Goede bui

Noodweer op Pinkpop dit jaar.
Foto Marcel van Hoorn / ANP

AMSTERDAM
Buienradars zijn onontbeerlijk bij
neerslagvoorspellingen op de korte
termijn. Maar ze kunnen een stuk
nauwkeuriger.
VAN ONZE VERSLAGGEVER BARD VAN
DE WEIJER

Dankzij regenradars weten we
waar het gaat regenen, en hoe
hard. Maar de nauwkeurigheid van
radar neemt snel af naarmate de
afstand tot de bui groter is. Al vanaf
honderd kilometer begint dit
probleem te spelen, en dat merken
vooral provincies in het
noordoosten en zuiden, die ver
verwijderd zijn van de twee
neerslagradars van het KNMI in De
Bilt en Den Helder.
Onnauwkeurige voorspellingen
kunnen grote gevolgen hebben.
Dat merkten waterbeheerders in
2012, toen door hevige regenval
het water in het Eemskanaal sterk
was gestegen en dorpen ontruimd
moesten worden omdat dijken
dreigden te bezwijken.
'Doordat de grond volledig
verzadigd was, betekende elke
millimeter neerslag een verdere
waterstijging', zegt hydroloog Jan
Gooijer van Waterschap
Noorderzijlvest. Op basis van de
radarbeelden werd destijds niet
duidelijk hoe veel er nog zou vallen.
'Daardoor was het lastig te
beoordelen of we zandzakken
moesten inzetten of overgaan tot
evacuatie.'
Emden
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Terwijl min of meer om de hoek
een buienradar staat die de
waterbeheerders destijds een veel
nauwkeuriger voorspelling had
kunnen geven: die van Emden.
Maar dat is Duitsland, en de Duitse
Wetterdienst en het Nederlandse
KNMI deelden hun radardata niet.
Om daarin verandering te brengen,
richtte Gooijer met andere
waterbeheerders de Nationale
Regenradar op, een platform dat
beschikbare neerslagdata moet
combineren om tot betere
voorspellingen te komen.
Inmiddels worden de data van drie
Duitse regenradars gebruikt, plus
een Belgische, samen met de twee
bestaande Nederlandse. Daarnaast
worden de gegevens van
regenmeters op de grond in de
modellen verwerkt. Het
samenvoegen van al die
databronnen tot een inzichtelijk
totaalbeeld was een van de grotere
uitdagingen, zegt Jan-Maarten
Verbree van het Utrechtse
ingenieursbureau Nelen &
Schuurmans, samen met Royal
HaskoningDHV een van de
commerciële deelnemers aan het
project.
Vogels
Niet alleen is de wijze waarop
gegevens worden verzameld per
land verschillend, de radars 'zien'
ook niet hetzelfde. Zo is de
resolutie van de nieuwere
Belgische radar hoger. Ook de
energiewaarde - zeg maar de
kracht van de radar - verschilt.
Daarnaast zijn er reguliere
invloeden die het radarbeeld
beïnvloeden, zoals gebouwen of
een troep voorbijvliegende vogels.
Door al deze factoren is het
mogelijk dat een Duitse bui er
ineens anders ziet zodra hij de
Nederlandse grens is
overgestoken. Nelen &
Schuurmans ontwikkelt onder meer
de algoritmen die de verschillende
data interpoleren om tot één
regenbeeld te komen.
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Regenmeters op de grond zijn
hierbij onontbeerlijk. 'Daarmee kun
je controleren of wat de radar ziet,
ook werkelijk op de grond valt', zegt
Verbree. Tussen radar- en
grondmetingen bestaat soms een
wereld van verschil, weet iedereen
die weleens een nat pak heeft
gehaald terwijl Buienradar droogte
beloofde. Dat komt onder meer
doordat de regenradars van het
KNMI gemiddeld op anderhalve
kilometer hoogte kijken. De
druppels die daar vallen, raken
meestal op een totaal andere
plaats de grond. Soms verdampen
ze tijdens hun val. Door rekening te
houden met onder meer
windsnelheden en turbulentie,
kunnen betere voorspellingen
worden gedaan over of een bui de
grond raakt en waar dat dan is.
Daarvoor is een netwerk van
regenmeters nodig. Er bestaat nu
al zo'n netwerk van ongeveer
vierhonderd meters, maar die
leveren niet allemaal onmiddellijk
gegevens. Als er verspreid zo'n 320
extra realtimeregenmeters bij
komen, zullen de voorspellingen
een stuk beter worden, denkt het
KNMI.
Als straks al die bronnen zijn
gecombineerd, wie wordt daar
beter van? In elk geval
waterbeheerders, die tijdens
calamiteiten de situatie beter
kunnen beoordelen. Ook kan beter
voorspeld of de pompen een tandje
hoger moeten. Als je nu weet dat
het vanavond hard gaat regenen,
zouden waterschappen overdag,
als de zon schijnt en er mogelijk
een overschot aan goedkope
groene energie is, alvast kunnen
voorbemalen, zodat er op
energiekosten kan worden
bespaard, zegt Gooijer.
En krijgt de burger straks ook een
betere buienradar? Ja, zegt
Verbree, al ligt het zwaartepunt nu
nog op het waterbeheer.
Voor nieuwsgierigen is er inmiddels
een site: regenradar.lizard.net.
Daar krijgt de kijker alvast een blik
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op de bui van de toekomst.
Hier en nu

Lange tijd gaapte een gat tussen
de gewone weersvoorspellingen en
wat er op dit moment gebeurt.
Deze kloof wordt steeds beter
gedicht met now casting: wat gaat
er de komende minuten tot uren
gebeuren? Now casting maakt zeer
lokale voorspellingen mogelijk, en
regenradars zijn er onontbeerlijk bij.

Voor waterbeheerders worden
ultrakortetermijnvoorspellingen
steeds belangrijker.

Ook publieke veiligheid kan gebaat
zijn bij now casting. Bij de laatste
editie van Pinkpop trok noodweer
over het festivalterrein. Als je dat
een paar uur van te voren kunt
voorspellen, kun je betere besluiten
nemen over eventuele evacuatie.
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