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Neerslaginformatievoor
hoogwaterverwachtingin
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neerslagverwachting vanhetEutopeseweerinstituut ECMWF.Vancirca40 weerstationsin
Nederlandzijnuurlijks meetgegevens
beschikbaar.Vanderadarzijn perdrieuur
neerslagsommen beschikbaar ingridsvan
2.5km,diekunnenwordengebruiktvoorhet
bepalenvanderegionalespreidinginneerslag.
HetEuropeseweerinstituut tenslotte geeft
tweemaaldaagsingridsvan80kmeenkansverwachtingtottiendagenvooruit.Deze
kansverwachtingisgebaseerdophet'ensemblepredictionsystem'(EPS).Metnamedeze
verwachtingisinteressantvoorhetwaterbeheer,omdatdegeleverdeinformatie wordt
gepresenteerd alseenneerslagvolumemetde
kansvanoptredenvandatvolume2'.IncombinatiemetdeuurlijksegrondmetingbiedtEPS
interessanremogelijkheden.Afbeelding 1geeft
eenconceptueelvoorbeeldvanhetgebruikvan
dedrietypen neerslaginformatie.
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Ditartikelpresenteertnieuweontwikkelingenindebeschikbaarheid van real-time neerslaginformatieeneenpraktischetoepassingdaarvan indevormvaneenhoogwaterverwachting voordepoldersvanDeOverwaard inhetbeheersgebiedvandeAlblasserwaard endeVijfheerenlanden. Detoepassingenvandehuidigereal-time neerslaggegcvciisbeperkenzichnietlangertotweergavein
standaard weerkaartenenverwachtingsplaatjes; deiiecrslaggcgcvcnszeljwordengeïmplementecrd
inmodelsystemen.Diversepresentatievormen vanderesultatenzijnvervolgensmogelijk.
Degegevensvandepermanent registrerendeKNMI-weerstations,verwachtingenvan
hetEuropeseweerinstituut ECMWFenactuele
gegevensvandeneerslagradar,zijn tegenwoordigbeschikbaar voorhetwaterbeheer.Ze
kunnenwordeningezetominzichttekrijgen
indehistorischemaarookactueleendeverwachtesituatiemetbetrekkingtothetwatersysteem.Zokunnensituatiesvanwateroverlastofdroogtewordenvoorspeldenhelder
gemaaktenkandewaterbeheerder bijtijds
ingrijpen indiendatnodigis.Indebeschreven
praktijktoepassingvanDeOverwaardwordtde
neerslaginformatie gebruiktvoorhetsignalerenvanhoogwaterenheteffectiefsturenvan
hetwatersysteemomzodoendewateroverlast
tevoorkomen.
Aanleiding
In 2001 begondeSTOWAmeteenverkennendonderzoeknaardetoepassingvanneerslaginformatie voorhetwaterbeheer.Dar
resulteerdeinhetbasisrapport 'Neerslaginformatievoorwaterbeheer'1' enhet gelijknamige
artikelinH202'.Uithetonderzoekblijktdat
hetgebruikvanmoderne meteorologische
informatie veelkansenbiedtvoorroepassing
inhetoperationeleenstrategische waterbeheer.Hetvoorliggendeartikelgaatinopéén
vandetweepraktijktoepassingen dieinaansluitingopdatonderzoekzijn uitgevoerd.

Depraktijktoepassing isuitgevoerddoor
HydroLogicinsamenwerkingmethetHoogheemraadschap vandeAlblasserwaardende
Vijfheerenlanden. Daarbijwerd frequent
samengewerktmetverschillendespecialisten
vanhetKNMI.
Gebruikte neerslaginformatie
OpditmomentwordendoorhetKNMI
operationelegegevensgeleverdvandepermanentregistrerende weerstations,deradarende

Afb. 1:

De Overwaard
DeOverwaard iseenpoldcr-boezemgebied
van15.000hametcircaachtprocentoppervlaktewaterencircatienprocent stedelijke
bebouwing.De(grond)waterstand inditveenweidegebieddientzogoedmogelijk teworden
beheersttetvoorkomingvanoxidatievande
veenbodem.Ditgebeurtmetbehulpvaneen
systeemvan21 polders,eenlageboezemen
eenhogeboezem(afbeelding 2). Overtollige
neerslagindepolderswordtgedraineerdnaar
hetoppervlaktewatet envandaatmetbehulp
vanelektrischepoldergemalen verpomptnaar
delageboezem.Demaximaletotalecapaciteit
vandepoldergemalenbedraagt 22 kubieke
meterperseconde.Hetwaterwordtverzameld
meenlanggerektboezemkanaalen afgevoerd
meteenvijzelgemaaldat 25 kubiekemeter
watetpersecondekanpompen naardehoge
boezem.Dezevormteentijdelijke opslagvan
overtolligoppervlaktewater,datin hoofdzaak
wordtgespuidbijeenvoldoendelagewater-

Neersla^in/ormatieensysteemrespons: historie,actuele meting enverwachting.
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stand opdeLek.Terplaatse van de westelijk
gelegen Elshout spuisluis isnogeen aanzienlijke getijde-invloed in de Lekaanwezig, waardoor tweemaal per dag stremming van de
afvoer onder vrij vervalplaatsvindt. Daarnaast
bestaat sedert enkelejaren een mogelijkheid
om met een pompeninstallatie indesluis ook
bij hoog tij water afte voeren.
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Boezemgemaal
Poldergemaal

Degemalen in DeOverwaard zijn geautomatiseerd en regelen de oppervlaktewaterstand met een lokale regeling.De poldergemalen komen in bedrijf bij stijging van de
oppervlaktewaterstand die het gevolg isvan
afvoer uit de bodem. Het boezemgemaal schakelt in zodra de waterstand in de lage boezem
voldoende stijgt. Despuisluis voert afzodra de
waterstand in de hoge boezem te hoog wordt
en afvoer naar de Lekmogelijk is.Door deze
stapsgewijze afvoer en dedaarbij horende vertragingen in deafvoer kan het voorkomen dat
na hevige neerslagdehoogwatergolfbij de
spuisluis aankomt opeen moment dat niet of
niet voldoende kan worden afgevoerd als
gevolgvan hoog tij opde Lek.Dit kan leiden
tot te hogewaterstanden in deboezems.Daarnaast worden debergingscapaciteiten in
bodem en oppervlaktewater ongelijkmatig
gebruikt, waardoor het wateroverschot onbedoeld kan worden afgewenteld. Zoworden de
polders opmaximale capaciteit tot aan het
streefpeil bemalen, terwijl stroomafwaarts, bijvoorbeeld in de hoge boezem, al maatgevend
hogewaterstanden kunnen zijn bereikt.

PoldersvanDeOverwaard
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AQUARIUS-modelvanDeOverwaard(donkerçjroene^ebied).

versie 5.20die voorziet in de mogelijkheid om
het rekeninstrumentarium geheel vanuit een
beslissingsondersteunende applicatie aan te
sturen (afbeelding 2).Eenreal-time applicatie
isontwikkeld, die verbinding maakt met een
centrale meteorologische database1'voor het
inwinnen van degeactualiseerde neerslag en
verdampingsgegevens. Dezeapplicarie zorgt
ookvoordeexterne aansturing vanAQUARIUS.

Vraagstelling
Voorhet praktijkonderzoek 'De Overwaard' zijn devolgende vragen geformuleerd:
• Hoe kan met behulp van afvoervoorspelling worden geanticipeerd op hoogwater,
waarbij de perioden van laagtij opdeLek
effectief worden gebruikt?
• In hoeverre kan de uitkomst van hetEPS
worden gebruikt om neerslagscenano's
samen testellen diealsbasisdienen voor
een hoogwaterverwachting?
In het onderzoek isgebruik gemaakt van
eenAQUARIUS-model,dat isgekalibreerd voor
de situaties van september enoktober 1998. In
eerder onderzoek van deSTOWAisal uitvoerig
bekeken hoe het operationeel beheer van de
Overwaard kan worden geoptimaliseerd. De
conclusie was toen dat, zelfs zonder neerslagafvoerverwachting, de maximale waterstanden
in poldersen boezem aanmerkelijk kunnen
worden gereduceerd met toepassing van dynamische sturing 5 '.Vandeze kennis ism dit
onderzoek gebruik gemaakt.

Resultaten
Het watersysteem isgemodelleerd met
AQUARIUS,waarbij gebruik isgemaakt van
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Alsbasis voor demeteorologische gegevens
isgebruikgemaakt van de EPS(pluim) met50
neerslagkansverwachtingen, zoals geleverd
door het Europese weerinstituut (afbeelding 3).
Naast deneerslagverwachting ishet vooreen
watersysteem alsDeOverwaard nodig om een
zekere periode van historie mee te nemen.
Dezezogeheten actualisatiezorgt ervoor dat
bij destart van de berekening dejuiste initiële
grond- en oppervlaktewaterstanden zijn ingesteld.
Een combinatie isgemaakt van metingen
van neerslaggrondmeetstations en de neerslagverwachting van EPS,waarbij equidistante
tijdreeksen gereed zijn gemaakt voorAQUARIUS.Het systeem isgeheel geautomatiseerd,
zodat bij binnenkomst van nieuwe gegevens
telkens een actualisatie kan worden uitgevoerd.
DeEPS-kansverwachtingvan de neerslag is
vervolgensgebruikt voor het bepalen van drie
neerslagscenario's:het minimale, het gemiddelde en het maximale scenario.Deze scenario's corresponderen met de30-,50-en90procent percentielwaarden van de genoemde

kansverwachting. Dedrie parallelle tijdreeksen
met neerslaginformatie (afbeelding 4)die hieruit ontstaan, zijn doorgerekend metAQUARIUS.
Afbeelding 5toont deresultaten van de
waterstandsverwachting voordepolder Het
Land van deZesMolensvoorde periode rondom dejaarwisseling 2002/2003.Opvallend is
dat de verwachte waterstanden van het minimum en het gemiddelde scenario in dezelfde
ordegrootte liggen, terwijl dievan het maximum scenario duidelijk hoger zijn. Dit resultaat ishet gevolgvan het feit dat de neerslagafvoer in het gevalvan het maximum scenario
beduidend hoger isdan deafvoercapaciteit van
het poldergemaal.Dat iseen typisch niet-lineair resultaat dat alleen met scenarioberekeningen alsdeze kan worden verkregen. Vergelijkbare resultaten werden ookvoor andere
watersystemen vastgesteld. Het tesultaat van
de scenarioberekening geeft eengoed inzicht
in demogelijke spreiding van de uitkomsten,
in dit gevalde waterstanden. Daarnaast biedt
het debeheerder demogelijkheid om in te grijpen ofte communiceren over een mogelijk op
handen zijnde hoogwatersituatie en eventuele
wateroverlast.Afbeelding 6geeft een voorbeeld
van de resultaten van despui naar DeLek.
Goed tezien isdeperiodiciteit van ruim twaalf
uur. Bij het maximale neerslagscenario blijken
deafvoeren viadesluis aanmerkelijk hoger te
zijn dan bij het gemiddelde en het minimum

Conclusies en aanbevelingen
Het praktijkonderzoek in De Overwaard
laatziendat actuele neerslaginformatie goed
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Neerslag tijdreeks bepaald op 29-12-2002, 22 00 uur
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Neerslagvenvachring,pluim uit het 'ensembleprediction system'van het

Samengestelde neerslagtijdreeks, één maand neerslaghistorieentiendagen
neerslagverwachting volgens driescenario's: maximaal, gemiddeld en mini-

Europese weerinstituut ECMIVF(jaarwisseling 2002/2003).

maal.
Ajb.5:

Geactualiseerde enverwachte oppervlaktewaterstanden inpolderHetLand
van deZesMolens. Deverwachtingen zijn doorgerekendmetdrie neerslagsce-

A/b.6:

Geactualiseerde enverwachte afvoeren van deElshoutspuisluis.De verwachtingen zijn doorgerekend metdrieueerslagscenario's.

nario's.
Waterstand van Land van de Zes Molens bepaald op29-12-2002,22:00 uur

SpuinaardeLekbepaaldop29-12-2002.2200u
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kan worden gebruikt voor het bepalen van de
verwachte situatie in het watersysteem. Uit
het gegeven paktijkvoorbeeld blijkt dat het
gebruik van neerslaguurmetingcn, in combinatie met een tiendaagse scenarioverwachting
volgens het 'ensemble prediction system', interessante resultaten laatzien.Zokaneen verwachting worden gemaakt van de waterstanden in polders en boezems en kunnen situaties
van mogelijke wateroverlast vooraf inzichtelijk
worden gemaakt.
Waterbeheerders kunnen met de getoonde
technieken hun operationele waterbeheer
optimaliseren. Het werken met neerslagscenario'sgeeft hen inzicht in dekansop extremen.
Deaanpak iseenduidelijk en helder communiceerbaar midden tussen een puur stochastischeaanpak, waarbij alleen met kansrekening
wordt gewerkt, en het werken met alleen de
meest waarschijnlijke neerslagverwachting,
wat tot nu toehet meest gangbaar is.Uit het
parktijkvoorbeeld moge blijken dat de meest
waarschijnlijke verwachting (50procent percentiel)geen bijzonderheden laatzien, terwijl
het maximum scenario (90procent percentiel)
weleenduidelijke waterstandsverhoging in
polders en boezem toont. Dit laatste iseen
algemeen beeld en de reden dat hoogwater-

situaties op basis van degemiddelde weersverwachting (50procent)tot nu toein de praktijk
niet ofnauwelijks voorafzijn voorspeld.
Met degegeven aanpak kan op verantwoordewijze worden omgegaan met de inherent onzekere weersverwachting en wordt de
kans ophoogwater inzichtelijk. Aanbevolen
wordt om het systeem te koppelen met GIS,
waardoor inundaties vanuit het oppervlaktewater en grondwater zichtbaar worden
gemaakt. Dit systeem isniet alleen interessant
voor debepaling van dekansop en omvang
vanwateroverlast, maar kanookworden ingezet voordebepaling van een droogteverwachting en deruimtelijke verdelingdaarvan in het
watersysteem.*
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Ditartikel isdeeerstepublicatievanresultaten
vantweepraktijkonderzoeken diezijnuitgevoerdals
vervolgophetonderzoekvanSTOWAnaarde kansenvanmoderneneerslaginformatievoorhetwaterbeheer.Deoperationeleresultatenvandatonderzoek
worden permanent via depagina van STOWA op
internet beschikbaargesteld. De berekeningen van de
waterstandsverwarJuing voor De Overwaard worden
dagelijks automatisch uitgevoerd. De resultaten
daarvan zijn te bekijken op www.stowa.nl/neerslag
enwww.hydronet.nl.
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van installatieonderdelen,dagelijks bloot
staan aanpathogène micro-organismen,
schoolklassen dieoprwzi'srondgeleid wordenen hoeergisheteigenlijkals iemand
lastvanzijn darmen krijgt?

ACTUALITEIT

NatuurbalansRIVM
geeft gematigd
positiefbeeld

Conclusie
Opgrond vangenoemde risico'sziet het
waterschapvoorlopigtochafvandetoepassingvaneffluent voordeberegening van het
voetbalveld van FCTwente.Hetgevoel blijft
echter bestaan dat wemisschien tevoorzichtigzijn metditsoortdingen in Nederland
waardoor nieuweontwikkelingen met
betrekking totduurzaam watergebruik te
weinigeen kanskrijgen. Momenteel wordt
nogverkendofheteffluent benut kan worden viahetdrainagesysteem onder hetveld
omdegrondwaterstand teverhogen. «"

De tweejaarlijkse NatuurbalansvanhetRijksinstituutvoorVolksgezondheidenMiheugeeft een
gematigdpositiefbeeld. DoorEuropesewet-en
regelgevingenNederlandsnatuurbeleidverbetert
dewaterkwaliteitvan rivierenenbeken.Tegelijkertijdnemende biodiversiteiten delandschapskwaliteitechteraf.Doorhetkabinetsbeleid om
meerverantwoordelijkheid bijregionaleen lokale
overhedenteleggen(NotaRuimte),wordtvooral
van deprovinaeseen krachtigerolgeéist.

Mathijs Oosterhuis
(Waterschap Regge en Dinkel)

Vanallebeschermde typen natuur in
Europa komt eenkwart inNederland voor.

Rectificatie 1
dezuivetingop dehoofdstroom betreft.De
betreffende regelisperongeluk nietgoedafgedrukt.Hierbij vindtunogmaalsdetabel 2,met
nudejuisteaanwijzingen petproces.

Eenoplettend lezermoetopgevallenzijndatin
hetartikeloverdeeersteBABE-reactorin
Nederland indetweedetabelhetBABE-proces
niet zogoeduitdeverfkomtwatheteffect van
Tabel2.

Resultaatvandesysteemkeuze.
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Rectificatie 2
Innummer 18iseenfout opgetreden inde
rubriekPlatfotm,bijhetartikelovetneerslag-

informatie vootdehoogwaterverwachting in
eenpoldet indeAlblasserwaardendeVijfheerenlanden.De dataondetaande afbeeldingen

Alshetgaat omhet aanwijzen van Europese
natuurgebieden isNederland koploper binnendeEuropeseUnie.Daarmeeisdekwaliteitvandiegebieden nogniet gegarandeerd.
Verzuring,vermestingenvetdtogingeisen
hun tol.Veelaangewezen natuurgebieden
liggen naaststedelijk oflandbouwgebied,
waardoor demilieudruk hoogisen kansop
versnippering bestaat.
HetkabinethoudtvastaandeEcologischeHoofdstructuur, een samenhangende
ketenvanongeveer 20natuutgebiedendiein
2018voltooid moetzijn.Hoewelditbeleid
steedsmeervormkrijgt, isdesamenhang
onvoldoende,meent hetRIVM.Hetbeleid ten
aanzienvandemilieu-enwaterkwaliteitsdoelstellingen kenmerktzichdoorhet uitstellenvanstreefdata eneentegeringevoortgang.
Datlaatstegeldtvootalvootverdrogingsproblemen,aldushet rijksinstituut.Vandeverdroogdeoppervlaktenatuur inNederland ligt
eenkwartingebiedendieEuropees
beschermdzijn. De Kaderrichtlijn Wateteist
datditprobleemin2015 isopgelost.
Het instituut iskritischoverparticuliet
natuurbeheer. Totdusverre levertdatvolgensdeondetzoekersnauwelijks ietsop.
Metagrarisch natuurbeheer, waarvoorveel
belangstelling is,kanslechtseen beperkt
aantal natuurdoeleinden worden gehaald.
Voorhetcreërenvanmeerwateren moeras
biedtdit natuurbeheer geen perspectief
Toch ishet nietallemaal kommet en
kwel.Dewaterkwaliteit vetbetertin het
algemeen en25jaar Vogelrichtlijn levert
inmiddels ookpositieveresultaten op. Ook
debetrokkenheid vandeverschillendeactorenophetgebied vannatuur enlandschap is
groot.Welzouderijksoverheid dedoelen
helderder moeten stellen enmeer ruimte
gevendiedoelenookdaadwerkelijk uit te
voeren,aldus hetRIVM. f
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Samengesteldeneerslagnjdreeks, een maand
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Geactualiseerdeenverwachteoppervlakte-
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Geactualiseerdeenverwachteafvoeren vande

neerslaghistoneentiendagenneerslagver-

waterstanden inpolderHetLandvandeZes

Elshoutspuisluis.Deverwachtingen zijn

wachnng volgensdnescenano's:maximaal,

Molens.Deverwachtingenzijn doorgerekend

doorgerekend metdneneerslagscenano's.

gemiddeld enminimaal.

metdne neerslagscenano's.
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