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

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

 
Elk van deze bewerkingen op de reeks van de Molenbeek te Massemen zal uitvoerig 
toegelicht worden in het vervolg van deze nota. 
 
 
Analyse van de debietkromme(n) en van de peilreeks 
 
 
Voor elk van de stations is de debietkromme nagegaan. Hierbij is vooral aandacht besteed aan 
het bestreken interval van peilen, de spreiding van de calibratiepunten en de verklaring 
hiervoor, en verschuivingen van peilen in de loop van de tijd.  
Simultaan zijn ook de peilreeksen onderzocht op abnormaliteiten en verbanden tussen beide 
(calibratiepunten en peilreeksen) zijn opgespoord. 
 
Steenbeek te Merkem of Stenensluisvaart te Houthulst (VHA), HIC nr. 499, AMWA nr. 892, 
RUG-nr. 12 
 
Station op de Steenbeek werd in gebruik genomen in september 1990. Sindsdien wijzigde 
niets aan de opstelling. De nulpuntshoogte is 4,35 m TAW. De limnigraaf is gesitueerd 
afwaarts van een duiker. Het betreft hier een stroomgebied van een 20-tal km². Vanaf een 
hoogte van ongeveer 1,5 m zal de duiker volstromen, wat een invloed zal hebben op de 
geregistreerde hoogten, maar hiervan is geen effect te zien in de peilreeksen, noch in de 
ijkingsmetingen (maximaal bemeten hoogte is 1,33 m). 
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Het maximale waterpeil bedroeg 2,06 m op 19/11/1991 wat overeenkomt met een debiet van 
4,12 m³/s volgens de HIC-kromme of 3,679 m³/s volgens de RUG-kromme. Een 15-tal pieken 
in tien jaar tijd komen boven de 1,5 m. Het gemiddeld jaarmaximum voor het debiet bedraagt 
2,696 m³/s (berekend met de RUG-kromme), wat overeenkomt met een hoogte van ongeveer 
1,6 à 1,7 m  
 
Er zijn 57 calibratiemetingen verricht, waarvan weinig bij grote hoogten. Het sporadische 
karakter van de hoge pieken kan daar een verklaring voor zijn. De extrapolatie van de 
debietkrommen tot grotere hoogten dient dan ook met voorzichtigheid te gebeuren. De 
maximaal bemeten hoogte is 1,33 m. 
 
De RUG_96-kromme: debietkromme bestaat uit één deel. De volgende vergelijking is door de 
RUG voorgesteld: 
 
  8378,1)03,0.(0,1 −= hQ
 
De HIC-kromme bestaat uit drie delen. Een eerste deel (derde graad) wordt toegepast bij 
hoogten van 0 cm tot 45 cm. Het tweede deel van de kromme is opnieuw een 
derdegraadsvergelijking die vertrekt vanaf 45 cm en loopt tot 65 cm. Dit kan als een overgang 
beschouwd worden naar het derde deel, een tweedegraadskromme. De HIC-kromme heeft de 
volgende vergelijkingen : 
 
    Q = a0 + a1.h + a2.h^2 + a3.h^3 
a0 a1 a2 A3 hmin hmax 
0.0000 -0.00290 0.36140 1.54400 0.000 0.450 
-0.02820 -0.47980 2.90570 -1.44020 0.450 0.650 
-0.13390 0.45480 0.78250 0.00000 0.650 1.500 
 
In figuur 1 zijn de ijkingen gegeven samen de HIC-kromme en de RUG_kromme.  
Wat hierbij voornamelijk opvalt zijn de ijkingsmetingen van 1991 en 1993 die een tiental 
centimeter hoger liggen dan de andere. Ook één waarneming uit 1996 ligt hoger. Bij nazicht 
van de peilreeksen blijkt zich inderdaad een verschuiving voor te doen in de loop van de 
maand november 1991 (tijdens de piekhoogten) (Figuur 5). De waarnemingen uit 1991 
blijken allemaal van tijdens of na die gebeurtenis. Deze verschuiving bedraagt ongeveer 10 
cm en houdt stand tot 06/1994, waarna de laagwaterpeilen terug een tiental centimeter zakken. 
Deze laatste verschuiving kan te wijten zijn aan een ruiming (navragen). Om hiermee 
rekening te houden werden de calibratiemetingen tussen die data met tien centimeter 
verminderd. Ook in de peilreeksen dient dit te gebeuren (dit reduceert het hoogste peil ook tot 
1,96 m). Op die manier werd figuur 2 bekomen. Het hoge punt in 1996 kon op die manier niet 
verklaard worden. Dit punt is een waarneming tijdens een zeer hevige zomerstorm in 
augustus. De hoge waterstand zal hier waarschijnlijk te verklaren zijn door opstuwing 
tengevolge van plantengroei op de wanden van de beek op hoogten waar gewone zomerpeilen 
niet reiken. 
 
Doorheen deze punten is een regressiekromme getekend. De beste fit is bekomen door de 
volgende functie:  
 
   32 .10150,0.15688,1.040731,00054,0 hhhQ −++=
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Wanneer de waarneming van augustus 1996 buiten beschouwing wordt gelaten, bekomt men 
de volgende functie: 
 
  32 .828,0.21188,0.613,0045,0 hhhQ +−+=
 
De vier krommen werden samen voorgesteld in figuren 3 en 4. Hieruit blijkt dat de HIC- en 
RUG-kromme de laagwaterdebieten onderschatten. Bij de HIC-kromme is deze 
onderschatting het grootst. Vanaf een hoogte van ongeveer 70 cm lopen de eerste 
regressiekromme en de HIC-kromme samen. Het grootste verschil tussen beide 
regressiekromme is de extrapolatie naar hoogwaterdebieten. Aan de hand van de huidige 
ijkingsmetingen is het moeilijk een keuze te maken tussen beide krommen. Meer 
calibratiepunten bij grote hoogten zouden de onzekerheid over de ligging van de kromme 
sterk kunnen reduceren.  
De studie van hoogwaterafvoeren voor West- en Oost-Vlaanderen onderzocht de regressie 
tussen hoogwaterafvoer en stroomgebiedsmaxima. Op basis van deze regressie wordt het 
gemiddeld hoogwaterdebiet ingeschat op 2,3 m³/s, waar het op basis van de RUG_kromme 
2,7 m³/s bedraagt. Het weerhouden van de tweede regressiekromme zou dit verschil nog 
groter maken. 
Voor de eenvoud wordt voorgesteld de eerste regressiekromme te hanteren tot 77 cm, waarna 
de HIC-kromme kan gebruikt worden. 
 
Tabel 1: IJkingen 
DATE Q H Hverbeterd
19 december 1995 0.002 0.09 0.09 
29 juli 1997 0.004 0.09 0.09 
15 mei 1996 0.021 0.11 0.11 
6 december 1994 0.062 0.22 0.12 
5 december 1994 0.062 0.23 0.13 
28 september 1995 0.051 0.155 0.155 
27 april 1998 0.038 0.16 0.16 
5 september 1996 0.018 0.165 0.165 
10 november 1992 0.07 0.27 0.17 
20 oktober 1993 0.043 0.27 0.17 
16 januari 1992 0.052 0.3 0.2 
10 juni 1992 0.061 0.32 0.22 
14 december 1994 0.118 0.33 0.23 
19 maart 1993 0.023 0.34 0.24 
14 oktober 1998 0.046 0.25 0.25 
25 september 1995 0.114 0.25 0.25 
28 oktober 1992 0.135 0.35 0.25 
27 april 1992 0.065 0.35 0.25 
21 november 1997 0.102 0.27 0.27 
20 december 1995 0.168 0.27 0.27 
17 september 1996 0.042 0.27 0.27 
 30 september 1993 0.119 0.39 0.29 
 23 juni 1998 0.129 0.3 0.3 
29 oktober 1996 0.175 0.325 0.325 
12 december 1994 0.21 0.43 0.33 
16 november 1993 0.281 0.45 0.35 
16 maart 1992 0.158 0.45 0.35 
13 februari 1996 0.257 0.35 0.35 
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4 oktober 1994 0.291 0.47 0.37 
10 januari 1994 0.321 0.47 0.37 
23 november 1992 0.268 0.48 0.38 
8 oktober 1998 0.099 0.38 0.38 
21 januari 1999 0.166 0.41 0.41 
22 oktober 1993 0.224 0.52 0.42 
30 juni 1997 0.182 0.45 0.45 
13 januari 1994 0.463 0.57 0.47 
10 december 1994 0.447 0.6 0.5 
10 december 1999 0.283 0.51 0.51 
22 november 1996 0.471 0.51 0.51 
4 januari 1995 0.298 0.54 0.54 
15 oktober 1997 0.199 0.55 0.55 
12 januari 1995 0.326 0.56 0.56 
22 januari 1993 0.275 0.68 0.58 
20 december 1991 0.46 0.69 0.59 
24 januari 1995 0.41 0.625 0.625 
7 januari 1998 0.767 0.72 0.72 
6 november 1991 0.477 0.86 0.76 
5 november 1998 0.658 0.77 0.77 
27 januari 1995 0.754 0.79 0.79 
13 januari 1993 0.603 0.89 0.79 
21 november 1991 0.642 0.92 0.82 
15 november 1991 0.716 0.99 0.89 
15 december 1999 1.056 0.93 0.93 
22 december 1993 1.448 1.07 0.97 
21 november 1996 1.25 0.98 0.98 
30 augustus 1996 0.955 1.16 1.16 
7 december 1992 1.84 1.33 1.23 
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Figuur 1 : ijkingen en debietkrommen van HIC en RUG (labels verwijzen naar het jaar van de 

meting) 
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Figuur 2 : Verbeterde calibratiemetingen 
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Figuur 3: Vier debietkrommen doorheen de verbeterde hoogtes. 
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Figuur 4: Inzooming van figuur 4 op laagwater 
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Figuur 5: Peilverschuiving vanaf november 1991 tot juli 1994 
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PDM-modellering 
 
Aan de hand van de verbeterde debietkrommen werden de peilgegevens getransformeerd tot 
een debietreeks. Deze reeks werd gebruikt als input voor een eenvoudig PDM-model. Het 
resultaat van dit model dient als hulpmiddel bij de verbetering van de gegevensreeks. Bij de 
opmaak en de calibratie van het model werd daarom vooral aandacht besteed aan een goede 
simulatie van de basisafvoer. In de modelleringstudies kunnen andere parametersets naar voor 
komen, omdat hier het accent ligt op de piekafvoeren. Hoewel beiden niet los kunnen gezien 
worden kunnen de twee benaderingswijzen toch tot verschillende resultaten leiden. Voor de 
calibratie werd de methodologie gehanteerd zoals ze voorgeschreven is in het bestek voor de 
modelleringstudies van de afdeling Water. 
 
Voor de bepaling van de parameters k1 en k2 werd gebruik gemaakt van de regressie tussen 
de stroomgebiedoppervlakte en de parameters die konden getrokken worden met behulp van 
de modelparameters uit de modelleringstudies 1999. 
 
Als optimale parameterset werden de volgende parameters weerhouden: 
 
 

Tabel 2: Optimale parameterset van het PDM-model voor de Steenbeek te Merkem 
Cmin 41.5 
Cmax 636 
B 1.25 
Be 3 
k1 18.2 
k2 1.5 
Kb 0.01 
Kg 7600 
St 24.8 
Qconst 0.002 

 
Met deze parameterset werd een correlatie van 70 % teruggevonden voor de calibratie-events. 
De hele reeks (uurwaarden) wordt dan gemodelleerd met een correlatie van 63 %, wat nog net 
een aanvaardbare correlatie is. In figuur 6 worden de simulatieresultaten getoond voor alle 
data. De lage correlatie is te wijten aan verschillende factoren. In de eerste plaats is er een vrij 
slechte overeenkomst tussen neerslag-events en afvoergebeurtenissen. Dit komt voornamelijk 
omdat het hier een relatief klein stroomgebied betreft zonder pluviograaf in de onmiddellijke 
omgeving. Het al dan niet optreden van neerslag op enkele tientallen kilometer van het 
stroomgebied hoeft niet te resulteren in afvoer in het stroomgebied. Als tweede oorzaak zien 
we dat begin 1990 en in de winter 1995/1996 zeer weinig afvoer opgetreden is in verhouding 
tot de gevallen neerslag/gemodelleerde neerslag.  
 
Opvallend bij de resultaten was dat de grote afvoerpieken zeer gelijkend waren bij de 
gemodelleerde en gesimuleerde reeksen, wat de hypothese bevestigd dat er hier voornamelijk 
een probleem is van neerslaginput. Dit komt immers het sterkst tot uiting bij de kleinere 
buien. 
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Figuur 6: Simulatieresultaten voor de Steenbeek te Merkem 

 
 
Verbetering van de debietreeksen 
 
 
Met behulp van de opmerkingen uit de visuele inspectie, opmerkingen uit de analyse van de 
debietkromme, de reeks van Thiessenneerslag voor het stroomgebied, de gemodelleerde reeks 
en de ‘ongekuiste’ reeksen van naburige stations werd de reeks van de Steenbeek te Merkem 
grondig doorgelicht en opgekuist. Dit gebeurde met behulp van het programma WISKI-TV.  
 
De reeks van de Steenbeek te Merkem 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. 
 
 
Effecten reeksverbetering 
 
Om een eerste indruk van het belang van de ‘verbetering’ te geven zijn hieronder enkele 
karakteristieken van de oude en nieuwe reeks getoond. 
 

1. frequentieverdeling 
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In figuur 7 worden de overschrijdingsprocenten van de afvoeren voor de Steenbeek 
voorgesteld (frequentieduurlijnen) . In Tabel 3 worden de respectievelijke 
overschrijdingspercentages getoond.  
 
Voor de Steenbeek wijzigt de frequentieverdeling aanzienlijk voor de lage afvoeren. Deze 
wijziging zal grotendeels te wijten zijn aan de aanpassing van de debietkromme voor late 
afvoeren. Gemiddelde afvoeren wijzigen nauwelijks.  
 
 

Tabel 3 : Overschrijdingsdebieten voor de Steenbeek 
% Debiet

verb
Debiet

onverbeterd
verhouding 

(verb/onverb)

5 0.5585 0.52 1.074
10 0.344 0.323 1.065
25 0.1485 0.138 1.076
50 0.059 0.057 1.035
75 0.025 0.015 1.667
90 0.01428216 0.004 3.571
95 0.012 0.003 4
98 0.01 0.002 5

max 2.317 3.679 0.630
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Figuur 7: Duurlijnen voor de Steenbeek: in het rood de origin
 

 
2. volume’s 

 
In Tabel 4 worden de gemiddelde afgevoerde volume’s uitg
afvoer als basisafvoer en snelle afvoer. Ook worden de verh
voor de verbeterde en onverbeterde reeks gegeven. Voor de
de ‘eenvoudige’ methode gebruikt die voorgesteld werd doo
 

- De methode maakt gebruik van de gemiddelde daga

 Steenbeek te Merkem 
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- Er worden n niet overlappende blokken van 5 dagen gevormd. De minimumwaarden 
voor de afvoer in deze blokken noemt men Q1, Q2, ..., Qn. 

- Per drie blokken worden de minimumwaarden vergeleken: (Q1,Q2,Q3), (Q2,Q3,Q4), ... 
(Qn-2, Qn-1, Qn). Als voor een groep de buitenste waarden Qi-1 en Qi+1 beide groter zijn 
dan 90 % van de centrale waarde Qi dan is de waarde Qi een deel van de 
basisafvoerkromme. Op die manier bekomt men een non-equidistante reeks van 
basisafvoerwaarden.  

- Deze reeks wordt lineair geinterpoleerd om terug een equidistant reeks te krijgen met 
basisafvoerwaarden. Steeds wordt gecontroleerd of de basisafvoer bij deze interpolatie 
niet hoger komt te liggen dan de werkelijke afvoer. 

 
Voor de Steenbeek bedraagt de stijging van het afgevoerde volume tengevolge de 
verbeteringen 7,5 %. Deze stijging is te wijten aan een stijging van de basisafvoer met 12 
mm/jaar (10 %) en een stijging van de snelle afvoer met gemiddeld 7 mm/jaar (5,3 %). De 
globale runoffcoëfficiënt stijgt met ongeveer 1 %. De verviervoudiging van 95%-
percentieldebieten (en kleinere debieten) leidt slechts tot een lichte toename van het 
afgevoerde volume basisafvoer. 

 
 

Tabel 4: Volume’s en verhoudingen voor de Steenbeek te Massemen 
Totale runoff 

(mm/jaar)
Basis- afvoer 

(mm/jaar)
Snelle afvoer 

(mm/jaar)
RC globaal 

(%)
Neerslag 
(mm/jaar)

Verbeterd 275.0 130.2 144.9 18.5 782.1
 

Onverbeterd 255.5 118.2 137.5 17.6
 

Verhouding (%) 107.6 110.2 105.3 105.3
 

 
BESLUIT OPTIMALISATIE 
 
Het station 449, op de Steenbeek te Merkem vertoont is een vrij “propere” reeks, waardoor er 
niet veel verbetering behoefde. Voornamelijk het onderzoek van de debietkromme leverde 
belangrijke aanpassingen. 
 
De aanpak van zowel debietkrommen als de reeks zelf garandeerd een ‘integrale’ benadering 
en een zo volledig mogelijke verbetering. Het onderzoek van de debietkromme heeft een 
invloed op alle gegevens, zowel hoog- als laagwater, waar de reeksverbetering zich 
voornamelijk concentreert op aanpassingen van laagwater, gezien de grote onnauwkeurigheid 
en de vele fouten die hier optreden. De modellering met behulp van PDM geeft aanvaardbare 
resultaten die als basis kunnen gebruikt worden voor de verbetering.  
 
Zowel de ruwe debietwaarden (na omzetting met de ‘beste’ debietkromme), als de 
‘verbeterde’ debietreeks kunnen, samen met dit verslag gedownload worden van 
ftp://ftp.instnat.be/users/pcabus/data . 

ftp://ftp.instnat.be/users/pcabus/data

