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Het klimaat verandert. Steedsvakerzullen heftige regens rotwateroverlast kunnen leiden. Datwas
een reden voordenoordelijke waterschappen omtewerken aan hoogwateralarmenugssysrcmcucu
Systemen die helpen bij hetnemen vandejuiste operationele beslissingen vlak voorcutijdens hoogwater. Dit artikel beschrijft hetbcshssiugsoudcrsteuueudsysteem (BOS)voorde bestrijding van
hoogwater mGroningen. Het systeem isvoordewaterschappen Hunze enAa'sen Noorderzijlvest
ontworpen en uitgevoerd door HydroLogicen Vertis. Het project ismedegefinancierd vanuit het
Interreg IIIB-project FLOWS.
Na deernstige wateroverlast indeprovinciesGroningen enDrenthe inoktober1998
hebben dewaterschappen Hunze enAa'sen
Noorderzijlvest maatregelen genomen omin
de toekomst voldoende bescherming tekunnen bieden tegen wateroverlast11.Eéndaarvan
betreft hetinrichten vanbergingsgebieden.De
beslissingen diebestuurders tijdens hoogwaterperioden moeten nemen overdeinzetvan
dezebergingsgebieden stellen hogeeisenaan
deinformatievoorziening. Hetgaat hierbij
onder andereominzicht indenoodzaak enhet
moment vanhetinzetten vaneenbergingsgebied.Dewens omdeze beslissingen te ondersteunen metheldereenbetrouwbare informatiewasdeaanleiding voor hetmaken vanhet
BOSHoog Water.
Alvorens bergingsgebieden intezetten,
nemen dewaterschappen operationele maattegelen om water bovenstrooms inde afvoergebieden vast tehouden. Ditgebeurt doorhet
verhogen vanstuwpeilen enhet doorvoeren
van maalbeperkingen. Debeslissingen rond
het nemen vandeze maatregelen worden
tevensondersteund door informatie uithet
BOSHoogWater. Welke maatregel opeen
bepaald moment hetgrootste nut heeft, isniet
eenvoudig tebepalen.Watheteffect isvaneen
maatregel,isafhankelijk vandesituatie waarin hetwatersysteem vanmoment tot moment
verkeert.Verder bestaat vanuit eenschade-en
risicobenadering devoorkeur voor bepaalde
maatregelen boven andere.De uiteindelijke
beslissingwordt genomen doof het crisismanagement vandegezamenlijke overheden in
het gebied dieeenbeperkte kennis hebbenvan
het gedrag vanhet watersysteem.
\6

H2O

Dezefactoren samen maken dat behoefte
bestaat aaneeninstrumentâtium datdete
nemen beslissingen kanondersteunen inéén
overzichtelijk geheel2'.Dit laatste ismet name
belangrijk, omdat debeslissingen worden
genomen onder tijdsdruk vandreigend hoogwateren overstromingen.

Aft),1:

Tijdens dreigend hoogwater wordteen
proceduregevolgd waarbij dehydrologenvan
het waterschap berekeningen uitvoeren vande
verwachte piekwaterstanden enheteffect van
maatregelen. Debevindingen worden besprokenopeencrisiscentrum opeencentrale locatie indeptovincie metonder andere de brandweer,dedijkgraaf deburgemeesters ende
Commissaris vandeKoningin.
Het beslissingsondersteuncnd systeem
wordt bijdewaterschappen geplaatst.De
modellen verwerken automatisch demeest
recente waterstandsmetingen uithet watersysteem endeverwachtingvanneerslagen
zeewaterstanden.Verschillende maatregelen
kunnen worden geselecteerden doorgerekend.
Derelevante resultaten worden samengevaten
opgeslagen.Opdezedigitale kaarten kunnen
locaties worden aangeklikt waarmee in grafieken waterstanden voordekomende periode
worden getoond bijverschillende alternatieve
maatregelen.
Decompacte kaarten worden viahet internet verzonden naar hetcrisiscentrum. Afbeelding 1 toont zo'n'clickablemap' vanhet
beheersgebied HunzeenAa'sgedurendeeen
normale neerslagperiode.Indien ergens inhet
gebied problemen worden verwacht, kleuren
debetreffende hoogwaterlocaties oranje enbij
zeer hogewaterstanden rood.

'Clickable map'vanhetbeheersgebiedHunzeenAa's. Degroemjekleurde cirkelsinhetboezemsysteem.geven
aandatdekomendedagengeenproblementevenvachten zijn.

HunzeenAa's
strategieënOmschrijving K.Hkop een locatie om meer informatie te zien
Strategie 1
Inzet WMpoldei 2 teb 16.00 uur

Strategie 2
Inzst Ldpptntfoert 31*b 1600 om

Strategie 3
H M t>*sch*bjj(

Strategie 4
Niet beschikt,aw

Strategie 5
Niet besch*bjj<

Naam:Delfzijl
Meting Kanaal
Kadehooghte 130 m
Warm. 130 m
Kritische: 1.20m
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Functioneleonderdelenvan hetBOSHoog Water,zoalsopgesteld bij WaterschapHunzeenAa'senWaterschap Noorderzijlvest.

1 Waterschap HunzeenAa's

De werking
HetBOS HoogWaterbestaatuit:
• 'FTPfileserver',waarmeemetingenenverwachtingen wordenverzameld.Demetingenvandewaterstanden komenuitde
eigentelemetriesystemen vandewaterschappen,terwijldemetingenenverwachtingenvandeneerslagendezeewaterstandenbijhet KMI wordenopgehaald.
Hetraadplegenvandewaterstanden
gebeurteensperuur.De neerslagmeting
komtookeensperuurbinnenendeverwachteneerslagenzeewaterstanden iedere
zes uur;
• 'Oracledatabaseserver',waarindemetingenenverwachtingen wordenopgeslagen.
Deverwachtingen wordennietoverschrevenenzijndaaromachterafgeheeltraceer-

baar.DeresultatenvandeSOBEK-berekeningenwordenookvolledigopgeslagen.
Dezegrotehoeveelhedendatavragenom
eengeoptimaliseerde enrobuustedatabase;
'SOBEKserver/client',waarbijSOBEK
wordtgeïnitialiseerd metdewaterstandmetingen.Derandvoorwaarden inde
modellenwordengevuldvanuitdegemetenenverwachteneerslagenzeewaterstanden.Opiedermoment kanzoeenactueleberekeningwordenuitgevoerdvoorde
nabijetoekomst.Afbeeldingen 3en4
tonendemodellenvanbeidewaterschappen. Ze zijngekalibreerden nauwkeurig
bevondenvoorhoogwatersituaties.Bij
HunzeenAa's wordtgebruikgemaaktvan
demodulesChannelFlowenRainfall

Runoff.Sturingvankunstwerken istoegepastindeeerstemodule.BijNoorderzijlvestwordtooknogde RealTimeControlmodulemetMatlabgebruikt omde
aansturingvandekunstwerken tebepalen.Voorhetvoorspellenvandepiekwaterstandenwordtdriedagenvooruitgerekend.Derekentijd hiervooris enkele
minuten perrun;
'ArcGIScliënt',waarinderesultaten
wordengepresenteerd engeanalyseerd.
Hiervoorzijnextensiesontwikkeld waarmeewaterstanden,debietenenwaterbalansvanverschillenderuns kunnen
wordengeanalyseerd.Vanuitditsysteem
kanmeteendruk op deknopeen'clickable
map' wordengemaaktmetdeverschillendeneerslagscenario's enmaatregelen,zoals
deinzetvanbergingsgebieden.

Omeenzo hoogmogelijke robuustheid
vanhetsysteemteverkrijgen, draaiende
onderdelenopverschillendecomputersystemen.HetSOBEK-modeldraaitelketwaalfuur
zelfstandigentijdens hoogwaterzelfseensper
uurmethetminimum,gemiddeldenmaximum neerslagverwachtingsscenario.
Minimaaliederetwaalfuurworden nieuwe gegevensopgehaald,hetmodelgeactualiseerd,dedriescenario'sautomatischgestarten
deberekeningsresultaten opgeslageninde
database.
Ditsysteemlevertzodoendedagelijksverwachtingen voordeboezemwaterstanden voor
dekomende72 uur.Dezeverwachtingen
wordendoordedienstdoende boezembeheerdersbewaakt,diedaarmeeeendreigendhoogwatertijdigkansignaleren.Hetsysteemkan
eventueelookvolledigautonoom waarschuweningevalvandreigend hoogwater.
Op eencomputervandehydrologenvan
dewaterschappen draaienArcGISenSOBEK.
Hiermeekunnenmaatregelen wordengeselecteerdendoorgerekend.Uitdezeanalysewordt
bepaaldwelkemogelijke beheersmaatregelen
moetenwordentoegevoegdinde'clickable
map', naastdealtijd beschikbare resultaten
vanminimum,gemiddeldenmaximum neerslagscenario.
Speciale mogelijkheden
Hetsysteembestaatuitveleonderdelen
waarvoorvoorafgaand uitvoerigonderzoek
naardeeffectiviteit isgedaan.Inditartikel
beperkenwe onstotdemeestinhetoogspringendeonderdelen:
• selectievanmaatregelen
Verschillendeoperationelemaatregelen,
zoalsopzetvanwaterpeilen,maalstopsen
inzetvanbergingsgebieden metdetimingvan
deinzet,kunneneenvoudigwordeningevoerd
inhetSOBEK-model.Naselectievanéénof
meermaatregelen viaGIS kandeselectie
H2O
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alleen de afstand tot demeetlocatie verwerkt,
maar ook allefysica,zoalsde wrijvingsweerstand in deboezemkanalen, het doorstroomprofiel en het bodemverhang tussen rekenpunt en meetlocatie.Voorhet bepalen van de
weegfactoren iseen systeemidentificatietechniek toegepast3'.Daartoe isopde mcetlocatics
in het model een verstoringsignaal (Pseudo
Random BinarySignal)gezet en vervolgens is
opalle rekenpunten gekeken watde invloed
(versterkingsfactor van de overdrachtsfunctie)
van deverstoringen zijn. Uitde versterkingsfactoren zijn de weegfactoren bepaald;
•
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SOBEK-modelWaterschapNoorderzijlvest.

worden opgeslagen alseenSOBEK-bcrckeningscase.AlleSOBEK-bestanden die betrekking hebben op de inzet van maatregelen,
worden automatisch in decaseingevoerd met
dejuiste timing van de inzet. Hiermee wordt
de tijd om alternatieven tegenereren en te vergelijken beperkt tot enkeleminuten en
worden invoerfouten voorkomen;
• initialisatievan het model
Degebruikte modellen zijn nauwkeurige,
gedistribueerde hydrodynamische modellen,
elk met ruim 1000rekenpunten. In de praktijk
wordt maar opeen beperkt aantal locaties in
het watersysteem gemeten. Om de berekening

testarten met een initiële toestand voor het
hele model,moet daarom een ruimtelijke
extrapolatie plaatsvinden van de metingen
naar alle modelrekenpunten. Erzijn echter
noggeen robuuste implementaties bekend van
technieken opgrote vermaasde netwerken met
devolledigeSaint-Venant vergelijking. Daarom ishier gekozen voor een bepaling van de
waterstanden opde rekenpunten met weegfactoren,verwijzend naar maximaal drie meetpunten.Afbeelding 5geeft een eenvoudig
voorbeeld vandetoegepaste weging.Die isop
zich eenvoudig.Datgeldt echter niet voorde
bepaling van deweegfactoren. Hierin is niet

WateroverlastinhetbeheersgebiedvanNoorderzijlvest(oktober1998).
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neerslagscenario's
OpdeSOBEK-server wordt voortdurend en
automatisch het minimum, gemiddeld en
maximum neerslagscenario doorgerekend.
Hiervoor worden de 10,50en90percentielwaarden uit deEPS-neerslagkansverwachting
gebruikt 5 '.Iedere tebeoordelen set van toekomstige waterstanden bevatdaarmee een
gevoeligheidsanalyse van demeest onzekere
variabele:de verwachte neerslag.Afbeelding 6
toont vooreen locatie in het watersysteem de
gemeten waterstand en deverwachte waterstanden diezijn berekend op basis van het
minimum, gemiddelde en maximum neerslagscenario.

Verdere ontwikkelingen
Direct na deoplevering van desystemen in
december 2004isdoor de waterschappen een
aantal mogelijke uitbreidingen op de huidige
implementaties geïdentificeerd:
• een bredere toepassing van het BOSvoor
het dagelijkse boezembeheer
Demodellen berekenen dagelijks prognosesvoorde spuihoeveelheden naar de Waddenzee.Deze kunnen worden ingezet voor het
operationele boezembeheer.Zokan hetBOS
ookgedurende dezomerperiode worden ingezet om maximaal water vast tehouden in het
systeem;
• een adviesmodule
Opdit moment wordt deinzet van de
maatregelen en de timing ervan met trial-anderror bepaald. Hiervoor moeten diverse berekeningen worden gemaakt, die niet alleeven
effectief blijken tezijn. Eeninteressante uitbreiding isdaarom een adviesmodule die in
c'enslag met wiskundige optimalisatie de beste
oplossing voor bijvoorbeeld de inzet van bergingsgebieden en maalstops berekent. Door
toepassing van de stuurmethodiek ModelPredictiveControl isdit terealiseren*''7';
• een bredere toepassingvan het BOSbinnen de waterwereld
Veelwaterschappen gebruiken SOBEKals
modelinstrumentarium. Om diereden isgekozen voor een BOSmet standaard componenten
rondom SOBEK.Het maakt daarbij niet uit
welke modules van SOBEKworden gebruikt
(alleen Rainfall-Runoff Water Quality,Sewer
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watersysteem isenwatdeverwachtingen
zijn. Externecommunicatieviainternet
maakt hetmogelijk om burgersinde
beheersgebieden (dieoverinrernet
beschikken)opdehoogtetestellenvan
voorafgedefinieerde engecontroleerde
hoogwaterverwachtingen.
Deervaringenvanheteerstehalfjaar met
het BOSHoogWatetzijn goed.Debeheerders
vanhetwatersysteembeootdelen detoestand
en deverwachtingviadeGIS-kaarten.Opdit
moment gebeurtdat nogrelatiefvaak;niet
alleenregent hetzonuendanheftig, maarook
blijkt hetBOShetinzichtindewerkingvan
het watersysteemtevergrotenenishetleerzaam om telkensdeverwachtingte vergelijken
met hetgeenwerkelijkgebeurt. f
Aß). 5:

Voorbeeld van deweging van waterstanden. Boven: rekenpunten van SOBEK. Onder: vertaling van locaties
naar weejrfactotcn die bij deruimtelijke interpolatie worden gebruikt.
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Flow).HetBOSHoogWateriseenvoudigomte
zetten naareenreal-timevoorspellerinandere
gebiedenenzelfsvooranderetypenvan waterproblematiekdan alleenhoogwater;
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toepassingvanhetBOSalsinternen
externcommunicatiemiddelvoorde
waterschappen,waardoororganisatiebreed
bekend ishoedeactueletoestandinhet
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