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Summary

Within WTI2017 discharge statistics including uncertainty bands are used for the Rhine at
Lobith. These statistics have been derived using the GRADE instrument (Hegnauer et al.,
2014). In that study the uncertainty band has been constructed based on the uncertainty in
the climate and the uncertainty in the hydrology. In the present study, the uncertainty in the
third component of GRADE, the hydraulic modeling, is determined. Especially the
uncertainties in the process of flooding in the SOBEK model are investigated.
As a first step, an expert group consisting of experts from Rijkswaterstaat, ENW and Deltares
determined the main sources of uncertainty in the hydraulic SOBEK model. These
uncertainties consist of 1) whether emergency flood protection measures are taken or not; 2)
the height of the dikes; 3) the volume of the retention areas behind the dikes; 4) the failure
(collapse) or non-failure of the dikes after overtopping; and 5) the bottom friction. For each of
these sources, an estimate was made for the range and probability distribution of the
corresponding model parameter values.
Through a Monte Carlo simulation, using a Latin Hypercube sampling algorithm, samples
have been generated from the selected distributions. In this way 251 parameter combinations
(or 251 model variations) have been generated. The maximum discharge of the Rhine at
Lobith has been calculated for 16 selected flood events for all these 251 model variations.
For each discharge event and model variation, the difference compared to the maximum
discharge calculated with the reference model was determined. Statistical properties like the
mean, spread and quantile values were calculated. These properties were used to derive
probabilities of the uncertainty for the complete range of discharges. These probabilities were
than used to construct an uncertainty band around the Rhine discharge statistics in which the
uncertainty from the hydraulic model is combined with the uncertainty from the climate and
the uncertainty from the hydrology as presented in Van den Boogaard et al. (2014).
The result of the present study is a new estimate of the discharge statistics including
corresponding uncertainties for the Rhine at Lobith. It is advised to use these results as input
for WTI2017.
For the Meuse the results as presented in Hegnauer et al. (2014) can be used in WTI2017.
When also for the Meuse flooding is to be taken into account, the uncertainty in the hydraulic
model should be determined similar to the present study for the Rhine.
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Samenvatting

In het kader van WTI2017 is een werklijn (i.e. de afvoerstatistiek) met bijbehorende
onzekerheidsband bepaald voor de Rijn bij Lobith, gebruik makend van het GRADE
instrumentarium (Hegnauer et al., 2014). Deze onzekerheidsband was gebaseerd op de
onzekerheden in het klimaat en in de hydrologie. In de huidige studie is vervolgens gekeken
naar de onzekerheden in de hydraulica (SOBEK) binnen GRADE. Deze onzekerheden
hebben voornamelijk te maken met de procesbeschrijving van de bovenstroomse
overstromingen in het gebruikte SOBEK-model.
Als eerste stap zijn, in gezamenlijk overleg met experts van Rijkswaterstaat, ENW en
Deltares, de bronnen van onzekerheid in het SOBEK-model van de Rijn vastgesteld. De
voornaamste hiervan zijn in de hier voorliggende onzekerheidsanalyse zijn meegenomen, en
omvatten het al dan niet treffen van noodmaatregelen, de dijkhoogtes, het bergend volume
achter de dijken, het al dan niet bezwijken van de dijken, en de bodemfrictie. Voor elk van
deze parameters is een schatting gemaakt van de gemiddelde waarde, en de spreiding of het
bereik waarover deze kunnen variëren. Op basis van die kentallen is een bijhorende
kansverdeling opgesteld.
Via een Monte Carlo aanpak, gebruik makend van een Latin Hypercube sampling algoritme,
zijn vervolgens uit alle verdelingen trekkingen gedaan. Op deze manier zijn 251
parametercombinaties gegenereerd en dus feitelijk 251 modelvariaties. Vervolgens zijn voor
16 afvoergolven deze modelvariaties doorgerekend en is de maximale afvoer bij Lobith
bepaald voor elk van deze sommen.
Op basis van de variatie in het berekende afvoermaximum per afvoergolf t.o.v. van de
referentie zijn statistische eigenschappen bepaald, zoals gemiddelde, spreiding en
kwantielwaarden. Deze zijn gebruikt om over het gehele bereik van afvoeren een schatting te
maken van de kansverdeling van de onzekerheid in de hydraulica.
Deze kansverdelingen zijn vervolgens gebruikt om de totale onzekerheid in de werklijn te
bepalen. Daarbij is de onzekerheid in de hydraulica gecombineerd met de onzekerheid in het
klimaat en in de hydrologie, welke binnen GRADE al in een eerdere studie (Van den
Boogaard et al., 2014) in kaart waren gebracht.
Dit resulteert uiteindelijk in een nieuwe schatting voor de werklijn en de bijhorende
onzekerheden voor de Rijn bij Lobith. Het advies aan WTI2017 is om deze werklijn, inclusief
onzekerheidsband, over te nemen.
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Voor de Maas kan vooralsnog worden volstaan met de huidige werklijn en onzekerheidsband
zoals gepresenteerd in Hegnauer et al. (2014). Echter, wanneer ook voor de Maas
overstromingen in rekening worden gebracht, dienen ook daarvoor de bijbehorende
onzekerheden te worden afgeleid.
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1 Inleiding
1.1

Kader
In de bepaling van onzekerheidsbanden rondom de uit GRADE afgeleide werklijn zijn diverse
onzekerheidsbronnen meegenomen, te weten de onzekerheid in het klimaat (voortkomend uit
de beperkte lengte van de regenval en temperatuur reeksen die als invoer voor de
hydrologische modellering worden gebruikt) en de onzekerheid in de parameters van de
hydrologische modellen (Hegnauer et al., 2014). Tot nu toe ontbrak een schatting voor de
onzekerheden in de hydraulica, en dan specifiek t.g.v. het overstromen, binnen GRADE.
Als vertegenwoordigers van ENW-Veiligheid en ENW-Rivieren hebben Matthijs Kok en Huib
de Vriend gevraagd om een betere onderbouwing van de in Hegnauer et al. (2014)
gepresenteerde werklijn van de afvoer van Lobith en de daarbij gegeven onzekerheidsband,
met inachtneming van de onzekerheden in het overstromingsgedrag van de Rijn in Duitsland.
Om tot een betere onzekerheidsband, en een betere onderbouwing daarvan, te komen is
extra onderzoek gedaan naar de onzekerheden in het SOBEK model. Deze studie leidt tot
een beter onderbouwde schatting van de totale onzekerheidsband rondom de met GRADE
bepaalde werklijn.
Dit rapport beschrijft de methode en de resultaten voor het meenemen van de onzekerheden
in de hydraulica binnen de onzekerheidsanalyse GRADE (Hegnauer et al, 2014).

1.2

Aanpak op hoofdlijnen
De modelonzekerheid in SOBEK wordt grofweg bepaald door onzekerheden in modelinvoer,
het feit dat fysische processen en schematisatie slechts een benadering van de werkelijkheid
vormen, en het feit dat een aantal fysische aspecten en/of grootheden helemaal niet
gemodelleerd worden. De onzekerheid in algehele modelinvoer is groot. Een groot deel van
deze onzekerheid (nl. de onzekerheid in de randvoorwaarden) wordt bepaald door de
onzekerheden van het klimaat en het hydrologisch model. Deze onzekerheden zijn al apart
beschouwd en worden niet opnieuw in rekening gebracht. Blijft over de onzekerheid die wordt
geïntroduceerd in de modellering van fysische aspecten en aannames die ten grondslag
liggen aan het hydraulisch model. Deze zijn beschouwd in de in dit kader uitgevoerde
onzekerheidsanalyse.
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In het SOBEK model voor de Rijn (SOBEK-RE, SOBEKsim versie 2.52.009, zie Hegnauer en
Becker, 2013) worden parameters gebruikt waarvan de waarde onzeker is. Een wijziging in
de waarde van deze parameters zal leiden tot andere uitkomsten van het model. De mate
waarin de resultaten zullen veranderen is van belang om uitspraken te kunnen doen over de
hydrodynamische modelonzekerheden in de met GRADE berekende werklijn.
Om tot een goede inschatting te komen van de hydrodynamische modelonzekerheden zijn de
volgende stappen doorlopen:
1. Vaststellen van de belangrijkste bronnen van onzekerheid.
2. Kansen of kansverdelingen toekennen aan deze onzekere parameters.
3. Het trekken van parameterwaardes via een Monte Carlo methode (hier via Latin
Hypercube sampling).
4. Draaien van alle SOBEK sommen voor een aantal vooraf gedefinieerde afvoergolven,
waarbij parameterwaardes worden aangepast conform de trekkingen uit de
voorafgaande stap 3.
5. Onzekerheid in afvoermaxima bepalen op basis van de SOBEK resultaten.
6. De onzekerheid in het hydraulische model toevoegen aan de GRADE
onzekerheidsanalyse, ofwel het combineren van de onzekerheden in het klimaat, het
hydrologische model, en het hydraulische model.
7. Presenteren van de definitieve onzekerheidsband.
Deze stappen en de resultaten staan beschreven in de rest van dit rapport.
1.3

Leeswijzer
In hoofdstuk 1 is het kader beschreven waarbinnen deze studie is uitgevoerd. Daarnaast
wordt hier op hoofdlijnen de aanpak weergegeven.
Vervolgens worden in Hoofdstuk 2 de uitgangspunten voor deze studie besproken. Onder
andere de vastgestelde bronnen van onzekerheid en het gebruikte model worden hier
toegelicht.
In Hoofdstuk 3 wordt de methode van de onzekerheidsanalyse uitgelegd, Hoofdstuk 4 gaat in
op de resultaten van de SOBEK berekeningen, welke vervolgens in Hoofdstuk 5 worden door
vertaald naar de werklijn en bijhorende onzekerheidsband.
In Hoofdstuk 6 volgen tenslotte de conclusies en aanbevelingen. Hierin wordt ook een advies
aan WTI2017 voorgedragen over het gebruik van de in dit rapport gepresenteerde resultaten.

2
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2 Uitgangspunten
Bij de start van deze onzekerheidsanalyse is een aantal uitgangspunten benoemd en
besproken in bijzijn van leden van de ENW werkgroepen Rivieren en Veiligheid,
Rijkswaterstaat (WVL) en Deltares. Deze uitgangspunten zijn als volgt vastgesteld:
1) De basis voor de onzekerheidsanalyse wordt gevormd door de met GRADE
berekende werklijn, inclusief onzekerheidsband op basis van klimaat en hydrologie,
maar zonder toevoeging van noodmaatregelen (“zandzakken”) en zonder toevoeging
van de resterende onzekerheid in de onzekerheidsband. Deze werklijn staat
beschreven in Hegnauer et al. (2014).
2) De dijken in Duitsland worden als gedeeltelijk standvastig beschouwd. Dat wil
zeggen, de dijken breken niet eerder door dan het moment dat het water over de dijk
begint te stromen. Vanaf het moment dat het water over de dijk stroomt, kunnen wel
bressen ontstaan.
3) Het leggen van zandzakken wordt gezien als een extra onzekerheid die door vertaalt
in de parameter “instroomhoogte”. Aangenomen wordt dat zandzakken worden
gelegd over een totale lengte van de dijken van ca. 850 kilometer (met uitzondering
van de trajecten met kades en demontabele keringen) en overal even hoog (i.e. een
globale modelaanpassing). De hoogte voor de zandzakken die wordt aangehouden is
maximaal 0,5 meter bovenop de bestaande dijkhoogte, en minimaal 0,0 meter
bovenop de bestaande dijkhoogte. E.e.a. wordt nader toegelicht in Sectie 2.1.1.
4) Alle stochasten worden verondersteld onafhankelijk te zijn van elkaar.
Daarnaast zijn, om het aantal vrijheidsgraden in deze studie in te perken, de
overstromingsgebieden gegroepeerd volgens de volgende indeling (op basis van
beschermingsniveau):
Tabel 2.1

1
2
3
4
5

Groepering van overstromingsgebieden o.b.v. beschermingsniveau

Traject / Groep
Maxau – Monding Neckar
Monding Neckar – Bingen
Bingen – Monding Wupper
Monding Wupper - Ruhrort
Ruhrort – Lobith

Beschermingsniveau
1/100 – 1/120
1/130 – 1/150
1/200
1/200 -1/500
1/500

Tot slot zijn in het eerder genoemde overleg ook de bronnen van onzekerheid besproken en
vastgesteld. Deze worden in de nu volgende sectie besproken.
2.1

Bronnen van onzekerheid
Tabel 2.2 geeft een overzicht van de bronnen van onzekerheid die in deze studie zijn
meegenomen. Er staat beschreven op welke parameter de bron effect heeft, welke range
voor de paramaterwaardes wordt aangehouden (en met welke verdeling) en, tot slot, op
welke deel van het model deze bronnen aangrijpen. De verschillende bronnen worden
verderop nog kort uitgewerkt.
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Tabel 2.2

Overzicht van de bronnen van onzekerheid

Parameter

Bron
onzekerheid

Verdeling

Symmetrisch,
parabolisch1,
gem. 0,25
Symmetrisch,
parabolisch
Gem. 0,0
Uniform

Globaal

Symmetrisch,
parabolisch
Gem. 0,0

Globaal

Binair (kans 0,5)

Per groep

Instroomhoogte

Noodmaatregelen
(zandzakken)

0,0 – 0,5 m
(min/max)

Instroomhoogte

Meetfout

+- 0.10 m
(spreiding)

Bergend
volume Schematisatie
achter de dijk
Ruwheid:
Ks

Strickler

Dijkdoorbraak
overloop
2.1.1

Range

bij

+- 20% van
het oppervlak
(min/max)
+- 20%
(min/max)

Bodem
samenstelling,
materiaal,
vegetatie
Fysica

Ja/Nee

Per groep /
Globaal

Per groep

Per groep

Instroomhoogte: Noodmaatregelen (zandzakken)
Een belangrijke bron van onzekerheid is wat er in Duitsland gebeurt tijdens (extreem) hoog
water. Het lijkt aannemelijk dat men massaal noodmaatregelen, zoals het leggen van
zandzakken, zal treffen. Tijdens het Elbe hoogwater, alsmede het hoogwater aan de Donau
in 2013, is gebleken dat met vereende krachten veel werk verzet kan worden. Over meer dan
100 km is daar ca. één meter aan zandzakken op de dijken geplaatst. Ook bij een hoogwater
op de Rijn kan dus worden aangenomen dat een significante hoeveelheid zandzakken zal
worden gestapeld.
De lengte waarover in Duitsland zandzakken kunnen (en zullen) worden gelegd is niet op
voorhand te zeggen. De potentiële gevolgen zullen sturing geven aan de keuzes waar
daadwerkelijke verhogingen gaan plaatsvinden. Tevens zal bij de keuze een rol spelen hoe
hoog de te verwachten golf is. Die zou dermate hoog kunnen zijn dat zandzakken leggen
geen zin meer heeft en inspanning beter kan worden besteed aan evacuatie of het inzetten
van noodoverloopgebieden. Omdat niet op voorhand gezegd kan worden wat er in een echte
situatie zal gebeuren, wordt hier een conservatieve aanname gemaakt door globaal (dus in
het hele model) de dijkhoogte te verhogen.

1

NB. De kansdichtheidsfunctie voor een symmetrisch parabolische verdeling, met gemiddelde
M, is gegeven door

f ( x ; m, M ) =

deze verdeling is dan

4

3
4 ×M

(

× 1 - ( xM- m )

s = M / 5 » 0.447 × M

2

)

voor

m-M £ x£m+M

m

en halfbreedte

. De spreiding bij

.
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Om hoeveel kilometer dit vervolgens gaat, is grofweg af te leiden uit Figuur 2.1 waarin voor
de Rijn (tussen Bonn en Lobith, afstand van ca. 207 km) staat aangegeven welke delen met
een “Banndeich” (of winterdijk) beschermd zijn. Grote delen van de Niederrhein zijn dus met
deze dijk beschermd tegen overstromingen met herhalingstijden tussen 200 en 500 jaar.
Uitgaande van Figuur 2.1, en op basis van informatie van Bezirksregierung Düsseldorf
(http://www.brd.nrw.de/) en Bezirksregierung Köln (http://www.bezreg-koeln.nrw.de/
brk_internet/index.html) kan worden gesteld dat langs de Niederrhein tussen de 300 en 350
km dijken aanwezig zijn in het gebied. Daarnaast zijn langs de Rijn bovenstrooms van Bonn
ook trajecten beschermd met dijken. Op basis van Appendix A in Barneveld (2011) zou dat
gaan om circa 570 km dijken die zouden kunnen overstromen, wat totaal neerkomt op
ongeveer 850 km dijken die potentieel zouden kunnen overstromen.
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Figuur 2.1 Overzicht van de ligging van de “Banndeich” langs de Niederrhein. In deze figuur ontbreken nog de
keermuren, onder andere rondom Düsseldorf en Köln. Daarom dient deze figuur als indicatie te worden
gezien voor de ligging van de hoogwaterbescherming langs de Niederrhein. (bron: LUA NRW, 2002)

Gezien de grote lengte en de kortere lead time is op basis van expert schattingen (o.a. in
overleg met leden ENW-Rivieren) een maximale hoogte van 0,5 meter vastgesteld voor het
leggen van zandzakken over de gehele lengte van de dijken in Duitsland tussen Maxau en
Lobith.

6

Onzekerheidsanalyse hydraulica in GRADE

1220082-010-HYE-0001, 19 februari 2015, definitief

De kans dat men lokaal zandzakken gaat leggen tot 0,5 meter (of mogelijk zelfs hoger) lijkt
aannemelijker dan dat er niets gebeurt. Dit zou pleiten voor een hogere gemiddelde waarde.
Echter, de kans dat dit lukt over de gehele lengte van de dijken is weer kleiner. Bij gebrek aan
voldoende kennis wordt nu aangenomen dat het om een symmetrische, parabolische
verdeling gaat, met een absolute onder en bovengrens (0,0 – 0,5 meter) en een gemiddelde
van 0,25 meter.
2.1.2

Instroomhoogte: Meetfout
De hoogte van de dijken is gebaseerd op verschillende data bronnen, waaronder een zeer
hoge resolutie hoogtemodel. Ondanks het feit dat dit een zeer nauwkeurige meettechniek is,
kunnen de gemeten dijkhoogtes nog steeds onnauwkeurig zijn.
De vraag over de onnauwkeurigheid van deze data is neergelegd bij LANUV (email
correspondentie, zie Bijlage C), omdat zij direct betrokken zijn geweest bij de
dataverzameling en de opbouw van het model. Zij komen, net als Rolf van der Veen
(persoonlijke communicatie) tot een onzekerheid in de dijkhoogtes van +- 0.10 meter. Bij
gebrek aan meer kennis wordt de onzekerheid in de instroomhoogte weergegeven met een
symmetrische, parabolische verdeling, met een gemiddelde van 0,0 meter, en een spreiding
van 0,10 meter.

2.1.3

Bergend volume achter de dijk
Het volume van de retentiebakjes in het SOBEK model, welke het retentievolume bepalen, is
afgeleid uit de resultaten van Delft-FLS berekeningen. Het Delft-FLS model op zijn beurt
maakt gebruik van een hoogtemodel voor het bepalen van het overstroomde volume water.
Een belangrijke bron van onzekerheid is de aan- of afwezigheid van (belangrijke)
lijnelementen in het hoogtemodel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wegen of spoortrajecten
aangelegd op dijken. Deze kunnen door de lagere resolutie van het hoogtemodel wellicht niet
goed in de data verwerkt zijn en dus in het model leiden tot te grote oppervlaktes en dus een
overschatting van het bergend volume. Daarnaast is het mogelijk dat lijnelementen die wel
zijn verwerkt, niet (volledig) waterkerend zijn door bijvoorbeeld de aanwezigheid van duikers
en bruggen. In dit geval zal het bergend volume worden onderschat. Opgemerkt dient te
worden, dat dit ten tijde van de bouw van het model een onderdeel was van een uitvoerige
check op het model.
Als uitgangspunt voor deze bron van onzekerheid wordt een marge van +- 20% voor het
bergend oppervlak als een realistische schatting voor de onzekerheid in het bergend volume
aangehouden. Bij gebrek aan gedetailleerde kennis op dit vlak, wordt voor deze onzekerheid
een uniforme verdeling aangehouden. Dit lijkt, gezien de aard van de onzekerheid
(lijnelement zit er wel of niet juist in, maar kan allebei evengoed waar zijn), een redelijke
aanname.

2.1.4

Ruwheid
De ruwheid is een lastig te bepalen parameter. Deze is niet direct te meten en kan variëren in
de tijd, per locatie, en per afvoerniveau. Op basis van persoonlijke communicatie met experts
in zowel Nederland als Duitsland en op basis van literatuur is een schatting gemaakt van de
mogelijke waardes voor de ruwheid binnen de onzekerheidsanalyse. Voor een uitgebreide
onderbouwing wordt verwezen naar Bijlage 7B.
Uiteindelijk is gekozen voor een range van +-20% rondom de in het model gehanteerde
ruwheid, en met een symmetrisch parabolische verdeling van die onzekerheid.
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2.1.5

Dijkdoorbraak
Een van de aannames in het model is dat de dijken in Duitsland standvastig zijn tot het water
over de dijk stroomt. Dit lijkt zeer aannemelijk gezien het feit dat de Duitse dijken over het
algemeen veel breder zijn dan de Nederlandse dijken. Daarna wordt aangenomen dat er een
bres ontstaat en de dijk doorbreekt. Echter, dit zal mogelijk niet voor alle dijken gelden. Het
zou goed kunnen dat dijken ook wanneer het water eroverheen stroomt, zullen blijven staan.
Om een gevoel te krijgen hoe groot dit effect is, kan dijkdoorbraak tijdelijk worden uitgezet in
het model. In eerste instantie is de analyse uitgevoerd waarbij wordt uitgegaan van een kans
van doorbreken ter grootte van 50%. In Paarlberg (2014) is onderzoek gedaan naar het effect
van wel of niet doorbreken van dijken. De conclusie daarin was dat het effect van niet
doorbreken niet zal leiden tot significant hogere waterstanden bij Lobith (zie bijv. Figuur 9 in
Paarlberg, 2014).

2.2

SOBEK model
Het gebruikte model voor de analyse is een SOBEK-RE model en loopt van Maxau tot
Pannerdensche Kop met daarin geschematiseerd de (effecten van) overstromingen in
Duitsland (zie Figuur 2.2 en voor achtergrond informatie Hegnauer & Becker, 2013). Dit is het
model dat in GRADE 2.0 gebruikt wordt. Ten opzichte van dit model, zijn ten behoeve van de
stabiliteit een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd. Deze staan beschreven in Bijlage 7A.
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Figuur 2.2 Schematisatie van het SOBEK-RE model in GRADE (blauwe lijn), inclusief de belangrijkste in- en
uitvoerlocaties van het model

Het model schematiseert de Rijn vanaf Maxau tot de Nederlandse grens. De zijrivieren
Neckar, Main, Nahe, Moezel, Sieg, Lahn, Wupper, Ruhr en Lippe zijn ook in het model
opgenomen. Er zijn vele laterale afvoer condities in het model opgenomen, ook voor retentieen overstromingsgebieden. In de huidige analyse focussen we ons op de
overstromingsgebieden met een inlaatkunstwerk, een eventueel uitlaatkunstwerk, en met
eventuele controllers schematiseren. Dit zijn de gebieden genoemd in tabel 3.6 van de
technische documentatie van GRADE, deel II (Hegnauer en Becker, 2013).

Onzekerheidsanalyse hydraulica in GRADE

9

1220082-010-HYE-0001, 19 februari 2015, definitief

In het 1D SOBEK-RE model zijn potentiële overstromingslocaties opgenomen in de
schematisatie. De modellering van overstromingsgebieden is afgeregeld op basis van DelftFLS berekeningen. De modellering hiervan is niet aangepast, afgezien van de in de bijlage al
aangegeven punten met betrekking tot breedte van de kruin en een enkele lage kruinhoogte
die is gecorrigeerd. Binnen de mogelijkheden van het 1D Sobek-RE model is, gegeven de
afregeling op basis van 2D Delft-FLS berekeningen, het overstromingsgebied dus zo goed
mogelijk in model gebracht.

Tabel 2.3

Koppeling overstromingsgebieden aan de 5 deelgebieden zoals benoemd in Hoofdstuk 2

Deelgebied
1 Maxau – monding Neckar

2 Monding Neckar – Bingen

3 Bingen – monding Wupper

4 Monding Wupper - Ruhrort

5 Ruhrort – NL

Overstromingsgebieden
O_UG_3_Karlsruhe, O_UG_G2g
O_UG_4 Albmuendung, O_UG_G12g
O_UG_5_HockRheinb, O_UG_G15g_
O_UG_G15gG16g, O_UG_6_Mannheim
O_UG_G17g, O_UG_14_Sandhausen
O_UG_LaWe, O_UG_WeWi
O_UG_Gg8, O_UG_WiMo
O_UG_MoSa, O_UG_Gg11
O_UG_SaMa, O_UG_Gg7
O_UG_Gg6, O_UG_Gg5
O_UG_Gg4
O_001, O_002
O_003, O_004
O_005, O_006
O_008, O_009
O_010, O_011
O_012, W_101_103
D_019, D_023
D_026, D_027
D_027b, D_031
D_033, D_034
D_035
O_013, O_014
O_015, O_016
O_017, O_018
O_021, O_022
O_024, O_025
O_030, O_032
O_037, O_039
O_040

Zoals in de vorige paragraaf is toegelicht, zijn de relevante parameters die gevarieerd worden
de instroomhoogte van de retentie/overstromingsgebieden, het oppervlak van deze gebieden,
en het wel of niet optreden van bresgroei, en de weerstand.
Voor de instroomhoogte wordt een globale verhoging (noodmaatregelen) en een lokale
verandering (meetfout) per deelgebied getrokken en bij de standaard instroomhoogte
opgeteld. Dit wordt verwerkt in de file defstr.3 in de kruinhoogte (keyword zs) van het
inlaatkunstwerk horend bij het retentie/overstromingsgebied.
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Voor het oppervlak van de bergingsgebieden wordt per deelgebied een factor getrokken
waarmee het oppervlak vermenigvuldigd wordt. Dit wordt verwerkt in de file defcnd.3 in het
oppervlak (keyword ar) van het retentie/overstromingsgebied.
Voor de bresgroei wordt per deelgebied een ja/nee verondersteld waarmee de bresgroei
controller aan blijft staan (default GRADE instelling) dan wel uitgezet wordt. Later is gebleken
dat voor de genoemde overstromingsgebieden in deelgebied 1 en 2 geen bresgroeicontroller
gebruikt wordt in het model, dus voor deze deelgebieden heeft deze parameter geen invloed
(parameter 12 en 13). Dit wordt verwerkt in de file defcnd.3 door het activeren of de-activeren
van de bresgroeicontroller (keyword ca) horend bij het bergingsgebied.
Voor de frictie wordt een factor getrokken waarmee de frictie verhoogd (of verlaagd) wordt.
Verreweg de meeste takken in het model hebben een Strickler ks frictie definitie. Deze is
vrijwel lineair met de Chézy weerstand C (de factor daartussen is de hydraulische straal tot
de macht 1/6, en die varieert slechts langzaam met de diepte). De factor wordt op de
gedefinieerde ks waarden gezet. Voor de uiterwaarden (floodplains) is in het model echter
vrijwel overal een Nikuradse ruwheid kn opgegeven, die met de White-Colebrook formule
wordt omgerekend naar Chézy.
Omdat we een bepaalde range veronderstellen voor de Chézy waarden, is voor de
opgegeven Nikuradse ruwheid een omrekening geïmplementeerd zodat de gewenste range
in Chézy waarden bereikt wordt.
De omrekening van Strickler ruwheid ks en Nikuradse ruwheid k n naar de Chézy waarden C
gebeurt volgens de formules:

en

De frictie wordt voor alle takken met Strickler k s en Nikuradse kn ruwheidsdefinities
aangepast, behalve enkele zijrivieren die hiervan zijn uitgesloten i.v.m. modelstabiliteit (o.a.
Nahe, Mosel en Ruhr). De aanpassingen vinden plaats in de file deffrc.1. Dit is tamelijk
complex, omdat diverse frictie formuleringen mogelijk zijn, en data op diverse plekken moet
worden aangepast. Frictie kan als constante zijn opgegeven, als functie van de locatie op de
tak (dus in een tabel met 1 aan te passen kolom), en als functie van de afvoer Q en de locatie
op de tak (in een tabel met meerdere aan te passen kolommen). En de frictie wordt apart
opgegeven voor de main channel en 2 floodplains, en ook voor positieve en negatieve
stromingsrichting.
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3 Methode onzekerheidsanalyse
Het uiteindelijke doel van deze studie is het komen tot een beter onderbouwde
onzekerheidsband rondom de werklijn bij Lobith, waarin de onzekerheden in het klimaat, de
hydrologie, en de hydraulica gecombineerd zijn. Op basis van een groot aantal SOBEK
berekeningen kan een schatting gemaakt worden van de onzekerheid in de hydraulica. Deze
onzekerheid, zoals die in dit kader is afgeleid, moet vervolgens worden meegenomen in de
onzekerheidsanalyse zoals gepresenteerd in Van den Boogaard et al. (2014) om te komen tot
een nieuwe onzekerheidsband. Dit hoofdstuk beschrijft de methode hoe deze
onzekerheidsband tot stand is gekomen.
3.1

Stochasten trekken uit verdelingen
Op basis van de hier meegenomen hydraulische bronnen van onzekerheid (zoals
samengevat in Tabel 2.2, met daarbij 2 globaal gedefinieerde parameters, en 3 parameters
die voor elk der vijf groepen afzonderlijk kunnen variëren) zijn in totaal 17 onzekere
parameters in het hydraulische model. Met de aan die parameters toegekende kansverdeling
zijn deze parameters dan feitelijk stochasten.
Via een Monte Carlo aanpak (hier een Latin Hypercube Sampling algoritme voor een meer
optimale dekking van de parameterruimte) worden voor de verschillende parameters uit de
eerder beschreven verdelingen waardes getrokken. De trekking van de stochasten wordt
volledig onafhankelijk gedaan (ofwel: geen correlatie tussen de verschillende parameters).
Elke trekking creëert een combinatie van de onzekere parameters en daarmee in feite een
ander model. In totaal zijn er 251 trekkingen gedaan, wat dus resulteert in 251 verschillende
parametercombinaties. De verdeling van die parameters is conform de voorgeschreven
“analytische” verdelingen in Tabel 2.2.
Voor elke parametercombinatie zijn SOBEK berekeningen uitgevoerd voor diverse
afvoergolven. Per afvoergolf zijn dat dan 252 berekeningen, namelijk de 251
parametercombinatievariaties en één afzonderlijke berekening met de referentie instelling van
de parameters.
Via een gevoeligheidsanalyse (zie Bijlage D) is vastgesteld dat in dit geval een aantal van
251 parametercombinaties voldoende groot is om de hydraulische onzekerheid in voldoende
mate weer te geven (zowel aan de invoerkant t.a.v. de verdeling van de onzekere
modelparameters, als aan de uitvoerkant t.a.v. de verdeling van de onzekerheid in de met het
model te genereren afvoermaxima van Lobith).

3.2

Bepalen van de hydraulische onzekerheid uit de SOBEK berekeningen
Op basis van de hier boven genoemde variaties van parametercombinaties zijn voor een zo
groot mogelijk aantal afvoergolven (uiteindelijk 16) SOBEK-berekeningen uitgevoerd.
Uit elke berekening van een afvoerevent volgt een maximale afvoer bij Lobith. Per
afvoerevent dat wordt doorgerekend zijn er dan 252 schattingen voor het afvoermaximum
(één conform de referentieberekening met het model, en 251 waarden met het via de
parameters herhaald aangepaste model). Voor elke doorgerekende afvoergolf kan
vervolgens worden berekend wat de afwijking (∆Q) van het afvoermaximum is ten opzichte
van dat maximum ( QRef ) bij de referentieberekening.
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Dit geeft dan per doorgerekende afvoergolf N:=251 waarden voor DQn := Qn - QRef . Deze
verzameling geeft een (empirische) verdeling van ∆Q, en daarmee de onzekerheid die t.g.v.
de hydraulica aan QRef moet worden toegekend. Van die verdeling kunnen in het bijzonder
statistische kentallen/indicators zoals gemiddelde, spreiding, scheefheid, kwantielen, etc.,
worden afgeleid.
Die verdelingen en statistische kentallen zijn dan in eerste instantie ‘alleen’ beschikbaar voor
de QRef waarmee de diverse afvoergolven zijn doorgerekend. Bij het (in een opvolgende
stap) combineren van de hydraulische onzekerheden met die in het klimaat en in het
hydrologische model moet in principe voor elk afvoermaximum Q zo’n verdeling van de
onzekerheid ∆Q t.g.v. de hydraulische onzekerheid beschikbaar zijn. Om die te verkrijgen
(zonder dat heel veel afzonderlijke afvoerevents zouden moeten worden doorgerekend) zijn
de (2.5, 5.0, 10, 25, 50, 75, 90, 95, en 97.5%) kwantielen van de ∆Q van de doorgerekende
afvoergolven geïnterpoleerd naar ‘alle’ afvoerniveaus Q. Uit die negen kwantielwaarden (die
voor elke Q in principe anders zullen zijn) kan dan nu voor elke Q een verdelingsfunctie van
de bijhorende ∆Q geproduceerd worden. Hier is dat gedaan met behulp van een analytische
Beta-verdeling (met daarin vier parameters, namelijk twee locatieparameters m en M, en
twee vorm parameters a en b ). Met een Beta-verdeling kunnen in het bijzonder scheve
verdelingen goed worden weergegeven. Per afvoerniveau Q is er een fit uitgevoerd waarbij
de waarden van {m, M, a , b } zodanig werden ingesteld dat de kwantielen van de
bijhorende Beta-verdeling zo goed mogelijk overeenkomen met die van de SOBEK
berekeningen afgeleide (negen hierboven genoemde) kwantielen. Het bleek (zie Bijlage D)
dat dit fitten met ruim voldoende nauwkeurigheid kon worden bewerkstelligd.
Op deze manier is er via die Beta-verdelingen voor elk afvoerniveau een kwantitatieve
schatting van de onzekerheid t.g.v. de hydraulica beschikbaar, en kan deze gecombineerd
gaan worden met de onzekerheden in het klimaat en de hydrologie.
3.3

Toevoegen van de hydraulische onzekerheid aan de onzekerheidsanalyse
Binnen GRADE zijn de onzekerheden in het klimaat en de hydrologische modellen
gerepresenteerd met respectievelijk 11 verschillende klimaatreeksen en 5 verschillende
combinaties van hydrologische modelparameters. Voor alle 11x5 mogelijke combinaties (in
deze ‘onzekerheidsmatrix’) zijn eerder met GRADE simulaties uitgevoerd met een lengte van
20.000 jaar. Van de daarin met SOBEK (in totaal 11×5×20000) gevonden jaarmaxima wordt
de onzekerheid in de afvoer bij diverse herhalingstijden afgeleid. Daartoe worden in eerste
instantie per combinatie (i,j) (met index i één van elf variaties het klimaat, en index j één van
de vijf hydrologische modelparametercombinaties) de reeks Qi , j ,t met 20000 jaarmaxima op
stijgende volgorde gesorteerd. Bij een gegeven herhalingstijd T wordt in die gesorteerde
reeks de ‘entry’ Qi , j ,T gezocht (of geïnterpoleerd) die bij die herhalingstijd hoort. Dat geeft
dan voor die herhalingstijd 11×5 schattingen Qi , j ,T van het bijhorende afvoermaximum.
Hieruit wordt vervolgens een kansverdelingsfunctie fT (Q ) afgeleid (die overigens praktisch
gesproken niet van normaal te onderscheiden bleek te zijn). Bij het afleiden van die fT (Q )
moet o.a. rekening worden gehouden met zowel een afhankelijkheid in de 11 klimaatreeksen,
als met een verschillende kans die aan de vijf hydrologische modelparametercombinaties is
toegekend. Voor de achtergrond van deze afhankelijkheid, en verschillende kansen voor de
hydrologische parametercombinaties, alsmede het combinatieproces wat uiteindelijk tot de
verdelingsfunctie fT (Q ) leidt (en daarmee de onzekerheid t.g.v. van klimaat én hydrologie),
wordt verwezen naar Van den Boogaard et al. (2014).
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Voor het nu gaan toevoegen van de onzekerheid in de hydraulica wordt dit recept nog steeds
gebruikt maar uitgebreid met de in dit kader voor de hydraulica afgeleide onzekerheden als
een extra derde component. Dat uitbreiden van de procedure komt er op neer aan de Qi , j ,t
een random trekking van DQi , j ,t wordt toegevoegd, met die trekking uit de per Q-niveau
afgeleide Beta-verdelingen. Op basis van die (weer 11×5×20000) Qi , j ,t + DQi , j ,t wordt het hier
boven beschreven combinatierecept (voor klimaat en hydrologie) gevolgd om voor elk
gewenste herhalingstijd T een kansverdeling f T(1) (Q ) voor het bijhorende afvoermaximum te
vinden. Deze verdeling is dan feitelijk conditioneel naar deze ene opgetreden ‘realisatie’ van
de hydraulische onzekerheid. Dit ‘spel’ wordt echter meerdere keren herhaald met telkens
andere random trekkingen voor (ofwel andere mogelijke realisaties van) de DQi , j ,t . Dat geeft
dan uiteindelijk een serie van (conditionele) verdelingen f T(n) (Q ) , voor n = 1, 2, × ××, N . De
uiteindelijke niet-conditionele verdeling (en dus met een integratie van alle drie nu vigerende
onzekerheidsbronnen)

is

dan

gegeven

door

f T (Q )=

1
N

å

N

n 1
=

f T(n) (Q ) .

Uit

deze

verdelingsfunctie kunnen dan spreidingen en kwantielen worden afgeleid, en in het bijzonder
de grenzen van een 95% betrouwbaarheidsinterval. Overigens bleken ook in dit geval de zo
afgeleide verdelingen fT (×) vrijwel Gaussisch van vorm.
Merk op dat op deze manier voor het toevoegen van de hydraulische onzekerheid een Monte
Carlo aanpak is toegepast. Dat is gedaan omdat dit niet op een van analytische manier
mogelijk lijkt te kunnen worden gedaan, ondanks het feit dat de hydraulische onzekerheden
(via de Beta-verdelingen) wel met een analytisch voorschrift zijn weergegeven. In de Monte
Carlo aanpak moet het aantal samples, zoals hierboven met N weergegeven, voldoende
groot zijn. In dit geval is gekozen voor N=201. Via een gevoeligheidsanalyse (zie Bijlage D)
werd vastgesteld dat deze N inderdaad groot genoeg is.
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4 Uitwerking
4.1

Afvoergolven
Om iets te kunnen zeggen over de onzekerheidsbanden rondom de met GRADE bepaalde
werklijn, is het nodig om op verschillende afvoerniveaus resultaten met het SOBEK model
beschikbaar te hebben. Daarbij zijn zowel afvoeren in het bereik waar overstromingen
plaatsvinden belangrijk, als afvoeren waarbij dit nog niet het geval is. In totaal zijn in deze
studie (uiteindelijk) 16 afvoergolven geselecteerd waarmee ‘ten volle’ SOBEK-berekeningen
zijn uitgevoerd. ‘Tenvolle’ betekent met een voldoende groot aantal variaties van
parametercombinaties (hier 251) om zinvol bij te dragen aan de onzekerheidsanalyse.
Vanwege rekentijd moest dat aantal beperkt worden. De selectie van de afvoergolven is
gedeeltelijk “random” gedaan, waarbij werd gekeken naar een goede spreiding over de
verschillende afvoerniveaus. Daarnaast zijn voor een aantal min of meer gelijke
afvoerniveaus meerdere (3 à 4) events verzameld, en gekeken naar eventuele effecten van
verschillende golfvormen. Deze ‘gevoeligheid’ is echter, weer vanwege rekentijd, onderzocht
met SOBEK-berekeningen met een aanzienlijke kleiner aantal parametercombinaties (51
i.p.v. 251). Uit deze kleine sets van afvoergolven per afvoerniveau is op het oog een
representant geselecteerd, die een gemiddeld gedrag (gemiddelde, spreiding) bij dat
afvoerniveau vertoont. Deze afvoergolven zijn vervolgens aan de uiteindelijke selectie
toegevoegd waarvoor alle verschillende parametercombinaties zijn doorgerekend.
De afvoergolven zijn bepaald met behulp van het GRADE instrumentarium. Dat betekent dat
de invoer voor de SOBEK berekeningen afkomstig zijn uit de 50,000 jarige GRADE reeks
waarop ook de resultaten in Hegnauer et al. (2014) zijn gebaseerd. In Figuur 4.1 zijn de
verschillende afvoergolven weergegeven. Zoals te zien is, is er zowel variatie in piekwaarde
als vorm van de golf. Dit is voor de interpretatie van de resultaten goed om in gedachten te
houden.
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Figuur 4.1 Afvoergolf bij Lobith voor sommen met de referentie instelling (ongewijzigde instroomhoogte,
ongewijzigd oppervlak retentiegebieden, standaard met bresgroei, geen aanpassingen frictie)

4.2

Parameter trekkingen
Voor elke afvoergolf worden 251 berekeningen gedaan met het SOBEK model waarbij voor
elke berekening de waardes van de parameters worden aangepast. De waardes van de
parameters worden bepaald door te trekken uit vooraf vastgestelde verdelingen. Het is van
belang dat de trekkingen een zo goed mogelijke dekking geven over de parameterruimte.
Hiervoor een op Latin Hypercube sampling gebaseerd algoritme gebruikt. In deze procedure
wordt er vanuit gegaan dat alle mogelijke combinaties van parameters kunnen leiden tot een
goed model, oftewel, alle parametersets worden als “behavioural” beschouwd. In Figuur 4.2 is
een overzicht gegeven van de dekking van de parameterwaardes. De conclusie is dat de 251
trekkingen een voldoende representatieve dekking lijken te geven. Dit is geldt dan echter
vooralsnog alleen aan de “invoerkant” van de berekeningen. Het is namelijk nog maar de
vraag of t.a.v. de “uitvoerkant” (de met SOBEK berekende variaties van het afvoermaximum
van Lobith) dat ook het geval is. Ofwel: zijn 251 trekkingen ook voldoende om de onzekerheid
in de afvoermaxima nauwkeurig in beeld te brengen. Dit aspect is nader onderzocht door
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voor vier afvoergolven de verdeling van de met SOBEK-berekende maxima ook voor een
groter ensemble van 501 trekkingen te berekenen, en het resultaat te vergelijken met dat op
basis van de hier gebruikte 251 trekkingen. In Bijlage D is de opzet en het resultaat van deze
gevoeligheidsanalyse t.a.v. het aantal trekkingen in nader detail beschreven. Als conclusie
van die analyse wordt hier vermeld dat een ensemble van 251 parametervariaties reeds
voldoende groot is.

Figuur 4.2 Overzicht van de dekking van de parameterruimte voor verschillende parameters. Hierin zijn via
scatterplots voor een aantal waarden van m en n de trekkingen van

Xm

en

Xn

tegen elkaar uitgezet.

Er moet worden opgemerkt dat dit tegen elkaar uitzetten is gedaan voor de trekkingen uit een (in eerste
instantie toegepaste) uniforme verdeling op [0,1]. Bij een voorgeschreven verdeling F() heeft na de
trekking van een uniform verdeelde X de transformatie

X ® F ( X ) plaatsgevonden om de
inv

gewenste verdeling te verkrijgen. Zie ook Figuur 4.3
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In Figuur 4.3 is een voorbeeld van een histogramverdeling gegeven voor een specifieke
parameter (in dit geval de parameter “noodmaatregelen”).

Figuur 4.3 Voorbeeld van de histogramverdeling voor de parameter “noodmaatregelen”

4.3

SOBEK simulaties
Er is een tool gemaakt die de trekkingen van de stochasten omzet naar aanpassingen in de
relevante SOBEK invoerfiles, vervolgens het SOBEK model draait en de maximale afvoer bij
Lobith aan de modelresultaten onttrekt en opslaat in een uitvoerfile. De tool is voor de
geselecteerde afvoerniveaus gedraaid. Per afvoerniveau is een set van 251 trekkingen
gedaan en met SOBEK doorgerekend. De resultaten worden globaal samengevat in
onderstaande Tabel 4.1, en de Figuren 4.4a en 4.4b.
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Tabel 4.1

SOBEK resultaten: afvoergolf met de range van berekende maximale afvoer bij Lobith voor de 251
trekkingen van instroomhoogte, oppervlak overstromingsgebied en bresgroei

Afvoergolf
(label)
8000
9000
10000
10500
11000
11500
12000
12500
13000
13500
14000
14500
15000
15200
15250
15500

QmaxGRADE
referentiesom
8102
8997
9998
10519
10654
11659
12046
12612
13225
13676
14094
14329
15270
15219
15239
15665
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Laagste
Qmax
(251 runs)
7714
8556
9602
10122
10097
11260
11052
11562
12043
12545
12973
13135
14537
14309
14656
15233

Gemiddelde
Q max
(251 runs)
8083
8985
9984
10515
10629
11655
12193
12746
13271
14065
14591
15000
16102
16086
16220
16478

Maximum
Qmax
(251 runs)
8369
9354
10299
10800
10998
11997
12845
13400
14033
14822
15919
16125
17783
17287
17298
17566
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Figuur 4.4

Histogrammen van de per afvoergolf gevonden verschillen

DQ

tussen het afvoermaximum bij een

parametervariatie en dat afvoermaximum bij de GRADE referentie instelling van die parameters. De
histogrammen zijn (langs de verticale as) genormeerd als kansverdeling die daarmee de onzekerheid
in het afvoermaximum weergeeft t.g.v. de hier gedefinieerde hydraulische onzekerheden. De verticale
rode lijnen geven de posities van de 5, 50, en 95% kwantielen van die verdeling
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Figuur 4.5 De met het symbool 0 gemarkeerde punten geven de kwantielen van de verdeling van de verdeling van
de D Q voor de 16 verschillende afvoergolven zoals die met SOBEK zijn doorgerekend voor 251
verschillende parametercombinaties.

DQ

is het verschil tussen het bij een parametervariatie

gevonden afvoermaximum van Lobith en het afvoermaximum

QRef

bij de GRADE-referentie instelling.

De diverse doorgetrokken lijnen geven de interpolatie van die kwantielen naar alle mogelijke waarden
voor

QRef . Deze interpolatie wordt gebruikt in de GRADE-onzekerheidsanalyse bij het combineren van

alle drie onzekerheidsbronnen. De hier getoonde kwantielen zijn (van beneden naar boven): 2.5%, 5%,
10%, 25%, 50%, 75%, 90%, 95% en 97,5%

Uit de tabel en de figuren blijkt dat bij lagere afvoeren de onzekerheid in de hydraulica vrijwel
constant is. Dat is te verklaren doordat bij de doorgerekende lage afvoeren overstromingen
nog geen rol spelen, dus de variatie in de maximale afvoer wordt vooral verklaard door het
effect van variaties in de frictie. Bij afvoergolven die resulteren in een afvoer bij Lobith van
12000 m 3/s of hoger vinden wel overstromingen plaats. Dan hebben aanpassingen met
betrekking tot de instroomhoogte van overstromingsgebieden, het oppervlak van deze
gebieden, en al of niet bresgroei optreedt een duidelijke impact. Dit wordt hieronder toegelicht
aan de hand van een aantal resultaten voor de afvoergolf van 13500 m 3/s (zie Figuur 4.9 en
Figuur 4.10).
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Er is nu met een beperkt aantal afvoergolven gewerkt. De afvoergolven verschillen in
samenstelling van de golf, dus de verdeling van de bijdragen via de Oberrhein (Maxau), en
de zijrivieren verschilt per golf. Hierdoor kan het effect van overstromingsgebieden verschillen
en dat heeft impact op de maximale afvoer bij Lobith. Om dit te illustreren zijn voor de
referentiesommen (dus zonder aanpassingen van instroomhoogte en oppervlak
overstromingsgebieden, met bresgroei en zonder aanpassingen in de frictie) de afvoeren op
de locaties Maxau, Kaub, Andernach, Köln en Lobith verzameld. Deze resultaten worden
hieronder weergegeven.

Figuur 4.6 Afvoeren bij Maxau, Kaub, Andernach, Köln en Lobith voor de afvoergolf ‘12500’
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Figuur 4.7 Afvoeren bij Maxau, Kaub, Andernach, Köln en Lobith voor de afvoergolf ‘13500

Figuur 4.8 Afvoeren bij Maxau, Kaub, Andernach, Köln en Lobith voor de afvoergolf ‘14000’

Uit Figuur 4.6 tot en met Figuur 4.8 blijkt het verschillende karakter van de afvoergolven. Voor
de ‘12500’ afvoergolf is de maximum afvoer bij Lobith iets hoger dan bij Andernach en Köln.
Voor de ‘14000’ afvoergolf is de maximum afvoer bij Lobith ook vrijwel gelijk aan die bij
Andernach en Köln. Maar voor de ‘13500’ afvoergolf is de maximum afvoer bij Lobith duidelijk
lager dan de maximum afvoer bij Andernach en Köln. Zowel bij de ‘13500’ als de ‘14000’
afvoergolf treden overstromingen op tussen Andernach en Lobith.
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Bij de bredere ‘14000’ afvoergolf wordt de Lobith afvoer afgeplat en uitgerekt ten opzichte van
de Köln afvoergolf maar blijft de piek even hoog, terwijl bij de smallere ‘13500’ afvoergolf de
piek gereduceerd wordt.
Voor de afvoergolf van 13500 m 3/s bij Lobith worden illustraties van resultaten van enkele
trekkingsruns gegeven. Hiervoor zijn de volgende trekkingsruns geselecteerd:
•
•

•

•

Referentierun (zie Figuur 4.1; piekafvoer Lobith 13676 m 3/s)
Trekking 247 (piekafvoer Lobith 12545 m 3/s, de laagste piekafvoer in de trekkingen bij
deze afvoergolf).
Bij deze trekking is de frictiefactor 0.87, is in elk deelgebied bresgroei, en is er
nauwelijks een verhoging van instroomhoogte (globaal +0.13, maar lokaal -0.13 tot
+0.15). De verlaging van de piekafvoer is vermoedelijk vooral onder invloed van de
lagere Strickler ks, dus meer weerstand. Een lage Strickler waarde staat gelijk aan hoge
ruwheid. De hogere ruwheid zorgt (lokaal) voor hogere waterstanden. Wanneer de
waterstandverhoging plaatsvindt op een traject waar overstromingen plaatsvinden, zal
er daarom meer water over de dijk stromen en zal de afvoer bij Lobith lager worden.
Trekking 100 (piekafvoer Lobith 14822 m3/s, de hoogste piekafvoer in de trekkingen bij
deze afvoergolf).
Bij deze trekking is de globale ‘zandzakken’ verhoging van de instroomhoogte 0.39 m
(hoog), en de frictie factor 1.18 (verhoging van Strickler ks, dus gladder), en geen
bresgroei in deelgebied 5. Al deze factoren werken verhogend op de piekafvoer bij
Lobith.
Trekking 33 (piekafvoer Lobith 14053 m 3/s), dat is voor alle 251 trekkingen vrijwel de
gemiddelde afvoer (14065 m 3/s).

Ook het verloop van de afvoergolf over de rivier laat een logisch en verklaarbaar patroon
zien. In Figuur 4.9 en Figuur 4.10 zijn de resultaten voor de bovengenoemde golven bij
respectievelijk Köln en Lobith gegeven. Wat opvalt, is bijvoorbeeld dat tussen Köln en Lobith
in de referentie meer water overstroomt dan de gemiddelde som uit alle 251 trekkingen. Dit is
logisch gezien het feit dat de maatregelen (noodmaatregelen, uitzetten bresgroei) de afvoer
gemiddeld genomen verhogen.
De modelresultaten zijn logisch en goed verklaarbaar. Dat maakt dat deze resultaten gebruikt
kunnen worden in deze studie voor het afleiden van onzekerheden in de hydraulica binnen
GRADE.
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Figuur 4.9 Afvoergolven bij Koln, voor de referentierun, de maximale en minimale run en de gemiddelde run
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Figuur 4.10 Afvoergolven bij Lobith, voor de referentierun, de maximale en minimale run en de gemiddelde run

4.4

Gevoeligheidsanalyse instroomhoogte noodmaatregelen (zandzakken)
Voor de instroomhoogte noodmaatregelen (“zandzakken”) is de onzekerheid met één globale
parameter geschematiseerd. Conform Tabel 2.2 is dat met een symmetrische parabolische
verdeling op het interval van 0 tot 0.5, en gemiddelde 0.25 m. De vraag is in hoeverre een
regionale differentiatie naar afzonderlijk variabiliteit over de vijf trajecten/groepen (zie Tabel
2.1), of nog fijner naar individuele dijkvakken, tot wezenlijk andere uitkomsten van de hier
uitgevoerde studie zou kunnen leiden.
Via een gevoeligheidsanalyse is dit nader onderzocht. Hierbij is een nieuw ensemble van
parametercombinaties gegenereerd maar nu met 5 parameters voor de “instroomhoogte
noodmaatregelen”, namelijk één afzonderlijke parameter voor elk van de vijf groepen. De
parameters van de verschillende groepen zijn onderling onafhankelijk, en ieder met dezelfde
parabolische verdeling als in het globale noodmaatregelen scenario.
Voor een beperkt aantal afvoergolven zijn aldus SOBEK-berekeningen uitgevoerd en zijn de
verdelingen van de zo gevonden afvoermaxima (251 per afvoergolf) bepaald. Deze zijn
vergeleken met die worden gevonden bij het scenario van één globale parameter voor de
instroomhoogte noodmaatregelen. Bij dit vergelijken (op basis van overeenkomstige
kwantielen van die verdelingen, zie Bijlage D3) is gebleken dat er slechts geringe verschillen
worden gevonden. Als gevolg zal ook het uiteindelijke effect van een regionale differentiatie
van de noodmaatregelen (althans per groep zoals nu geverifieerd) op de afvoerwerklijn van
Lobith en diens onzekerheidsband nihil zijn.
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De reden dat de verschillen klein zijn heeft waarschijnlijk te maken met het feit dat water dat
door het leggen van zandzakken op een bepaalde locatie niet meer over dijken stroomt dan
wel op de volgende locatie overstroomt. Voor de afvoer bij Lobith maakt het uiteindelijk weinig
uit waar water over de dijk gaat.
De deelgebieden waarvoor is gevarieerd zijn nog relatief groot. Variatie in de hoogte van de
noodmaatregelen over korte afstanden wordt niet reëel geacht, want de te beschermen
gebieden hebben hetzelfde karakter als de Nederlandse dijkringen. Noodmaatregelen over
korte trajecten zullen weinig tot niet effectief zijn en zullen dus ook niet worden uitgevoerd bij
hoogwater is de verwachting.
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5 Resultaten
De in Sectie 4.3 getoonde resultaten zijn vervolgens via de in Sectie 3.3 gepresenteerde
aanpak vertaald naar onzekerheidsbanden rondom de GRADE werklijn. Het eindresultaat
staat gegeven in Figuur 5.1 en in Tabel 5.1.

Figuur 5.1 Definitief resultaat voor de werklijn (middelste lijn) en 95% onzekerheidsband voor de Rijn bij Lobith. In
rood zijn ook de gemeten jaarmaxima weergegeven
Tabel 5.1

Definitief resultaat voor de werklijn en 95% onzekerheidsband voor specifieke herhalingstijden voor de
Rijn bij Lobith

Herhalingstijd

2
5
10
30
100
300
1000
1250
3000
10000
30000
100000

Afvoer
(m3\s)
5940
7970
9130
10910
12770
14000
14840
14970
15520
16270
16960
17710

Spreiding
(m3\s)
340
440
500
600
700
560
620
640
750
930
1120
1350
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Ondergrens 95%
onzekerheidsband
5280
7110
8160
9730
11400
12910
13620
13720
14060
14450
14750
15060

Bovengrens 95%
onzekerheidsband
6600
8840
10100
12080
14150
15100
16050
16230
16980
18100
19160
20350
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·

·
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De werklijn ligt hoger dan de in Hegnauer et al. (2014) gepresenteerde werklijn (zie
Figuur 5.2 en Tabel 5.2). De verhoging komt doordat in de procedure het meenemen
van noodmaatregelen en het uitzetten van bresgroei enkel een verhogend effect
hebben op de afvoer, daar waar de andere aanpassingen zowel een verhogend als
een verlagend effect kunnen hebben. Doordat het meenemen van noodmaatregelen
enkel verhogend werkt op de afvoer bij Lobith, is het gemiddelde van alle
berekeningen in de onzekerheidsmatrix ook hoger geworden, wat resulteert in een
gemiddeld hogere afvoer. De onzekerheidsband is breder t.o.v. de in Hegnauer et al.
(2014) gepresenteerde onzekerheidsband (zie Figuur 5.2 en Tabel 5.3. De reden
hiervan is dat in dit geval enkel de onzekerheid in de hydrologie en het klimaat is
meegenomen.
De onzekerheidsband komt aan de bovenzijde boven de 18,000 m 3/s uit. Uit eerder
onderzoek (o.a. Paarlberg, 2014) is gebleken dat de afvoer vermoedelijk niet hoger
kan worden dan deze 18,000 m3/s, doordat de afvoercapaciteit op het laatste traject
van de Rijn hogere afvoeren niet toelaat.
Om dit verder te onderzoeken zijn in het kader van het huidig onderzoek extra
sommen gedaan met opgeschaalde golven die, op puur op basis van de
opgeschaalde afvoer bij Lobith, respectievelijk 18,000 m 3/s en 20,000 m 3/s bij Lobith
op zouden moeten opleveren. Uit de resultaten van die berekeningen (zie Figuur E.2)
blijkt dat er inderdaad ook afvoeren worden berekend tot zelfs iets boven de 20,000
m 3/s. Vanuit het modeloogpunt is er dus geen reden om aan te nemen dat er niet
meer dan 18,000 m 3/s bij Lobith zou kunnen gaan stromen.
Via een andere route kan ook worden beredeneerd dat er wellicht meer water dan
18,000 m 3/s kan stromen. Een grove relatie tussen waterstandstoename en
debiettoename is dat per meter waterstandsverhoging er circa 3000 m 3/s meer water
door de Rijn kan stromen. Dat betekent dat bij een extra dijkhoogte (bijv. door het
leggen van zandzakken) van 0,5 meter, of een waterstandsverlaging door lagere
ruwheid van 0,5 meter (zie Bijlage E), er al 1500 m 3/s meer water door de Rijn kan
stromen. Golven die in de referentie situatie dan tot 18,000 m 3/s worden afgetopt door
overstromen, kunnen bij een andere instelling van het model (of andere staat van de
rivier) een hogere (of lagere) afvoer bij Lobith opleveren. Puur op basis van dit
gedachtenexperiment kan worden verwacht dat er maximaal 21000 m 3\s door de Rijn
Nederland binnen kan komen, maar betere onderbouwing hiervoor d.m.v. extra
sommen en analyses is nodig.
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Figuur 5.2 Vergelijking tussen de werklijn en 95% onzekerheidsband zoals gepresenteerd in Hegnauer et al.
(2014) en de werklijn inclusief 95% onzekerheidsband o.b.v. de huidige studie
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Tabel 5.2

Overzicht van afvoeren volgens de verschillende werklijnen voor verschillende herhalingstijden.

Herhalingstijd

5
10
50
100
500
1250
10000
100000
Tabel 5.3

Huidige studie
(m3\s)
7970
9130
11,710
12,770
14,400
14,970
16,270
17,710

Hegnauer et al.
(m3\s)
7970
9130
11,710
12,580
13,890
14,350
15,400
16,560

Overzicht van breedtes van de 95% onzekerheidsband volgens de verschillende werklijnen voor
verschillende herhalingstijden

Herhalingstijd

5
10
50
100
500
1250
10000
100000
·
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Prinsen et al.,
2015

(m3\s)
1730
1940
2810
2750
2240
2510
3650
5280

Hegnauer et al.,
2014

(m3\s)
1725
1960
2509
2470
1568
1529
1842
2587

Rond afvoeren tussen T50 en T100 ontstaat een vreemde knik in de onzekerheidsband.
Dit heeft er zeer waarschijnlijk mee te maken dat rond dit afvoerniveau (i.e. rond de
12,000 m3/s, zoals ook te zie in Figuur 4.5) het net begint met overstromen. Hierdoor
kunnen kleine aanpassingen van de parameters er toch voor zorgen dat het net wel,
of juist net niet gaat overstromen. Voor lagere afvoeren doen de aanpassingen er
feitelijk niet toe, want dan overstroomt het in ieder geval niet.
Voor hogere afvoeren kunnen kleine aanpassingen er wel voor zorgen dat het lokaal
niet (of wel) gaat overstromen, maar doordat de afvoer zo hoog is kan een dergelijke
aanpassing worden gecompenseerd door het volgende overstromingsbakje dat dan
wel (of niet) gaat overstromen. Voor de afvoer bij Lobith maakt het in feite niet uit
waar het water over de dijk loopt en dus leidt dit dan tot kleinere verschillen en dus
een kleinere toename van de onzekerheid.
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6 Conclusies en aanbevelingen
6.1

Conclusies
Deze studie, waar aanvullend op de onzekerheden in het klimaat en in de hydrologie ook de
onzekerheden in de hydraulica in GRADE in kaart zijn gebracht, vormt een betere
onderbouwing van de onzekerheidsbanden rondom de met GRADE bepaalde werklijn. Deze
studie heeft geleid tot een nieuwe werklijn met bijbehorende onzekerheidsband, waarin de
onzekerheden in het klimaat, de hydrologie en de hydraulica zijn meegenomen. De in dit
rapport gepresenteerde werklijn en onzekerheidsband vervangt daarmee de werklijn en
onzekerheidsband zoals gepresenteerd in Hegnauer et al. (2014).

6.2

Aanbevelingen
Het is verstandig nader onderzoek te verrichten naar de onzekerheden in de hydraulica om te
komen tot een nog betere schatting en onderbouwing van de hier gepresenteerde werklijn en
onzekerheidsband. Hierin zijn een aantal zaken van belang:
· Het effect van 1D berekeningen op een 2D probleem
Overstromen is per definitie iets dat in zich in het 2D domein afspeelt. Het gebruiken
van een 1D model voor het bepalen van 2D effecten heeft zijn beperkingen. Onder
andere het vaststellen waar water over de dijk kan stromen, dient in een 1D model op
voorhand gedaan te worden, terwijl dit in een 2D model “natuurlijk” kan verlopen. Het
is daarom aan te bevelen een dergelijke studie nogmaals uit te voeren met een 2D
model. Hierdoor kan ook extra inzicht worden verkregen in reële maximale afvoeren
van de Rijn bij Lobith.
· Het aantal afvoerscenario’s
In deze studie zijn slechts 16 afvoergolven gebruikt voor de analyse. In werkelijkheid
zijn een vrijwel oneindig aantal afvoerscenario’s denkbaar. Een afvoer bij Lobith kan
op vele manieren tot stand komen: Een brede afvoergolf, een spitse afvoergolf, veel
overstroming, weinig overstroming, etc. Om hier een beter gevoel bij te krijgen is het
aan te bevelen om meer afvoergolven door te rekenen voor een aantal
parameterwaardes. Dit kan worden gedaan door bijvoorbeeld voor een aantal
verschillende versies van het model een volledige GRADE berekening van 50,000
jaar uit te voeren.
· Het aantal overstromingsscenario’s
Naast dat er oneindig veel afvoerscenario’s mogelijk zijn, zijn er ook oneindig veel
overstromingsscenario’s te bedenken. Vooral de scenario’s rondom de
noodmaatregelen zouden nog verder uitgewerkt kunnen worden. Hiervoor is het
wellicht ook van belang om met de Duitse collega’s om de tafel te gaan om de
benodigde informatie boven water te krijgen.

6.3

Advies aan WTI2017
Wij adviseren WTI2017 om de in deze memo gepresenteerde werklijn en
onzekerheidsbanden voor de Rijn (Figuur 5.1 en Tabel 5.1) te gebruiken, waarbij naast
onzekerheden in het klimaat en de hydrologie, ook hydraulische onzekerheden zijn
meegenomen (zandzakken, bresvorming, ruwheid).

Onzekerheidsanalyse hydraulica in GRADE

35

1220082-010-HYE-0001, 19 februari 2015, definitief

Voor de Maas blijft het advies de in Hegnauer et al (2014) gepresenteerde werklijn te
hanteren. Meenemen van overstromingen en daarmee extra onzekerheden bij de Maas is
voor de toekomst een gewenste stap. Momenteel is dit nog niet mogelijk. Het effect van het
meenemen van overstromingen bij de Maas lijkt overigens beperkt. Overstromingen vinden
pas plaats bij hogere herhalingstijden dan bij de Rijn. Uit eerdere studies (o.a. Paarlberg &
Barneveld (2013) blijkt dat bij afvoeren rond de 4000 m 3\s de aftopping door overstromen van
de mijnverzakkingsgebieden bij Luik in de orde van 3-5% zit.
Wanneer overstromingen voor de Maas in de toekomst worden meegenomen is De studie die
hier voor de Rijn is gepresenteerd, ook voor de Maas een logische stap zijn. Nu is het
toevoegen van hydraulische onzekerheden voor de Maas niet van toepassing omdat het
(nog) niet meenemen van overstromingen op de Maas ervoor zal zorgen dat de onzekerheid
in de hydraulica vele malen kleiner is dan wanneer overstromingen wel worden
meegenomen. Enkel de ruwheid zal in dat geval een bron van onzekerheid zijn. De mate
waarin de ruwheid effect heeft op de afvoer is beperkt, omdat de ruwheid vooral impact heeft
op de waterstand. Bij de aanname van oneindig hoge dijken (zoals nu voor de Maas wordt
gehanteerd binnen GRADE) doet de waterstand er feitelijk niet toe.
Voor een indicatie van het effect kan in de huidige studie gekeken worden naar afvoergolven
op de Rijn tot 8000 en 9000 m 3\s. Voor deze afvoergolven speelt overstromen nog geen rol.
De enige parameter die in deze sommen een effect heeft op de onzekerheden is de ruwheid.
In Figuur 4.5 is te zien dat het effect van enkel de ruwheid klein is t.o.v. de onzekerheid
veroorzaakt door het overstromen. Een vergelijkbaar (klein) effect kan ook voor de Maas
worden verwacht.
In die zin is de hydraulica voor de Maas, onder de aanname dat het niet kan overstromen
(oneindig hoge dijken), dus veel minder onzeker. Op de breedte van de onzekerheidsbanden
zal deze bron van onzekerheid daarom nauwelijks een effect hebben voor de Maas en kan
deze bron van onzekerheid vooralsnog buiten beschouwing worden gelaten.
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A

Aanpassingen SOBEK model
Het GRADE SOBEK-RE model is een tamelijk gevoelig model. Bij aanpassing van
invoergegevens zoals de afvoergolf randvoorwaarden, de frictie en de karakteristieken van
instroomhoogte en oppervlak van retentie- en overstromingsgebieden zijn diverse
modelcrashes geconstateerd.
Met enkele kleine aanpassingen is het model een stuk stabieler geworden, zodat in de
uiteindelijke berekeningen nauwelijks meer crashes zijn opgetreden.
Deze bijlage geeft een overzicht van de aanpassingen.
1. Kunstwerkkarakteristiek van retentiegebied O_UG_Gg8 en O_UG_Sama
Uit runs met het originele model voor verschillende tijdstappen en afvoergolven bleek
dat het model last had van droogval op het traject langs de tak O_0.5Worms-Main. Dit
komt doordat de retentie/overstromingsgebieden O_UG_Gg8 en O_UG_Sama na
activering een zeer groot debiet trekken. Dit is verholpen door de kunstwerkcoëfficiënten van de inlaatkunstwerken iets aan te passen, zodat er een kleiner
maximum debiet ingelaten wordt. Geverifieerd is dat het totaal volume dat de
retentiegebieden instroomt in (niet-crashende) sommen met en zonder aanpassing
vergelijkbaar is.
2. Frictie zijrivieren
Uit de testsommen blijkt dat met name de Moezel, de Ruhr en de Nahe gevoelig zijn
voor veranderingen in de frictie; dat leidt bij het voorgeschreven kunstwerkbeheer van
stuwen in die zijrivieren tot modelcrashes wegens droogval. Daarom zijn deze
zijrivieren qua frictie niet aangepast. Bovendien gaat het in de analyse m.b.t. invloed
van de frictie voornamelijk om de hoofdrivier, en zijn de zijrivieren minder belangrijk.
3. Koppeling retentiegebieden aan inlaatkunstwerken
Retentiegebied O_012 was gekoppeld aan inlaatkunstwerk O_014_in (net als
retentiegebied O_014), terwijl er ook een definitie van inlaatkunstwerk O_012_in
beschikbaar is. Retentiegebied O_012 is daarom gekoppeld aan inlaatkunstwerk
O_012_in.
Verder bleek retentiegebied O_Ret. Waldsee / Altrip / Neuhofen gekoppeld aan
dezelfde inlaat- en uitlaatkunstwerkdefinities als retentiegebied O_Ret. Ingelheim,
terwijl er ook voor Waldsee inlaat- en uitlaatkunstwerkdefinities met overeenkomende
namen beschikbaar zijn in de invoer. Daarom is retentiegebied Waldsee aan deze
kunstwerkdefinities gekoppeld.
4. Controller stuw Koblenz
De controller voor stuw Koblenz is volgens de huidige invoer een hydraulische
controller die als invoer een peil gebruikt. De getallen in de controller tabel zijn gezien
de range echter duidelijk debieten, en geen peilen. De controller is aangepast zodat
het debiet op het aangegeven punt gebruikt wordt i.p.v. de waterstand.
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5. Kruinbreedtes en kruinhoogtes
In het model blijken bij de inlaatkunstwerken van retentiegebieden O_0** (O_001 tot en met
O_0040), D_0** (D_019 tot en met D_035) en W_101-103 standaard een breedte nul te
hebben. De breedte wordt aangepast via een bresgroei controller, die getriggerd wordt bij
overschrijding van een bepaald trigger peil. Omdat we ook analyses willen doen waarbij er
geen bresgroei optreedt, maar wel overstroming door overtopping van de dijk, moet de
standaard breedte groter dan nul zijn. Voor de genoemde retentiegebieden is dat gedaan
door de standaard breedte in te stellen de eerste (niet-nul) breedte volgens de bresgroei
controller (en max. 100 m breed).
Daarna bleek echter dat voor enkele retentiegebieden de standaard hoogte afwijkt van het
trigger peil waarop de bresgroei controller actief wordt. Bijvoorbeeld voor retentiegebied
O_039 is de standaard hoogte 15.65 m, maar het trigger peil waarop de controller actief
wordt en water het retentiegebied instroomt is 20.61 m. In de sommen met het
oorspronkelijke model zal, omdat de standaard breedte nul is, toch pas water bij het
overschrijden van 20.61 m het retentiegebied instromen. Bij opgeven van een niet-nul
standaard breedte zou dat veel eerder gebeuren, en dat is niet de bedoeling. Daarom is in die
gevallen de standaard hoogte aangepast tot aan het trigger peil.
Door deze aanpassing zal het water wel minder snel het retentiegebied instromen, omdat de
drempel opgehoogd is en dus de waterdiepte boven de kruin verkleind is. Geverifieerd is dat
dit tot orde 100 a 200 m3/s in de maximale afvoer bij Lobith kan schelen (afhankelijk van de
afvoergolf).

A-2
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B Onderbouwing van keuzes voor de ruwheid
Voor de ruwheid in het SOBEK model worden 3 verschillende definities gehanteerd, Chezy,
Manning en Strickler (Ks). Ook varieert de ruwheid per locatie en soms zelfs per
afvoerniveau.
Uitgaande van een naar Chézy weerstand van 50 m 1/2/s voor de main channel werd in eerste
instantie geopteerd voor een range van 20% (dus waarden tussen 40 m 1/2/s en 60 m1/2/s). Op
basis van het proefschrift van Naqsband werd echter door Huib de Vriend ingebracht dat ook
Chézy waarden van 30 m1/2/s mogelijk zouden zijn, dat zou overeenkomen met een range
van +-40%. Een dergelijke range is tamelijk fors, vandaar dat een snelle inventarisatieronde
is gedaan. Hierbij is contact geweest met Markus Promny (BfG), Roy Frings (voorheen BfG,
thans IWWW Aachen) en Erik Mosselman en Anke Becker (Deltares).
In een Meander-rapport voor BfG (Meijer, 2009) wordt de volgende figuur voor de
gecalibreerde ruwheid (Strickler ks) in de main channel van het SOBEK-RE model MaxauAndernach getoond, waarbij de calibraties voor verschillende perioden en afvoerniveaus zijn
uitgevoerd. Het plaatje laat een range zien van orde 20% om een (locatie-afhankelijke)
middenwaarde. Bijvoorbeeld bij Bingen is de middenwaarde k s =40 m 1/3/s, met een minimum
van 32 en een maximum van 48 m1/3/s.

Figuur B.1 Gecalibreerde Strickler ruwheden Maxau-Andernach voor verschillende afvoersituaties (uit Meijer 2009)
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Roy Frings heeft op basis van gemeten korrelgrootteverdelingen en berekende
schuifspanningen (met een SOBEKversie van de BfG) aan de hand van de
duinhoogtevoorspellers en de ruwheidsvoorspellers van Leo van Rijn een afschatting
gemaakt van de ruwheden in de Duitse Rijn tijdens een gemiddelde afvoer en een
hoogwatersituatie met een herhalingsinterval van 100 jaar, zie Figuur B.2
. Op basis van
deze berekeningen acht Frings een range van Chézy waarden van 30-70 m 1/2/s plausibel,
waarbij voor hoogwatercondities Chézy waarden groter dan 50 m 1/2/s nogal onwaarschijnlijk
zijn volgens hem. Voor hoogwatersituaties gaat hij uit van Chézy waarden tussen de 30
m 1/2/s en 50 m1/2/s.
Aangezien in Duitsland nooit duinhoogtes gemeten zijn tijdens hoogwater, en de door Leo
van Rijn gemaakte voorspellers afgeleid zijn voor zand en silt (terwijl in de Duitse Rijn grind
op de bedding ligt), zijn de berekende ruwheden indicatief. Niettemin acht Frings de
voorspelde duinhoogtes (bij hoogwater tot ca. 2.5 m in de zandigere delen van de Duitse
Rijn) wel plausibel. De ruimtelijke trend in de ruwheden is voor gemiddelde-afvoer-condities
plausibel en in overeenstemming met duinhoogtemetingen; de ruimtelijke variatie voor hoge
afvoeren is minder onderbouwd en dus onzeker. Duidelijk is wel dat bij hogere afvoeren de
theoretische berekeningen leiden tot lagere Chézy waarden. Ook is bekend dat In het traject
tussen km 825 en Lobith de korrelgrootte snel afneemt; in dat traject ontstaan duidelijk
hogere duinen dan verder bovenstrooms.

Figuur B.2 Theoretische schattingen Chezy ruwheden op basis van gemeten korrelgrootteverdelingen. berekende
schuifspanningen en duinhoogtevoorspellers (Frings, email 23 januari 2015)
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Figuur B.2 laat een range in weerstand zien van iets boven de 30 tot 65 m 1/2/s, dat zou dus
als een midden waarde van 50 m 1/2/s met een range van +-40% geïnterpreteerd kunnen
worden. Echter, dit is niet de interpretatie die voor de onzekerheidsanalyse gezocht wordt.
Het gaat juist om de marges om de individuele punten in Figuur B.2.
Mosselman (email op 28 janurai 2015) verwacht bij hoogwater eerder Chézy waarden van 50
m 1/2/s dan waarden nabij de 30 m1/2/s. Hij noemt ook dat het werk van Naqsband niet het
laatste woord zal hebben omdat gebruik is gemaakt van het model van Paarlberg, waar
kanttekeningen bij te plaatsen zijn. Verder geeft Mosselman aan dat het fenomeen van
duinen niet zal spelen in de bovenstroomse grindtrajecten van de Duitse Rijn, waar zand in
suspensie wordt getransporteerd.
In het SOBEK model is op vrijwel alle takken de weerstand opgegeven als functie van afvoer
en locatie op de tak. Met deze afvoerafhankelijke weerstandsdefinitie wordt de in Figuur B.1
en Figuur B.2 getoonde variatie van weerstanden al in de SOBEK-modelinvoer opgenomen.
In het SOBEK model is de ruwheid van het zomerbed gekalibreerd. De ruwheid van het
winterbed (floodplains) is vermoedelijk meer onzeker. Anderzijds is de ruwheid van de
floodplains vaak al hoger (dus een lagere Strickler ks ruwheid, een lagere Chézy waarde, een
hogere Nikuradse k n waarde).
De volgende figuren laten een paar typische verlopen van de (gecalibreerde) frictie in de
main channel als functie van de afvoer zien.

Figuur B.3 Strickler Ks invoerruwheden in de GRADE modelinvoer voor de Oberrhein
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Figuur B.4 Strickler Ks invoerruwheden in de GRADE modelinvoer tussen Dusseldorf en Duisburg

Bij de nu voorliggende reeks sommen voor de onzekerheidsanalyse gaat het niet zozeer om
de verschillen tussen minimum en maximum waarden bij verschillende afvoeren in
bovenstaande figuren, maar om de onzekerheidsband om de getoonde curves.
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Figuur B.5 Afvoergolf en berekende Chézy waarden voor de main channel en de floodplain nabij Dusseldorf
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Figuur B.5 toont voor een locatie nabij Düsseldorf de afvoer (in blauw; maximum afvoer
ongeveer 14000 m 3/s) en de Chézy waarden van de main channel (in rood) en de floodplain
(in groen). De Chézy weerstandswaarde van de main channel varieert tussen 42 en 52
m 1/2/s, de Chézy waarde van de floodplain varieert van 15 (bij zeer geringe diepte) tot 36
m 1/2/s.
Een onzekerheidsband van 40% op deze waarden zou resultaten in een maximale waarde
voor de floodplain tussen 21 en 50 m 1/2/s, en voor de main channel in waarden tussen 25 en
72 m1/2/s. Realistischer is een range van 20%, dat resulteert voor deze locatie in Chézy
waarden voor de floodplain tussen 12 en 43 m 1/2/s. Voor de main channel resulteert een
range van 20% in waarden tussen 33 en 62 m1/2/s.
De figuur laat ook zien dat bij hoogwater de Chézywaarden (voor deze locatie) hoger zijn dan
bij lage afvoeren. De opgegeven variatie in de Strickler ks waarde afhankelijk van de afvoer
wordt blijkbaar meer dan gecompenseerd door de toename van de hydraulische straal bij
hogere afvoeren.
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C Email correspondentie onzekerheid dijkhoogte (meetfout)
Van:
Bernd.Mehlig@lanuv.nrw.de
Verzonden:
woensdag
4
Aan:
Lammersen,
CC:
Onderwerp: WG: Genauigkeit Deichhöhen

[mailto:Bernd.Mehlig@lanuv.nrw.de]
februari
2015
16:54
Rita
(WVL)
Martin.Brinkmann@lanuv.nrw.de

Hallo Rita,
beide Fragen sind …. interessant, und nicht mit einer pauschalen Angabe zu beantworten.
Die Datenbereitstellung für das WAQUA-Modell erfolgte bekanntlich etwa in 2006. Zugrunde
lagen die damals bestverfügbaren Informationen zur Banndeichlinie und zu den Deichhöhen bzw.
Hochuferhöhen. Diese entstammten unterschiedlichen Verfahren, Datenzulieferern und
Datenerhebungszeiten.
Seither gibt es nach unserer Kenntnis neuere Angaben, ebenfalls mit unterschiedlichen
Verfahren, Datenzulieferern und Datenerhebungszeiten. Ergänzend schätzen wir es auch so ein,
dass sich insbesondere in den Bergsenkungsgebieten der Deich selbst in der Höhe geringfügig
geändert haben kann.
Ergänzend wäre zu berücksichtigen, dass bei der Modellaufstellung auch noch Modifikationen
vorgenommen wurden, siehe hierzu Kapitel 2.1 und 2.2 sowie Anhang 1 des Meander-Berichts
„WAQUA-Modell Niederrhein von Andernach bis Lobith“ aus 2007. Die dortigen Modifikationen
haben nach unserer Einsicht eher geodätisch korrigiert als aus hydraulischer Notwendigkeit die
Dinge „passend“ gemacht – sind insofern hinsichtlich „echter“ Deichhöhen wohl eher als
Verbesserung der ursprünglichen Datenlage anzusehen.
Die im WAQUA-Modell enthaltenen Höhen der Banndeiche sind sicherlich nicht in der cmAngabe der tatsächlich geodätischen Höhe der Deichkrone entsprechend – sie sind nach unserer
Ansicht aber weiterhin ausreichend aussagekräftig bzw. genau, um das hydraulische Geschehen
bei sehr großen Hochwassern auch jenseits des NRW-Bemessungshochwasser zu beschreiben.
Nach Rücksprache mit Martin gehen wir schon davon aus, dass in weiten Bereichen eine
Genauigkeit in der von Dir genannten Größenordnung gegeben ist. Wir sind aber auch überzeugt,
dass an einzelnen Stellen, insbesondere Hochufern die Angaben auch weiter abweichen können.
Die Situation in den Vorländern (eventuell schleichende Aufhöhung durch kleinere Ereignisse )
wäre u.U. auch noch zu berücksichtigen. Für die Weser gibt es hierzu im gerade
reingekommenen FLYS-Newsletter einen Beitrag – könnte auch am Rhein eine Rolle spielen.
Für die von uns vorgesehenen Arbeiten in den Deichringen würde nach meiner Einschätzung
großen Sinn machen, eine saubere geodätische Vermessung der Deichkronen der
Banndeichlinien aktuell vorzunehmen. Allerdings … ein Vergleich unmittelbarer
Vermessungsdaten mit den hydraulischen angepassten Angaben in WAQUA wäre dann auch mit
Vorsicht durchzuführen.
… in der Hoffnung, dass dir diese Hinweise weiterhelfen ….
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Grüße
Bernd und Martin

Von:
Lammersen,
Gesendet:
Mittwoch,
An:
Betreff: Genauigkeit Deichhöhen

Rita

(WVL)
[mailto:rita.lammersen@rws.nl]
4.
Februar
2015
14:29
Brinkmann,
Martin

Hallo Martin,
Im Rahmen der Feststellung des Unsicherheitsbandes um die „werklijn“ aus GRADE ist die
Diskussion entbrannt über die Genauigkeit der Deichhöhen. Darum meine Fragen:
1. Welche Daten Banndeichhöhen sind überhaupt im WAQUAmodell zurechtgekommen? Erdvermessungen? Daten aus Entwurfsplänen?
Laseraltrimetrie? Wahrscheinlich von allem ein bischen, oder. Zum Teil sind sie auch
durch „expertjudgement“ STUA/LUA ergänzt kann ich mich erinnern, weil Lücken
waren.
2. Wie schätzt du global die „Messunsicherheit“ der Daten ein? Ist +-10 cm eine reelle
Annahme (über die gesamte Länge der Deich gesehen?
Da bei uns „die Bude brennt“ wäre es schön wenn du kurzfristig (heute oder morgen) hierzu
eine Antwort geben könntest.
Danke für Deine Mitarbeit
Rita
----------------------------------------------------------------------Rita
Rijkswaterstaat
Water,
Verkeer
Afdeling
Postbus
8200
AA
Tel.:
e-mail:
-------------------------------------------------------------------
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en

Lammersen
Leefomgeving
Hoogwaterveiligheid
17
Lelystad
0031-(0)6-51923811
Rita.Lammersen@rws.nl
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D Statistische controle methode
D.1

“Goodness of fit” Beta-verdeling
Voor elk afvoerniveau is op basis van de met SOBEK doorgerekende afvoergolven een Betaverdeling afgeleid voor de hydraulische onzekerheid. Om dit te doen zijn in eerste instantie de
2.5, 5, 10, 25, 50, 75, 90, 95, en 97.5% kwantielen bepaald van de empirische verdeling van
de D Q die in die SOBEK-berekeningen werden gevonden. Via interpolatie zijn die
kwantielen vervolgens voor elk afvoerniveau bepaald, zie de doorgetrokken lijnen in Figuur
4.4 in Hoofdstuk 4. Vervolgens worden die negen (geïnterpoleerde) kwantielen gebruikt om
(per afvoerniveau) een Beta-verdeling te vinden die zo goed mogelijk past bij die kwantielen.
Dit omvat het kalibreren van de 4 parameters (m, M, a , en b ) in de Beta-verdeling, namelijk
zodanig instellen dat daarna de {2.5, 5, 10, 25, 50, 75, 90, 95, 97.5}% kwantielen van de
Beta-verdeling zo goed mogelijk passen bij de 9 voorgeschreven kwantielen.
Als controle van de kwaliteit van dit fitten (ofwel de kwaliteit waarmee met een Beta-verdeling
de hydraulische onzekerheden kunnen worden weergegeven) zijn in Figuur D.1 de
berekende (‘empirische’) kwantielen in een scatterplot uitgezet tegen die van de
overeenkomstige geïdentificeerde Beta-verdeling. Dit is gedaan voor alle 9 hierboven
genoemde kwantielen, en (in verschillende kleur) voor drie doorgerekende afvoergolven. In
het ideale geval moeten alle punten op de diagonaal (hier met een onderbroken lijn
weergegeven) liggen. De figuur laat zien dat dit niet helemaal maar wel in ruim voldoende
mate het geval is.

Figuur D.1 Kwantiel – kwantiel plot voor 3 doorgerekende afvoergolven met a) berekende kwantielen en b) vanuit
de Beta-verdeling verkregen kwantielen
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D.2

Check op aantal parametercombinaties voor het weergeven hydraulische onzekerheid
Voor de SOBEK-berekeningen zijn in de (Latin Hypercube gebaseerde) samplingprocedure
251 parameterscombinaties gegenereerd voor het weergeven van de modelonzekerheden,
en het vervolgens afleiden van de (verdeling van de) onzekerheid in de afvoermaxima van
Lobith,. Om te controleren of dat aantal voldoende is, is ook (en met dezelfde
voorgeschreven kansverdeling van de 17 modelparameters) een verzameling van 501
dergelijke parametercombinaties gegenereerd. Voor vier van de 16 afvoergolven zijn hiermee
met SOBEK de berekeningen herhaald zoals die bij de 251 parametercombinaties zijn
uitgevoerd. Van deze vier afvoergolven zijn voor beide varianten (251 of 501
parametercombinaties) de 2.5, 5, 10, 25, 50, 75, 90, 95, en 97.5% kwantielen bepaald van de
empirische verdeling van de D Q . In Figuur D.2 zijn de overeenkomstige kwantielen in een
scatterplot tegen elkaar uitgezet. Zie de met het symbool ● gemarkeerde punten. De
verschillende afvoergolven zijn met verschillende kleur getekend. Het blijkt dat alle punten
zich nagenoeg op de diagonaal (hier met de zwarte onderbroken lijn weergegeven)
concentreren. Dit laat zien dat de kwantielen van de D Q op basis van 501 trekkingen
nauwelijks anders zijn dan bij de hier gebruikte 251 parametercombinaties. Ofwel: 251 van
dergelijke combinaties blijkt voldoende groot te zijn voor de hier uitgevoerde analyses.

Figuur D.2 Kwantiel – kwantiel plot voor 4 doorgerekende afvoergolven met a) 251 trekkingen en b) 501 trekkingen
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D.3

Gevoeligheid voor regionale versus globale noodmaatregelen
In de opzet van de onzekerheidsanalyse is ten aanzien van noodmaatregelen dijkhoogten
(“zandzakken”) uitgegaan van een globaal scenario in de zin dat dijkverhogingen over de
gehele lengte van de dijken in Duitsland tussen Maxau en Lobith plaatsvinden. Deze
verhoging en diens onzekerheid is in deze studie met één stochastische variabele
gemodelleerd, met daarbij een symmetrisch parabolische verdeling op het interval van 0 tot
0.5 m, en met gemiddelde 0.25 m.
Via een gevoeligheidsanalyse is onderzocht is of een trajectsgewijze differentiatie van
noodmaatregelen tot wezenlijke andere uitkomsten van deze studie kan leiden. Daartoe is
per groep/traject (zoals gedefinieerd in Tabel 2.1 in Hoofdstuk 2) een afzonderlijke
stochastische variabele geïntroduceerd t.a.v. de noodmatregelen dijkhoogten. Elke van deze
(dan regionaal actieve stochasten) heeft dezelfde verdeling als die in het globale scenario.
Alle andere stochasten, zoals weergegeven in Tabel 2.2, zijn nog steeds ‘actief’. Op deze
manier zijn er dan 21 stochastische variabelen gedefinieerd voor het modelleren van de
hydraulische onzekerheden. Hiervoor is opnieuw een ensemble van 251 trekkingen
gegenereerd en voor een aantal afvoerevents zijn voor al die trekkingen SOBEKberekeningen uitgevoerd. Het resultaat van die berekeningen, in de vorm van (de 2.5, 5, 10,
25, 50, 75, 90, 95, 97.5%) kwantielen van de verdeling van de D Q , is vergeleken met wat in
de overeenkomstige berekeningen met het globale noodmaatregelenscenario wordt
gevonden. Conform de methodiek in de vorige secties van deze bijlage is dat weer gedaan
via quantile-quantile plots. Deze zijn voor vier afvoerevents te vinden in onderstaande Figuur
D.3. Per event geeft de figuur 9 kwantiel-kwantiel punten: zie de met het symbool ●
gemarkeerde punten. Elk van de vier events is met een andere kleur weergegeven. In de
figuur is te zien dat die punten maar weinig van de diagonaal (de onderbroken lijn in de
figuur) afwijken. Dit laat zien dat (bij de huidige modellering van de noodmaatregelen
dijkhoogten) bij regionaal scenario er nauwelijks andere afvoeren worden gevonden dan bij
de globale variant. De verschillen zijn dermate klein dat die geen wezenlijk effect zullen
hebben op de uiteindelijke werklijn voor Lobith en diens onzekerheid.
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Figuur D.3 Kwantiel – kwantiel plot voor 4 doorgerekende afvoergolven met (a) een globaal scenario voor
noodmaatregelen dijkhoogten en (b) een regionaal scenario voor die noodmaatregelen
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E Afvoercapaciteit Rijn
Naar aanleiding van de discussie over de afvoercapaciteit op de Rijn is hier nog extra naar
gekeken. Een van de methodes is door een “gedachten-experiment” uit te voeren. Daarbij
wordt uitgegaan van de vuistregel dat per 1 waterstandsverhoging er ca. 1000 m 3/s extra
water door de Rijn kan stromen. Uitgangspunt is een maximale afvoer van 18,000 m 3/s bij de
referentie situatie (i.e. gemiddelde ruwheid en geen noodmaatregelen).
Om bijvoorbeeld 20,000 m3/s bij Lobith te krijgen is een waterstandsverhoging van ca. 70 cm
nodig. Dus enkel met het nemen van noodmaatregelen tot maximaal 50 cm is niet voldoende
om tot deze verhoging te komen. Er is echter een andere parameter die van invloed is op de
waterstand, de ruwheid.
Wanneer de ruwheid omlaag gaat (ofwel de rivier wordt “gladder”), zal de waterstand bij een
gelijke afvoer afnemen. Dit is in een klein experiment met het SOBEK model gedaan. Hierbij
is, in dit geval voor de afvoer bij 13,000 m 3/s, gekeken naar het effect op de waterstand van
de variaties in ruwheid. Er zijn drie berekeningen gedaan:
1) Berekening met referentie ruwheid
2) Berekening met referentie ruwheid + 10% verhoging
3) Berekening met referentie ruwheid + 10% verlaging
In Figuur E.1 zijn de resultaten voor deze drie berekening weergegeven als verschillen tussen
de verschillende sommen. Hieruit blijkt dat het verschil in waterstand kan oplopen tot bijna 1
meter, uitgaande van de twee uiterste situaties. Wanneer we uitgaan van de referentie
situatie kan de waterstand tot circa 0,5 meter afwijken. Dit komt, de vuistregel volgend, uit op
ongeveer 1500 m 3/s extra water. Opgeteld bij het effect van de noodmaatregelen kan er dus
tot ca. 3000 m 3/s extra water door Rijn.

Figuur E.1 Overzicht van het effect van de ruwheid op de waterstanden bij Lobith voor drie situaties: a) referentie
ruwheid, b) referentie ruwheid + 10% verhoging, c) referentie ruwheid + 10% verlaging.
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Er dient wel opgemerkt te worden dat het nog maar de vraag is of de vuistregel ook in deze
zeer extreme gevallen geldig is. Een verandering in de ruwheid creëert per definitie een
verstoring van deze relatie. De getallen die op basis van deze vuistregel worden getoond
dienen dus met voorzichtigheid te worden behandeld.

E.1

Extra sommen SOBEK model
Naast het gedachten-experiment zijn ook twee aanvullende sommen gedaan met het SOBEK
model met opgeschaalde golven voor 51 parameter combinaties. De resultaten voor deze
sommen staan uitgezet in Figuur E.2. Uit deze resultaten is op te maken dat het met dit
model mogelijk is hogere afvoeren dan 18,000 m 3\s door de Rijn bij Lobith te laten stromen.
Wat wel opvalt, is dat in de som van 20,000 m 3\s er aan de bovenzijde verzadiging lijkt op te
treden. Dit zou mogelijk kunnen duiden op een begrenzing van de afvoer rond de 21,000
m 3\s.

Figuur E.2 Overzicht van het effect van de ruwheid op de waterstanden bij Lobith voor drie situaties: a) referentie
ruwheid, b) referentie ruwheid + 10% verhoging, c) referentie ruwheid + 10% verlaging.
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