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aan hetjaattal en van hetjaattal zelf Het
zalduidelijk zijn dat dit gemiddelde voor
een steedsgroter aantal waaiden steeds
minder beweegt.Dezemethode werd dan
ookenkel gebruikt voor het jaartotaal en
de neerslagduur.

Jaarlijkse neerslaghoeveelheid

Regenthetnumeerdan
vroeger?Eenonderzoekvan
ruim100jaarneerslaggegevens
uitUkkel
IR. HERMAN VAN DAMME, MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP, DEPARTEMENT
LEEFMILIEU INFRASTRUCTUUR, AFDELING WATER

Naar aanleiding van deregelmatigeoverstromingen van de laatste jaren worden beheerders van
waterlopen vaakgeconjronteerd merdevraagof liernu meeren harderregentdanvroeger. Bekendis
dar de neerslag maar eenvan develefactoren isdieeen rolspelen in het bepalen van degrootte van het
ajvoerdebiet, maar herisweleenzeer belangrijke. Daarom lijkt dezevraag hetonderzoeken »'aard. In
onderstaand artikel zal enkel deneerslag «'orden onderzocht endan nog alleen deneerslag per uur in
Ukkel(B)indeperiode 1898-1999.Dit betekentdat als uitgangsgegevens24X 365x 102= 893.520 cijfergegevens ter beschikking itaan om teproberen eenantwoord teformuleren opdezevraag.
Recent werd deneerslag bestudeerd om te
komen tot nieuwe zogeheten IDF-curvenvoor
Ukkel':.Zoishet mogelijk om voorUkkel (en
een aantal andere plaatsen in Vlaanderen) de
hoeveelheid neerslag tebepalen die statistisch
gezien kanvallenin een bepaalde tijdseenheid
met een bepaalde terugkeerperiode. Deze studie heeft evenwel relatiefweinig aandacht
besteed aan de vraagdie ons hier bezighoudt.
In het onderhavig onderzoek werd voor de
102jaar gegevens van iederjaar de maximale
neerslag bepaald diegevallen is in één, twee,
vier,acht, twaalf, 18,24,36,48,60,72,96en120
uur. Ook werd dejaarneerslag bepaald.De
nauwkeurigheid van dezeresultaten zou
worden opgedreven indien men uitgaat van de
zogenaamde tien-minutenregens, dit zijn de
neerslaggegevens dieom de tien minuten zijn
geregistreerd voordeze periode.De nauwkeurigheid van de resulraten voor regenbuien korter dan vier uur zou erwellicht iets mee toenemen, maar voor langere buien wordt de fout
wellicht verwaarloosbaar.

24

in een aantal gelijke tijdsintervallen en op
degegevensvan iederinterval statistische
berekeningen doen,zoals bepalen van
gemiddelde en standaardafwijking. Via
indexen is het dan mogelijk een oordeel te
vormen overde tiend;
Het bewegend gemiddelde vanyjaren:
deze methode berekent voor iederjaar het
gemiddelde van dey-i waarden voorafgaand aan het eigenlijkejaar alsookvan de
waarde behorend bij datjaar. Men kany
laten variëren,bijvoorbeeld 5,10of20jaar.
Het zalduidelijk zijn dat hoegrotet het
aantaljaren iswaarover men her gemiddelde berekent, hoe minder dit gemiddelde vatieert;
Het voortschrijdend gemiddelde,dit is het
gemiddelde vanallewaarden voorafgaand

Vande 102jaartotalen kon gemakkelijk
worden aangetoond dat deze veideeld zijn
zoalseen normale Gausverdeling. Het gemiddelde bedraagt 801,3mm en de standaardafwijking 126,96.
Indeling ingelijke tijdsintervallen
Ineen eerstebenadering werd de periode
1898-1999verdeeld in viergelijke periodes (één
maal 27Jaar en drie maal 25jaar) en telkens
werdx(gemiddelde) en s (standaardafwijking)
berekend. Het gemiddelde heeft een kans op
beteikt te worden van 50procent, de waardex+
i,28i6*seen kansom overschreden te worden
van 100-90procent =10procent (dus eens om
de tienjaar).Dezegegevenszijn opgenomen in
tabel 1, alsookde berekening van de indexen
voor xen voor dewaarde x+i,28i6*s.
Op basis van dezegegevens kan men stellen dat degemiddeldejaarneerslag beschouwd
in intervallen van een kwart eeuw,een stijgend
katakter heeft in deloop van delaatsteeeuw en
toegenomen ismet zowat 6,6procent.
Ineen volgende benadering werd deperiode 1898-1999verdeeld in tiengelijke periodes
(éénmaal 12jaar en negen maal 10jaar) en
opnieuw werd x,senx+i,28i6*s berekend.
Uit tabel 2blijkt dat degemiddeldejaarneerslag beschouwd in intervallen van tien
jaat,een stijgend golvend karakter heeft. De
stijging van degemiddeldejaarneerslag isgroterdan dezebeschouwdoverintetvallenvan25
jaar.Dit isvooreen deelteverklaren door het
feit dat in het eetste beschouwde tijdsblok
(1898-1909)veellage neerslagwaarden optraden
(x=712,1mm t.o.v.779,5mm voorde periode
1898-1924).Ookblijkt eruit dat de periode
1910-1919bijna even nat was alsde periode
1980-1989.

Tabc
X

s

index voorx

index voor
(x + l,28ltf*s)

Algemene trendanalyse

1898-1924

779,5

140,70

100

Om een antwoord tevinden opde gestelde
vraag,moet trendanalyse toegepast wotden.
Eenaantal mogelijkheden dienen zich aan:
• Men kan de beschikbare periode verdelen

1925-1949

790,0

107,51

ioi,35

1950-1974

804,4

143,23

103,2

102,9

1975-1999

831.3

113,02

106,65

101,7
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Het bewegend gemiddelde
Hetbewegend gemiddelde werd bepaald
voory=5,10en20jaar.Voorhetbewegend
gemiddeldeover20jaar werdooknogdewaarde
(x +i,28i6*s)berekend.Hetresultaat, samen
metdeindividuele waarden wordt weergegeven
inafbeelding 1.Hierin isteziendathoegroter
debeschouwde periodeiswaarover hetbewegendgemiddelde wordt berekend,destemeer
deevolutiegedempt is.Voorhetgemiddelde
over20jaar,zienweeengolfbeweging starten
op776,5mm(1917)gaandenaareeneerstemaximum (848,6mm]rond 1928, eendal(751,1 mm)
rond 1959 ensedertdieneenquasicontinue stijging tot852,3mmin 1999. Ookdewaardevan(x
+i,28i6*s)stijgt sedert 1945 quasigestadig.
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Het voonselmjdendgemiddelde van alle voorgaandejaren
Het voortschrijdend gemiddelde vanalle
voorgaandejaren wordt weergegeven in
afbeelding 2.Deschaal vandeordinaat issterk
vergrootomhetverloop beter te kunnen
onderkennen. Indezeafbeelding isteziendat
het gemiddelde pasrond 1925dewaardevan
790mm heeft bereikt.Afgezien vandedaling
rond 1922, zien wedateenmaximum bereikt
wordt rond 1932waarna zicheendaling inzet
tot rond i960.Sedertdien vindt eenquasi continue stijging plaats totin 1999.
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J a a r m a x i m a l e n e e r s l a g v o o r verschillende neerslagduren
Jaarmaximale neerslaghoogtes vooreen
bepaalde neerslagduur zijn inprincipe niet
normaal verdeeld.Zeworden bestudeerd met
de statistiek vandeextremen diedoor Gumbel
alséénvandeeersten beschreven werd2).Aldus
ishetmogelijk neerslaghoogtes tebepalendie
corresponderen meteenbepaalde terugkeerperiode.Detheorie vanGumbel zalhier niet herhaald worden.Hetisevenmin de bedoeling
omdereeds berekende IDF-curven voor Ukkel
opnieuw uitterekenen voordeperiodevan
i02Jaar.

Ajb.}
Tabelz.
X

1898 -1909

712,1

100

89,72

H7,3

172,27

112,89

121,1

810,1

89,54

113,76

109,3

738,6
763,6
860,4
760,8
878,8
825,8

95,19

103,72

101,7

144,18

107,24

112,1
122,2

877,1
803,9

1930 -1939
1940-1949

1970 -1979
1980 -1989
1990 -1999

index voor
(x+ i,28i6*s)

100

1920 -1929

i960 -1969

index voorx

123,18

1910 -1919

1950 -1959

s

104,35

134,82

120,83

130,70

106,83

109,7

116,81

123,41

121,6

83,55

115,98

110,3

Indeling in^elijke tijdsintervallen
Net zoals voor dejaarneerslag werdde
periode 1898-1999in tiengelijke periodes verdeeld (éénmaal i2Jaar ennegen maal 10jaar).
Van iederjaar werd dejaarmaximale neerslaghoogte bepaald voor twee,vier,zes,acht,
twaalf] 18,24,48,$6en 120uur.Voorelkeperiode werd telkensx en sberekend alsook x TIUH»
de neerslaghoogte meteen terugkeerperiode
van tienjaar.
Het isvooralvoorgrotere neerslagduren
(langer dan48 uur)dathetlaatste decennium
recordindexengeeft diezowar 30 procent
hoger liggen dandezevandeeerstedecade.
Opmerkelijk zijn ookdezeer hoge indexen
voordedecades 1940-1949en 1960-1969voor
neerslagduren vantussen 12en24uur.
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Voor neerslagduren totzesuur kan
worden vastgesteld datglobaaleendaling is
opgetreden. Welisrond i960een aanzienlijk
maximum opgetreden.

Jaar

Ajfc.4
Indeafbeeldingen 3 en 4 wordt hetbewegendgemiddelde voordejaarmaximale neerslag
getoond voorverschillende neerslagduren van
devijf,tienen 20 voorgaandejaren aande hand
vandemaximaleneerslageninvieren 48 uur.
Uitdezeafbeeldingen blijkt enerzijds demeer
gedempteevolutiebij voortschrijdend gemiddeldeovergrotereperiodes,anderzijds een
dalende tendens voorneerslaginvieruur tijd en
eenstijgende voordeneerslagin 48 uur tijd.

(volgens de theorie van Gumbel) opbasis van
de 25voorgaandejaren. Om deze waarde beter
te kunnen situeren, kan men deze bewegende
waarde nogdelen doorde neerslagwaarde met
een terugkeerperiode van 25jaar, bepaald met
alle 102gegevens.Aldus ontstaat het verloop
vaneen verhouding dieschommelt rond de
één:indien dezeverhouding groter (lager) is
dan één,dan weet men onmiddellijk dat men
zich bevindt in een periode waarin de maximaleneerslagwaardcn groter (kleiner) zijn dan
deze bepaald voor de heleperiode (zie afbeeldingen 5,6,7en8).

Met een bepaalde terugkeer/periode
Alsterugkeerperiode wordt nu gekozen
voor 25jaar. Dit iseen redelijke waarde en toevalligookéén vierdevan de totale waarnemmgsperiode. Dewaarde horend bij een
terugkeerperiode van 25jaar kan met enige
zekerheid bepaald worden indien men
beschikt over 25 jaargegevens. Bijgevolg lijkt
het logisch dat men het bewegend gemiddelde
bepaalt van deneerslagwaarde voor 25jaar

Voorneerslagduren vanafacht uur kan
worden vasrgesteld dat globaal een stijging is
opgetreden. Tezien isdat in de tweede helft
vandejaren negentig eenspectaculaire stijging isopgetreden. Overigens moet opgemerkt
worden dat een waarde toegekend aan een
bepaaldjaar, eigenlijk degeschiedenis in zich
heeft vande 25voorgaandejaren.

Aantal uren per jaar niet neerslag
Tab.el3:

Urenmetneerslaghoeveelhedenvan meerdan 0,1 mm.
X

s

index voorx

index voor
(x + 1,2816*s)

1898 -1909

744,8

91,75

100

100

1910-1919

828,8

102,42

111,3

111,3

1920 -1929

797.3

148,32

107,0

1930-1939

825,8

111,17

110,9

"4,5
112,3
101,4

1940 - 1949

763.8

86,14

102,5

1950 - 1959

764,9

134,69

102,7

108,7

i960 -1969

808,8

118,76

108,6

m,4

1970 - 1979

815.3

123,04

109,5

112,8

1980 -1989

876,1

112,72

117,6

118,3

1990-1999

807,0

95,19

108,3

107,7

indexvoorx

indexvoor

Tabel4:

s

(x + 1,2816*s)

1898 -1909

100

219,5
278,0

37,93

100

1910-1919

29,49

126,7

117,8

1920 -1929

258,3

60,21

125,1

1930 -1939

255,8

1940 -1949

233,4

35,73
29,02

"7,7
116,5
106,3

101,4

1950 -1959

239,6

47,77

109,2

112,2

i960 -1969

264,9

47,8i

120,7

121,7

1970 -1979

233,2

43,83

106,2

107,9

1980 -1989

280,3

38,96

127,7

123,2

1990-1999

256,1

31,06

116,7

110,4

2

Uit tabel 3en4blijkt dat het aantal uren
met neerslag bij dezebenadering een golvende
evolutie heeft dieglobaal stijgend is. Duidelijk
isookdat het decennium 1980-1989de hoogste
indexen heeft.

Urenmetneersla^hoeveelhedenvan meerdan 0,9mm.
X

H

Indeling ingelijke tijdsblokken: uren niet meer
dan 0,1 nun en meerdan 0,9 mm neerslag
Eerst werden perjaar het aantal uren
bepaald met neerslaghoeveelheden van meer
dan 0,1mm en het aantal uren met neerslaghoeveelheden boven de0,9m m per uur.
Deperiode 1898-1999werd opnieuw verdeeld in tiengelijke periodes(één maal 12jaar
en negen maal 10jaar)enopnieuw werdx
(gemiddelde) en s(standaardafwijking) berekend, alsookdeindexen voor het gemiddelde
enx+ i,28i6*s.

o ' 4-200Ï

112,5

Evolutie bewecjendgemiddelde over zo jaar
Voorde uren met meer dan 0,9mm neerslagbereikt het bewegend gemiddelde een
maximum rond 1928(271 uur perjaar), daarna
wordt een minimum bereikt rond 1959(237
uur perjaar) waarna dezewaarde geleidelijk
aanstijgt tot in 1999(269uur perjaar).Voorde
uren met meer dan 2,9mm neerslag bereikt
het bewegend gemiddelde een maximum rond
1933(43u u r P e rjaar),daarna wordt een minimum bereikt rond 1955 (36uur perjaar) waarna deze waarde geleidelijk aan stijgt tot in 1969
(43uur perjaar),gevolgd door opnieuw een
daling tot in 1989(39uur perjaar), om daarna
restijgen tot in 1999)45uur perjaar).Dezecij-
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fers dienen met de nodige omzichtigheid te
worden beschouwd:een hoogste cijfer, bijvoorbeeld in hetjaar 1969,betekent immers dat de
hele periode 1950-15)69daarvoor verantwoordelijk is.
Het voortschrijdend gemiddelde van het
aantal uren perjaar met meer dan 0,9 mm
neerslagvan allevoorgaandejaren vertoont
een opvallendegelijkenis met afbeelding 2.Dit
gemiddelde issedert ongeveer 1930zowat stabiel (circa250uren perjaar).

Conclusies
Jaarlijkse neerslaghoeveelheid
Degemiddeldejaarlijkse neerslaghoeveelheid stijgt in de loop vandelaatste eeuw.
Beschouwd in intervallen van 25jaar bedraagt
de stijging 6,6procent. Beschouwd in intervallen van tienjaar vertoont destijging eerder een
golvend patroon. Destijging van het laatste
decennium ten opzichte van het eerste decennium bedraagt zo'n 16procent.Destijging van
dewaarde van de neerslaghoeveelheid die eens
om de tienjaar voorkomt, isglobaal gezien
lager dan de stijging van het gemiddelde. Uit
de analyseperdecennium blijkt dat de hoogste
gemiddeldejaarneerslagen voorkwamen in het
decennium 1910-1919,1960-1969en 1980-1989.
Uit deanalysevan het bewegend gemiddeldeover 20jaar blijkt dat een maximum
werd bereikt rond 1928,daarna werd een minimum bereikt in 1959.Sedertdien vindt een
quasi continue stijging plaats waardoor de

A/b.8
waarde voor 1999tot op het niveau van 1928
komt.

heeft dieglobaalstijgend is.Het decennium
1980-1989teldehierdehoogste waarden.

Jaarmaximale neerslag voorverschillende
neershyduren.
Overde evolutie per interval van tienjaar
moet genuanceerd worden gesproken.Voor
neerslagduren tot zesuur isnauwelijks sprake
van een toename van het gemiddelde en de
neerslaghoogte voor een terugkeerperiode van
tienjaar,zeker naar het laatste decennium toe.
Voorgrotere neerslagduren isnaar het laatste
decennium toeeen stijging vast testellen van
zowel het gemiddelde alsde neerslaghoogte
voor dezelfde terugkeerperiode van tienjaar.
Voorneerslagduren vanaf96 uur geldt het laatstedecennium alsrecordhouder met stijgingen in deorde van30procent ten opzichte van
het eerste decennium.

Wat het bewegend gemiddelde over20
jaren van hetjaarlijks aantal uren met neerslaggroter dan 0,9mm en 2,9m m betreft, kan
noggesteld worden dat voor deeerste groep
recordwaarden werden bereikt rond 1928die
hoger liggen dan de huidige.Voordeuren met
meer dan 2,9mm neerslagwerden eveneens
hogewaarden bereikt rond 1932,die thans
evenwel worden overschreden.

Bewegendgemiddelde van dejaarmaximale
neerslacjhoocjte met een TR van 25 jaar
Voorneerslagduren tot zesuur kan
worden vastgesteld dat globaal een daling is
opgetreden. Welisin deeerstejaren van het
decennium 1960-1969een aanzienlijk maximum opgetreden. Voor neerslagduren vanaf
acht uur kan worden vastgesteld dat globaal
eenstijging isopgetreden dievooralin de
tweedehelft vandejaren 1990spectaculair was.
Intabel3 en4werd deevolutie weergegeven
vanhet aantaluren perjaar met meerdan0,1en
meerdan0,9mm neerslag.Hieruit bleekdat het
aantal uren met neerslageengolvend karakter
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NOTEN

ix=gemiddelde waarde
s= standaardafwijking
xTR=deneerslagwaarde horend bij een terugkeerperiode
IDF= inrensiteit-duur-frequentie
TR= terugkeerperiode injaar

