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Nndehoogwatersvan 19513 en1995ismetdebeleidslijn Ruimtevoorde Rivierecunieuweaanpak
vanbeschermingtegenoverstromingen begonnen.Dit isuitgemond indeTKB RuimtevoordeRivier,
waarin ecuvoorkeurspakket aan maatregelen isvastgesteld. Een van diemaarregelen ishetbergen
van water111 hetVolkerak-Zoommcertijdenshoogwatersituaties 111 het benedenrivierengebied.Inher
voorkeurspakket tot2015 isditde enigebergingsmaatregel. Doortijdelijk waterte bergen m het
Volkerak-Zoommeerwordtde taakstelling ophetHollandsenDiep'Haringvliet, deAmerenecu deel
vanliettraject BenedenMenvcdc)endeOudeMaasgehaald. Deverhoogdewaterstand diehierdoor
optreedtinhetVolkerak-Zoommeer, hee/tweigevolgen voordewaterhuishouding rondom hetmeer.
metnamevoordeafwatering vanWest-Brabant ('ziehetartikel hierna).Voordatde maatregel 111
werking kantreden,zijn enkeleaanpassingen aan dekunstwerken endijken noodzakelijk.
Inreactieopdedreigende overstromingen
van 1993 en 1995 kooshetkabinet hetstandpunt'RuimtevoordeRivier'als uitgangspunt
vooreennieuweaanpakvandebescherming
tegenrivieroverstromingen.Naasthetverhogenenvetsterkenvandijken, moetookde
riviermeerruimtekrijgen.Inmiddels heeft het
kabinetinhetkadervandePlanologische
KcrnBeslissing(PKB) RuimtevoordeRivier
zijn voorkeurvooreenpakket maatregelen
bepaald.Hiermeewordentweedoelstellingen
gehaald:uiterlijk in 2015 deveiligheid inovereenstemmingbrengenmetdewettelijk vastgesteldenorménderuimtelijke kwaliteitvan
hetrivierengebied verbeteren1'.
Ditartikelbespreektéénvandemaatregelendieopgenomen isinhetvoorkeursalternatiefvandePKB deel1 vanRuimtevoorde
Rivier,tewetendewaterberging op hetVolkerak-Zoommeer.BijextreemhogewaterstandenindemondingvandeRijnenMaas,het
benedenrivierengebied, wordttijdelijk water
geborgenophetVolkerak-Zoommeer.Deaandacht richtzichopdeperiodetot 2015, gelijk
aan die van de PKB.

vandeprovinciesNoord-Brabant,Zuid-HollandenZeelandenisin 1987 ontstaan nadatde
Philipsdamgereedkwam.Metde aanlegvan
dezedamwarentevensdeDeltawerkenvoltooid.HetVolkerakstaatviadeEendrachtin
verbindingmethetZoommeer(ziekaart). De
totaleoppervlaktevanhetVolkerak-Zoom-

meerbedraagt8.300hectare(aanwater6.018
hectare;aandrooggevallengebied2.282hectare). De gemiddeldedieptevanhetmeer
bedraagt5meter 20 meteenmaximalediepte
van24meter.Hethuidigewaterpeil varieert
tussenNAP -0,10menNAP +0,15 menisvastgelegdinhetWatetakkoordVolkerak-Zoommeer2'.Ditminofmeerconstante peilbeheer
heeft ervoorgezorgddatde voormaligeschorrenenslikkenzijndrooggevallen.Hetwaterpeilwordtgehandhaafd doorovertolligwater
aftevoerenviadeBathsespuisluisnaarde
Westerscheldc.
Als gevolgvandeDeltawerkenzoude
scheepvaartindevrijedoorgangworden
belemmerd.Daaromzijnindemeestedammenscheepvaartsluizenaangelegd(zie kaart:
de Volkeraksluizeninhetnoorden verbinden
hetVolkerak-ZoommeermethetHollandsen
Diep,deKrammersluizen inhetmiddenvan
dedeltaverbindenhetVolkerakmetdeOosterschelde,deBergseDiepsluisverbindthet
ZoommeermetdeOosterscheldcendeKreekraksluizen inhetzuiden leggendeverbinding
richtingde Antwerpsehavens.
De maatregel
WaterberginginhetVolkerak-Zoommeer
vindtplaatszodrade MaeslantkeringenHartelkeringzijngesloteneneenwaterstandvan
NAP +2,60mterhoogtevandeVolkeraksluizen
wordtvoorspeld.Danwordthetwaterviade
Volkeraksluizen inhetVolkerak-Zoommeer
ingelaten.Tweevariantenzijn hierbij onderzocht:
• eenvariantwaarbijgebruikwordt
gemaaktvandehuidigespuimiddelen.
Hetbetreft de Volkerakspuisluizen,de
Krammersluizen endeBathseSpuisluis;
• eenvariantwaarbijdespuimiddelen
wordenaangepastofaangelegd,tweegrote

Demonding vandeRijn endeMaasm deZeeuwsedelta.

Het Volkerak-Zoommeer
HetVolkerak-Zoommeer ligtop de grens
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doorlaatwerken richting deOostcrschelde
en/ofdeGrevelingen. In verband met de
grote infrastructurele aanpassingen isdeze
variant alleen mogelijk voordeperiode na
2015.

Dit artikel bespreekt alleen de eerste
variant. Hiervoor zijn tweescenario's bestudeerd waarop het water na de hoogwatersituatie kan worden afgevoerd. Bijhet eerste scenario wordt water gespuid naar de Westerschelde
en naar deOostcrschelde.Bij het tweede scenario wordt naast deze twee spuimogelijkheden
ookwater teruggespuid naar het Hollandsch
Diep/Haringvliet. Beidescenario's zijn onderzocht,omdat demogelijkheden van de
Volkeraksluizen om terug tespuien nog onzeker: ijn'

Berekening van waterstandsdaling
Dehydraulische effectiviteit van de maatregelen voor 'Ruimte voor deRivier' wordt uitgedrukt in dewaterstandsdaling van een
maatregel ten opzichte van de maatgevende
waterstand, het toetspeil.Het toetspeil isde
waterstand opeen bepaalde locatie behorende
bij de normfrequentie opdielocatie.De normfrequentie geeft aan watdekans isop een overstroming van het achterliggende gebied.Wanneer de normfrequentie van een dijkring
bijvoorbeeld 1/1250jaar bedraagt, dan isde
kans opeen overstroming 1/1250perjaar. Het
toetspeil wordt iederevijfjaar vastgelegd in
het Hydraulische Randvoorwaardenboek4 ' 5 .
Permaatregel wordt deverlaging ten opzichte
van het toetspeil in beeld gebracht om te bepalen hoeveeleffect een maatregel heeft. In dit
onderzoek ishet toetspeil ookgebruikt om te
bepalen wat de kans isdat waterberging m het

Ajb.z:

Volkerak-Zoommeer plaatszal vinden. De
maatregel wordt gestuurd opeen voorspelde
waterstand van NAP+2,60m bij deVolkeraksluizen. Omdat het een voorspellingbetreft, is
rekeninggehouden met een onnauwkeurigheid indewaterstandvoorspelling van vijfcentimeter. Opbasis van het Randvoorwaardenboek 2001' isberekend hocgroot de kans is dat
dewaterstand van NAP+2,55m optreedt op het
Hollandsch Diep ter hoogte van deVolkeraksluizen en dus hoe vaakdemaatregel ingezet
zou gaan worden.
Demaatgevende hoogwaterstanden m het
benedenrivierengebied zijn uitgerekend met
een MHW-Processor<ï',een schilom het ééndimensionaal hydraulisch modelSOBEKen het
statistische naverwerkingsprogramma Special
Hydra-B.Deze processor stuurt SOBEKaan om
verschillende randvoorwaardencombinaties te
berekenen.Deverschillende combinaties ontstaan door variatie van de hoogwaterstanden
opzeemet een bijbehorend windveld, het
afvoerniveau van de rivieren en desituatie van
destormvloedkeringen in deNieuwe Waterwegen Hartelkanaal.In totaal zijn 108berekeningen uitgevoerd: zeszeestanden, negen
rivierafvoeren en tweesituaties voor deMaeslantkering en Hartelkering. In het benedenrivierengebied ishet noodzakelijk om verschillende combinaties door te rekenen, omdat daar
de(maatgevende) waterstand zowel door
invloed vanzeewaterstand als rivicrafvoer
wordt bepaald. Deschematisatie die voor dit
onderzoek isgebruikt, ishet SOBEK-Deltamodel.Dezeomvat deRijntakken vanafde IJssclkop respectievelijk de Pannerdensche Kopen
vanafLith tot aan de uitstroming van de NieuweWaterweg,het zeegat van Goereeachter de

Haringvlietsluizen, het Volkerak-Zoommeer,
het Grevelingenmeeren de Oosterschelde.
Deuitvoer van de berekeningen bestaat uit
tijdreeksen opverschillende locaties met het
waterstandsverloop,dedebieten en de werking
van keringen en sluizen voorde verschillende
randvoorwaardencombinaties. Ook wordt de
maximale waterstand per locatie gegenereerd.
Met de resultaten van de berekeningen
rekent Special Hydra-B middels een probabilistische methode 8, het toetspeil uit op van tevorengedefinieerde locaties in het benedenrivierengebied. Daarbij wordt rekening gehouden
met de kans van optreden vande omstandigheden in elk van de 108berekeningen, afhankelijk van de frequentieverdeling van de rivierafvoer, defrequentieverdeling vande zeestand,
desluitstrategie en defaalkans van deMaeslant- en Hartelkering.

Hydraulische effectiviteit
Dekansdat de maatregel ingezet wordt op
korte termijn, isongeveer 1/1400perjaar. Ditis
berekend op basis van het Randvoorwaardenboek 2001. Opde lange termijn, de periode tot
2050/2100,zalde frequentie toenemen als
gevolgvanzeespiegelstijging (60 cm)en toename vanderivierafvoer (18.000kubieke meter
per seconde).Wanneer daarnaast in het benedenrivierengebied geen andere maatregelen
worden genomen, bijvoorbeeld dijkversterking,en de inzetstrategie van het VolkerakZoommeer zoalsdienu isgedefinieerd, met
wijzigt, kan de frequentie toenemen tot eens
per 25jaar.
Waterberging in het Volkerak-Zoommeer
tijdens hoogwatersituaties in het benedenrivierengebied verlaagt dewaterstanden in het

Waterstandjdalingondermaatgevendeomstandigheden in hetbenedenrivierengebieddoorwaterbergingophetVolkerak-Zoommeer.

Zonder Met
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Haringvliet,Hollandsen Diep,Spui, Dordtse
KilenAmer5'.Afbeelding 2 laat de waterstandsdaling zien alsgevolg van de maatregel
opde korte termijn (tot 2015)opde verschillende riviertakken.
•
Uit afbeelding 2 blijkt dat demaatregel op
dekorte termijn de taakstelling op het traject
Hollandsch Diep -Haringvliet helemaal haalt.
OpdeAmer wordt detaakstelling tot aan
Drimmelen gerealiseerd en op het traject Beneden Merwede -Oude Maas wordt de taakstellinggehaald van Dordrecht tot Puttershoek''.

•

Dewaterstand in het Volkerak-Zoommecr
istijdelijk hoger als het water viade Volkeraksluizen wordt ingelaten. Dewaterstand loopt
in ongeveer een dagop tot de maximale waterstand (circa NAP+2,00m)en neemt in ongeveer
een dag weer aftot beheersniveau (circaNAP
+0,15m)alsgevolg van het spuien naar de
omliggende wateren.Bij het eerste scenario
blijft dewaterstand in het Volkerak-Zoommeer gedurende acht dagen hoger dan de
beheerswaterstand; bij het tweede scenario
duurt de verhoogde situatie twee dagen'1.

afvoer opdeWest-Brabantse rivieren voorkomt.Welkeconsequenties dit precies
heeft en hoe hiermeezal worden omgegaan,zal in de planstudie na dePKBRuimte voordeRivier worden onderzocht;

traject van 20km aan dekant van Wcst-Brabant en de hele Grevelingendam voldoet volgens een eerstezeerglobaletoetsing niet aan
de eisen voor bekleding10'.

Alsgevolgvan de verhoging van de waterstand in het Volkerak-Zoommeer, zal een
aantal buitendijks gebouwde woningen
bijTholen wateroverlast gaan ondervinden;

Conclusie

Deecologischegevolgen zijn vanwege de
lagefrequentie minimaal, omdat de hersteltijd lang is.Alshet Volkerak-Zoommeer in de toekomst vaker ingezet wordt,
nemen degevolgen voordeecologietoe.
Dit iswelafhankelijk van het toekomstige
karakter van het Volkerak-Zoommeer.

Dijkversterkingen
Ondanks dat de taakstelling op een aantal
locaties isgerealiseerd (afbeelding 2),betekent
dit niet automatisch dat geen dijkversterkingen meer nodig zijn op een deelvan deze trajecten. Dijkinstabiliteit heeft namelijk niet
altijd verband met (eenstijging van)de maatgevende hoogwaterstand. Met name voor de
dijkvakken dieaan het Hollandsch DiepHaringvliet liggen, isde verwachting dat de
voor de kruinhoogte maatgevende belasting
wordt gevormd door een lagere waterstand
dan het toetspeil in combinatie met een zware
storm vanuit het zuidwesten.Afhankelijk van
deaanwezige hoogte isophet traject Hollandsch Diep-Haringvliet mogelijk toch nog
een dijkversterking nodig. Opdeoverige trajecten isdemaatregel 'Volkerak-Zoommeer'
welvoldoende effectief

Gevolgen
Waterberging in het Volkerak-Zoommeer
brengtgevolgen metzichmeevoorde
omgeving:
• Deregionale waterhuishouding rondom
hetVolkerak-Zoommeer wordt beïnvloed
door deverhoogde waterstand in hetVolkerak-Zoommeer. Vangemalen kan de
capaciteit verminderen ofzelfs tijdelijk
uitvallen en de afvoer vanuit de West-Brabantse rivieren wordt tijdelijk gestremd.
Het blijkt dat de regionale pickafvoeren
hoogstwaarschijnlijk al voorbij zijn alsde
maatregel ingezet wordt.Welbestaat een
grote kans dat tijdens desituatie waarop
waterberging in het Volkerak-Zoommeer
plaatsvindt, een bovengemiddelde winter-

Het tijdelijk bergen van water in het Volkerak-Zoommeer tijdens hoogwatersituaties
in het benedenrivierengebied iseen effectieve
maatregel. Detaakstelling wordt op het traject
Hollandsch Diep,Haringvliet en deAmer tot
aan Drimmelen en rondom Dordrecht
gehaald. De kans dat de maatregel wordt ingezet opde korte termijn, bedraagt ongeveer
1/1400jaar. Wanneer water wordtgeborgen, is
de waterstand in het Volkerak-Zoommeer
gedurende tweedagen hoger dan in de normalesituatie.Dit heeft gevolgen voor de waterhuishouding indeomgeving van hetVolkerak-Zoommeer. Welke consequenties dit
precies heeft en hoehiermee zal worden omgegaan,zal in deplanstudie na de PKBRuimte
voordeRivier worden onderzocht.

LITERATUUR

l]

Projectorganisatie Ruimte voor de Rivier (2005). Inspraak-

2)

Rijkswaterstaat DirectieZeeland (2000). Watcrakkoord

3)

Slootjes N. (2005]. H003waterberguig Volker«.k-Zoom-

wijzer voor Ruimte voorde Rivier.

Volkerak-Zoommecr.

meer.Verdiepingssla/j voorRuimte voor deRivier. Projectorganisatie Ruimte voorde Rivier.
4)

scheRandvoorwaarden 1996 voorhet toetsen van primaire
waterkeringen.
5]

Uit eenglobale toetsing van de dijken
langs het Volkerak-Zoommcer en de verbindende waterkeringen blijkt dat alle dijken
langs het Volkerak-Zoommeer voldoende hoog
zijn. Eentraject vancirca 14,5km voldoet
mogelijk niet aan destabiliteitseisen en een

Dircctoraar-Generaal Rijkswaterstaat [1996}.Hydrauli-

Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat f2001). Hydraulische Randvoorwaarden 2001voorher toetsen van primaire
waterkeringen.

6)

GIIÏ }.:2003;. MHW-processor V2.0. Gebruikershandlei-

7)

DuitsM. (2002]. Special Hydra-B. Stochastische naver-

ding,

werkingsrourine MHW-proccssor. Systeemdocumenratie
versie 1.0.HKV Lijn in water.
8)

Ajb.y.

GeerseC. (2003;. Probabilistisch model hydraulische rand-

Hetwaterstandrverlooj) ophetVolkerak-ZoommcerenHollandsch Diep. Bi)heteerstescenariowordtwater

voorwaarden benedenrivierengebied. RIZA werkdocument

Kru,ggespuid naarhetHollandschDiep; bijhet tweedescenarioalleen naardeWesterscheldeenOosterschelde.

2003.128X.
9}

Barneveld H. en R. Versteeg (2004J. Verdiepm/jsslag Volkerak-Zoommeer. Getemde afvoer West-Brabantse rivieren.

— WaterstandHollandschDiep

2.5

£ . 2.0

1.5

1.0

0.5

/ /
//
/ /
//
//
//
//
//
/
/
/

\\
\\
\ \
\ \

— WaterstandVolkerak-Zoommeer
scenarioI
WaterstandVolkerak-Zoommeer
scenarioII

10) Bos R. en L.Nicuwenhiujzert {zoo's).Veiligheid waterkeringen Volkerak-Zoommecr. Nader onderzoek. Royal Haskomng. Rapport cjRo4f56.Ao.

~

^

..^

\\
\ \
\ \

.\ I
24

HKV Lijn ui water.

48

"""" *"* ^ k /

\

72

J

V /

96

Tijd [u]

H2O

212005

43

