Een frequentie-onderzoek van topafVoeren van de Overijsselse Vecht
en het Zwarte Water

1 Inleiding
De Overijsselse Vecht is een regenrivier
die in Duitsland ontspringt, zich nabij
Zwolle samenvoegt met het Zwarte Water
en uiteindelijk in het Zwarte Meer
uitmondt. Het totale stroomgebied van
Vecht en Zwarte Water bedraagt
550.140 ha. Hiervan bevindt zich 3 1 %in
Duitsland. In tegenstelling tot bijvoorbeeld
de Rijn spelen de zijdelingse toevoeren in
Nederland een dominante rol bij het tot
stand komen van de totale afvoer. Ken
overzicht van het riviersysteem is gegeven
in afbeelding 1.
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Samenvatting
Onlangs is een frequentie-onderzoek afgerond van hoge afvoeren van de
Overijsselse Vecht en het Zwarte Water. Voor een aantal belangrijke zijdelingse
toevoeren is de kansverdeling van topafvoeren bepaald. Met een niet-stationair
waterbewegingsmodel zijn de afvoergolven uit deze deelstroomgebieden
gecombineerd tot één hoogwatergolf. Uit het onderzoek blijkt dat voor een
gegeven herhalingstijd de topafvoeren hoger zijn dan tot nu toe werd aangenomen. Dit kan van invloed zijn op het ontwerp van beschermingsmaatregelen
tegen hoogwater langs de Vecht en het Zwarte Water.
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Hoge afvoeren van de Overijsselse Vecht
en het Zwarte Water komen regelmatig
voor. Frequentie-onderzoek van hoge
afvoeren is van belang voor een goed
waterbeheer en een afdoende bescher-

Afl. 1 - Overzicht Overijsselse Vecht enZwarte Water.

Frequentiediagrammen van afvoeren zijn
betrouwbaarder dan die van waterstanden,
omdat gemeten afvoeren minder dan
waterstanden worden beïnvloed door
veranderingen in vorm en ligging van het
rivierbed. De extreme waterstanden, die
bepalend zijn voor de hoogten van de
waterkeringen, kunnen uit de afvoeren
afgeleid worden door een water-

bewegingsmodel. Van de Vecht en het
Zwarte Water is op PC een ééndimensionaal model beschikbaar op basis van het
programmapakket ZWENDL. De
frequentiediagrammen van afvoeren voor
een bepaalde lokatie kunnen worden afgeleid uit de topafvoeren van een aantal
historische hoogwaters op die lokatie.
Hoge afvoeren tijdens de was en val van
de hoogwatergolf blijven over het
algemeen buiten beschouwing.
Onlangs is door de Landbouwuniversiteit
Wageningen een studie afgerond naar de
overschrijdingsfrequenties van topafvoeren van de Overijsselse Vecht en het
Zwarte Water. De opdracht daartoe was
verleend door het RIZA, één van de
technisch-wetenschappelijke diensten van
Rijkswaterstaat. In het projectteam participeerde voorts Rijkswaterstaat/Directie
Overijssel als beheerder van de Vecht en
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Ajb. 2 -Ripplediagramjaarmaxima Emlichheim.

het Zwarte Water. De eerste deelnota van
deze studie [Janssens, 1991] bevat een
studie naar de topafvoeren van de Vecht
te Emlichheim, gelegen op Duits grondgebied nabij de Nederlandse grens. De
topafvoeren van enkele belangrijke zijleidingen van de Vecht in het Nederlandse deel van het stroomgebied en van
het Zwarte Water komen in de tweede
deelnota aan bod [Janssens, 1992].
2. Emlichheim
De Duits-Nederlandse grens vormt de
bovenstroomse begrenzing van het
projectgebied. Voor het onderzoek naar
topafvoeren is niettemin gekozen voor
station Emlichheim, zo'n 10 km stroomopwaarts van de rijksgrens. Van alle
stations in de nabijheid van de rijksgrens,
is van Emlichheim de beschikbare meetreeks het langst. Het stroomgebied bovenstrooms van Emlichheim is slechts 1%
kleiner dan aan de rijksgrens, zodat de
fout door de keuze van een meer stroomopwaarts gelegen station gering is.
Van 1950 tot 1980 werd te Emlichheim
één keer per dag de waterstand afgelezen.
In 1980 is hier door de Duitse beheerder
een automatisch meetstation ingericht.
Ondanks regelmatige afvoermetingen, is
er reden om aan de betrouwbaarheid van
de QH-relatie van vóór 1960 te twijfelen.
Bij het onderzoek is daarom alleen
gebruik gemaakt van waterstandgegevens
en QH-relaties uit de periode 1961-1989.
Door twee verschillende benaderingen
zijn uit de meetreeks de basisreeksen met
topafvoeren samengesteld. De meest
directe methode is die van de jaarmaxima,
waarbij van elk (hydrologisch) jaar de
hoogste afvoer wordt geselecteerd. Dit

Aft).3 - Gumbelverdding topajvocroi Emlichheim.

levert in totaal 29 waarnemingen. Een
langere basisreeks wordt verkregen door
de 'Peak Over Threshold' (POT) benadering. Topafvoeren die een zekere
drempelwaarde overschrijden, worden in
de basisreeks opgenomen. De drempelwaarde, 80 m 7 s , is zodanig gekozen, dat
per jaar 2 à 3 topafvoeren geselecteerd
worden. Omwille van de statistische
onafhankelijkheid is als eis gesteld, dat de
toppen minstens 10 dagen uiteen moeten
liggen. De POT-benadcring levert voor
Emlichheim een reeks van 66 waarnemingen op. Voor beide methoden geldt,
dat als alleen dagwaarden van de waterstand beschikbaar waren (12:00h-waarde
of daggemiddelde), een correctie is toegepast om deze om te rekenen tot
momentane dagmaxima.

TABEL I - Onderzochte kansverdelingen voorstation
Emlichheim.
Kansverdeling
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theoretische kansverdelingen toegepast,
zie tabel I voor een overzicht. De resultaten van iedere verdeling zijn getoetst
aan de hand van de KolmogoroffSmirnofftoets en/of Pearsons chikwadraattoets (onbetrouwbaarheid
« = 0,05). Hieruit komt naar voren dat het
Gumbelmodel op basis van jaarmaxima de
verdeling van topafvoeren te Emlichheim
het beste weergeeft. In tabel II en afbeelding 3 is het resultaat voor Emlichheim
volgens het Gumbelmodel weergegeven.

De homogeniteit van beide basisreeksen
is onderzocht aan de hand van Ripplediagrammen. In afbeelding 2 zijn de
gesommeerde jaarmaxima uitgezet tegen
de tijd. In dit diagram zijn de relatief natte
jaren zestig en droge jaren zeventig
duidelijk te herkennen in de respectievelijk grotere en kleinere helling van de
verbindingslijn tussen de punten. Er zijn
geen aanwijzingen die duiden op grote
veranderingen in het Duitse stroomgebied. Er is daarom geen correctie op de
reeksen uitgevoerd.
Op beide basisreeksen zijn verschillende

3. Zijdelingse toevoeren in Nederland
In Nederland monden circa 30 grotere en
kleinere waterlopen uit in de Vecht of het
Zwarte Water. De grootte van het deelstroomgebied en de beschikbaarheid van
betrouwbare meetgegevens, was bepalend
of voor een waterloop een frequentieonderzoek van topafvoeren is uitgevoerd.
De volgende waterlopen zijn nader onderzocht:

TABEL II - Topafvoeren (in-Vs) voorzijdelingse toevoeren.
Ile ha ingstijd (jaar)

Vecht/Emlichheim
Afwateringskanaal Coevorden
Radewijkerbeck
Ommerkanaal
Regge
Sallandse Weteringen
Meppelerdiep
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1.250
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69
12
18
64
47
69

192
81
13
21
75
56
81

263
106
17
26
98
77
106

293
117
19
28
108
86
117

322
128
21
30
118
95
128

362
142
23
33
131
107
142

401
156
25
36
144
118
156
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Het Afwateringskanaal
Coevorden
De Radewijkerbeek
Het Ommerkanaal
De Regge
De Sallandse Weteringen
Het Aleppelerdiep

59.949
11.350
15.399
80.938
49.770
92.362 +
309.768 ha

Deze deelstroomgebieden vormen
tezamen 82% van het Nederlandse
stroomgebied van Vecht en Zwarte Water.
Het relatief grote deelstroomgebied van
het Mariënberg/Vechtkanaal (12.523 ha)
kon niet onderzocht worden wegens
gebrek aan gegevens.
Bij het onderzoek van de zijdelingse
toevoeren is in grote lijnen dezelfde
aanpak gevolgd als bij Emlichheim. Een
complicerende factor daarbij was, dat
zowel kwaliteit als kwantiteit van de meetgegevens vaak te wensen overliet. Er is
daarom veel aandacht besteed aan het
samenstellen van goede basisreeksen van
de afvoeren. De topafvoeren, die naar
voren kwamen uit waterstandregistraties
en QH-relaties, zijn op een aantal
manieren gecontroleerd. Waar mogelijk
zijn de berekende afvoeren vergeleken
met debietmetingen die tijdens het hoogwater zijn uitgevoerd. De topafvoeren van
het Afwateringskanaal zijn nagerekend
met het hiervoor beschikbare neerslagafvoermodel (zie H 2 0 10/92). Ook zijn
topafvoeren van een deelstroomgebied
vergeleken met de topafvoer te Emlichheim tijdens dezelfde hoogwatergebeurtenis, met de oppervlakteverhouding
tussen beide stroomgebieden als schaalfactor voor de afvoeren. Aangezien de
gegevens van station Emlichheim naar
verhouding van goede kwaliteit zijn, kan
dit helpen bij het beoordelen of de orde
van grootte van de berekende topafvoer
juist is. Het totale stroomgebied van Vecht
en Zwarte Water is klein genoeg om een
dergelijke regionale vergelijking toe te
mogen passen.
Ondanks de zorg die is besteed aan de
validatie van de meetgegevens, zijn alle
basisreeksen van de zijdelingse toevoeren
korter dan die van Emlichheim. In het
geval van de Regge is dit deels te wijten
aan de omstandigheid, dat in het recente
verleden hier de zogenaamde Eateraalkanaalwerken zijn uitgevoerd. Deze
werken hebben het afvoerregime van de
Regge danig beïnvloed. Zo is onder meer
de afvoercapaciteit vergroot en is het deelstroomgebied circa 17% kleiner geworden.
Omwille van de homogeniteit van de
basisreeks is daarom voor de Regge alleen
de periode 1979-1989 in het onderzoek
betrokken.

Door gebrek aan betrouwbare gegevens
kon slechts in een aantal gevallen een
POT-analyse uitgevoerd worden. Van de
getoetste theoretische kansverdelingen,
bleek in de meeste gevallen het Gumbelmodel op basis van jaarmaxima het beste
te voldoen. De enige uitzondering hierop
vormde het Ommerkanaal, waar de
Pearson Hl-verdeling op basis van jaarmaxima de beste resultaten gaf. De topafvoeren van de zijdelingse toevoeren bij
een aantal herhalingstijden zijn weergegeven in tabel II.
4. Combinaties van hoogwatergolven
uit deelstroomgebieden
Wanneer van de belangrijkste zijdelingse
toevoeren de herhalingstijd van topafvoeren bekend is, doet zich de vraag

dezelfde orde van grootte zijn. Als
uitgangspunt geldt daarom dat een hoogwatergolf op de Vecht met een herhalingstijd 1, wordt veroorzaakt door hoogwatergolven uit de deelstroomgebieden die elk
voor zich ook een herhalingstijd T
hebben. Onderlinge vergelijking van
topafvoeren van zijleidingen tijdens
verschillende historische hoogwaters
leerde dat vooral voor extreme situaties de
herhalingstijden redelijk goed overeenkomen.
b. niet-statwnair rekenen
Het rekenen met golven in plaats van met
een in de tijd constante afvoer biedt
aanzienlijke voordelen bij het berekenen
van extreme waterstanden. Het is dan niet
meer nodig uit te gaan van de pessimis-
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voor hoe deze afzonderlijke golven
bijdragen aan de totstandkoming van een
hoogwatergolf op de Vecht en het Zwarte
Water zelf. Dit kan onderzocht worden
door hoogwatergolven uit de deelstroomgebieden als randvoorwaarde op te leggen
aan een waterbewegingsmodel. Een aantal
begrippen is daarbij van belang, te weten:
a. afhankelijkheid;
b. nict-statwnair rekenen;
c. Jysiseh maximum.
a. afliankelijkhcid
Het stroomgebied van de Vecht en het
Zwarte Water is relatief klein. Hierdoor
zal, zeker onder extreme omstandigheden,
de hoeveelheid neerslag per eenheid van
oppervlakte in elk deelstroomgebied
ongeveer gelijk zijn. De veronderstelling is
dan gewettigd dat de herhalingstijden van
de resulterende hoogwatergolven van

tische veronderstelling dat de afvoertoppen uit alle deelstroomgebieden
precies samenvallen en dat die hoge
debieten heel lang aanhouden. Hierdoor
wordt het verschijnsel topvervlakking
automatisch in de berekeningen verwerkt.
Al met al kan dit een aanzienlijke reductie
van de topafvoer bij een gegeven herhalingstijd betekenen. De consequentie
van niet-stationair rekenen is echter wel,
dat een uitspraak moet worden gedaan
over de vorm van de golf en over het faseverschil, de periode tussen de tijdstippen
van maximale afvoer uit twee deelstroomgebieden. Aan de hand van hoogwatergebeurtenissen die zich in het recente
verleden hebben voorgedaan, is getracht
een schatting te maken van het faseverschil. Een nauwkeurige bepaling was
door gebrek aan gegevens en de tijdsresolutie van de gegevens niet mogelijk.

».
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TABEL III - Topafvoeren

(m-VsJ voor Vecht :u Zwarte IV 'atei
Herhal ingstijd (jaar)

5

10

50

100

200

500

159
Emlichheim
De Haandrik
159
Hardenberg
205
Mariënberg
210
Junne
217
Yilsteren
262
Vechterweerd
262
mond Vecht
262
Zwarte W a t e r / m o n d V och t 284
Hasselt
293
mond Zwarte Water
338

192
142
244
253
261
333
321
321
349
362
421

263
262
336
342
351
440
438
439
485
505
598

293
293
372
380
390
489
487
488
540
562
670

322
321
400
416
425
533
532
532
593
617
736

350
351
453
464
472
587
585
587
648
673
797

Wel kwam naar voren dat een topafvoer
te Hmlichheim altijd later optreedt dan op
één van de zijdelingse toevoeren in
Nederland. Op basis hiervan is het faseverschil van de Nederlandse zijleidingen
onderling op nul uur gesteld en het faseverschil tussen de Nederlandse zijleidingen en Emlichheim op 36 uur,
ongeacht de grootte van de topafvoer. Op
basis van opgetreden hoogwatergolven,
bleek het eveneens mogelijk algemene
uitspraken te doen over de helling van het
stijgende en het dalende verloop van een
golf.
c. fysisch maximum
Bij de topafvoeren in tabel II is geen
rekening gehouden met de vraag in
hoeverre de berekende afvoeren zich ook
daadwerkelijk kunnen voordoen, gelet op
de eigenschappen van de toevoerleidingen
en de deelstroomgebieden. Dit fysisch
maximum is wel verwerkt in de randvoorwaarden van het waterbewegingsmodel.
Aan de hand van de gemaalcapaciteiten
en de hoogte van de waterkeringen, is van
alle waterlopen de afvoercapaciteit
bepaald. De berekende afvoergolven voor
de zijleidingen zijn op dit niveau afgetopt.
Van enkele gemalen die rechtstreeks op
het Zwarte Water lozen is geen
frequentie-onderzoek van topafvoeren
uitgevoerd. Wel is de gemaalcapaciteit als
extra afvoerrandvoorwaarde opgelegd bij
het berekenen van de hoogwatergolf op
het Zwarte Water. De bijdrage van het
Mariënberg/Vechtkanaal is verdisconteerd
door een constante afvoer van 9 m /s op
te leggen. De waterstand op het Zwarte
Meer, de benedenstroomse randvoorwaarde, is gesteld op 1,00 m + NAP.
Het resultaat van enkele hoogwatergolven
is weergegeven in tabel III. Hierin staat
voor een aantal lokaties langs de Vecht en
het Zwarte Water de maximumafvoer, die
door het ZWENDL-model is berekend bij
de passage van een hoogwatergolf. Een
gevoeligheidsanalyse noopte niet tot
aanpassing van de hierboven beschreven

Ontwerpafvoer
1.250
350
351
463
483
492
617
616
617
690
716
842

307
307
377
398
413
522
525
525

berekeningswijze. Vooral bij topafvoeren
met grote herhalingstijden (1250 jaar),
bleek het resultaat weinig gevoelig voor de
aanname van onderlinge afhankelijkheid
van de golven uit de deelstroomgebieden
en voor aanpassingen in de golfvorm of
het faseverschil.
5. Conclusies
Het is mogelijk gebleken om voor een
aantal deelstroomgebieden van de Vecht
en het Zwarte Water een kansverdeling
van topafvoeren op te stellen. Voorzichtigheid bij het toepassen van deze kansverdelingen is echter geboden, omdat de
meetreeksen die eraan ten grondslag
liggen in veel gevallen voor dit doel
tamelijk kort zijn. Dit wreekt zich vooral
bij extrapolatie naar topafvoeren met grote
herhalingstijden. Een goed opgezet en
consequent volgehouden hoogwatermeetprogramma, is een absolute voorwaarde
om, op termijn, dit manco te verhelpen.
Een belangrijk doel van het onderzoek
naar frequenties van topafvoeren, is het
verkrijgen van de juiste randvoorwaarden
voor de berekening van ontwerpwaterstanden voor de waterkeringen. In
[Schropp, 1992] is beschreven welke
methode bij de berekeningen gevolgd
wordt. Eén van de consequenties van de
in dit artikel besproken studie, kan
geïllustreerd worden aan de hand van
tabel III. In de laatste kolom is aangegeven met welke afvoeren indertijd
voor de Vecht ontwerpwaterstanden zijn
bepaald. Volgens de huidige inzichten
hebben deze afvoeren een herhalingstijd
van 100 à 200 jaar, terwijl voorheen werd
uitgegaan van een herhalingstijd van 500 à
1.000 jaar.
De resultaten van het hier beschreven
onderzoek zullen daarom van invloed zijn
op het denken over de risico's van hoogwater voor de Vecht en het Zwarte Water.
De berekeningen voor de extreme hoogwaterstanden langs de Vecht en het
Zwarte Water zijn eind 1992 door Rijkswaterstaat/RIZA uitgevoerd. Voor de

resultaten van dit onderzoek wordt
verwezen naar [Burgdorffer, 1992],
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Advies over het ontwerp
besluit tot wijziging van het
Waterleidingbesluit
De Raad voor de Drinkwatervoorziening
heeft, op 25 oktober 1993, aan de minister
van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer (VROM),
advies uitgebracht over het ontwerp
besluit tot wijziging van het Waterleidingbesluit.
De raad constateert dat strikte implementatie van de EG-Drinkwaterrichtlijn in de
Nederlandse wetgeving (het Waterleidingbesluit) ertoe kan leiden dat voor
een goede bewaking van de kwaliteit van
het drinkwater meer metingen moeten
worden verricht dan nodig zijn, waardoor
financiële en personele ruimte onnodig
wordt gebruikt. Anderzijds zou strikte
handhaving van de richtlijn ertoe kunnen
leiden dat geen periodieke metingen
worden voorgeschreven, die wel nodig
zijn uit het oogpunt van kwaliteitsbewaking.
De raad adviseert daarom er bij de
Europese Commissie op te wijzen dat de
huidige regeling een optimale kwaliteitsbewaking van drinkwater in de weg staat.
De raad constateert verder dat de onderhavige wijziging van het Waterleidingbesluit erop gericht is om - voor zover
mogelijk - te voorkomen dat de Europese
Commissie Nederland voor het Hof van
Justitie daagt in verband mei het
onvolledig uitvoeren van de richtlijn.
De raad adviseert de minister om bij de
volgende wijziging - die momenteel in
voorbereiding is - te bezien welke
mogelijkheden er binnen het kader van de
Richtlijn zijn om financiële en personele
middelen zo goed mogelijk in te kunnen
zetten. (Persbericht Raad voor de Drinkwatervoorziening)

