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1. Algemeen 

Volgens het protocol tussen het Instituut voor Natuurbehoud en de afdeling Water is in 
artikel 2 bepaald dat er eind november een tussentijds verslag wordt opgemaakt. 
Onderhavig verslag bestrijkt het jaar 2002. De nummering in dit verslag volgt de indeling 
van de hoofdopdrachten volgens de bijlage bij het protocol.. 

2. Hoofdopdracht 1 : Hydrologie 

2.1.1 Optimalisatie van het Jimnimetrisch net op de onbevaarbare waterlopen 

2.1.1.1 Algemeen 

In het eerste semester van 2003 is verder gewerkt aan de uitbouw van het limnimetrisch 
net. Na de bekkens van de Brugse Polders, het Bovenscheldebekken, het Nete-bekken en 
het Demer- en Dijiebeleken in 2002 zijn nu de overige bekkens aan de beurt. De 
meetplaatsen in de resterende bekkens zijn op het terrein bezocht. De terreinbezoeken 
waren ook een voorbereiding voor het aanvragen van topografische metingen. Er is een 
voorstel van opmetingen opgemaakt voor alle bekkens, rekening met de reeds beschikbare 
opmetingen van de modelleringen. De opmetingen zelf moeten nog gebeuren. 
Door de beslissing van de afdeling om zich eerst te concentreren op de "eigen" 
waterlopen, worden de meetpunten die in de optimalisatiestudie op de kleinere waterlopen 
voorzien waren naar een volgende fase geschoven. Meetpunten op kleinere waterlopen die 
een functie hebben bij het beheer van waterlopen van 1 sre categorie (als boodschapper van 
de evolutie van de hoogwatergolf van een nabij gelegen stroomgebied, als 
invoerhydragram voor stroomafwaarts gelegen buffergebieden, enz.) dragen uiteraard nog 
de interesse weg van de buitendiensten en zouden in een eerste fase uitgevoerd worden. 

Om de kans op welslagen van een meetpunt zo hoog mogelijk te maken, is aandacht 
besteed aan de uiterste waarden van mogelijke waterstanden en snelheden, en op de 
verwachte karakteristieken van de debietkromme. Hiervoor zijn in meerdere gevallen 
topografische opmetingen nodig, soms volstaat een terreinbezoek 
De minimum waarde van de waterstand heeft belang voor de registreermogelijkheden van 
een vlotterlimnigraaf. Wanneer bij een terreinbezoek lage peilen opgemerkt worden, zal de 
voorkeur naar een ultrasone hoogtemeter gaan. 
Het maximum peil is van belang voor controle van eventuele opstuwingen aan 
brugonderkanten en voor verstoring van het normale snelheidsprofiel. Dit heeft een 
invloed op de debietkromme, en op de keuze van een eventueel te installeren 
snelheidsmeter. In de regel is voor de schatting van het maximum peil een !SIS
berekening te voorzien. Mogelijks zijn de maximum peilen bepaald door de werken die in 
het kader van hoogwaterbescherming voorzien zijn en moeten de besluiten van de 
modelleringstudies geraadpleegd worden. 
Op meetplaatsen waar een snelheidsmeter moet ingezet worden (hellende stroomgebieden 
waar ijkingen bij hoogwater moeilijk te realiseren zijn), meetplaatsen zonder een 
éénduidige debietkromme (plantengroei, opstuwingen vanuit grotere waterlopen, enz) is de 



Verslag over het jaar 2003 2 

kennis van de minimum en maximum waarde van de snelheid nuttig bij de keuze van de 
meter. Ook deze waarden worden met een ISIS-berekening geschat. 

2.1.1.2 Registratie van waterstanden 

Bij de uitbouw van het meetnet is voortaan het type meettoestel aangegeven. 
In het verleden zijn (bijna) uitsluitend vlotterlimnigrafen ingezet voor de registratie van 
waterstanden. Deze toestellen hebben een goede faam omwille van hun betrouwbaarheid 
en hun nauwkeurigheid. De theoretische nauwkeurigheid is begroot op een paar 
millimeter. Vlotterlimnigrafen vereisen een minimale waterdiepte van 15 à 20 cm voor een 
stabiele en goede werking. 

Uit het onderzoek van de bestaande meetplaatsen blijkt dat in meerdere gevallen geen 
voldoende waterdiepte aanwezig is om de vlotter daadwerkelijk te laten vlotten op het 
water. De vlotter staat dan op het slib en er wordt een horizontale lijn geschreven. 
Ultrasone hoogtemeters vormen een werkbaar alternatief voor een vlottertoesteL Ten 
opzichte van een vlottertype heeft dit meetsysteem zijn voor- en nadelen. Als gevolg van 
de moeilijkheden bij de meettoestellen in het sedimentmeetnet, waarbij te grote 
schommelingen in de meetwaarde optraden werd een test van ultrasone hoogtemeters 
gestart 

Test van ultrasone hoogtemeters 

Om de laagwatermetingen te verbeteren was in de zomer van 2002 een voorlopige proef 
opgezet waarbij de temperatuur van de sensor en de omgeving gemeten wordt. De 
resultaten waren bemoedigend en hebben aanleiding gegeven tot een meer systematische 
uitwerking van deze test. 
In de opstelling staat de meter 245 cm boven het grondoppervlak, en wordt een constante 
waarde uit de meter verwacht. De test wordt gebaseerd op 5-minuten gemiddelden. De 
meetperiode is begonnen op 17/10/2002 en is stopgezet op 11/08/2003, dit is tot na de 
hittegolf van 2003. Het databestand omvat 62200 waarden. De uiterste waarden zijn 

maximum op 06/08/2003 : - voor de buitentemperatuur : 39.1 oe 
- voor het meettoestel : 49.1 oe 

minimum op 09/01/2003 : -voor de buitentemperatuur: -9.ooe 
- voor het meettoestel : -0.5°e 

In sommige tussenperioden zijn geen waarden beschikbaar : de meter werd dan op een 
andere hoogte ingesteld om zekerheid te hebben dat de correctieformule ook toepasbaar 
was voor een willekeurige hoogte. In die periode is ook de mogelijkheid aangetoond dat de 
ultrasone hoogtemeter kon ingezet worden om sneeuwdikten te meten. 
De verbeteringen worden met behulp van statistiek gezocht uit een set waarden zonder 
herhalingen. Voor de verbetering van de gemeten hoogten is de oorspronkelijke dataset 
gescreend op meervoudig voorkomende waarden. Hierdoor werd het aantal records 
verminderd tot 40510, en bekomt men volgende kenmerken : 

minimum : 243.3 cm 
gemiddeld: 245.1cm (deze waarde is aangenomen als de juiste hoogte, en uiteraard 
zouden goede metingen alleen deze waarde geven) 
maximum: 247.9 cm 
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Het blijkt dat voor eenzelfde combinatie van luchttemperatuur en temperatuur van het 
meettoestel nog verschillende waarden van de hoogte voorkomen. De temperaturen 
kunnen dus niet alle afwijkingen verklaren, en met een statistische verwerking van de 
cijfers kan men derhalve niet alle afwijkingen corrigeren. Deze abnormaliteiten lopen op 
tot 1.0 cm en komen voor bij alle temperaturen, en zijn meestal groter bij hogere 
temperatuur. Mogelijks kunnen de afwijkingen verklaard worden door 
temperatuurverschillen in de te meten luchtlaag als gevolg van wind, plaatselijke 
veranderingen van de luchteigenschappen of andere oorzaken (bv. de niet perfecte isolatie 
van de beschermkap bij een verschillende stand van de kap ten opzichte van de zon, etc). 
De voortplantingssnelheid van de uitgezonden signalen van het meettoestel is immers 
(onrechtstreeks) afhankelijk van de luchttemperatuur. 

Tabel 1.1 geeft de resultaten van· deze verbetering op de testdataset van 40510 waarden. 
De ruwe data zijn voor 55.2% goed indien een band van ± 0.5 cm rond de waarde van 
245.1 cm aangenomen wordt als de juiste waarde. Dit percentage stijgt tot 86.6% met de 
gegeven vergelijking met 2 parameters of tot 88.4% indien een (hier niet verder vermelde) 
vergelijking met 3 parameters zou gebruikt worden. 
Een band van ± 1.0 cm rond de waarde van 245.1 omvat 85.6% van de ruwe waarden, en 
98.7 resp 98.9% van de verbeterde waarde met resp. 2 of 3 parameters. Tabel 1.1 en figuur 
1.1 laten tevens zien dat de grootste afwijkingen niet meer voorkomen. 

Tabel 1.1 : Frequentie van afwijkingen voor de niet verbeterde en verbeterde waarden 
Klassegrens Ondergrens Bovengrens Frequentie (aantallen) 
(cm) t.o.v. (cm) (cm) Ruwe data Regressie met Regressie met 
245.1 cm 2 par. 3 par 
-1 .7 à -1.5 243.4 243.6 29 0 0 
-1.5à-1.0 243.6 244.1 903 0 0 
-1.0à-0.5 244.1 244.6 6513 2431 1845 
-0.5 à 0.0 244.6 245.1 11739 19004 19174 
0.0 à 0.5 245.1 245.6 10610 16078 16659 
0.5 à 1.0 245.6 246.1 5802 2467 2373 
1.0à1.5 246.1 246.6 3350 478 424 
1.5 à 2.0 246.6 247.1 1360 52 37 
2.0 à 2.5 247.1 247.6 198 3 1 
2.5 à2.8 247.6 247.9 9 0 0 

Klassegrens Ondergrens Bovengrens Frequentie(%) 
(cm) t.o.v. (cm) (cm) Ruwe data Regressie met Regressie met 
245.1 cm 2 par. 3 par 
-1.7 à -1.5 243.4 243.6 0.1 0.0 0.0 
-1.5à-1.0 243.6 244.1 2.2 0.0 0.0 
-1.0 à -0.5 244.1 244.6 16.1 6.0 4.6 
-0.5 à 0.0 244.6 245.1 29.0 46.9 47.3 
0.0 à 0.5 245.1 245.6 26.2 39.7 41.1 
0.5 à 1.0 245.6 246.1 14.3 6.1 5.9 
1.0à1.5 246.1 246.6 8.3 1.2 1.0 
1.5 à 2.0 246.6 247.1 3.4 0.1 0.1 
2.0 à 2.5 247.1 247.6 0.5 0.0 0.0 
2.5 à 2.8 247.6 247.9 0.0 0.0 0.0 
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Figuur 1.1 : Frequenties in % van ruwe hoogten en van via regressievergelijkingen 
met 2 of 3 parameters verbeterde hoogten. De hoogte-intervallen zijn op 1 mm ge7et_ 
Een ideale meter zet alle waarden op 245.1 cm en wordt afgebeeld als één verticale 
lijn voor een hoogte van 245.1 cm. 

Toepassing van de formule op meetplaatsen in het veld levert niet de verhoopte resultaten 
op : de schommelingen bij laagwater worden onvoldoende verbeterd. Blijkbaar geven de 
meetopstellingen boven een wateroppervlak in het open veld of aan een duiker een andere 
temperatuurverdeling van de verschillende luchtlagen dan deze bij de testopstelling, ook 
als het een buitenopstelling betreft. 
Derhalve is gestart met in situ referentiemetingen voor de meetplaats te Kruishoutem 
(opstelling van een SEBA-vlotterlimnigraaf). Op de Maarkebeek te Leupegem kunnen de 
metingen van de bestaande vlotterlimnigraaf gebruikt worden. Andere meetplaatsen 
worden nog onderzocht. Bedoeling is terug een stel meetwaarden te bekomen op basis 
waarvan schommelingen in de meetwaarden automatisch verbeterd worden zodat een 
handmatige verbetering niet meer nodig is. 
Verder is er navraag gebeurd over de meetreeksen van andere ultrasone hoogtemeters, 
meer speciaal over de ''Hydrorangers". Ook deze meters blijken metingen te produceren 
die onderhevig zijn aan temperatuurschommelingen, zij het dan in mindere mate als de 
"Probe" -hoogtemeters. 

Andere meettoestellen, zoals radartoestellen, zouden ongevoelig zijn voor 
temperatuurwisselingen. Door Siemens is een radarmeter tijdelijk ter beschikking gesteld, 
met de waarschuwing voor slechte resultaten bij een onvoldoende (kleiner dan 10 cm) 
waterlaag omwille van het risico voor terugkaatsing van de golf door het bodemoppervlak, 
en niet door het wateroppervlak. Voor vele kleinere waterlopen in hellende gebieden 
blijven goede laagwatermetingen een moeilijke opdracht. 
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2.1.1.3 Snelheidsmetingen 

De snelheidsmetingen zijn in de normale gevallen beperkt tot de ijkingmetingen voor de 
debietkromme. Deze methode gaf in de voorbije jaren aanleiding tot problemen bij stations 
in (kleinere) hellende gebieden en bij waterlopen met een ontwikkeling van plantengroei in 
de bedding. 
In kleine en hellende gebieden reageert de afvoer dermate snel op de neerslag dat 
traditionele snelheidsmetingen bij hoogwater bijna niet uitvoerbaar zijn. De debietkromme 
moet dan in grote mate geëxtrapoleerd worden en resulteert in onbetrouwbare schattingen. 
Om de extrapolatie te helpen onderbouwen, kunnen continue snelheidsmetingen voorzien 
worden. 

In de laatste jaren zijn ultrasone Doppier-snelheidmeters op de markt tegen een betaalbare 
prijs (- 1000 €). Als gevolg van de slechte ervaringen met de snelheidsmeters van Sigma 
bij het sedimentmeetnet is een Milltronics-snelheidmeter getest in het station van de 
Maarkebeek in Leupegem. Dit station staat model voor de moeilijkheden met 
debietkrommen in hellende gebieden. Omtrent deze proef is een verslag gemaakt (Nota 
IN.A.2002.76), en aan afdeling Water gestuurd. De Milltronics-snelheidmeter is verder 
nog getest in de meetplaats opwaarts het wachtbekken van Huise op de Plankbeek Deze 
meetplaats ligt na een lange rechte duiker en laat een goede verdeling van de suelheäen 
over het dwarsprofiel vermoeden. De meetgoot aan het einde van de duiker laat een 
controle van de debieten, en dus van de gemeten snelheden toe. De test is ook bedoeld om 
de stabiele werking van de meter na te gaan. De proef is gestart op 3 mei 2002. Tot 
28.10.2002 werden 5 minuut-gemiddelde waarden geregistreerd in hoogwaterperioden en 
uurwaarden in droge perioden. Over deze proef is een verslag gemaakt en aan afdeling 
Water gestuurd (Nota IN.A.2003 .xx) 

Uit deze proeven kan men besluiten dat dergelijke snelheidsmeters best kunnen gebruikt 
worden in het Iimnimetrisch net. De praktische toepassingsmogelijkheden vragen een 
constante natte sectie en gemakkelijke toegang en controle van de meettoesteL Immers, dit 
toestel werkt onder water. Om geen drijvend vuil te vangen wordt het toestel vastgezet op 
de bodem van de waterloop. Voor een regelmatige visuele controle is derhalve een zekere 
helderheid van het water nodig. De waterdiepte bij gemiddelde afvoer is van belang voor 
het uitvoeren van onderhoud : waterdiepten van meer dan 40 à 50 cm laten geen normale 
uitvoering van het onderhoud meer toe. 

In figuur 1.3 zijn de debieten van de meetgoot vergeleken met de debieten bekomen door 
vermenigvuldigen van de snelheid met de natte sectie. Er zijn geen schommelingen in de 
debieten omdat de debieten van de meetgoot berekend zijn met de gemeten hoogten. 
Rekening houdend met de onzekerheid in debietscoëfficiënt (beter dan 5%) kan men 
stellen dat de absolute waarden van de snelheidsmeter correct zijn wanneer de 
snelheidsverdeling in de natte sectie gelijkmatig en symmetrisch verdeeld is over de natte 
sectie. Indien de snelheidsmeter niet de gemiddelde snelheid kan meten (bij een te korte 
rechte aanstroom voor de meter kan zich geen gelijkmatige snelheidsverdeling 
ontwikkelen) kan men uit de proef op de Maarkebeek te Leupegem besluiten dat een 
snelheidsmeter toch de extrapolatie van de debietkromme kan ondersteunen. Een nadeel 
van debieten bekomen met een snelheidsmeter is een groter verbeterwerk bij de validatie 
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van de gegevens : uit figuur 1.3 volgt dat accidentele verstoppingen van de meter 
aanleiding geven tot foute debietwaarden. 
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Figuur 1.3 :verband tussen de snelheid en de hoogte (station : Huise opwaarts) 
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Figuur 1.4 : Vergelijking van de debieten volgens 2 meetmethoden. De 
schommelingen van de debieten met de snelheidsmeter zijn gedeeltelijk toe te 
schrijven aan onnauwkeurige hoogtemetingen 
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2.1.1.4 Meetplaatsen bij klepstuwen 

In het verleden zijn meerdere kunstwerken met beweegbare klepstuwen gebouwd om een 
vast peil te verwezenlijken in bepaalde waterloopgedeelten. Vele van deze stuwen (van 44 
kleppen is een verslag gevonden) zijn in model nagebouwd voor het opstellen van een 
ijkingskromme. De debietberekening steunt op de dikte van de overstortende laag (het 
verschil tussen waterpeil en klepstand, alsmede van de klepstand zelf. Bij weinig 
kunstwerken is echter een klepstandmeter voorzien. Debietbepalingen aan klepstuwen zijn 
tot heden meer de uitzondering dan de regel. De overtuiging bestaat dat uit de reeks van 
hydraulische modelstudies een formule moet kunnen afgeleid worden die toelaat debieten 
te berekenen voor een niet gemodelleerde stuw. Men stelt immers vast dat de overstortrand 
van de klep, de hydraulische vijzel voor de bediening van de klep, enz. een zekere 
éénvormigbeid vertoont. De grootste onderlinge afwijkingen vindt men in de locatie van 
de meetplaatsen voor het (stroomopwaartse) peil : bij sommige stuwen ligt het duidelijk 
nog in de invloedszone van de klep. Daarom werd een vragenlijst naar de buitendiensten 
gestuurd, waarop (stand van zaken : mei 2003) alleen de buitendienst Hasselt heeft 
geantwoord. 
Naarmate men er minder in slaagt om met een voldoende nauwkeurigheid debieten te 
bepalen met formules afgeleid uit de modelproeven, moet de debietkromme meer steunen 
op klassieke ijkingmetingen. Stuwen worden gewoonlijk gebouwd op grotere waterlopen 
die normaal in aanmerking komen voor een klassieke debietkromme. Een 
waterpeilverschil of een stroomversnelling bij een willekeurig meetpunt is een goed 
voorteken van een stabiele ijkingskromme : een klepstuw maakt een waterpeilverschil en is 
als meetplaats dus veelbelovend. 

Voor stuwen waarvoor een modelstudie is uitgevoerd, kunnen de debietberekeningen 
normaal uitgevoerd worden. De test is gebeurd voor het verdeelwerk op de Dommel 
opwaarts van het wachtbekken te Overpelt Voor de test zijn een paar hoogwaterperioden 
in de zomer en in de winter aangevraagd bij de buitendienst Hasselt. De studie is 
beschreven in een verslag dat aan de afdeling is overgemaakt in maart 2003 (en einde 2003 
zal opgenomen worden in een nota (Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud 2003.xx) . 
De berekeningen zijn uitgevoerd met 15-minuten gemiddelde waarden. Uiteraard zouden 
de debieten een betere nauwkeurigheid krijgen bij I-minuut gemiddelde waarden of beter 
nog, bij iedere scan van de meetwaarden. Het onderzoek geeft aan dat debietberekeningen 
probleemloos verlopen bij een ongestuwde stroming. Met de gegeven meetwaarden treedt 
bij een gestuwde stroming vaak een sterke schommeling (van het ene 15-minuten interval 
naar het volgende) op van de verdrinkingsgraad, waardoor het debiet schommelt tussen 0 
en een zekere waarde. Figuur 1.5 toont het effect van de verdrinkingsgraad op het 
ongestuwde debiet. Figuur 1.6 toont de debietberekening voor de hoogwaterperiode van 
einde november 1998. 
Uit de studie volgt dat : 

de 15-minuten gemiddelde waarden vormen geen basis voor het berekenen van 
hoogwaterdebieten 
de nauwkeurigheid van de peilmetingen is belangrijker naarmate de 
verdrinkingsgraad stijgt 
het is wenselijk de klepstanden zodanig in te stellen dat de verdrinkingsgraad zo 
klein mogelijk blijft. Dit vraagt een intelligenter sturingssysteem dan de gangbare 
systemen waarbij alleen een peilregeling beoogd wordt 
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in bepaalde gevallen (bv. overstromingen) zullen de debietformules van het 
hydraulisch model geen hoogwaterdebieten genereren . 
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debieten van 022 een bovengrens van de debieten aan het verdeelkunstwerk 
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2.1.1.5 Meer gedetailleerde studies van meetplaatsen 

Een meer gedetailleerd onderzoek van de uiterste waarden van waterpeil en snelheid in 
meetplaatsen is gebeurd voor volgende stations : 

station 3.492: Kernmeibeek te Boezinge 
station 11.16 : Bosbeek te Opoeteren, verplaatsing van station 518 
station 4.5 : Mandel te Roeselare 
station 5.281 : V on delbeek te Opwijk 
station 6.11 : Molenbeek (Cottembeek) te Letterhoutem 
station 4.2: Devebeek te Meulebeke (stadium: afwerking) 
station 11.569 : Veurs te Voeren (stadium :studie aangevat) 

Deze onderzoekingen zijn reeds aan afdeling Water overgemaakt. Alle verslagen zullen 
einde 2003 in een verslag (Verslag van het Instituut voor Natuurbehoud 2003.xx) gebundeld 
worden en nog eens aan de afdeling Water overgemaakt worden. 

Voor de Kernmeibeek te Boezinge (7400 ha) is de bouw van een vaste sectie met een 
snelheidsmeter voorgesteld. Uit ISIS berekeningen volgt immers dat de peilen aan de 
huidige limnigraaf beïnvloed kunnen zijn door de IJzerpeilen. De nieuwe meetplaats zou 
derhalve onrechtstreeks toelaten de combinatie van hoge IJzerpeilen met bepaalde 
bovendebieten te onderzoeken, een meer algemeen voorkomend fenomeen (bv. ook het 
voorkomen van hoge afvoeren in kleinere waterlopen die uitmonden in waterlopen van 1 SLc 

categorie) waarover tot heden weinig goede data beschikbaar zijn. 
De nieuwe meetplaats zou uiteraard model staan voor meerdere soortgelijke meetplaatsen 
in het IJzerbekken (Martjesvaart, Poperingevaart, waar een vaste sectie bij gebrek aan een 
recht tracé niet zo gemakkelijk te verwezenlijken is) : bij vele meetplaatsen, ook bij het 
station op de Kemmelbeek, is de verstrooiing van de ijkingen rond de debietkromme in de 
loop der jaren groot geworden (figuur 1.7). Nader onderzoek bij station 492 wijst uit dat 
de debietkromme verschuift met een gemiddelde snelheid van 1 à 2 cm per jaar. Lange 
tijdreeksen met één enkele debietkromme zijn hierdoor onmogelijk. De debietkromme is 
minder betrouwbaar. 
De vaste sectie kan gebouwd worden in een voldoend lang en recht tracé, waardoor een 
optimale snelheidsverdeling kan verwacht worden. De vaste sectie heeft een trapezium 
profiel met een bodembreedte van 250 cm en 6/4 taluds, waardoor een snelheidsmeter de 
gemiddelde snelheid van een normaal gevuld dwarsprofiel zou moeten kunnen weergeven. 
Hoge IJzerpeilen reduceren echter de snelheid tot bijna nul bij kleine bovenafvoeren. De 
afwaartse tak van een hoogwatergolf zou dan minder goed gemeten worden als de IJzer 
nog hoog staat. De verbetering van de nieuwe debietkromme ten opzichte van de bestaande 
toestand zou echter substantieel moeten zijn. In de huidige opvatting van de vaste sectie is 
het mogelijk beide meetplaatsen een zekere tijd naast elkaar te laten bestaan om de 
kwaliteit van de oude en de nieuwe metingen te evalueren. 
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IJzetpeilen is vooral bij kleinere debieten (tot 2 m3/s) merkbaar. Mogelijks onderschat de 
HIC _ 200 I-kromme de hoogste hoogwaterdebieten. 

Voor de Bosbeek moest een andere meetplaats gevonden worden omdat een gepland 
overstromingsgebied Je huidige limnigraafpeilen zou beïnvloeden. Ook de matige 
kwaliteit van de huidige metingen pleit voor een betere locatie. De nieuwe meetplaats 
(6046 ha) ligt aan de Dilserweg in Opoeteren is opgevat als een vaste sectie en heeft 
theoretisch heel goede vooruitzichten :de aanstroomvoorwaarden zijn goed, de afmetingen 
van het dwarsprofiel en de verwachte snelheden voldoen in alle opzichten aan de klassieke 
eisen voor een gewone snelheidsmeter. 
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Figuur 1.8 :Berekende snelheden ter hoogte van de nieuwe meetplaats. 
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De Mandel te Roeselare met een stroomgebied van 8356 ha is een nieuwe meetplaats, die 
ingericht wordt op een deel dat vroeger is rechtgetrokken bij de aanleg van het 
industrieterrein. De meetplaats is uitgewerkt als een vaste sectie met een snelheidsmeter, 
de aanstroomvoorwaarden zijn optimaal. De ligging van de bebouwde delen van Roeselare 
ten opzichte van de meetlocatie laat toe het samengaan van stedelijke en landelijke 
afvoeren te onderzoeken. De vernauwing in de vaste sectie zou de meetplaats vrij van 
aanslibbingen moeten houden. De snelheidsmeter kan (mogelijks) na verloop van tijd op 
andere meetplaatsen ingezet worden. 

De Vondelbeek te Opwijk (stroomgebied 744 ha) is een bestaande meetplaats die 
heringericht wordt. De bestaande opstelling van een vlotterlimnigraaf opwaarts van een 
duiker met een te laag sleutelpeil voldoet niet voor goede hoogwatermetingen, ondanks de 
inspanningen van IDC om ijkingen bij hoogwater te verrichten .. Het stroomgebied is 
bovendien te klein en reageert te snel om middels ijkingen op een normale manier een 
debietkromme te bekomen. 
Bij de studie van de bestaande meetlocatie kon de bestaande debietkromme niet nagebootst 
worden met waterlijnberekeningen op basis van de beschikbare dwarsprofielen. De nieuwe 
meetplaats is een vaste sectie die afwaarts de bestaande duiker wordt aangelegd. Voor een 
ideale uitbouw zou de bestaande duiker moeten vernieuwd worden. 
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Figuur 1.9 : Debietkromme van station 281. Bij waterpeilen boven het sleutelpeil 
van de duiker krijgt de debietkromme een knik. Het gemiddeld jaarmaximum ligt bij 
een waterpeil boven de oeverhoogten in een moeilijk te bemeten gebied van de 
debietkromme. 

De Molenbeek of Cattembeek te Letterhoutem is vervangt limnigraaf 009 (Molenbeek te 
Wetteren) die door de aanleg van overstromingsgebieden geen maagdelijke 
hoogwaterafvoeren meer kan meten. De nieuwe meetplaats (950 ha) betekent een 
uitbreiding van het meetnet naar kleinere stroomgebieden. De opmetingen zijn gebeurd 
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door de Provincie Oost-Vlaanderen in de zomer van 2003. Het meetpunt is ten zeerste 
geschikt voor de inrichting van een meetgoot. 

De Devebeek te Meulebeke heeft een stroomgebied van 3606 ha en is een nieuw meetpunt. 
Het wordt verder opwaarts gebouwd dan aanvankelijk voorgesteld door de Provincie 
West-Vlaanderen. Het blijkt immers dat de Oude Devebeek als een bypassleiding kan 
optreden om de bebouwde delen van Meulebeke tegen overstromingen te beschermen. De 
nieuwe locatie ligt in een open landbouwgebied en biedt meer mogelijkheden voor de 
uitbouw van een meetgoot. In de streek wordt vaak water uit de beek opgepompt voor de 
teelt van vollegrondsgroenten. Hierbij stuwt men het waterpeil op. Indien dit gebeurt op 
korte afstand afwaarts de meetgoot, kan men de werking van de meetgoot verstoren. De 
nieuwe meetlocatie ligt, gelet op de bestaande schikking van boerderijen, hiervoor op een 
gunstiger plaats. De keuze tussen een vaste sectie en een meetgoot moet nog gebeuren 
(eerste helft van november). 
Bij de studie waren geen gegevens van kunstwerken aanwezig. Deze zijn ten voorlopige 
titel ingevoerd om een voorstel van meetsectie te onderzoeken. Aanvullende opmetingen 
zijn voorzien in 2004 en zullen toelaten een definitief voorstel te maken. 

Figuur 1.10 : Nieuwe locatie van meetpunt 4.2 (Devebeek te Meulebeke) 

De Veurs te Voeren is een herinrichting van tirnnigraaf 11.569. De bestaande meetplaats 
en de gebruikte meetmethoden volstaan niet om betrouwbare debietmetingen in dit kleine 
stroomgebied (924 ha in een sterk hellend gebied) te verzamelen. Ook hier zijn er geen 
gegevens van kunstwerken aanwezig. De studie van het nieuwe meetpunt is nog in de 
beginfaze (eerste helft van november). 
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2.2 Grondige doorlichting en verbetering van de limnimetrische reeksen 

In 200 I werd een begin gemaakt met een grondige doorlichting en verbetering van de 
limnimetrische reeksen voor de oppervlaktewater-kwantiteits-modelleringen van 2002. In 
2002 is hier verder aan gewerkt. 
De verbetering van de reeksen voor de modelleringen 2002 werden in 2003 afgewerkt. Het 
gaat hier over de reeksen van de Ieperlee, de Abeek, de Bosbeek, de Mangelbeek en de 
Zwarte Beek. 
Op vraag van Mdeling Water en enkele studiebureaus werd verder ook aandacht besteed 
aan de bijkomende analyse van debietkrommen van limnigrafische stations welke tot nu 
toe nog niet "gevalideerd" werden. 
Ook werd er in de laatste maand (mei) gestart met de validatie van de reeksen voor de 
modelleringsstudies 2003. Het gaat hier over de reeksen van de Sint-Jansbeek te Merkern 
(496), de Kleine Aa (042*), de Warmbeek (024*), de Zenne (192*), de Zwarte Beek 
(148*), De Demer en de Munsterbeek (134*, 136*, 138*, 168*), De Vondelbeek (281 *)en 
de Rivierbeek (425* en 426*). Van deze stations wordt de analyse van de debietkromme 
aangevat. 

In onderstaande paragrafen zal per verbeterde reeks een overzicht gegeven worden van 
verschillende problemen en oplossingen 

2.2.1 Verbetering van dl' reeks voor de Ieperlee te Zuidschote 

2.2.1.1 Debietkromme voor de Ieperlee te Zuidschote 

Reeds in 2002 werd de debietkromme voor de Ieperlee te Ieper onderzocht. Met behulp 
van de geoptimaliseerde kromme(n) (figuur 2.1) werd de peilreeks getransformeerd in een 
debietreeks. 
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Figuur 2.1: debietkromme(n) voor het station op de Ieperlee 
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2.2.1.2 ?DM-modellering 

Met de bekomen debietreeks en de Thiessen-neerslagen voor het gebied is een eenvoudig 
PDM-model opgesteld. Het resultaat van dit model dient als hulpmiddel bij de verbetering 
van de gegevensreeks. Bij de opmaak en de calibratie van het model is vooral aandacht 
besteed aan een goede simulatie van de basisafvoer. In de modelleringstudies kunnen 
andere parametersets naar voor komen, omdat het accent ligt op piekafvoeren. Het blijkt 
dat de twee benaderingswijzen tot verschillende resultaten kunnen leiden. Voor de 
calibratie werd de methodologie gehanteerd die voorgeschreven is in het bestek voor de 
modelleringstudies van de afdeling Water. 

Bij de modellering werden enkel de debieten tot en met het jaar 1990 gebruikt. Tijdens de 
latere jaren is er zeker en vast invloed van het wachtbekken stroomopwaarts, 
gecombineerd met de verschillende overlopen naar het kanaal van Ieper naar de Ijzer. Ook 
voor de periode voor 1990 kan moeilijk met zekerheid gezegd worden of de tirnnigraaf een 
werkelijk hydrologische beeld geeft van de afvoer van het stroomgebied, gezien de 
onontwarbare knoop van inhuizingen en overwelvingen onder en rond Ieper. Het gebruik 
van de reeksen van deze limnigraaf als afijking voor modelleringsstudies is dan ook niet 
echt betrouwbaar. 

Om toch een zo goed mogelijke inschatting te geven van ontbrekende periode11 werà, 
ondanks de hierboven vernoemde redenen om dit niet te doen, toch een PDM-model 
opgemaakt. 

Een optimale paramett:rset geeft voor de simulatie van de jaren 1978 tot 1990 een 
correlatie van 61 %. Het beeld van de gesimuleerde afvoer correspondeert dan echter niet 
met de verwachtingen: afgeplatte piekafvoeren, zeer hoge basisafvoeren, ... 

Om toch een aanvaardbaar beeld te verkrijgen werden verschillende parameters handmatig 
bevroren op 'aanvaardbare' waarden. Zo werd een parameterset bekomen die de reeks van 
1978 tot 1990 simuleert met een correlatie van 53 %. In figuur 2.2 worden de 
simulatieresultaten getoond. 

Als optimale parameterset werden de volgende parameters weerhouden: 

Tabel2.1: Optimale parameterset van het PDM-model 

Cm in 15 
Cmax 566 
B 1.7 
Be 2.5 
kl 25.2 
k2 1.8 
Kb 1 
Kg 8475 
St 23 
Qconst 0.028 
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Figuur 2.2: Simulatieresultaten voor de Ieperlee te Zuidschote 

2.2.1.3 Reeksverbetering 

Op basis van de simulatieresultaten uit het PDM-model, de neerslagreeks en de 
beschikbare reeksen van naburige stations werd de debietreeks voor de Ieperlee verbeterd. 
Ontbrekende perioden, duidelijke onnauwkeurigheden, ontbrekende pieken/overschatte 
pieken, . . . werden aangevuld en aangepast om een zo betrouwbaar mogelijke, bruikbare 
reeks te bekomen. 
Het station op de Ieperlee te Zuidschote vertoont zeer regelmatig perioden met 
ontbrekende waarden. Verder zit er regelmatig ruis op de reeks en komen er perioden voor 
met plateau's in de laagwaterafvoeren. Figuur 2.4 illustreert enkele van deze problemen. 

2.2.1.4 Effecten van de verbetering 

In figuur 2.3 worden de overschrijdingsprocenten van de afvoeren voor de Ieperlee 
voorgesteld (frequentieduurlijnen) . In Tabel 2.2 zijn de overschrijdingspercentages 

getoond. 
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We zien vooral dat de verbeterde debieten lager liggen dan de originele tengevolge de 
geoptimaliseerde debietkromme. V er der verloopt de duurlijn lichtjes anders voor 
gemiddelde debieten. De verbetering van de Ieperlee hield voornamelijk een invulling in 
van ontbrekende waarden en uitmiddeling van onrealistische schommelingen waardoor de 
effecten op de reekskarakteristieken beperkt bleven. 

0.01 ~----~----+-----~--~~--~-----+-----r-----r----~--~ 

0 20 40 60 80 iOO 
% overschreden 

Figuur 2.3: Duurlijnen voor de leperlee: in het rood de originele, in het zwart de verbeterde reeks 

Tabel 2.2 : Overschrijdingsdebieten voor de leperlee 

% Debiet verb Debiet onverb verhouding 

max 3.456 4.141 0.835 

5 1.434 1.549 0.926 

10 1.115 1.213 0 .919 

25 0.625 0.75 0.833 

50 0.298 0.356 0 .837 

75 0.19 0.21 0.905 

90 0.13 0.144 0.903 

95 0.097 0.118 0.822 

98 0 .060 0.082 0 .732 
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2.2.2 Verbetering van de reeks voor de Bosbeek te Opoeteren 

2.2.2.1 Debietkromme voor de Bosbeek te Opoeteren 

Reeds in 2002 werd de debietkromme voor de Bosbeek te Opoeteren onderzocht. Zowel de 
RUG-kromme tot 1996 als de latere IDC-kromme kunnen op basis van de ijkingsmeringen 
verdedigd worden. De spreiding van deze ijkingspunten laat niet toe een betere kromme te 
definiëren. 
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Figuur 2.5 : debietkromme(n) voor het station op de Bosbeek 

2.2.2.2 PDM-modellering 

Met de bekomen debietreeks en de Thiessen-neerslagen voor het gebied is een eenvoudig 
PDM-model opgesteld. Het resultaat van dit model dient als hulpmiddel bij de verbetering 
van de gegevensreeks. Bij de opmaak en de calibratie van het model is vooral aandacht 
besteed aan een goede simulatie van de basisafvoer. In de modelleringstudies kunnen 
andere parametersets naar voor komen, omdat het accent ligt op piekafvoeren. Het blijkt 
dat de twee benaderingswijzen tot verschillende resultaten kunnen leiden. Voor de 
calibratie werd de methodologie gehanteerd die voorgeschreven is in het bestek voor de 
modelleringstudies van de afdeling Water. 

Op basis van de methodologie zoals voorgeschreven in het bestek van de 
modelleringsstudies kon geen parameterset gevonden worden welke een correlatie tussen 
gesimuleerde en waargenomen debieten geeft van groter dan 1 %. Met andere woorden, 
het is onmogelijk om op basis van de volledige gegevens-set van de Bosbeek een goed 
model op te bouwen. Omwille van de plotse peilschommelingen slaagt het model er niet in 
de reeks behoorlijk te simuleren. De limnigraafpeilen kunnen niet eenduidig omgezet 
worden naar debiet waardoor de reeks onbruikbaar is voor de calibratie van hydrologische 
modellen zoals PDM. 
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Laten we het model zijn parameters ook buiten de range kiezen welke in het hierboven 
genoemde bestek staat, dan kan een optimale correlatie bekomen worden van 20 %. Ook 
dit is onaanvaardbaar laag. 
Figuur 2.6 geeft de simulatieresultaten voor deze laatste 'optimale' simulatie. 

2.2.2.3 Reeksverbetering 

De 'verbetering' van deze reeks is quasi onbegonnen werk omwille van verschillende 
redenen. De hoofdoorzaak ligt in het gestuwde karakter van het meetstation. De peilen 
worden op willekeurige momenten, plots of geleidelijk, opgestuwd tot tientallen 
centimeters hoog. Het normale sinusoïdale verloop van de tijdreeks over de jaren wordt 
hierdoor sterk vervormd. Men kan moeilijk de peilen bepalen welke zouden opgetreden 
zijn zonder de opstuwing. Dit zou een zeer tijdrovend werk zijn, waaraan nauwelijks 
vertrouwen kan geschonken worden aangezien deze 'verbetering' voornamelijk subjectief 
dient te gebeuren. 
Verder vertonen de peilen frequent grote (amplitude 5-10 cm) schommelingen (zie figuur 
2.7). 

Op basis van de hierboven besproken analyse is er geopteerd de reeks van de Bosbeek niet 
te verbeteren. Vanzelfsprekend blijven we op zoek naar mogelijke verklaringen of 
eventuele gegevens waarmee deze reeks wel naar betrouwbare debieten kan omgerekend 
worden. Weet men wat de oorzaak hiervan is (werking van een schuif, pomp, ... ) ? 
Ondertussen werd in het kader van de uitbreiding en vernieuwing van het 1imnimetrisch 
meetnet een alternatieve locatie op de Bosbeek voorgesteld. 
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Figuur 2.7: grote schommelingen in de peilreeks van de Bosbeek. Ook hier zien we de plotse 
peilverschuivingen (rond 20/11/93 stijging met 10 cm) 

2.2.3 Verbetering van de reeks voor de Abeek te Bree 

2.2.3.1 Debietkromme voor de Abeek te Bree 

Reeds in 2002 werd de debietkromme voor de Abeek te Bree onderzocht. Voor de 
verplaatsing van het station in 1993 werd de RUG-kromme behouden, nadien werd de 
recentste IDC-kromme gekozen. Met behulp van deze krommen (figuur 2.8) werd de 
peilreeks getransformeerd in een debietreeks. 

w 6~------+------4-------+------4-------~----~~~~~----~ 
.s 
• 

0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.1 
hoogte (m) 

+ ijking -- RUG_93 -- HIC -- RUG_96 

Figuur 2.8: debietkrommen voor het station op de Abeek 
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2.2.3.2 PDM-modellering 

Met de bekomen debietreeks en de Thiessen-neerslagen voor het gebied is een eenvoudig 
PDM-model opgesteld. Het resultaat van dit model dient als hulpmiddel bij de verbetering 
van de gegevensreeks. Bij de opmaak en de calibratie van het model is vooral aandacht 
besteed aan een goede simulatie van de basisafvoer. In de modelleringstudies kunnen 
andere parametersets naar voor komen, omdat het accent ligt op piekafvoeren. Het blijkt 
dat de twee benaderingswijzen tot verschillende resultaten kunnen leiden. Voor de 
calibratie werd de methodologie gehanteerd die voorgeschreven is in het bestek voor de 
modelleringstudies van de afdeling Water. 

Tabel2.3: Optimale parameterset van het PDM-model voor de Aabeek te Bree 

Cmin 67 
Cmax 1025 
B 0.3 
Be 2.5 
kl 27 
k2 3.7 
Kb 30 
Kg 12060 
St 36 
Q_const -0.06 

Met deze optimale parameterset en een tdely-parameter van 1,35 uur (tijdsverschuiving) 
werd een correlatie van 75 % teruggevonden voor de calibratie-events. De hele reeks 
(uurwaarden) wordt dan gemodelleerd met een correlatie van 64 %. Dit zijn aanvaardbare 
correlaties, zeker gezien de problemen met de neerslag. 

2.2.3.3 Reeksverbetering 

Op basis van de simulatieresultaten uit het PDM-model, de neerslagreeks en de 
beschikbare reeksen van naburige stations werd de debietreeks voor de Abeek te Bree 
verbeterd. 

Ontbrekende perioden, duidelijke onnauwkeurigheden, ontbrekende piekenloverschatte 
pieken, ... werden aangevuld en aangepast om een zo betrouwbaar mogelijke, bruikbare 
reeks te bekomen. 
De reeks van de Aabeek te Bree is een vrij 'propere' reeks die niet erg veel verbetering 
behoeft. Regelmatig werd een plateau 'verbeterd' met gemodelleerde waarden. Er werd 
wel voorzichtig omgesprongen met deze 'verbeteringen' gezien de opmerking over de 
neerslagreeks. Ook deze reeks vertoont regelmatige schommelingen. Deze blijven, zeker in 
de eerste jaren van de reeks relatief beperkt waardoor geopteerd werd van ze niet 
systematisch te verbeteren. 
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Intermezzo: kwaliteit van de stroomgebiedsneerslag van de Abeek 

Op vraag van de Afdeling Water en het studiebureau Soresma werd dieper ingegaan op de 
kwaliteit van de stroomgebiedsneerslagen die bekomen werden voor de Aabeek te Bree. 
Het studiebureau merkte op dat "deze neerslag regelmatig 'twijfelachtige' (irreële hoge 
uurwaarden, uniform uurlijks neerslagpatroon gedurende één dag, .. . ) waarden vertoont". 

De neerslagreeks werd ook door ons onderzocht en inderdaad werden deze twee 'fouten ' 
teruggevonden. 

1. Uniforme spreiding 
Het algoritme voor de spreiding van de neerslag over de uren voorziet dat wanneer de 
Thiessen-dagsom een neerslaghoeveelheid aangeeft, maar wanneer de pluviograaf deze 
niet geregistreerd heeft, deze hoeveelheid uniform over de dag gespreid wordt. In totaal 
zijn er 28 dagen in vijfjaar (1997-2001) waarop de dagsommen neerslag vertonen die niet 
geregistreerd werd in de pluviograaf. Dit is te wijten aan de afstand (bijna 40 km !) tussen 
de pluviograaf en het stroomgebied. De kans dat een bui over het stroomgebied niet 
geregistreerd wordt door de pluviograaf stijgt immers met die afstand. Dit wordt nog 
versterkt door de onderlinge afstand tussen de pluviograaf en de lllC-pluviografen 
waarmee deze aangevuld werd. 

2. Hoge pieken 
In totaal werden er door ons drie vreemd hoge pieken teruggevonden in de periode 1997-
2001. Per piek werd nagegaan wat de oorzaak ervan kon zijn, of hij ook in naburige 
stations teruggevonden werd en in de pluviograafreeks. Het betreft hier allemaal 
zomerstormen met vrij grote intensiteiten. Typisch aan veel van deze zomerstormen
onweersbuien is het lokale karakter. Ook hier speelt dus voornamelijk het afstandsverschil 
tussen de pluviograaf en het stroomgebied. 

3. Andere problemen 
Rond september 2001 vertoont de reeks vreemde sprongen, een relatief hoge piek, ... 
Deze waarden zijn zeer voorzichtig te gebruiken want volledig gebaseerd op de spreiding 
van de IDC-pluviograaf T083 te Lommel. Van het KMI werden slechts 
pluviograafwaarden ontvangen tot juli 2001, zodat voor alle Thiessen-neerslagen na juli 
2001 gebaseerd zijn op de niet-gevalideerde me-pluviografen. Op het moment dat de 
KMI-pluviograafwaarden vanaf juli 2001 ter beschikking komen zullen deze 
Thiessenneerslagen herverdeeld worden voor hetjaar 2001. 

4. Conclusies 
De 'twijfelachtige' waarden werden inderdaad teruggevonden in de Thiessen
neerslagreeks voor de Aabeek te Bree. Deze fouten zijn allen te herleiden tot een 
onnauwkeurige spreiding van de Thiessendagsommen over de uren van de dag. Deze 
spreiding gebeurde met de KMI-pluviograaf EA25 te Geel die zich op een afstand van 40 
km van het centrum van het stroomgebied bevindt, waarvan de waarden op hun beurt 
aangevuld werden met gegevens uit drie lllC-pluviografen te Lommel, Aarschot of 
Linkhout. Deze conclusies onderstrepen nogmaals het belang van een dicht en 
betrouwbaar (= met gevalideerde gegevens) pluviografen-netwerk in Vlaanderen. 
Bovendien vertalen de communicatie-problemen tussen het Ministerie van de Vlaamse 
Gemeenschap en het KMI zich hier in meetbare tekortkomingen (ongemotiveerd 
ontbreken van de pluviograafwaarden van de pluviograaf te Mol, metingen slechts tot juni 
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te Bree 

2.2.3.4 Effecten van de verbetering 

Figuur 2.10 en tabel 2.4 geven de overschrijdingsfrequentie van de afvoeren. 
Omwille van het beperkte karakter van de verbetering zijn er geen grote verschillen. 
Kleinedebieten werden iets lager {voornamelijk tengevolge van de verbeterde plateau's), 
groteredebieten iets hoger. 
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Figuur 2.10: Duurlijnen voor de Abeek: in het rood de originele, in het zwart de verbeterde reeks 
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Figuur 2.11: Verbetering van de debietreeks voor de Abeek te Bree van november 1991 tot en met juni 1992. Twee veel voorkomende problemen 
met de reeks van de Abeek: schommelingen zonder neerslag in de zomerperioden (vanaf juni 1992) en plateau's en blokvormige pieken tengevolge 
het haperen van de vlotter. 
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Tabel 2.4 : Overschrijdingsfrequentie van debieten voor de Abeek 

% Debiet verb Debiet onverb verhouding 
max 6.836 6.321 1.081 

5 1.181 1.136 1.040 
10 0.901 0.901 1 
25 0 .644 0.644 1 
50 0.468 0.47 0.996 
75 0.33 0.338 0.976 
90 0 .244 0 .256 0.953 
95 0.212 0.217 0.977 
98 0.152 0.168 0.905 

2.2.4 Verbetering van de reeks voor de Mangelbeek te Lummen 

2.2.4.1 Debietkromme voor de Mangelbeek te Lummen 

Reeds in 2002 werd de debietkromme voor de Mangelbeek te Lummen onderzocht. Met 
behulp van de geoptimaliseerde kromme(n) (figuur 2.12) werd de peilreeks 
getransformeerd in een debietreeks. 
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Figuur 2.12: debietkromme(n) voor het station op de Mangelbeek 

2.2.4.2 ?DM-modellering 

--

24.6 

Met de bekomen debietreeks en de Thiessen-neerslagen voor het gebied is een eenvoudig 
PDM-model opgesteld. Het resultaat van dit model dient als hulpmiddel bij de verbetering 
van de gegevensreeks. Bij de opmaak en de calibratie van het model is vooral aandacht 
besteed aan een goede simulatie van de basisafvoer. In de modelleringstudies kunnen 
andere parametersets naar voor komen, omdat het accent ligt op piekafvoeren. Het blijkt 
dat de twee benaderingswijzen tot verschillende resultaten kunnen leiden. Voor de 
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calibratie werd de methodologie gehanteerd die voorgeschreven is in het bestek voor de 
modelleringstudies van de afdeling Water. 
Een optimale parameterset geeft voor de calibratie-events een correlatie van 80 %. Hierbij 
werden de parameters uit tabel 2.5 gebruikt en een tdly-waarde van 0,914 uur. 
De volledige reeks wordt dan gesimuleerd met een correlatie van 71 %. In figuur 2.13 
worden de simulatieresultaten weergegeven. 

Tabel2.5: Optimale parameterset van het PDM-model voor de Mangelbeek te Lummen 

Cmin 93 
Cmax 1340 
B 0.5 
Be 2.5 
kl 25 
k2 1 
Kb 0.02 
Kg 10 000 
St 70 
Qconst 0 

2.2.4.3 Reeksverbetering 

Op basis van de simulatieresultaten uit het PDM-model, de neerslagreeks en de 
beschikbare reeksen van naburige stations werd de debietreeks voor de Mangelbeek te 
Lummen verbeterd. 
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Ontbrekende perioden, duidelijke onnauwkeurigheden, ontbrekende pieken/overschatte 
pieken, ... werden aangevuld en aangepast om een zo betrouwbaar mogelijke, bruikbare 
reeks te bekomen. 
Het station op de Mangelbeek te Lummen vertoont regelmatig perioden met ontbrekende 
waarden. Het belangrijkste "probleem" is echter de regelmatig schommelingen op de reeks 
over de hele periode en de plateau's en soms zelfs 'bergen' in de laagwaterafvoeren die 
niet door neerslag verklaard kunnen worden. Figuren 2.15 en 2.16 illustreren enkele van 
deze problemen. 

2.2.4.4 Effecten van de verbetering 

In figuur 2.14 is de overschrijdingsfrequentie van de afvoeren voor de Mangelbeek 
voorgesteld (frequentieduurlijnen). Tabel2.6 geeft de overschrijdingspercentages. 
We zien vooral dat de verbeterde debieten hoger liggen dan de originele tengevolge de 
geoptimaliseerde debietkromme. Verder verloopt de duurlijn lichtjes anders voor 
gemiddelde debieten. De verbetering van de Mangelbeek hield , naast de een invulling in 
van ontbrekende waarden en uitmiddeling van onrealistische schommelingen voornamelijk 
het bijwerken van onrealistische plateau's en 'bergjes' in de basisafvoer in waardoor de 
effecten op de reekskarakteristieken voornamelijk bij de kleinere afvoeren zichtbaar zijn. 

0 20 40 60 80 100 
% overschreden 

Figuur 2.14: Duurlijnen voor de Mangelbeek: in het rood de originele, in het zwart de verbeterde reeks 

Tabel 2.6 : Overschrijdingsdebieten voor de Mangelbeek 

% Debiet verbeterd Debiet verhouding 
max 6.959 6.9 1.009 

5 2.553 2.641 0.967 
10 2.050 2.077 0.986 
25 1.465 1.441 1.0167 
50 1.057 1.008 1.049 
75 0.753 0.708 1.064 
90 0.541 0.459 1.179 
95 0.446 0.363 1.229 
98 0.375 0.277 1.354 
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2.2.5 Verbetering van de reeks voor de Zwarte Beek te Lnmmen 

2.2.5.1 Debietkromme voor de Zwarte Beek te Lummen 

Station 148 op de Zwarte Beek is een lastig station : er zijn nulpuntsveranderingen 
gebeurd, het station is verplaatst op 11 /09197 en in 2001 terug herplaatst naar de 
oorspronkelijke locatie, er is een mogelijke invloed van hoge Demerpeilen en vooral : er is 
bijna geen éénduidig Q_ h verband meer te vinden omwille van de plantengroei in de 
bedding. 
Het stroomgebied van de Zwarte Beek is 100,9 km2 groot. De maximaal geregistreerde 
waterhoogte bedraagt 1,26 m op 07/0211984. Het gemiddeld jaarlijks hoogwaterdebiet is 
(met de oude ijkingskromme van de RUG) 4,931 m3 's. 
De eerste groep ijkingen tot 1997 geven op figuur 2.17a aanleiding tot volgende 
opmerking : de meetpunten na 1994 laten bij nader toezien een gevvijzigde debietkromme 
vermoeden, maar er zijn (te) weing ijkingen om met voldoende zekerheid een nieuwe 
debietkromme voorop te stellen. Daarom werd eerst een debietkromme gezocht voor alle 
ijkingen tot 1993. In figuur 2.17a is de hoogtecorrectie oor de verandering in nulhoogte 
toegepast (de ijkingen vóór 1980). Het volledige afvoerbereik is bedekt met ijkingen, en de 
stabiliteit van de debietkromme is gegarandeerd door de ijkingen vanaf 1967. Op basis van 
de gegevens 1967-1993, met uitzondering van 2 ijkingspunten uit de zomer vanl975 en 
1976, vindt men volgende vergelijking : Q =- 0.2882 + 7.3402*h- 1.1252*h*h 
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Figuur 2.17a : Debietkromme voor de periodevoor de zwarte Beek tot 1993 

De periode 1994-1997 stelt meer problemen (figuur 2.17b), want de ijkingen bij 
hoogwater vallen duidelijk uit de band. De debietkrommen vóór en na 1993 snijden elkaar, 
hetgeen wijst op een ingrijpende verandering. De oorzaak van deze verandering zou 
moeten onderzocht worden. Er zijn te weinig ijkingen om een tweedegraadskromme te 
rechtvaardigen, een rechte lijn is de meest verantwoorde debietkromme. De ijkingspunten 
laten volgend verband opstellen: Q = 4.9182*h 
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Vanaf 11109/1997 werd de limnigraaf verplaatst naar een brug verder afwaarts. Het 
nulpunt van deze nieuwe peilschaal bedroeg 20,680 mTA W. Tengevolge enorme 
plantengroei en vermoedelijk sterke opstuwing vanuit de Deroer is debietmeten op deze 
locatie onmogelijk gebleken (bron: E. Cornet, me). Opstuwing door plantengroei is reeds 
in de periode 1975-76 gesignaleerd. De zomerpeilen dienen dus eerst gecontroleerd te 
worden vooraleer de debietkromme wordt toegepast. Nochthans blijkt noch uit de 
ijkingsmetingen, noch uit de peilreeksen tot 2001 dat er een aanzienlijke opstuwing 
voorkomt in de zomermaanden. 
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Figuur 2.17b · Debietkrommen Zwarte Beek na 1996 

In april 2001 werd het station terug verplaatst naar opwaarts, maar ook hier blijkt de sectie 
weinig stabiel (tengevolge plantengroei en kruidruiming), waardoor de omzetting van 
peilen naar debieten moeilijk blijft. 
De debietkromme van het me is als volgt: Q =- 0.599- 0.07537*h + l.8396*h*h 

Deze ligt bij veel hogere peilen dan de kromme(n) van voor de verplaatsing. Een 
verklaring hiervoor is niet terug te vinden, behalve de onstabiliteit van de meetsectie, 
welke volgens het me voornamelijk aan kruidruimingen e.d te wiJten is. 

Concluderend kan men stellen dat het aangewezen lijkt om hetzij station 148 als een vaste 
sectie uit te bouwen (met een constant dwarsprofiel uit harde materialen en met een 
permanente snelheidsmeter om de opstuwingen correct te meten) hetzij het meetpunt als 
debietstation op te geven, omdat de debieten Yoor het grootste deel van het jaar moeten 
afgeleid worden uit naburige meetplaatsen en het station aldus in feite ophoudt een 
meetstation voor debieten te zijn. 

2.2.5.2 ?DM-modellering 

Met de bekomen debietreeks en de 1biessen-neerslagen voor het gebied is een een oudig 
PDM-model opgesteld Het resultaat van dit model dient als hulpmiddel bij de verbetering 
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van de gegevensreeks. Bij de opmaak en de calibratie van het model is vooral aandacht 
besteed aan een goede simulatie van de basisafvoer. In de modelleringstudies kunnen 
andere parametersets naar voor komen, omdat het accent ligt op piekafvoeren. Het blijkt 
dat de twee benaderingswijzen tot verschillende resultaten kunnen leiden. Voor de 
calibratie werd de methodologie gehanteerd die voorgeschreven is in het bestek voor de 
modelleringstudies van de afdeling Water. 

Bij het zoeken naar de optimale parameterset is vertrokken van de waarden van de 
Mangelbeek Het blijkt dat deze waarden eigenlijk niet kunnen verbeterd worden. Deze 
parameterset geeft voor de calibratie-events een correlatie van 68 %. Hierbij werden de 
parameters uit tabel2.7 gebruikt en een tdly-waarde van 0,914 uur. 
De volledige reeks wordt dan gesimuleerd met een correlatie van 70 %. In figuur 2.18 
worden de simulatieresultaten weergegeven. 

Tabel 2. 7: Optimale parameterset van het PDM-model voor de Zwarte Beek te Lummen 

Cmin 94 
Cmax 1340 
B 0.5 
Be 2.5 
kl 25 
k2 1 
Kb 0.02 
Kg lO 000 
St 70 
Qconst 0 
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2. 2. 5. 3 Reeksverbetering 

Op basis van de simulatieresultaten uit het PDM-model, de neerslagreeks en de 
beschikbare reeksen van naburige stations werd de debietreeks voor de Zwarte Beek te 
Lummen verbeterd. 
Ontbrekende perioden, duidelijke onnauwkeurigheden, ontbrekende piekenloverschatte 
pieken, ... werden aangevuld en aangepast om een zo betrouwbaar mogelijke, bruikbare 
reeks te bekomen. 
De verbeteringen zijn gebeurd voor de periode vanaf het begin der waarnemingen tot de 
verplaatsing van het station in september 1997. Verbeteringen nadien zijn niet 
doorgevoerd, de meetperiode van 1997 tot 2001 in de opgeschoven locatie is kort om een 
voldoende ijkingsmeringen te verzamelen en de problemen met plantengroei over een 
groot deel van het jaar te lastig om een goede debietkromme te bekomen. 

2.2.5.4 Effecten van de verbetering 

In figuur 2.19 worden de overschrijdingsprocenten van de afvoeren voor de Zwarte Beek 
voorgesteld (frequentieduurlijnen) . De bewerkte periode loopt tot 31 december 1996 
(1997 start met ontbrekende waarden). Ontbrekende waarden tot 1996 zijn in de 
verbeterde reeks met geschatte waarden ingevuld (ca. 215 dagen). In Tabel 2.8 worden de 
respectievelijke overschrijdingspercentages getoond. De verschillen zijn miniem. 
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Figuur 2.19 : Duurlijnen voor de Zwarte Beek: in het rood de originele, in het zwart de 
verbeterde reeks 

Tabe12.8: Overschrijdingsdebieten voor de Mangelbeek 
% Debiet verbeterd Debiet onverbeterd verhoud in 

5 2.146 2.168 0.99 
10 1.706 1.748 0.98 
25 1.276 1.276 1.00 
50 0.930 1.000 0.93 
75 0.674 0.720 0.94 
90 0.508 0.508 1.00 
95 0.404 0.438 0.92 
98 0.310 0.294 1.05 
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2.3 Adviesverlening 

2.3.1 Overloopgebieden op de Zwalm!Molenbeek 

In 2003 werd verder advies verleend rond de inrichting van overloopgebieden op de 
Zwalm/Molenbeek. Het ging hier voornamelijk over planningsvergaderingen met het 
ontwerpbureau, overlegvergaderingen met de betrokken actoren in een intensieve 
samenwerking met de buitendienst Gent van de afdeling Water. 

2.3.2 Ontwerp van kleinschalige erosiebestrijdinsmaatregelen 

Op vraag van het provinciaal centrum voor milieuonderzoek werden een aantal cases voor 
kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen begeleidt. Dit kadert binnen de gemeentelijke 
opmaak van lokale erosiebestrijdingsplannen in opdracht van AMINAL afdeling Land. Het 
ging hier in de eerste plaats over het schetsen van de hydrologische achtergrond en 
fundering van de dimensionering van dergelijke kleinschalige maatregelen. Hierbij werd 
enerzijds aandacht besteed aan de theoretische achtergrond, anderzijds werd belang 
gehecht aan de concrete regels en doelstellingen die gehanteerd moeten/kunnen worden bij 
de inrichting van dergelijke "erosiepoelen' . 

Belangrijk is een conclusie hieruit dat de hydrologische kennis van dergelijke klein- en 
middelschalige systemen zeer beperkt en benaderend is. Bovendien zijn de hydrologishce 
dimensioneringsregels die door de Afdeling Land in hun brochure's gehanteerd worden 
weinig onderbouwd. 
De kleinste bemeten stroomgebieden in het limnimetrisch net hebben een oppervlakte van 
een 200-tal hectare. Deze maatregelen spelen zich af in stroomgebieden van enkele tot 
enkele tientallen hectare. Hiervan is weinig tot geen informatie beschikbaar. 

Hierrond werden een drietal nota's geformuleerd: 

IN.A.2003.62; Cabus, P., Van Hoestenberghe T., Advisering bij de opmaak van lokale 
erosiebestrijdingsmaatregelen. NOTA 1. stroomgebiedsafbakening op basis van digitale 
terreinmodellen. De verschillende GIS-software. Provinciaal Centrum voor 
Milieuonderzoek, provincie Oost-Vlaanderen. 

IN.A.2003.83; Cabus, P., Van Hoestenberghe T., Advisering bij de opmaak van lokale 
erosiebestrijdingsmaatregelen. NOT A 2. Schets van een beslissingskader voor de 
dimensionering van kleinschalige erosiepoelen. Provinciaal Centrum voor 
Milieuonderzoek, provincie Oost-Vlaanderen. IN.A.2003.83 

IN.A.2003.84; Cabus, P., Van Hoestenberghe T., Advisering bij de opmaak van lokale 
erosiebestrijdingsmaatregelen. NOTA 3. Bepaling van potentiële bergingsvolumes met 
behulp van GIS-software. Case "Lange-Munte" te Sint-Martens-Lierde. Provinciaal 
Centrum voor Milieuonderzoek, provincie Oost-Vlaanderen. 
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2.3.3 MIRA2003 

De onderzoeksgroep heeft een bijdrage geleverd voor het MIRA 2003 rapport. Op vraag 
van de afdeling Water is de evolutie van afgevoerde hoeveelheden water bestudeerd aan de 
hand van de tijdreeksen in een beperkt aantal stations. De stations zijn gekozen uit de 
verschillende hydrologische gebieden in Vlaanderen : 

voor het hellende gebied van West- en Oost-Vlaanderen : de Maarkebeek te 
Etikhove, station 347 met een stroomgebied 50.5 k:m2 en een tijdreeks vanaf 1972 
en de Molenbeek te Massemen, station 009 met een stroomgebied van 44,8 k:m2 en 
een tijdreeks sinds 1986. 
voor de droge leemstreek (stroomgebieden van Demer, Dijleen Jeker) : de Dijle te 
St.-Joris-Weert, station 098 met een stroomgebied van 645 km2 en een tijdreeks 
van 1973 en de Mangelbeek te Lummen, station 161 met een stroomgebied van 
109 k:m2 en een tijdreeks sinds 1983. 
voor de zandige stroomgebieden van de Kempen : de Aabeek te Bree, station 513 
met een stroomgebied van 58,5 km2 en een tijdreeks vanaf 1985. 

2.3.3.1 Afgevoerde volume 's 

De regens zijn gebiedsneerslagen over het stroomgebied en zijn berekend uit de 
beschikbare pluviometergegevens met behulp van Thiessencoëfficiënten. De waarden zijn 
overgenomen uit de reeksen die aangemaakt werden ten behoeve van de 
stroomgebiedsmodelleringen. 
De basisafvoer is het deel van de totale afvoer dat traag reageert op de regen en voor een 
groot deel door grondwater wordt gegenereerd. De basisafvoeren zijn berekend op 
dezelfde wijze als bij de analyse van hoogwaterafvoeren, d.w.z. met een algorithme dat 
vertrekt van de dagwaarden van de gemeten uurlijkse debieten en hieruit de basisafvoeren 
berekent. 
De (directe) runoff is de afvoer die snel op de regen reageert. De runoff debieten worden 
bekomen door de basisafvoeren af te trekken van de totale afvoeren. Indien niet verder 
gespecifiëerd, is met "afvoer" de totale afvoer bedoeld. 
Het deel van de neerslag dat niet in rivierafvoeren wordt omgezet, is als evapotranspiratie, 
verliezen, enz betiteld. Het is het verschil tussen de gebiedsneerslag en de totale afvoer. 
Bij de onderverdeling in jaren zijn de jaren als kalendeijaren te beschouwen. 

Figuur 2.20 toont het verloop van de basisafvoer, de runoff en de evapotranspiratie per 
meetpunt vanaf de indienststelling van het station tot 2001. De waarden zijn gegeven als 
procentuele gedeelten van de regen. 
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Figuur 2.20: Verdeling van de neerslag in basisafvoer, runoff en evapotranspiratie voor de 
Maarleebeek (hellend gebied van West- en Oost-Vlaanderen) bovenste figuur, de Abeek . 
(midden) als voorbeeld voor de zandstreek van de Kempen en de Dijle te St-Joris-Weert, onderste 
figuur voor de droge leemstreek 
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Figuur 2.21: jaargemiddelde neerslag- en afvoervotume's (mm) met in volle lijn de 5-
jaargemiddelden en in stippellijn het voortschrijdend gemiddelde. 

Uit de studie van de data in ieder station afzonderlijk blijkt dat de trends per station sterk 
kunnen verschillen. Station 347 bijvoorbeeld toont voor alle onderdelen (regen, 
basisafvoer en runoff) een significant stijgende trend over alle jaren. In andere stations is 
er een significante trend voor bepaalde onderdelen of is er een licht significante dalende 
trend. Bij de analyses dient gewezen te worden op de belangrijke impact van de periode 
van metingen die gebruikt wordt. Voor de bepaling van langlopende trends zijn zo lang 
mogelijke tijdreeksen nodig. Het limnimetrisch net op de onbevaarbare waterlopen is 
echter relatief jong en daarom minder geschikt voor de bepaling van langdurige trends. 
Om toch een idee te geven van de trends werd figuur 2.21 opgemaakt. Deze maakt 
abstractie van de indeling van Vlaanderen in hydrologische zone's en toont de 
gemiddelden van de volurne's zoals ze hierboven bepaald werden. Verder werden in de 
figuur de 5-jaargemiddelden en de voortschrijdende gemiddelden voorgesteld. Hier zien 
we dat gemiddeld gezien over de vijfbeschouwde stations alle componenten toenemen. De 
toename in de neerslag is gemiddeld ongeveer dezelfde als de toename in afvoer, wat erop 
wijst dat de neerslagtoename bijna integraal afgevoerd is via de waterloop. 

Minima en Maxima 

Behalve de totale jaarlijkse hoeveelheden zijn ook de maximum en minimum waarden van 
de reeksen onderzocht. De maximum piekdebieten in de stations zijn gebaseerd op 
uurlijkse waarden. De minimum waarden kunnen zonder verlies aan nauwkeurigheid op 
gemiddelde dagwaarden gebaseerd worden. 
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Men bekomt een zeer gevarieerd beeld. Trends voor de maximale waarden en voor de 
minimale waarden lopen niet parallel, en zijn afhankelijk van het station. Niet alle stations 
zijn even goed geschikt. Zo vertonen stations zonder vaste vloer een handicap voor de 
laagwaterstudie, omdat de peilen (en debieten) beïnvloed worden door uitschuringen of 
aanslibbingen van de meetsectie. Figuur 2.22 toont het verloop van deze maximum- en 
minimumwaarden in station 347 op de Maarkebeek, (waar een vaste sectie aanwezig is). In 
de figuren zijn de jaarmaxima (kalendetjaren), het voorschrijdend gemiddelde over een 
periode van 5 jaar en het doorlopend voortschrijdend gemiddelde aangeduid. 

I -I 
I 

J -I _ _l_ _I - L j_ - - l _j -I_ l _I - I_ J _I_ L _j _I_ l _I-'- J _I_ L _j - I_ I - - L 

I I I I I I I I I I I I 
I - 1- T I - r I -~- T 1 - 1- T I - r I -I- r --, -~- T -I- r- I - 1- r I - r J_:".J:,- .[" 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I '1' -• I .J._ "7. I .1. I I T 
I I I I I I I T I I I 't' I I I I I 'f I I I 1 I ~- ï I I I 

__l _ '1'- .L -l _ L ....L -1- L -l - 1- .L ..J- L __l _T -.$ ~~ 1- -*--~-r-_::L--_; -1- L _J - '---..o.---=::-r 

I I I I I I I 't' I . -r -r--T !J!. r I y~ I I I .. -I I I + I - I I I I I I I I I I 

I I - ·t I I I Ï I I I I I t I I I I I I .-1< I I I I 
I - 1- T -... - ['- -f -~- I I - 1- T -~ - 1- I -~- I -~ -~- T -~- 1- I -~- I I - 1- T -I- I 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 

o ~-+-4--~1-~-+~--+-4--r-+~~~1-~-+~--+-4--r-+~~+-1-~-+~~+-4-~ 

1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ 1~ ~ ~ 

- 0.2 0 
"i - 1- -t- -1- t- -t -1- -t -J- r "i -1- t- -1- r -t -1- t- -!- t- ":' -1- t-- "i - r -t- -1- t- -t -

I I I I I I I I I .,... 
E -
~0.15 
G) 
-o 
E 
::::J 

E 0.1 
'ë 

I 

I I I I I 
I-~- T -~-I I-~- T -_..-11 -~- T -~-~-~-~-I-~- I I-~- TI-~- T -~-I I-

I I I I I I 
I 

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
I-~- I-~- 11 -~-I-~-~~-~- T -~- 1-l -~- ~-~-~~~~-TI-~- I-~- 11-

.ê I I I I I I I I I I I I I I I I I I I .J. I I I J.., I I I T I 
IV I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I j__ -~ + I '>1- I I I I 

-~0 _05 -....- J _I_ j_ _I_ L _.l_l_l'_l_ L J _1 __ _1_1_ L J _I_ L _I_ L d_l_ .L J _ L i _I_ J..,.J _ 
1 1 . 1 1 1 1 1 1 ;r---r---+- -,- . 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 -'1---+· 1 -, , 

1--}-'-f·-t---±::::kd-J./ii I f ..,. '·1. I I I I I ~I I Ï I ... I I 
.J. I I .J. l Ï 1"--:t. I ,j" J. I I l-t--~J.--J. I I ,).. 

jaarmaximum -+ - 5 jaar-gemiddelde --- voorschrijdend gemiddelde 

Figuur 2.22: Maximum en minimum waarden van debieten in station 347 
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Concentratietijd 

De tijdreeks van station 347 is verder onderzocht op individuele hoogwatergolven. De 
analyse resulteerde in 161 afvoergebeutenissen waarvoor alle kenmerken van de 
hoogwatergolf en de begeleidende regen zijn verzameld : 

de duur en de hoogte van de regen, samen met het tijdstip van het zwaartepunt van 
het hyetogram, waarvan het tijdsverloop overgenomen is van het pluviograafstation 
te Melle. Omdat dit station buiten het stroomgebied van 347 ligt, is het juiste 
tijdstip van het zwaartepunt van de regen over het stroomgebied niet gekend. Men 
kan bij deze afleiding alleen aannemen dat de fout over de meetperiode gemiddeld 
gelijk blijft. 
de duur en het volume van de afvoer, samen met het tijdstip van het zwaartepunt 
van het hydragram 
de grootte en het tijdstip van de basisafvoer aan het begin en het einde van de 
runoffgebeurtenis 
de concentratietijd is bepaald als het verschil tussen de zwaartepunten van regen en 
totale afvoer 

De keuze van station 347 volgt uit het feit dat in dit station een stijgende trend zou zijn 
waar te nemen sedert de aanvang van de metingen in 1972. De vermindering in 
concentratietijd wordt vaak aangenomen als de oorzaak van grotere runoffdebieten, maar 
wordt door de analyse van station 347 evenwel niet bevestigd. Men vindt immers geen 
significante correlatie tussen de concentratietijd en het jaartal van de hoogwatergolf De 
parameters die wel een significante bijdrage leveren zijn de runoffduur (significantie beter 
dan 0.1 %), de runoffsom (beter dan 0.1 %)en de regenduur(significantie 1.5%). De 
correlatiecoëfficiënt blijft onder de 0.51 en resulteert derhalve in minder goede 
voorspellingen van de concentratietijd. 
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Figuur 2.23 : De concentratietijd voor individuele hoogwatergolven in station 347 
2003 
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2.4 Bepaling van de Thiessen-neerslagen voor de stroomgebieden van het 
limnimetrisch net 

In januari 2002 werden de neerslaggegevens voor de jaren 1997 tot en met 2001 
aangevraagd bij het KMI. Na verschillende herhalingen werd ons in augustus(!) 2002 een 
offerte bezorgd waarna de Afdeling Water haar goedkeuring verleende. Op vraag van het 
KMI werden eerst de KMI-gegevens die het DIHO (AWZ) reeds ter beschikking had 
uitgewisseld. De overige gegevens werden uiteindelijk van het KMI bekomen in vier 
verschillende leveringen in oktober 2002, december 2002, april 2003 en mei 2003. De 
totale levering voor deze data duurde meer dan 15 maanden ! Verschillende 
administratieve problemen bij het KMI moesten hierbij overwonnen worden: verloren 
certificaat, verloren lijsten met aangevraagde gegevens, dubbele of niet-geleverde 
gegevens, ... 
Simultaan werd aan het HIC de neerslaggegevens van hun pluviografennetwerk 
opgevraagd. Deze werden onmiddellijk, correct en gratis verkregen. 

De berekening van de Thiessenneerslagen gebeurde, tengevolge de versnipperde levering 
van de neerslaggegevens in verschillende stappen. Dit vertraagde de verwerking sterk en 
regelmatig werd hierdoor zelfs dubbel werk geleverd. 

De methode voor de bepaling van de stroomgebiedsneerslagen werd neergeschreven in het 
documentje "bepaling van de Thiessenneerslagen voor de stroomgebieden van het 
limnimetrisch net van de Afdeling Water", IN.A.2003.40. Dit document slaat op de 
neerslaggegevens tot 30 juni 2001. Men had zich immers al verzoend met de gedachte dat 
de data van juli tot december 200 I met een nog veel grotere vertraging zouden geleverd 
worden. Uiteindelijk zijn deze data dan einde augustus bekomen, en werden vele 
bewerkingen opnieuw overgedaan met de volledige set tot 31 december 2001. Voor alle 
limnigrafische stations zijn nu vanaf hun indienststelling tot 31 december 2001 de 
gebiedsneerslagen beschikbaar onder de vorm van dagwaarden en onder de vorm van 
uurwaarden, zoals hierna omschreven. 

2.4.1 Bepaling van de Thiessen-dagsommen 

Er bestaan verschillende methoden voor de bepaling van gebiedsgemiddelde neerslag. Op 
basis van de beschikbare gegevens en een werkbare timing is de bepaling van 
gebiedsneerslag met behulp van Thiessen-polygonen de meest geschikte oplossing. 
Hierbij wordt het invloedsgebied (een polygoon op de kaart) van een neerslagstation 
bepaald. In dit gebied geldt dat de afstand van het neerslagstation tot een willekeurig punt 
in de zone kleiner is dan de afstand van dat willekeurig punt tot elk ander neerslagstation. 

Op basis van de ligging van de pluviometer-stations zijn Thiessen-polygonen berekend 
met behulp van het GIS-pakket Arcview (later ook gedeeltelijk met ArcGIS 8). Door een 
combinatie van het stroomgebiedsoppervlak met de Thiessen-polygonen kan de relatieve 
oppervlakte van het stroomgebied welke behoort bij een bepaald neerslagstation bepaald 
worden ( cfr. figuur 2.24). 
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Op deze manier werden de Thiessen-coëfficiënten voor 94 stroomgebieden bepaald. Bij 
meerdere stroomgebieden volstaat 1 set van Thiessen-coëfficiëuten niet. Het gebeurt 
immers regelmatig dat een pluviometerstation sluit of enkele dagen/weken/maanden buiten 
dienst is. In die gevallen dient men een extra set van coëfficiënten te berekenen met de 
stations die op dat moment wel neerslagwaarden geven. 

7 
/ )/ _,1 ! 

Figuur 2.24: Thiessen-oppervlakken voor het stroomgebied van de Grote Laak (087*). Er zijn twee 
pluviometers die zullen gehanteerd worden voor de bepaling van de stroomgebiedsneerslag: EL58 
(Kwaadmechelen) en ELI (Koersel) 

Per stroomgebied is een spreadsheet opgemaakt waarin de pluviometergegevens die 
relevant zijn voor het stroomgebied gebundeld werden met de daarbijhorende sets van 
Thiessencoëfficiënten. In deze spreadsheet zijn uiteindelijk de Thiessen-dagsommen 
uitgerekend. Telkens zijn ook de jaarsommen gecontroleerd om rekenfouten te kunnen 
detecteren. De Thiessen-dagsommen zijn per jaar geëxtraheerd als ASCII-tekstfiles in het 
formaat waarin de modellerings-software PDM© ze kan lezen. 

2.4.2 Verwerking van de pluviograafwaarden 

Gezien het kleine aantal pluviograafstations in Vlaanderen (en bijkomend het geringe 
aantal stations waarvan gegevens ontvangen werden) en gezien de onzekerheid op de 
gemeten totaalsommen van deze pluviografen worden de pluviograafgegevens niet 
absoluut gehanteerd. Wel wordt de neerslagverdeling van de pluviograaf over de dag 
gebruikt om de stroomgebieds-dagsommen te verdelen over de uren van de dag. 

Om dit zo efficiënt mogelijk te doen zijn eerst de KMI-pluviograafwaarden 
"vervolledigd". Waar er ontbrekende waarden zijn werden de waarden uit het 
dichtstbijzijnde pluviograafstation (zowel KMI als lllC-stations) gekopiëerd. Op die 
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manier bekomt men KMI-pluviograafwaarden die hoofdzakelijke aangevuld werden met 
lllC-pluviograafwaarden. Gezien de beperkte validatie van de me-pluviografen is er 
geopteerd deze gegevens enkel in tweede lijn te gebruiken. Tabel 2.9 geeft aan met welke 
gegevens de KMI-pluviografen aangevuld zijn. Waar de dichtstbijzijnde pluviograaf ook 
nog ontbrekende waarden vertoonde m dezelfde periode ts een derde pluviograaf 
betrokken. De aangevulde waarden zijn aangeduid door bij hun meetcijfer 7000 op te 
tellen. Zo staat de waarde 

•• 7000 in een aangevulde reeks voor 0 mm neerslag in een naburig station, 
•• 7009 voor 9 mm in een naburig station en 
•• 2 voor 2 mm in het KMI-station. 

Tabel2.9 
KMI- ontbrekende ontbrekende ontbrekende ontbrekende ontbrekende aangevuld met 

pluviograaf waarnemingen waarnemingen waarnemingen waarnemingen waarnemingen 
1997 1998 1999 2000 tot 0612001 

CS90 (Melle) 

EA25 (Geel) 

CS1 
(Beitem) 

A5 (Koksijde) 

FS3 (Ukkel) 

niet niet 

66% 35% 

1,4% 0,3% 

27% 43% 

niet niet 

CS66 (Vinkt) 10 % 5 % 

A niet niet 
(Middelkerke) 

H 30% ??? 
(Wasmuel) 

EA 16 (Have) station gesloten station gesloten 

FSO (Emage) station gesloten station gesloten 

CS station gesloten 9 % 
(VIamertinge) 

EA7 (Sint- station gesloten station gesloten 
Katelijn~r 

Waver) 
G13 (Bierset) niet niet 

niet 0,2% 

28% 2% 

21% 2% 

2 % vanaf 09/2000 

niet niet 

niet 0,3% 

1% 2% 

38% 2,5% 

20% 0,5% 

37% 7% 

21% 18% 

21% 0,3% 

niet 0,6% 

BW 0,3 % niet 0,8 % niet 
(Deurne) 

G 2% 4% 3% vanaf0712000 
(Beauvechain 

H 3 % 2 % niet vanaf 0712000 

(Gosselies) 

FS wlledig wlledig wlledig niet 
(Zaventem) 

G7 (Gorsem) station gesloten station gesloten station gesloten 0,1 % 

niet T365 (Eist) 

wlledig T083 (Lommel); 
T122 (Aarschot) 

.05% T344 (Kachtem) 

volledig T 453 (Nieuwpoort) 

niet 

G480 (Roesbrugg~r 
Haringe) 

1 % G436 (Wingene); 
T344 (Kachtem) 

niet T453 (Nieuwpoort) 
T478 (Lo-Fintele) 

3% T370 (Ronse) 
HO (Gosselies) 

4 % BW3 (Deurne) 

G2 (Beauvechain); 
G155 (Hoegaarden); 

G238 (Hoeilaart) 
\/OIIedig G493 (VIamertinge) 

T478 (Lo-Fintele) 
G480 (Roesbrugg~r 

Haringe) 
2% EA16 (Hove) 

BW3(Deume) 
G221 (Sterrebeek) 

volledig T549 (Kanne); 
G183 (Sint-Truiden) 

vanaf 0412001 EA 16 (Hove);EA7 (Sint
Katelijn~rW aver); 
T042 (Kalmthout) 

wlledig G155 (Hoegaarden); 
FSO (Emage); 

G221 (Sterrebeek) 
volledig FSO (Emage); 

G2 (Beauvechain); 
G238 (Hoeilaart) 

niet G2 (Beauvechain) 

4% G183 (Sint-Truiden) 
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2.4.3 Bepaling van de Thiessen-uurwaarden 

Met behulp van de aangevulde pluviograafwaarden werden de Thiessendagsommen van 94 
limnigrafische stations "opgeblazen" tot Thiessen-uurwaarden. Dit gebeurde volgens de 
hieronder beschreven formule. 

N 
n.*n-*-r r.. p.• N 

p 

waarbij - nr; : de Thiessen-neerslag op uur i 
- np.i : de pluviograafneerslag op uur i 
- Nr : de Thiessen-dagsom 
-NP: de pluviograafsom van 9:00u AM voorafgaand aan uur 
i tot 8 :OOu AM volgend op uur i 

DeKMI-dagsommen worden steeds om 8:00u AM genoteerd als zijnde de som van de 
neerslag over de volgende 24 uur. Een dagsom van 2 mm op 01101 staat voor een neerslag 
van 2 mm tussen 8 :OOu AM 01101 tot 8 :OOu AM 02/01. Vandaar dat ook bij de verdeling 
van die dagsom de neerslag vanaf 8:01u AM (staat genoteerd bij de uurwaarde 9:00u AM) 
tot de uurwaarde van 8 :OOu AM de dag erop gebruikt wordt. In de uitzonderlijke gevallen 
waarbij de Thiessen-dagsom groter is dan 0 maar de pluviograaf geen neerslag registreerde 
wordt de Thiessen-dagsom gelijk verdeeld over 24 uur. 

De keuze van het pluviograafstation voor de verdeling van de Thiessendagsommen 
gebeurde op basis van afstand. De meest nabije KMI-pluviograaf werd steeds geselecteerd. 
Voor pluviograafstations waarvan verschillende jaren ontbraken (zie tabel 1) omdat het 
station gesloten was, werd steeds een tweede pluviograaf gebruikt om de dagsommen te 
verdelen in die ontbrekende jaren. 

2.4.4 Totaalbeeld van de verwerkte data 

In totaal zijn 148 pluviometers gebruikt voor de berekening van de Thiessen-dagsommen 
van 94 stroomgebieden. Deze dagsommen werden met behulp van 18 KMI-pluviografen 
en 24 HIC-pluviografen geëxtraheerd tot de uurwaarden voor die 94 stroomgebieden. 

De totale neerslag in een stroomgebied kan een hoge graad van nauwkeurigheid toegekend 
worden door het gebruik van de pluviometerwaarden via Thiessen-polygonen. De 
tijdsverdeling van de neerslag daarentegen blijft een zwak punt door het geringe aantal 
pluviografen en door het wisselende karakter van de omstandigheden die de neerslag van 
het stroomgebied bepalen (windrichting, snelheid van de regenfronten, ... ). Hierdoor 
ontstaan bijkomende verschillen un responstijd van de afvoer op de stroomgebiedsneerslag 
(bepaald met de methode die hierboven geschetst is). Bij de afijking van de modellen kan 
hiermee rekening gehouden worden door de responstijd in beschouwing te nemen. De 
responstijd kan ook een criterium zijn bij de keuze van ijkingshoogwatergolven. 

Tabel 2.10 schetst de voornaamste karakteristieken van de stroomgebiedsneerslag voor de 
Jaren 1997 tot en met juni 2001. Uit tabel 2.10 kunnen we voornamelijk besluiten dat 
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vanaf 1998 alle jaren zeer nat waren, met uitschieters 1998 en 2001 met gemiddeld meer 
dan 1000 mm neerslag. De totale neerslag per stroomgebied schommelt tussen 4009 mm 
en 5275 mm. Het natste stroomgebied verwerkte zo 31 % meer neerslag dan het droogste. 

Tabel 2.10: Karakteristieken van de stroomgebiedsneerslag bepaald op basis van de Thiessen
dagsommen 

(mm) gemiddelde maximum minimu standaard 
m afwijking 

totaalsom 4647 5275 4009 291 

1997 725 900 456 60 
1998 1030 1294 826 101 
1999 926 1136 773 60 
2000 949 1117 806 70 
2001 1017 1196 835 80 

Neerslag verdeling over het jaar 
neerslag (mm) per maand 

gemiddeld - maximum - minimum 
1 

1 

Figuur 2.25: neerslagverdeling over de 12 maanden van het jaar 

Figuur 2.25 leert ons voornamelijk dat de meeste neerslag valt in de maanden augustus tot 
en met december. Hierin vallen de hoogwaterperioden van september 1998 (gemiddeld 72 
mm, maximaal200 mm stroomgebiedsneerslag in 3 dagen) en december 1999 (gemiddeld 
70 mm, maximaal 95 mm in 10 dagen). Januari tot en met mei waren voor de jaren 1997-
2001 de droogste maanden. 

2.5 Het terug operationeel maken van de hydrologische metingen op de 
oude pilootstations van de Onderzoekscel Landelijk Waterbeheer 

Twee stations, die in het algemeen limnimetrisch net opgenomen zijn, werden in 2001 
uitgekozen om op korte termijn terug operationeel te worden: het station op de Ter 
Erpenbeek in Herzele en het station op de Leedse Beek te Kruishoutem. Beide stations zijn 
operationeel en worden regelmatig bezocht. De kwartierwaarden van debiet en neerslag 
worden geregistreerd en bijgehouden. 
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Op vraag van de Buitendienst Gent is in april 2003 begonnen met peilmetingen op 2 
plaatsen in het krekengebied rond Sint-Laureins. De waterstanden zouden gedurende een 
jaar gevolgd worden om een wijziging van de huidige instelpeilen al dan niet te 
verantwoorden. De meetplaatsen zijn in figuur 2.20 aangeduid. Bij de gegevensverwerving 
zijn een aantal moeilijkheden opgetreden met de dataloggers waardoor er perioden met 
ontbrekende waarden zijn. De zomerperiode was zeer droog waardoor er wellicht 
onvoldoende waterdiepte was in de vlotterbuis van meetpunt 1. 
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1.941n 
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14llrn 1-1 .44m 
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Figuur 2.26 : Ligging van de meetplaatsen in het krekengebied 
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Figuur 2.27 : Peilreeksen in het krekengebied. Bij ontbrekende waarden is het waterpeil op de 

nulhoogte (roTA W) gezet, resp. 1.44 en 1.42 mTAW voor ml en m2. 
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3. Hoofdopdracht 2: Sedimenttransport 

3.1 Uitbouw van het sedimentmeetnet 

Door het toenemend belang van de slibproblematiek is de Afdeling Water van AMINAL in 
1999 met de uitbouw van een sedimentmeetnet in Vlaanderen begonnen. Met dit 
sedimentmeetnet wenst men meer zicht te krijgen op de hoeveelheid erosie en de processen 
die hierin een rol spelen in erosiegevoelige gebieden, alsook welk aandeel van het 
geërodeerd materiaal de waterlopen bereikt. Dit inzicht moet resulteren in een 
vermindering van de kosten voor de ruiming van slib in waterlopen en uiteindelijk 
bijdragen tot de evaluatie van erosiewerende maatregelen op het veld. 

Vanaf de aanvang van het project zijn in de loop van 1999 een aantal pilootprojecten 
opgestart in Zuid-Oost-Vlaanderen. Acht meetstations zijn er uitgerust om naast 
hydrologische en meteorologische metingen eveneens continue sedimentmetingen uit te 
voeren. De stroomgebiedsoppervlakten van de meetstations variëren tussen 200 en 5000 
ha. Vijf van deze meetstations zijn gesitueerd in het stroomgebied van de Maarkebeek, 1 
in het stroomgebied van de Zwalm en 2 aan de in- en uitlaat van een wachtbekken in het 
stroomgebied van de Plankbeek (Fig. 3.1 ). 

De Afdeling Water wenst een meetnet over geheel sedimentgevoelig Vlaanderen en wil in 
een volgende fase de huidige meetstations uit te breiden met 10 bijkomende locaties op Ie, 
2e en 3e categorie waterlopen en op niet-geklasseerde waterlopen in de provincie Limburg, 
in het zuidelijk Demerbekken. 

Alle bestaande meetstations in Oost-Vlaanderen hebben volgende infrastructuur: 
een meetgoot of een vaste sectie. 
een elektrische installatie. Dit is een rechtstreekse aansluiting op het 
elektriciteitsnet. Batterijen zorgen voor een noodstroom (volstaat tot enkele 
dagen). Een schakelkast zorgt onder meer voor gelijkstroomvoeding en 
overspanbeveiliging. Elke kast wordt binnenkort voorzien met ventilators en 
verwarmingselementen, om de temperatuursvariaties binnen de kast te 
minimaliseren. 
een datalogger. Deze dataloggers worden regelmatig afgelogd met behulp van een 
PC. Een telemetrisch systeem is momenteel in een testfase in één van de stations. 
een hoogtemeter. Alle meetstations zijn uitgerust met een ultrasone hoogtemeter, 
die het peil van de waterloop continu meet. 

Daarenboven kan volgende apparatuur aanwezig zijn: 
een monsternametoesteL Hiermee worden stalen genomen van de waterlopen, die 
in het laboratorium geanalyseerd worden op de sedimentconcentratie. De stalen 
worden genomen in functie van het waterpeil. 
een snelheidsmeter. Indien er geen meetgoot aanwezig is, zijn debietmetingen 
enkel mogelijk met behulp van een snelheidsmeter. Alle geïnstalleerde 
snelheidsmeters werken met het doppler-principe. 
een turbiditeitsmeter. Hiermee wordt de sedimentconcentratie van de waterloop 
onrechtstreeks gemeten. De verschillende types turbiditeitsmeters worden verder 
uitvoerig besproken. Deze turbiditeitsmeters worden steeds gecombineerd met een 
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perslucht-kuissysteem, bestaande uit een luchtcompressor, een drukventiel en 
persluchtleiding en. 
een pluviometer. 

Onderhoud van de meetkasten en de aangesloten apparatuur is van uiterst belang. De data 
op de loggers worden minstens tweewekelijks afgelogd met behulp van een portable, 
waarbij ook de verzamelde waterstalen opgehaald worden. Momenteel loopt voor één 
meetstation een proefproject om de data telemetrisch op te halen met behulp van een 
telefoonlijn. Eénmaal geoptimaliseerd zou dit systeem ook worden toegepast voor andere 
stations. 

3.1.1 Overzicht sedimentmeetnet in Zuid-Oost-Vlaanderen 

Fig 3.1 geeft een overzicht van de locaties van alle meetstations in Oost-Vlaanderen die 
door de Onderzoeksgroep Landelijk Waterbeheer worden beheerd. Acht van deze stations 
maken deel uit van het sedimentmeetnet. 

j7 

b. Herzele 

r 
À = station uitgerust voor sooimentmeetingen 
~ = station zonder uitrusting voor sooimentmeetingen 
-=grens Vlaams Gewest - =grens Oost-Vlaanderen 
D = stroomgebioo Zwalm • = stroomgebioo Maarkebeek 
- = stroomgebioo Plankbeek (tot meetstation Huise afwaarts wachtbekken) 

tig 3.1: geografische situering van de meetstations in Oost-Vlaanderen, waarvan er acht deel 
uitmaken van het sedimentmeetnet De benaming van de stations stemt overeen met de benaming 
in tabel 3 .1. 

In tabel 3.1 1s de meetinfrastructuur die momenteel m de Oostvlaamse meetstations 
aanwezig is weergegeven. 



Tabel3.1 : Meetinfrastructuur momenteel aanwezig in de Oostvlaamse meetstations onder het beheer van de Onderzoeksgroep Landelijk Waterbeheer 

Naam Lambert Lambert Grootte stroom- Pluvio- Aanwezige types Meetgoot/ Hoogte-
meetstation X-coörd Y-coörd gebied (ha) meter turbiditeitsmeters meetkanaal meter 
Broekbeek 100842 167851 223 x CUS65A meetgoot x 
Donderij 97389 164821 366 Mobrev,so meetkanaal x 
Etikhove 96714 167158 281 x CUS65A meetgoot x 
Huise afwaarts x, zowel in als na 
wachtbekken 94981 178155 546 CUS65A meetgoot wachtbekken 
Huise CUS65A 
opwaarts CUS41 
wachtbekken 94553 177767 546 CUS65-C meetgoot x 
Leupegem 96655 168670 4947 Mobrev1so meetkanaal x 
Ma arke- CUS65A 
Kerkem 99642 167637 2638 meetkanaal x 
Vaanbuikbeek 105739 164957 235 x Mobrev,so meetkanaal x 
Eke (NIET 
operationeel)* 98675 182161 1238 I 
Herzele* 115573 173701 1144 x meetgoot x 
Kruishoutem* 92845 174978 696 x meetgoot x 
*Behoort niet tot het sedimentmeetnet en zijn bijgevolg hieronder niet verder besproken 
Mobreytso = sensortype MSM433N150T7, controle-eenheid MSM401 (productie en levering: Mobrey) 
CUS65A = sensortype CUS65A, controle-eenheid CUM740 (productie: Endress+Hauser, levering : Endress+Hauser) 
CUS41 = sensortype CUS41, controle-eenheid CUM253 (productie en levering: Endress+Hauser) 
CUS65C = sensortype CUS65C, controle-eenheid CUM740 (productie: Endress+Hauser, levering : Endress+Hauser) 

Snelheids- Monstername-
meter toestel 
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3.1.1.1 Stroomgebied van de Maarkebeek 

In het stroomgebied van de Maarkebeek, weergegeven in fig 3 .2, zijn 5 meetstations 
~wezig. Alle stations zijn uitgerust met turbiditeitsmeters en monstername-apparatuur 
(Zie tabel 3.1) en zijn volledig operationeel. 

- =onbevaarbare waterloop categorie 2 
- = onbevaarbare waterloop categorie 3 

= onbevaarbare waterloop categorie 4 
e = meetstation sedimentmeetnet 

Figuur 3.2: Stroomgebied van de Maarkebeek met locatie van de meetstations 

Station BROEKBEEK 
Dit station is uitgerust met een turbiditeitsmeter van het type 'CUS65A'. In de loop van 
het jaar 2001 is gezocht naar de optimale locatie voor de turbiditeitsmeter, alsook het 
geschikte kuissysteem voor dit type meter. Vanaf november 2002, bij het plaatsen van de 
turbiditeitsmeter stroomopwaarts de meetgoot, worden de sedimentmetingen als 'optimaal' 
beschouwd. Met 'optimaal' is bedoeld 'de meest optimale sedimentmetingen voor een 
gegeven type turbiditeitsmeter voor een welbepaald station', maw met de optimale 
parameterinstellingen voor de turbiditeitsmeter, een optimale localisatie van de 
turbiditeitsmeter en optimale kuisinstellingen. Voor dit station is de optimale locatie van 
de turbiditeitsmeter enkele meter stroomopwaarts de inlaat van de meetgoot Meer details 
over optimale parameterinstellingen en kuissystemen kunnen gevonden worden in de nota 
IN.A.2003.74: Evaluta van verschillende turbiditeitsmeters. 
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Station DONDERIJ 

Dit station is in november 2002 uitgerust met een turbiditeitsmeter van het type 'Mobrey'. 
In de loop van november 2002 is gezocht naar de optimale locatie voor de 
turbiditeitsmeter, alsook het geschikte kuissysteem voor dit type meter. Vanaf midden 
november 2002 worden de sedimentmetingen als optimaal beschouwd voor dit station. De 
optimale locatie voor dit station is ter hoogte van de inlaat van de vaste sectie, waar door 
de insnoering de stroomsnelheid iets groter is . De meetfrequentie van de Mobrey
turbiditeitsmeter is voor dit station ingesteld op 1 MHz. 

Snelheidsmetingen 
Ter hoogte van dit station wordt het debiet gemeten met behulp van een meetkanaal, een 
hoogte- en een snelheidsmeter. Het betreft een ultrasone snelheidsmeter van het merk 
Milltronics, de hoogtes worden gemeten met een Milltronics ultrasone hoogtemeter. De 
snelheidsmeter is opgesteld in het midden van de vaste sectie (lengte 7 m). Hoogtes 
worden gemeten ter hoogte van de instroom van de vaste sectie en ten opzichte van de 
vloer van de vaste sectie. Voor de meetperiode 08/11/2002 - 14/11/2003 zijn 35740 
puntenkoppels waterhoogten-snelheden beschikbaar om het Q-h verband te bepalen. Het 
gros van de meetwaarden zijn 15-minuten gemidelden bekomen uit ogenblikkelijke 
waarden om de 3 seconden. Een kleine fractie van de meetwaarden betreft gemiddelden 
over een kleinere meetperiode (kwartuur tot staalnametijdstip ) . 

Van de 35740 ruwe meetkoppels werden enkel deze puntenkoppels geselecteerd waarvoor 
de waterhoogte groter is dan 15 cm. Bij lagere waterhoogtes zijn de gemeten snelheden 
immers niet representatief. Na het verwijderen van identieke puntenkoppels bleven 1754 
puntenkoppels over. Verder werden tijdens de regressie waarnemingen verwijderd die als 
'outliers' kunnen beschouwd worden ten opzichte van de regressiekromme. Op deze 
manier werden 418 puntenkoppels verwijderd, waardoor 1336 waarnemingen uiteindelijk 
overblijven. In fig. 3.3 worden deze puntenkoppels van waterhoogten en snelheden 
voorgesteld, alsook de regressie. 

1 .2 

1 .0 

0_8 

.!!! 

.ê. 
-o 0.6 ·o; 
..c:: 
CD c:: 
(IJ 

0.4 

0.2 

0 .0 
0 

80 90 70 100 40 60 50 10 20 30 

Peil (cm) 

Figuur 3.3 Waarnemingen die weerhouden zijn van de meetperiode 08/1112002 - 14/11/2003 voor 
de bepaling van de regressie van gemeten snelheden en waterhoogten voor het meetstation 

'Donderij' 
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Tot een waterhoogte van ongeveer 30 cm wordt een vrij lineair verband bekomen tussen 
gemeten peil en snelheid, voor grotere waterhoogten gaat de toename van de snelheid bij 
toenemende waterhoogte afnemen. De vergelijking van de best passende regressielijn (R2 

= 0,946) voor het volledige bereik van waterhoogten en snelheden is 

y = 1,133- 16,77 
x 

De bekomen relatie snelheid-waterpeil is realistisch, maar dient verder gecontroleerd te 
worden met ijkingsmetingen. Zo kunnen systematische afwijkingen in de 
snelheidsmetingen opgespoord worden. 

Station ETIKHOVE 

Dit station is uitgerust met een turbiditeitsmeter van het type 'CUS65A' . In de loop van 
het jaar 2001 is gezocht naar de optimale locatie voor de turbiditeitsmeter, alsook het 
geschikte kuissysteem voor dit type meter. Vanaf oktober 2002, bij het verplaatsen van de 
turbiditeitsmeter net stroomopwaarts de inlaat van de meetgoot, worden de 
sedimentmetingen als optimaal beschouwd. 

Station LEUPEGEM 

Dit station is in 2002 grotendeels vernieuwd. Een Mobrey is in oktober 2002 
geïnstalleerd. Eind november 2002 is de turbiditeitsmeter verplaatst naar de linkeroever 
van de waterloop, stroomopwaarts de vaste sectie. Deze meetlocatie wordt als optimaal 
beschouwd voor dit station. De optimale meetfrequentie is voor dit station 3,3 MHz. 

Gezien de Maarkebeek ter hoogte van dit station een vrij breed profiel heeft, kan men zich 
afvragen of de sedimentconcentratie van een watermonster genomen op één bepaalde 
plaats in het profiel representatief is voor de gemiddelde sedimentconcentratie van het 
volledige profiel. Het stromingspatroon verloopt immers niet uniform ter hoogte van het 
meetstation, er zijn significante snelheidsverschillen door de aanwezigheid van een bocht 
vlak voor het meetstation. De monsternarnes gebeuren allen ter hoogte van de 
linkeroever, waar de stroomsnelheid het kleinst is. Op 3 januari 2003 zijn verschillende 
waterstalen verspreid over het ganse profiel tot ongeveer 80 cm diepte op ongeveer 
hetzelfde tijdstip genomen (2 stalen per monstemamepunt) bij een beperkte hoogwatergolf 
Van deze waterstalen zijn de sedimentconcentraties bepaald. Het sedimentprofiel is in fig 
29 weergegeven. De verschillen in sedimentconcentraties doorheen het profiel zijn zeer 
gering: de gemiddelde concentratie bedraagt 0,99 g/1, met een standaardafwijking van 0,03 
g/1. De staalnameplaats speelt bijgevolg weinig rol bij hoogwatergolven met een beperkte 
sedimentconcentratie. Het is de bedoeling dit sedimentprofiel ook bij grotere 
hoogwatergolven te bepalen. 
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Fig 3.4: Sedimentconcentraties doorheen het profiel van de Maarkebeek in Leupegem. De 
concentraties zijn weergegeven in g/l. 

Station Maarke-Kerkern 
In 2002 zijn de oude meetkast en installatie grondig vernieuwd. In januari 2003 is een 
turbiditeitsmeter van het type 'CUS65A' geïnstalleerd, op het meest stroomafwaartse einde 
van de vaste sectie. In de loop van maart 2003 is dit aangevuld met een 
persluchtkuissysteem. De turbiditeitsmetingen met de CUS65A worden vanaf de 
installatie van het kuissysteem als optimaal beschouwd. Vanaf februari 2003 worden er 
op dit station eveneens verschillende tests uitgevoerd met een turbiditeitsmeter van het 
type 'Ysi'. 

Snelheidsmetingen 
Het debiet wordt gemeten met behulp van een meetkanaal, een hoogte- en een 
snelheidsmeter. Het meetkanaal bestaat uit een duiker van 4.05 m breed en ongeveer 6 m 
lang. De ultrasone snelheidsmeter (merk Milltronics) en ultrasone hoogtemeter (merk 
Milltronics) zijn beide geïnstalleerd aan het stroomafwaartse einde van de duiker, net voor 
de uitstroom van de vaste sectie. Voor de meetperiode 14/01/2003 - 06/06/2003 zijn 
13830 puntenkoppels waterhoogten-snelheden beschikbaar om het Q-h verband te bepalen. 
Het gros van de meetwaarden zijn IS-minuten gemidelden bekomen uit ogenblikkelijke 
waarden om de 3 seconden. Een kleine fractie van de meetwaarden betreft gemiddelden 
over een kleinere meetperiode (kwartuur tot staalnametijdstip ). 

Van de 13830 ruwe meetkoppels werden enkel deze puntenkoppels geselecteerd waarvoor 
de waterhoogte groter is dan 15 cm. Bij lagere waterhoogtes zijn de gemeten snelheden 
immers niet representatief. Na het verwijderen van identieke puntenkoppels bleven 2985 
puntenkoppels over. Verder werden tijdens de regressie waarnemingen verwijderd die als 
'outliers' kunnen beschouwd worden ten opzichte van de regressiekromme. Op deze 
manier werden 150 puntenkoppels verwijderd, waardoor 2880 waarnemingen uiteindelijk 
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overblijven. In fig. 3.4 worden deze puntenkoppels van waterhoogten en snelheden 
voorgesteld. 
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Figuur 3.4 Waarnemingen die weerhouden zijn voor de meetperiode 14,01/2003-06/06/2003 voor 
de bepaling van de regressie van gemeten snelheden en waterhoogten voor het meetstation 
'Maarke-kerkern' 

De best passende regressielijn is een kubische kromme (R2 = 0.58). Vanaf waterhoogtes 
van ongeveer 50 cm wordt een afuame in snelheid vastgesteld bij stijgende peilen. Dit 
duidt op slechte meetomstandigheden ter hoogte van de snelheidsmeter. Deze slechte 
meetomstandigheden worden grotendeels veroorzaakt door een bocht in de Maarkebeek 
net voor de duiker (fig 3.5). Bij groteredebieten ontstaan kolken, waardoor de snelheden 
aan de rechteroever veel groter zijn dan de snelheden aan de linkeroever. 

Eind oktober 2003 werd met behulp van een precisie-snelheidsmeter (type Flowtracker, 
merk Sontek) de snelheidsverdeling ter hoogte van dit meetstation onderzocht. Het toestel 
liet toe snelheidsmetingen uit te voeren in de x, yen z-richting. In fig 3.6. worden zowel 
deze snelheidsmetingen als de hoogtemetingen weergegeven. De x-richting geeft de 
snelheidscomponent in de as van de waterloop weer (stroomafwaartse richting), de y
richting loodrecht op deze as in het horizontale vlak (gericht naar de linkeroever) en de z
richting de vertikale snelheid naar boven gericht. Het waterpeil van de Maarkebeek 
bedroeg op het moment van de metingen gemiddeld 12 cm. 
De snelheid in stroomafwaartse richting is voor het linker gedeelte (kant linkeroever) van 
het profiel duidelijk lager dan de snelheid voor het rechter gedeelte. De maximum snelheid 
komt daarbij niet in het midden van het profiel voor. Ter hoogte van de linkeroever staat 
het water praktisch stil. In het midden van het profiel worden dwarssnelheden gemeten 
(dwars op de stroomafwaartse richting, richting linkeroever) die de helft kunnen bedragen 
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van de snelheden in stroomafwaartse richting. Kolkvonning is hiervan de oorzaak. De 
snelheidscomponent in vertikale richting is te verwaarlozen. 
Door de bocht voor de duiker stroomt het water preferentiëel aan de rechterkant van de 
Maarkebeek ter hoogte van de meetplaats. Dit is eveneens te zien in de peilmetingen: de 
waterhoogte variëert van 14,5 cm (rechteroever) tot 9 cm waterhoogte (linkeroever). 

De preferentiële stroming ter hoogte van de rechteroever en kolkvonning van het midden 
van het profiel tot aan de linkeroever zal nog versterkt worden bij hogere peilen. De 
afname van snelheden vanaf een peil van 0.5 min fig. 3.4 kan hierdoor verklaard worden. 
Aan de voorwaarde van een symmetrische snelheidsverdeling wordt niet voldaan ter 
hoogte van dit station. Een andere meetplaats voor snelheid en hoogte moet overwogen 
worden, bvb stroomopwaarts de molen. 

Fig 3.5 Situering meetomstandigheden voor het station 'Maarke-kerkem'. De cirkel geeft de bocht 
in de Maarkebeek aan die de metingen verstoort ter hoogte van de meetplaats 
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Fig 3.6 Snelheden in de x, y en z-richting gemeten met de Flowtracker (merk Sontek) ter hoogte 
van het station 'Maarke-kerkem'. De x-richting geeft de snelheidscomponent in de as van de 
waterloop weer (stroomafwaartse richting), de y-richting loodrecht op deze as in het horizontale 
vlak (gericht naar de linkeroever) en de z-richting de vertikale snelheid naar boven gericht. De 
gemeten peilen worden eveneens weergegeven (rechteras op grafiek) 



Verslag over het jaar 2003 

3.1.1.2 Stroomgebied van de zwalm 

= waterloop categorie I 
- = waterloop categorie 2 
- = waterloop categorie 3 
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= waterloop categorie 4 
e =station sedimentmeetnet 

Fig 3.7: stroomgebied van de Zwalm met lokalisatie van het meetpunt 

Station Vaanbuikbeek 

In het stroomgebied van de Zwalm, voorgesteld in fig 3.7, is 1 meetstation aanwezig. In 
de loop van 2002 is een turbiditeitsmeter van het type 'Mobrey ' uitgebreid getest geweest 
op dit meetstation. In januari 2003 is een persluchtkuissysteem aangebracht, en is de 
turbiditeitsmeter in de uitlaat van de meetsectie geplaatst. De meetfrequentie werd 
terzelfdertijd ingesteld op 3,3 MHz. Vanaf januari 2003 worden de metingen als optimaal 
beschouwd. 

Snelheidsmetingen 
Ter hoogte van dit station wordt het debiet gemeten met behulp van een meetkanaal, een 
hoogte- en een snelheidsmeter. Het betreft een ultrasone snelheidsmeter van het merk 
Milltronics, de hoogtes worden gemeten met een Milltronics ultrasone hoogtemeter. De 
snelheidsmeter is opgesteld in het midden van de vaste sectie (lengte 11 m). Hoogtes 
worden gemeten ter hoogte van de instroom van de vaste sectie en ten opzichte van de 
vloer van de vaste sectie. Voor de meetperiode 13/12/2002 - 14/1112003 zijn 32341 
puntenkoppels waterhoogten-snelheden beschikbaar om het Q-h verband te bepalen. Het 
gros van de meetwaarden zijn 15-minuten gemidelden bekomen uit ogenblikkelijke 
waarden om de 3 seconden. Een kleine fractie van de meetwaarden betreft gemiddelden 
over een kleinere meetperiode (kwartuur tot staalnametijdstip ). 



Verslag over hetjaar 2003 57 

Van de 32341 ruwe meetkoppels werden enkel deze puntenkoppels geselecteerd waarvoor 
de waterhoogte groter is dan 10 cm. Bij lagere waterhoogtes zijn de gemeten snelheden 
immers niet representatief. Na het verwijderen van identieke puntenkoppels bleven 3043 
puntenkoppels over. Verder werden tijdens de regressie waarnemingen verwijderd die als 
'outliers' kunnen beschouwd worden ten opzichte van de regressiekromme. Op deze 
manier werden 111 puntenkoppels verwijderd, waardoor 2932 waarnemingen uiteindelijk 
overblijven. In fig. 3.8 worden deze puntenkoppels van waterhoogten en snelheden 
voorgesteld. 
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Fig. 3.8 Waarnemingen die weerhouden zijn van de meetperiode 13/ 12/2002- 14/11/2003 voor de 
bepaling van de regressie van gemeten snelheden en waterhoogten voor het meetstation 
'V aanbuikbeek' 

Er wordt een vrij lineair verband bekomen tussen gemeten peil en snelheid. De 
vergelijking van de best passende regressielijn (R2 = 0,963) voor het volledige bereik van 
waterhoogten en snelheden is 

Y = -0,531 + 3,33. x -1,01 . x2 

De bekomen relatie snelheid-waterpeil is realistisch, maar dient verder gecontroleerd te 
worden met ijkingsmetingen. Systematische afwijkingen in de snelheidsmetingen kunnen 
zo opgespoord worden. 
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3.1.1.3 Stroomgebied van de Plankheek 

--• 
Plankbeek (2~ categorie) 

Wachtbekken te Huise 

Meetstation sedimentmeetnet 

Fig 3.9: Stroomgebied van de Plankbeek met localisatie van de meetpunten 

Station Huise afvvaarrs wachtbekken 
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Dit meetstation bevindt zich net afwaarts de uitlaatconstructie van een wachtbekken (zie 
fig 3.9). Het station is uitgerust met een turbiditeitsmeter van het type 'CUS65A' . In de 
loop van het jaar 2001 is gezocht naar de optimale locatie voor de turbiditeitsmeter, alsook 
het geschikte kuissysteem voor dit type meter. Vanaf januari 2003 zijn de 
turbiditeitsmetingen sterk verbeterd door de sensor naar het stroomafwaartse einde van de 
meetgoot te verplaatsen. De sedimentmetingen worden als optimaal beschouwd vanaf 
januari 2003. 

Station Huise opwaarts wachtbekken 
Dit station bevindt zich een 600-tal meter opwaarts het meetstation 'Huise afwaarts 
wachtbekken', en opwaarts van het wachtbekken te Huise. Het station is uitgerust met een 
turbiditeitsmeter van het type 'CUS65A'. In de loop van het jaar 2002 is gezocht naar de 
optimale locatie voor de turbiditeitsmeter. Vanaf januari 2003 is de CUS65A- sensor in de 
keeldoorsnede van de meetgoot geplaatst, wat de optimale locatie bleek te zijn voor deze 
sensor op dit meetstation. Naast de CUS65A-sensor is vanaf februari 2003 op dit station 
een Mobrey 

450
-sensor met apart persluchtkuissysteem geïnstalleerd. Vanaf mei 2003 is 

nog een ander type turbiditeitsmeter, de CUS41 van Endress+Hauser, hieraan toegevoegd. 
De performantiecontrole van de verschillende types turbiditeitsmeters gebeurt door 
onderlinge vergelijking van de data. 
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3.1.2 Overzicht stroomgebieden in het zuidoostelijk deel van het nemerbekken 

Fig 3.10: De locaties van de nieuwe meetplaatsen in het zuidoostelijk deel van het Demerbekken, 
aangeduid door de naam van de waterloop waarop de meetplaats gelegen is. De stroomgebieden 
van ieder station zijn eveneens aangegeven. De namen van de 4 volledig nieuw te bouwen 
meetplaatsen zijn uitvergroot 

In de loop van 2001 is gezocht naar geschikte locaties voor een aantal nieuwe meetplaatsen 
voor de uitbreiding van het sedimentmeetnet in het Zuid-Oostelijk Demerbekken. Uit 
deze locaties zijn 10 nieuwe meetplaatsen geselecteerd (fig 3.10). Voor 6 stations is de 
basisinfrastructuur aanwezig (meetgoot/vaste sectie), en zijn enkel herstellings-en/of 
aanpassingswerken nodig aan de bestaande meetgoot/vaste sectie. V oor de overige 4 
stations is nog geen meetinfrastructuur aanwezig, en moet een volledig nieuwe meetsectie 
gebouwd worden. Deze bouwwerken zijn allen vrijgesteld van een stedebouwkundige 
vergunning. In 2002 is door de Onderzoeksgroep Landelijk Waterbeheer gestrut met de 
opmaak van een bouwtechnisch bestek voor de bouw van deze meetstructuren in opdracht 
van de afdeling Water. Voor een gedetailleerd verslag van deze technische documenten 
wordt verwezen naar nota 2003.119: Technische gegevens van enkele nieuwe 
meetstations in Zuid-Limburg in het kader van de uitbreiding van het 
sedimentmeetnet in Vlaanderen. De aanbesteding voor de bouw van de meetstructuren 
is ondertussen toegewezen. De gunning van deze werken gebeurt binnen enkele weken. 

Er is eveneens een gedetailleerd bestek van de meetkasten gemaakt. De aanbesteding voor 
deze kasten is toegewezen. Ook voor de nodige apparatuur (hoogte-, snelheids- en 
turbiditeitsmeters, loggers, staalnametoestellen, elektrische apparatuur ... ) van de 
meetstations is de aanbesteding toegewezen. 
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De machtigingen met de provincies en de lokale overheden en de overeenkomsten met 
eigenaars zijn ondertussen verkregen. 

Een kort overzicht van de 10 bijkomende meetstations met de nodige infrastructumwerken 
is hieronder weergegeven: 

Waterloop Categorie Gemeente Grootte stroomgebied (ha) 
waterloop 

Herk 1 Wellen 10717 
Meisterbeek 2 Mielen -boven-Aalst 888 

St-Annabeek 2 Kerniel 170 
Herkebeek 2 Heks 894 
(opwaarts 
wachtbekken) 
Herkebeek 2 Heks 1146 
(afwaarts 
wachtbekken) 
Cicindriabeek 2 Muizen 1607 

Molenbeek 2 Velm 3049 

Fonteinbeek 2 Spiringen 893 

Waarbeek 3 Neerwinden 269 

Gracht Borloberg 4 Montenaken 335 

Tabel 3.2: overzicht nieuwe meetplaatsen. De 4 meetplaatsen waar een volledig nieuwe sectie 
wordt gebouwd zijn in het vet gedrukt 

Cat.l 
• • Op de Herk ter hoogte van de Graatmolen - Herentstraat te Wellen 
Dit is een bestaande limnigraafpost. Enkele beperkte aanpassingen aan de vaste sectie 
moeten er uitgevoerd worden. 

Cat.2 
• • Op de Meisterbeek ter hoogte van de Truierstraat te Gingel om - Mielen-boven-Aalst. 
Er is reeds een meetgoot voorhanden. 

•• St.-Annabeek ter hoogte van de Hellingstraat te Kerniel- Borgloon. 
Er is reeds een meetgoot voorhanden. 

• • Op de Herkebeek t~ Heks - Heers, ter ho?gt~ v~ het wachtbe~en /zandvc:mg 
Het wachtbekken is etgendom van de provmcte Lrmburg. Het 1s de bedoeling zowel de 
inkomende als uitkomende debieten en bijhorende sedimentladingen te monitoren. 
Opwaarts het wachtbekken zal een vaste sectie worden gebouwd, afwaarts het 
wachtbekken komt een meetgoot 

•• Op de Cicindriabeek ter hoogte van de Bosstraat te Muizen- Gingelom. 
Er dient een meetgoot te worden aangelegd. 

• • Op de Molenbeek ter hoogte van ~e '! elmerlaan te V elm - Sint-Trui den. 
Enige aanpassingen aan de vaste sectie dienen er te gebeuren. 
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•• Op de Fonteinbeek ter hoogte van de Burchtstraat/ Lankgracht te Spiringen -
Tongeren: 

Een aantal aanpassingen aan de vaste sectie dienen te gebeuren. De meetkast komt dwars 
over de beek. 

Cat.3 

•• Op de Waarbeek ter hoogte van de Middelwindestraat te Neerwinden- Landen. 
Er is reeds een meetgoot voorhanden. 

Cat.4 

• • Op de gracht Borloberg ter hoogte van de Bergstraat te Montenaken - Gingel om. 
Een meetgoot zal worden aangelegd. 
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3.2 Evaluatie van de apparatuur 
De apparatuur van het sedimentmeetnet in Oost-Vlaanderen is het voorbije jaar grondig 
gecontroleerd en geëvalueerd geweest, waarbij veruit de meeste aandacht is gegaan naar de 
turbiditeitsmeters. Dit was noodzakelijk om zekerheid te hebben over de degelijkheid van 
de aan te kopen apparatuur voor de uitbreiding van het sedimentmeetnet in het 
Demerbekken. 

3.2.1 Dataloggers 
Alle dataloggers zijn van van het type 'Combilog' van de firma Kritech. Het 
gegevensgeheugen van deze dataloggers bedraagt 256 kB. 

3.2.2 Hoogtemeters 

De hoogtemetingen gebeuren steeds met ultrasone sensors. De sensoren van Milltronics 
('the Probe', Siemens) blijken onderhevig aan temperatuurschommelingen (zie ook 
2.1.1.2). Andere ultrasone hoogtemeters (bvb "Hydrorangers") zijn echter eveneens 
onderhevig aan temperatuurschommelingen, zij het in mindere mate. Radartoestellen 
zouden ongevoelig zijn voor temperatuurwisselingen. Rekening houdend met de kostprijs 
zijn de 'Probes' van Milltronics het meest aangewezen voor de verdere uitbreiding van het 
sedimentmeetnet. 

3.2.3 Snelheidsmeter 

De snelheidssensoren van Siemens (VS 1 00) geven over het algemeen goede resultaten. 
Uit enkele tests (o.a. nota IN.A.2002.76) is gebleken dat deze snelheidsmeters een 
symmetrische (horizontale) snelheidsverdeling vereisen om optimaal te kunnen meten. 
Daarbij zijn deze snelheidsmeters enkel bruikbaar als de vorm van de verticale 
snelheidsverdeling altijd gelijk blijft. Voor de stations 'donderij' en 'vaanbui.kbeek' kan 
verondersteld worden dat aan deze voorwaarden voldaan is (zie 3 .1.1 ). Voor het station 
'Maarke-kerkem' is dit niet het geval, en moet overwogen worden om de snelheidsmeter te 
verplaatsen of een ander type snelheidsmeter te voorzien. 
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3.2.4 Turbiditeitsmeter 

Voor een gedetailleerde verslag van de evaluatie van de verschillende turbiditeitsmeters 
wordt verwezen naar de nota IN.A.2003. 74: Evaluatie van verschillende 
turbiditeitsmeters. 

3.2.4.1 Overzicht geteste turbiditeitsmeters 

In 1999 zijn 5 turbiditeitsmeters van het merk 'Staiger-Mohilo', type 'SAM-T' aangekocht 
door de afdeling Water, en later nog 3 meters van hetzelfde type. Deze sensoren worden 
nu vervaardigd door Endress+Hauser (benaming: CUS65A). Verschillende complicaties 
bij het gebruik van deze sensor leidden tot het testen van andere types turbiditeitsmeters. 
Deze vergelijkende tests leidden in juli 2002 tot de aankoop van 5 turbiditeitsmeters van 
het merk 'Mobrey'. Deze laatste turbiditeitsmeters leken zeer beloftevol, maar dienden 
nog uitgebreid getest te worden. Van dit laatste merk is tevens een type getest verschillend 
van de reeds aangekochte meters. Bovendien is nog een turbiditeitsmeter getest van het 
merk 'Ysi'. Recentelijk werd door Afdeling Water 1 sensor type CUS65C en 3 sensoren 
type CUS41 van het merk Endress+Hauser aangekocht. 

Tijdens de veld- en labotesten met de sondes was er sinds november 2002 regelmatig 
contact met de leveranciers van de toestellen. Meermaals zijn contactpersonen van de 
verschillende firma's onze testopstellingen komen bezichtigen. Veel nuttige informatie is 
ons op die manier doorgegeven. 

Momenteel zijn 5 turbiditeitsmeters type CUS65A en 1 type CUS65C op meetplaatsen in 
het hellend gebied van Oost-Vlaanderen geïnstalleerd (zie tabel 3.1). Van het type 
'Mobrey' zijn 3 turbiditeitsmeters momenteel in verschillende meetstations geïnstalleerd. 
Een turbiditeitsmeter van het type 'Ysi' is enkele maanden getest. 

De CUS65- en Ysi-sensoren meten de turbiditeit van een vloeistof aan de hand van de 
mate van verstrooiing en absorptie van een uitgezonden lichtbundel door de vloeistof. De 
CUS41-sensor meet de turbiditeit aan de hand van de mate van verstrooiing van een 
lichtbundel door het medium. Bij de Mobrey-sensoren wordt de turbiditeit van het 
medium gemeten aan de hand van de mate van attenuatie van ultrasone golven door dit 
medium. 

3.2.4.2 Probleemstelling 

Het testen van de turbiditeitssensoren ging de voorbije jaren gepaard met problemen van 
verschillende aard. De aanvankelijke problemen met de elektronica, waardoor veel 
gegevens verloren gingen, zijn door de opgedane ervaring grotendeels opgelost. Hierdoor 
kon er de laatste tijd meer aandacht worden besteed aan de betrouwbaarheid van de 
meetgegevens. De meetopstellingen voor de turbiditeitsmeters zijn dan ook in belangrijke 
mate geoptimaliseerd. Dit kwam neer op het uitzoeken van een geautomatiseerd 
kuissysteem om fysische obstructie te voorkomen, het elimineren van ongewenste 
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invloeden (fouling, interferentie met andere meetsignalen) en het zoeken van de optimale 
instellingen voor de turbiditeitsmeters (logfrequentie, dempingsfactor, filterinstellingen). 

Veel aandacht is gegaan naar de calibratie van de turbiditeitsmeters. Een turbiditeitsmeter 
wordt eerst 'benaderend' gecalibreerd aan de hand van waterstalen met gekende 
sedimentconcentraties. Daarna wordt de sensor in de waterloop geplaatst. Het primair 
signaal van de sensor (Hz voor CUS65-toestellen, dB voor Mobrey, .. . ) wordt in de 
controle-eenheid van de sensor met behulp van de benaderende calibratiecurve omgezet 
naar een eenheid die kan gelogd worden (bvb g 1). Deze eenheid wordt de PV genoemd. 
Ondertussen worden een aantal hoogwatergolven bemonsterd. Van de watermonsters 
wordt de sedimentconcentratie bepaald. Met behulp van de relatie tussen de gelogde PV
waarden en de bepaalde sedimentconcentraties kan de calibratiecurve zodanig worden 
aangepast dat de PV -waarden de werkelijke sedimentwaarden weergegeven. 

De benaderende calibratiecurve kan meestal door de gebruiker in het toestel ingegeven 
worden. Bij de CUS65A-toestellen is er hierop een beperking: tussen de ingegeven 
calibratiepunten is het verloop van de curve niet lineair, maar volgens een ongekende 
wiskundige vergelijking. Indien 2 calibratiepunten ingegeven worden voor de uitersten 
van het meetbereik van de CUS65A ( 4500 en 500 Hz), is de vorm van de benaderende 
calibratiecurve zoals voorgesteld in fig . 3.11 (zwarte symbolen). Met behulp van 
regressietechnieken kan de vorm van deze curve teruggevonden worden, die afhankelijk is 
van het turbiditeitsbereik: 

x< 5 g/1 
5 <x< 7 g/l 
x> 7 g/l 

Y = 4438,4-593,9. x+ 42,2. x2 

Y ~ 3825,2- 868,2 . ln(x) 
Y = 8005,5 . x·0'

67 

Uit deze curve is te zien dat een fout in de turbiditeitsmeting (in Hz) door de omzetting 
naar fictieve concentratie (PV, in g/1) wordt vergroot bij de lagere frequenties. Dit kan één 
van de oorzaken van een grotere scattiering van de data bij lagere frequenties (~grotere 
sedimentconcentraties). 
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Fig 3.11 Vorm benaderende calibratiecurve sensor type CUS65A 

De omzetting naar PV kan vermeden worden door rechtstreeks de frequenties te meten die 
door het toestel worden gegeven. Sinds kort gebeurt dit bij enkele CUS65A 
turbiditeitsmeters. Er zal worden nagegaan of dit enige verbetering in meetresultaten 
teweeg brengt. 

Bij de Mobrey-sensoren zorgt de automatische wissel van meetfrequentie voor problemen 
bij de calibratie. Dit kan opgelost worden door een bepaalde meetfrequentie vast te leggen 
vooraleer de monsternarnes worden gestart. 

Een andere complicatie die kan optreden bij decalibratie van de turbiditeitssensoren is het 
optreden van drift, waardoor de sensor onder gelijke meetomstandigheden een andere 
meetwaarde aangeeft. De oorzaak hiervan kan extern aan de sensor zijn, maar kan ook te 
wijten zijn aan een verandering van de sensorparameters. Er wordt dan ook gezocht naar 
een methode om het optreden van drift stelselmatig te kunnen controleren. Het gebruik 
van NTU-standaarden zou hiervoor zeer geschikt zijn, maar deze standaarden zijn beperkt 
in bereik (tot 7500 NTU ~ 10 g/1). Voor de ijking van de instrumenten in de fabriek 
wordt Si0

2 
gebruikt, doch voor hogere concentraties is het zeer moeilijk de materie in 

suspensie te houden. 

3.2.4.3 Evaluatie van de verschillende turbiditeitsmeters 

Endress+Hauser 
De sensoren van Endress+Hauser lijken het meest geschikt voor de verdere uitbouw van 
het sedimentmeetnet Deze sensoren werden voorheen door Staiger-Mohilo gefabriceerd. 
Drie types worden momenteel gebruikt: de CUS65A (voorheen SAM-T), de CUS65C 
(voorheen SAV-T) en de CUS41. De CUS65A en CUS65C sensoren werken met dezelfde 
controle-eenheid, nl. de CUM740. Beide CUS65 sensoren werken met photo-diodes, die 
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de absorptie van het lichtsignaal meten. Met behulp van de wet van Lambert-Beer (en een 
micro-processor) wordt een meetwaarde verkregen, die omgezet wordt in een frequentie. 
De CUS41 sensor is een toestel met een ander meetprincipe dan de CUS65A en CUS65C: 
hier wordt de 90°-verstrooiingstechniek gebruikt. De controle-eenheid voor de CUS41 is 
deCUS253. 
Afdeling water heeft recent 1 CUS65C sensor en 2 CUS41 sensoren (+controle-eenheden) 
aangekocht. 

De CUS65A (voorheen SAM-T) geeft zeer goede resultaten voor lagere concentraties. In 
fig. 3.12 wordt een typische datareeks van deze sensor weergegeven . 
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Fig 3.12: Data afkomstig van een CUS65A-toestel. De linkeras geeft het debiet weer, de rechteras 
geeft de PV -waarden aan van de turbiditeitsmeter. De ongewenste schommelingen zijn te 
verwaarlozen in vergelijking met de belangrijke variaties die voorkomen bij hoogwatergolven 

Tot welke concentratie de CUS65A goede metingen geeft, is afhankelijk van meetplaats 
tot meeplaats. In onderstaande figuren 3.13 en 3.14 worden de turbiditeiten, 
sedimentconcentraties en peilen voor twee stations weergegeven voor een afvoergolf In 
fig 3.13 is te zien dat voor het station 'Huise opwaarts' de sensor voor de stijgende tak van 
de golf reeds plafonneert bij zeer lage sedimentconcentraties (kleiner dan 10 g/1), terwijl 
voor de dalende tak de sensor terug begint te meten vanaf concentraties van ongeveer 20 
g/1. Dit station beschikt eveneens over een CUS41 sensor, waarvan de reeks ook aan de 
figuur is toegevoegd. De CUS41-sensor bereikt zijn maximumwaarde niet, en er is een 
goede correlatie tussen turbiditeit en concentratie. 

In fig 3.14 wordt een afvoergolf voorgesteld voor het station 'Etikhove'. Voor de 
stijgende tak bereikt de CUS65A zijn maximumwaarde bij een sedimentconcentratie van 
ongeveer 40 g/1, voor de dalende tak wordt er terug gemeten van ongeveer 20 g/1. De 
verschillen in maximaal meetbare concentraties tussen de verschillende CUS65A sensors 
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zijn niet te wijten aan grote verschillen in korrelgrootteverdelingen van de sedimenten 
tussen beide stations, maar moeten waarschijnlijk worden gezocht in de verschillen in 
sensorkarakteristieken (ouderdom, slijtage, ... van sensoren). Algemeen kan gesteld 
worden dat de CUS65A sensoren hun maximumwaarden bereiken vanaf 
sedimentconcentraties van ongeveer 20 gil. 
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Fig 3.13 Turbiditeiten, sedimentconcentraties en peilen voor het station 'huise opwaarts' voor één 
afvoergolf. De CUS65A bereikt reeds bij een concentratie van ongeveer 10 g/1 zijn 
maximumwaarde, in tegenstelling tot de CUS41-sensor. 
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Fig 3.14 Turbiditeiten, sedimentconcentraties en peilen voor het station 'etikhove' voor één 
afvoergolf. Het grootste gedeelte van de afvoergolfkan door de CUS65A niet worden bemeten. 
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De CUS65C (voorheen SA V-T) is ontworpen om hogere concentraties te meten dan de 
CUS65A. Bij testen met deze sensor werd echter opgemerkt dat bij lagere 
sedimentconcentraties een stijging van frequenties werd bekomen voor een stijging in 
concentraties, wat tegenstrijdig is met het meetprincipe (cfr. de fabrikant). In fig 3.15 
wordt het fenomeen weergegeven: bij stijgende peilen (en dus stijgende 
sedimentconcentraties) verhogen de frequenties en verlagen de turbiditeiten. 
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Fig. 3.15 Voor de CUS65C sensor verhogen de frequenties (en dalen bijgevolg de turbiditeiten) bij 
stijgende sedimentconcentraties, en dit bij lage waarden voor sedimentconcentraties 

Dit werd nader onderzocht in een labo met een andere sensor van hetzelfde type. Uit deze 
testen kan men besluiten dat de CUS65C sensor goed meet bij concentraties vanaf enkele 
g/1 tot ruim 100 g/1, maar niet goed bij de lagere concentraties (tot enkele grammen per 1). 
In het verloop van de frequentie in functie van de sedimentconcentratie is immers een knik 
in de curve te zien, voor een concentratie van ongeveer 1 g/1 (fig 3.16). Tot een 
concentratie van 7 g/1 stijgt de frequentie in functie van de sedimentconcentratie, waarna 
de frequentie terug gaat afnemen bij stijgende concentraties. De knik in de curve is 
ongewenst, aangezien voor één turbiditeitswaarde verschillende concentraties kunnen 
voorkomen. Voor de hogere concentraties wordt daarentegen een zeer goede correlatie 
gevonden tussen sedimentconcentratie en frequentie (R2 = 0.99). 

Ideaal zou zijn om een CUS65A en een CUS65C sensor samen te plaatsen, maar dit is om 
fmanciële reden moeilijk haalbaar. Elke sensor heeft immers zijn controle-eenheid nodig, 
waardoor de kostprijs uiteindelijk vrij hoog wordt. 
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Fig 3.16 Labotest voor de CUS65C. Voor sedimentconcentraties van 1 tot 7 g/1 stijgt de 
frequentie bij stijgende concentraties, in tegenstelling tot het algemene verloop van de curve. De 
correlatie tussen turbiditeit en sedimentconcentratie is voor hogere sedimentconcentraties bijzonder 
goed (R2 = 0.99) 

Over het algemeen geeft de CUS41 goede resultaten, zowel voor lage als hoge 
concentraties. Een eerste nadeel van deze sensoren is echter dat er niet in primaire 
eenheden (zoals frequenties bij de CUS65 sensoren) kan worden gemeten, maar dat de 
meetwaarden rechtstreeks de afgeleide eenheden geven (bvb g/1). Een tweede minpunt is 
de soms onverklaarbare piekwaarden die kunnen voorkomen. Dit heeft te maken met de 
interne calibratie van het toestel, en hoogstwaarschijnlijk kunnen deze piekwaarden door 
aanpassingen van de instellingen van het toestel vermeden worden. In fig. 3.17 en 3.18 
worden meetreeksen weergegeven voor respectievelijk een kleine en een grote 
sedimentpiek (een 'kleine' en 'grote' afvoergolf). Behalve enkele ongewenste 
piekwaarden is de turbiditeitsreeks goed gecorreleerd met de peilreeks of 
sedimentconcentratiepiek In fig. 3.19 is tenslotte de relatie te zien tussen de 
sedimentconcentraties en turbiditeitswaarden ('calibratiecurve' voor de CUS41-sensor) 
voor alle beschikbare stalen voor het station 'Huise opwaarts' sinds de installatie van de 
sensor. Helaas zijn slechts 2 noemenswaardige golven voorgekomen sinds de installatie 
begin mei 2003, waardoor slechts 32 koppels beschikbaar zijn. Van deze 32 meetwaarden 
werden 7 waarden verwijderd wegens slechte meetinstellingen, 1 koppel werd verwijderd 
als 'outlier'. De lineaire regressie is zeer goed te noemen, de correlatiecoëfficiënt R2 

bedraagt 0.92. 
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Fig 3.17 Meetreeks van peilen en twbiditeiten voor de CUS41 voor een kleine afvoergolf ('piek' 
tot 8 cm waterhoogte tov referentie 2 cm) voor het station 'Huise opwaarts' 
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Fig 3.18 Meetreeks van peilen en turbiditeiten voor de CUS41 voor een afvoergolf voor het 
station 'Huise opwaarts'. Sedimentconcentraties afkomstig van waterstalen zijn eveneens 
weergegeven. De correlatie tussen concentratie en turbiditeit is goed te noemen. 
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Fig 3.19 relatie sedimentconcentraties- turbiditeit ('calibratiecurve') voor de CUS41-sensor voor 
het meetstation 'Huise opwaarts ' met alle beschikbare stalen sinds de installatie van de sensor. 
De lineaire regressie is zeer goed te noemen, de correlatiecoëfficiënt R2 bedraagt 0.92 

Mobrey 

Twee types Mobrey-sensoren zijn getest: de M150 (150 mm afstand tussen zender en 
ontvanger) en de ~50 (450 mm afstand tussen zender en ontvanger). Beide types sensoren 
vertonen belangrijke onverklaarbare schommelingen in hun meetreeksen. Dit kon niet 
noemenswaardig worden verbeterd door de meetopstellingen of kuissystemen aan te 
passen, of de instellingen van de turbiditeitsmeters te laten variëren. Het type ~50 gaf 
betere resultaten dan de M150, maar is door zijn grootte en vorm ongeschikt voor 
sedimentmetingen in onbevaarbare waterlopen. Bij de kleinste hoogwatergolf geraakte de 
sensor verstopt. In figuur 3.20 is de datareeks van de ~50 vergeleken met de datareeks 
van een CUS65A-sensor. Naast de regelmatige verstopping is voor de ~50 duidelijk een 
slechtere correlatie met de peilreeks vast te stellen dan voor de CUS65A. 
De problemen bij het instellen van de calibratiecurve en het bepalen van de relatie 
analyseresultaten - turbiditeitsmetingen zijn ook hier grotendeels op te lossen mits 
machtname van enkele aandachtspunten. Zo kan de calibratiecurve (dB - meetsignaal) 
enkel bepaald worden als de meetfrequentie is vastgelegd, maar het is mogelijk dat dit een 
negatieve invloed heeft op de kwaliteit van de meting. 

Het bereik van de Mobrey 150-sensor, in sedimentconcentraties uitgedrukt, is volgens labo
proeven ruim 50 g/1. Deze sensor lijkt ons meer geschikt om hogere sedimentconcentraties 
te meten (bvb waterzuiveringstoepassingen), dan om nauwkeurig te meten bij lagere 
concentraties zoals die in de onbevaarbare waterlopen voorkomen. Voor de Mobrey450-is 
het bereik niet groter dan enkele g/1. Dit is onvoldoende om sedimentconcentraties te 
meten in onbevaarbare waterlopen. 
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Fig 3.20: Meetreeksen voor een Mobrey4so- en een CUS65A-sensor op dezelfde locatie. De linkeras 
geeft de PV-waarden - an de;; verschillende turbiditeitsmeters weer, de rechteras het waterpeil. 
Duidelijk te zien is dat de CUS65A-meetreeks beter gecorreleerd is met de peilreeks dan de 
Mobrey450-meetreeks 

Ysi 

Van de Y si-sonde 600 OMS met de turbiditeitssensor 6026 (extended range turbidity 0-
4000 NTU) is enkel de 'stand-alone' versie getest gedurende korte meetperiodes, zonder 
externe controle-eenheid. De resultaten zijn goed, behalve het voorkomen van ongewenste 
piekwaarden ('spikes') die niet gefilterd zijn ondanks een geactiveerde datafilter (zie fig 
3.21). Door een regelmatige calibratie aan de hand van NTU-standaarden worden steeds 
dezelfde waarden in NTU bekomen onder gelijke meetomstandigheden. De relatie primair 
signaal-NTU (calibratiecurve) is echter niet gekend. 
Minder praktisch bij de stand-alone versie is de beperkte meet- en logcapaciteit. Indien 
om de 5 minuten wordt gelogd, moeten de batterijen ongeveer elke 10 (tot 14) dagen 
vervangen worden. Daarvoor moet de opstelling worden ontmanteld. Voor het 
sedimentmeetnet is een opstelling met externe voeding en output (met behulp van de Y si 
6500 controle-eenheid) bijgevolg te verkiezen. In dat geval is deze turbiditeitsmeter veruit 
de duurste van de geteste meters, de prijs bedraagt ongeveer het dubbele van een Mobrey-
turbiditeitsmeter. 
Een belangrijke beperking is het bereik van de Ysi-turbiditeitssensor. In 
sedimentconcentraties uitgedrukt gaat dit bereik slechts tot ongeveer een kleine 10 g/1 . Bij 
deze concentratie wordt reeds het maximum van 4300 NTU bereikt. Dit bereik is ruim 
onvoldoende voor het sedimentmeetnet in onbevaarbare waterlopen. 
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Fig 3.21: Meetreeksen voor een Y si- en een CUS65A-sensor op dezelfde locatie. De linkeras geeft 
de NTU-waarden aan van de Ysi-sensor, de rechteras het debiet van de waterloop en de 
concentratie (g/1) van de CUS65A-sensor. De CUS65A-meetreeks is beter gecorreleerd met de 
debietreeks dan deYsi-meetreeks 

Conclusie evaluatie turbiditeitsmeters 
De sensoren uit het gamma van Enclress+ Hauser (CUS65A, CUS65C, CUS41 ... ) geven 
de beste resultaten. De CUS65A en CUS65C meten zeer goed, maar kunnen niet het 
volledige concentratiebereik nauwkeurig bemeten dat gewenst is voor het 
sedimentonderzoek Eventueel kunnen beide sensoren gecombineerd worden op één 
meetplaats, doch dit is praktisch minder haalbaar. De CUS65A sensor kan ingezet worden 
op meetplaatsen waar maximum concentraties van ongeveer 15 gil worden verwacht. De 
CUS65C sensor kan dienen om hogere concentraties nauwkeurig te meten. 
De CUS41 kan het ganse sedimentbereik bemeten, doch vertoont ongewenste 
piekwaarden. Verder onderzoek zal zich toespitsen op het filteren van deze piekwaarden 
via optimalisering van de instellingen. Deze sensor lijkt het meest geschikt om 
turbiditeiten te meten voor nieuwe meetplaatsen van het sedimentmeetnet Met de 3 
CUS41-sensoren die Afdelin Water heeft aangekocht, kunnen verschillende testeenheden 
worden opgezet in het zuidelijk Demerbeken. 

Beide types van de Mobrey-sensoren zijn ongeschikt bevonden. Voor de M150 zijn de 
onverklaarbare schommelingen minstens even groot als de verklaarbare. De ~50 meet 
slechts binnen een klein sedimentbereik, en heeft een ongeschikte vorm. Deze sensoren 
zullen dan ook vervangen worden door Endress+Hauser turbiditeitsmeters. De sensoren 
zullen indien mogelijk doorverkocht worden. Onderhandelingen zijn daarover aan de 

gang. 

Ook de Ysi-sonde is ongeschikt bevonden voor het sedimentmeetnet Niettegenstaande 
een duidelijke correlatie tussen de turbiditeitsmetingen en de sedimentconcentraties 
kunnen ongewenste piekwaarden niet gefilterd worden. Daarbij is het sedimentbereik te 
beperkt (tot 10 g/1). 
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3.2.5 Neerslag 

De pluviometers werken zonder noemenswaardige uitval. Bij onderhoudsbeurten is het 
steeds noodzakelijk de trechter te controleren en eventueel vuil te verwijderen. Bij de 
validatie dient men de meetgegevens terug te koppelen via de manueel gemeten 
hoeveelheid neerslag over een bepaalde periode. 

3.2.6 Monstername 

De monsters worden genomen in functie van ingestelde waterpeilen. Voor de meeste 
stations zijn reeds voldoende stalen genomen bij lagere peilen (~lage 

sedimentconcentraties ), zodat de minimumpeilen voor monstername verhoogd zijn. 
De uitval bij het monsternametoestel (type 'ISCO') is minimaal. Slijtage van de 
pompslang treedt op na een welbepaalde tijd (lekken) en valt op te lossen door 
eenvoudigweg de pompslang te vervangen. 
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3.3 Dataverwerking 

In het voorbije jaar stond dataverwerking voornamelijk in het teken van evalutatie van de 
verschillende types turbiditeitsmeters. 

De sedimentconcentraties van de waterstalen kunnen uitgezet worden in functie van de 
turbiditeitswaarden die de sensoren op het moment van staalname aangeven. Indien het 
mogelijk is een éénduidige relatie te bepalen tussen deze twee eenheden, dan kunnen met 
behulp van deze relatie de continue gemeten turbiditeiten worden omgezet naar continue 
werkelijke sedimentconcentraties. Hierbij is getracht de invloed van verschillen in 
korrelgrootteverdelin in rekening te brengen door de calibratiecurves op te splitsen per 
korrelgrootteklasse (3. 3 .1). 

Voor alle 8 stations zijn de curves bepaald met behulp van alle bruikbare stalen vanaf het 
moment dat de turbiditeitsmeters enigszins bruikbare meetwaarden aangaven (3 .3.2). 
Voor de periodes daarvoor zijn wel sedimentconcentraties bepaald, maar geen bruikbare 
turbiditeitswaarden. In tabel 3.3 wordt aangegeven voor welke periodes de gegevens zijn 
gebruikt. De begindatum geeft aan vanaf wanneer de turbiditeitswaarden bruikbaar zijn, 
de einddatum komt overeen met het einde van de beschouwde periode. Er wordt geen 
onderscheid meer gemaakt in de periodes voor en na de optimalisering van de locatle of 
instellingen van de turbiditeitsmeter. De meeste meetkoppels bekomen voor de 
optimalisering liggen immers in dezelfde lijn van de meetkoppels na optimalisering. De 
'outliners' worden via regressie weggefilterd. Voor deze outliers zijn er verschillende 
verklaringen: een onvoldoende bereik van de turbiditeitsmeter, een verstopte sensor, 
meetfouten bij concentratiebepaling,.. . . Zowel de vergelijkingen van de regressies als het 
aantal weggelaten puntenkoppels bij de regressie wordt telkens per calibratiecurve in 
tabelvorm weergegeven. 

De turbiditeitswaarden zijn afkomstig van Mobrey- of Endress+Hauser (type Cus65A of 
CUS41)-sensoren. Voor de Mobrey-sensoren konden enkel de gegevens van de 
Mobrey

150
-sensoren worden gebruikt, daar het type Mobrey450 bij elke afvoergolf naar zijn 

maximumbereik ging of verstopt raakte. 

Station Type sensor Begin Eind Datum 
datum datum Optimalisering 

metingen 

Broekbeek CUS65A 09/09/2002 14/11/2003 27/10/2002 

Donderij Mtso 06/10/2002 14/11/2003 13/11/2002 

Etikhove CUS65A 01/07/2002 14/11/2003 25/09/02 

Huise afw CUS65A 14/06/02 14/11/2003 25/01103 

Huise opw CUS65A 20/01/03 14/11/2003 20/01/03 

Leupegem M,so 22/11/03 14/11/2003 22/ 11/03 

Maarkekerkern CUS65A 14/01/03 14/1112003 20/03/03 

Vaanbuikbeek M,so 25/12/03 14/11/2003 29/01/03 

Tabel 3.3 Overzicht van de gebruikte gegevens voor de opstelling van de relatie turbiditeit
sedimentconcentratie. De begindatum is de datum vanaf wanneer de turbiditeitswaarden bruikbaar 
zijn, de einddatum komt overeen met het einde van de beschouwde periode. 
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3.3.1 Korrelgrootteverdeling 

Omdat sedimenttextuur een belangrijke invloed heeft op de turbiditeitswaarden, werd de 
korrelgrooteverdeling bepaald voor alle stalen t.e.m. maart 2003. Dit gebeurde m.b.v. een 
Coulter LS van het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout. Aan de hand van de 
verschillen in korrelgrootteverdeling tussen de seizoenen en tussen de verschillende 
stations onderling kan bepaald worden of voor één bepaald station verschillende 
calibratiecurves nodig zijn, of dat voor meerdere stations dezelfde calibratiecurve kan 
toegepast worden. 

Eenmaal de stalen geanalyseerd zijn op de sedimentconcentraties, worden ze om 
praktische reden per gewichtsklasse samengebracht voor een bepaalde periode ( bvb 
samengesteld staal van alle stalen in gewichtsklasse 0-2 gtl voor de maanden jan/feb/maart 
2003). Na de analyses kunnen de volumepercenten per korreldiameter worden uitgezet 
voor elk samengesteld staal (fig 3.22). Om visueel verschillen te kunnen vaststellen in 
korrelverdeling per seizoen, is het interessanter gemiddeldes per seizoen voor de 
verschillende gewichtsklassen in grafiek uit te zetten. Figuren 3.23 t.e.m. 3.27 geven deze 
gemiddelde korrelgrootteverdelingen per seizoen weer voor enkele meetstations. Bruine 
curves staan voor stalen afkomstig uit de maanden oktober t.e.m. maart (verder 
winterregime genoemd), blauwe curves staan voor stalen afkomstig uit de maanden april 
t.e.m. september (verder zomerregime genoemd). 

Noot: de resultaten van de stalen van de maanden oktober t.e.m. december 2002 moeten 
nog verwerkt worden. De resultaten zijn dan ook niet opgenomen in de data-analyse. 
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Fig 3.22 Volumeprocenten per korreldiameter voor verschillende samengestelde stalen (2-5 = 

samengesteld staal van alle stalen met concentraties 2-5 g/1) voor het station 'Broekbeek'. Bruine 
curves staan voor stalen afkomstig uit wintermaanden, blauwe curves staan voor stalen afkomstig 
uit zomermaanden. De gemiddeldes per seizoen worden weergegeven in fig 3.23. 
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Fig 3.24 Korrelgrootteverdeling van de seizoensgemiddelden van de samengestelde stalen voor het 
station 'Etikhove'. 2002-1-3 staat voor de stalen afkomstig van alle gewichtsklassen voor de 
maanden januari t.e.m. maart 2002 
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Fig 3.27 Korrelgrootteverdeling van de seizoensgemiddelden van de samengestelde stalen voor het 
station 'Maarke-kerkem'. 2003-1-3 staat voor de stalen afkomstig van alle gewichtsklassen voor 
de maanden januari t.e.m. maart 2003 

BESPREKING 
Voor enkele stations zijn grote verschillen te zien tussen de verschillende seizoenen 
(Etikhove, Hui se afwaarts), voor andere stations blijven de korrelverdelingen vrij stabiel 
(Broekbeek) doorheen het jaar. Gemiddeld kan men stellen dat de stalen afkomstig van de 
maanden april t.e.m. september (zomerregime) een grotere korrel hebben dan de stalen 
afkomstig van de maanden oktober t.e.m. maart (winterregime). Statistisch gaat dit echter 
niet voor alle stations op: voor het station Etil<hove is er geen significant verschil tussen 
de (gewogen) gemiddelde partikeldiameters van zomer- en winterregime voor het station 
Etikhove. Dit komt omdat de stalen van januari t.e.m. maart 2003 gemiddeld een grotere 
korrel hebben dan de overige stalen afkomstig van het winterregime, en dit zowel voor het 
station 'Etikhove' (fig. 3.24) als het station 'Maarke-kerkem' (fig.3.27). 

De verklaring voor de grotere korreldiameter tijdens het zomerregime kan gevonden 
worden door de concentratiegroottes te bekijken. De gemiddelde sedimentconcentratie per 
genomen waterstaal is systematisch groter in het zomerregime dan in het winterregime 
voor alle stations. Dit is logisch: in de winter is slechts een kleine bui nodig om het peil in 
de beken te doen laten stijgen tot monstemame-niveau, terwijl in de zomer een fikse bui is 
vereist voor eenzelfde peilstijging. Dit houdt in dat voor een staal genomen in het 
zomerregime bij een bepaald peil een grotere sedimentconcentratie zal voorkomen dan een 
staal genomen in het winterregime bij eenzelfde peil. Een uitzondering hierop zijn hevige 
langdurige regenbuien in de winter: de stalen genomen tijdens de intense neerslagperiode 
van de nieuwjaarsperiode 2003 zorgen voor een hogere gemidddelde concentratie voor het 
'seizoen' 2003-1-3. 

Daarbij wordt een positieve correlatie gevonden tussen korreldiameter en staalconcentratie: 
hoe groter de sedimentconcentratie, hoe groter de gemiddelde korreldiameter. Dit wordt 
geillustreerd aan de hand van verschillende concentratieklassen voor het meetstation 
'Vaanbuikbeek' in fig 3.28. Enkel de concentratieklasse 20 tot 30 g/1 (20-30) volgt deze 

trend niet. 
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Fig 3.28 Stijgende korreldiameter voor stijgende concentratieklassen voor het station 
'Vaanbuikbeek'. Alle stalen werden genomen in de periode januari t.e.m. maart 2003. 0-2 staat 
voor concentratieklasse 0 tot 2 g/1. 

Het onderscheid winter-zomerregime is natuurlijk een ruwe onderverdeling, en kan verder 
aangepast worden naargelang de verschillen in korrelgrootteverdeling van de stalen die 
systematisch verder zullen geanalyseerd worden. 

Een eigenaardigheid wordt vastgesteld als men de korrelgrootteverdelingen bekijkt van de 
stalen van de beide stations aan het wachtbekken op de Plankbeek (Huise op- en afwaarts, 
fig 3.29). Verwacht wordt dat de korrelgroottes systematisch kleiner zijn voor het station 
afwaarts het wachtbekken ('Huise afwaarts ') dan voor het station opwaarts dit bekken 
('Huise opwaarts'). In het wachtbekken zullen de grootste fracties immers eerst bezinken. 
Voor de stalen in het zomerregime is dit het geval (fig 3.29, blauwe curves), maar tijdens 
de winter blijkt dit niet op te gaan (bruine curves). Andere stalen moeten dit bevestigen. 

Bij de analyse van de turbiditeitsmeters werd vastgesteld dat er grote verschillen in 
sedimentconcentraties zijn tussen de opgaande en afgaande tak van een golf waarbij de 
turbiditeitsmeter CUS65A zijn maximumwaarde bereikt (fig 3.13 en 3.14). Dit kan wijzen 
op grote verschillen in korrelgrootteverdeling van het sediment tussen de opgaande en 
afgaande tak. Om dit te onderzoeken, zullen de aparte stalen van enkele golven 
geanalyseerd worden in het vooijaar van 2004. 
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fig 3.29 Vergelijking van de korrelgrootteverdelingen voor de stations opwaarts en afwaarts het 
wachtbekken in Huise. Tijdens het zomerregime is de korrelgrootte systematisch kleiner afwaarts 
het bekken, wat overeenkomt met de verwachtingen. Tijdens het winterregime is dit niet het 
geval. 

3.3.2 Calibratiecurves 

Er kan in een eerste fase een onderscheid gemaakt worden tussen de stalen genomen in het 
zomer- en het winterregime: de korreldiameter is groter als het staal wordt genomen 
tijdens de maanden april t.e.m. september. Bij stijgende korrelgroote gaat de turbiditeit 
verlagen voor eenzelfde concentratie. In de calibratiecurves zou dus een verschil moeten 
zijn tussen de meetkoppels afkomstig van het zomer- en het winterregime. 

In de figuren 3.30 t.e.m. 3.37 zijn decalibratiecurves uitgezet voor de 5 CUS65A's en de 3 
Mobrey's aanwezig op de meetstations. Een regressie is gebeurd, eerst met alle 
meetwaarden, dan met een onderscheid naar seizoen toe. Zowel lineaire als niet-lineaire 
regressie werd in aanmerking genomen, de meest significante regressie werd steeds 
verkozen. Bij lineaire regressie werd tot de 3e graad (kubisch) bij de regressie betrökken. 
'Outliers' groter dan een aantal standaardafwijkingen t.o.v. de regressie werden 
systematisch gefilterd. Het aantal gefilterde waarnemingen wordt telkens bij de regressies 
aangegeven. 
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3.3.2.1.Sensortypes CUS65A 

In de y-as worden de sedimentconcentraties afkomstig van de staalnarnes weergegeven 
(gil), de x-as geeft de turbiditeiten weer (in kHz) gemeten door de sensor. 
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Fig 3.30 Calibratiecurve turbiditeitssensor CUS65A voor het station Broekbeek, waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt in de meetwaarden van winter- en zomerregime 

lnittëel aantal 
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Fig 3.31 Calibratiecurves voor de turbiditeitssensor CUS65A van het station Etikhove, waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt in de meetwaarden van winter- en zomerregime 
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Fig 3.32 Calibratiecurves voor de turbiditeitssensor CUS65A van het station Huise afwaarts, 
waarbij een onderscheid wordt gemaakt in de meetwaarden van winter- en zomerregime 

Opmerking: de puntenkoppels die niet weerhouden zijn tijdens de regressie voor winter- en 
zomerregime zijn op de figuur in het rood aangegeven. Deze data is hoofdzakelijk afkomstig van 
de periode vóór optimale plaatsing. 

Initiëel aantal Weerhouden R2 Vergelijking Regressie 
Meetkoppels meetkoppels 

Alle data 249 209 0.234 Y - -2,7 + 5,3 . x - x2 

Winterregime 154 124 0.620 Y- 5,7. x-0,07. x3 

Zomerregime 55 36 0.690 Y - 0,2 + 1,3 . x- 0,3 . x2 
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Fig 3.33 Calibratiecwves voor de turbiditeitssensor CUS65A van het station Huise opwaarts, 
waarbij een onderscheid wordt gemaakt in de meetwaarden van winter- en zomerregime 

Initiëel aantal Weerhouden R2 Vergelijking Regressie 
Meetkoppels meetkoppels 

Alle data 70 32 0.840 Y = 3,9 + 2,84 . x- 0,08 . x2 

Winterregime 33 30 0.950 Y- 66,7-30,6. x+ 3,52. x~ 

Zomerregime 37 4* 0.860 Y- 6,4 . x~.s 

*: Voor het gros van de data is de turbiditeitswaarde niet relevant aangezien de turbiditeitsmeter 
zijn maximumwaarde bereikte op het moment van staalname (0.5 kHz) 
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Fig 3.34 Calibratiecurves voor de turbiditeitssensor CUS65A van het station Maarke-kerkem, 
waarbij een onderscheid wordt gemaakt in de meetwaarden van winter- en zomerregime 

Initiëel aantal Weerhouden ' R2 Vergelijking Regressie 
Meetk.vppd:. meetkoppels 

Winterregime 30 29 0.730 y- 143,2-67,1 . x +7,9. X1 

3.3.2.2 Sensortype Mobrey 

In de y-as worden de sedimentconcentraties afkomstig van de staalnarnes weergegeven 
(g/1), de x-as geeft de turbiditeiten weer gemeten door de sensor. De turbiditeiten zijn niet 
de oorspronkelijke turbiditeitswaarden (dB voor Mobrey), maar overeenkomstige PV
waarden (fictieve g/1). De turbiditeitswaarden kunnen immers niet op zich gelogd worden, 
en worden in de logger via een 4-20 mA signaal omgezet naar fictieve 
sedimentconcentraties. 
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Initiëel aantal Weerhouden R2 V erg el ijking Regressie 
Meetkoppels meetkoppels 

Alle data 143 138 0.750 y = 0,6- x+ 0,02 . :x2 

Winterregime 133 128 0.790 Y = 0,7 + 0,001 . X3 

Zomerregime 10 5 0.990 Y = 0,1 + 0,05. x+ 0,06. X2 

Station VAANBUIKBEEK 
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Fig 3.37 Calibratiecurves voor de turbiditeitssensor Mobrey (M150) van het station Vaanbuikbeek, 
waarbij een onderscheid wordt gemaakt in de meetwaarden van winter- en zomerregime 

Initiëel aantal Weerhouden R2 Vergelijking Regressie 
Meetkoppels meetkoppels 

Alle data 93 68 0.870 y- 0,48 + 0,82 . x 

Winterregime 79 61 0.670 y- -0,07 . x+ 1 

Zomerregime 14 7 0.990 y- 0,8 + 0,8 . x 
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ALGEMEEN 

Het laatste semester zijn er amper data ter bepaling van de calibratiecurves bijgekomen. 
Het aantal hoogwatergolven was immers zeer beperkt. 

Voor de CUS65A-sensoren wordt met behulp van regressie meestal een kwadratisch tot 
kubische relatie bekomen tussen sedimentconcentratie en turbiditeit. Voor de stations 
waar een groot \'erschil in korrelgrootte aanwezig is tussen winter- en zomerregime is de 
opsplitsing van de calibratiecurve een goede zaak (bvb station 'Huise afwaarts'). Bij 
stations waar er praktisch geen verschil is tussen winter- en zomerregime (bvb 
'Broekbeek) heeft dit minder zin, de correlatiecoëfficiënt stijgt amper door de opsplitsing. 

Voor de Mobrey-sensoren is de relatie tussen turbiditeiten en concentraties lineair tot 
kubisch. Het is opvallend dat de Mobrey-sensoren goed scoren wat betreft de kwaliteit 
van de regressie zeker na opsplitsing van de data in seizoenen. Bekijkt men een typische 
meetreeks van een Mobrey-sensor (Fig. 3.38), dan wordt duidelijk dat er wel degelijk een 
correlatie is tussen de peilen (~ concentratie) en de turbiditeiten. Het zijn de 
onverklaarbare schommelingen die te groot zijn, en waardoor de meter onbruikbaar wordt. 
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Fig 3.38 Typische datareeks voor een turbiditeitsmeter M,so, gemeten op het station Leupegem. 
Onverklaarbare schommelingen maken de meetreeks weinig bruikbaar 
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Met behulp van de bovenstaande calibratiecurves kunnen de continue turbiditeitsreeksen 
omgezet worden naar continue sedimentdebietreeksen. Voor de Mobrey-sensoren zal deze 
omzetting echter een stuk minder betrouwbaar zijn dan voor de CUS65-sensoren. 

De validata van de data van het afgelopen jaar is reeds aangevangen. De ruwe data 
afkomstig van de meetstations, zowel voor sedimentdebietreeksen als voor afvoer- en 
regenreeksen wordt eerst visueel gescreend op grote onnauwkeurigheden of 
onregelmatigheden. Met behulp van PDM-modellen worden ontbrekende of foute 
afvoerreeksen gecorrigeerd en aangevuld. Vervolgens worden de reeksen omgezet naar 
continue 15 '-waarden, waarbij eveneens rekening wordt gehouden met correcties voor de 
neerslagwaarden. De turbiditeitsreeksen worden op basis van de beschikbare 
sedimentgegevens en calibratiecurves voor de verschillende stations omgezet naar continue 
sedimentdebietreeksen. Deze validatie is nog niet afgerond. 

3.4 Adviesverlening 

3.4.1 Begroting slibvolumes overloopgebieden 

Overloopgebied Michelbeke 

In Michelbeke is door AMINAL, Afdeling Water een gecontroleerd overloopgebied 
gepland om de wateroverlast in het gebied te berheersen. Het gebied is volgens het 
gewestplan ingekleurd als natuurgebied en functioneert momenteel reeds als komberging 
bij grote stormen. Door Afdeling Natuur van AMINAL is gevraagd de slibafzetting te 
begroten die zou optreden eenmaal dit overloopgebied is ingericht. Voor alle details 
omtrent deze studie wordt verwezen naar nota IN.A.2003. 73: Begroting van het 
slibvolume voor het overloopgebied te Michelbeke. 

Voor deze studie werd geopteerd om de sedimentvracht te berekenen voor een gelijkaardig 
stroomgebied (stroomgebied Maarkebeek tot meetstation Leupegem) waarvan de 
sedimentgegevens bekend zijn, en daarna de omrekening uit te voeren naar het 
overloopgebied te Michelbeke. Met behulp van regressietechnieken en de nodige 
correctiefactoren werd berekend dat gemiddeld een hoeveelheid slib van 554 ton/j met het 
afvoerwater zal worden meegevoerd in het overloopgebied van Michelbeke. Deze 
schatting gebeurde op basis van neerslag- en sedimentdebietgegevens van de voorbije 30 
jaar (fig 3.39). Hiervan zal slechts een deel binnen het overloopgebied achterblijven: 
jaarlijks gemiddeld een sedimentlaag van ongeveer 2,7 mm dik over dit gebied van 9,6 ha. 
Voor de laagst gelegen gebieden is de maximum te verwachten verhoging 1 à 2 cm/jaar. 

Om deze inschatting van toekomstige slibafzetting objectief te kunnen evalueren, werd een 
palynologisch en sedimentologisch onderzoek uitgevoerd in dit gebied. Aangezien het 
onderzoeksgebied reeds ongeveer 20 jaar dienst doet als overloopgebied, kan de 
slibafzetting van de voorbije 20 jaar immers een indicatie zijn van de te verwachten 
sedimentatie éénmaal het gecontroleerd overloopgebied in werking is getreden. Met 
behulp van het Laboratorium voor Paleo-ecologie en Landschapsgenese onder leiding van 
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Prof. Dr. C. Verbruggen werden laterale proefboringen, pollen- en sedimentanalyses 
uitgevoerd (fig 3.40). De hoofdopdracht van het onderzoek was doorheen het 
bodemprofiel het tijdstip te kunnen vaststellen van het begin van de regelmatige 
overstromingen in het gebied (ongeveer 20 jaar geleden). Noch de pollenanalyses noch 
het sedimentologisch onderzoek konden echter dit breekpunt duidelijk vastleggen in het 
profiel. Hierdoor is het niet mogelijk te bepalen wat de slibafzetting is geweest gedurende 
de laatste 20 jaar. Wel is gebleken dat de sedimentatieomstandigheden niet constant zijn 
gebleven in de laatste eeuwen. Meer details kunnen gevonden worden in de nota 
IN.A.2003.187: bodemprofielonderzoek voor het overloopgebied te Michelbeke. Op 
basis van andere onderzoeken in Midden-België kan de sedimentatiesnelheid van de laatste 
20 jaar geschat worden op 2 mm/jaar. Aangezien de geborgen volumes zullen vergroten 
éénmaal het gecontroleerd overstromingsgebied in werking treedt, kan gerekend worden 
op sedimentatiesnelheden van 3 tot 4 mm/jaar voor de zone die frequent zal overstromen 
(noordelijk deel). Dit komt overeen met hetgeen op basis van de regressievergelijkingen 
werd gevonden. 
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Fig 3.39: Geschatte sedimentvrachten en afvoerhoeveelheden. De rechteras geeft het afgevoerd 
watervolume per jaar weer in de Maarkebeek (in 106 m3

). De linkeras geeft de geschatte jaarlijkse 
slibafzetting in het overloopgebied in Michelbeke weer (ton) voor de voorbije 30 jaar indien het 
overloopgebied die periode reeds in werking zou geweest zijn 
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Fig 3.40: aanduiding staalnameplaatsen binnen de profielput in het overloopgebied te Michelbeke 

Wachtbekken Huise 

De methode die gebruikt is om de slibvolumes te begroten voor de Zwalm kan eveneens 
gebruikt worden om de sedimentstromen op de Plankbeek in te schatten. Met behulp van 
de modellering van de vangefficiëntie van het wachtbekken te Huise, kan dan een 
begroting gemaakt worden van de slibafzetting in Huise. Hiervoor wordt samengewerkt 
met het laboratorium voor experimentele Geologie/Geografie van de Kuleuven. Deze 
inschatting van de slibafzetting kan gecontroleerd worden door de in- (meetstation Huise 
opwaarts wachtbekken) en uitgaande sedimentdebieten (meetstation Huise afwaarts 
wachtbekken) in rekening te brengen. De nauwkeurigheid van deze sedimen1metingen kan 
op zijn beurt geverifiëerd worden met behulp van topografische opmetingen van het 
wachtbekken. In maart 2003 is het wachtbekken reeds nauwkeurig opgemeten, en dit zal 
worden herhaald eind 2003. 

Met behulp van deze semesteriële opmetingen kan een nauwkeurig beeld worden 
verkregen van de sedimentafzettingen binnen het wachtbekken. Dit zal bijzonder nuttige 
informatie leveren betreffende sedimentafzettingen in wachtbekkens. 


