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vandeGeul
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BerichtenindiversemediawekkendeindrukdatdeoverlastdoorhoogwatervandeGeulgedurende
delaatstedecenniatoeneemt.Ditzouhetgevolg zijnvanmenselijk handelenen/o/eenverandering
vanhetklimaat.OnderzoekvandeajvoerreeksvandeGeulbijMeerssenlaatziendatvaneentoenamevandepiekajvoergeen sprakeis.Omeenbetrouwbareuitspraak tedoenovereenmodelijketoenamevandepiekajvoer moeteenlangehomogenea/voerreeksvoorhandenzijn.InNederland ismen
pasindezeventigerjaren opgroteschaalovergegaanvanvisueleobservatievanpeilschaalwaarden
naarautomatischeregistratievandewaterhoogten.Dedigitalereeksvanamperdertigjaar istamelijk kortvooreenstatistischeanalysevanextremen.BijeenzoektochtindearchievenvanhetwaterschapRoerenOvermaasbleekdat metdehandgeregisrreerdewaterhoogten aanwezigzijnvanaf
beginjaren vijftig. Metbehulpvandezedatawerdeendoorlopendeajvoerreeksvan49jaarsamengestelddiegeschiktwasvooreenstatistischeanalyse.
Omvasttekunnen stellenofvaneen trend
sprakeisineenhydrologischetijdreeks,moet
diereeksconsistentzijn.Inconsistentiekan
hetgevolgzijn vaneenwijziging indemanier
vanwaarneming,metalsmogelijkgevolgeen
plotselingeverandering(sprong)indetijdreeks.VoordeGeulbijMeerssenwerdtussen
1953 en 1973dewaterstand tweemaalperdag
waargenomen,om08.00enom 16.00uur.Vanaf1januari 1970werdendewaterstanden automatisch perkwartiergeregistreerd opeenlocatiedieenigehonderden meters
benedenstrooms lag.Tussen 1955en 1969zijn
deafvoeren endebijbehorende waterstanden
55keergemeten.Uitdezegegevenswerdeen
afvoerrelatie afgeleid, waarmeedewaterstandeninafvoeren werdenomgezet.Omdatde
hoogstgemeten afvoer slechts 17kubieke
meterpersecondebedroeg,bestaatgeenduidelijkheid overdebetrouwbaarheid vandeze
afvoerrelatie bijextreemhoogwater,waarbij
afvoeren kunnenoptredendiegroterzijndan
70kubiekemeterperseconde.
Voordereeksmetkwartierwaarden vande
waterhoogtezijn van1970tot2001 diverse
afvoerrelaties gebruiktalsgevolgvan wijzigingeninhetdwarsprofiel.Indieperiodeisonder
meertijdelijk gebruikgemaaktvaneendrempeleneenCrumpoverlaat.
Voorbeideserieszijngemiddeldedagafvoeren berekend.Detweetijdreeksen kunnennietautomatisch aanelkaarworden

gevoegd,omdatzeopverschillendemanieren
envoorverschillendelocatiestotstand zijn
gekomen.Gelukkigoverlappendereeksen
elkaarvooreenperiodevanvierjaar(1970t/m
1973). Eenuitstekendecorrelatievandagafvoeren bleektebestaantussendehandmatigeendedigitaleseriemetuitzonderingvan
eenpaardagen.
Onderzoekhiervanleerdedatopdeze
dagendepiekafvoerjuistop08.00of16.00uur
plaatsvond,waardoordeberekendegemiddeldedagafvoer voordehandmatigeseriehoger

Tabeli:

uitkwamdanvoordedigitaleserie,waarvoor
hetgemiddeldeop96waardenwasgebaseerd.
Verderbleekdegeaccumuleerde afvoer vande
handmatigverkregenreeksachtprocentlager
teliggendanvandedigitaleserie.
Omdatdegemeten waterstandenvan
beidereekseneenuitstekendecorrelatie(corrclatiecoé'fficiént:0.9444)latenzien,kondende
waterstanden vandeoudereeksinequivalente
waterhoogten voordenieuwereeksworden
omgezet,waarvoorvervolgensmetbehulpvan
deafvoercurve vandedigitaleserie afvoeren
werdenberekend.Tercontrolewerdendeorigineleenequivalenteafvoeren vandehandmatigereeksvoordevierjarige periodemet
elkaarvergeleken.DitleverdeeencorrelatiecoëfEciëntopvan0.9999e n uiteraard afvoeren
diegemiddeldachtprocentvanelkaarverschillen.Deafvoerreeks vandejaren 1953 tot
enmet 1970dieopdezewijzeuitdehandmatig
verkregenwaterhoogten werdberekend,werd
gekoppeldaandedigitaleserie.Vandenieuwe
afvoerreeks van49jaarontbraken weinigcij-

Resultaatstatistischeanalysevandetrendvaneenaantalhydrologischeparametersoverdepenode 1953-2001.
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fers(slechtsvijfprocent).Deontbrekende
waardenwerdeningevuldmetbehulpvancorrelatiesmettweebovenstroomsgelegen meetstations:Hommerich enGulpen.Bijdezeexercitiewerdenonbetrouwbareperioden inde
reeksvanzowelHommerich alsMeerssen
geconstateerd.Ontbrakeenenkelewaarde,dan
werddezeviainterpolatiegeschat.Achtdagen
werdeningevuld viaeencorrelatiemetde
Jeker.
Uiteindelijk ontbraken nogdeeerstetwee
maanden van1963.Ditwaseenzeerkoude
periodewaarbij derivierwellichtbevrorenis
geweest.Dezewaardenwerdeningevuldvia
simulatie meteenneerslag/afvoermodel. De
seriewerdvervolgensgebruiktomjaarafvoeren,maandafvoeren en voortschrijdendejaarlijksetiendaagseminimum-enmaximumafvoerenmeeteberekenen.
Neerslag en verdamping
VooreenhydrologischestudievandeGeul
zijn neerslag-enverdampingsgegevens onontbeerlijk.DagneerslagenvanvijfNederlandse
stations(Epen,Noorbeek,Ubachsberg,Vaals
enValkenburg)werdendoorhetKNMIter
beschikkinggesteldvoordejaren 1952-2001. In
hetBelgischedeelvanhetstroomgebiedwerd
neerslaggemeteninHombourgenWalhorn.
HetKMI teUkkelverstrektedagwaardenvan
debeidestationsoverdeperiode 1977-2001.
Alleserieswerdennauwkeurigonderzochten
blekenvanhogekwaliteitenmetweinigontbrekendewaarden.MetbehulpvanThiessen
polygonenwerddegebiedsneerslagbepaald.
Deovergangvanvijfnaarzevenneerslagstationsin 1977bleekvanweiniginvloed.Het
maximaleverschiltussendeover49jaargeaccumuleerdegebiedsneerslagenmetenzonder
deBelgischestationsbedroegminderdanéén
procent.

omslagpunt(Pettitt-test*)),deafwezigheid van
eenlineairetrend(Spearmanrankcorrelation)
endestabiliteit vanhetgemiddeldeende
variantie.Hetvoorkomenvanseriëlecorrelatie
compliceert hetopsporenenevaluerenvan
trends.Invoorkomendegevallenwerdde
seriëlecorrelatieverwijderd doormiddelvan
zogeheten'pre-whitening'2),alvorensdereeks
werdonderworpen aandeoverigetests.
Vooreenaantalhydrologische parameters
ishetresultaat vanhetstatistischeonderzoek
naarhetoptredenvaneentrend weergegeven
intabel1.
Piekafvoer
Statistischonderzoekvandereeksjaarlijksemaximum-dagafvoeren vertoonteen
omslagpunt rond 1970.Deserielaateensignificanteneerwaartsetrendzienenhetgemiddeldeendevariantievandeserievoorenna
hetomslagpuntzijn statistischgezienverschillend.Ditkwam nietalseenverrassing
vanwegedeveranderingindewijzewaaropde
gemiddeldedagafvoerwerdbepaaldvanaf
1januari1970.
Omdatdeafvoer vandeGeulinkorte tijd
sterkkanveranderen,eentoenamevan30m!/s
binneneenuurisgoedmogelijk, ishetdaggemiddeldegeengoedeparametervoordepiekafvoer.Inplaatsdaarvan werdeennieuwe

reeksvanjaarlijkse piekafvoeren samengesteld,
dievóór1970gebaseerdisoptweeendaarnaop
96waarnemingen perdag.Destatistischetests
latenziendatdereekspiekafvoeren onafhankelijkzijn(geenseriëlecorrelatie)endatgeen
omslagpuntoptreedt(Pettitttest),terwijlde
serieverderookhomogeen iswatbetreft het
gemiddeldeendevariantievóórenna1970.
Afbeelding 1 laatduidelijkdeafwezigheid zien
vaneentrend,hetgeen integenspraak ismet
eerderonderzoekvanLeenaersenSchouten'').
Dezeauteurs maaktengebruikvan afvoeren
gemeten inValkenburg(1955-1958)enMeerssen(1980-1986).
Uiteengrafiek waarbij deafvoer werd uitgezettegenhetherhalingsinterval,werd
geconcludeerd datdepiekafvoer indetachtiger
jarensignificant hogerlagdaninde vijftiger
jaren.Dezeconclusiewerdlater overgenomen
door anderen')-?).Geredetwijfel bestaataande
uitkomst vanditonderzoekvanwegedeerg
kortemeetperioden enhetgebruikvan afvoergegevensdieafkomstig zijnvantweeverschillendelocaties.Methetbeschikbaar komenvan
een49-jarige homogenereeks piekafvoeren
(afbeelding 1)isnuduidelijk aangetoond dat
vaneentoenamevandepiekafvoer (degemiddeldewaardeis31,0kubiekemeterperseconde)geensprakeis.

4

HetKNMIleverdeookdeMakkinkreferentieverdamping voorvliegveldBeek.De
homogeniteitvandeseriewerdonderzocht,
omdatvanaf1966deberekeningwerdgebaseerdopgemetenglobalestralinginplaatsvan
derelatieve zonneschijnduur.
Statistische tests
Detijdreeksen werdenonderworpenaan
eenaantalstatischetestsomnategaanof
sprakewasvaneentrendofeenomslagpunt.
Alletijdreeksen blekennormaaloflog-normaalverdeeld.Datbetekentdatparametrische
testszoalsdeStandardNormal Homogenity
Test1)toegepastkunnen worden.Metdezetest
kunnenverschuivingen indegemiddelde
waardeenhetbijbehorende omslagpunt
wordenvastgesteld,maarookeen eventuele
trendendeperiodewaaroverdezeoptreedt.
Vervolgenswerdennon-parametrische tests
uitgevoerdmetbetrekkingtotde afwezigheid
vanseriëlecorrelatie,hetoptreden vaneen
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Dezeconclusiekanverder onderbouwd
wordenmetbehulpvandeextremewaarde
verdelingvolgensGumbel,diewerd afgeleid
vooreenperiodevan17jaarvóórenna1970.
BeideseriesvoldoengoedaandeGumbelverdeling,maarzijn verderzeerverschillend,omdat
deextremewaardenvandeserievanvóór1970
hogerliggendandaarna.Alsdewaardenvan
deextremen na 1970wordengeplot indeverdelingdiegeldtvoordeperiode 1953-1969,dan
blijken dezewaardenruim binnen het95procentbetrouwbaarheidsinterval teliggen.Geen
reden iserdusomaantenemendatdeverdelingvanextremeafvoeren na 1970significant
andersisdanvóór1970.

Waterbalans
Deafbeeldingen 2en3 latenziendatde
jaarlijkse neerslagoverdetweedehelft vande
vorigeeeuweenlichteneigingheeft toete
nemen endejaarlijkseafvoeromaftenemen.
Dejaarcijfers hebbensteedsbetrekkingophet
hydrologischejaardatlooptvan1november
t/m 31 oktober.Hetverschiltussendejaarlijkse
neerslag-enafvoercijfers, aangeduidalsde'verliezen',vertoonthierdooreenstijgende trend
meteenomslagpunt in 1979(afbeelding 4).Het
gemiddeldevandeverliezenisna1979significanthogerdandaarvoor.Bijeentoenamevan
deverliezendenktmenopdeeersteplaatsaan
eentoenamevandeverdamping,maarhiervoorzijngeenconcreteaanwijzingen gevonden.Zoblijkt hetverschiltussendejaarlijkse
neerslagenafvoervoorhetstroomgebiedvan
deMaasbovenstroomsvanBorgharenover
dezelfdeperiodeniettezijn toegenomen.Nietteminkunneneenvergrotingvanhetbosareaal

Totslotkanwordenopgemerktdatéén
vandebelangrijkste oorzakenvaneentoegenomenpiekafvoer eentoenameisvandepiekneerslag.Tabel 1 laatziendatdemaximumdagneerslagindebeschouwdeperiodeniet

Afb. 1 Analysejaarlijkse piekafvoer van de Geul bij Meerssen (1953- 2001)
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(geschatoptweeprocent),hetmeer natuurlijk
makenvanderiviermetondermeerdeaanleg
vanoverstromingsvlakten endebouwvan
retentiebekkensomdepiekafvoer tereduceren,
hebbenbijgedragen aaneengeringetoename
vandeverdamping.Destatistischeanalysevan
deMakkinkreferentieverdamping voorvliegveldBeeklieteenomslagpuntzienin 1987met
eensignificant hogergemiddeldenadeze
datum.Detrendvoordegeheleperiodevan
1953 tot2001 wasechterweerniet significant.
Meerwaarschijnlijk isdateentoenamevande
verliezenhetgevolgisvanandere factoren,
zoalseentoenamevandegrondwaterafstromingnaarbuitenhetgebied,deafvoervan
rioolwatervaneentoenemendstedelijkgebied
naardeafvalwaterzuiveringsinrichringLimmel
(loostdirectopdeMaas),eenverlagingvande
grondwaterstand waardoordeafvoer indroge
periodenisafgenomen enonttrekkingvan
grondwatervoorgebruikelders.
Conclusies
HogewaterstandenkrijgeninNederland
traditioneelveelaandachtendoendanalgauw
hetvermoedenrijzen datdesituatiesteeds
dreigenderwordt.Eenobjectievekijkopdeze
dreigingkanalleenwordenverkregenna
analysevanhistorischereeksen.Onderzoek
vaneen49-jarigereeksvoorhetstroomgebied
vandeGeullaatziendatnochde piekafvoer,
nochdemaximum-dagneerslaggedurendede
tweedehelft vandevorigeeeuwtoenam.Hetzelfdegeldtvoordejaarlijkse neerslagen
afvoer.Hetverschiltussendietweenamechter
weltoe,maardeoorzaakhiervanisinhet
kadervandezestudienietonderzocht.Verder
blijktdatdemaandmaartnatterendemaand
augustussignificant drogerisgeworden.C
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Afb. 2 Analysejaarlijkse neerslag voor het stroomgebied van deGeul (1953- 2001)
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