesniet
helemaaljuist is. Hetgegevendateenkansverwachtingstatistischcorrect is, zegtechterniet
veeloverdeprestatiesvandeverwachtingvoor
hetweervanmorgen.Diezijn betertebeoordelenaandehandvan overschrijdingskansen
vanneerslagsommen.Uiteendergelijke analysevoordriedaagseneerslagsommen vanDe
Biltkomtnaarvorendatdeeerstedriedagen
vanhetEPS-ensemblehetbestpresteren,
ondanksdatze statistischhetminstcorrect
zijn.
Opbasisvandeanalysevanoverschrijdingskansenkaneeneerstekeuzeworden
gemaaktvooreenverantwoorde alarmdrempel. Dezekeuzekanverderwordenonderbouwdmeteenmodelstudieeneenkostenbatenanalyse.
Destatistischeverificatie,deanalysevan
overschrijdingskansen eneeneventuele
modelstudiekunnenverbeterdwordendoor
nauwkeurigegebiedsdekkende (radar)neer-

slagsommen tegebruiken.Hetisreverwachtendatdeaannamedanbeterkloptdatalle
ensembleledenevenwaarschijnlijk zijn.
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