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INLEIDING
InNederlandwordenoperationeleregenwaarnemingeninhoofdzaakdoorhet
KNMIverricht,enwelopzogenaamdeklimatologischehoofdstations,klimatologischestationsengewoneregenstations (operationeelwilzeggen
geschiktvooralgemeengebruikentoepassing).
Het Rijksinstituutvoor Volksgezondheid beschikt,inhetkadervanzijn
onderzoeknaardeluchtverontreiniging,overeenmeetnetmetautomatische
stations.
HetKNMIoverweegtomdeeltenemenaanditautomatischemeetnet,waarbij
verschillendemeteorologischegrootheden,o.a.neerslag,frequentkunnen
wordengemeten,doortoepassingvanmicroprocessoren.
HetKNMIwildezegelegenheidtevensaangrijpenomeventueelwijzigingen
c.q.aanvullingenaantebrengenindewijzevanwaarnemen,hetverwerken
enbeschikbaarstellenvangegevensvanzijneigenstations,uiteraard
voorzovereventuelewijzigingenpraktischenfinancieelkunnenwordenge-

Ominzichtteverkrijgenindewensenvaneenbepaaldegebruikersgroep:
dehydrologenenwaterbeheerders,isdeCommissievoorHydrologischOnderzoekTNO (CHO-TNO)eind 1980gestartmeteeninventarisatievandezewensen
DaarbinnenkortetijdaanhetKNMIgerapporteerddiendeteworden,isin
eersteinstantieeenglobaleinventarisatieuitgevoerdwaarvanderesultatenmethetKNMIzijnbesproken. DeglobaleinventarisatieleverdeVoor
hetKNMIreedsjiuttigte zaken op..,Dientengevolgeisverzochtomdeinventarisatievoorttezettenomzodoendeeencompleetbeeldtekrijgenvan
dewensenenproblemenvandezegebruikersgroepvanregenwaarnemingen.

Ditrapportbevatgeengrotewijzigingentenopzichtevanhetglobaleoverzichtdatinjanuari 1981isverschenen,welzijntercompleteringhier
endaaraanvullingenaangebracht.Dehoofdstukken1t/m 3bevattengegevens
diedienenalsuitgangspuntvoordeinventarisatie.Eenaantalvandeze
zakenzijnmomenteelreedsuitgevoerdc.q.gewijzigd.Deresultatenvan
deinventarisatiewordenbehandeldinhoofdstuk4.

Tenbehoevevandeinventarisatie zijneen20-taldiensten/instituten
bezocht,diegrotebereidheidtoondenomhieraanmedetewerken.

N.B.Buitenbeschouwingblijfthetneerslagkwaliteitsmeetnetdatdoorhet
RIDwordtgeexploiteerd.
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Figuur1.
OverzichtvandestationsvanhetKNMIinNederland.
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1. HETBESTAANDEOPERATIONELEREGENWAARNEMINGENNETVANHETKNMI

MomenteelbestaathetregenwaarnemingennetvanhetKNMIuitongeveer
315stations.Dezestationszijnonderteverdelenin:
-ca.15klimatologischehoofdstations;
-ca.35termijnstations,indetoekomstklimatologische stations
genaamd;
-ca.265gewoneregenstations.
Zievooreenoverzichtvandezestationsfiguur 1,biz.2.

Klimatologischehoofdstations
Opdezestationswordenuurlijksegegevensvanvelegroothedengemeten.Deneerslagwordtcontinugeregistreerd.Vanderegistratiestrokenwordenpertelexdeuurlijksegegevens (regenduuren-hoeveelheid)
dagelijksnaarDeBiltgezonden.Op5stationsisderegenmeterin
Engelseopstellingaanwezig.Daarbijbevindtzichderandvanderegenmeterop40cmhoogte,terwijlderegenmeterisomgevendooreen
kleineaardenwalomwindinvloedentebeperken.

Termijnstations
Indetoekomstwordendezestationsklimatologische stationsgenoemd.
Aanvankelijkwerdenerdriemaalperdagwaarnemingenvanonderandere
neerslag,temperatuurenvochtigheidgedaan.Vanaf 1971wordenopdeze
stationsdeneerslagmetingenslechtse^nmaalperdagverricht.Tegenwoordigdusopanalogewijzealsbijdegewoneregenstations.

Gewoneregenstations
Opdezestationswordteehmaalperdagdeneerslaggemetendoorvrij
willigewaarnemers.

2. VERST1EKKINGVMIGEGEVEMSDOORHETKNMI

N^rslaggegevens^kl^atologischehoofdstations
Dagsoniaenvan8 - 8 uur (U.T.C.=UniversalTimeCoordinated)verschij
neninhetregenmaandboek;dagsommenvan0 - 2 4 uur (U.T.C.)inhet
maandelijksoverzichtderweersgesteldheid,momenteelslechtsvande
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hoofdstationsDeBilt,DeKooy,Vlissingen,EeldeenBeek.
Deuurlijksegegevenszijnna1dagoptevragenbijhetKNMI.
Dedagsommenvanallestationsvanaf1951zijnopmagneetbandvastgelegd.Voor 1951staanalleendagsommenvan24geselecteerdestations
opmagneetband.

Neerslaggegevensklimatologischeengewone_stations
Inhetregenmaandboek zijndag-,decade-enmaandsommenopgenomen.
Ditoverzichtisnaongeveer1maandverkrijgbaar.Detwaalfgebundeldeoverzichtenmeteenopsoniaingvandejaartotalenvormenthanshet
jaarboekregenwaarnemingen.
Dedecade-enmaandsommenvande15dis
trie
tenverschijneninhet
maandelijksoverzichtderweersgesteldheid,datnaongeveer2maanden
verkrijgbaaris.DegrenzenvandezedistrictenzijneertijdsinoverlegmetRijkswaterstaatvastgesteld.

3. PIANNENTENAANZIENVANHETOPERATIONALEREGENWAAENEMINGENNET

3.1.DeKNMIstations

Klimatologischehoofdstations
Opkortetermijnzaleenstandaardisatievanhetinstrumentariumplaats2
vinden,namelijkelektrischepluviograven X400cm )metafatandregistratie
InEngelseopstelling.
Dewijzevanvastleggenvandegegevenszalindekomendejarenongewijzigdblijven.Overenkelejarenkunnenmisschieneenaantalhistorischereeksenwordengedigitaliseerd.

Klimatologischestations
Erbestaanplannenomeenaantalklimatologische stationsteautcMatiseren.Dezestationskunnendanookneerslaggegevensoverkortere
tijdsintervallendaneendagleveren.HetligtechternietindebedoelingC Mdeneerslagbijdezestationsopdezelfdewijzetemeten
alsbijdeklimatologischehoofdstations.Ookkunnenbijdeautomatischestationsanderekarakteristiekenvandeneerslagwordenvastgelegddanbijdehoofdstations.
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Gewoneregenstations
Omorganisatorischeredenenishetvoorgewoneregenstationsnietmogelijkomneerslaghoeveelhedenoveranderetijdsintervallentemeten,
dandenugebruikeleijkeperiodevan24uur ( 8 - 8 uurU.T.C.).

3.2.HetautomatischemeetnetvanhetRIV
VanKNMI-zijdeoverweegtmen,indienwordt deelgenomenaanhetautomatischemeetnetvanhetRIV,omopeenaantalstationsvandit
meetnetopanalogewijzetemetenengegevensvastteleggenalsbij
deeventueelteautomatiserenklimatologischestations.

3.3.VerstrekkingvandeKNMI-gegevens
HetKNMIsteltvooromalsproefviaViditeldagelijksvanallehoofdstationsde6-uurlijksegegevens (0-6,6-12,12-18,18-24uurU.T.C.)alsmededetotaleneerslagsomvanhetvoorafgaandeetmaal (0-24uur
U.T.C.)teverstrekken.
Ookwordtoverwogenvandeautomatischestationsiniedergevalde
uurlijksegegevens (regenduuren-hoeveelheid)vastteleggen.Daarnaastishetwellichtmogelijkdeautomatischestationstegebruiken
alsijkstationsvooreventuelebuienradars.
Allehistorischeneerslagreeksenzullenopmagneetbandwordenvastgelegd.M s dezereeksenopmagneetbandstaanzaleenhomogeniteitsonderzoekplaatsvinden.
Vanaf1954wordtopallestationsdediktevanhetsneeuwdekgemeten.
Erwordtaangewerktdezegegevensbetertoegankelijktemaken.In
Nederlandwordtnietdewaterinhoudvanhetsneeuwdekgemeten.Bij
onderzoeknaardeinvloedvanhetsmeltenvansneeuwopdeafyoernormen
kanvoorhetoostenvanhetlandgebruikgemaaktwordenvangegevens
uitDuitsland (Kleve).Menmagechternietverwachtendatdenauwkeurigheidvanbepalingenvandehoeveelheidsmeltwaterovereengebied
uitmetingenvanhetsneeuwdekgrootzalzijn.
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4. WENSENVANHYDROLOGENENWATERBEHEERDERS

4.1.Algemeen

Een20-taldiensten/instellingen zijndoordeCHO-TNObezocht.Voordathetgesprekplaatsvond,werdeendiscussie/vragenformuliertoegezondenenlaterookhetglobaleoverzichtvandewensen,zodatenige
voorbereidingdoordegelnterviewdemogelijkwas.
Eenoverzichtvandiensteneninstellingendiehetformulierhebben
ingevuldisgegeveninbijlage 1.
Bijlage2iseenkopievanhetdiscussie/vragenformulier,welkeenige
1

leidraad1 gafaanhetinterview.

Daardiverserepresentatievediensteneninstellingenzijnbezocht
enuiteindelijkvelereedseerdergenoemdewensennaarvorenkwamen,
wordtgemeenddatditoverzichtdewensenweergeeftvandebetreffendegebruikersgroep.

4«2«Gebruikregenwaameaingen

Debezochtediensten/instellingengebruikenregenwaarnemingenvoor
uiteenlopendedoeleinden,namelijk:
-

IHetdirectewaterbeheer: .instellenvanstuwen;
# in-enuitschakelenvangemalen,o.a.

tenbehoevevanhetverkrijgenc.q.handhavenvanbepaaldepeilen.
- IIBeoordelenvanc.q.adviserenover:hetdirectewaterbeheer.
- IllOpstellenvanwatervoorzienings-,ontwaterings-enrioleringsplannenofwaterbalansen.
- IVVaststellen:enstudievangevallen/calamiteiten-,zoalsover-.
stroisingeninstedelijkegebieden.
VOnderzoek:.relatietussenneerslagenafvoer,zowelvoorstroom-,
polder—enstedelijkegebieden;
.relatietussenneerslagengrondwaterwinning,o.a.
voorgrondwaterplannen,waterbeheersingsplannen,
vergoedingen;
.relatieneerslagengewasopbrengsten;
.verschillentussendiversetypenregenmeters;
.verdelingvanneerslag (tijd#ruimte)engebiedsgrootte-effecten•
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Voor degenoemde doeleinden wordt niet alleen gebruik gemaakt van r e genwaarnemingen vanh e tKNMI, maar ookvanandere diensten zoals w a terschappen, gemeenten, Rijksdienst IJsselmeerpolders en Rijkswaters*caau•
Ook wordt vaak gebruik gemaakt vaneigen waarnemingen/meters. De reden
datmengebruik maakt vaneigen meters houdt verbandm e t :
- delokatie o fdichtheid (geen andere meters a a n w e z i g ) ;
- directe beschikbaarheid over gegevens, o.a,voor eerste indicatie;
- gegevens over kleine tijdsintervallen/continu waarnemen, vooralin
stedelijke gebieden;
-h e tvergelijkend onderzoek vanregenmeters.

4.3. Meetfrequentie
De meetfrequentie isafhankelijk vanhetdoel waarvoor de regenwaarnemingen worden gebruikt ofwel vandereactiesnelheid vanhetsysteem
dat wordt bestudeerd. Voor afvoervoorspellingen vangrote rivieren is
een frequentie van1of2maal perdaggewenst; voor afvoeronderzoek iri
kleine stroomgebieden 1,3of6uurlijkse gegevens envoor stedelijke
gebieden, 5-minutencijfers ofgegevens over nogkleinere tijdsintervallen
Bij dedimensionering vanhetstedelijk afvoerstelsel speelt de frequentieverdeling vandeneerslag gedurende kleine tijdsintervallen een b e -

langrijkerol. Het is daarom van belong omover informatie te besohikken
van het neerslagverloop over korte tijdsintervallen
a.q. over oontinu
geregistreerde waamemingen. Voor een aantal stations3 over het land
verspreid3 is het gewenst oontinu te meten of een meetfrequentie van
1 minuut aan te houden. Temeer door op vele plaatsen in Nederland
de rioleringsontu)erpen gebaseerd worden op de pluviograafg egevens van
De Bilt. Nader onderzoek zou dienen te gesohieden in en bij
stedelijke
gebieden. Hierbij valt vooral te denken aan plaatsen waar buien mogelijk vaker voorkomen dan in De Bilt. Voorbeelden hiervan zijn Rotterdam en Zuid Lirtburg.

4.4• Dichtheid meetnet

Van de zijde van hydrologen en waterbeheerders bestaat de

uitdrukke-
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lijke wens de huidige dichtheid van regenstations met dagelijkse
aftappingen niet te verminderen. Verder wordt gevraagd onderzoek te doen
met bijvoorbeeld in eerste instantie een dicht en later met een minder
dioht meetnet omzodoende na te gaan wat de effecten van de dichtheid
zijn op de nauwkeurigheid van de waarnenringen. Dit geldt zowel voor polder- als stedelijke gebieden. InSallandenGelderlandzijnweldergelijkemetingenverricht,dezezijnechternogonvoldoendebekend.
Sommigewaterschappenmakenthansinfeiteslechtsgebruikvaneenregenstation.Menkanzichafvragenofditindetoekomstbijeengedetailleerderbeheeraanvaardbaarzalblijven.

Tevens dient nadere studie te worden verricht naar de gelijkmatige
verdeling van de neerslagstations
in de KNMI-districten, zo lijkt de
dichtheid in rivierenland
gering.
Voor het berekenen van dagelijkse neerslaggemiddelden van bepaalde
stroomgebieden wordt de voorkeur uitgesproken3 dat het KNMI deze gemiddelden routinematig
bepaalt.
Wat betreft onderzoek naar gebiedsgrootte-effecten
zou eventueel aangesloten kunnen worden bij onderzoeksactiviteiten
in West Brabant.

4.5.Opstellingregenmeters
Metdehuidigeopstellingwordtindemeestegevalleningestemd. Wel

wordt de voorkeur uitgesproken voor de grondregenmeter ten opzichte
van de meter op 40 cm hoogte en wel in verband met geringere windinvloeden. Gepleit wordt dat het KNMI op de belangrijkste stations zowel grondregermeters als meters op 40 cm hoogte plaatst3 om zodoende
een onderlinge vergelijking mogelijk te maken.

4.6.Nauwkeurigheidvandegegevens
Deregenwaarnemingenwordenvoorzeerverschillendedoeleindengebruikt
(zie4.2.).Afhankelijkvandedoelstellingisdenauwkeurigheidvan
gegevenswaarovermenwilbeschikken.Uiteindelijkwilmenwetenhoeveelerpreciesopdegrondvalt.Inhetalgemeenkangesteldworden
datdenauwkeurigheidvandeKNMI-gegevensaandewensenvoldoet.
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4.7.Verwerkenenbeschikbaarheidvangegevens
Voorverwerkingvan24-uursommatieszijndievan0 - 2 4 uursomsgeschikter.Hetblijktechterdatdesommatievan8 - 8 uur(U.T.C.)
indemeestegevallenookvoldoet.

De sommatie van 24-uur totalen dient te gesohieden over weken3 decaden3 maanden en garen.
OpgemerktwordtdatindeKNMI-jaarboekendedistrictsgemiddeldenper
dagf decadeenmaandontbreken,terwijldezegegevenswelbekendzijn
bijhetKNMI (bijvoorbeeldinhetmaandelijksoverzichtderweersgesteldheid)•

Afhankeligk van het doel dienen 3B gegevens in de volgende vormen ter
besohikking te worden geteld:
- tabellen (overziohten3
gaarboeken);
-

tapesj

- per telefoon;
- per Viditel;
- ponskaarten.
Zo zal men ten behoeve van het operationele waterbeheer de gegevens
graag zo snel mogeligk hebben, bijvoorbeeld via telefoon of Viditel.
In het algemeen zal men de gegevens echter na langere periode pas nodig
hebben3 in dat geval zal men gaarne tabellen3 ponskaarten of tapes ontvangen.

4.8.Overigewensen
a.Voorbepaaldonderzoekentenbehoevevanhetwaterbeheerzulleneen
aantaldiensten/instellingengebruikblijvenmakenvaneigenregenme-

ters. Bij deze diensten en ook big anderen die nog niet over eigen
regenmeters besohikken3 bestaat grote behoefte aan informatie vanuit
het KNMI3 big het opzetten van een meetnet en alles wat daxxm.ee somenhangt. Bit ten aanzien van de volgende zdken:
- type/merk regenmeter, kan leiden tot meer
uniformiteit;
- opstellingswig'ze;
- inrichting
meetnet;
- beheer meetnet;
- onderhovd aan de meters;
- interpretatie
van de waarnemingen;

-10-

- computerverwerking

neerslaggegevens.

b. Meer informatie wordt gewenst over de besohikbaarheid van waarnemingen
van de versohillende stations en deze informatie en de gegevens zelf
dienen door het KNMI gemakkelijk te worden verstrekt. Een mogelijkheid
daartoe is een alfabetisohe lijst met van elk station:
- jaren dat de gegevens op tape staan (met ontbrekende periodes);
- jaren dat de gegevens in boeken staan (met ontbrekende periodes);
- informatie over verplaatsingen en type instrument;
- kosten van het verkrijgen van de gegevens.
IndepublikatieNeerslagenverdampingiseendergelijkeopsommingvan
een24-talstationsgegeven.

c. Meer inspelen op vragen van hydrologen hoe op een bepaald pimt het
bests kan worden geinterpoleerd3 welk ander station kan worden genomen etc.
d. Cursussen voor gebruikers en instmtcties voor waamerners bij andere insteVlingen dienen te worden georganiseerd3~die ingaan op zaken zoals genoemd in punten a. en a.
e. Bij watersohappen bestaat de vraag naar neerstagverwaohtingen enkele dagen vooruit3 voor zowel stuwbeheer als voor de bediening van gemalen.
f•Ten behoeve van het afvoer- en waterbalansonderzoek is het wenselijk om
meer aandacht te besteden aan het optreden van neerslag bij bevroren grond
in verband met hoge afvoeren.
g. De regenwaterkwaliteitsmeting
stoat sterk in de belangstelling.
Hierbij
spelen vragen een rol als de verdeling over Nederland3 natte o.q. droge
depositie. Niet beoordeeld kan worden of de huidige metingen deze gegevens in voldoende mate zullen versahaffen of dat een verdiohting van het
net noodzakelijk is. De bestaande samenwerking tussen RIV3 KNMI en RID
zal verder moeten worden getntensiveerd.
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5. NABESCHOUWING

UitdedoordeCHO-verrichte inventarisatie blijktdathetvoorde
gebruiker vanregenwaarnemingenvaakmoeilijkisomaantegevenwat
dewensentenaanzienvanhetoperationeleregenwaarnemingennetzijn.
Eenhulpmiddelhierbijishetdiscussie/vragenformulier (bijlage2 ) .
Tochblijktdatervelewensenbijhydrologenenwaterbeheerdersleven
(ziehoofdstuk 4), VooreendeelkanenzaldoorhetKNMIaandezewensenwordenvoldaan (ziehoofdstuk 3). Dewensendienietinhoofdstuk
3 besprokenzijn,kunnenwellichtmetanderegenoemdezakennaderdoor
hetKNMIwordenbestudeerd.OokishetKNMIalaaneenaantalwensentegemoetgekomendoor
raiddel
vaneenpublikatie,namelijk "Neerslagen
verdamping"geschrevendoorT.A.Buishand enC.A.Veldsenverkrijgbaar
viadeStaatsuitgeverij,fs-Gravenhage.Ditboekisinhetvoorjaarvan
1981uitgereiktaanProf,dr.ir.J.C.vanDam,voorzittervandeCommissievoorHydrologischOnderzoek TNOenalszodanigrepresentantvan
deNederlandsehydrologen.
DeCHO-TNOdankteeniederdieaandezeinventarisatieheeftmeegewerkt
enisspeciaalookerkentelijk voordeplezierigesamenwerkingmethet
KNMIbijditonderzoek.

BuitenhetKNMIzijnookgesprekkengevoerdmetProf.ir.D.A. Kraijenhoff
vandeLeurendr.ir.Ph.Th.Stol,terwijlir.F.C.Zuidemaopbouwende
kritiekheeftgeleverd tenaanzienvanhetglobaleoverzicht.
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Bijlage1.
Hetdiscussie/vragenformulier (ziebijlage2)isingevulddoor:
1.Rijkswaterstaat,DirectieWaterhuishoudingenWaterbeweging
2.RijksdienstvoordeIJsselmeerpolders
3.Dienstwaterbeheer,provincieGelderland
4.ProvincialeWaterstaatvanDrenthe
5.RijksinstituutvoorDrinkwatervoorziening
6.KeuringsinstituutvoorWaterleidingartikelen
7.InstituutvoorCultuurtechniekenWaterhuishouding
8.Stichtingproefstationvoordeakkerbouwengroenteteeltindevollegrond
9.Landinrichtingsdienst/Cogrowa
10.UnievanWaterschappen
11.WaterschapReggeenDinkel
12.WaterschapDeAa
13.HoogheemraadschapvanDelfland
14.LH,VakgroepHydraulicaenAfvoerhydrologie
15.DHV,RaadgevendIngenieursbureauB.V.
16•DienstderGemeentewerkenDenHaag
17.GemeentewerkenBnschede
18.GemeentewerkenRotterdam
19-GrontmijN.V.

- 13 Bijlage 2.
H i i ^ i i i / ^ i ^ i l O i i S i i l t . b . v . de i n v e n t a r i s a t i e van de wensen t . a . v . h e t
operationele regenwaarnemingennet.
Dienst/instelling
Naam
Datum
1)HeeftUindeafgelopen5jaargebruik gemaaktvanregenwaarnemingen?
D ja,verdermet2 ) .
• nee, "
"11).
2)Titelonderzoek
Doelonderzoek
xrxaats,sureejc
3)WaardeeltUhetonderzoekbijin?
• Directwaterbeheer,dannaar5 ) .
D Onderzoek,dannaar4 ) .
4)Onderzoek t.b.v.Q fundamenteel
• ontwateringsplan
• watervoorzieningsplan
D anderszins,lichttoe

verdermet6)•
5)Beheert.b.v.

D stuwen
Li gemalen
LJ adviezen

6)WelkewaarnemingengebruikteU:
O eigenstations,nl.:

redengebruikeigenstations:

LJ stationsvananderediensten/instellingen,nl.:
naamstations,c.q. aantal vandienst/instelling

7)WelkemetingengebruikteU?
frequentie (minuten,uren,dagen enz.):

lengtevandereeks(en)

opstelling/typeregenmeter

- l4 8) D e t a i l l e r i n g g e b r u i k t e gegevens:
- 24-uur sommaties: U 0 - 24 uur
O 8-

8 uur

-• weektotalen
-LJdecades
- J maandtotalen
-Q anderszins, lichttoe:

9)Opwelkewijze kreegUdegegevensterbeschikking?
- D ponskaarten
- G strokenvanschrijvers
- Q tabellen
-• \mmmjt a p e s

-Q anderszins, lichttoe:

10)HoehebtUdegegevens verwerkt (zakrekenmachine;- computere.d.)

11) VoertUindenaaste toekomst 'regenonderzoek' uit?
D

ja,verdermet 12).

i__Jneef

U )•

12) HeeftUt.a.v.dit toekomstig onderzoeknog wensen (denk hierbij
aandezaken genoemdinvragen6t/m 10)?

13) HeeftUwensen t.a.v.hetregenwaarnemingennet t.b.v.kort durende
onderzoekingen?

14) Zijnernogandere wensen/suggestie/opmerkingen?

