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1. e e n  n íe u w  c o n c e p t  v o o r  d e  b e 
p a l in g  VAN HYDROLOGISCHE BA
SISINFORMATIE IN NOORDRIJN- 
LAND-WESTFALEN

Het S taatsm ilieuagentschap verzam elt de 
basis in form atie  voor hydro log ische toepas
s ingen in Noordrijn land-W estfa len. Deze 
basisgegevens zijn be langrijk  voor pian- 
n ingsdoeleinden.
Om  m eer gedeta illeerde p lann ingsrich tlij- 
nen te  kunnen u itw erken die beantwoorden 
aan hogere eisen inzake de tijds- en ruim- 
ted im ensie  (hogere resolutie dan gebru ike
lijk bij traditionele engineeringsp lann ing), is 
het noodzakelijk eveneens nieuwe wegen 
te bewandelen bij het verzam elen  van de 
basisin form atie . Be langrijk  w as dat de ge
wenste  dichtheid van w aterpeiim eters, 
noodzake lijk  voor zulke p lanning niet realis
tisch bleek, noch inzake m ankracht noch 
inzake de financiële m iddelen van het land. 
R eeds vanaf de vroege zeventiger jaren 
werden m ethodes ontw ikkeld, aangepast 
aan de steeds m eer com plexe planningssi- 
tuaties. Deze m ethodes sim uleren natuurlij
ke ontw ikkelingen via com puter doo r m id
del van sim ulatiem odellen. Dergelijke m o
dellen zijn onderm eer voorhanden om  riool- 
debieten, inclusief overeenstem m ende vuil- 
vrachten te berekenen, om  w aterloopdebie- 
ten  te berekenen op basis van gekende 
m eteoro logische om stand igheden of om 
het rivierenpeil te berekenen w anneer de 
debieten worden gegeven.
Het daaru it vo lgend regionaal geb ru ik  van 
dergelijke m oderne p lanningsm ethodes, 
met een perm anente te rugkoppeling  naar 
de gewenste m eetgegevens, is een nieuw 
serviceconcept voo r de basis in form atie  in 
Noordrijn land-W estfa len.

2. BEPALING VAN DE TAKEN VAN EEN 
MODERNE PLANNING

In het verleden stond de in terpretatie  van 
debietm eters centraal om hydrologische 
problemen op te lossen. Heden vervullen 
neerslag- en afwaleringsanalyses, d ie ge
bruik maken van continue waterba lansm o- 
dellen, hoe langer hoe m eer die rol. Ze ve r
strekken de antwoorden op de traditionele 
vragen in de planningsfase, die afgele id  zijn 
uit een dergelijk stroom gebiedm odel. Figuur

1 toont de m anieren om die plannrngsgege- 
vens te kiezen voor een aantal gese lecteer
de taken. H ier is het belang van een ge
m eenschappelijk in form atiebestand voor de 
hand liggend. Enkel de w isselw erking van 
doorgevoerd, doelgericht werk op het te r
rein (gem eten inform atie) en het bestaan 
van regionaie inform atie (zie deel 5) laat 
ons toe te antwoorden op de vragen gesteld 
door planning. Van even groot belang is de 
a lgem ene beschikbaarheid over de noodza- 
keltjke instrum enten (zie volgend deel).

3. HET INSTRUMENTARIUM VOOR EEN 
HYDROLOGISCHE BASISINFORMA
TIEDIENST

De D eelstaat overw eegt een in form atie- en 
ana lysesysteem  op te zetten dat a is volgt 
gestructureerd is :

1) Samenbrengen van natuurlijke gege
vens (externe metingen)

- door contro lesystem en
- ged ig ita liseerd door het nutsbedrijf o f uit

besteed w erk  doo r derden.
Om die reden bestaan er system en voor 
het m eten van het grondwaterpeil en voor 
w aterpeil- en debietmetirsgen van opper
vlaktew ater. De beslissing voor een aange
past d ig itaa l in form atieopslagsysteem  zal 
zeer b innenkort worden genom en. Regis
tratie - en beheersystem en voor kw a lite its
m etingen zijn in voorbere id ing. Voor veilig- 
he idsgegevens, bij voorbeeld voor spaar
bekkens worden e r lokale system en opge
zet en opgevolgd door de nutsbedrijven.

2) Hydrologisch basisinformatiesysteem  
HYGRIS (voornamelijk voor meetge
gevens) :

- beheer van specifieke inform atie per s ta 
tion

- beheer van  tijd reeksen
- analyse en bijwerking (opwaardering) van 

tijdreeksen)
- beheer van afgeleide secundaire in form a

tie (bij voorbee ld  HQn, MQ, NQ).

3) Inzameling per computer van basisin
formatie en de werking van het sys
teem

3.1. Mathematische modellen
(kw antita tie f en kwalitatief)
- m odel voor de bepaling van k lim ato log i

sche tijdreeksen
- neerslag-a fstrom ingsm odel(w aterba lans- 

berekening)
- voor natuurlijke w aterlopen
- voor verstede lijk te  geb ieden
- model voor de bepaling van  het waterpeil
- model voo r real-tim e con tro le  over de 

aangesloten systemen.
Het hu id ige m odel voo r de bepaling  van 
de klim ato log ische  tijd s reeksen  w erkt v o l
gens de rooste r-kw adran tm e thode , w aar
bij la te r gem idde lden  w orden  berekend 
voo r de roosterpunten in een s troom ge
bied. Het kan tem pera tuu r-, neerslag en 
po ten tië le  evapo transp ira tie tijd reeksen  be
handelen.
M om enteel zijn  er tw e e  lange-te rm ijn - 
nee rs lag -a fs trom ingsm ode llen  besch ik 
baar in N oo rd rijn land -W estfa len , V oor 
pro jecten  ove r het s troom geb ied  van n a 
tuu rlijke  w ate rlopen  en ve rs te d e lijk te  g e 
b ieden w ord t het m odel N A S IM  gebru ikt. 
D it m odel kan a lgem ene  prob lem en  van 
de w a te rba lans in de bodem  sim uleren, 
evena ls  de ba lans in een s troom gebied , 
g rondw a te rhe rbevoo rrad ing , laagw ater- 
stand en hoogw ate r-a fvoe r.
Het program m a LW AFLU T, speciaa l on t
w ikkeld voo r stedelijke geb ieden, berekent 
de gecom bineerde overstorts ituatie  van rio
leringen en laat de gebru iker toe om een 
ruw e schatting te maken van de belasting 
van de gecom bineerde overstorten. V oor 
de im m issiegegevens m oet de gebru iker 
werken m et aangepaste gedeta illeerde ri- 
vierbekken-m odellen.
V oor het bepa len  van d e  w a te rn ive a u s  
be s taa t e r een s ta tio n a ir  reke n p ro g ra m 
m a d a t m om entee l w o rd t aangevu ld  m et 
rekenp rocedu res  door P asche en M er
tens.
V oor de sim ulatie van contro leerbare  syste
men wordt e r een universeel toepasbaar 
determ in istisch en in "rea l tim e" werkend 
contro lem odel (TALSIM) ontw orpen door 
TH -D arm stad t (betaald door de dee lstaat 
Noord-rijn land-W estfa len).
Het betreft hier een m odel voor de g loba le  
contro le van reservoirsystem en, d ie zowel
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Fig. 1 : Informatiestroom tussen metingen, ontwerp en planningparameters.
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Indien dicht bij het planningsgebied en indien voldoende 
lange tijdsreeksen beschikbaar — waterpeilmeters

op  m eerdere lokaties gelegen zijn a is voor 
m eerdere  doeleinden gesch ikt zijn  en ge
b ru ik t worden. Dit model, da t w e llich t zal 
w erken met heuristische benaderingen, zou 
besch ikbaar m oeten zijn in 1996,

3.2. Geografische informatie
E r is dringend behoefte aan een geschikt 
geografisch in form atiesysteem  vo o r pro jec
te n  in het hydro logische gebied. Dit m oet 
reg iona le  inform atie over de bodem kunde, 
landgebru ik, topologie van de stroom gebie 
den e.a. beheren. Verdere vere isten voor 
m eer verre ikende problem en en resul- 
taatrapporten, zijn punt- en lijn in form atie  
zoa ls waterbescherm ingsgebieden, over
strom ingsgebieden en politieke grenzen.
In het algemeen worden de organisatie  en 
toew ijz ing van zowel de regionale gegevens 
a is de m odelinform atie gedaan voor ind iv i
due le  rlviergebieden die onderdeel zijn van 
een welbepaalde planningseenheid.

4. VEREISTEN VOOR DE VOORZIENE  
GEGEVENS VAN DE 
MEETNETWERKEN

Voor het Ijken van het neerslag-a fw ate- 
ringsm odel is de besch ikbaarhe id  van 
m eetgegevens essentiee l. P laats en d ich t
heid van debietm eters m oeten gekozen 
worden In functie  van de ruim te lijke be
schrijv ing van de rivieren en hun stroom ge

b ied in het lícht van hydro log ische kenm er
ken. Taken zoals het bepalen van s troom 
gebieden, het bepalen van b ijkom ende en 
grotere stroom gebieden op sam envloe iin 
gen, het bepalen van de invloed van topo 
grafische veranderingen, vegetatie , landge
bruik. bodem types op de stroom karakteris- 
tieken zijn belangrijk voor het lokaliseren 
van de m eetpunten.
Om  een vo lkom en representa tie f neersiag- 
afw ateringsm odel te creëren m oet er in fo r
m atie van de hoogste kw alite it voorhanden 
zijn. Daarbij zijn voora l inbegrepen alle  be 
sch ikbare  waterpe iIm etingen alsm ede be
trouw bare stroom hydrografieken. H ierbij is 
van groot belang dat de betrouw baarheid 
van de beschikbare hydrografieken wordt 
gecontro leerd, niet a lleen in de dwarszit- 
ting, m aar ook in de langsrichting. In deze 
opzet kan e r een optim aal m eetnetwerk 
worden ontworpen, w aar de m eetpunten 
kunnen voldoen aan alle  constructieve en 
operatione le  kw alite itscriteria .
In N oord-rijn land-W estfa len wordt er al 
s inds 1985 routinem atig  gew erkt met m o
derne p lann ingsprocedures. In bet b ijzon
der wordt de bereken ing van de w aterba
lans voor natuurlijke stroom gebieden en 
voo r rioolnetwerken gebru ik t om betrouw 
bare hydro logische en econom ische basis
inform atie  te verkrijgen. De kwalite it van 
deze p lann ingsin form atie , b.v. debieten met

een bepaalde terugkeerperiode, is in grote 
m ate a fhankelijk  van de kw a lite it van  de be
schikbare inputgegevens voo r de m odellen. 
Naast deze regionale in form atie  zoa ls hy- 
drogeologie, topografie, landgebru ik en 
grootte van een stroom gebied, is ook in for
m atie over de lokale neerslag in het 
stroom gebied vereist.
M et het gebru ik van bovenverm elde p lan
n ingsm ethodes werd de aflezing van de 
p luviom eters de m eest be langrijke  voo r de 
basis data service. Vo lgens het geplande 
pro ject m oet neerslag inform atie  besch ik
baar zijn in een geschikte ruim te- en tljddi- 
m ensie. Van speciaal be lang  zijn de meet- 
reeksen van de p luv iom eters die de neer
s lag continu registreren. N eerslag in form atie  
met zu lke hoge tijdsreso lu tie  is tegenw oor
dig nodig voor rioolplanning. Om die reden 
w ordt de inform atie zorgvu ld ig  geana ly
seerd en voor gebruik gecorrigeerd  en ver
deeld door de Noord-rijn iand-W estfa lens 
Staatsm ilieuagentschap (LUA).
Deze taak vroeg de laatste jaren om een 
enorm e ontw ikke lingsinzet die w erd gere
aliseerd door een ervaren ingen ieursbu
reau. Er werden softw arem odu les aange
m aakt voo r de controle van neerslagstatis- 
tieken, voor het invullen van hiaten in die 
statistieken, voo r het berekenen van regio
nale neerslagwaarden op basis van dage
lijkse gegevens en voor het verzam elen
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Fig. 2 : Gebruik van riviergegevens en instrumenten.

HYDROLOGISCH INFORMATIE- EN PLANNING-SYSTEEM VOOR STROOMGEBIEDEN VAN RIVIEREN
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van  neerslagstatistieken m et een hoge 
tijdsresolutie , rekening houdend m et de b e 
kende dagelijkse neers iagw aarden. Het 
so ftw arepakket w as kiaar na vijf jaa r en 
w ordt nu routinem atig aangew end voor het 
m aken van tijdreeksen van de neerslag 
voo r gebruik in modellen.

5. VEREISTEN VOOR RUIMTE- EN 
TIJDSGEBONDEN GEGEVENS

H et gebru ik van bovenverm elde procedu
res is in het verleden in vraag gesteld. Ais 
reden werden de hoge kosten aangevoerd, 
voora l voo r het bekom en en in terpreteren 
van  de ruim tegebonden gegevens. Op dat 
gebied zijn de voorwaarden de  laatste jaren 
w e l verbeterd.
G egevens van  de b o d em ka a rt van  de 
S ta a ts -g e o lo g isch e  A d m in is tra tie  (G LA) 
z ijn  nu d ig itaa l b e sch ikb a a r v o o r 90%  
v a n  het geb ied . D eze g e g eve n s  zijn  ve r
e is t om  de w a te rb a la n s  in de bodem  te 
s tim u le re n  doo r het w a te rb a la n sm o d e i. 
D e  res t van het w erk  w o rd t ín de loop 
v a n  de vo lg e n de  tw ee  ja a r  a fg ew erk t 
d o o r de GLA.
De polygone grenzen van de riv ierstroom - 
geb ieden zijn dig itaal besch ikbaar voo r het 
hele land bij de LWA. Deze gegevens zijn 
noodzakelijk voor o.a. het reg ionale neer- 
s lagm odel en zijn belangrijk voor het ge
b ru ik van GIS om ruim telijke m odelparam e
te rs  af te leiden.
V oor de bepaling van de s irom ingstijd  en

-richting voo r een gedeta illeerd  neerslag-af- 
w ateringsm odel is d ig ita le  grondniveau-in- 
form atie  van groot belang. V oor d it doe le in 
de zíjn er 50m - en 10m -roosters besch ik
baar bij de S taatstoezichtsd ienst (LVA). 
H iervoor m oet wel een gebruiksvergoedrng 
betaald worden.
G egevens ove r landgebru ik zijn ech ter en 
kel gedeelte lijk  besch ikbaar op d it ogenblik 
en niet a ltijd in d ig ita le  vorm . M aar er be
staan wel procedures op basis van satel- 
lietbeeiden voor het d ig itaa l voorbere iden 
van deze gegevens. M om enteel w ordt e r 
veel energie en tijd  gestopt in het d ig ita lise 
ren aan de hand van reg iona le  fo to 's van 
deze inform atie.
Alle ru im tegebonden gegevens of gege
vens van stroom gebiedsgrenzen, zoals 
hierboven verm eld, zijn  ter besch ikking op 
een schaal van 1:25.000 of 1 :50.000. Voor 
het oplossen van de huidige problem en 
met dit m odel is deze schaalprecis ie  vo l
doende. V oor m eer ruim te lijk gedeta illeerde 
onderzoeken is een hogere resolutie  nodig 
(m eestal voor landgebruik in substroom ge- 
bieden).

6. BESCHOUWINGEN BIJ DE 
TOEPASSING VAN HET 
NIEUWE BASISCONCEPT

Het bovenstaande beschrijft he t concept 
voor de hydro logische basis in form atie  in 
N oord-rijn land-W estfa len. In sam enw erking 
met het M in isterie  van M ilieup lann ing voor

landgebru ik en Landbouw  (MURL) werden 
twee series w orkshops georganiseerd in 
15 grote stroom gebieden. Deze moesten 
m ogelijkheden contro leren van een vo lled i
ge realisatie van het beschreven concept in 
de regio's. De versch illende adm in istratieve 
instanties d ie  instaan voo r de regio's, de 
Staatsagentschappen, de  ondergeschikte 
autorite iten en andere instanties namen 
deel aan deze w orkshops. De belangrijkste 
resultaten zijn de vo lgende :

- een goede w isse lw erk ing  en continu uit
w isseling van in form atie , vooral tussen de 
w aterautorite iten en regionaie m ilieu-ad- 
m in istraties is w ense lijk  en is onontbeer
lijk voor e ffic iënt w erken  aan hydro logi
sche basisin form atie .

- Het concept zoa ls door Noord-rijn land- 
W estfa len voorgeste ld, is degelijk  en be
tekenisvol. Het wordt verw elkom d door de 
regionale instanties en 2 eker door de la
gere w aterautorite iten. N iet a lleen wordt 
het concept gesteund d oo r de w ate rau to 
riteiten, zij hebben ook op ve le plaatsen 
hun sam enwerking reeds geconcretiseerd 
in pro jectontwerpen.

- Een verdere on tw ikke ling  van de gebru ik
te m ethodes is w ense lijk  in de construc
tieve sam enwerking tussen het LUA en 
de waterautorite iten. D it is voora l nodig 
voor de m athem atische  m odeltechn iek 
met pre- en postprocessing.
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