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Sindsjaaren dag wordendoorRijkswaterstaat opeenaantal locatieslangsdeRijntakken periodieke
afvoermetingen verrichtmetbehulpvanOtt-molens.Op basishiervan wordenQH-relaciesbepaald
waarmeevervolgensdemeercontinugemetenwaterstanden(H)wordengeconverteerd naar afvoeren
(Oj.Deresultaten hiervan(deindeprakttjkgebruikte ajvoerreeksen]zijn o.m. vastgelegd inhet
DONAR-bestand. NaderonderzoekvandeQH-relaties heeft opgeleverd dataan dezecijfersde
nodigeonnauwkeurigheden klevenalsgevolg vanondermeerherverwaarlozen vanhystereseenhet
onvoldoendein rekening brengenvanbodemveranderingen. Eenheranalysevan de oorspronkelijke
a/voerinectgegevensvoordestations langsdeRijntakken overdeperiode 15156'-195)8 heeft nietalleen
geresulteerd inopdcgcnocinriepunten verbeterdeajvoerajfers. maarookineenheelnieuwconcept
voordebepaling vanQH-relaties:de Qf-relatie.
Hierinspeeltdusnietslechtsdewaterstand,maarookeenaantalandere parameters
eenrol.Eénenander isuitgevoerd aande
handvaneenconventionele meervoudige
regressietechniek, maareeneersteverkennendeanalysemeteenneuraal netwerk
leverdeeenvergelijkbaar resultaat op.Neurale
netwerken kunnen eengroot operationeel
voordeelhebbent.o.v.deregressietechniek
waarhetgaatomhetbijhouden vande Qf-

relatieindeloopvandetijd. De(onnauwkeurigheidvandeafvoercijfers isdoordeverbeteringvandeanalysemethodiek afgenomen van
ca8%(DONAR-cijfers) totca3%,endaarmee
totbijna hetniveauvande meetfouten
(afvoermetingen) diealsabsolute ondergrens
voordetebereiken(on)nauwkeurigheid moet
worden beschouwd.
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dezelocatieswordtvervolgenseenQH-relatie
opgesteld aandehand waarvandewaterstanden kunnen wordengeconverteerd naar afvoeren.Deafvoergegevens zijn als basisinformatievandirectbelangvoorhet dagelijkse
waterbeheer, maarookvoorhet uitvoerenvan
waterhuishoudkundige beleidsanalyses,
rivierkundig(ecologisch]onderzoek,eninhet
bijzonder ookvoorhetafregelen vande
hydraulischemodellen (WAQUA,SOBEK)
waarmeedemaatgevend hoogwaterstanden
(MHW's)wordenberekend inhet kadervande
wettelijk verplichte5-jaarlijkse toetsingvande
veiligheid vande rivierdijken.
Tijdens analyses,uitgevoerd inhetkader
vanhetafregelen vandehydraulischemodellenvoordebepalingvanMHW's,isgebleken
datdenauwkeurigheid vande afvoergegevens
onvoldoende is,endarditwaarschijnlijk ook
vooranderetoepassingen hetgevalis. Indit
artikel wordtgekeken naardeQH-relaties
voordemeetstations ronddesplitsingspuntenBovenrijn-Waal/ Pannerdensch Kanaal(zie
Afb 1)enPannerdensch Kanaal-Nederrijn/
IJssel,daardezestationscruciaalzijn voorde
verdelingvandeBovenrijnafvoer overde
verschillende takken,endaarmeevoorde
berekeningvanMHW's.
Traditionele methode en problemen
Bijdetraditioneleaanpakwordt periodiek
(intermen vanjaren) opbasisvanderecent
verrichteafvoermetingen bekekenofde
geldendeQH-relatieaanpassingbehoeft.Is
dathetgeval,danwordteennieuwerelatie
vastgesteld overdeperiodedatdemetingen
significant afbeginnen tewijken vande
bestaandeQH-relatie.Inhetanderegeval
blijft deouderelatievankrachr.Deanalysemethodediehierbijgebruikt wordt,isgebaseerdopeenhandmatige regressieanalyse
waarbij deafvoer Qeenduidig wordtgerelateerdaan(eenpolynoom in)dewaterstand H.
Dezeaanpakheeft devolgendebezwaren:
Dooralleendewaterstand inbeschouwingtenemenverwaarloost menhet
verschijnsel vandehysterese,waardoor bij
eengegevenwaterstand indewassende
fasevaneenafvoergolf eentelageafvoer
wordtberekend,eneentehogeafvoer in
devallendefase.Dezeonder/overschatting
vandeafvoer kanvoordeBovenrijn bij
Lobithoplopentotca500ms/s.Afb2geeft
eenvoorbeeld hiervan;
OpdeRijntakken treedtalsindsca 100
jaareenminofmeer systematische
bodemdalingop.Doorhetperiodiek
herzienvandeQH-relatiewordtdaarin
principerekeningmeegehouden.Daar
echterverrewegdemeeste afvoermetingen worden uitgevoerd tijdens hoogwaterperiodes ontstaat ermededoorhet
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voorgaande een zodaniggrote spreiding
in de QH-punrenwolk dat minder snel tot
aanpassing van deQH-relatie wordt
besloten dan eigenlijk zou moeten. Hierdoor ijlt de aanpassing van de relatie
systematisch na ten opzichte van de
optredende bodemdaling;
Door het gebruik van een vaste relatie
binnen een QH-periode ontstaan op de
grenzen van de periodes hakkels in het
afvoerverloop, doordat bij een zelfde
waterstand een verschillende afvoer wordt
berekend.
Dit heeft er toegeleid dat een integrale
heranalyse van deQH-relaties is gestart
op basis van de oorspronkelijke afvoermetingen, waarbij expliciet rekening gehouden is met de invloed van bodemdaling en
hysterese.

Hoogwaterjan/feb 1995
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Fysische invloedsfactoren
Afgezien van significante ingrepen in de
laterale geometrie van een rivier wordt de
relatie tussen de waterstand en de afvoer op
een bepaalde locatie en een bepaald tijdstip in
hoofdzaak beïnvloed door:
•
•

Debodemligging ter plaatse;
Detoestand van wasofval waarin de rivier
zich ten tijde van het tijdstip van waarneming bevindt (hysterese);
• Het eventuele optreden van op-of afwaaiing door wind.
Deinvloed vandeze factoren isin de
analyses meegenomen. Voor wat betreft hysteresezij vermeld dat vanuit de fysica het ruimtelijk verhangdH/dx inde waterstand
gebruikt zou moeten worden als representatieve parameter. Deze isechter erg moeilijk
met enige nauwkeurigheid tebepalen, zodat
met de waterstandsverandering in de tijd
3H/3t isgewerkt, die in de meeste gevallen
een goedebenadering is voor dH/dx.
Inventarisatie en screening basisgegevens
Uit een uitgebreide inventarisatie van
historische bronnen (Jaarboeken der waterhoogten, archiefmateriaal Regionale Directie
Oost-Nederland) resulteerde een redelijk
complete dataset over de periode 1956-heden,
die in totaal ruim 8000metingen omvatte voor
7stations langs de Rijntakken.
Voor het meetstation Lobith betrofdit ca
1500metingen.Afvoermetingen van vóór 1956
20
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Afwijkingento.v. DONAR
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Heranalyse van QH-relaties voor de
Rijntakken over de periode 1956199&
In de periode 1997-1999isdoorHASKONING teNijmegen, in opdracht van en tevens
in nauwe samenwerking met het RIZA,een
integrale heranalyse van de afvoermeetgegevens voor de Rijntakken uitgevoerd, waarover
gerapporteerd is(1).
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Weergaveafvoermetingen (stippen)doorberekendeDONAR-afvoeren(stippellijn)voorhethoogwatervan
januari-Jebruarii995(Bovenrijn,Lobith)Debetrokkenlijngeeftdevoorspellingvanhetcxtrapolanemodel
aan.DeonderstefiguurIaatziendatdeoorspronkehjkgrotcafwijkingen vanDONARal inbehoorlijkemate
wordengeëlimineerddoorhetextrapolatiemodel.

zijn, wanneet deze überhaupt nog te traceren
zijn, op zijn hoogst door intensief speurwerk
boven water te halen.Allemetingen zijn per
station gescreend aan de hand van met name
een controle op de opgegeven waterstand en de
aansluiting met de waterstanden van naastliggende stations, waatna de niet aan bepaalde
eisen voldoende uitbijters werden geëlimineerd.
In de meeste gevallen kon een goede fysischeverklaring worden gevonden voor de
afwijkingen, bijvoorbeeld in het geval van
ijsgang, waarbij de QH-relatie per definitie
verloopt. Voorhet station Lobith blevenet ca
20metingen over diezonder sluitende verklaring uit de reeks verwijderd moesten worden.
Dit isstatistisch gezien een gering aantal, en
aangenomen wordt dat het in die gevallen
fouten in de afvoermetingen zelfbetrof.
De nieuwe aanpak: Qf-reiaties
Waar de QH-relatie staat voor een
eenduidige relatie Q[H)is in dit geval sprake
van een Qf-relatie met de volgende variabelen:
• Dewaterstand H in de vorm van een
(maximaal) 4egraads polynoom;
• Devariabele3H/3t, waarbij de waterstandsverandering van de voorgaande dag
tot op de dag van meting het best bleek te
voldoen;
• Devariabele dagnr (dagnummer sedert 11-1956),diede bodemveranderingen representeert.
Voorwat betreft de invloed van wind werd

de windsterkte en -richting op het KNMIstation Deelen meegenomen bij de eerste
analyses,maar deze bleek bij het geldende
rmsniveau in degegevens geen significante
invloed te hebben.
Op deze wijze werd voor elk station een
set regressieverbanden bepaald van de vorm:
Q;a0+a1H+a2H2+a3H3+a4H<M-a53H/3t+a6dagnr
Voor het station Lobith bleek ook het
stuwbedrijf te Dnel invloed te hebben, zodat
in dat geval het verval dHDnc]= (H|,ovcnHbeneckn)overdestuw alsextra term werd
meegenomen: a7(dHDnei)2.Alin een vroeg
stadium van de analyses isgebleken dat er
voor wat betreft het volgen van de bodemontwikkeling een indeling in deelperiodes zinvol
is,waarvoor nauwkeuriger regressierelaties
kunnen worden bepaald dan voor de hele
periode ineens.
Deregressieverbanden voor de deelperiodes, kort gezegd het deelperiodemodel, zijn
gebruikt voor het berekenen van de historische afvoerreeksen. Nu bestond er binnen de
afregeling van WAQLJAechter behoefte aan
om extreme afvoeren te kunnen voorspellen
voor periodes waarin die niet daadwerkelijk
opgetreden zijn. De deelperiodemodellen
leverden daarvoor veelalgeen zinnige resultaten opomdat dezetegevoeligzijn voor het
opgetreden bereik. Daarom is voor elk station
tevens een overkoepelend model opgesreld, het
extrapolatiemodel, dat zich met inlevering van
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tussen de DONAR-afvoeren en die volgens de
nieuwe Qf-rclatics op dagbasis berekend over
degehele periode 1956-1998.Erzijn dan twee
typen velschillen te onderscheiden:

Procentueleverschilmassabalansversusdebiet Lobith1981t/m 1989;
„
extrapolatiemodellen,debietDriel
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Hetverloopvandesluit/outindemassabalansoverdesplitsingspuntenvolgenshetextrapolatiemodelinde
periode1981-1990. VoordeafvoervandeNedernjn ishetgemetendebietbijstuwDrie!genomen.

slechts weinignauwkeurigheid veel robuuster
gedraagt. Dit model blijkt tevens betere resultaten tegeven voor het voorspellen van deQfrelatie in de (meest recente) periode waarvan
de afvoermenngen nog niet verwerkt zijn.
Rol van de massabalans
Bij het uitvoeren van een regressieanalyse
wordt in principe de hoogste nauwkeurigheid
nagestreefd die met het inbrengen van variabelen kan worden bereikt. Gebleken is echter
dat wanneer dit zonder meer tot de laatste
decimaal gedaan wordt, de massabalans over
de splitsingspunten onnauwkeurig wordt. De
variabele hiervoor isde sluitfout. InAfb 3is
het verloop hiervan over het afvoerbereik voor
Lobith weergegeven. Bijde uiteindelijke afregeling ishet optimum gezocht van de beide
(on)nauwkeurigheden. Daarbij bleek dat
slechts een klein beetje ingeleverd hoefde te
worden op de nauwkeurigheid van de regres-

sieverbanden om een aanvaardbare sluitfout
in de massabalans te verkrijgen.
Verbetering overall-nauwkeurigheid
Uiteen confrontatie van DONAR-afvoeren
opafvoermeetdagen met degemeten afvoeren
opdiedagen volgdeeen overal-(on)nauwkeurigheid vanca8%, uitgedrukt alspercentage vande
gemiddelde gemeten afvoer overdegehele
periode 1956-1998.Deze(on)nauwkeurigheid is
na het uitvoeren vandeheranalyse verbeterd tot
3-4%.Dit mag worden beschouwd alseenzeer
significante verbetering.Alsondergrens voor te
bereiken nauwkeurigheid geldt demeetruis in
deafvoermetingen, die bij het gemiddelde
afvoerniveau van 2000mJ/sca 1.5%bedraagt.

Systematische verschillen over langere
periodes.Deze hebben in hoofdzaak met
bodemveranderingen van doen;
Verschillen in de weergave van hoogwatergolven alsgevolg van hysterese.
Afb 4toont dejaargemiddelde verschillen
over genoemde periode voor het extrapolatiemodel. Er isgoed te zien dat DONAR over
langjarige periodes sterk kan afwijken,
hetgeen zoals hiervoor gezegd vooral geweten
mag worden aan een onvoldoende in rekening
brengen van de bodemveranderingen.Als
gevolg van een systematisch naijlen t.o.v.de
bodemdaling resulteert een onderschatting
van ca40m^/sover degehele periode. Heel
opvallend isechter de periode 1986-1996waarvoor een onderschatting van ca 100mVs
optreedt. Dit komt zowelqua orde van grootte
als qua tichtinggoed overeen met een reeds
bekend verschil tussen de afvoeren zoals die
door deDuitsers voor Lobith worden gehanteerd en die van Rijkswaterstaat, zodat dit
probleem met de heranalyse is opgelost.

Desystematische verschillen beperken
zich tot een orde van grootte van 100-150 nu/s
opjaatbasis. De kortdurende afwijkingen als
gevolg van hysterese zijn echter een stuk
groter, zoalsAfb 2reeds liet zien. Afhankelijk
van degrootte van de waterstandsverandering
dH/dt kan dit oplopen tot ca300m3/s onderschatting in de wassende fase of overschatting
in de vallende fase van de hoogwatergolf In
Afb 2 isgoed waar te nemen hoe het extrapolaVerschillen tussen oude en nieuwe
tiemodel deafwijkingen van DONAR met de
afvoeren
metingen alheel behoorlijk elimineert. Deze
Om te laten zien wat de winst van de
onder/overschatting leverde met name stabiliuitgevoerde heranalyses is,zijn de verschillen
teitsproblemen op bij het
afregelen van modellen als
WAQUA,maar heeft meer
Afb.4.
JaarlijkseverschillentussenDONAR-enQj-(dqg)aJvoerenoverdeperiode195(3-1999. (Extrapolatiemodel).Destandaard/outis
algemeen gezien tot gevolg
berekendalss.e.=SE/vN,waarinS£=destandaardafwijking vandeverschillenperda^enN=hetaantaldageninbetrokkenperiode
dat de votm van de hoogwatergolfin feite verkeerd
werd weergegeven door de
DONAR-afvoeren.
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Mogelijkheden van
een aanpak met
neurale netwerken
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Naast de conventionele
regressie-analyse is ook een
eerste oriënterende exercitie
met een neuraal netwerk
uitgevoerd om te kijken in
hoeverre dat tot vergelijkbare resultaten leidt.De
achtergrond hierbij is dat
een Qf-methodiek op basis
van een neuraal netwerk
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zestal peilbuizen de grondwacerstroming
gemeten in deperiodeapriltotdecember 1997.
Eéndiep filter isgemeten, namelijk in peilbuis
Broo3: filter 110- « 5 m -mv.De bestaande
ideeën m.b.t.degrondwaterstroming op de
lokatièzijn gebaseerd opeen interpolatie van
Olga/TNO-peilbuisgegevens.Dedichtstbijzijnde peilbuizen bevinden zich op 2,5kilometer ten westen, respectievelijk 4kilometer ten
oosten en zuidoosten van de lokatie.Deze
interpolatie wijst opeen noordelijke tot noordoostelijke afsttoming. Demeetresultaten geven
aan dat metingen ineen driedaagse periode bij
één put (nr.416)reproduceerbaar zijn binnen
circa 15graden en 0,07m/dag, en wijzen op een
west-nootdwestwaartseafstroming met een
snelheid van circa0,24m/dag (303 graden-0,24).
Metingen in één filter overeen tijdsopname van augustus tot en met december,
bijvoorbeeld in peilbuis 412,duiden op een
fluctuerende grondwaterstromingssnelheid
(namelijk van 0,30tot 0,47meter perdag)en
een fluctuerende stromingsrichting (van323
graden NW-35graden NNO).Ofschoon reproduceerbaarheid van metingen enig vertrouwen
geeft wat betreft het resultaat, ishet verschil
tussen de inschatting van de stromingsrichting
opgrond vande isohypsenkaart en de met
Geoflo gevonden lichting (60tot90graden
verschil) opmerkelijk. Vermoedelijk ishet
onjuist om degrondwaterstroming net onder
het freatisch vlakopde lokatie in teschatten op
grond van degradiënt van een regionale
isohypsenkaart.Temeer omdat in het onderhavigegevalde isohypsenkaart gebaseerd isop
peilendieeenjaargemiddelde betreffen (1985).
Datgrondwaterstanden fluctueren iseen
gegeven,dat derichtingvan grondwatet24
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stroming opéén lokatiegedurende eenjaar
overeen bereik van70
Fi$. 3.
tot80graden kan fluctueren (peilbuis412)
ligt minder voorde hand.
Discussie
Wekunnen ons weldemechanismen voorstellendievoor fluctuatie van stromingsrichtingzouden kunnen zorgen,maar beschouwen,
zolijkt het althans,dezegrootheid toch alseen
statisch gegeven,en houden ons nietecht bezig
met mogelijke consequenties.Als mechanisme
kan lokaalvatiabeleaanvullinggezien worden,
ofeenpopuherenbos dat m het groeiseizoen
enorm 'dorstig' isen inde winter geen ofweinig
water vraagt,etc.etc.Eenmogelijke conclusieis
dat de3-dimensionalevorm vaneen grondwaterverontreiniging niet alleen,ofslechts in
geringe mate,veroorzaakt isdoordispersie,
maar temaken heeft met de fluctuatie vande
grondwaterstromingsrichting. Een literatuurverkenning n.a.v.degevonden fluctuaties heeft
geleid tot eenduidelijke onderbouwing van het
voorkomen vandit soort fluctuaties.
Uiteenrapportage vanhet Bureau ofEconomieGeology(lit. 1),eenstatistischestudie van
sitesmet verontreinigdgrondwater inTexas
(USA),kwam naarvorendat op 13 procent vande
sitesdevariatievandegrondwaterstromingsrichtingtussende80en 100graden is,en op25
procent vandesites tussende60en 100graden.
Toepassingsgebieden
Dehiergepresenteerde voorbeelden van
toepassing van hetGeoflo-instrumcnt komen
uit debodemsaneringswereld. De toegevoegde
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waardevoor bijvoorbeeld de drinkwaterindustrie in het kadervandevastleggingvande25jaars beschermingszone isevident.Daar waar
tot nu toedeomvang vandit soortzonesgebaseerd isop modelmatige berekeningen, kan nu
een effectieve onderbouwing wordengegeven.
Projecten waarbij drinkwater geproduceerd
wordt uit open- ofdiepinfiltratie van voorgezuiverd oppervlaktewater, waarbij een minimale
verblijftijd van 60tot90 dagen vereist wordt,
kunnen m.b.t.dit laatsteaspectbeter onderbouwd worden.Deverblijftijd tussen infiltratie
en winning kan daadwerkelijk bepaald worden
door opeenvoldoendeaantal punten desnelheid vangrondwaterstroming te meten.
Conclusie
Uit de hier gepresenteerde meetresultaten
blijkt de bruikbaarheid van het Geoflo-instrument. Het kan snel inzicht verschaffen in de
aan- ofafwezigheid van grondwaterstrommgspatroncn die samen zouden moeten
hangen met ingrepen in het hydrologische
systeem. Opgrond van betrekkelijk getinge
inspanningen kan het voorkomen en belang
van een fluctuerende grondwaterstromingsrichting èn grootte aangegeven worden. *
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