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Verslag

Wat is hydrologie? 
Een zoektocht naar een (betere) 

oplossing van de waterbalans
Tweede lezing in de reeks Jong en Oud in de Hydrologie (JOH!)

Mieke Hulshof1, Simon van Meijeren1

 

In de NHV-serie Jong en Oud in de Hydrologie (JOH!) ontmoeten we de helden achter 
onze hydrologische parameters, functies en theorieën. Tijdens JOH! bezoeken we be-
drijven in de watersector en discussiëren we (informeel) over het verleden, heden en 
toekomst van de hydrologie. Op 12 april vond de tweede JOH! plaats bij Hydrologic in 
Amersfoort met Ir. in de Hydrologie Piet Warmerdam van de Wageningen Universiteit. 
Piet Warmerdam is onder andere bekend van zijn onderzoek naar de afvoerdynamiek 
van de Hupselse Beek. Zijn motto voor de avond was dan ook "de Hupsel, inspiratiebron 
voor hydrologen: speuren naar de samenhang tussen metingen en verschijnselen". 

Aanvang avond

In totaal waren er 18 aanwezigen en om 19:00u gingen we van start met eerst een 
korte introductie van de NHV. Daarna volgde een presentatie van Meike Coonen (Ad-
viseur Water bij Hydrologic) over de visie van Hydrologic en drie korte pitches: eerst 
van Marcel Alderlieste (Adviseur Waterbeheer bij Hydrologic) over de ontwikkeling 
van een event-database-tool binnen HydroNET, daarna van Martin Colee (Stagiair 
Remote Sensing bij Hydrologic) over het monitoren van waterkwaliteit op basis van 
Remote-Sensing-beelden en tot slot een pitch van Meike Coonen over de ontwikkeling 
van een implementatieplan voor het Kierbesluit Haringvliet.

Lezing Piet Warmerdam

Na een korte pauze was de eer aan Piet Warmerdam. Piet gaf een presentatie met als 
titel "Wat is hydrologie? Een zoektocht naar een (betere) oplossing van de waterbalans" 
waarin hij veelvuldig verwees naar zijn geliefde onderzoeksgebied de Hupselse Beek.

1 Mieke Hulshof (mieke.hulshof@acaciawater.com) en 
   Simon van Meijeren (simon.vanmeijeren@acaciawater.com) werken bij Acacia Water te Gouda.



STROMINGEN 32 (2018), NUMMER 154

Afbeelding 1: Veldwerk Hupselse Beek 1972 (archief Warmerdam)

Piet begint bij de geschiedenis van de hydrologie omdat volgens hem de hydrologen 
van nu niet weten hoe recent het begrip van het hydrologisch systeem is. In de 17de 
eeuw was er geen kennis van de watercyclus. Grondwater was wonderlijk; Piet vertelt 
over ondergrondse rivieren die uitmondden op de top van een berg en over stroom-
lijnen die steevast op en boven de basis van een drainagekanaal werden ingetekend. 
Tegelijkertijd werd het niet voor mogelijk gehouden dat water "naar boven" kon stro-
men tot laboratoriumexperimenten van Pennink bij de Amsterdamse Waterleiding het 
tegendeel aantoonden. En tegen het eind van de negentiende eeuw geloofde zelfs 
Buys Ballot nog dat grondwater mede werd gevoed door condensatie in de onverza-
digde zone. 

Piet deelt de recente geschiedenis van de hydrologie in drie perioden:
- 1900-1965: de HOE-periode met een focus op "dit is wat we meten";
- 1965-1990: de WAAROM-periode waarin werd gemeten om te begrijpen; en 
- 1990-nu: de WAT-periode waarin we meten om modellen te parametriseren. 

Anno 2018 worden meetresultaten vooral gebruikt om modellen te ijken. Volgens Piet 
Warmerdam worden modelresultaten echter te vaak als werkelijkheid beschouwd. "En 
dan gaan 'ze' ook nog eens extrapoleren naar allerlei situaties waarvoor het model 
nooit is bedoeld of geijkt". Piet vindt dit een grote zonde; een model is een tool die is 
gemaakt voor een bepaald doel en per definitie een vereenvoudiging is van de werke-
lijkheid. Hij vindt dat hydrologen veel meer aandacht moeten hebben voor het opstel-
len van hypothesen en toetsen daarvan aan metingen. Pas daarna kan men indien van 
toegevoegde waarde overgaan op modelleren. 
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Maar ook bij meten moeten wij hydrologen vraagtekens plaatsen. Is meten wel we-
ten? Of houden we onszelf voor de gek? Piet vertelt over het meten van neerslag. 
Jarenlang heeft hij vergelijkend onderzoek gedaan naar neerslagmetingen. Het blijkt 
dat regenmetingen onder andere sterk afhankelijk zijn van het type regenmeter, de 
exacte plaatsing en de invloed van de wind op de standaardregenmeters welke boven 
het maaiveld zijn opgesteld. Dit is goed zichtbaar langs de landsgrenzen: omdat de 
meteorologische dienst in Duitsland voor de windfout corrigeert, en dit in Nederland 
niet gebeurt, verspringen de waarden langs de grens. Of dit erg is? Niet altijd, dat is 
afhankelijk van het doel. Maar het is wel essentieel voor hydrologen om zich hiervan 
bewust te zijn – dit soort sprongen komen namelijk ook voor in de tijd. 

En is de winterneerslag dan écht toegenomen of is dit het gevolg van meeteffecten? 
Een grondregenmeter geeft niet hetzelfde resultaat als een regenmeter op 1 meter 
hoogte… Vaak is het ontzettend moeilijk om… Nouja, de vraag is dus: Meten we wat 
we willen meten? Welke unknown unknowns spelen ons parten? En toch is meten de 
weg naar weten volgens Piet. Maar alleen als je je blijft afvragen of je het goed doet, 
je voordat je gaat meten een conceptueel model schetst dat een betrouwbare weer-
gave van het proces is én je eerst een schatting geeft van de uitkomst die je verwacht 
op basis van je ervaring en fysische kennis. Je moet gevoel hebben voor het vraag-
stuk voor je aan de slag gaat! 

Naast een inhoudelijk interessant verhaal weet Piet het ook nog eens leuk te presen-
teren. De presentatie staat vol mooie veldwerkfoto's uit de jaren 1970 en 1980 en er 
zijn anekdotes over de kapotte uitlaat van de Volkswagen van zijn leermeester Kraaij-
enhoff van de Leur op weg naar een meetcampagne. Langs de snelweg in Duitsland 
werd de uitlaat gerepareerd met een elastiekje en potlood om van het vervelende 
rammelen af te zijn. 

Afbeelding 2: Veldwerk in Hillersbach in 1972. "Eensgezind naar beter meten" (Archief Warmerdam)
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Piet vindt zichzelf een bofkont. Hij mocht veel veldwerk doen, er was geld en tijd. En 
doordat er geen computers waren, was er rust, rust om na te denken. Piet wil daarom 
afsluiten met zijn Pleidooi voor de Nutteloosheid. Hij wil het liefst dat de hydrologie 
teruggaat naar de basis. Puzzelen over de fysica van de hydrologie. Piet adviseert 
iedereen daarom om "Whither field hydrology? The need for discovery science and 
outrageous hydrological hypotheses" van Burt en McDonnell in Water Resources Re-
search, 2015, over het belang van veldwerk in de hydrologie te lezen.

Afsluiting

Gedurende de avond waren er vele verzoeken aan de NHV.
- Stimuleer en organiseer meer samenwerking tussen meteorologen en hydrologen. 
- Bekijk nogmaals oude meetreeksen die ergens in de kast liggen. Zit er nog verbor-

gen kennis in deze reeksen? Pak dit op! Met nieuwe instrumenten en de kennis van 
nu. 

- Faciliteer kennisuitwisseling. Er moet een gezamenlijk trefpunt komen met meer 
kennisuitwisseling tussen universiteiten en adviesbureaus. Het is zó belangrijk dat 
de kennis van medewerkers op peil blijft.

- Richt samen met Rijkswaterstaat, TNO, universiteiten en andere geïnteresseerden 
weer een hydrologische proeftuin in, waarbij heel veel wordt gemeten en instru-
menten kunnen worden vergeleken, hypotheses getest en (samen met studenten) 
wetenschappelijk onderzoek kan worden verricht. 

- Ga meten hoe regen de grond in gaat. Hoe werkt dat met preferential flow? Hoe 
stop je dat in modellen? 

Wij, Simon en Mieke, zullen deze JOH!-oproepen telkens terugkoppelen aan het NHV-
Bestuur zodat er waar mogelijk actie kan worden ondernomen. Houd www.nhv.nu in 
de gaten voor meer informatie over volgende JOH!-lezingen. Hopelijk tot dan!

Met dank aan Piet Warmerdam, Hydrologic en alle deelnemers voor de mooie avond.


