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circaeenhalvetotéénmeter boven hetstreefpeiluitkomt. Inditlaaggelegen gebied wordt
tevens water vanuit twee bemalen polders
(2.500hectare) naar de Oude Vaart afgevoerd.
Het beekdal bestaat voornamelijk uitgrasland
met hierendaar een akkerbouwperceel. Inde
hogeredelen vindt in hoofdzaak akkerbouw
plaatsenliggen verschillende natuurgebieden.
In hetgebied isdcaanwezigheid vanstedelijke
kernen beperkt totDwmgcloo,BedenenWesterbork.
Degrondsoorten variëtenvanzand ophet
Drents Plateau methierendaar keileemafzettingen totdetypische beekdalgronden met
een combinatie vanklei,veenen zandafzettingen.Hetaanwezige keileem draagt ermede
toebijdathetsysteem snelopneerslag
reageert,wattotaanzienlijke afvoerpieken kan
leiden.
Hetgehele systeem isgemodelleerdmet
AQUARIUSvanSTOWA(afbeelding 1).

Dchuidirje weerinformarie vanlierKNMI biedt nieuwe mogelijkheden voor het operationele waterbeheer. Metdege.geverts kunnen waterbeheerders zowel wateroverlast alsverdnyin^ inzichtelijk
maken. Vooraldemeerdaagse neerslagkansverwachtin^ maakt het voor waterbeheerders mogelijk
om teanticiperen opaankomendesituaties.Dit artikel beschrijft her resultaat vaneen praktijkonderzoek naarde toepassing vanactuele neerslctgin/orniatie voor hetoperationele beheer inhet
hellendestroomgebiedvandeOnde Vaan in hetbeheersgebied van lier waterschap ReestenWieden.
Dit artikel isdetweede H 2 0-publicatie
overderesultaten vanhet praktijkonderzoek
dat HydroLogicuitvoerde alsvervolgopeen
meerjarig onderzoek vandeSTOWA. Dat
onderzoek heeft geleid tothet basisrapport
'Neerslaginformatie voor waterbeheer'2'.
InheteersteH 2 0-artikel'' isaandacht
besteed aandehoogwaterverwachting opbasis
vaneenreal-time draaiend hydrologisch
model datwordt gevoed metactuele neerslagmeting en-verwachting. Indatartikel lagde
nadruk opdeverwachting van hoogwater in
een polder-boezemsysteem. Hier leggen wede
nadruk opdefenomenen dieeen belangrijke
rol spelen bijhetwaterbeheer in hellende
gebieden, waar vasthouden vanwaterinde
haarvaten vanhetafvoersysteem kanworden
ingezet terbestrijding vanzowel wateroverlast
benedenstrooms alsdroogtein bovenstroomse
gebieden.
Het onderzoeksgebied Oude Vaart(20.000
hectare) ligt inhetbeheersgebied van het
waterschap ReestenWieden (137.000hectare)
dat hetzuidwesten vanDrenthe enhet noordwesten vanOverijssel omvat. DeOude Vaartis
éénvandegrootste gekanaliseerde beeksystemen die hetDrents Plateau ontwatert.
Het watersysteem heeft een afvoersysteem
van bekenenkanalen metcirca 2,5procent
oppervlaktewater. Hetvervalover hetgebied
bedraagt circa 15meter. Hetbeeksysteem
isverdeeld in 18 stuwpanden. De15 meest
benedenstrooms gelegen stuwen zijn geautomatiseerd. Deze vijf tot elfmeter brede stuwen

regelen lokaal opdebovenstroomse waterstand.
DeOudeVaart watert afophetMeppelerdiep(-0.2m+NAP)viaeen vastestuw meteen
kruinhoogte van0.4m+NAP.Bijextreme neerslagen/ofopwaaiingvanuit hetIJsselmeerkan
opstuwingvanhetwaterterhoogtevan
Meppel plaatsvinden.Ditheeft totgevolgdat
deafvoer vandeOudeVaart wordt beperkt,wat
kan leiden totinundaties inhethele bovenstroomsegebied, maar vooralookbij Meppel.
Het benedenstroomse deelvandeOude
Vaartstroomt binnen kaden waarvan de kruin

Ajb.

Vraagstelling
In hetpraktijkonderzoek 'DeOude Vaart'
zijn devolgende vragen gesteld:Ishetmogelijk omdoor middel vanhetactief vasthouden
van water (slimme stuwen) eenhoge afvoerpiekbij Meppel tereduceren? Enwatis de
meerwaarde vandc neerslagafvoervoorspelling
en hoekandezepraktisch worden geïmplementeerd?
Methetoptrekken vanstuwen indeOude
Vaartkandeafvoerpiek naar Meppel zodanig
worden afgevlakt dathetwaterbezwaar aldaar
aanzienlijk wordt beperkt.Vanwegedesnelheid waarmeehetwatersysteem reageert,is
het vangroot belangdathetoptrekken vande
stuwen ophetjuiste moment gebeurt.
Tevroegoptrekken leidt totdesituatiedat
onnodig veelwater inhetsysteem wordt vastgehouden.Datkanbijaanhoudend hevige
neerslagjuist totinundatie bovenstrooms

WatersysteemdeOudeVaart.
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leiden. Om dat tevoorkomen en de mogelijkheid tecreëren om vervroegd afte voeren bij
verwachte hevige neerslag,iseen regclalgoritme ontwikkeld dat rekening houdt met de
verschillende situaties vanderecente historie
van de neerslagafvoer, met de actuele berging
in de bodem en met deverwachte neerslag.

Geenproblemen te
verwachten;
mogelijk droogte

Anticiperende stuwen
Voorderegeling van destuwen in de Oude
Vaart iseen regelalgoritme ontwikkeld dat
rekening houdt met decumulatieve hoeveelheid water die in het watersysteem, inclusief
grondwater, isgeborgen:

Geenproblemen te
verwachten;
mogelijkaanvulling
bodemvocht

Systeem is gevuld
enerkomtnog meer

Brisnog ruimtein
hetoppervlaktewatersysteem

St-S^+Px-Et-Qi.St^O
waarin:
S »berging in het systeem (mm);
P =neerslag (mm);
E =actuelegewas-en bodemverdamping
(mm);
Qd=afvoer volgens het drainagecriterium
(mm);
x = actueel tijdstip (-).
Hoegroter deacruelecumulatieve waterberging in het systeem,des tegroter de kans
dat wateroverlast ontstaat. Onder reguliere
omstandigheden isdecumulatieve berging in
het watersysteem gelijk aan nul.Daarnaast is
in het regelalgoritme rekeninggehouden met
decumulatieve verwachte neerslagvolgens de
volgende formule:
-+T

V=
waarin:
P* = cumulatieve verwachre neerslag (mm);
P = neerslag (mm);
t = tijdstip verwachting (-)
T = actueel tijdstip (-)
T = verwachtingshorizon (-).
Dezetermen zijn gebruikt in het algoritme van afbeelding 2.Ophoofdlijnen komt het
algonrme neer op het volgende:
• Alsdesom van deactuele waterberging(S)
en de verwachre neerslag (P*)kleiner is dan
eendrempelwaarde (VJ,dan isgeen waterbezwaar te verwachren en kan de normale
situatie van stuwregeling op bovenwaterstand worden gebruikt;
• In het gevaldat deze somgrorer isdan de
drempelwaarde (VJ,vindt controle plaats
van de actuele watctberging in het systeem; indien deze berging positiefis, is het
bijbehorende volume te beschouwen alsde
verwachte afvoer uit het systeem(S).
Indien alleen de verwachte afvoer groter is
dan dedrempelwaarde (VJ,gaat een cen40 H 2 0
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Stuwenoptrekkenom
Meppeltebeschermen

Stuwenneerlatenomextra
aftevoeren

Stuwenregelenop
bovenwaterstand

y
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•

AnticiperenderegelingvoordestuwenvandeOudeVaart.

trale regeling in werking.Merdezecontrolewordt impliciet rekeninggehouden met
het totale volume van een bui, inclusiefde
neerslag dieonderweg isvia het bodemvocht naar het oppervlaktewater;
Indien aan de voorgaande voorwaarden is
voldaan, rest nogde controle ofwete
maken hebben met een aankomende bui
ofeen bui dievia het watersysteem reeds
wordt afgevoerd. Deze vaststelling
geschiedt aan de hand van de meting van
de afvoer uit het watersysteem, ter hoogte
van Meppel.Deze afvoer mag de ingestelde
limiet niet overschrijden omdat dan
wateroverlast in Meppel plaatsvindt. De
regeling van de stuwen werkt nu als volgt.
Indien de afvoerlimiet nogniet is bereikt,
wordt versneld afgevoerd door het strijken
van destuwen.Alsde limiet wel is bereikt,
wordt water vastgehouden doorde stuwen
op te trekken.

Resultaten
Het effect van deregeling isgesimuleerd
met eengekalibreerd AQUARIUS-modelvan de
OudeVaart6'. Bijde kalibratie is gebruik
gemaakr van de bui van oktober 1998die in het
gebied tot wateroverlast heeft geleid. In afbeelding3 zijn de resultaten van de huidige regeling,dieuirsluitend werkt op basis van bovenwaterstand bij iederestuw, vergeleken met de
resulraten vandeanticiperende sturing op
afvoer- en neerslagverwachting zoals beschreven.Inde regelingiseen eenvoudig verwachtingsalgoritme gebruikt dat het neerslagvolume voorafvoor slechts 50procenr voorspelt.
Hietbij isrekening gehouden met een syste-

matische onderschatting van extreme neerslag.
Uit de afbeelding blijkt dat het vasthouden van water in het systeem met behulp van
destuwen, leidt tot een lagere maximale afvoer
vande Oude Vaart(lichtblauwe vlakken in
afbeelding 3).Het maximale debiet richting
Meppel kan worden teruggebracht van 53naar
38kubieke meter per seconde.Dat iseen reductie met ruim 28procent.
Uit nadere analyse van de waterstanden en
dekruinstanden van destuwen bij Boeremade
en Ettelte blijkt dat de regeling noggrofis;de
stuwen worden eenvoudig van de maximale
naar de minimale hoogte verplaatst envice
versa.Dir kan worden voorkomen door een
geavanceerder algoritme met demping te
gebruiken.
Voordebeschreven situatie is onderzocht
watde effecten zijn opde maximale grondwaterstanden. Dezeblijken voor beide situaties
te leiden tot inundatie bovenstrooms.Deregelingleidt echter niet tot een toename van het
inundatieoppervlak.
Om desituatie met een recente bui te kunnen analyseren isgebruik gemaakt van de huidige beschikbare neerslaginformarie van het
KNMI31.Specifiek voorde periode van medio
januari rot halffebruari 2004isonderzocht in
hoeverrede in dieperiode opgerreden neerslag
en afvoer bijtijds konden worden verwacht en
wat het effect daarvan wasop de waterbeheersing in het watersysteem van deOude Vaart.
Daarroe isvoorde uitstroming van de
Oude Vaartgewerkt met scenarioberekeningen
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GesimuleerdeafvoervandeOudeVaartnaarMeppel(oktober1998),metdestandaardbovenstroomseregeling (links)en metdeanticiperendere^elimj(rechts).

tem' (EPS)3'voor station Twente ende neerslagmetingen vanhetweerstation Hoogeveen.

(afbeelding 4). Hierbij isgebruik gemaaktvan
de gegevens vanhet'ensemble prediction sys-

Neersla^metiiy(periodevoor31-01-200410:0°u u r ) endeneersla^verwachtin^voortienda^envooruit,conform drieseenano's: maximaal (90%-percentieI),gemiddeld(50%-perceiitiel)enminimaal(30%-percentiel),
inclusiefdeverificatie vanwerkelijk^evallenneerslag.

Afb.4:

Neerslagtijdreeks voor tijdstip 31-1-2004,10:00 uur
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Bijdescenarioberekeningen isgewerkt
met de30,50enpoprocent percentielwaarden
van de neerslagkansverwachting1'.Zoals uit
afbeelding 4blijkt, verloopt dewerkelijk gevallen neerslag,aangegeven met Verificatie', grilligerdan deverwachte neerslag.Dit heeft te
maken met het feit dat de EPSalleen de
omvang van de neerslag in perioden van twaalf
uur heeft, terwijl demeting van neerslageen
waarde per uur geeft. Het totale necrslagvolume dat achterafbleek tezijn gevallen, kwam
het meest overeen met dewaarden van het
aangehouden 90procent percentiel.
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Deresultaten van de berekeningen met de
driegenoemde neerslagscenarioreeksen zijn
gegeven in afbeelding 5.Uit de resultaten
blijkt dat alop 31januari 2004eengoedeverwachting kon worden gemaakt van de hoge
afvoer vandeOudeVaartrichtingMeppel in
de periode rondom 8februari (vergelijk rode en
grijze lijnen).
Tevens isin dezeafbeelding de afvoer
gepresenteerd die isberekend met de werkelijk
gevallen neerslag.Uit vergelijking blijkt dat de
90%-percentielverwachting van de afvoer
H2O
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Toepassingvandecombinatievanneerslagmetingen-verwachtinglaatziendat
hoogwatervoorafinzichtelijk kanworden
gemaakt.Descenarioberekeningen diehiervoornodigzijn,kunnen tegenwoordigworden
uitgevoerdopbasisvanbetrouwbareengevalideerdegegevensvanhetKNMI.

Afvoer OudeVaartnaarMeppelbepaald op31-1-2004, 10:00uur

Waterbeheerders kunnen hierdoor het
operationelewaterbeheer verderoptimaliseren.Inconcretobetekentdithetzoveelmogelijkbeperkenvanwateroverlastendedaarmee
samenhangende schadediehetgevolgisvan
hevigeneerslag.Geziendeaardvandehydrologischeprocessenendebeschikbare informatievanneerslagenverdamping,kunnende
genoemdetechniekenookwordeningezetvoor
hetvoorspellenvandroogteenhetbepalenvan
hetmomentendeomvangvandeinlaatvan
gebiedsvreemd water.
A/b. 5:

Afvoer bepaald op basis vongemeten neerslag (periode voorafgaand aan 31-01-200410:00 uur) en de verwachte ajvoer, berekend met de drie neerslagscenario's van a/beelding 4, inclusief"de verificatie van de ajvoer,
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