PLATFORM

de neerslag- en debietgegevens van voornoemde meetstations bekend.Tevens isvan die
periode de temperatuur opuurbasis bekend.

Modelkeuze
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lii hetstroomgebied van de Rijn stroomt in Luxemburg van west naar oost liet riviertje deAttert. In
dewintermaanden stijgt dewaterstand in dit riviertje regelmatig zo hoogdat overlast ontstaat. Om
dieoverlast te kunnen voorspellen en beperken ishetzinvol derelatietussen deneerslag m hetstroomgebied van deAttert endeajvocrtekennen. Deze relatie wordt bepaald opeen locatie bij Bissen.
Het stroomgebied van deAttert tussen de
oorsprong en Bissen bedraagt ongeveer 280
km2.Afbeelding 1 geeft het stroomgebied van
deAttert weer.Tevens zijn dezesplaatsen aangegevenwaar deneerslagop dagbasis gemeten
wordt.Voordezezes meetstations iseen Thiessen-net geconstrueerd dat ook isafgebeeld. Te
Reichlange wordt de neerslag op kwartierbasis

gemeten. In Bissen wordt elk kwartier de
waterstand gemeten en met behulp van de Q;
h-relatie naar eendebiet vertaald.Dit indirect
gemeten debiet bestaat uit een basisafvoer die
gevoed wordt door het grondwater en een
afvoer dieveroorzaakt wordt doorde directe
afvloeiing van de neerslag.Vandeperiode van
30oktober 1998tot en met 31maart 2003zijn
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Het modelleren van de relatie tussen neerslagen afvoer kan opvelemanieren. Dekeuze
isgevallen op deeenheidsafvoergolf ('unit
hydrograph' ofUH),omdat dezeneerslag en
afvoer direct aan elkaar relateert. Daardoor
hoeft de heterogeniteit van het fysische
stroomgebied niet expliciet teworden beschreven.DeUH-methode gaat ervan uit dat een
gestandaardiseerde neerslageen specifiek
afvoergedrag inde tijd geeft. Verdergaat deze
methode ervan urt dar op basis van lineaire
relaties en superpositie het afvoergedrag van
een complexe bui kan worden samengesteld
uit deUH.In het algemeen wordt deeenheidsafvoergolf uit dewaarnemingen van een complexebui en het bijbehorende afvoergedrag
bepaald. DeUH-methode beschrijft alleen het
afvoergedrag van deeffectieve neerslagdie snel
tot afstroming komt,dus niet van de neerslag
dieviahet grondwater alsbasisafvoer in de
rivier komt.

Aannamen
Derun-off-coëffrciënt isde verhouding
tussen deeffectieve neerslagen de totale neerslag.Indit onderzoek wordt ervanuit gegaan
dat dezecoëfficiënr teallen tijde een vast percentage is.Dezeaanname wordt gedaan,
omdat dit in eerste instantie de eenvoudigste
manier isom uit de neerslag- en afvoergegevenseen eenheidsafvoergolf te modelleren. In
werkelijkheid isde run-off-coëfficiënt onder
meer afhankelijk van het vochtgehalte in de
bodem. Bijaanhoudende neerslagzalde runoff-coëfficiënt toenemen.

Theorie en werkwijze
Deeffectieve neerslag die in het stroomgebied valten direct afstroomt, geeft een afvoergolfdiezich ongeveer binnen 24uur afspeelt.
Het isdus zinloos om ncerslaggegevens op
dagbasis tegebruiken voor deafleiding van de
UH.Voordezeafleiding kan alleen een beroep
gedaan worden opde metingen op kwartierbasisdie te Reichlangegedaan zijn. Om tot een
goedeUH te komen wordt gerekend met neerslaggegevens uit Reichlange die representatief
zijn voorde neerslag in hetgehele gebied.
Hiertoe worden de neerslaggegevens van
Reichlange naar daggegevensgeconverteerd en
vergeleken met degebiedsgemiddelde neerslag
diemet behulp van eenThiessen-net uit de
overigezesmeetstations is bepaald.
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Het doel van het onderzoek istekomen tot
een model dat dehoogwaters goed voorspelt.
Hoogwaters komen normahter voorm het
voorjaar en najaar. In deze periode ishet vochtH 2 0 r 25/z6-1004
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afvoer indie tijdsspanne weergegeven. In
afbeelding 3isdegevonden UH diede afvoergolfvoorstelt bij eengestandaardiseerde neerslagvan één millimeter in vieruur geplot.

Validatie

Aß), t:

Degevonden UH isgevalideerd door deze
toe tepassen opde neerslaggegevens van 1999
en het berekendedebiet visueel te vergelijken
met hetgemeten debiet. Het berekende debiet
ishet debiet dat veroorzaakt wordt door de
directe afvloeiing van deneerslag. Het gemeten debiet behelst daarnaast ookde basisafvoer.Het gemeten debiet zaldus altijd hoger
moeten zijn dan het berekende debiet. Uit de
validatie volgteen aantal interessante plaatjes.
Enkeledaarvan worden getoond. Allereerst
blijkt uit afbeelding 4 dat naarmate de neerslagaanhoudt, deafvoergolf tengevolge van
buien van nagenoeggelijk volume hoger ligt.
Dit betekent dat de hoeveelheid effectieve
neerslaggeen vast percentage van de totale
neerslag is,maar dat derun-off-coé'fficiënt bij
aanhoudende neerslag toeneemt. Het bestaan
van dit verschijnsel wasop voorhand verwacht.

Het stroomgebiedvandeAttertmet deplaatsenwaarmeetstationsstaan.

gehalte in de bodem hoog.Datwordt veroorzaakt door de overvloedige neerslag.De te
bepalen UH zaldan ookinhet voorjaar
bepaald worden.Verder ishet van belang dat
detemperatuur boven het vriespunt is,om uit
tesluiten dat de neerslag in vastevorm blijft
«ggen.
Deeenheidsafvoergolf iste beschrijven
met de volgende relatie:Q_=R* UwaarinQ_een
vector ismet deafvoer tengevolgevan directe
run-off, Reen matrix met de neetslagen Ueen
vector met de UH.

is, isdeverwachting dat deUH snel stijgt naar
een maximum waarna eersteen vrij snelle en
later een langzamereafname plaatsvindt. De
UH die uit berekening van de neerslag- en
afvoergegevens van 23 tot 29januari 2001 volgde, voldoet het besteaan deze verwachte vorm.
In afbeelding 2isdegebiedsneerslag en de

Afbeelding 5geeft deberekendeengemeten afvoer in een periode van neerslag bij vorst.
Deneerslag vloeit niet direct af, maar blijft liggen in vaste vorm.Deverhoging in het gemeten debiet nadat dedooi isingetreden, verloopt

Neerslag en afvoer terbepaling UH

Neerslag
(mm/4uur)

Debiet(rrö/s)

Bijgegeven Qen Rmoet ereen Ubepaald
worden.Dezekan worden bepaald volgens:
U=(RT*R)-I»RT»(\
Deneerslag- en afvoergegevens zijn in
tijdstappen van verschillende duur geclusterd,
waarna voorelke clusterduur een UH is afgeleid.Demaximale waarde vandeUH,ofwel de
afvoerpiek, bleek acht uut na het begin van de
bui voor tekomen. Het isbelangrijk dat deze
in het model opdejuiste plaats valt.Daarom is
ervoor eenheden van vier uur gekozen. Tevens
isde aanname gedaan dat er24uur langeen
verhoging van deafvoer isten gevolgevan de
directe afstroming vande neerslag.

Gevonden model
Tweeafvoergolvcn zijn geselecteerd, waarvoorgeverifieerd isdat devoorafgaande neerslagin Reichlange representatiefis voor de
gebiedsgemiddelde neerslag.Hierbij isook
gelet opdetempetatuur.Voorde twee afvoergolven iseen UH bepaald.Aangezien het
bestudeerde stroomgebied redelijk homogeen
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Afl>. 2:

Gebiedsneersla^ enafvoer waaruit deeenheidsafvoergolf is bepaald.

A/b.3:

De UH op basisvan een ajvoergol/injanuari 2001.

UH op basisvan afVoergoIfjanuari 2001
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veelgeleidelijker en isveelminder hoog dan
bij deafvoer ten gevolge van directe run-off.
Als tegelijkertijd neerslagvalt en dooi intreedt,
kunnen veelhogere afvoeren voorkomen dan
uit derelatie tussen neerslagen afvoer bepaald
is.Dit wordt veroorzaakt doordat de invloed
van detemperatuur op dedirecte afvloeiing
niet in het model is opgenomen.

Interessant ishet om degevonden eenhcidsafvoergolf indezomer toetepassen. In
afbeelding 6istezien dat deafvoer gedurende
warme,drogezomermaanden veellager isdan
de berekende afvoer. Eengroot deelvan de
neerslag infiltreert dan.Tevens isde invloed
van interceptie,evaporatie en transpiratie in de
zomer veelgroter dan inde winter.
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Conclusie en aanbevelingen
Het doelvan dit onderzoek waseen model
voor derelatie tussen neerslagen afvoer te vinden dat inperioden van hoogwaters de afvoer
voorspelt.Met degevonden eenheidsafvoergolf
kan in natte perioden de verhoging van de
afvoer in deAttert bijBissen alsgevolgvan de
directe afvloeiing vande neerslag berekend
worden.Derun-off-coëfficiënt dient daartoe
op32procentgesteld teworden. In drogere
perioden stroomt er minder dan 32procent af
Tevens isduidelijk geworden dat de run-offcoëfficiënt afhankelijk isvan de hoeveelheid
neerslagdie recentelijk gevallen isen dat men
rekening dient tehouden met deeffecten van
vorsten dooi.
Devolgende aanbevelingen worden
gedaan om tot een beter model te komen en
om meer inzicht in derelatie tussen neerslag
en afvoer te krijgen:
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A/b.4:

Naarmate debodem alsgevolg van opeenvolgende buien meerverzadigd is,neemtderun-ojj-coéjjicié'nt toe.
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Aß).5:

Neerslag diebijvorstvalt, blijft invastevorm liggen enkomtpas bijdooi tot a/stroming.

A/b.6:

Indezomermaanden isdebodem uitgedroogd enisderun-ojj-coéj/iciënt duszeer laag. Hct/eit dat degeme-

Deverzadigingsgraad van de bodem
bepaalt voor eengroot deelde run-offcoëfficiënt. Doorde verzadigingsgraad te
meten en in het model te implementeren,
kan een nauwkeuriger verwachting
worden gegeven voor het debiet;
Deneerslag in Reichlange isniet altijd
representatiefvoordeneerslag in het
gehele stroomgebied. Door neerslagdata
vandeoverige meetstations met een kleiner tijdsinterval tegebruiken kan deeenheidsafvoergolf uit degcbiedsgemiddelde
neerslagen het bijbehorende afvoergedrag
bepaald worden.Ditzaleen nauwkeuriger
model opleveren;
Het kan nuttig zijn om de looptijd vande
eenheidsafvoergolf beter te onderzoeken.
Deaanname dat delooptijd 24uur
bedraagt, isindit onderzoek niet geverifieerd. Het isgoed mogelijk dat de werkelijke looptijd korter oflanger is. f

ten ajvoerpiek eerder plaatsvindt dandeberekende a/voerpick,valt teverklaren uitdegebiedsheterogeniteit
vandeneerslaq.
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