Neerslaggegevens bij rioleringsberekeningen

Inleiding
Neerslaggegevens vormen een belangrijk
basisgegeven bij rioleringsvraagstukken. De
behoefte aan goede informatie omtrent de
neerslag ishierten lande reedslangaanwezig.
Zo ving in 1891Engelenburg zijn hyetographie van Nederland aan met de woorden:
'Bij het aanleggen van stedelijke rioleeringen
of waterleidingen deed zichinde laatstejaren
herhaaldelijk het gemis gevoelen aan
betrouwbare opgaven omtrent den regenval
voor zekere bepaalde landstreek".
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Hoewel hetwerk van Engelenburgeen eerste
uitvoerige beschrijving geeft van het
neerslagklimaat in Nederland, heeft het bij
lange na niet allevragen van waterbeheerders
en ontwerpers kunnen beantwoorden. In de
loop van deze eeuw zijn dan ook talrijke
publikaties verschenen overde kansverdeling
van de neerslag.
Het feit dat er vele beschouwingen gewijd
zijn aan de neerslagverdeling in Nederland
onderstreept enerzijds het belang van dit
onderwerp, maar anderzijds duidt het er ook
op dat dezaken toch nietzoeenvoudig liggen
als soms in eerste instantie wordt aangenomen. Bij veel rioleringsmcnsen leven
vragen over de neerslag waaraan tot nu toe
weinig of geen aandacht is besteed.
Daarnaast komt het voor dat men niet goed
op de hoogte isvan wat er zoalomtrent dit
onderwerp bekend is.
In deze voordracht zal een overzicht worden
gegeven vandestand vanzaken.Getracht zal
worden enig overzicht te brengen in de
methoden die tot nu toe gebruikt zijn bij de
statistische bewerking van neerslaggegevens.
Hierbij zal worden ingegaan op enkele veel
voorkomende fouten bijde constructie en
interpretatie van zogenaamde regenduurlijnen.
Ook zal enige aandacht worden geschonken
aan plaatselijke verschillen binnen
Nederland. Besloten zal worden met enkele
opmerkingen over maatgevende regens.
Statistische bewerking van neerslaggegevens
Bij neerslagmetingen moet men onderscheid
maken tussen de dagaftappingen van een
gewone regenmeter en de continue
registraties van een pluviograaf. Daar bij
rioleringsvraagstukken een tijdsinterval van
een dag gewoonlijk te langgeacht wordt is
* Voordracht uit het NVA Symposium 'Berekening van
rioolstelsels', gehouden te Utrecht op 15november 1983.
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Afb. I - Het verloop van de neerslagin De Bilttijdenseen
bui in de avond van 27juli 1972. Afb. ageeft het verloop
van de cumulatieve neerslaghoeveelheid. Detotale
neerslaghoeveelheid tussen het begin B enheteinde E van
de bui bedraagt 17.5mm. Afb. bgeeft het verloop vande
hoeveelheid neerslag in opeenvolgende, elkaar niet
overlappende. 15-minuten vakjes. Afb. cheeft ook
betrekking op 15-minuutwaarden, maar nu iswelvan
overlapping sprake doordat de 15-minuten vakjessteeds
5 minuten opschuiven. De maximale 15-minuutwaarde is
aangegeven door een kruisje.

men aangewezen op pluviograafregistraties.
Voor praktische toepassingen ishet nodigdat
deze registraties op een of andere wijze
worden bewerkt.
Op beperkte schaal isbij rioleringsberekeningen gebruik gemaakt van pluviograafgegevens die op ponskaart of magneetband
waren vastgelegd. In de meeste gevallen
bedient men zich van tabellen of grafieken
van statistische bewerkingen vande neerslag.
Er zijn echter vele verschillende technieken
in gebruik geweest om pluviograafgegevens
te analyseren. De meest bekende methoden
vallen onder de volgende twee categorieën:

(i) Analyse van volledige regens. Een regen
wordt hierbij op niet-meteorologische wijze
gedefinieerd alseen periode gedurende
welke de pluviograafregistratie ononderbroken zichtbaar stijgt. Bijhet voorbeeld in
afb. la isdit het geval tussen de punten Ben
E. Meestal beperkt men zich slechts tot de
duur t r en de totale neerslaghoeveelheid hr
van de regen (resp. 53 min. en 17,5mm in
afb. la). In de bekende stippengrafiek van
Kuipers, zie Koot [1977], worden alle regens
waarvoor h r 3= 4 mm in een h r -t r diagram
door een punt weergegeven. Door Levert
[1954] iseen distributieve frequentieverdeling van t r en h r in tabelvorm gegeven,
(ii) Analyse van de neerslaghoeveelheid
gedurende een vasteduur. Er zijn vele
publikaties waarin informatie wordt gegeven
over de kansverdeling van de hoeveelheid
neerslag over een gegeven tijdsduur D.
De meest belangrijke zijn in tabel I
opgesomd. Uit de laatste kolom van deze
tabel blijkt dat men nogverschillende typen
kansverdelingen kan onderscheiden,
namelijk (1)de 'parent'-verdeling van
D-minuutwaarden of D-uurlijkse sommen,
(2) de verdeling van neerslaghoeveelheden in
een partiële reeks, en (3) de verdeling van
extreme waarden.' In de rest van deze
paragraaf zal wat nader worden ingegaan op
het onderscheid tussen deze drie soorten.
De 'parent'-verdeling
In afb. lb ishet verloop van de neerslaghoeveelheid in opeenvolgende 15-minuten
vakjes gegeven. Deze neerslaghoeveelheid
heeft een bepaalde kansverdeling. Bij een
duur van 15minuten blijkt voor De Biltdatin
9 3 % van alle gevallen de neerslaghoeveelheid 0 mm bedraagt, terwijl er een kansvan
ongeveer 1 op 10.000 isdat een neerslaghoeveelheid van 5mm wordt overschreden.
Daar het aantal 15-minuten vakjes ineenjaar
ongeveer 35.000 bedraagt, zal een neerslagsom van 5mm toch noggemiddeld 3à4maal
per jaar worden overschreden.
In afb. lc isde neerslaghoeveelheid gegeven
in 15-minuten vakjes die steeds 5 minuten

TABEL I- Publikaties die kansverdelingen geven vandeneerslagin Nederland voor duren korter dan Idag.
Plaats
Braak | 1 9 3 3 | «

-

Lengte reeks
(jaren)
>84

Methode/soort
kansverdeling
partiële reeks

Uurvak analyse
KNMI [1966]
Buishand[ 1983a]

De Bilt
5 hoofdstations

30
20

parent verdeling
partiële reeks

Vijf-minuten analv.se
KNMI [1968]
Van den Herik en Kooistra (1973]
Schenkeveld[l976|

De Bilt
De Bilt
De Bilt

12
12
12

parent verdeling
extreme waarden
extreme waarden

Buishanden Velds[1980]

De Bilt

72

partiële reeks&
extreme waarden

Van de Ven [1983]

Lelystad

12

extreme waarden

** Degetallen van Braak zijn verkregen doorde neerslagcijfers vanvelestationstecombineren (stationsjaren methode);
het aantal stationsjaren isafhankelijk van de duur D.
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opschuiven. Door met elkaar overlappende
intervallen te werken krijgt men een betere
schatting van de kansverdeling van de
neerslaghoeveelheid. Bij toepassingen moet
men echter weer vergeten dat deze kansverdeling geschat isop basis van elkaar
overlappende intervallen watmen helaasniet
altijd beseft heeft.
De partiële reeks
In een partiële reeks ('partial duration
series') beschouwt men bij een gegeven duur
slechts de lokale maxima ('peaks') van de
neerslaghoeveelheid. Namen we bij de
parent-verdeling alle 15-minuutwaarden in
afb. lb in beschouwing, bijde partiële reeks
beperken weonstot deneerslagsom die door
een kruisje isaangegeven. Het lokale
maximum in afb. lb isechter lager dan dat in
afb. lc doordat minder 15-minuten vakjes in
beschouwing zijn genomen. Een nog iets
hogere neerslagpiek dan in afb. lc kan men
krijgen door toe te laten dat het 15minutenvakje op een willekeurig tijdstip mag
beginnen, waardoor men het meest intensieve
deel van de bui krijgt. Bijeen kansverdeling
van 15-minuutwaarden ineen partiële reeks
moet daarom altijd precies worden aangegeven op wat voor 15-minuten vakjes de
neerslagpieken betrekking hebben. Helaas
wordt dit nog wel eens achterwege gelaten.
Gaat men uitvaneen tijdsinterval van enkele
uren, dan ishet mogelijk dat de neerslaghoeveelheid van verschillende buien
afkomstig isen zal het betrekkelijk weinig
voorkomen dat het gedurende het gehele
tijdsinterval geregend heeft. Niettemin ishet
nog altijd mogelijk lokale maxima in de
neerslaghoeveelheden te onderscheiden.
Men moet echter nietmeer aan afzonderlijke
regens of het meest intensieve deel hiervan
denken.
Extreme waarden
Een kansverdeling van extreme waarden
heeft betrekking op de hoogste waarde van
de neerslaghoeveelheid in een gegeven duur
voor een bepaald jaar. Ten opzichte van de
partiële reeks houdt dit een verdere reductie
van het aantal gegevens indoordat in plaats
van alle lokale maxima uitsluitend het jaarmaximum in beschouwing wordt genomen.
Heeft men een reeks van njaren dan worden
hieruit n getallen geselecteerd, namelijk de
maxima van de neerslaghoeveelheid in een
gegeven duur voor de afzonderlijke jaren.
Een dergelijke reductie van het oorspronkelijke datamateriaal iszonder meer geoorloofd
indien men geïnteresseerd isin betrekkelijk
zeldzame gebeurtenissen, bijvoorbeeld
neerslaghoeveelheden die gemiddeld eensin
de 10of 100jaar worden overschreden.
Wanneer het echter toelaatbaar isdat een
bepaald verschijnsel zich 1 maal perjaar of
eens in de 2jaar mag voordoen (water op
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Afb. 2 - Jaarmaximavan 1'5-minuutwaardenvanDeBilt(1906-1977) uitgezetop Gumbei-papier. De 15-minuutwaarden
hebben betrekking op intervallen, dieop een willekeurig tijdstipmogen beginnen.

straat) dan ligt de keuze van een extremewaardenverdeling al veel minder voor de
hand.
Uit tabel Iblijkt dat vrij veel publikaties
betrekking hebben op de kansverdeling van
extreme waarden. Dit isenigszins merkwaardig omdat rioleringen niet op de afvoer
van extreem hoge neerslag worden
gedimensioneerd. Vermoedelijk isde grote
populariteit die het werk van Gumbel [ 1958]
in de ingenieurswereld geniet hieraan debet.
Voor een goed begrip zullen we in de
volgende paragraaf wat nader ingaan op de
kansverdeling van extreme waarden.
De Gumbel-verdeling
De kansverdeling van extreme waarden van
de neerslag kan in de meeste gevallen door
een Gumbel-verdeling beschreven worden.
Deze verdeling kan men alsvolgt definiëren.
Het jaarmaximum van de neerslaghoeveelheid voor een bepaalde duur iseen kansvariabele X. Elke kansvariabele wordt
volledig beschreven door zijn verdelingsfunctie F(x) = Pr(X s£x).De functie F(x) geeft
dus voor alle niveaus xde onderschrijdingskans aan. Voor de Gumbel-variabele heeft
F(x) de vorm:
r-, x

ƒ

F(x) = e x p | - e

-u(x-u)|

J,

De functie bevat twee onbekende
parameters, namelijk uencc,dieopgrond van
gegevens geschat moet worden.
In plaats van een onderschrijdingskans ishet
in de praktijk gebruikelijk een gemiddelde

O

herhalingstijd T e op te geven. Tussen T e en
F(x) bestaat het volgende verband:

T„

I
l-F(x)

(2)

bijvoorbeeld bij een niveau dat met kans 0,8
niet overschreden wordt hoort een
gemiddelde herhalingstijd T e van 5jaar.
Uit (1) volgt:
x= u

Inf-In F(x)l
a

(3)

Bij de Gumbel-verdeling iser duseen rechtlijnig verband tussen xen y= —ln-^—InF(x)-.
Hiervan wordt in de praktijk gebruik
gemaakt om de geldigheid van de Gumbelverdeling te toetsen. Dit werkt als volgt.
Stel, dat men een reeks heeft van n waarnemingsjaren. De verschillende jaarmaxima
worden gerangschikt in niet afnemende
volgorde:
x, s = x 2 . . . = S x n .

(4)

Bij elke waarde van Xj wordt vervolgens een
piotkans Fj bepaald. Deze piotkans komt
ruwwegovereen metdefractie van het aantal
waarnemingen =ïxendient omde onbekende
theoretische kans F(x) te vervangen. In de
praktijk wordt vaak gebruik gemaakt van de
formule Fj = i/(n+ 1);voorde Gumbelverdeling verdient echter de piotformule van
GringortenFj = (i-(),44)/(n + 0,12)de
voorkeur. Nadere details hierover zijn te
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waarna substitutie van (5) leidt tot:
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Afb. 3 - Regenduurtijnen voor De Bilt. De tweegeschetstelijnen geven voor verschillende tijdsduren Dde hoeveelheden
weer, diegemiddeld eensinde2jaarworden overschreden voor resp.dejaarmaxima (Te =2}endepartiëlereeks(Tp = 2).

vinden in een overzichtsartikel van Cunnane
^ 1978-.
Zetten we nuXj tegen y;= -In(-In F;)uitdan
zullen de punten nagenoeg op een rechte lijn
liggen alsde waarnemingen aan de Gumbelverdelinggehoorzamen. Alsvoorbeeld zijnin
afb. 2voorD = 15minuten de jaarmaxima
van een 72-jarige waarnemingsreeks van
De Bilt op Gumbel-papier uitgezet.
Op dit grafiekenpapier staan de neerslaghoeveelheden langs de verticale as;de
horizontale asgeeft de onderschrijdingskans
F(x) en de gemiddelde herhalingstijd T e .
De laatste as iszodanig getransformeerd dat
vergelijking (3) door een rechte lijn wordt
weergegeven. Voordegetrokken lijn inafb.2
geldtu = 9,2 mm en l/a = 3,8 mm.
De punten in de grafiek sluiten op het oog
redelijk bijdeze lijn aan,zodat geconcludeerd
kan worden dat de verdeling van jaarmaxima
van 15-minuutwaarden dooreen Gumbelverdeling mag worden benaderd.
De relatie van Langbein
De Gumbel-verdeling isin principe bedoeld
om de verdeling van extreme waarden te
beschrijven. Het blijkt echter mogelijk om
met behulp van deze verdeling ook iets te
zeggen over de verdeling van neerslagpieken
in een partiële reeks. Hierbij wordt gebruik
gemaakt van het feit dat de verschillende
lokale maxima alsonafhankelijke kansvariabelen mogen worden opgevat. Bij een
'parent'-verdeling ligt de zaak minder
eenvoudig, omdat soms met afhankelijkheid
rekening moet worden gehouden (bijvoorbeeld 15-minuten vakjes met een neerslaghoeveelheid van minstens 5mm liggen

enigszins in groepjes bij elkaar, zie afb. lb).
Stel dat voor een bepaalde tijdsduur D het
jaarmaximum van de neerslag het niveaux
gemiddeld eens in de T e jaar overschrijdt.
In bepaalde jaren kan het voorkomen dat dit
niveau meer dan éénmaal wordt overschreden. In de partiële reeks zal men
daarom in het algemeen meer overschrijdingen vinden, waardoor de gemiddelde
herhalingstijd T p tussen twee overschrijdingen kleiner isdan T e . Tussen T p en
T e geldt de relatie van Langbein:
(5)

l/(l-e""p).

Deze relatie iste vinden in standaardboeken
alsGumbel ^ 1958-en Ven teChow ^1964-.
In tabel II isvoor enige waarden van T p de
bijbehorende waarde van T e gegeven.
Door de Gumbel-verdeling te combineren
met de relatie van Langbein kunnen we voor
een gegeven waarde van T p de bijbehorende
neerslaghoeveelheid vinden. Immers
substitutie van (2) in (3) geeft:
- l n [ - ln(l-l/Te)]
a

(6)

TABEL II - Het verband tussendegemiddelde herhalingstijd Tp (partiele reeks) en degemiddelde herhalingstijdTe
(extreme waarden) volgens derelatievan Langbein (5).
Tp (jaren)

T e (jaren)

0.42
1.45

10
100

1,58
2
2,54
5,52
10,5
100.5

(7)

Voor Tp = 1 jaar volgt uit (7) dat x = u. De
parameter u van de Gumbel-verdeling geeft
dus de neerslaghoeveelheid, die gemiddeld
éénmaal perjaar in de partiële reeks wordt
overschreden. Voorde 15-minuutwaardenin
afb. 2 vinden we hiervoor x = 9,2 mm.
In een aantal publikaties wordt de waarde bij
T e = 1,1 jaar aangehouden voorde neerslaghoeveelheid die gemiddeld éénmaal per jaar
wordt overschreden. In de partiële reeks
wordt deze waarde echter 2,4 maal per jaar
overschreden (T p = 0,42 intabel II). Voorde
15-minuutwaardenvan De Biltvindenwebij
T e = 1,1 jaar een neerslaghoeveelheid van
5,9 mm. Dit isnog geen 2/3 van de waarde
die gemiddeld éénmaal per jaar in de partiële
reeks wordt overschreden.
Vergelijking (7) geeft aan dat ereen rechtlijnig verband isopenkel-logaritmisch papier
tussen de neerslaghoeveelheid xen de
bijbehorende herhalingstijd T p . De getallen
die Braak -r 1933 geeft, voldoen hier redelijk
aan. Men moet echter altijd in het oog
houden dat (7) een benadering is,die voor
bepaalde waarden van T p minder goed
bruikbaar kan zijn. Voor alle duren D mag
deze benadering zonder meer toegepast
worden indien 0,4 < T p < 50jaar;bijT p = 0,2
jaar treden voor sommige duren afwijkingen
op[Buishand, 1983a].Ismengeïnteresseerd in
neerslaghoeveelheden die gemiddeld 5of 10
maal per jaar mogen worden overschreden
(Tp = 0,2 of 0,1 jaar) dan kan men niet meer
gebruik maken van een Gumbel-verdeling,
die de verdeling vanjaarmaxima beschrijft,
maar men moet terugvallen op een partiële
reeks.
Regenduurlijnen
V o o r d e 15-minuutwaarden in afb. 2 vinden
we bij Tt, = 2jaar een neerslaghoeveelheid
van 10,6 mm. Op dezelfde wijze kunnen we
voor andere duren de neerslaghoeveelheid
bepalen diegemiddeld eensinde2jaar wordt
overschreden. Het verloop van deze neerslaghoeveelheid met de duur kunnen we
vervolgens benaderen door een vloeiende
lijn, zie afb. 3. Een dergelijke curve
noemt men een regenduurlijn of ook wel
theoretische regenkromme ('rainfall-depthduration frequency curve').
Een regenduurlijn geeft dusop overzichtelijke wijze de neerslaghoeveelheid
weer, dieineen bepaald tijdsinterval met een
gegeven kans wordt overschreden als functie
van de lengte van het tijdsinterval. Zij geeft
echter geen informatie over de duur en de
neerslaghoeveelheid van volledige regens en
ook zegt zij niets over het verloop van de
neerslag binnen een regen of een
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D-minutenvakje. Het istevens misleidend
om naast de regenduurlijnen het neerslagverloop te tekenen van regens met een
constante intensiteit, bijvoorbeeld 60. 90 en
120l s _ 1 h a - 1 ( 10l s ^ h a " ^ 0,06mm/min).
De gewenste grootte van een dergelijke
constante berekeningsintensiteit wordt
onder andere mede bepaald door inloopverliezen en berging in het rioolstelsel, wat
tot gevolg heeft dat deze niet zonder meer
vergeleken mag worden met neerslagintensiteiten die uit de regenduurlijnen
volgen.
Doordat we bij neerslaghoeveelheden over
D-minuten vakjes verschillende soorten
kansverdelingen kunnen onderscheiden, zijn
er ook verschillende typen regenduurlijnen.
Het maakt bijvoorbeeld uit of men zich bij
een herhalingstijd van 2jaar baseert op de
jaarmaxima (T e = 2jaar) of op de partiële
reeks (T p = 2jaar). Inhet laatste gevalzijn de
neerslaghoeveelheden die gemiddeld eensin
de 2 jaar worden overschreden ongeveer
10% hoger en ligtderegenduurlijn dusboven
de regenduurlijn voor de jaarmaxima. zie
afb. 3. Daarnaast moet zowel bijeen partiële
reeks als bij een reeks van extreme waarden
aangegeven worden of de D-minuten vakjes
waarop de neerslaghoeveelheid betrekking
heeft op een willekeurig tijdstip mogen
beginnen, wat in afb. 3 het geval is,of dat er
beperkingen zijn, bijvoorbeeld D-minuten
vakjes die steeds een vast aantal minuten
opschuiven of D-minuut intervallen gerekend
vanaf het begin van een regen. Door
dergelijke voorwaarden opteleggen kan men
een regenduurlijn krijgen die aanzienlijk
lagere neerslaghoeveelheden aangeeft dan de
regenduurlijnen in afb. 3,zie bijvoorbeeld
Van den Herik en Kooistra [ 1973]en
Buishand [1983a].
Fouten en onzekerheden bijgepubliceerde
regenduurlijnen
Regenduurlijnen zijn gebaseerd op kansverdelingen van de neerslaghoeveelheid over
tijdsintervallen van verschillende lengten.
Op grond van een eindige waarnemingsreeks
kan deze kansverdeling slechts met een
bepaalde nauwkeurigheid worden geschat.
Om dit goed te doen isenige statistische
kennis en ervaring vereist, vooral met
betrekking tot frequentie-analyse van
hydrologische gegevens. Helaasblijkt maaral
te vaak dat deze kennis en ervaring niet in
voldoende mate aanwezig zijn, wat tot
grotemisverstanden kan leiden. Het feit dat
de 15-minuutwaarde die gemiddeld lx per
jaar wordt overschreden ongeveer een factor
1,5 hoger ligt dan algemeen wordt
aangenomen in de rioleringswereld ishier
een voorbeeld van. Om betrouwbare regenduurlijnen te construeren ishet verder
noodzakelijk dat de waarnemingsgegevens
van goede kwaliteit zijn.

Daar neerslag zeer variabel isin de tijd moet
men over een vrij lange waarnemingsreeks
beschikken om enigszins betrouwbare
regenduurlijnen te construeren. Hoewel de
regenduurlijnen in afb. 3gebaseerd zijn op
een reeksvan 72jaren isernogeenvrijgrote
onzekerheid omtrent de werkelijke waarden
van de neerslaghoeveelheden die voor de
verschillende D-minuten vakjes gemiddeld
eens in de 2jaar worden overschreden. Voor
de 15-minuutwaarde bijT e = 2jaar kan
bijvoorbeeld worden afgeleid dat deze met
9 5 % betrouwbaarheid ligt tussen de grenzen
9,6 en 1 1,7 mm. De waarde van 10,6 mm in
afb. 3 verschilt ongeveer 10% van beide
betrouwbaarheidsgrenzen. Neemt men een
kortere waarnemingsperiode dan wordt het
betrouwbaarheidsinterval nog langer.
Voor een waarnemingsreeks van 12jaren.
een lengte dieveelvoorkomt intabelI,wordt
het 95%-betrouwbaarheidsinterval minstens
2,5 maal zo lang.
Betrouwbaarheidsintervallen hebben
betrekking op onzekerheden tengevolge van
toevalsfluctuaties. Het isechter mogelijk dat
een regenduurlijn steeds te hoge of te lage
neerslaghoeveelheden aangeeft doordat een
onbekende parameter van een bepaalde
kansverdeling systematisch fout geschat is.
Zo zijn er bij de Gumbel-verdeling bepaalde
technieken die de parameter a systematisch
onderschatten of overschatten.
De veel toegepaste methode van de grootste
aannemelijkheid ('maximum likelihood')
levert een schatting voor a op die
systematisch te hoogis.Defout neemt echter
af als het aantal waarnemingen n toeneemt.
Voor n = 50 mag men deze fout verwaarlozen; indien n = 12dan isdeschattingvan a
gemiddeld ruim 10% te hoog.
Wil men de parameters grafisch schatten met
behulp van waarschijnlijkheidspapier, wat
overigens lang niet de beste methode is,dan
moet men de plotformule van Gringorten

gebruiken. Gaat men echter uit van F; =
i/(n + 1)dan zal a gemiddeld ongeveer 10%
te laag geschat worden indien n = 12.In
tegenstelling tot het vorige geval verdwijnt
deze fout niet alsn toeneemt. Een systematische fout in een geschatte waarde voor a
moet men vooral vermijden indien men
geïnteresseerd isin hoge waarden voorT e ,
omdat dan de tweede term in het rechterlid
van (6) van belangis.
In het begin van de paragraaf werd er reeds
op gewezen dat de regenwaarnemingen van
goede kwaliteit moeten zijn. Vaak komt het
voor dat een pluviograaf minder neerslag
aangeeft dan een gewone regenmeter. Voor
het tijdvak 1926-1945 vond Levert [1954]
dat de pluviograaf in De Bilt gemiddeld
ongeveer 5% minder neerslag opving dan de
gewone regenmeter; voorde 12jaren waarop
de vijf-minuten analyse berust bedraagt dit
verschil echter ongeveer 15%.Dat de
verschillen niet constant zijn inde tijd komt
doordat inde loopderjaren met verschillende
instrumenten gemeten isen doordat de
instrumenten zich niet altijd op dezelfde
plaats van het meetterrein bevonden.
Bijde meeste statistische bewerkingen zijn de
pluviograafgegevens gecorrigeerd voor
verschillen ten opzichte van de gewone
regenmeter. Een uitzondering hierop
vormen echter de neerslaggegevens van de
vijf-minuten analyse.
Behalve dat pluviografen systematisch te
weinig neerslag opvangen kunnen er fouten
ontstaan doordat bijzeer hoge intensiteiten
de pluviograafstroken moeilijk afleesbaar
zijn. Voor de pluviograafregistraties van het
KNMI isdit van belang bij duren korter dan
15minuten. Dergelijke fouten zijn te
vermijden door de opgevangen neerslag op
een andere wijze te registreren, bijvoorbeeld
'event sense' registratie [Van de Ven, 1983].

TABEL III - Neerslaghoeveelheden (mini diegemiddeld 5xperjaar (Tn = 0,2) resp.2x perseizoen*(Tp =0,5) worden
overschreden in D-uurlijkse tijdvakken voor destations Den Helder/De Kooy, De Bilten Beek (vliegveld Zuid-Limburgi.
Basisperiode

Duur D (uren)
Station

jaar

Hel./K.
De Bilt
Beek

6,0
6,6
6.5

8,4
9,2
8,9

11,2
12,3
11.3

12.8
14,(1
13.2

16,1
17,5
16.2

winter

Hel./K.
De Bilt
Beek

3,3
3,7
3,3

5,3
5,8
5,3

7,8
8,2
7,4

9.2
ID.:

9,1

11.6
13,2
12,2

lente

Hel./K.
De Bilt
Beek

3,3
4,7
4,2

4,9
6,6
5.7

6,9
8,6
7,7

8,3
9,7
9.5

10,0
12,2
11,(1

zomer

Hel./K.
De Bilt
Beek

7,4
8,0
8,8

10,1
11,6
11.2

12,5
14,0
13,2

13.5
16,0
16,0

16,0
19.3
18.3

herfst

Hel./K.
De Bilt
Beek

5,5
4.X
5,1

8,1
6,7
7,3

11,2
10.1
10.3

12.9
11.S
12,1

16,4
15.4
14,3

De seizoenen zijn hier de klimatologische seizoenen (winter = dec. t/m febr., lente

ente — maart t/m mei, enz.)
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Plaatselijke verschillen binnen Nederland
Uit tabel I blijkt dat de meeste informatie
over de kansverdeling van de neerslag
betrekking heeft op pluviograafgegevens van
De Bilt. De oorzaak hiervan isdat voor dit
station een zeer lange reeks gegevens
beschikbaar isen dat vaak aangenomen
wordt dat de resultaten zonder meer ook
voor andere plaatsen in Nederland
toepasbaar zijn. Deze laatste aanname
blijkt echter bij velen enigszins aan
twijfel onderhevig te zijn.
Door allerlei oorzaken ishet neerslagklimaat
in Nederland niet overal hetzelfde. Om enig
idee te geven van de grootte van plaatselijke
verschillen zullen wijin deze paragraaf wat
nader ingaan op twee belangrijke oorzaken,
namelijk het kust-effect en orografische
effecten.

de herfst juist hoger zijn. De oorzaak van dit
verschijnsel moet gezocht worden in de
verschillen tussen de temperatuur van het
land- en het zeewateroppervlak in de verschillende seizoenen. In het voorjaar en de
vroege zomer ishet zeewater relatief koud
wat ongunstig isvoor het ontstaan van buien
boven zee. In deze tijd van hetjaar komen
langs de kust dan ook minder buien voor dan
in het binnenland, hetgeen de relatief lage
waarden voor het station Den Helder/
De Kooy verklaart. Daarentegen zijn de
waarden van dit station in de herfst relatief
hoog omdat dan de zeewarm isten opzichte
van het land.
Voor de landstations Beek en De Bilt treft
men de hoogste waarden in de zomer aan.
Er is bij dit soort stations dan ook een
duidelijk maximum in het aantal overstortingen gedurende de zomermaanden, zie
bijvoorbeeld Koot [1977].Bijeenstation vlak
langs de kust geven de herfstmaanden
daarentegen een relatief grote bijdrage aan
het totale aantal overstortingen.

Het kust-effect
Tabel III geeft voor de stations Den Helder/
De Kooy, De Bilt en Beek de neerslaghoeveelheid dievooreen aantalduren Dmet
een bepaalde kans in de partiële reeks wordt
overschreden. De getallen in deze tabel zijn
gebaseerd op uursommen voor het 20-jarig
tijdvak 1961-1980 en zijn ontleend aan een
publikatie van Buishand [1983a].
De verschillen tussen het kuststation
Den Helder/De Kooy enerzijds en de landstations De Bilt en Beek anderzijds zijn het
grootst indien we ons beperken tot een
bepaald seizoen. Voor de lente en zomer zijn
de getallen van Den Helder/De Kooy lager
dan die vande twee landstations.terwijl zein

Orografische effecten
Heuvels en bergen veroorzaken geforceerde
stijgende bewegingen van de lucht wat
neerslagvorming bevordert. Dit orografisch
effect isook in Nederland merkbaar. Zo zijn
de hoogste delen van ons land (Veluwe, het
zuiden van Limburg) ook de meest neerslagrijke. Naast de hoogte van de heuvels hangt
de grootte van het orografisch effect sterk af
van de oriëntatie ten opzichte van de
overheersende windrichting.

Afb. 4 - Vergelijking van de verdeling vanjaarmaxima vandagsommen vanhetstarion Vaalsf1922-1974) meteen
gemiddelde verdeling voor Nederland op Gumbel-papier.
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Hoewel het station Beek op een hoogte van
114 m ligt verschillen de getallen voor dit
station in tabel III nauwelijks van die voor
De Bilt. Duidelijk hogere neerslaghoeveelheden vinden we pas in het Geuldal, stroomopwaarts van Valkenburg. In afb. 4 wordt de
verdeling vanjaarmaxima van dagsommen
van het station Vaals vergeleken met een
soort gemiddelde verdeling voor Nederland.
Deze gemiddelde verdeling isgebaseerd op
dagsommen van 15stations voor hetzelfde
55-jarige tijdvak alsdeneerslagcijfers van het
station Vaals [Buishand, 1983b). Uit de afb.
blijkt dat de Gumbel-rechte van het station
Vaals duidelijk hoger ligt; bij een bepaalde
herhalingstijd lezen we voor dit station een
neerslaghoeveelheid af die ongeveer 20%
meer bedraagt dan het landgcmiddelde.
Helaas ishet niet mogelijk om dergelijke
vergelijkingen in Nederland te maken voor
kortere duren daar we niet over voldoend
lange reeksen van pluviograafregistraties
beschikken. Indien we frequentieverdelingen
in andere landen van West-Europa met
elkaarvergelijken dan blijkt ereentendenste
zijn dat bij korte duren de plaatselijke
verschillen kleiner worden in gebieden met
een gematigd klimaat waar orografische
effecten een belangrijke rol spelen.
Een zeer treffend voorbeeld wordt gegeven
in tabel IV. In deze tabel zijn voor een aantal
plaatsen in de Elzasde neerslaghoeveelheden
gegeven die voor D = 2 uur en D = 24 uur
gemiddeld eens in de 10jaar inde partiële
reeks worden overschreden. De gegevens
zijn ontleend aan een publikatie van Dubant
et al.[ 1980];de neerslaghoeveelheden hebben
betrekking op intervallen die op een
willekeurig tijdstip mogen beginnen.
Ter vergelijking zijn ookde overeenkomstige
neerslaghoeveelheden voor De Bilt gegeven.
Evenals in Nederland valt in de Elzas de
meeste neerslag bijwindrichtingen tussen
west en zuidwest. De laaggelegen stations
Entzheim en Horbourg liggen dan aan de
lijzijde van de Vogezen en ontvangen
daardoor betrekkelijk weinig neerslag.
Daarentegen zorgen stijgende bewegingen
ervoor dat op de hooggelegen stations Lac
d'Alfred en Schiessrothried zeer veel neerslag
valt. Voor D = 24 uur zijn de getallen van
deze stations in tabel IV bijna driemaal zo

TABEL IV — Neerslaghoeveelheden die voor D — 2 resp.
D =24 uurgemiddeld eensinde 10jaar(Tp = 10)worden
overschreden voor De Hillen enigestations inde Elzas.

10-

Neerslag
hoeveelheid ( mm)
Hoogte
(m)
D = 2 uur D=
2
31
De Bilt
25
Entzheim (Straatsburg)
150
Horbourg (Colmar)
190
26
Lac d'Alfred
32
(Ballon d'Alsace)
620
Schiessrothried
31
(Hohneck)
920
Station

0,5

0,8

0,9

0.95

5-

0,99
FUI

r"
-1

0

1

2

3

4
y=- l n [ - l n F l x ) l

5

24 uur
53
43
45
121
118
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hoog alsdie voor de laaggelegen stations. Bij
een duur van 2 uur zijn de onderlinge
verschillen veel kleineren komen de waarden
voor de Elzas ruwweg overeen met die voor
De Bilt.
Dergelijke vergelijkingen in Europa zijn
slechtseenvoudig temaken voor betrekkelijk
hoge waarden van de herhalingstijd T p (of
T e ), omdat in veel buitenlandse publikaties
hieraan speciale aandacht wordt gegeven in
verband met de dimensionering van civieltechnische werken in stroomgebieden.
Van ineerslagfrequenties naar een
maatgevende regen
Kansverdelingen van deneerslagvormen een
belangrijk uitgangsgegeven bij de bepaling
van maatgevende regens ofontwerpbuien.
Om tot een maatgevende regen te komen
moet een aantal beslissingen worden
genomen omtrent de volgende vier punten:
(i) de kritieke regenduur;
(ii) de aan te houden overschrijdingskans;
(iii) het intensiteitsverloop;
(iv) het alof niet toepassen vaneen reductiefactor voor het gebiedsgrootte-effect.
Voor toepassingen ishet essentieel dat de
keuze van een maatgevende regen op zinvolle
wijze wordt gecombineerd met een aanname
(of aannamen) omtrent de hoeveelheid
neerslag die tot afvoer komt.
Helaas iser in Nederland geen objectieve
methode om de kritieke regenduur vast te
stellen. Ook iser nauwelijks informatie over
het intensiteitsverloop en weet men niet in
hoeverre het uiteindelijke ontwerp hiervoor
gevoelig is.Dergelijke tekortkomingen zijn
er de oorzaak van dat kansverdelingen vande
neerslag nog verre van optimaal benut
worden.
Regenduurlijnen voor neerslagsommen op
een punt, zoals die in afb. 3zijn gegeven,
kunnen met behulp van een gebiedsreductiefactor herleid worden tot regenduurlijnen
voor gemiddelde neerslaghoeveelheden over
een bepaald gebied. De grootte van de
reductiefactor hangt afvandeoppervlakte A,
de duur D en de overschrijdingskans (of
herhalingstijd). Nadere informatie hierover
wordt gegeven in Buishand en Velds [ 1980].
Conclusies
Ten behoeve van rioleringsberekeningen zijn
er momenteel vele tabellen en grafieken
beschikbaar die informatie geven over de
kansverdeling van de neerslag over korte
tijdsduren. Een gebrek aan kennis op het
gebied van de statistische analyse van
hydrologische gegevens heeft soms tot vrij
ernstige fouten geleid. Zo zijn er, jammer
genoeg, regenduurlijnen gepubliceerd die
voor bepaalde duren neerslaghoeveelheden
aangeven die ongeveer een factor 1,5
verschillen van wat ze in werkelijkheid zijn.
Daar regenduurlijnen en dergelijke

gebaseerd zijn op een meetreeks van de
neerslag zijn er onzekerheden met betrekking
tot meetfouten, plaatselijke verschillen
binnen Nederland en de representativiteit
voor een langer tijdvak. Deze onzekerheden
liggen veelal in de orde van 10%,hoewel het
in bepaalde gevallen mogelijk isdat ze 20%
of iets meer bedragen.
Tot nu toe isinNederland teweinig aandacht
geschonken aan de bepaling van de maatgevende regen uit de statistische
bewerkingen van de pluviograaf registraties.
Van een goed verantwoorde toepassing van
de gepubliceerde kansverdelingen van de
neerslag kan dan ook vooralsnoggeen sprake
zijn.
Literatuur
Braak, C. (1933). Hetklimaatvan Nederland. A (vervolg).
Neerslag. Eerste gedeelte. KNMI Med. en Verh. 34a,
Rijksuitgeverij, 's-Gravenhage.
Buishand. T.A.(1983a).Dekansverdeling van D-uurlijkse
neerslagsommen (D = 1,2.4.6. 12, 24 of 48) inNederland.
KNMI Wetensch. Rapp. WR83-5. De Bill.
Buishand, T. A. (1983b). Uitzonderlijk hoge neerslaghoeveelheden en de theorie vande extreme waarden.
Cultuurtechnisch Tijdschrift (23). nr. 1.9-20.
Buishand, T. A. en Velds,C. A. (1980). Klimaat van
Nederland I. Neerslagen verdamping. Staatsuitgeverij,
's-Gravenhage.
Cunnane, C.(1978). Unbiasedplotting positions -areview.
J. Hydrol., 37, 205-222.
Dubant, C , Maire, G. et Schwartz. J. (1980).Analyse des
fortes pluies de 1 h à48 hpour une quinzaine de postes
alsaciens. La Météorologie (VI) nr. 20-21. 127-137.
Engelenburg, E. (189I ).Hyetographie van Nederland.
Natuurkundige Verhandelingen der Koninklijke Akademie
van Wetenschappen te Amsterdam, deel XXIX.
Gumbel, E. J. (1958).Statisticsof extremes. Columbia
University Press, New York.
Herik, A.G.van den en Kooistra, M.T.(1973). 5minuten
regens. Grontmij, De Bilt.
KNMI (1966). Frequentieverdeling vande hoeveelheden
en duren van de neerslag inm-uurlijkse tijdvakken im —
1-36) De Bilt 11931-1960). KNMI Publicatie 146. De

Microthrix parvicella
• Slot vanpagina 138
Literatuur
1. Eikelboom. D. H. (1975). Filamentous organisms
observed in activated sludge. Wat. Res. 9, 365-388.
2. Eikelboom. D. H, en Buijssen, H. J. J. (1979).
Handleiding voor microscopisch slibonderzoek.
IMG-TNO rapport 94A. Delft.
3. Eikelboom. D. H. < 1982). Biological characteristicsof
oxidation ditch sludge. In Oxidation ditch technology.
Proceedings published bv CEP consultants Ltd..
Edinburgh.
4. Slijkhuis, H. and Deinema. M. H. (1982). The physiology of Microthrix parvicella, afilamentous bacterium
isolated from activated sludge 75-83. In B.Chambers and
E. J. Tomlinson (eds). Bulking of activated sludge:
preventative and remedial methods. Ellis Horwood Ltd..
Chichester. England.
5. Slijkhuis. H. (1983a). Thephysiology of the
filamentous bacterium Microthrix parvicella. Dissertatie.
Landbouw Hogeschool Wageningen.
6. Slijkhuis. H. (1983b). Microthrix parvicella, a
filamentous bacterium isolated from activated sludge;
cultivation in achemically defined medium containing
Tween HOassole carbon source. Appl. Env. Microbiol. 4n,
832-839.
7. Painter. H. A,and Vinev.M. (1959).Composition ofa
domestic sewage. Biochem. Microbiol.Techn.Eng. /. 143162.
8. Hunter. J, V.and Heukelekian, H. (1965). The
composition of domestic sewage fractions.
J.Wat. Poll.Contr.Eed. *7, 1142-1163.

• •

•

Verscherpte normstelling voor lood
• Slot vanpagina 141
Het sluitstuk wordt gevormd door
5. Acties van de daarvoor in aanmerking
komende waterleidingbedrijven.
De onderzoeksactiviteiten zijn inmiddels
voorspoedig van start gegaan.

Bilt.

KNMI (1968). Detailanalyse vanpluviogrammen. A.
Frequentieverdelingen van dehoeveelheden neerslagin
tijdvakken van 5tot 660 minuten, De Bilt, 1928, 1933.
1951-1960. KNMI Publicatie 147, De Bilt.
Koot, A. C. J. (1977). Inzameling en transport van
rioolwater. Uitgeverij Waltman, Delft.
Levert, C. (1954). Regens, eenstatistischestudie. KNMI
Med. en Verh. 62, Staatsdrukkerij en uitgeverijbedrijf.
's-Gravenhage.
Schenkcvcld, M. M. (1976). Regengegevens uitde
5 minutenanalyse. Intern Rapport DHV Raadgevend
Ingenieursbureau, Amersfoort.
Ven, F. H. M. van de (1983). Maatgevende neerslag;
maatgevende inloop. H 2 0 (16), nr. 3,62-66.
Ven te Chow (1964). Handbook of applied hydrology.
McGraw-Hill Book Company, New York.

• •

•

Literatuur
1. Richtlijn van de Raad van de FAiropeseGemeenschappen van 15juli I9H0betreffende dekwaliteit vanvoor
menselijke consumptie bestemd water (80/778/EG).
2. Ontwerp-besluit tot wijziging vanhet Waterleidingbesluit (Stb. 1060, 345). Supplement bijde Nederlandse
Staatscourant van 28 februari 1983, nr. 4 1.
3. Onderzoek naar deinvloed vanloden dienst- en
binnenleidingen op hetloodgehalte vandrinkwater in
Nederland. VEWIN. Rijswijk, april 1982.
4. Pocock, S.J. (1980). Factorsinfluencing household
water lead:a British national survey. Arch. Environm.
Health 55 nr. 1,45-51.
5. Elzcnga, C. H.J. and Graveland, A. (1980). Proposal
of the European Communities for adirective relatingtothe
quality of waterfor human consumption. Actual metal
levels indrinking waterandsome possibilitiesfor reduction
by central water conditioning by waterworks. International
Water Supply Association Congress, 1980, Report nr.3,
Session on corrosion.
6. Seminar on lead in drinking water.Water Research
Centre, 3-4 March 1981.Papers and Proceedings.
7. Groen, L.en Stellema,J. Kopergehalte inrioolwaterslib
in relatie tot de kwaliteit vanhet drinkwater afkomstig van
de grondwaterpompstations in deprovincies Friesland,
Groningen en Drenthe. H 2 0 14(1981) nr. 23, 542-545.
8. Zorge, J. A. van. Toxicologische aspecten van de
toepassing vanslib afkomstig van rioolwaterzuiveringsinstallaties. H 2 0 15(1982) nr. 6, 108-112.

• •

•

