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Modelleren van de neerslag-
afvoerrelatie:
2. Toepassing in het
Velpestroomgebied

Inge L.M. De Jongh,  Niko E.C. Verhoest,
Pieter W.A. Cabus, François P. De Troch

Universiteit Gent, Laboratorium voor
Hydrologie en Waterbeheer

1. Inleiding

In een eerste deel van deze serie van artikels
(Verhoest et al., 2002, verder genaamd Art1)
werd een hydrologisch model beschreven dat
zich voornamelijk baseert op gegevens verkre-
gen uit een digitaal terrein model (DTM). In dit
artikel wensen we de toepasbaarheid van de
voorgestelde methode voor het stroomgebied
van de Velpe aan te tonen. Modellen
gebaseerd op het TOPMODEL hebben reeds
hun deugdelijkheid bewezen voor tal van
stroomgebieden (Beven et al., 1984 ; Quinn
en Beven, 1993 ; Troch et al., 1994 ; ...).

Hoofdstuk twee bespreekt kort de methodolo-
gie aangewend voor het afleiden van de
topografie-afhankelijke parameters uit het
DTM. Daarbij wordt de toepassing besproken
van de sigmoïde cumulatieve distributiefunctie
van de bergingscapaciteit voor het bepalen
van het procentueel aandeel van verzadigde
gebieden in het stroomgebied, waarin runoff
t.g.v. verzadigingsoverschot zal optreden. De
bepaling van de initiële diepte tot de grond-

watertafel baseert zich op de Boussinesq-
vergelijking voor de beschrijving van het
freatisch oppervlak. Een kort overzicht van de
onderliggende theorie wordt weergegeven in
hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 bespreekt de para-
meterisatie van de overige modelparameters.
Uiteindelijk worden in hoofdstuk 5 een aantal
simulaties van de afvoer in het Velpebekken
besproken.

2. Topografie afhankelijke parameters
en functies

Het stroomgebied van de Velpe bevindt zich in
de provincie Vlaams-Brabant (België), net ten
zuiden van de stad Diest. De Velpe is een zijri-
vier van de Demer en het stroomgebied is
ongeveer 118 km2 groot. Een belangrijke
informatiebron voor het hydrologisch model is
het digitaal terreinmodel, dat voor het volledi-
ge stroomgebied van de Velpe bestaat uit een
vierkant grid met een resolutie van 30 meter
(Figuur 1a). Alvorens de hellings- en ‘width’
functie, nodig voor het opstellen van het geo-
morfologisch eenheidshydrogram, en de

topografische index af
te leiden dient het DTM
een aantal basisbe-
werkingen te onder-
gaan (voor een uitge-
breide bespreking van
de aan te wenden tech-
nieken verwijzen we naar
Jenson en Domingue
(1988)). Zo moeten
lokale depressies, die de
routing van het opper-
vlakkig water in de rich-
ting van de monding van
het stroomgebied belet-
ten, worden opgevuld.
Daarna worden de
lokale hellingen, weer-
gegeven door de maxi-
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Modelling of the rainfall-discharge relation: 
2. Applicability for the Velpe catchment.
In the first part of this series of papers, a conceptual model based on the TOPMODEL concept (Beven
and Kirkby, 1979) was described. In this paper, we want to demonstrate the applicability of the model
for the Velpe catchment. Therefore, the parameterization and initialization of the model is discussed.
Although the model requires a minimal amount of information, the simulation results show a good
agreement with the observed outflow.

Figuur 1. (a) 
Het digitaal terreinmodel van
de Velpe met aanduiding van

de aflijning van het stroom-
gebied en het rivierennetwerk.



in de drainagerichting (in ons geval is dit 30
meter voor stromingen volgens de hoofd-
richtingen en (√2.30) m voor een diagonale
stroomrichting) wordt het drainerend opper-
vlak per eenheidsbreedte, a, bekomen. Met
behulp van deze parameter en de
hellingskaart kan de topografische index, λi =
ln(α/tanβ) worden bepaald. Figuur 1b geeft
een ruimtelijke verdeling van deze parameter
in het stroomgebied weer. Hierbij is duidelijk te
zien hoe de index het patroon van het rivieren-
netwerk volgt: hoge li-waarden bevinden zich
in de buurt van het drainagenetwerk, terwijl de
kleine waarden optreden in de buurt van de
hellingstoppen.

Het stroomgebied kan worden afgelijnd door
alle pixels te behouden die draineren naar de
monding. Het rivierennetwerk kan worden
bepaald door een drempelwaarde op te
leggen voor het drainerend oppervlak. Naast
het visueel vergelijken van het verkregen
netwerkstelsel voor een specifieke drempel-
waarde met de blauwe lijnen op een
topografische kaart, worden in de literatuur
diverse technieken aangehaald voor het
bepalen van deze drempelwaarde (Tarboton et
al., 1989, Gyasi-Agyei, 1993). De drempel-
waarde voor de Velpe werd vastgelegd op 500
pixels, wat betekent dat een pixel slechts tot het
rivierenstelsel kan behoren als het water ont-
vangt van 45 ha.  

2.1. Bepaling van de bergings-
capaciteitsfunctie

Uitgaande van een analyse van de ruimtelijke
verdeling van de topografische index kan de
cumulatieve distributie van deze parameter in
functie van het percentage van de pixels in het
stroomgebied met een hogere indexwaarde
bepaald worden (Figuur 2). In de veronder-
stelling dat To ≈ Te en een waarde voor de
stroomgebiedsgemiddelde grondwatertafel-
diepte ( z ) is gekend, kan met behulp van
Art1, vgl(7) een schatting van de lokale diepte
tot de grondwatertafel zi, worden bekomen.
Met deze zi correspondeert een lokaal ber-
gingsdeficit Si, dat volgt uit Art1, vgl(18) of Art1,
vgl(19), zodanig dat de cumulatieve distributie
van het bergingsdeficit kan uitgezet worden in
functie van het procentueel aandeel van het
stroomgebiedsoppervlak met een kleinere Si
(Figuur 3). Aangezien de lokale diepte tot de
grondwatertafel zi, lineair afhangt van de
gemiddelde grondwatertafeldiepte , zal het berg-
ingsdeficit Si eveneens bepaald worden door

deze diepte: kleinere waarden voor  resulteren in
een lineaire verschuiving van de sigmoïde curve
naar rechts, terwijl de curve logischerwijze naar
een groter bergingsdeficit verschuift bij diepere
grondwatertafelstanden.

Het snijpuntvan deze grafiek met de Y-as
(plaats waar Si = 0), geeft in ordinaat het per-

2

J U N I 2 0 0 2

male gradiënt met één der buurcellen, bere-
kend. Een meer nauwkeurige, doch rekenin-
tensievere methode ter bepaling van de
drainagerichting werd aangehaald door
Fairfield en Leymarie (1991) en is gebaseerd
op de stochastische toewijziging van de
drainagerichting vertrekkend van de maximale
gradiënt van een gefit vlak aan de topografie
ter hoogte van het beschouwde punt. Eenmaal
deze drainage-richtingen gekend zijn, kan
voor elke pixel nagegaan worden welk opper-
vlak er naar toe zal draineren. Door dit
drainerend oppervlak te delen door de breedte

Figuur 1. (b) 
De ruimtelijke verdeling van de 

topografische index voor het gebied.

Figuur 2.
Cumulatieve distributie van de

topografische index voor het aandeel
pixels binnen het stroomgebied met

een grotere indexwaarde dan
weergegeven door de abscis.



centage van de pixels in het stroomgebied met
een bergingsdeficit kleiner of gelijk aan 0,
m.a.w. dit levert ons het aandeel van het
stroomgebied waar verzadiging optreedt.
Hieruit volgt dus dat de runoffcoëfficiënt
afhankelijk wordt van de grondwatertafeldy-
namiek. Bemerk dat deze methodiek een niet-
lineaire componente aan de modellering
toevoegt. Zo zal bij een droog stroomgebied
(diepe gemiddelde grondwatertafel, lage
verzadigdheid) een bepaalde bui een mini-
male stijging in de runoffcoëfficiënt teweeg-
brengen (kleine gradiënt in de S-vormige
curve). Een zelfde bui na een natte voor-
geschiedenis (ondiepe gemiddelde grondwa-
tertafel, hogere verzadigdheid) zal een veel
grotere stijging in de runoffcoëfficiënt teweeg-
brengen (grotere gradiënt in de S-vormige
curve). De theoretische afleiding om tot een
schatting van deze gemiddelde grondwa-
tertafeldiepte te komen, uitgaande van een
basisafvoeranalyse kan gevonden worden in
Troch et al. (1993) en wordt in het hierna vol-
gende hoofdstuk summier uitgewerkt.

2.2. Bepaling van het geomorfologisch
eenheidshydrogram

Eenmaal er oppervlakkige afvoer ontstaat ten
gevolge van verzadigingsoverschot, wordt
deze naar de monding getransporteerd waar-
voor de modellering zich baseert op de één-
dimensionale diffusievergelijking, afgeleid uit
de Saint-Venantvergelijking (Brutsaert, 1973).
Het antwoord van een eenheidspuls runoff van
het stroomgebied wordt uiteindelijk gegeven
door het geomorfologisch eenheidshydrogram
(zie Art1) die onder andere opgebouwd is uit
de hellingsfunctie H(x), en de ‘width’ functie
W(x). Beide functies kunnen rechtstreeks
afgeleid worden uit het DTM: H(x) beschrijft
de frequentie van de stromingsafstand van een
hellingspixel (d.i. een pixel die niet tot het ri-
vierennetwerk behoort) tot een pixel behorend
tot het rivierennetwerk (Figuur 4). De ‘width’
functie W(x) geeft de frequentie weer van de
afstand van rivierpixels tot de monding (Figuur
5).

Voor de berekening van het geomorfologisch
eenheidshydrogram met behulp van Art1, vgl
(27), dienen de snelheidsparameters a en b2

vastgelegd te worden door kalibratie.
Parameter a wordt de “driftsnelheid” genoemd
[m/s] en heeft invloed op de snelheid waarmee
de piek van de afvoergolf zich voortbeweegt.
De parameter b2 wordt de “diffusiecoëfficiënt”
genoemd en modelleert het diffusieverschijnsel
dat optreedt wanneer een afvoergolf zich
doorheen een rivierennetwerk voortplant. De
gekalibreerde snelheidsparameters voor de
overlandstroming werden bepaald als (ah,bh)

3
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Figuur 3. Cumulatieve distributie van het bergingsdeficit voor het aandeel pixels binnen het
stroomgebied met een kleinere waarde dan weergegeven door de abscis. De gemiddelde grond-
watertafeldiepte, z blauw = 0.5 m, z zwart = 1.5 m en z rood = 2.5 m en de respectievelijke runoff-
coëfficiënten ROblauw = 41%, ROzwart = 9% en ROrood = 5%.

Figuur 4. De hellingsfunctie voor het Velpe-stroomgebied. In de ordinaat
wordt de frequentieverdeling weergegeven van de stromingsafstand van een
hellingspixel tot een rivierpixel.

Figuur 5. De ‘width’ functie voor het Velpe-stroomgebied. In de
ordinaat wordt de frequentieverdeling weergegeven van de stro-
mingsafstand van een rivierpixel tot de uitlaat van het stroomge-
bied.



= (0.48 m/s, 11 (m/s)1/2). Voor de parameter-
set voor de rivierstroming werd (aw,bw) =
(0.55 m/s, 21 (m/s)1/2) bekomen. De kali-
bratieprocedure gebeurt door voor een wel-
bepaalde bui de piek en piekverbreding in de
geproduceerde en geroute runoffvolumes zo
goed mogelijk te laten samenvallen met het
geobserveerde afvoerhydrogram. Het uitein-
delijk verkregen geomorfologisch eenheids-
hydrogram wordt weergegeven in Figuur 6.

3. Hydraulische grondwatertheorie

Een belangrijke parameter bij de initalisatie
van het hydrologisch model is de gemiddelde
diepte tot de grondwatertafel, z , daar deze
grootheid bepalend is voor de verzadiging van
het stroomgebied. Een methode voor het
bepalen van deze  volgt uit een beschouwing
van de hydraulische grondwatertheorie
gebaseerd op de Boussinesq-vergelijking.

De grondwatertafelhoogte in een stroomge-
bied is een functie van de tijd en de ruimte.
Onder de Dupuit-veronderstellingen (pië-
zometrische hoogte is onafhankelijk van de
diepte) en het effect van de capillaire zone
boven de grondwatertafel verwaarlozend,
beschrijft de Boussinesq-vergelijking deze
hoogte h, in het geval van de uitstroming naar
een rivier van een homogene, vrije,
rechthoekige watervoerende laag bovenop
een ondoorlatende laag, zoals voorgesteld in
Figuur 6. De vergelijking wordt geschreven als:

waarbij: t de tijd voorstelt sedert de start van
de recessie, K is de hydraulische geleid-
baarheid (die we hier constant beschouwen
met de diepte) en f is de draineerbare
porositeit.
In de huidige context is een exacte oplossing
van (1) van belang, met name de oplossing

voor grotere tijdstippen t na de start van de
drainage. Boussinesq (1904) bekwam een
analytische oplossing voor h(x,t) van de niet-
lineaire differentiaalvergelijking (1) door aan
te nemen dat de initiële grondwatertafel de
vorm heeft van een inverse onvolkomen beta-
functie (Polubarinova-Kochina, 1962):

met B de lengte van de watervoerende laag en
D de diepte van de aquifer. Men kan tevens
voor grotere t de volgende uitdrukking voor de
effectieve grondwatertafelhoogte afleiden uit
de Boussinesq-vergelijking:

Substitutie van (3) in (2) levert de relatie tussen
de uitstroming en de effectieve watertafel-
hoogte voor grotere t:

Vergelijking (4) kan geïntegreerd worden langs
tweemaal de totale lengte L van de perenniale
kanalen van het stroomgebied om de uitein-
delijke basisafvoer Q te geven, die kan uitge-
drukt worden in functie van de drainageden-
siteit Dd, d.m.v. de substitutie 1/B ª 2Dd:

waarbij K, en B beschouwd kunnen worden
als de stroomgebiedsgemiddelde effectieve
waarden van deze variabelen. Vergelijking (5)
kan nu gebruikt worden om een verband te
leggen tussen de geobserveerde basisafvoer in
het stroomgebied, voorafgaand aan een neer-
slaggebeurtenis, en de effectieve watertafel-
hoogte in het stroomgebied. Dit vereist de
identificatie van enkele parameters op
stroomgebiedsschaal. Daarna kan men de
effectieve watertafelhoogte omzetten naar de
effectieve watertafeldiepte:

Het is precies deze stroomgebiedsgemiddelde
grondwatertafeldiepte die gezocht wordt om
de verzadiging van het stroomgebied te
bepalen.

Men kan aan de hand van een basisafvoer-
analyse eveneens een kritische waarde voor de
afvoer Qc vinden, corresponderend met een
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Figuur 6.
Het geomorfologisch eenheids-

hydrogram voor het Velpe-
stroomgebied



situatie waarbij er verondersteld wordt dat het
stroomgebied zich gaat gedragen in overeen-
stemming met de oplossing voor grotere t.
Wanneer (2) hiervoor toegepast wordt, is een
nieuwe definitie voor t = 0 vereist. Zodoende
vindt men:

De bepaling van een kritische waarde voor de
basisafvoer volgt uit de analyse van de
afgevoerde debieten uitgaande van de
Brutsaert-Nieberprocedure (Brutsaert en
Nieber, 1977), die in detail wordt besproken in
Troch et al. (1993). Voor het Velpe-stroomge-
bied werd deze waarde Qc bepaald op 4.0
m3/s. Uit (7) kan de diepte van de grondwa-
tervoerende laag D, gehaald worden eenmaal
K gekend is. De bepaling van een waarde
voor K volgt eveneens uit de Brutsaert-
Nieberprocedure voor basisafvoeranalyse,
zoals beschreven in Troch et al. (1993).

Dit modelconcept voor de productie van runoff
werd reeds uitvoerig getest in het stroomge-
bied van de Zwalmbeek (Troch, 1993; Troch et
al., 1993; Gyasi-Agyei et al., 1996) en blijkt in
staat te zijn om de snelle afvoercomponente
nauwkeurig te beschrijven. 

4. Initialisatie van de overige 

modelparameters

4.1. De bodemparameters: 
n, α, θr, en θs

De bodemfysische parameters n, α, θr, θs die
gebruikt worden in het van Genuchten-model
voor de bepaling van de vochtkarakteristiek,
werden geschat aan de hand van vergelijkin-
gen die opgesteld werden door Vereecken et
al. (1989). De Belgische digitale bodemkaart
verleende informatie over de gemiddelde tex-
tuur van het stroomgebied en met behulp van
deze zand-, leem- en kleifracties werd een
waarde voor de parameters bepaald (Tabel 1).

4.2. Parameterisatie  van de snelle
grondwaterafvoercomponente: N en τ

Beltran (1999) vond dat het debietstekort dat
tijdens de recessie van gesimuleerde afvoer-
reeksen optreedt, kan verminderd worden

door het invoegen van een snelle grondwater-
componente. Voor het modelleren van deze
snelle grondwaterafvoer wordt een lineair cas-
cademodel gebruikt dat twee extra parameters
aan het volledige model toevoegt: het aantal
bakjes N en de tijdsverschuiving τ. Hiertoe
wordt een vast percentage van de neerslag
gebruikt om deze componente te voeden. In
het stroomgebied van de Velpe werd dit
gekalibreerd op 4.5%, wat fysisch kan uit-
gelegd worden als het procentuele aandeel
van ploegzolen binnen het gebied. De waarde
voor de parameters werd gevonden door de
piektijd en de snelheid van recessie van de
gesimuleerde debieten te vergelijken met die
van de geobserveerde. Uit dergelijke analyse
bleek dat een vierde-ordemodel (N = 4) met
tijdsconstante τ = 6 uur-1 de beste benadering
gaf voor het cascademodel.

4.3. Overige parameters: κ, ϕc

De parameter k, die de snelheid van de expo-
nentiële afname van de hydraulische geleid-
baarheid met de diepte weergeeft, en de
hoogte van capillaire opstijging jc worden
bepaald tijdens de kalibratiefase. De kalibratie
van deze parameters gebeurt aan de hand van
de evaluatie van afzonderlijke simulaties met
een bepaalde efficiëntiemaat. In deze studie
werd de Nash en Sutcliffe-efficiëntie gebruikt
die gedefinieerd kan worden als:

waarbij σ2
e de variantie van de simulatiefout is

en σ2
o de variantie van de geobserveerde

data. Deze L wordt gelijk aan 1 wanneer de
gesimuleerde en geobserveerde debieten
gelijk zijn aan elkaar. Deze waarde zal afne-
men wanneer het verschil tussen de ge-
simuleerde en geobserveerde reeks groter
wordt. 

Er wordt vertrokken van een willekeurige para-
meterset en kalibratiedata. Als kalibratiedata
worden enkele neerslaggebeurtenissen gese-
lecteerd waarvan de overeenkomstige afvoer
aan de monding van het stroomgebied werd
opgemeten. De neerslag wordt als input in het
model gebruikt en na het simuleren van de
afvoer wordt de Nash en Sutcliffe-efficiëntie
berekend. Wanneer er een te lage L-waarde
werd verkregen bij de eerste simulatie, wordt
de oorspronkelijke parameterset gewijzigd.
Deze procedure wordt herhaald tot er een
goede overeenkomst wordt bekomen tussen
de geobserveerde en gesimuleerde afvoer, wat
uitgedrukt wordt in een hoge L-waarde.

5. Toepassing

Uit de beschikbare tijdreeks van debiets- en
neerslagwaarnemingen werden drie periodes
geselecteerd waarop de kalibratie en de vali-
datie van het volledige hydrologische model
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Q = 3.450KD d

2

c
D L (7)

bodemkarakteristiek waarde

zand (vol%)
leem (vol%)
klei (vol%)
θs (vol%)
θr (vol%)
φc (cm)
α (cm  )
n (-)
Ko (cm/s)

-1

28
58
14
39
10
50
1.7-10
0.768
1.17-10

-3

-5

L = 1- σ e
2

σ o
2c

(8)



werden uitgevoerd. Twee afvoergebeurtenissen
werden gekozen uit wintermaanden, waarbij
een hoge basisafvoer tijdens de simulatie
moest worden aangenomen. Dit in tegen-
stelling tot de afvoergebeurtenis in de derde
periode, die voorkwam in augustus en waarbij
een lage basisafvoer kon waargenomen wor-
den. Eén van de twee winterbuien werd
gekozen om de kalibratie op uit te voeren en
de parameters werden op basis van de simu-
laties op deze reeks vastgelegd. De verschil-
lende te kalibreren parameters werden één
voor één aangepast om de geobserveerde
debietsreeks zo nauwkeurig mogelijk te laten
samenvallen met de gesimuleerde afvoerreeks.
Vanaf het moment dat een hoge L-waarde
wordt bekomen voor de simulatie, kunnen de
overeenstemmende parameters gebruikt wor-
den in de simulaties. Er werd vooropgesteld
dat de Nash-Sutcliff-efficiëntie L minstens
0.65 moest bedragen vooraleer de simulatie

en zijn parameters zouden gebruikt worden.
Tabel 2 geeft een overzicht van de uiteindelijke
waarden van de parameters voor het afgeijkte
model, waarvoor een L-waarde van 0.66
werd bekomen (Figuur 8). De simulatieresul-
taten voor een winter- en een zomerbui wor-
den visueel voorgesteld in Figuren 9 en 10,
waarbij er telkens een aanduiding is te vinden
van de Nash-Sutcliff-efficiëntie L. Zowel voor
de zomer- als de winterreeks worden zeer hoge
L-waarden gevonden, waardoor de afgeijkte
parameters hun waarde kunnen behouden en
het model volledig opgebouwd is voor het
Velpe-stroomgebied. Het model blijkt wel
problemen te hebben met het simuleren van
hogere pieken, wat onmiddellijk opvalt in de
grafische voorstellingen van zowel de kali-
bratiereeks als bij de twee validatiereeksen.
Aangezien  kleinere pieken soms overschat
worden, ligt de fout hoogstwaarschijnlijk niet
aan de parameters die werden afgeijkt. Het
lijkt er eerder op dat de bergingseigenschap-
pen van het stroomgebied verkeerdelijk in het
model werden ingegeven. Aangezien er
gebruik werd gemaakt van een gemiddelde
textuur voor het stroomgebied, kunnen er
inderdaad wezenlijke verschillen geïntro-
duceerd worden in de fysische eigenschappen
van het stroomgebied in het model in
vergelijking met de werkelijke eigenschappen
van de bodem. 
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Parameter waarde

N
τ
κ
ϕc

% ploegzool

4
6

2.28
0.8
4.5

Figuur 8.
Kalibratiereeks (winterbui)

met een efficiëntie van 0.66.

Figuur 9.
Simulatie van een winterbui
met een efficiëntie van 0.74.



6. Besluit

Een hydrologisch model, gebaseerd op het
TOPMODEL-concept werd opgebouwd en
gekalibreerd, gebruik makend van gegevens
voor het Velpe-stroomgebied. Een voordeel bij
dit soort modellen is dat er slechts weinig
parameters nodig zijn en dat deze dikwijls een
fysische betekenis hebben, waardoor er maar
enkele parameters moeten gekalibreerd wor-
den. Algemeen kan gesteld worden dat er met
het opgebouwde model voor het Velpe-
stroomgebied goede simulatieresultaten
bekomen werden, zowel voor zomer- als voor
winterperiodes. 
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Figuur 10.
Simulatie van een zomerbui
met een efficiëntie van 0.73
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