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Inleiding 
 
In Vlaanderen worden sinds verschillende decennia peil- en debietmetingen verricht op de 
onbevaarbare waterlopen. Sinds de oprichting van de Afdeling Water van het Ministerie van 
de Vlaamse Gemeenschap ressorteren de stations onder haar bevoegdheid. Voor de periode 
1981-1996 werd de uitlezing en het onderhoud van de stations uitbesteed aan de vakgroep 
Hydraulica van de Universiteit Gent. Na 1996 werd dit uitgevoerd door het Hydrologisch 
Informatie Centrum van de afdeling Waterwegen en Zeewezen. Voor deze periode lag de 
nadruk vooral op het onderhoud en de werking van de stations. Er werd slechts een minimale 
aandacht besteed aan de data en de kwaliteit ervan. Op initiatief van de Afdeling Water werd 
door de onderzoeksgroep Landelijk waterbeheer van het Instituut voor Natuurbehoud recent 
gestart met de doorlichting en validatie van de historische meetreeksen van de limnigrafische 
stations. In deze nota wordt de verbetering van de reeks van de Kemmelbeek te Boezinge 
toegelicht. 
 
De validatie van de meetreeksen gaat uit van een integrale aanpak. Alle informatie over de 
reeks, het station en de waterloop worden in de analyse betrokken. Dit omvat alle peildata 
(oorspronkelijke data), alle debietkrommen, de hydrologische jaarboeken van KMI, RUG en 
HIC, het verloop van de nulhoogte van de peillat, gegevens over belangrijke 
werken/ruimingen, beeldmateriaal van de meetplaats, ...  
 
Het verloop van de procedure kan als volgt worden samengevat: 
 

• Analyse van de debietkromme(n) 
• Analyse van de peilreeks 
• PDM-modellering 
• Verbetering van de debietreeks 

 
Elk van deze bewerkingen op de reeks van de Kemmelbeek te Boezinge zal uitvoerig 
toegelicht worden in het vervolg van deze nota. 
 
 
Analyse van de debietkromme(n) en van de peilreeks 
 
 
Voor elk van de stations is de debietkromme nagegaan. Hierbij is vooral aandacht besteed aan 
het bestreken interval van peilen, de spreiding van de calibratiepunten en de verklaring 
hiervoor, en verschuivingen van peilen in de loop van de tijd.  
Simultaan zijn ook de peilreeksen onderzocht op abnormaliteiten en verbanden tussen beide 
(calibratiepunten en peilreeksen) zijn opgespoord. 
 
Kemmelbeek te Boezinge, Kemmelbeek te Lo-Reninge, Kemmelbeek te Zuidschote, HIC nr. 
492, AMWA nr. 821, RUG nr. 73 
 
Het station op de Grote Kemmelbeek werd in gebruik genomen in 1983. Toen plaatste men de 
limnigraaf opwaarts de stuw. De klepstanden werden niet geregistreerd zodat het verband 
tussen hoogte en debiet niet kon bepaald worden. Sinds 14.05.86 met AMWA nr. 821, RUG 
nr. 73 werd de limnigraaf afwaarts de stuw geplaatst. Het nulpunt van de peilschaal bedraagt 
sindsdien 3,44 m TAW. Er is geen nieuwe peilschaal geplaatst, noch zijn er werken aan de 
beek of de stuw uitgevoerd die een invloed zouden kunnen hebben op de opgemeten hoogten.  
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Het station is gesitueerd afwaarts een stuw (cf. figuur 1). Gegevens over de bewegingen van 
de stuw zijn niet bekend. Bij een bezoek aan de meetplaats in de zomer (28/08/01) bevond de 
stuw zich op z’n laagste punt en de afwezigheid van sporen op de zijwanden van de klep laat 
vermoeden dat de stuw weinig gewijzigd wordt. 
 
Het maximale waterpeil bedroeg 2,89 m op 20/11/1991 wat overeenkomt met een debiet van 
ongeveer 7 m³/s volgens de HIC-kromme of 12,5 m³/s volgens de RUG-kromme. Het 
gemiddeld jaarmaximum voor het debiet bedraagt 9,45 m³/s (berekend met de RUG-kromme). 
Deze cijfers geven reeds een eerste indicatie over de betrouwbaarheid van extrapolatie van 
deze debietkrommen. Ofwel overschat de RUG-kromme de piekdebieten, ofwel onderschat de 
HIC-kromme de piekdebieten. Een recent ijkingspunt (09/2001) bij een hoogte van 2,97m 
(hoogste waarneming ooit) werd gebruikt voor de aanmaak van de HIC-kromme, waardoor de 
betrouwbaarheid van de HIC-kromme voor de pieken sterk verhoogt. 
 
De RUG_96-debietkromme bestaat uit twee delen: een deel tot 1,21 m en een deel vanaf 1,21 
m. Een fysische verklaring hiervoor zou kunnen zijn dat vanaf 1,21 m peilschaalhoogte de 
klep volledig onder water staat, waardoor de opwaartse randvoorwaarde van de meetplaats 
wijzigt. De volgende vergelijkingen worden door de RUG voorgesteld: 
 
H<=1.21 m   4991,2)05,0.(2895,1 −= hQ
H > 1.21 m  1527,0)05,0.(5240,0)05,0.(7280,1 2 +−−−= hhQ
 
De HIC-kromme veronderstelt de kromme in vier delen. Een eerste deel wordt toegepast bij 
hoogten van 10 cm tot 41 cm. Het tweede deel van de kromme is een derdegraadsvergelijking 
van 41 tot 43 cm. Dit is een overgang naar het derde deel (een rechte) voor hoogten tot 1,5m. 
Het vierde deel is een tweedegraadsvergelijking. De HIC-kromme heeft de volgende 
vergelijkingen : 
 
    Q = a0 + a1.h + a2.h2 + a3.h3 

a0 a1 a2 a3 hmin hmax 
-0.0013 0.01330 0.00000 0.00000 0.100 0.410 

85.49610 -589.75079 1351.06494 -1027.38306 0.410 0.430 
-0.94760 2.27580 0.00000 0.00000 0.430 1.500 
0.70640 0.07050 0.73510 0.00000 1.500 3.200 

 
In figuur 2 zijn de ijkingen gegeven samen de HIC-kromme en de RUG_kromme. Men merkt 
een verschuiving op van de ijkingsmetingen in de loop van de tijd : alle metingen vóór 1990 
liggen boven de HIC-kromme. De HIC-kromme kan derhalve niet gebruikt worden voor de 
metingen vóór 1990. Dit zou leiden tot een onderschatting van de afvoeren. Ook de RUG-
kromme houdt een onderschatting in van de lage afvoeren. Bij hoog water stijgt de RUG-
kromme sneller, wat resulteert in grotere debieten. 
 
Er zijn 75 calibratiemetingen voorhanden waarvan slechts 7 bij een hoogte van meer dan 1,5 
meter. Twee calibratiemetingen van 25/07/1997. In het interval 1,45 m – 1,75 m zijn geen 
metingen voorhanden. Mogelijks is dit net het interval waarin, door de ligging van de 
limnigraaf ten opzichte van de stuw de debietkromme een ander verloop aanneemt.  
Een opsplitsing van alle waarnemingen in perioden van 5 jaar geeft figuur 3. Wat hierbij 
opvalt is dat in de jaren 80 de enige hoogwatermeting sterk boven de rest uitsteekt 
(24/03/1987). Gecombineerd met de ‘lage’ hoogwatermeting van 2001 beslisten we deze 
waarneming niet te gebruiken. Verder liggen de waarnemingen in de jaren ’90 tot ’95 onder 
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de andere waarnemingen (= bij hogere peilen), en de waarnemingen in de ‘80’er jaren iets 
boven de gemiddelden. Bij nazicht van de peilreeksen zien we inderdaad ook een 
verschuiving in de loop van de maand december 1990 van het laagwaterpeil van ongeveer 25 
cm naar ongeveer 40 cm peilschaalhoogte (Figuur 5). Mogelijk kan de verhoging van het peil 
van de IJzer hiervan de oorzaak zijn.  
 
Bij het fitten van een debietkromme aan de waarnemingen wordt een kromme gevonden die 
zeer nauw aansluit bij de HIC-kromme. Er wordt voorgesteld de HIC-kromme te hanteren 
voor de recente metingen (vanaf 1996).  
 
Voor de periode ’86 – ’90 werd een tweedegraadskromme gevonden die zich voornamelijk bij 
de laagste waarden boven de HIC-kromme situeert. Vanaf een hoogte van 1,5 meter wordt de 
HIC-kromme aangenomen (geen betrouwbare hoogwatermetingen voor ’86-’90). Voor de 
periode ’90 – ’95 wordt opnieuw een tweedegraadskromme gevonden. Vanaf een hoogte van 
2 m sluit ook deze aan op de HIC-kromme. 
 
In de publicatie “Analyse van hoogwaterafvoeren 3A: de stroomgebieden van Oost- en West-
Vlaanderen “ (Voet, 2001, in druk) wordt in paragraaf 6 een regressie getrokken tussen het 
gemiddeld hoogwaterdebiet en verschillende stroomgebiedskenmerken. Hierbij ligt het 
gemeten hoogwaterdebiet Qgem hoger dan het geschatte debiet aan de hand van de 
stroomgebiedskenmerken. Bovendien ligt het ook relatief hoger dan bij de andere 
stroomgebieden in de omgeving. Dit vormt een extra argument om gebruik te maken van de 
HIC-kromme voor de hoogwaterpeilen. Deze berekent de debieten immers lager dan de 
kromme die door de RUG voorgesteld werd in 1996. 
 
De vergelijkingen die na de regressie-analyse bekomen worden zijn dan: 
 
Voor de jaren 86-90 
Als h<1,5 m    2.606,0.771,0 hhQ −=
Als h>1,5 m   2.73510,0.07050,070640,0 hhQ ++=
 
Voor de jaren 91-95 
Als h<2 m    2.947,0 hQ =
Als h>2 m   2.73510,0.07050,070640,0 hhQ ++=
 
En voor de jaren 96-00 wordt de HIC-kromme vooropgesteld. 
 
De drie krommen worden in figuur 4 voorgesteld. Wat hierbij voornamelijk opvalt is dat de 
regressie-analyse de kromme voor de jaren 86-90 te hoog inschat. Toch is er duidelijk een 
verschuiving in de loop van januari 1991 (figuur 5). 
De overgang tussen de krommen voor 91-95 en 96-00 is niet terug te vinden in de tijdreeksen. 
In figuur 6 wordt het 95 %-betrouwbaarheidsinterval uitgezet rond de kromme voor de 
periode 91-95. Beide krommen vallen hier volledig binnen. Toch is de peilverschuiving 
tussen de jaren 86-90 en de latere jaren té significant om te verwaarlozen. We stellen voor de 
HIC-kromme voor de vroegere jaren voor de lagere debieten aan te passen als volgt: 
 
 
        Q = a0 + a1.h + a2.h2 + a3.h3 

a0 a1 a2 a3 hmin hmax 
0.00000 0.22222 0.00000 0.00000 0.100 0.350 
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-0.61653 2.055083 0.00000 0.00000 0.350 1.500 
0.70640 0.07050 0.73510 0.00000 1.500 3.200 

 
 
Bij omzetting van de peilen naar debieten geeft de HIC-kromme zeer lage debieten bij kleine 
hoogten. Dit omdat deze kromme gebaseerd is op een meetpunt (18/08/1997) van een debiet 
van 4 l/s bij een hoogte van 44 cm. Dit is een uitzonderlijk laag debiet. Peilen tot 35 cm 
worden regelmatig waargenomen gedurende de periode 1991-1999. Bij de omzetting zouden 
deze periodes een nul-afvoer kennen. Er wordt voorgesteld dit ene meetpunt buiten 
beschouwing te laten en , naar analogie met de hierboven geschetste aanpassing de HIC-
kromme aan te passen voor de allerlaagste peilen tot: 
 
       Q = a0 + a1.h + a2.h2 + a3.h3 

a0 a1 a2 a3 hmin hmax 
0.00000 0.11818 0.00000 0.00000 0.100 0.350 
-0.61653 2.055083 0.00000 0.00000 0.350 1.500 
0.70640 0.07050 0.73510 0.00000 1.500 3.200 

 
 
Beide gebruikte krommen worden voorgesteld in figuur 7. 
 
 
 
Tabel 1: ijkingen voor de Kemmelbeek 

DATUM Q H 
18/08/1997 0.004 0.42 
5/10/1988 0.042 0.33 
7/06/1988 0.086 0.36 
27/05/1987 0.109 0.39 
12/06/1986 0.095 0.39 
19/06/1997 0.052 0.44 
21/10/1986 0.171 0.44 
25/07/1997 0.086 0.45 
19/12/1995 0.053 0.45 
9/09/1987 0.166 0.45 
17/09/1996 0.055 0.45 
27/06/1994 0.054 0.46 
22/05/1991 0.118 0.49 
9/12/1986 0.307 0.49 
24/09/1990 0.078 0.51 
16/09/1993 0.137 0.52 

  0.55 
20/11/1997 0.337 0.57 
11/08/1988 0.425 0.57 
21/02/1989 0.527 0.59 
27/04/1992 0.445 0.6 
3/07/1997 0.427 0.6 
16/04/1986 0.988 0.67 
20/03/1987 1.232 0.78 
4/10/1994 0.587 0.85 
16/01/1986 1.238 0.86 
15/06/1998 1.176 0.87 
20/01/1999 1.204 0.89 
28/09/1995 0.248 0.905 
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26/11/1990 0.762 0.91 
28/10/1992 0.85 0.91 
17/03/1988 1.543 0.92 
12/02/1988 1.369 0.92 
21/11/1996 1.705 0.935 
19/02/1990 1.27 0.94 
30/09/1993 0.604 0.99 
17/04/2001 1.136 0.99 
24/03/1992 1.32 1 
12/01/1988 1.906 1.01 
20/11/1986 1.63 1.05 
11/12/1990 1.165 1.1 
7/01/1991 1.454 1.12 
6/04/2001 1.476 1.12 
6/01/2000 1.477 1.14 
16/11/1987 2.36 1.14 
6/05/1991 2.019 1.22 
10/12/1998 2.022 1.25 
12/01/1995 1.656 1.37 
9/10/1987 2.53 1.4 
13/01/1993 2.329 1.42 
6/11/1998 2.178 1.45 
12/03/2001 2.905 1.59 
6/02/2001 2.586 1.65 
7/01/1994 2.527 1.74 
4/10/1999 2.501 1.82 
8/01/1998 3.692 1.86 
22/03/2001 4.17 1.90 
4/12/2000 3.134 1.92 
29/08/1996 5.463 1.97 
5/11/1998 3.909 2 
24/03/1987 7.264 2.04 
20/09/2001 7.393 2.97 
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Figuur 1: overzichtsfoto van de meetplaats
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Figuur 2 : ijkingen en debietskrommen van HIC en RUG (labels verwijzen naar het jaar van de meting), met duidelijke 

verschillen voor de schatting van piekdebieten 
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Figuur 3 : Uitsplitsing van calibratiemetingen in drie periodes van 5 jaar 
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Figuur 4: Volledige regressiekrommen voor de drie periodes 
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Figuur 5: Peilverschuiving in de loop van de maanden november-december 1990 
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Figuur 6: Vergelijking HIC-kromme met kromme 91-95 
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Figuur 7: Beide weerhouden krommen 
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PDM-modellering 
 
Aan de hand van de verbeterde debietkrommen werden de peilgegevens getransformeerd tot 
een debietreeks. Deze reeks werd gebruikt als input voor een eenvoudig PDM-model. Het 
resultaat van dit model dient als hulpmiddel bij de verbetering van de gegevensreeks. Bij de 
opmaak en de calibratie van het model werd daarom vooral aandacht besteed aan een goede 
simulatie van de basisafvoer. In de modelleringstudies kunnen andere parametersets naar 
voor komen, omdat hier het accent ligt op de piekafvoeren. Hoewel beiden niet los kunnen 
gezien worden kunnen de twee benaderingswijzen toch tot verschillende resultaten leiden. 
Voor de calibratie werd de methodologie gehanteerd zoals ze voorgeschreven is in het bestek 
voor de modelleringstudies van de afdeling Water. 
 
In eerste instantie werden perioden geselecteerd waar de reeks geen al te grote fouten of 
onzekerheden vertoont. Het bleek echter onmogelijk voldoende lange reeksen te vinden 
zonder onregelmatigheden. Bij de calibratie werd verder rekening gehouden met deze 
onregelmatigheden. Uit deze werden er 6 perioden/stormen geselecteerd met een zo groot 
mogelijke verscheidenheid. Hierbij werden zowel grote als kleine zomer- en winterstormen 
beschouwd. Als controle werd voor de belangrijkste pieken de concentratietijd bepaald. Voor 
de geselecteerde calibratie-events lag de concentratietijd tussen de 800 en 1800 minuten. 
 
Voor de bepaling van de parameters k1 en k2 werd gebruik gemaakt van de regressie tussen 
de stroomgebiedoppervlakte en de parameters die konden getrokken worden met behulp van 
de modelparameters uit de modelleringstudies 1999. 
 
Als optimale parameterset voor de reeks van de Kemmelbeek werden de volgende parameters 
weerhouden: 
 
 

Tabel 2: Optimale parameterset 
Cmin 25 
Cmax 480 
B 0.75 
Be 3 
k1 32 
k2 2 
Kb 3 
Kg 10500 
St 5 
Qconst -0.05 

 
 
Met deze parameterset werd een correlatie van 79,1 % teruggevonden voor de 
calibratieevents. De hele reeks (uurwaarden) wordt dan gemodelleerd met een correlatie van 
79,5 %, wat een zeer goede correlatie is. Door ook de parameter rainfac (die alle 
neerslagintensiteiten met een vast percentage reduceert)  te beschouwen en deze waarde op 3 
te zetten, verhoogt de correlatie voor de calibratie-events tot 79,35 %, maar verlaagt de 
calibratie voor de volledige reeks tot 78,5 %. 
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In figuur 8 worden de simulatieresultaten getoond voor alle data. De opvallendste zaken zijn: 
• Voor de Kemmelbeek zijn de resultaten van de simulatie zowel voor de 

basisafvoer als voor de piekafvoeren goed. In de zomer wordt regelmatig lager 
gemodelleerd dan opgemeten is. Wanneer tijdens de calibratie getracht werd 
hieraan te verhelpen, is het algemeen beeld heel wat slechter. 

• Vele kleine gemodelleerde afvoerpiekjes zijn nauwelijks piekjes in de reeks. Ook 
de gemodelleerde afvoervolume’s van deze piekjes  zijn groter dan de opgemeten 
volume’s. 

• Hoogten en volume’s van middelgrote en grote pieken zijn vrij goed 
gemodelleerd. 

 
 
 
Verbetering van de debietreeksen 
 
 
Met behulp van de opmerkingen uit de visuele inspectie, opmerkingen uit de analyse van de 
debietkromme, de reeks van Thiessenneerslag voor het stroomgebied, de gemodelleerde reeks 
en de ‘ongekuiste’ reeksen van naburige stations werd de reeks van de Kemmelbeek te 
Geraardsbergen grondig doorgelicht en opgekuist. Dit gebeurde met behulp van het 
programma CODEAU©  
 
 
Effecten reeksverbetering 
 
Bij de evaluatie van deze bewerkingen van de limnigrafische reeksen dient zeker belang 
gehecht te worden aan de effecten die deze aanpassingen op de reeksen hebben. Gaat het hier 
enkel om “opsmuk” of houdt deze ‘opkuis’ een werkelijke wijziging in van het karakter van 
de reeksen ? 
 
Het is onmogelijk om de volledige reikwijdte van deze ‘verbeteringen’ snel in te schatten. Zo 
kan de invloed op de regressies tussen stroomgebiedskenmerken en de afvoerkarakteristieken 
niet bepaald worden zolang niet voldoende reeksen aan deze verbetering onderworpen zijn. 
 
Om een eerste indruk van het belang van de ‘verbetering’ te geven zijn hieronder enkele 
karakteristieken van de oude en nieuwe reeks getoond. 
 

1. frequentieverdeling 
 
In figuur 9 worden de overschrijdingsprocenten van de afvoeren voor de Kemmelbeek 
voorgesteld (frequentieduurlijnen). In Tabel 3 worden de respectievelijke 
overschrijdingspercentages getoond. Voor de Kemmelbeek wijzigt de frequentieverdeling 
aanzienlijk. Deze wijziging is echter niet zo eenduidig te beschrijven. Gemiddelde afvoeren 
en zeer lage afvoeren stijgen na verbetering (tot ongeveer 150 % van hun oorspronkelijke 
waarde), hoge afvoeren en ‘lage’ afvoeren dalen tot ongeveer 80 à 90 % van hun 
oorspronkelijke waarde. De globale verschuiving zal hoofdzakelijk te wijten zijn aan het 
onderzoek van de debietkromme. De afplatting van de duurlijn vanaf ongeveer het 70%-
percentiel zal te wijten zijn aan de bijkomende ‘verbeteringen’. 
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Figuur 8: Simulatieresultaten voor de Kemmelbeek te Boezinge
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Tabel 3: Overschrijdingsdebieten voor de Kemmelbeek en de Molenbeek 

% Debiet
verb

Debiet
onverbeterd

verhouding 
(verb/onverb)

% Debiet
verb

Debiet
onverbeterd

verhouding 
(verb/onverb)

Kemmelbeek (Boezinge) Molenbeek (Geraardsbergen) 
5 2.147 2.352 0.91 5 0.629 0.640 0.983

10 1.418 1.226 1.16 10 0.424 0.415 1.022
25 0.600 0.39 1.54 25 0.220 0.195 1.128
50 0.267 0.185 1.44 50 0.122 0.077 1.584
75 0.099 0.115 0.86 75 0.072 0.034 2.118
90 0.050 0.054 0.93 90 0.046 0.021 2.190
95 0.047 0.033 1.43 95 0.035 0.011 3.213
98 0.031 0.02 1.55 98 0.029 0.006 4.833

Max 7.180 12.882 0.56 max 4.636 3.913 1.185
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Figuur 9: Duurlijnen voor de Kemmelbeek: in het rood de onverbeterde, in het 

zwart de verbeterde reeks 
 

 
2. volume’s 

 
In Tabel 4 worden de gemiddelde afgevoerde volume’s uitgezet (mm/jaar) van zowel de totale 
afvoer als basisafvoer en snelle afvoer. Ook worden de verhoudingen tussen deze waarden 
voor de verbeterde en onverbeterde reeks gegeven. Voor de bepaling van de basisafvoer werd 
de ‘eenvoudige’ methode gebruikt die voorgesteld werd door het Institute of Hydrology: 
 

- De methode maakt gebruik van de gemiddelde dagafvoeren. 
- Er worden n niet overlappende blokken van 5 dagen gevormd. De minimumwaarden 

voor de afvoer in deze blokken noemt men Q1, Q2, ..., Qn. 
- Per drie blokken worden de minimumwaarden vergeleken: (Q1,Q2,Q3), (Q2,Q3,Q4), ... 

(Qn-2, Qn-1, Qn). Als voor een groep de buitenste waarden Qi-1 en Qi+1 beide groter zijn 
dan 90 % van de centrale waarde Qi dan is de waarde Qi een deel van de 
basisafvoerkromme. Op die manier bekomt men een non-equidistante reeks van 
basisafvoerwaarden.  
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- Deze reeks wordt lineair geinterpoleerd om terug een equidistant reeks te krijgen met 
basisafvoerwaarden. Steeds wordt gecontroleerd of de basisafvoer bij deze interpolatie 
niet hoger komt te liggen dan de werkelijke afvoer. 

 
Voor de Kemmelbeek blijft de totale stijging van de afvoer tengevolge de verbeteringen 
beperkt tot 2 %. Ook hier is deze stijging hoofdzakelijk te wijten aan een stijging van de 
basisafvoer met 12,5 mm/jaar (12 %). De snelle afvoer daalt hier met gemiddeld 8 mm/jaar 
(6,2 %). Ook de globale runoffcoëfficiënt daalt, met ongeveer 1 %. 

 
 
Tabel 7: Volume’s en verhoudingen voor de Kemmelbeek 

Verbeterd Totale 
runoff

Basis-
afvoer

Snelle 
afvoer

Onverbeterd Totale 
runoff

Basis-
afvoer

Snelle 
afvoer

Neerslag

TOTAAL (mm/jaar) 231.7 110.3 121.4 227.1 97.8 129.4 758.4
% 100.0 47.6 52.4 100.0 43.0 57.0

RC globaal 14.5 13.3

debiet (verb/onv) 102.0
basisafvoer (verb/onv) 112.9

runoff (verb/onv) 93.8
 

 
BESLUIT OPTIMALISATIE 
 
Het stations 492, op de Kemmelbeek te Boezinge vertoont regelmatig perioden van 
ontbrekende waarden. Verder zit er regelmatig ruis op de reeks of komen er onverklaarbare 
pieken/dalen voor. Ook blijft de vlotter af en toe haperen of worden de lage zomer-
basisafvoeren onvoldoende nauwkeurig gemeten. Een groot deel van deze problemen kon 
door de verbetering van de reeks weggewerkt worden. 
 
De aanpak van zowel debietkrommen als de reeks zelf garandeerd een ‘integrale’ benadering 
en een zo volledig mogelijke verbetering. Het onderzoek van de debietkromme heeft een 
invloed op alle gegevens, zowel hoog- als laagwater, waar de reeksverbetering zich 
voornamelijk concentreert op aanpassingen van laagwater, gezien de grote onnauwkeurigheid 
en de vele fouten die hier optreden. De modellering met behulp van PDM geeft aanvaardbare 
resultaten die als basis kunnen gebruikt worden voor de verbetering. Uiteindelijk worden de 
volgende output bekomen: 

- de originele peilwaarden 
- de bespreking van de Qh-verbanden, waarin de weerhouden krommen aangeduid zijn 
- de gemodelleerde reeks (output van het PDM-model) 
- de debietwaarden, op bepaalde plaatsen verbeterd volgens de methodiek die in dit 

verslag toegelicht wordt. 
 
Zowel de ruwe debietwaarden (na omzetting met de ‘beste’ debietkromme), als de 
‘verbeterde’ debietreeks kunnen, samen met dit verslag gedownload worden van 
ftp://ftp.instnat.be/users/pcabus/data . 
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