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1. INLEIDING 
 
Als voorbereiding op de modelleringsstudies van de Afdeling Water en als hulpmiddel bij tal 
van hydrologische studies werd aan de Onderzoeksgroep Landelijk Waterbeheer van het 
Instituut voor Natuurbehoud de bepaling van de stroomgebiedsneerslagen voor de 
stroomgebieden van het Limnimetrisch net van de Afdeling Water uitgevoerd. De 
methodologie hiervoor, werd uitvoerig toegelicht in het document “Bepaling van de 
Thiessenneerslagen voor de stroomgebieden van het limnimetrisch net van de Afdeling 
Water” (IN.A.2003.40). 
 
Op vraag van de Afdeling Water en het studiebureau Soresma wordt hier dieper ingegaan op 
de kwaliteit van de stroomgebiedsneerslagen die op deze manier 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. Hieronder worden deze twijfelachtige waarden geïllustreerd en 
becommentarieerd. Er wordt verder gezocht naar de oorzaak van deze waarden.  
 

2. Bepaling van de Thiessen-neerslagen voor de Aabeek 
 
Het stroomgebied van de Aabeek (limnigraaf nr. HIC 513, AMWA nr. 833/2, RUG nr. 76) 
maakt deel uit van het Maasbekken. Dit stroomgebied heeft een oppervlakte van 58 km². Voor 
de bepaling van de Thiessenneerslagen werd gebruik gemaakt van de pluviometergegevens 
van de KMI-stations EL5 te Meeuwen, EL54 te Lozen-Bocholt, EL6 te Kleine Brogel en EL7 
te As. De gebruikte Thiessen-coëfficiënten staan in tabel 1. Voor de spreiding van de 
Thiessen-dagsommen over de uren van de dag werd in eerste instantie gedacht aan de 
dichtstbijzijnde KMI-pluviograaf te Mol (EA26). Van deze pluviograaf werden voor na 1996 
tot vandaag nog geen cijfers ontvangen van het KMI. In tweede instantie werd dan gebruik 
gemaakt van de KMI-pluviograaf te Geel (EA25). Deze bevindt zich op een afstand van meer 
dan 37 km van het centrum (zwaartepunt) van het stroomgebied van de Abeek.  
 

Tabel 1: gebruikte Thiessen-coëfficiënten voor de Aabeek 
 513 EL5 EL54 EL6 EL7 Som 

1 0.82 0.05 0.02 0.11 1.00 
2 0.93 0.05 0.02 - 1.00 

 
 
Vooraleer de uurwaarden te bepalen werden de ontbrekende gegevens van de pluviograaf 
EA25 aangevuld met deze uit omliggende pluviografen. In tabel 2 vindt U het aantal 
ontbrekende waarnemingen (procentueel per jaar) en met welke pluviograafstations deze 
werden aangevuld. Ondanks het feit dat de HIC-pluviografen niet gevalideerd worden, is bij 



de aanvulling geopteerd om ook HIC-pluviografen te gebruiken om de discrepantie tussen 
originele en aangevulde waarden niet te groot te maken.  
 

Tabel 2: ontbrekende waarnemingen bij pluviograaf EA25 
Ontbrekende 

waarnemingen 
1997 

Ontbrekende 
waarnemingen 

1998 

Ontbrekende 
waarnemingen 

1999 

Ontbrekende 
waarnemingen 

2000 

Ontbrekende 
waarnemingen 

tot 06/2001 

Aangevuld met 

66 % 35 % 28 % 2 % geen T083 (Lommel) 
T122 (Aarschot) 
G162 (Linkhout) 

 
 

3. Dagspreiding 
 
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 tabel 3 staan de 
dagen waarop de spreiding van de neerslag uniform gebeurde voor de Thiessen-neerslag van 
de Aabeek. 
 

Tabel 3: dagen waarop de spreiding uniform gebeurde 
18/05/1997 03/08/1998 19/10/2000 
22/05/1997 01/10/1998 20/11/2000 
13/06/1997 14/07/1999 29/11/2000 
14/06/1997 22/07/1999 03/03/2001 
27/02/1998 08/08/1999 17/07/2001 
13/03/1998 26/09/1999 16/08/2001 
01/05/1998 22/11/1999 18/08/2001 
30/05/1998 08/05/2000 26/08/2001 
31/05/1998 20/09/2000 14/10/2001 

 
 
In totaal zijn er dus 28 dagen in vijf jaar (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 HIC-pluviografen waarmee 
deze aangevuld werd. 
 

4. 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. 
 
De piek van 30/06/1998 (15 mm) lijkt OK, de spreiding komt voor bij verschillende 
pluviometers in de omgeving en dus ook in de Thiessen-neerslagen van buur-stroomgebieden. 
De verdeling gebeurde via pluviograaf G162 te Aarschot van het HIC (EA25 en T083 hebben 
geen metingen die periode). Deze piek werd nauwelijks waargenomen door de pluviograaf 
(0,1 mm).  
 



De piek van 04/07/1999-05/07/1999 is ontstaan uit dagsommen van 44 mm voor pluviometer 
EL5, 37 mm voor pluviometer EL54 en 60 mm voor pluviometer EL7. Het lijkt dan ook 
waarschijnlijk dat deze storm effectief plaatsvond. De spreiding gebeurde met pluviograaf 
T083 van het HIC. Deze piek kende een totaalvolume van 16 mm op drie uur tijd bij de 
pluviograaf. 
 
Ook voor de piek van 04/07/2000 vinden we pluviometerdagsommen van EL5: 70 mm, van 
EL54: 50 mm, van EL7: 68 mm, zodat het voorkomen van de bui niet bediscussieerd kan 
worden. De spreiding gebeurde met de pluviograaf van Geel (EA25), die zelf geen (!) grote 
piek kende, waardoor de spreiding sterk geconcentreerd gebeurde ! 
  
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.  
 
 

5. 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 
HIC-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 HIC-pluviografen. Op het moment dat de KMI-pluviograafwaarden vanaf 
juli 2001 ter beschikking komen zullen deze Thiessenneerslagen herverdeeld worden voor het 
jaar 2001.  
 
 

6. 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 HIC-pluviografen te Lommel, Aarschot of Linkhout. Verschillende kleine buien en grote 
zomerstormen vinden ter hoogte van het stroomgebied wél plaats, maar worden niet of 
nauwelijks geregistreerd door de pluviograaf op 40 km afstand. Verder dienen de waarden na 
juni 2001 zeer voorzichtig (=niet !?) gebruikt te worden omdat ze puur gebaseerd zijn op de 
ongevalideerde spreiding van de HIC-pluviografen.  
 
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 2001). Wij hopen dat deze analyse een 
stimulans kan zijn voor het bestuur om hier verder werk van te maken. 
 


