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Modelleren van de neerslagafvoerrelatie:
1. Het model concept

Modelling of the rainfall-discharge relation: 1. The model concept
In this paper we describe a conceptual hydrologic model based on the Topmodel concept (Beven and
Kirkby, 1979) which is used for simulating the rainfall-discharge relation in a catchment. This model
has a minimal requirement of parameters, which are as much as possible linked to the topography of
the catchment. In the approach, the groundwater flux is based on the Darcy equation. Saturation
excess runoff appears on variable source areas and is routed through the catchment based on the geomorphological unit hydrogram. Finally, a quick subsurface flow, generated within ploughing layers, is
simulated with a linear cascade model.
Inleiding
De hydrologische cyclus, en meer in het bijzonder het neerslag-afvoerproces, is een natuurlijk
fenomeen dat reeds lang onderwerp is van
studie. De laatste decennia werden allerlei modellen geformuleerd die dit proces trachten te
voorspellen. Dergelijke modellen dienen een
reflectie te zijn van de kennis en het inzicht in de
verschillende aspecten die het neerslag-afvoergedrag van een gegeven stroomgebied
bepalen. We weten dat de omzetting van neerslag naar afvoer niet lineair verloopt, maar dat
het percentage neerslag dat snel via oppervlakkige afvoer het stroomgebied verlaat variabel is van bui tot bui en zelfs tijdens een bui.
Tevens weten we dat, wanneer zich oppervlakkige afvoer vormt tijdens een hevige bui,
deze afvoer zeker niet op alle plaatsen in het
stroomgebied terzelfder tijd gevormd wordt. De
kans om oppervlakkige afvoer waar te nemen
dicht bij het stelsel van waterlopen (in de
valleien) is veel groter dan aan de heuvelruggen.
We stellen eveneens vast dat in de Vlaamse
stroomgebieden de neerslagintensiteit in
de meeste gevallen vele malen kleiner is dan de
infiltratiecapaciteit van de bewerkte en goed
doorlatende bodems, vandaar dat het modelleren van dergelijke fenomenen niet werd
opgenomen in het hydrologisch model. Het
overheersende mechanisme dat de vorming van
oppervlakkige afvoer veroorzaakt, zal dus het
gevolg zijn van de vorming van verzadigde
brongebieden, waar saturatie-overschotrunoff
ten gevolge van neerslag optreedt. Verder stellen
we vast dat het netwerk van waterlopen dat een
gegeven gebied draineert een grote mate van
organisatie vertoont, wat zich vertaalt in een
aantal geomorfologische wetmatigheden. In
zekere zin is de vorm en structuur van het
netwerk optimaal om overtollig water uit het
stroomgebied te evacueren. Het ligt dan ook
voor de hand dat we rekening dienen te houden
met deze netwerkkarakteristieken bij het modelleren van het watertransport in het stroomgebied.

In hetgeen volgt wordt een concept van hydrologische modellering beschreven dat zo veel
mogelijk rekening houdt met voorgaande
kwalitatieve beschouwingen omtrent neerslagafvoerprocessen in natuurlijke stroomgebieden. De modelstructuur gaat uit van
gegevens omtrent stroomgebieden die we op
eenvoudige wijze kunnen verzamelen
(topografie via digitale terreinmodellen,
basisafvoer als maat van de vochtigheidstoestand van een stroomgebied).
In het volgende hoofdstuk wordt de afvoermodellering met behulp van het variabelebrongebiedenconcept uiteengezet. In het
derde hoofdstuk wordt het verband tussen de
geomorfologische kenmerken van het
stroomgebied en de oppervlakkige afvoer
aangetoond. Om rekening te kunnen
houden met de snelle afvoer veroorzaakt door
ploegzoolvorming, wordt het model aangevuld
met een snelle verzadigde grondwater-stromingscomponente. De modellering hiervan
gebeurt aan de hand van een lineair bakmodel en wordt uitgediept in hoofdstuk 4.
Het variabele-brongebiedenconcept
De vorming van oppervlakkige afvoer uit neerslag is afhankelijk van gebiedskenmerken
zoals topografie, landgebruik, pedologie en
geomorfologie. Indien we dit proces met een
zekere mate van nauwkeurigheid en detaillering wensen te beschrijven, moeten deze
facetten van het stroomgebied in rekening
worden gebracht. Lokaal kan oppervlakkige
afvoer op twee verschillende manieren worden
gevormd. Enerzijds kan niet alle water infiltreren in een bodem als de infiltratiecapaciteit
van de bodem kleiner is dan de neerslagintensiteit. Dit proces, het infiltratie-overschot of
Horton-mechanisme genoemd, treedt weinig
op in vochtige stroomgebieden met een
gematigd klimaat. Een tweede mechanisme,
nl. het verzadigings-overschot of Dunne-
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mechanisme, treedt op als de bodem volledig
verzadigd is, waardoor alle neerslag via het
oppervlak zal afgevoerd worden.

Indien
we
nagenoeg
permanente
omstandigheden veronderstellen, kunnen we
qi ook berekenen op basis van de permanente
grondwatervoeding R :

Op basis van beide mechanismen werden
modellen ontwikkeld die de omvorming van
neerslag in afvoer beschrijven. Het Hortonmechanisme wordt beschreven aan de hand
van infiltratiemodellen (bijv. het Green en
Ampt model, het ‘Time Compression
Approximation’ concept, ...). De formulering
van het Dunne-mechanisme vereist het
beschrijven van afvoerprocessen op stroomgebiedsschaal. In de volgende paragrafen geven
we een overzicht van de fysische overwegingen
die toelaten het verzadigingsoverschot-mechanisme te vertalen in een variabel-brongebiedmodel. Daarna zullen we aantonen dat dit
model niet lineair is en in staat is een variabele
runoffcoëfficiënt tijdens een bui te definiëren.

qi = aR

met a het drainerend oppervlak per eenheidsbreedte doorheen het punt i. Uitgaande van
de laatste twee vergelijkingen kunnen we de
lokale diepte tot de grondwatertafel schrijven
als :

zi = -

zi = z -

Z

λ=

(1)

(3)

waarbij κ de snelheid van afname van de
geleidbaarheid met de diepte uitdrukt en Ko de
hydraulische geleidbaarheid is aan het oppervlak. Combineren we deze voorgaande
vergelijkingen, in de veronderstelling van een
grote waarde voor κ of Z, dan volgt er :

(7)

( )

a
l
dA
∫ ln
A A
tan β
l
∫ lnT dA
AA o

(8)

(9)

Via vergelijking (7) zijn we nu in staat bij het
begin van een bui de lokale diepte tot de
grondwatertafel voor elke locatie in het
stroomgebied te berekenen. Wanneer deze
diepte zi kleiner is dan de capillaire stijghoogte
ϕc is het bodemprofiel volledig verzadigd. Het
verzadigd gebied bij aanvang van een bui,

Ko
tan β exp(-κzi ) = T tan β exp(-κzi ) (4)
ƒ
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De lokale topografische index λi=ln(a/tanβ),
welke onmiddellijk af te leiden valt uit een digitaal terreinmodel, geeft een indicatie omtrent
de vochtigheid van de plaats in het stroomgebied. Een grote topografische index betekent
een groot drainerend oppervlak (en dus convergentiezone van stroomlijnen) en een lage
maaiveldhelling; een situatie die zich typisch
voordoet in valleigebieden. Een kleine
topografische index betekent een klein
drainerend oppervlak en een hoge maaiveldhelling (typisch voor punten dicht bij de
stroomgebiedsgrens). Via de parameters T0 en
Te introduceren we geologische informatie in
het model. Merk op dat indien we een homogene transmissiviteit in het stroomgebied
mogen veronderstellen, T0 en Te elkaar opheffen in (7).

(2)

met Z de diepte tot de ondoorlatende laag en
Ks(z) de horizontale hydraulische geleidbaarheid op diepte z. Meestal neemt deze
geleidbaarheid af met de diepte volgens een
exponentiële functie (Beven en Kirkby, 1979)

q=

(

aTe
l
-λ
ln
κ
To tan β

ln( Te ) =

i

Ks (z) = Ko exp(-κz)

(6)

waarbij:

Hierbij is T(zi) de transmissiviteit van de grondwatervoerende laag ter hoogte van het punt i :

T(zi ) = ∫z Ks (z)dz

l
aR
ln
κ
To tan β

Sivapalan et al. (1987) tonen aan dat deze
laatste vergelijking eveneens kan geformuleerd
worden onafhankelijk van de constante R en in
functie van een gemiddelde diepte tot de
grondwatertafel , en een stroomgebiedsparameter λ, welke we de topografische index van
het stroomgebied met oppervlakte A, noemen:

Ten gevolge van een verschil in hydraulische
potentiaal zal doorheen een hydrostatische
doorsnede in de grondwatervoerende laag ter
hoogte van een punt i langs een helling een
grondwaterflux qi ontstaan. Indien we veronderstellen dat de potentiaalgradiënt kan
benaderd worden door de helling van het
maaiveld (met andere woorden, de grondwatertafel verloopt min of meer parallel aan het
maaiveld), dan volgt :

q = T(zi )tanβ

(5)
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Ac(0), is dus gedefinieerd als de verzameling
van locaties in het stroomgebied waarvoor
geldt:

(

ln

)

aTe
≥λ + κz - κϕ c
To tan β

een basisafvoeranalyse, vergelijking (13) te
kalibreren (Zie De Jongh et al., 2000).
Bovenstaande procedure laat dus toe de uitgestrektheid van de brongebieden bij het
begin van een bui te begroten. Het hydrologisch model wordt vervolledigd wanneer we
erin slagen de uitbreiding van de brongebieden in functie van het cumulatief neerslagvolume te beschrijven. Om dit te realiseren
trachten we de bergingscapaciteit Si in functie
van de lokale diepte tot de grondwatertafel uit
te drukken. Indien we voor elke plaats binnen
het stroomgebied de bergingscapaciteit kennen dan kunnen we nagaan welke plaatsen tijdens de bui zullen verzadigen en dus toetreden
tot de brongebieden. De bergingscapaciteit op
plaats i wordt gegeven door:

(10)

Vergelijking (7) bevat op dit moment nog een
onbekende, nl. de gemiddelde diepte tot de
grondwatertafel. Deze parameter bepaalt de
vochtigheidstoestand van het stroomgebied,
m.a.w. is klein gedurende de winter wanneer
er een neerslagoverschot is terwijl toeneemt
naarmate het stroomgebied uitdroogt. We
merken via (10) dat de grootte van dus ook de
initiële grootte van de brongebieden zal
bepalen. De initiële afvoercoëfficient, Ac(0)/A,
is dus functie van de vochtigheidstoestand van
het stroomgebied. Dit stemt overeen met ons
fysisch inzicht in dit proces. De grootte-orde
van moet bijgevolg berekend worden uitgaande van een meetbare index van de
vochtigheidstoestand. De meest betrouwbare
index die we hiervoor kunnen aanwenden, is
de basisafvoer gemeten bij het begin van de
bui, Q(0). Een relatief hoge basisafvoer bij het
begin van de bui wijst op een vochtige toestand. De basisafvoer Q(0) wordt gegeven
door:

Q (0) = ∫qi dL

Si = ∫

(

1
θ(ϕ) = θr + (θs − θr )
1 + αϕ

(11)

m

n

)

(17)

waarbij θs: verzadigd bodemvochtgehalte, θr:
residueel bodemvochtgehalte en α, n, m:
parameters in de gewijzigde van Genuchten
bodemvocht karakteristiek (Troch, 1993),
waarbij m = 1+1/n.

(12)

L

met L tweemaal de totale lengte van waterlopen in het stroomgebied. Werken we (11)
verder uit, dan volgt:

Q (0) = Q o exp(-κ z)

θ − θ(ϕ) dz (16)

met ϕ de matrix potentiaal en θs het verzadigd
volumetrisch vochtgehalte. De functie θ(ϕ)
noemen we de vochtkarakteristiek van de
bodem en kan beschreven worden door middel van de van Genuchten-vergelijking (van
Genuchten, 1980):

L

Q (0) = ∫aTe exp(-λ-κ z)dL

z i- ϕc

o

Troch (1993) toonde aan dat de bergingscapaciteit Si op een plaats met lokale
grondwatertafel-diepte zi wordt hierbij
gegeven door het introduceren van (17) in
(16) bij de veronderstelling van hydrostatisch
evenwicht in de onverzadigde zone:

(13)

en

Qo= ATe exp(-λ)

{

Si = ( θs − θr ) zi − ϕc −

(14)

(15)

Geomorfologische kenmerken

De index Q0 kan worden geïnterpreteerd als de
maximale basisafvoer wanneer het stroomgebied volledig verzadigd is (inderdaad, wanneer
Q(0))=Q0 wordt =0). De verhouding Q(0)/Q0
is dus een maat van vochtigheid van het
stroomgebied. Troch et al. (1993)
ontwikkelden een methode om, op basis van

Nadat in het vorige deel besproken werd hoe
de dynamische runoffcoëfficiënt bepaald kan
worden, is de volgende stap de ontwikkeling
van een transportmodel dat de gevormde
oppervlakkige afvoer doorrekent tot een
bepaald punt langs het waterlopenstelsel (bv.
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} (18)

Vergelijking (18) laat vervolgens toe de uitbreiding van de brongebieden in functie van de buiintensiteit te berekenen. Hierbij wordt maximaal
gebruik gemaakt van de fysische kenmerken
van het stroomgebied (topografie, pedologie,
geologie). Aldus wordt een niet-lineair model
met variabele afvoercoëfficiënt bekomen.

Vergelijking (13) laat nu toe de basisafvoer
Q(0) te relateren aan de gemiddelde diepte tot
de grondwatertafel:

z = - ln Q(0) / Qo /κ

-n -1/n
-n -1/n
1
(1+(αzi ) ) − (1+ αϕ )
α
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de maximale stromingsafstand is. Vergelijking
(23) beschrijft het antwoord van het stelsel van
waterlopen eenmaal de oppervlakkige afvoer
dit afwateringsstelsel bereikt heeft. Vooraleer
dit gebeurt dient het oppervlakkig water zich te
verplaatsen van de plaats waar dit gevormd
wordt tot de drainerende waterloop. Om deze
fase van het transportproces te beschrijven kan
gebruik gemaakt worden van een andere geomorfologische functie, nl. de hellingsfunctie
(Troch et al., 1994):

de monding van het stroomgebied). Ook hier
moet maximaal gebruik gemaakt worden van
ons fysisch inzicht in het proces om het model
te ontwikkelen. Stroming aan het oppervlak en
in de waterlopen kan nauwkeurig beschreven
worden d.m.v. de de Saint-Venant-vergelijkingen. Het oplossen van deze vergelijkingen
voor willekeurige dwarsdoorsneden vereist
evenwel numerieke technieken. Het toepassen
van dergelijke numerieke modellen voor het
beschrijven van het transport van oppervlakkige afvoer is echter uitgesloten omwille
van de complexe kalibratieprocedure die hiervoor zou nodig zijn. Een goede benadering
van de de Saint-Venant-vergelijkingen wordt
bekomen via de 1-D diffusievergelijking
(Brutsaert, 1973). Voor deze vergelijking
bestaat een eenvoudige analytische oplossing
wanneer we als opwaartse randvoorwaarde
een Dirac-impulsfunctie veronderstellen:
met q het debiet per eenheidsbreedte van het

q=

waarbij e: de resolutie van de pixels, dit zijn de

H (x)= lim
ε

Iε N x
P ε2

(24)

elementaire elementen uit een digitaal terreinmodel, I: het aantal pixels in het rivierennetwerk, P: het aantal pixels in het stroomgebied, en gedefinieerd wordt door:

2

x
(2π ) 1/2 bt 3/2

(x - at)
exp
2b 2 t

I

(19)

Nx=

kanaal, x de afstand langs het kanaal en a en
b2 twee parameters:

a = (1 + a0)V
V
(1 - a02F 2 )
gS0 F 2

1
∑ N (i)
I i=1 x

(25)

waarbij Nx(i) het aantal pixels voorstelt op
draineerafstand x van pixel i in het netwerk.

(20)

De hellingsfunctie H(x) zal, net als de ‘width’
functie, de ruimtelijke verdeling van gebieden
welke oppervlakkige afvoer produceren,
beschrijven. Aldus kan deze functie gebruikt
worden om de respons van de hellingen op
een ogenblikkelijke eenheidsimpuls oppervlakkige afvoer te berekenen:

3

b=

0

(21)

met V de gemiddelde stroomsnelheid, S0 het
bodemverhang van de waterloop, F het getal
van Froude en a0 een empirische constante
afhankelijk van het type wrijvingsvergelijking
dat gebruikt wordt (a0=1/2 voor Manning’s
wrijvingsverhang). Deze responsfunctie kan
ook in een probabilistisch kader geïnterpreteerd worden, nl. als de waarschijnlijkheidsdichtheidsfunctie (pdf) van een puls geplaatst
op tijdstip 0 op afstand x van de plaats van
waarneming. We kunnen bijgevolg (19) combineren met een functie die de topologie van
het netwerk van waterlopen beschrijft, nl. de
‘width’ functie:

∞

fh(t)= ∫0 q h (x,t)H (x)dx

(26)

met qh(x,t) opnieuw berekend via (19). Het
antwoord van het stroomgebied op een ogenblikkelijke eenheidsinput oppervlakkige afvoer
wordt aldus bekomen door de convolutie-integraal:
∞

fb(t)= ∫0 fh (t - τ) fc (τ)dτ

(27)

met Nc(x) het aantal plaatsen in het water-

W (x) =

1
N c (x)
LT

Vergelijking (27) noemen we het geomorfologisch eenheidshydrogram van het stroomgebied. Dit model biedt het grote voordeel dat
expliciet rekening gehouden wordt met de
topologie en geomorfologie van het netwerk
van waterlopen. Gekoppeld aan een afvoerproductiemodel zoals beschreven in het vorige
hoofdstuk vormt dit model een niet-lineair
neerslag-afvoer-model waarbij maximaal
gebruik gemaakt wordt van de kennis van het
stroomgebied. Gyasi-Ageyi et al. (1996)
hebben deze modelprocedure verder uitgebreid met een dynamische hellingsfunctie
zodat de variabele brongebieden gevormd tijdens de bui eveneens in rekening worden
gebracht.

(22)

lopenstelsel op stromingsafstand x van de
monding en LT de totale lengte van de waterlopen. Het antwoord van het netwerk op een
ogenblikkelijke eenheidsimpuls wordt dan
gegeven door:
met qc(x,t) gedefinieerd volgens (19) en Xmax

∞

fc (t)= ∫0 q c (x,t)W (x)dx

(23)
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Snelle verzadigde
mingscomponente

de Darcy vergelijking waarbij de grondwatertafel nagenoeg parallel aan het maaiveld
wordt beschouwd en de verzadigde hydraulische geleidbaarheid exponentieel afneemt met
de diepte. De runoff wordt gemodelleerd door
het principe van de variabele brongebieden.
Deze gebieden worden berekend aan de hand
van het topmodel (Beven en Kirkby, 1979) en
zullen aanleiding geven tot runoff ten gevolge
van saturatie-overschot. Het transport van
deze oppervlakkige afvoer wordt gemodelleerd met behulp van het geomorfologisch
eenheidshydrogram van het stroomgebied.
Daarnaast wordt de snelle verzadigde grondwaterstroming, veroorzaakt door ploegzoolvorming, gemodelleerd aan de hand van
een lineair baksysteem.

grondwaterstro-

In het Zwalm-stroomgebied werd via veldwaarnemingen reeds de aanwezigheid van
ploegzoolvorming bevestigd. Omtrent de uitgestrektheid van dit fenomeen zijn evenwel
geen gegevens beschikbaar. Deze gebieden
geven aanleiding tot een verzadigde grondwaterstroming, die zich trager laat gevoelen dan
de runoff, maar sneller in het rivierennetwerk
terecht komt dan de basisafvoer.
Om dit proces conceptueel te modelleren
werd uitgegaan van een constant percentage
van het percolaatwater als input in een systeem van reservoirs in cascade. Dit soort modellering waarbij men de hydrologische
respons van een gebied voorstelt als een reeks
van N lineaire reservoirs met elk dezelfde tijdsconstante, τ, werd voor het eerst geformuleerd door Nash (1958) en was oorspronkelijk bedoeld om oppervlakkige afvoer
te modelleren. Het procédé kan echter ook
dienst doen bij de huidige probleemstelling.

Een toepassing van dit model op het
stroomgebied van de Velpe wordt gegeven in
De Jongh et al. (2000) (zie tweede artikel).
Hierbij zal eerst de parameterisatie en initialisatie van het model worden toegelicht
alvorens resultaten van de modellering worden
weergegeven. Niettegenstaande het geringe
aantal parameters blijkt het model de afvoer
vrij nauwkeurig te voorspellen. De nauwkeurigheid kan nog verhoogd worden, mits
grotere rekentijden toegelaten worden, door
gebruik te maken van een onzekerheidsconcept (zie Cabus et al. 2000).

Voor een blokinput, waarbij gedurende het
tijdsinterval [0,T] een eenheidsvolume wordt
gevoed aan het eerste reservoir, wordt het
debiet van het N-de reservoir gegeven door
volgende set vergelijkingen.
Voor t < T wordt het debiet QN(t) gegeven
door:
N

Q (t) = 1 − ∑
N

i=1

t N-i exp(-t / τ)
τ N-i(N − i)!

(28)

voor :
N

Q (t) = ∑
N

i=1

τ

(

N-i
t−T
Yi
(t −T) exp −
τ
(N − i)!

N-i

)

(29)

waarbij
i

Y=
1−∑
i

j=1

t

i-j

exp(-T / τ)
τ (i−j)!
i-j

(30)

Besluit
In dit artikel werd een overzicht gegeven van
de opbouw van een hydrologisch model dat
gebruikt wordt voor de neerslag-afvoermodellering van stroomgebieden. Het beschreven
model tracht met een kleine hoeveelheid aan
informatie de optredende afvoeren te beschrijven. De verschillende processen worden zoveel
mogelijk gekoppeld aan de topografie, zodat
met behulp van een digitaal terreinmodel binnen een geografisch informatiesysteem de
voornaamste parameters kunnen bepaald
worden. Het model tracht daarenboven om de
verschillende processen conceptueel te
beschrijven: de basisafvoer wordt afgeleid uit
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