achtergrond

Ambitieuze WB21-maatregelen
leiden tot duurzaam
Meppelerdiep
Naar verwachting ondertekenen in maart vijf waterorganisaties een convenant
waarmee het watersysteem Meppel-Meppelerdiep snel op orde wordt
gebracht. Om dit te bereiken was het in korte tijd nodig om inzicht te krijgen
in de complexe waterproblematiek. Hierbij moesten de individuele belangen
van de verschillende waterorganisaties worden overstegen om te komen tot
een gezamenlijk gedragen maatregelenpakket. In dit artikel wordt de nadruk
gelegd op vier punten die een essentiële bijdrage leverden aan de totstandkoming van een duurzaam en veilig Meppelerdiep: het verkrijgen van een
scherpe focus, het uitvoeren van een gedegen systeemanalyse, het houden
van een bestuurlijke bijeenkomst en het tekenen van het convenant. Ondergetekenden geloven dat dit project tot inspiratie kan dienen voor het vlot,
slagvaardig en gezamenlijk oplossen van andere complexe waterknelpunten.

I

n 1998 was in grote delen van
Nederland sprake van wateroverlast,
zo ook in het Meppelerdiep. Een
langdurige periode van hevige neerslag
leidde tot wateroverlast in Meppel en het
overstromen van de waterkering langs het
Meppelerdiep. De wateroverlast in 1998
heeft, in combinatie met het introduceren van
de beleidslijn WB21, geleid tot een nieuwe
benadering van het waterbeheer, uitmondend
in bekende principes als: de trits vasthoudenbergen-afvoeren, het niet afwentelen-principe
en de blauwe knooppuntenbenadering.
Na 1998 zijn diverse regionale watersystemen met deze nieuwe benadering
bekeken. Rondom het watersysteem MeppelMeppelerdiep zijn diverse onderzoeken
verricht, geïnitieerd door één of meer van
de betrokken waterbeherende organisaties
(Waterschap Reest en Wieden, Rijkswaterstaat, Provincie Drenthe, Provincie Overijssel
en Waterschap Groot-Salland). Deze studies
en projecten hadden veelal betrekking op

slechts één aspect van het waterbeheer,
waarbij een integrale aanpak van de
knelpunten ontbrak.
Onder andere de noodzaak tot kadeverbetering langs het Meppelerdiep, het
tegelijkertijd willen ophogen van de
regionale kering en de resultaten van de
Quickscan Robuust Hoofdsysteem (blauwe
knooppunten1)) was voor de betrokkenen
de directe aanleiding voor het gezamenlijk
uitvoeren van een integraal onderzoek naar
de waterproblematiek.
In het door HydroLogic uitgevoerde project
is onderzocht of het watersysteem MeppelMeppelerdiep nu en in de toekomst (situatie
2050) op orde is. Vervolgens is geanalyseerd
hoe met het treffen van maatregelen het
watersysteem op orde kan worden gebracht.
Hierbij geldt dat het watersysteem op orde
is indien aan de vigerende normen wordt
voldaan: de NBW-werknorm voor regionale
wateroverlast (stedelijk gebied Meppel) en

Afb. 1: Van probleemperceptie naar uitvoering maatregelen.

Het Meppelerdiep in 1998.

de veiligheidsnorm voor de regionale kering
langs het Meppelerdiep.

Watersysteem MeppelMeppelerdiep
Het watersysteem Meppel-Meppelerdiep
wordt gekenmerkt door een complexe
interactie tussen vrij afwaterende
beeksystemen, een onder extreme
omstandigheden volledig gemaalgestuurd
Meppelerdiep en benedenstroomse (wind)
invloed vanuit het IJsselmeer. De grote en
snelle afvoer van verschillende beken komt
in Meppel samen en wordt vervolgens via
het bedijkte Meppelerdiep naar het Zwarte
Water afgevoerd. Onder normale situaties
wordt op dit blauwe knooppunt onder vrij
verval geloosd, maar bij opstuwing vanuit
het IJsselmeer sluit de keersluis en wordt het
overtollige water via gemaal Zedemuden
uitgemalen.
De afvoercapaciteit van het gemaal
Zedemuden is een bepalende factor voor het
wel of niet optreden van wateroverlast in en
rond Meppel. Indien de aanvoer van water
vanuit het achterland groter is dan de afvoercapaciteit van Zedemuden, kunnen vanwege
de beperkte bergingscapaciteit van het
Meppelerdiep vrij snel problemen ontstaan.
Het oplossen van de waterproblematiek
rondom het Meppelerdiep is extra complex
vanwege het grote aantal verantwoordelijke
waterbeheerders. De belangrijkste uitdaging
was dan ook om deze organisaties op basis
van een stroomgebiedbenadering op één
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lijn te krijgen voor een breed gedragen
oplossing van de waterknelpunten.

Van probleem naar uitvoering
Afbeelding 1 toont het projectverloop: vanuit
een breed front aan invalshoeken, probleempercepties en oplossingsrichtingen via een
scherpe probleemdefinitie naar een concreet
en uitvoerbaar pakket aan maatregelen
waarmee het watersysteem nu en in de
toekomst op orde wordt gebracht.
Projectfocus

Bij het begin van het project bestonden
bij de deelnemende organisaties verschillende percepties van het probleem en de
mogelijke oplossing(en). Enerzijds was dit
te verklaren door de eigen taak en eigen
verantwoordelijkheden van elke organisatie.
Anderzijds werd dit veroorzaakt door de
soms tegenstrijdige uitkomsten van eerdere
onderzoeken. Een voorbeeld hiervan was
de hydraulische capaciteit van het Meppelerdiep. Het ene onderzoek liet zien dat
deze in belangrijke mate beperkend kan
zijn voor de afvoer, terwijl ander onderzoek
aantoonde dat juist de gemaalcapaciteit van
Zedemuden limiterend is. Dit is één van de
langlopende discussies die in het project
moest worden beslecht.
Vanuit die verschillende probleempercepties was het in eerste instantie noodzakelijk om een integrale probleemvraag
te formuleren waarin alle organisaties
zich konden herkennen. Vervolgens is
onderzocht welke factoren van grote
invloed zijn voor het beantwoorden van
deze vraag. Via een grondige probleemanalyse, een uitgebreide evaluatie van eerder
onderzoek, het opstellen van een ‘identificatiematrix’ en een bijeenkomst met de
projectgroep is een duidelijk doel bepaald.
In de identificatiematrix zijn de factoren in
kwadranten geordend op basis van belang
en complexiteit, waarbij de crux is dat
voldoende aandacht aan de belangrijke én
complexe factoren wordt besteed. Bij het
invullen van deze matrix is zoveel mogelijk
kennis en ervaring vanuit de verschillende
organisaties en werkvelden gemobiliseerd.
Gedurende het hele project heeft dit doel
bijgedragen aan een effectieve inzet van
tijd en middelen en het maken van de
juiste keuzen. Zo is geconstateerd dat
een gedetailleerde inhoudelijke systeemanalyse met een goede schadeberekening
in Meppel noodzakelijk is voor het kiezen
van de juiste maatregelen. In dit onderzoek
zijn deze kritische punten op een rij gezet
en vervolgens bij de systeemanalyse op
gedetailleerde wijze meegenomen.
Systeemanalyse

De systeemanalyse is uitgevoerd met een
gekoppeld model: AQUARIUS (bekensysteem Drents plateau) en Sobek CF (Meppelerdiep). Deze modellen zijn gekalibreerd
op de extreme neerslaggebeurtenis in het
najaar van 1998. Daarna zijn ze volgens de
stochastenmethode met een breed scala
aan hydrometeorologische gebeurtenissen
doorgerekend, zodat de herhalingstijden
van de waterstanden op het Meppelerdiep
nauwkeurig zijn berekend. Met de hieruit
voortvloeiende frequentiegrafiek (afbeelding
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Afb. 2: Schematische frequentiegrafiek van de waterstand in het Meppelerdiep voor en na WB21-maatregelen.

2) is het watersysteem Meppelerdiep-Meppel
aan de normen getoetst.
Uit de systeemanalyse bleek dat het huidige
watersysteem onder de huidige klimatologische omstandigheden niet op orde is:
een groot deel van de waterkering langs
het Meppelerdiep voldoet niet aan de norm
en tevens is de kans op wateroverlast in
Meppel te groot. Bij een hoogwater stijgt de
waterstand in Meppel met 0,1 tot 0,3 meter
per dag, terwijl het gemaal pas aanslaat bij
een waterstand van 0,65 m +NAP in Meppel

en er al wateroverlast optreedt vanaf
1 m +NAP. Hieruit valt af te leiden dat het
watersysteem Meppel-Meppelerdiep weinig
ruimte heeft om piekafvoeren op te vangen.
Op de langere termijn leidt het
WB21-maatregelenpakket2) van Waterschap
Reest en Wieden tot een watersysteem dat
wel voldoet voor het toekomstige klimaat,
volgens het bestuurlijk geaccordeerde
WB21-middenscenario (zichtjaar 2050). Wat
betreft de extreme neerslag (+10%) valt

Normenparadox
Een paradoxaal gegeven in het huidige systeem is dat het toepassen van de veiligheidsnormering voor de regionale waterkering leidt tot het vergroten van de wateroverlast in Meppel
en het hiermee minder goed voldoen aan de wateroverlastnormering. Het op hoogte brengen
van de kaden langs het Meppelerdiep kan namelijk leiden tot extra wateroverlast in Meppel
(zie afbeelding 3a), omdat in dat geval geen overstroming van de kade ter hoogte van Staphorsterveld plaatsvindt. Dit heeft extra wateroverlast en schade in Meppel tot gevolg en leidt er
bijvoorbeeld toe dat het zuidelijk deel van Meppel voor een belangrijk deel onder water komt te
staan (zie afbeelding 3b).
Het strikt toepassen van de veiligheidsnorm zou ten koste gaan van Meppel, ten faveure van een
betere bescherming van gebieden met een grotendeels agrarische functie. Door de verantwoordelijke organisaties is unaniem gesteld dat dit (gezien het verschil in schadepatronen) geen
wenselijke oplossing is. Besloten is om te zoeken naar maatregelen waarbij wordt voldaan aan
beide normen en waarbij geen bovenstroomse of benedenstroomse afwenteling plaatsvindt. Met
het realiseren van het WB21-maatregelenpakket wordt aan deze doelstelling voldaan.
Afb. 3: Normenparadox wateroverlast Meppel: (a) huidige kaden, (b) kaden langs het Meppelerdiep op
normhoogte.

achtergrond
dit scenario precies tussen de twee meest
extreme nieuwe KNMI-klimaatscenario’s van
2006 (W en W+).
Met het pakket WB21-maatregelen wordt
voorkomen dat de waterstand in Meppel
snel stijgt. Alhoewel de maatregelen primair
bedoeld zijn om de regionale wateroverlast
in de bovenstrooms van Meppel gelegen
gebieden weg te nemen, blijken deze
maatregelen ook zeer effectief te zijn bij
het oplossen van de problematiek rondom
het Meppelerdiep (afbeelding 2). Dit is
misschien logisch, maar daarom niet minder
goed nieuws. Het laat namelijk zien dat een
ambitieuze WB21-georiënteerde aanpak
daadwerkelijk kan leiden tot een kentering in
het functioneren van een watersysteem.
Een opmerkelijke waarneming tijdens de
systeemanalyse is de normenparadox tussen
de norm voor de regionale waterkering en
de NBW-werknorm voor wateroverlast. Het
ophogen van kaden om te voldoen aan de
norm voor de regionale kering zou ertoe
leiden dat in Meppel de wateroverlast wordt
vergroot en de NBW-werknorm niet wordt
gehaald (zie kader).
De WB21-maatregelen worden echter niet
van vandaag op morgen gerealiseerd. De
verwachting is dat in 2015 circa 60 procent
van de maatregelen zal zijn uitgevoerd,
waarmee aan de gestelde normen wordt
voldaan. Hieruit volgt dat voor de korte
termijn tot aan 2015 sprake is van een
restrisico.
De resultaten van de inhoudelijke systeemanalyse zijn door zowel de ambtelijke als
bestuurlijke geledingen van de verantwoordelijke organisaties geaccepteerd. Dit doel is
bereikt.
Bestuurlijk overleg

Tijdens het bestuurlijk overleg is eerst de
werking van het huidige systeem aan de orde
geweest en zijn daarna de resultaten van de
systeemanalyse gepresenteerd. Vervolgens
zijn de bestuurders aan de slag gegaan om

de meest wenselijke oplossing te kiezen
voor de resterende korte termijnopgave (tot
2015). Tevens is de normenparadox bediscussieerd. Hierbij is geconstateerd dat dit punt
op de langere termijn minder relevant is,
maar op de korte termijn van groot belang
is voor de keuze omtrent het al dan niet
ophogen van de regionale waterkering (zie
kader).
Uit het overleg kwam een eenduidig beeld
naar voren, wat vanuit de complexiteit van
de problemen enigszins verrassend was. De
belanghebbenden zagen in de afwegingen
het eigen belang in perspectief van de
collectieve opgave. Gezocht is steeds naar
oplossingen die voor het gehele watersysteem positieve effecten hebben.
Het gunstige verloop kan worden toegeschreven aan verschillende met elkaar
samenhangende factoren. Naast een goede
inhoudelijke basis is sterk ingestoken op
het naar voren brengen van het gemeenschappelijke karakter van de problemen.
Door in groepen uiteen te gaan om in rust
de paradox en mogelijke alternatieven te
bediscussiëren, zijn de deelnemers eerst zelf
gaan nadenken. Dit heeft ertoe geleid dat
de deelnemers zich meer verbonden zijn
gaan voelen met de problemen en zijn gaan
nadenken wat een ieder kan bijdragen aan
de oplossing en binnen welke randvoorwaarden de projectgroep die oplossingen
diende te zoeken.
Convenant

De gekozen oplossing is om voor de korte
termijn zo veel mogelijk aan te sluiten bij de
huidige situatie, vooral vanwege de beperkte
tijd waarvoor deze maatregelen zijn bedoeld
(tot aan 2015). Concreet betekent dit dat de
kaden langs het Meppelerdiep op enkele
lokale laagten na worden verhoogd (want
integrale ophoging leidt tot afwenteling)
en dat de huidige mogelijkheden langs
het Meppelerdiep om het water in nood te
geleiden, worden gehandhaafd. Aanvullend

hierop wordt de gemaalcapaciteit van
Zedemuden met circa tien procent vergroot.
Dit blijkt een zeer kosteneffectieve maatregel
te zijn.
Zowel de maatregelen voor de korte als de
lange termijn zijn vervat in een convenant
dat naar verwachting in maart wordt
ondertekend.
Het blijkt mogelijk om een complex en
langlopend waterdossier in korte tijd tot een
goed einde te brengen. De reden is (helaas)
niet één specifiek ‘wondermiddel’. Wel
draagt het gezamenlijk uitstippelen van een
weldoordachte werkwijze, met een goede
balans tussen inhoud en proces, sterk bij aan
het resultaat.
Door bij aanvang van het project eerst
goed na te denken over de verschillende
probleempercepties, de gewenste focus
en mogelijke knelpunten, zijn moeilijke
technische discussies verderop in het project
voorkomen. Tevens is aan alle organisaties
voldoende ruimte geboden voor het
inbrengen van belangrijke eigen punten.
Verder bleek in het project een gedetailleerde inhoudelijke systeemanalyse
noodzakelijk te zijn om een aantal complexe
discussies te beslechten en de te nemen
maatregelen goed te onderbouwen.
Maarten Spijker (HydroLogic)
Peter Paul Verbrugge (Delta Advies)
Dity Langendijk (Waterschap Reest en
Wieden)
Bart Wesseling (Rijkswaterstaat)
Gerben Tromp (Waterschap Groot Salland)
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Het Meppelerdiep in 2007
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