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berekeningen een beeld van degevolgen van
mogclijkeoverstromingen inde Zuidplaspolder.Alsaanname voordeberekeningen geldt
dat spoordijken en wegen in het gebied intact
blijven alsdaat watet overheen stroomt.
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Deeerste twee scenario'sgaan uit van een
doorbraak van de rivierdijk langs de HollandscheIJsselten noordoosten van Moordrecht bij
een watetstand van ongeveer NAP+2,7meter
bij het punt van doorbraak. Met deze scenario'sstroomt het watet vanafhet punt van
doorbraak naar het noordwesten richting de
ringvaart die langs Westergouwe ligt.De
strook land tussen de Hollandsche IJsselen de
ringvaart issmal en relatiefondiep (circaNAP
-2meter) en loopt snel vol,waatna het water
overde kade van de ringvaart loopt en vervolgens aan de andere kant overde kade Westergouwe in.Alsderingvaartkade door het overstromen bezwijkt (het tweede scenatio), loopt
het water sneller Westergouwe in.
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DeZuidplaspolder iseen laaggelegen polderinZuid-Holland die in lietzinden dooreen dijk langs
deHollandsche IJssel beschermd wordt tegen hogerivienvaterstanden en mhet oosten dooreen lende
langsdeGouwe tegen hoge boezemwaterstanden. Degemeente Gouda overweegt in dezepoldereen
woonwijk ; IVcsrcigouwe!aan releggen. Daarnaast wordt onderzocht oj in deZuidplaspoldergrootDeandere tweescenario'sgaan uit van een
schalige verstedelijking kan plaatsvinden. WLDelft Hydraulics voerdesimulaties uit met een daartoe
doorbraak van de boezemkade langs de Gouwe
ontwikkeld ovmtromingsmode!om na regaau
hoe kwetsbaar het iiieuwbouwgebied mde
Zuidplaspolder isvooroverstromingen enojdie
Nieuwbouwlocaties(Weswgouwe enZuidplaspolder)en locatiesvandoorbraak.
kwetsbaarheid met inrichtingsmaatregelen kan
worden beperkt.
Hetoverstromingsmodel isontwikkeld
met het hydraulisch model SOBEKmet daarin
eenschematisatie vandeZuidplaspolder en het
omringende gebied.Deschematisatie betreft
enerzijds het waterhuishoudkundige systeem
(deligging en afmetingen van watergangen) en
anderzijds de hoogteliggmg van onder meer
(snel)wegen,spoordijken en boezemkaden.
Het verloop van eenoverstroming in de
Zuidplaspolder en degevolgen etvan hangen
ondet meer afvan deplaats waar dedijk c.q.
boezemkade doorbreekt en de waterstanden
tet plaatseophet moment vandoorbraak.Vier
overstromingsscenario's zijn doorgerekend
met het model voot tweedoorbraaklocaties (zie
tabel ï)1'. In afbeelding 1 zijn delocaties weergegeven. Samen geven deresultaten vande

Tabel1.

Kenmerkenvandoorberekendeoverstromityssceriano's.

locatie doorbraak

waterstand
op m o m e n t
van doorbraak

kans op
voorkomen
(perjaar)

ringvaartkade

Hollandsche IJssel,noordoost van Mootdrecht

NAP+2.7m

blijft intact
ófbezwijkt

Gouwe,bij Oostpolder in Schieland

NAP-0.46m

blijft intact
ófbezwijkt

aanvoer
van water

stormvloedkering in Hollandsche
IJssel isdicht;geen aanvoet vanuit
polders (maalstop)
aanvoet van water uit Rijnland
mogelijk
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bij deOostpoldcr bij een waterstand bij het
punt van doorbraak vanNAP-0,46meter. Bij
dezescenario's stroomt het water vanaf het
punt van doorbraak naar het zuidwesten de
Oostpolder in richting de ringvaart.Alsde
Oostpolder tussen de Gouwe en de ringvaart
volgelopen is,stroomt het water eerst overde
kadede ringvaart in en vervolgens over de
andere kadeWestergouwe in.Ook hier geldt
dat alsderingvaartkade door het overstromen
bezwijkt (het vierde scenario),het water sneller
Westergouwe inloopt.

Hollandse IJssel
Hollandse IJssel&
ringvaart
Gouwe
Gouwe & ringvaart
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Deverschillen tussen het verloop van de
overstromingen vanuit de Hollandsche IJssel
en deGouwe kunnen vooral worden verklaard
door het verschilin waterstand inde Hollandsche IJsselen deGouwe op het moment van
doorbraak. Het bezwijken van de ringvaartkade langs Westergouwe versnelt de instroming vanwater in Westergouwe en verergert
de situatie.
Effect van i n r i c h t i n g s m a a t r e g e l e n
Het slechtst denkbare overstromingsscenario isgebruikt om het effect van enkele
mogelijke inrichtingsmaatregelen na tegaan.
Eén van die maatregelen ishet zodanig ophogen van het gehele nieuwbouwgebied in de
Zuidplaspolder dat dit gebied droog blijft bij
eenoverstroming. Uit berekeningen met het
overstromingsmodel blijkt dat daarvoor een
verhoging nodig isvan minimaal 1,6meter. Bij
het vaststellen vandezeverhoging isnog geen
rekening gehouden met deonzekerheden in de
modelberekeningen, met degevolgen van klimaatverandering, en met bodemdaling en
-zetting. Om echt droog teblijven - ook over
tientallenjaren - isoverhoogte nodig.Dekosten van het ophogen van het nicuwbouwge26 H 2 0 • 21-2004
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G e v o l g e n van o v e r s t r o m i n g e n
Afbeelding 2 laat vooreen centraal punt in
Westergouwc het verloopzien van de overstrommgsdiepte in de tijd, zoals berekend voor de
vier overstromingsscenario's. Uit de grafieken
blijkt, dat een overstroming vanuit de HollandscheIJsselwaarbij dekadevan de ringvaart
bezwijkt, degrootste gevolgen heeft. De waterdiepte wordt net zogroot alsofgroter dan bij
deandereoverstromingsscenario's, maar deze
diepte wordt welsneller bereikt (ziedegroene
lijn inafbeelding 2).Sneldiep worden betekent
dat zoweldeinstroomsnelheid groot isalsde
stroomsnelheid binnen het overstroomde
gebied,envoorts dat devluchttijd beperkt is.
Eenoverstroming vanuit deHollandsche IJssel
in combinatie met het bezwijken van de ringvaartkade wordt beschouwd alshet meest ernstigegevolg.Afbeelding 3 geeft deomvang van
het overstroomde gebied weer en de maximale
warerdiepten dieworden bereikt bij dit overstromingsscenario.
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HetverloopvandewaterdiepteindetijdmiddeninWestergouwcvoorvieroverstromingsscenario's.

bied kunnen worden vertaald in een hogere
grondprijs voordewoonpercelen (ruw geschat
in deorde van 25euro per mz).
Verhogen van het nieuwbouwgebied biedt
geen bescherming tegen het water dat overde
ringvaartkade Westergouwe in kan lopen.
Daarom moet de ringvaartkade langs Westergouwe met dezemaatregel ook worden verhoogd. Omdat debelangrijke waterlopen in de
Zuidplaspolder blijven functioneren, kan het
water viadezewaterlopen nog steeds naar het
noordwesten stromen.Afbeelding 4laat zien
wat het ophogen van het gehele nieuwbouwgebied vanWcstergouween de Zuidplaspolder
en het lokaal verhogen van de ringvaartkade
betekent voorde omvang van het overstroomdegebied en de maximale waterdiepte.
Het ophogen van denieuwbouwwijken is
betrouwbaar vanuit het oogpunt van bescherming van deze nieuwbouwwijken tegen over-

Ajb.y.

stroming. Het verloopvan de overstroming
verandert daardoor, wat consequenties heeft
voor het omringende gebied.Het water stuwt
op (grotere waterdiepte) enzoekt andere uitwegen. Het stroomt langs deverhoogde ringvaartkade inzuidelijke richting en viade
waterlopen in deZuidplaspolder in noordelijke
richting.Moordrecht enNieuwerkerk aan de
IJssel lopen vooreen groter deelen dieper onder
water. Indiezin issprake van afwenteling.
Ookenkeleandere inrichtingsmaatregelen
zijn bekeken,zoals het verhogen van alleen
Westergouwe, het afsluiten van viaducten en
duikers onder despoor- en snelwegen in het
gebied en het verhogen vansnelwegen (compartimentering).Verhogen van alleen Westergouwevrijwaart dezenieuwbouwwijk van overstromingen, maar deZuidplaspolder niet. Met
maatregelen alshet afsluiten vanviaducten en
duikers en het verhogen vansnelwegen kande

Deomvangvandeoverstroming enmaximale waterdiepte bijeendoorbraak vanuit deHollandscheIJssel
waarbij deriiujvaartkade bezwijkt.
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(snelle)verspreidingvanwaterwordentegengegaan.Datleidtaandeaanvoerzijde totopstuwingenhogerewaterstanden.Hetenegebied
krijgtzomeerbeschermingtenkostevanhet
anderegebied.Westergouweligtwatdat betreft
aandeverkeerdekantvandespoorlijnRotterdam-GoudaendesnelwegA20.Daarombiedt
ditsoortmaatregelenvoorWestergouwegeen
oplossing,maarvoordeZuidplaspolderwel.
Nieuwbouwwijken indeZuidplaspolder
wordengesitueerdlangsdesnelwegenA12en
A20.Daniswaarschijnlijk beperkingvande
geluidsoverlastnodig.Alsdaarvoorgeluidswallenwordenaangelegd,kunnendezetevensdienenals compartimenteringdijken.
Bestuurlijk akkoord
MinisterDekker(VROM)enstaatssecretarisSchultzvanHaegen(VerkeerenWaterstaat)
zijneindseptember inprincipeakkoord
gegaanmetdebouwvanwoningen opdelocatieWestergouwe.Alsvoorwaardestellenzijdat
bijdeinrichtingvanhetgebiedgeenschade
magoptredendooreventuelewateroverlast.
DegemeenteGoudaendeprovincieZuid-Hollandzeggenaandievoorwaardetekunnenvoldoen.Hettegengaan vangrondwateroverlast
enhetbeperkenvanhetrisicoopoverstromingentenwestenvanGoudaluktvolgensde
gemeentedoordrijvende woningen tebouwen
endevloerenvanwoningen opeenhoger
niveauaanteleggen.Degemeenteheeft toegezegdniettebezuinigen opdetetreffen maatregelenvoorwaterbergingenmogelijk negatievegevolgenvandeaanlegvandewijkvoor
hetwaterbeheer nietaftewentelenopde
omringendegebieden.

A/b. 4:

DekkerenSchulrzophun beurt willenin
detoekomst metaansprakelijk gesteldworden
voorfinanciëletegenvallersdievoortvloeien
uitdeextramaatregelenophetgebiedvande
watethuishouding.Debewindslieden hebben
deprovincieZuid-Holland duidelijk gemaakt
geenverdereverstedelijking ofontwikkeling
vanbedrijventerreinen inhetveengebiedten
zuidenvandeA20tezullenaccepteren.
Hoc gaat dit verder?
Hetophogenvanhetnieuwbouwgebied
biedtzoalsgezegdmaximalezekerheiddathet
gebieddroogblijft bijeendijkdoorbraak. Maar
hetleidttotafwenteling: maatregelen omde
gevolgenvaneenoverstroming inWestergouweendeZuidplaspolder tebeperken kunnen
desituatieinMoordrechtenNieuwerkerk aan
deIJsselverergeren.Hetophogenvanhet
nieuwbouwgebied endaarmeevrijwaren van
denieuwbouwvanhetrisicovanoverstroming
kanzodoendeaanleidinggeventotscheve
gezichtenenonrust bijdebevolkingin
bestaandebouwinhetomringende,eveneens
laaggelegen,gebied.Hetzouookinvloed kunnenhebbenopdehuizenprijzen.
Compartimenteringmaatregelen vormen
eenalternatief Daarmeeisookeenhogere
beschermingvanhetnieuwbouwgebied te
bereikenendoordaarbij hetgehelelaaggelegengebiedinbeschouwingtenemenkan
afwenteling wordenvoorkomen.
Een precedent, een trendbreuk?
DeeisendieaandeinrichtingvanWestergouwewordengesteldomdegevolgen van

overstromingtebeperken,zijn medebepalend
voorwatgaatgebeuren bijvolgendenieuwbouwprojecten. InNederland isdewatertoets
ingevoeldomwateteenplaatstegevenin
ruimtelijke plannen enbesluiten,zoalsstreckenbestemmingsplannen.Dewatertoetsgaat
ookoverveiligheid tegenoverstroming2'.Als
geenrekeningwordtgehouden metveiligheidseisen inoversttomingsgevocligegebieden,doetdatafbreuk aandereikwijdte vande
watertoets.Weleisenstellenheeft totgevolg
datnieuwbouwprojecten inoverstromingsgevoeligcgebiedenvoortaanalleennogonder
voorwaarden(beperkingvaneventueleoverstromingsschade)wordentoegestaan.Dat
maaktnieuwbouw minderkwetsbaarvoor
overstromingen maarookduurder.Inessentie
betekent hetdatweonsbijoverstromingsrisico'snietalleenmeerrichtenophetbeperkenvandekansopoverstroming,maardathet
beperkenvandepotentiële overstromingsschadeookaandacht krijgt.
Vooreendergelijkeaanpakvanoverstromingen isaleerdergepleit5"".Hetisbovendieneenspeerpuntinhetwaterbeleidwaar
Nederland zichsterkvoormaakt tijdens het
voorzitterschap vandeEuropeseUnie(toteind
2004).InEU-verbandishierovergesproken tijdensdeinformele Milieuraadop18julijl.in
Maastricht.Demilieuministers hopeneen
beterebescherming tegenovetstrommgte
bereikendoorondermeerhettoepassenvan
preventievemaatregelen(schadevoorkomen
doorgeen/minderbebouwingin kwetsbate
gebieden toetestaan)enhetnemenvanstructurelemaatregelen waardoordegevolgenvan
deoverstromingopspecifieke plaatsen
afneemt5'. •"

De omvang van de overstroming en maximale waterdiepten bij een doorbraak vanuit de Hollandsclic IJssel en
het bezwijken van de rmgvaartkade metals inrichtingsmaatregel het ophogen van hetgehele nieuwbouwgebied van Wcstergouwe en deZuidplaspolder en het lokaal verhogen van de rmgvaartkade.
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