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Voorspellen is moeilijk,
vooral als het de toekomst betreft



“Prediction is very difficult,
especially about the future”

 Deens gezegde; citaat
toegeschreven aan o.a.
● Niels Bohr
● Samuel Goldwyn
● Robert Storm Petersen
● Yogi Berra
● Mark Twain
● Nostradamus
● Anonymous

(wikiquote)



Wat bedoelen we met “voorspellen”?

 Engels:
● predict (“numerical 

weather prediction”)
● forecast (“weather 

forecast”)
 Nederlands:

● Voorspellen* 
(“afvoervoorspelling”)

● Verwachten
(“weersverwachting”)

(quoteinvestigator.com)

* Soms (ruimtelijke) interpolatie, niet alleen (temporele) extrapolatie



Regenradar en waterbeheer – een stukje
(NL) geschiedenis

(Wessels, 1964)

(CHO-TNO, 1977)

(CHO-TNO / 
SAMWAT, 1989)

(CHO-TNO / 
BCRS, 1990



Regen meten en voorspellen met radar

 Quantitative Precipitation 
Estimation (= QPE)
 Quantitative Precipitation 

Forecasting (= QPF)
● Korte-termijn (enkele

uren) verwachting
(“nowcasting”)

● Langere-termijn (uren –
dagen) verwachting
(“numerieke weers-
voorspelling”)



Regen: correlatie in ruimte én tijd!

(Overeem et al., 2013)



Decorrelatie-afstand van regen

 Is in de winter groter dan in de zomer
 Neemt toe als het accumulatie-interval groter wordt:     

r∆t / r24 = (∆t / 24)0.34, met ∆t in uren

(Van de Beek et al., 2010)



Korte-termijn regionale regenverwachting
d.m.v. radar nowcasting

 Tracking: beweging regenveld geschat uit observaties
 Extrapolatie: meest recente veld wordt geëxtrapoleerd

(max. ~2 uur met 1 radar) (Sempere Torres en Berenguer, 2013)



Korte-termijn verwachting: state of the art

 Combineren radar nowcasting en weermodellen

(Sempere Torres en Berenguer, 2013)



Kwaliteit korte-termijn verwachting op 
Europese schaal

 >200 operationele regenradars (OPERA netwerk)

(Sempere Torres en Berenguer, 2013)



Reactietijd van stroomgebieden

 Functie van gebiedsgrootte (landgebruik, helling, etc.)
 Bepalende factor in afvoervoorspelling als functie van 

gebiedsgrootte: meteorologie  hydrologie  hydraulica

 Afname belang nowcasting naarmate gebied groter wordt

(Delrieu, 2010)



Gebruik regenradar: early warning/sturing

(Delobbe, RMI)

 Slenaken flash flood (28–29 juli 2012)



 Hupselse Beek (6.5 km2), 26 augustus 2010: 
bijna 160 mm regen in 24 uur!

(Brauer et al., 2011)

Gebruik regenradar: hydrologie/ontwerp



Gebruik regenradar: flood forecasting

(Hazenberg et al., 2013)

 Ourthe, zijrivier van de Maas (1600 km2)



Recente ontwikkelingen

(Heistermann et al., 2012)

(Russchenberg, 2009)(identim / Shutterstock)(NASA, GPM)



Tot slot: nog even terug naar de literatuur

(Kraijenhoff van de Leur, 1977)

(Stricker, 1989) (Van den Assem, 1990)

NIET MEER!
VAAK WEL!

VAAK WEL!

JAZEKER!
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(Victoria Roberts, 2000)


