Onderzoek naar adaptatiemogelijkheden voor verminderen
risico’s op overstromingen
Overstromingsrisico’s en de beperking daarvan zijn sinds een aantal jaren
belangrijke onderzoeksthema’s. Het project ‘Adaptation to Meuse ﬂood risk’
– onlangs begonnen in het kader van het onderzoeksprogramma Kennis voor
Klimaat – levert daaraan een bijdrage door het in kaart brengen van de
gevoeligheid van klimaatverandering, veranderingen in het landgebruik en
sociaal-economische ontwikkelingen met betrekking tot het overstromingsrisico. De eerste stappen van dit onderzoek zijn reeds uitgevoerd; in dit artikel
staan we stil bij de voortgang tot nu toe.

H

oog water in 1993 en 1995 heeft
duidelijk gemaakt dat de
gebieden langs de Maas
kwetsbaar zijn voor overstromingen. Met
een overstroomd gebied van 17.000 (1993)
en 15.500 hectare (1995), schade aan
respectievelijk 5.580 en 4.424 huizen en
schadeposten van 114 en 74 miljoen euro als
gevolg van het hoge water ligt de conclusie
voor de hand dat dergelijke gebeurtenissen
veel eﬀect hebben op economie (schade) en
maatschappij (slachtoﬀers). Daarnaast is de
algemene verwachting dat het overstromingsrisico in gebieden langs de Maas in de
toekomst, onder meer door klimaatverandering (via toename van extremen in
neerslag en temperatuur), verandering van
landgebruik en sociaal-economische
omstandigheden, zal toenemen. Onderzoek
naar de voeligheid van deze veranderende
factoren op het overstromingsrisico en naar
de eﬀectiviteit van beleidsmaatregelen op
het verminderen van overstromingsrisico’s in
het Maasbekken is dan ook van groot
belang.
Huidig onderzoek rondom de Maas houdt
zich vooral bezig met vragen als met welke
methodieken overstromingsrisico’s vanuit
rivieren zijn te berekenen, wat de eﬀecten
zijn van klimaatverandering en veranderingen in het landgebruik op de kans op
overstroming, wat de gevolgen zijn van
(de-)compartimentering van een gebied
en welke eﬀecten verschillende toe te
passen beleidsalternatieven hebben. In
Nederland wordt, voor het berekenen van
overstromingsschade, vooral gewerkt met
enerzijds de HIS-SSM schade- en slachtoffermodule1) en anderzijds de vereenvoudigde versie, de Damage Scanner2,3. In
beide gevallen wordt het overstromingsrisico berekend op basis van de waterdiepte als gevolg van een overstroming,
een maximale schade per landgebruikklasse en de daarbij behorende schadefactor. De diepte/schadekaarten die op
basis van deze gegevens zijn te
construeren, geven een overstromingsschade in miljoenen euro’s per pixel,
variërend van een resolutie van 100 x 100
meter tot 250 x 250 meter.
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Afb. 1: Voorlopige resultaten van het overstromingsrisicomodel voor de Maas: links de overstromingsdiepte
(van ondiep = lichtblauw, tot diep = donkerblauw), rechts de overstromingsschade (van lichte schade =
lichtrood, tot grote schade = donkerrood).

Aanpassing aan
overstromingsrisico van de Maas
Het project ‘Adaptation to Meuse ﬂood risk’
doet onderzoek naar adaptatiemogelijkheden met betrekking tot het verminderen
van het overstromingsrisico van de Maas. Dit
project onderscheidt zich van voorgaand
onderzoek door het overstromingsrisico van
zowel bovenstroomse als benedenstroomse
gebieden in kaart te brengen. Door gebruik
van een overstromingsschade- en
-risicomodel is de eﬀectiviteit van adaptatiemaatregelen op grote schaal ruimtelijk in
beeld te brengen. Dit zal belanghebbenden
de mogelijkheid geven de eﬀecten van te
nemen maatregelen op de overstromingsschade en het risico elders in het Maasbekken
te bekijken en evalueren. Ten slotte levert de
aanpak binnen dit project een bijdrage aan
het generieke onderzoek naar de gevoeligheid van overstromingsrisico’s op
langetermijnveranderingen in klimaat,

landgebruik en socio-economische ontwikkelingen, waarover op dit moment gebrek
aan kennis bestaat.
Het voornaamste doel is de gevoeligheid van
het overstromingsrisico van de Maas op
klimaatverandering, veranderingen in het
landgebruik en sociaal-economische
ontwikkelen te bepalen. Daarnaast wordt de
eﬀectiviteit van een aantal door belanghebbenden gedeﬁnieerde adaptatiemaatregelen
berekend, op basis van hun invloed op het
verminderen van overstromingsrisico’s.
Binnen dit project is een aanpak in vijf
stappen te onderscheiden:
t het bepalen van de kans op een
overstroming,
t het bepalen van de potentiële schade als
gevolg van een overstroming,
t het vaststellen van toekomstscenario’s met
betrekking tot toekomstig landgebruik,

actualiteit
t

t

sociaal-economische ontwikkelingen en
klimaatverandering,
het ontwikkelen en vaststellen van
adaptatiestrategieën,
het in kaart brengen van toekomstige
risico’s op overstromingen.

Voorlopige resultaten
Als een eerste vingeroefening zijn de
overstromingsdieptes en potentiële
schadebedragen als gevolg van een
overstroming ruimtelijk in beeld gebracht
voor enkele gebieden langs de Maas in
Limburg. Voor het vervaardigen van deze
kaarten is gebruik gemaakt van de Corine
2000 landgebruikkaart met een resolutie van
100 x 100 meter en waterdieptekaarten van
de Provincie Limburg voor een terugkeertijd
van tien jaar, 50 jaar en 250 jaar.
Een eerste schatting van de potentiële
schade van deze sectie van de Maas als
gevolg van een overstroming met
terugkeertijd van eens in de 250 jaar is
weergegeven in afbeelding 1. Links is een
kaart te zien met de verwachte inundatiedieptes voor een overstroming op de Maas
(Limburg) met een terugkeerperiode van
250 jaar, waarbij de donkerblauwe delen
de grotere overstromingsdieptes
weergeven (bereik van 0,1 tot vijf meter

overstromingsdiepte). Rechts in de ﬁguur
is de bijbehorende schade in het gebied te
zien, berekend met behulp van het
schademodel, weergegeven waarbij de
donkerrode delen de gebieden met
hogere schade representeren.
Onder de huidige klimaat- en landgebruikomstandigheden laten de resultaten van
deze eerste modelberekening van potentiële
overstromingsschade een interessant
ruimtelijk patroon zien. Duidelijk wordt aan
de hand van deze kaarten, dat de hoogste
schade niet simpelweg voorkomt in die
gebieden met de grootste inundatiediepte;
landgebruik speelt een belangrijke rol bij het
bepalen van de overstromingsschade. Zo
hebben bijvoorbeeld de overstroomde delen
van de sectie langs de Maas ten westen van
Roermond relatief grote overstromingsdieptes, terwijl de verwachte schade als
gevolg van een overstroming relatief laag is
in de meeste gridcellen vanwege de relatief
hoge aanwezigheid van weidegronden en
akkerbouwland langs de rivier in het model.
Deze kaarten zullen verder verﬁjnd en
ontwikkeld worden voor de verschillende
klimaat- en landgebruikscenario’s.
Momenteel wordt het model uitgebreid om
het gehele bekken in beschouwing te

nemen; dit zal nieuwe gegevens opleveren
die van belang zijn voor het grensoverschrijdend beheer van de rivier.

Hoe verder?
Gedurende de looptijd van het project
(2010-2012), dat wordt uitgevoerd door
IVM-VU en Deltares, zal het schademodel voor
het gehele Maasbekken ontwikkeld worden
en zullen de toekomstige risico’s op overstromingen en eﬀectiviteit van verschillende
adaptatiestrategieën in het Maasbekken
(ruimtelijk) in beeld worden gebracht.
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Project in Bangladesh schoolvoorbeeld voor
Delta Alliance
Verzilting dringt tot diep in het binnenland van Bangladesh door en bedreigt de drinkwatervoorziening van de stad Khulna. Alterra en Deltares testten een aantal oplossingen om verzilting
van het drinkwater het hoofd te bieden op klimaatbestendigheid.

B

angladesh is de grootste delta van
de wereld. Hier komen de Ganges
en Brahmaputra bij elkaar, om
gezamenlijk de laatste 200 km naar zee af te
leggen. Het vlakke land staat regelmatig
voor bijna tweederde onder water. Op
Google Earth is te zien hoe zoute zeearmen
diep het land binnendringen. Met meer dan
een miljoen inwoners is Khulna de op drie na
grootste stad van Bangladesh, 130 kilometer
landinwaarts gelegen aan de Rupsha, een
aftakking van de machtige Ganges.
De mate waarin zout water het land
binnendringt, is afhankelijk van een
evenwicht tussen de zoute getijdenbewegingen en de zoete rivierafvoeren. Door een
stijgende zeespiegel en een veranderende
rivierafvoer schuift de scheidingslijn tussen
zoet en zout water in Bangladesh steeds
verder naar binnen. Zo ver dat een stad als
Khulna, ver in het binnenland, te maken
krijgt met verzilting van het drinkwatersysteem.
Bangladesh is een ontwikkelingsland en kent
veel problemen door een gebrekkige
infrastructuur. De Asian Development Bank
zet grote projecten in de steigers om deze
problemen het hoofd te bieden. Voordat de
bank tot uitvoering overgaat, stelt ze de

Van 29 september tot 1 oktober vindt in
Rotterdam de internationale conferentie
‘Deltas in Times of Climate Change’ plaats. In
70 sessies komen veel voorbeelden van over
de hele wereld aan bod over de eﬀecten van
klimaatverandering op de deltagebieden en
oplossingen daarvoor. Internationale
netwerken als de Delta Alliance en
Connecting Delta Cities spelen tijdens de
conferentie een belangrijke rol. Er is nog een
beperkt aantal toegangsbewijzen
beschikbaar:
www.climatedeltaconference.org.

vraag of de beschikbare opties ook klimaatbestendig zijn. Het gaat namelijk om grote
hoeveelheden geld.
Op basis van de speciﬁeke kennis die
beschikbaar is in Nederland heeft een
samenwerkingsverband van Alterra en
Deltares de tender gewonnen die voor dit
onderzoek was uitgeschreven. In een hechte
samenwerking met Bengaalse partijen zijn
scenariomodellen ontwikkeld om te kijken of
voorgestelde ingrepen ook in 2030 en 2050
nog voor een robuuste oplossing zouden
zorgen. Bijzonder was dat hierin niet alleen
de waterbouwtechnische gegevens, zoals

veranderingen in rivierafvoer en het
stijgende zeeniveau, waren opgenomen,
maar ook demograﬁsche ontwikkelingen.
Voor het drinkwatersysteem is daardoor een
duidelijke voorkeur naar voren gekomen
voor het verplaatsen van de drinkwaterinlaat
40 kilometer bovenstrooms. Dit gaat ten
koste van het plan om vlakbij de stad grote
reservoirs aan te leggen, die tijdens
piekafvoer van de rivieren gevuld kunnen
worden met zoet water. De Aziatische
Ontwikkelingbank zet nu in op de bovenstroomse optie.
Samenwerking in deze vorm is een schoolvoorbeeld van de manier waarop de Delta
Alliance wil werken. Een integrale aanpak,
een brug tussen wetenschap en praktijk en
een hechte en evenwichtige samenwerking
tussen partijen. De Delta Alliance is weliswaar
een Nederlands initiatief, maar streeft naar
een internationaal platform waarin delta’s
kennis en ervaring uitwisselen om samen de
uitdaging van klimaatverandering het hoofd
te bieden. In bijna alle delta’s een extra
uitdaging voor een systeem dat al in zijn
voegen barst door snelle bevolkingsgroei,
een massale trek naar de steden, druk op de
voedselvoorziening en economische groei.
Martijn van Rijnsoever
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