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Recentisdediscussieopgewaaid overdevraag ofheiinlietkustgebied harderregent duneldersin
Nederland endekansopwateroverlast daardoorgroter is zieH Our. ien3 van dit jaar)' v .Tevens
speeltdevraagojde laatstejarensprakeisvaneenstructurele toenamevan iieerslaghoeveellieid en
-intensiteit inmetnamedekustgebieden.Uitkomsten vanstatistischeanalysesduiden voorbeide
vraagstukkeuweliswaarsterkindierichting, maai vanwegedegroteonzekerheden indergelijke
analysts kan dat nog nietonomstotelijkaangetoond worden.Dit blijkt ouderandereuiteenstudie
dieWL Delft Hydraulics inopdrachtvan hetHoogheemraadschap vanDelfland uitvoerde.
Indeafgelopenjarenzijn inhetbeheersgebiedvanDelfland (maarookeldersinNederland]bijherhalingopdiverselocatiesneerslagsommengemetendievoorheenals
exceptioneelbeschouwd werden.Ditroeptde
vraagopofmisschien sprakeisvaneenstructureelstijgende trend indeneerslag.DaarnaastspeeltdevraagofeengebiedalsDelfland
vanwegedeligginglangsdekustwellicht
meerkansheeft getroffen tewordendoordergelijkeextremen dangebieden landinwaarts.
Beidevraagstukkenzijn vangrootbelangvoor
hetontwetpvandewatetsystemen inDelfland.Hetisimmersgebruikelijk omvoorde
bepalingvanneerslagextremen inNederland
uit tegaanvanstatistiekenvanmeetstationDe
Bilt.Implicietwordtdaarmee verondersteld
datzoweldelocatie(DeBilt)alsdeperiodevan
metingen(1906-nu)tepresentatiefzijnvoot
alleregio'sinNederland indehuidigesituatie.
Hetisdaaromzaakomdezeaannameregelmatigtetoetsen.
Naaraanleidingvandewatetovetlastsituatiesin 1998endejarendaarnaisinopdracht
vanhetHoogheemraadschap vanDelfland uitgebreidaandachtaandebeidevraagstukken
besteed.Indeeersteplaatsheeft hethoogheemraadschap inapril2001 beslotentotuitvoeringvanhetprojectABC-Delfland.De
belangrijkste doelstellingvanditproject isom
toekomstigesituatiesmetintensieveneerslag
beterhethoofd tekunnenbieden.Recentis
eenevaluatie(ofherijking) uitgevoerd,waarin

duidelijk gemaaktmoestwordenofhetbeleid
mogelijk bijstelling behoeft6'. Deherijking
richttezichspecifiek opdeafvoer- enbergingscapaciteitvanDelflands boezem(ABC-boezem).Tijdensdeherijking iseen(hernieuwde)
analyseuitgevoerdnaarextremeneerslagenin
hetbeheetsgebied van Delfland7'.
Representativiteit station De Bilt
Voordebepalingvanneerslagexttemen in
Nederlandwordtdoorgaansgebruikgemaakt
vanstatistiekenvanmeetstation DeBilt.Tot
vootkortwatendezestatistiekengebaseerdop
demeetreeksvandeperiode1906-1977 ,maar

Afo. 1:

recentzijnnieuwestatistieken afgeleid,gebaseerdopdeperiode1906-20032'?8'.Omrekening
tehoudenmetregionaleverschillen wordt
geadviseerdomeencorrectietoetepassenop
destatistiekopbasisvanlokaleverschillenin
degemiddeldejaarneerslag''.InhetSTOWAonderzoek2'zijnderegionaleverschillenin
neerslagbinnenNederlandonderdeloep
genomenmiddelseenvergelijking vanstation
DeBiltmettienanderestations.HetmaximalevetschilmetDeBiltkwamuitoptwaalfprocent.Deconclusiewasdatmetdestatistiek
vanDeBilteengoedeeersteindicatieverkregenkanwordenvandeoverigelocatiesalseen
correctiewordttoegepastopbasisvande
gemiddeldejaatneetslag.Erwerdechterook
gestelddatditonderwerpnadereanalyse
behoeft. Ditwordtonderschrevenineenartikelinditvaktijdschrift3', waarinmiddels
simulaties vanneerslagafvoermodellen met
neerslagreeksenvanverschillendestationsis
aangetoond datdeneerslagvanRotterdam
overdeafgelopen 30jaarsignificant meeraanleidinggeeft totwaterovetlast dandeneerslag
vanDeBilt.Daarbij moetwelwordenopgemerktdatdegebruiktereeksentekortzijnom
vasttekunnenstellenofditveroorzaaktwotdt
doorhetkusteffect, hetstadseffect oftoeval.
Indeherijkingsstudie voorDelfland7'is
eenvergelijkinggemaakt tussendestatistiek
vanDeBiltenerzijds enbeheersgebiedvan
Delfland anderzijds.Daarbij isrekening
gehouden methetfeitdatDelfland eenheel
gebiedbeslaatenmeetstationDeBiltéénlocatie.Deneerslagreeksopéénlocatiebevat
immersinprincipealtijd meerextremendan
eenneerslagreeksdieovereengebiedisuitgemiddeld.Daaromisvoortwaalfbeschikbare
stationsinenrondomDelfland afzonderlijk
eenstatistiekafgeleid,datwilzeggeneen
functiebeschrijving vanneerslaghoeveelheden
versusoverschrijdingskans. Vervolgenszijn

Frequcnrieverdelincjjaarmaxima van dqgneerslagen te Delfland (puntqjfers) en De Bilt, periode 1951-2003.
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deze twaalffuncties uitgemiddeld om tot een
representatieve statistiek voor puntnccrslag in
Delfland te komen.
Inafbeelding 1 iseenvergelijking gemaakt
tussen dealdus afgeleide statistieken van DelflandenDeBilt.Het betreft destatistiek voor
dagneerslag.Dezeisafgeleid van metingen over
deperiode 1951-2003.Dekeuzevoordezeperiodekomt voort uit het feit dat vandeperiode
vóór 1951 onvoldoendemetingen beschikbaar
zijn vandestations inen rond Delfland. DestatistiekvanDeBiltuit afbeelding 1 isomwille
vaneeneerlijkeonderlinge vergelijking opeen
andereperiodegebaseerddan diewaaropde
officiële statistieken gebaseerdzijn'" 1 . Uitde
grafiek blijkt duidelijk dat bij gelijke herhalingstijden debijbehorende dagneerslag voorDelfland hoger isdan voorDeBilt.De correctiefactordie nodigisom deextremen vanDeBilt
naarDelfland tevertalenvarieertvan 1,19voor
een herhalingstijd van tienjaar tot 1,30vooreen
herhalingstijd vanduizendjaar.Deze factoren
zijn daarmee groter dan diegenoemd zijn in het
STOWA-onderzoek.
Destatistiek vanDeBiltlijkt dus op basis
van dezeanalyseniet representatiefvoor Delfland. Mededaarom wordt dezegecorrigeerd op
basis van verschillen in dejaarneerslag.De verhouding tussen dejaarneerslagen dievoor beidegebieden over deperiode 1951-2003 wordt
afgeleid, is849mm / 789mm =1,08.Dit betekent dat degecorrigeerde statistiek van DeBilt
beter geschikt isvoorDelfland dan de ongecorrigeerde.Defactor 1,08 isechter roch significant lager dan degenoemde factoren 1,19 en
1,30.Deregionale verschillen tussen Delfland
en DeBilt lijken dus voorextreme neerslaggebeurtenissen verhoudingsgewijs groter dan
voordejaarneerslag.
Trendanalyse
Opbasisvan detwaalfstations in en rondom Delfland iseengebiedsneerslag op dagbasis
afgeleid voordeperiode 1951-2003.Daarbij is
aan elkvandestations eengewicht toegekend
opbasisvan hun liggingin het gebied.Vervolgenszijn voor elkkalenderjaar maximale
cumulatieve neerslagsommen afgeleid voor
perioden van één,twee,drie,vier,etc.dagen.
Afbeelding 2 toont dejaarlijks maximale ééndaagseneerslagsom met bijbehorende trendlijnen voordeperioden 1951-1997 respectievelijk
1951-2003.In het eerstegeval lopen de trendlijnen vrijwel horizontaal,waaruit opgemaakt
kan worden dat geen sprake isvaneen trend. In
het tweedegevalisechter wélsprake van een
stijgende trendlijn. Dit verschijnsel hebben we
ook voormeerdaagse sommen waargenomen.
Eenstatistische toets op basisvan correlaties
geeft aan dat de trend over 1951-2003sratistisch
significant is,terwijl opbasisvan diezelfde
toetsvoor deperiode 1951-1997geen rrend
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wordtgeconstateerd. Diropmerkelijke verschil
wordedus volledigveroorzaakt doordeaanwezigheid van enkeleexttemen in deperiode
1998-2003.Het isderhalve goed mogelijk dar
sprake isvaneen (tijdelijke?) sprong in plaats
vaneen daadwerkelijke trend.Erzijn echter
meer meetgegevens nodigom hierover met
zekerheid een uitspraak te kunnen doen.

geschatte herhalingstijd van demaximale ééndaagsesom van september 1998van 2500jaar
naar 650jaar. Indien sprake isvan een stijgendetrend, dient T, gehanreerd te worden; bij
een tijdelijke sprong isT, de beste schatting.
Bijeen keuze voorT\ komt de herhalingstijd van deéén- en tweedaagse neerslagsom in
september 1998op respectievelijk 650en 1.100
jaar uit; voorT2isdit 2.500respectievelijk5.000
jaar.Voordezelfde duren wordt voorde neerslagin 2001 een herhalingstijd van respectievelijk 100en40jaar afgeleid bij een keuzevoorT,;
voorT 2 isdit 250respectievelijk90Jaar. De
hogeherhalingstijden van tweegebeurtenissen diezorelatiefkort na elkaar hebben plaatsgevonden,geefr aan hoe uitzonderlijk deze
gebeurrenissen zijn in vergelijking met de
periode van 50jaar daaraan voorafgaand.

Maar alsslechts sprake isvan een sprong,
dan ishet wel een uitzonderlijke, zoals uit de
volgende frequentie-analyse blijkt. Voor verschillende k-daagse sommen isde herhalingstijd bepaald van de neerslaggebeurrenissen
van september 1998en 2001,op basisvan de
statistieken uit afbeelding 2.Tabel 1 bevarde
resultaten waarbij pergebeurtenis twee herhahngstijden zijn aangegeven:T, isgebaseerd op
deneerslagreeks van 1951-2003enT2opde
neerslagreeks van 1951-1997.Uit de tabel blijkt
dat detoevoegingvan dejaren 1998-2003een
zeer groot effect heeft opde herhalingstijd van
deneerslaggebeurtenissen. Zodaalt de

Conclusies en gevolgen
Vanwege degroreonzekerheden in statistischeanalyses van extreme gebeurtenissen
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kunnen weniet onomstotelijk vaststellen dat
sprake isvan enerzijds structurele ruimtelijke
verschillen tussen Delfland en DeBilt en
anderzijds een structurele toename in extreme
neerslag in delaatstejaren.Aandeandere kant
iswelgetalsmatig in kaartgebracht hoe uitzonderlijk de neerslaggebeurtenissen van de
laatstejaren in Delfland zijn. Mogelijke oorzaken hiervoor diegenoemd worden,zijn het
eerderegenoemde kusteffect, effecten van
industrie in het Botlek-gebied (opwarming
door meer bebouwing en verglazing, invloed
van deMaasvlakte), beïnvloeding vanzeestromingen englobale klimaatveranderingen.
Ongeacht de complexiteit van deze materie
vraagt demaatschappij,en met name de burger die met de wateroverlast geconfronteerd
wordt, om heldere uitleg ten aanzien van dergelijke vraagstukken.
Uit het oogpunt van onderzoek blijft het
interessant om teweten oferfysische oorzaken
zijn dieeen specifiek ander klimaat veroorzaken ofdat VrouweFortuna hier kwistig strooit
met haar toeval.Delfland kanen wilechter als

waterbeheerder niet wachten en blijven onderzoeken.Daarom zijn de maatregelen voorDelflands boezem zogekozen dat een robuust
watersysteem ontstaat. Robuust wil zeggen
dat rekeninggehouden wordt met onzekerheden in de necrslagstatistiek en mogelijk veranderende klimatologische omstandigheden.
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