BREAKING SCIENCE!

ACTUELE NEERSLAGSTATISTIEKEN:

KANS OP HEFTIGE BUIEN
EN GEVOLGEN NAUWKEURIG
TE BEREKENEN
A
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Directe aanleiding voor het actualiseren van de neerslag-

later die voor de kortere duren (10 minuten tot 24 uur).

statistieken waren de klimaatscenario’s die het KNMI in

Deze twee deelverzamelingen bleken echter niet logisch

2014 publiceerde. Maar eigenlijk lag de aanleiding al in

op elkaar aan te sluiten. ‘De korte duur nam nog veel ster-

de jaren ’90, weet waterschapper Kees Peerdeman (B),

ker toe dan de lange. Dat moest wel op één lijn met elkaar

die namens STOWA voorzitter was van de begeleidings-

worden gebracht, zodat alles logisch op elkaar aansloot’,

commissie van de actualisering. ‘Bij extreem hoogwater

vertelt hydroloog Hans Hakvoort (C). Hij was als klimaat-

door zware regenval in Duitsland en Frankrijk in 1993

veranderingsexpert van HKV nauw betrokken bij het pro-

en 1995 trad de Maas buiten zijn oevers. In 1995 moest

ject. ‘Het was een flinke uitdaging om het klimaateffect

in Midden-Nederland een kwart miljoen mensen worden

goed te verwerken in de statistieken en ook om kortere

geëvacueerd. In juni 1998 was door het hele land sprake

en langere termijn consistent te maken. We zijn nu mis-

van extreem weer met zware regen en onweer. Het waren

schien wel het enige land in de wereld dat zo´n consisten-

de eerste duidelijke tekenen van klimaatverandering. Om

te set heeft voor neerslaggebeurtenissen van tien minu-

te onderzoeken hoe de waterschappen daarop moesten

ten tot en met tien dagen, met een herhalingstijd van

inspelen, werd de commissie Waterbeheer 21e eeuw opge-

twee keer per jaar tot eens in de tienduizend jaar.’

richt. Die commissie liet de toen bekende neerslagstatistieken actualiseren en kwam in 2000 met de eerste nieu-

GOEDE SAMENWERKING

we klimaatscenario’s.’

De samenwerking tussen het KNMI en HKV, onder regie
van STOWA, verliep volgens de betrokkenen heel goed.
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EERSTE SAMENWERKING

‘Het KNMI en HKV werkten al langer samen en zo ont-

In 2003 legden de overheden in het Nationaal Bestuurs-

stond een geschikte combinatie om de neerslagstatistie-

akkoord Water vast hoe ze het beperken van waterover-

ken grondig te actualiseren en verder uit te breiden’, zegt

last landelijk gingen aanpakken. Naar aanleiding daar-

Jules Beersma (D) van het KNMI, klimaatstatisticus op het

van gingen KNMI en HKV voor het eerst samenwerken

gebied van extreme neerslag en droogte. ‘De samenwer-

om nieuwe neerslagstatistieken te ontwikkelen, in 2004

king met HKV was heel belangrijk, want zij staan dichter

resulterend in het STOWA-rapport ‘Statistiek van extreme

bij de waterschappen dan het KNMI. Zo konden we pro-

neerslag in Nederland’.

ducten ontwikkelen die praktisch toepasbaar zijn en voor

In 2006 en 2014 actualiseerde het KNMI de klimaatsce-

waterschappen makkelijk zijn in het gebruik. De begelei-

nario’s. De neerslagstatistieken waarmee werd gewerkt,

dingscommissie van dit project speelde hierin ook een

waren toen inmiddels tien jaar oud. Peerdeman: ‘De sta-

belangrijke rol. De leden konden meekijken tijdens het

tistieken liepen niet meer in de pas met de klimaatver-

proces van actualisatie. Zij werden uiteindelijk ook de

andering. Bovendien werden destijds steeds onderdelen,

gebruikers.’

deelverzamelingen van de neerslagstatistieken geactualiseerd. Het was geen geheel. In overleg met HKV en het

DEGELIJKHEID EN DEADLINES

KNMI hebben we in 2014 een projectvoorstel gemaakt om

De betrokkenen hebben van het project geleerd dat dege-

de hele set van neerslagstatistieken te laten updaten door

lijkheid uiteindelijk belangrijker is dan deadlines. ‘De

deze partijen, op basis van de nieuwste klimaatscenario’s.’
GEEN ROUTINEKLUSJE

Extreme regenval komt steeds vaker voor. De overstromingen in ZuidLimburg, rondom Luik en in Duitsland liggen nog vers in het geheugen.
Sinds 2019 hebben waterschappen een goedgevulde gereedschapskist
met actuele neerslagstatistiekproducten. Daarmee kunnen ze zien
hoe groot de kans is op extreme neerslag in hun verzorgingsgebied.
De actualisatie zelf bleek een groot en uitdagend project, aldus de
opdrachtgevende programmamanager Michelle Talsma (A).

Die actualisatie bleek geen routineklusje. Peerdeman: ‘Er
zaten heel wat haken en ogen aan. In de meetgegevens
van 1906 tot 2014 werd het effect van de klimaatverandering weggemiddeld. Als je hier niet voor corrigeert, krijg
je de gemiddelde neerslagkarakteristieken van de vorige eeuw. Aangezien we de neerslagkarakteristieken van
nú willen gebruiken, moesten de meetgegevens worden
gecorrigeerd voor de opgetreden verandering. Dit noemen we detrending.’
In 2015 werden de neerslagstatistieken voor de langere
duren (24 uur tot 8 dagen) opnieuw vastgesteld, drie jaar
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actualisatie, inclusief het ontwikkelen van het pakket aan

STOWA-VOORZITTER LUC KOHSIEK IN GESPREK MET WATERTRAINEE:

neerslagproducten, heeft uiteindelijk vijf jaar geduurd.

‘GEEF DE GRENZEN AAN VAN WAT HET
WATERSCHAP KAN’

De begeleidingscommissie was blij met het gedegen werk
dat werd geleverd en met de uiteindelijke samenhangende set aan producten waarmee ze kunnen werken’, vertelt
Peerdeman. Maar er waren wel wat waterschappen die
moeite hadden met de verschillende aanpassingen van

Werk meer samen, onderling en met andere partijen. Geef aan waar
de grenzen liggen van wat waterschappen aankunnen. En zorg dat
bij de huidige pensioneringsgolf niet te veel praktijkkennis verloren gaat. Dijkgraaf Luc Kohsiek, tevens STOWA-voorzitter, en STOWAwatertrainee Fleur van Gool zijn het vaak met elkaar eens als het
gaat over de taken van, en uitdagingen voor waterschappen in het
komende decennium. Maar niet altijd.

de neerslagstatistieken binnen een aantal jaar. ‘Die hadden hun wateropgaven sterk gekoppeld aan de statistieken. Uiteindelijk gingen alle waterschappen wel mee in
de aanpassingen. We hebben geleerd dat je in zo´n proces
een beetje flexibel en geduldig moet zijn.’
REGENMETERS

Peerdeman refereert hiermee onder meer aan het feit
dat het KNMI bij het berekenen van regionale verschillen in de neerslag tegen een praktisch probleem aanliep.
Dat weet Beersma van het KNMI nog goed. ‘We hebben
ruim een jaar vertraging opgelopen, omdat een deel van

NIET ALLES ZELF OPLOSSEN

de nieuwe handregenmeters in het land naar verloop van

Fleur van Gool, watertrainee STOWA en Dijkgraaf

Klimaatadaptie noemt het duo als één van de grootste

tijd bleek te lekken. Dat heeft mij geleerd dat je altijd

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier Luc Kohsiek

uitdagingen voor het komende decennium en daarna.

rekening moet houden met het onverwachte, hoe goed je

De watersystemen zijn onvoldoende toegerust op lange

plan en je planning ook is. STOWA koos accuratesse boven

perioden van droogte (water vasthouden), of juist heftige
De maatschappij stelt steeds meer eisen en het klimaat

neerslag (water juist zo veel mogelijk afvoeren). Maar vol-

ten door de lekkages vergde veel van het geduld van de

verandert nog sneller dan voorzien. Rustig achterover-

gens Kohsiek ligt voor oplossingen de bal niet alleen bij de

opdrachtgever en de eindgebruikers. Maar het loonde de

leunen is er niet bij. Waterschappen moeten op veel bor-

waterschappen. ‘Tegen buien zoals in juli in Limburg, kun

moeite.’

den tegelijk schaken. Wat vraagt dat van hen? Kohsiek:

je niet oppompen. Mensen moeten meer zelfvoorzienend

snelheid. Het identificeren en corrigeren van de meetfou-

JONG (WATERBEHEER) ONTMOET OUD

‘Dat vraagt van ons vooral samenwerking, vaak gebieds-

worden wat betreft die weersextremen. Waterschappen

Tot slot: wat maakt de nieuwe neerslagstatistieken nu

gericht. Met inwoners, boeren, natuurorganisaties, over-

moeten duidelijk aangeven waar de grenzen liggen van

zo belangrijk? Volgens alle betrokkenen beschikken de

heden. Alles wat ruimte vraagt, moet je samen doen.

wat ze kunnen, waar Nederland maakbaar is en waar de

waterschappen ermee over een uniek pakket aan actuele

Anders kom je er niet uit. We moeten ook innovatief dur-

burger zelf iets kan of zelfs moet doen. Oudere mensen

samenhangende neerslagproducten. Daarmee kunnen ze

ven denken. Er is nu een enorme behoefte aan woningen,

in riviergebieden kennen het fenomeen vloedplanken nog

zien hoe groot de kans op heftige buien is, berekenen of

maar we willen niet tornen aan het Markermeer en het

wel. In een wijk in Tilburg, waar regelmatig wateroverlast

hun watersystemen deze buien aankunnen, zien waar de

IJsselmeer. Maar de Randstad ligt ver onder zeeniveau.

is, geldt het advies om bij problemen een zandzak in het

grootste risico´s op overlast zitten én op basis daarvan de

Gaan we daar dan huizen op palen bouwen? Ontwikkelen

toilet te doen. Dan loopt het niet over en vermijd je veel

meest (kosten)effectieve maatregelen nemen. De verwach-

we drijvende dorpen? Die discussie moeten we aangaan.

schade.’ Van Gool vraagt zich hardop af of waterschappen

ting is dat door klimaatverandering hevige buien steeds

We hebben nog zo´n honderd jaar om de Randstad veilig

bij oplossingen voor de klimaatextremen meer naar tech-

vaker gaan voorkomen, waarmee het belang van goede

te maken. Dat kan ook met grote technologische ontwik-

nische of naar nature based oplossingen moet zoeken.

statistieken alleen maar verder toeneemt. Hoe belangrijk

kelingen. We weten nog niet precies wat die zullen zijn,

dat is, bleek deze zomer maar weer eens, toen Nederland

maar we moeten die goed in de gaten houden, en de gebo-

werd geconfronteerd met buien met een herhalingstijd

den kansen pakken.’

van 1000 jaar.

Van Gool heeft als watertrainee bij STOWA inmiddels een
jaar in de keuken kunnen kijken bij de waterschappen.

‘Tegen buien zoals in juli
in Limburg, kun je niet
oppompen. Mensen moeten
meer zelfvoorzienend
worden.’

De neerslagproducten zijn te vinden op www.meteobase.nl. Op

Een in steen gebeiteld beeld over hun taakopvattingen

www.stowa.nl/neerslagstatistieken vindt u een brochure en

heeft ze nog niet. ‘Mijn idee is dat waterschappen voor-

het achtergrondrapport over de nieuwste neerslagstatistieken

al op gebied van watermanagement goed samenwerken.

(2015-10A, 2018-12A en 2019-19A). Zoek op ‘neerslagstatis-

Voor het effectief aanpakken van alle overkoepelende

‘Als we de rivieren niet meer ruimte hadden gegeven door

tieken’.

vraagstukken, zoals ruimtelijke ordening, woningbouw,

het aanleggen van nevengeulen en overloopgebieden,

klimaatadaptie, en energietransitie, lijkt het mij essenti-

dan waren de problemen zoals in Limburg nog veel gro-

eel dat waterschappen nóg meer de samenwerking zoe-

ter geweest. Tegelijk zie je dat het voor weersextremen

ken.’
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