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waterstand.Voordegeanalyseerdepeilbuizenblijkt dat degrondwaterstanden over
het algemeen lagerlagen.Hieruit kanin
algemenezingeconcludeerd wotden datin
andere,extremeresituatiesminder berging
mogelijk isendeneerslagsneller wordt
afgevoerd. Metanderewoorden,het verschil
in tijd tussen deafvoerpieken vandezijdelingseafvoer enerzijds endeIJssel anderzijds
isniet uitzonderlijk.
• vergelijkingmethetmaatgevend hoogwater
Indevergelijking tussendehoogwatergolfen hetmaatgevend hoogwater isde
representativiteit vande hoogwaterperiode
van 1995 watbetreft hetvoorkomen nogniet
meeaangetoond.Welkangesteld worden
dat inbeidesituatiesdezijdelingse afvoergolvenvoorlopenopdehoogwatergolfvan
deIJssel.Opbasisvanbovenstaande isin
algemenezingeconcludeerd datdehier
geselecteerdehoogwaterperiode van1995
representatiefis voorhoogwaterperioden in
hetalgemeen inhet projectgebied.

Reductievan hoogwatergolfdoorregionalewaterberging
DeprovincieGelderlandheeftvoorgesteldomdezijdelingsetoestromenrichtingdeIJsseltereduceren
met25procentdoorrealisatievanregionalewarerberging.Ditmethet00$opdeverwachtingdatde
maatgevendeajvoeropdeIJsselzaloplopenalsgevolgvantoenemendehoeveelhedenneerslag.Door
lokaleo/regionalewaterberging moetdehoogwatergolfopdeIJsselwordenontlast.Maarwatisde
invloedvandezijrivierenopdeIJssel?Aande universiteitvanWageningen isonderzoekverricht
samenmetRoyalHaskouing,RIZAendewaterschappenVeluweenRijnenIJsselnaardemogelijkhedenvanreductievande hoogwatergolfopdeIJsselvoorhettrajectArnhem-Zwolle.Hierbijzijn
maatregelenonderzochtdiegenchtzijnopdezijrivieren. Hetonderzoekisdaarmeeookrelevantin
hetkadervandediscussierondomdezogehetenblauweknooppunten,debelangrijksteuitwissclingspuntcntussenhethoofd- enregionaalwatersysteem.
Metbehulp vanhetSOBEK-modelvoor
deRijntakken isdeinvloedvandezijdelingseafvoergolven opeenhoogwatergolfvande
IJsselbepaald.Deinvloed isgetoetst bijde
lozingspunten endehuidige knelpunten.In
hetonderzoek iservoorgekozenalleen het
Twenthekanaal endeOudeIJsselte bekijken,aangezien dedatavandeoverige35zijbekenvoordit onderzoekniet geschikt
waren.Wegenshetontbreken vanoverige
bruikbaregegevensisvoordediverseberekeningengebruikt gemaaktvandedatauitde
hoogwaterperiode in 15195. Injanuari vandat
jaar bereiktedeRijn eenafvoer van12.000
kubiekemeter persecondebijLobith,deéén
nahoogsteafvoer ooitgemeten,éneen
waterstand van 16,68meterbovenNAP. In
dezesituatieliependeafvoergolven opde
OudeIJsselenhetTwentekanaal respectievelijk47uur en63 uur vooropdehoogwatergolfvandeIJsselbijhet lozingspunt.
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Aandehandvaneen gevoeligheidsanalysezijn uiteindelijk zevenscenario'sopge-

RelatietussendeafroergolfvandeOudeIJsselendehoogwatergolfvandeIJsselvoorde hocigwaterperiodem1995
bijhetlozinsjspuntvande OudeIJsselnabijDoesburg.
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Is 1995 representatief?
Uiteraardkunnen vraagtekensgezet
worden bijderepresentativiteit vande
hoogwaterperiode 1995.Bijgebrekaaneen
langereeksvangegevensvanmeerdere
hoogwaterperiodes kongeen statistische
analysewordenuitgevoerd enisderepresentativiteitgetoetst aandehand vandevolgendetweepunten:
• de neerslag-afvoerrelatie
Desnelheid vanafvoeren vanhetregionalesysteem hangt,naastdebergingsmogelijkheden inhetoppetvlaktesysteem, afvan

Mogelijke scenario's

debergingscapaciteit vandebodem.Daarom
zijn degrondwaterstanden inhetgebied
vergeleken metdegewenste hoogstegrond-
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steldmetdeverwachtingdatdezetoteen
waterstandsverlaging opdeIJsselleiden.De
scenario's hebben betrekkingopde afvoergolvenvanzoweldeOudeIJsselalshet
Twenthekanaal.Dewaterstanden zijn berekend bijdehuidige knel-en lozingspunten
envergeleken metdewaterstanden inde
uitgangssituatie.Het betreft dus relarieve
verschillen.
Descenario's verschillen opdevolgende
punten:
• deverschillende reductiepercentages van
dezijdelingse afvoerpiek doordeinzet
van bergingsgebieden
Uirgegaan isvan25en30procent,waarbijdelaatstereductiemaximaal isinverband
merdeaanwezigeenpotentiële capaciteit
vanderetentiegebieden.Verderisbijdeze
optierekeninggehouden met hetaantal
dagendathetwaterkanworden geborgen.
Deaanname isdat hetommaximaalacht
dagengaat.Langerbergenveroorzaakt aanvullendeschade,watdekosten hoger maakt.
• deverschuivingindetijd vandezijdelingseafvoerpiek, zowelvertragenals
versnellen
Hierbij iseen maximum aangehouden
van t,5dagvoorhet versnellen endriedagen
voorhetvertragen vande afvoergolf

Resultaten verrassend?!
Demaximalewaterstandsverlagingis
berekendvoordesituatiewaarbij de afvoergolvenvanzoweldeOudeIJsselalsvanhet
Twenthekanaal versneldworden afgevoerd.
Bijhetversnellenvanbeideafvoergolven met
1,5dagisderelatievereductievandehoogwatergolfopdeIJsselcircaeen centimeter.
Hetzelfde scenariouitgevoerd voordeMHW
situatie leverteenrelatieve watersrandsverlagingopvanongeveertweecentimeter.Dit
zijngeenonbeduidende resultaten alsgekekenwordtnaarderivierverruiming die
nodigisomdezelfde verlagingterealiseren.
Hetvasthouden leverteennegatiefeffect op,
duseenwaterstandsverhoging opdeIJssel.
Deafvoerpieken vandezijstromen ende
hoofdstroom vallennamelijkjuist bijhet
scenario'bergen'samen.Opzichnietverrassend,maarwelcontroversieel.

Pompen of verzuipen?
Hetversneldafvoeren blijkt indit
onderzoekdebesteoplossingvoorhet reducerenvandeafvoergolf opdeIJssel.Door
middelvanextrapompen kan bijvoorbeeld
hetwateruit debeken,slotenen zijrivieren,
lozendopdeOudeIJsselenhet Twenthekanaal,wordengepompt.Het peilzalzakken
envervolgens ookhetgrondwarer, waarmee
exrrabergingindebodemenher oppervlakrewatersysteem wordtgecreëerd om het

neerslagoverschot optevangen en verrraagd
aftevoeren.Het versneld afvoeren isin het
onderzoekomschreven alsanticiperend
waterbeheer tijdens hoogwatersituaties.

Afvoeren, wanneer wenselijk
Deresultaten vanditonderzoek staan
nietopzich.Indetrits 'vasthouden-betgenafvoeren' zou'afvoeren' vanuit het regionale
systeem nogsteedseenbelangrijke rolmoetenspelen.Anticiperend watetbeheer isvolgensonderstaandeauteurs indelenvan
Nederland danookeenmogelijke oplossing
voorhetcreërenvandeveiligheiden het
voorkomenvanwareroverlast endroogte.De
volgordevandehiergenoemde onderwerpengeeft tevensdematevan importantie
aan.Veiligheidgaatvóóroverlastvoorkomen.Wateroverlast enoverlastdoor droogte
hebbeneenzelfdegewichr.Zekomen echter
opverschillendemomenten inhetjaar voor.
• Indesituatieswaarinanticiperend peilbeheerechtnodigis,bijwateroverlast,is
deverdrogingbestrijding geendirectaandachtspunt.Hetisweleen belangrijke
randvoorwaardebijhetontwerpvande
sturingsmogelijkheden. Eengoeddoordachtontwerp kan,doorinbrengvan
beteresturingsmiddelen, meerwaarde
hebbenvoordebestrijding vandroogte.
• Veiligheidkaneenbeperkingopleggen
aanversneldafvoeren. Ditisaangetoond
methethierboven beschreven onderzoek.
Hiermeewordenrandvoorwaardenopgelegdaanhetontwerpvanhetwatersysteem.
Eenmogelijke inrichtingvaneensysteem
zoukunnenzijn:(Ver)stroomopwaarts conserverenwaardoorgeleidelijke afvoergegarandeerdwordt,inhetmiddenruimtecreërenvoorextremesituaties(bergingen afvoer)
enaanheteinddeafvoercapaciteit vergroten.
Hierbij moetechter worden opgemerkt
datisuitgegaan vandeveronderstelling dat
hethelegebied minofmeer gelijkmatig
getroffen wordtdoordeneerslag,zoalsin
1995. Dematevanstremming vande afvoer
moet bovendiengebiedsspecifiek worden
ingevuld, met hetoogophet tijdverschil
tussen deregionalehoogwatergolfende
hoogwatergolfophethoofdsysteem.Aan
dezedriepunten kanvoldaan wordendoor
eenherinrichtingvandetotale waterinfrastructuur.Anticiperend peilbeheer kanindit
lichtwordenbezienalseen optimalisatie
vanhetwatersysteem.Ruimte kanverticaal
wordengecreëerdinplaatsvan horizontaal,
waardoorhetruimtebeslagomlaaggaat.Op
dezemanier ismeersturingmogelijk voor
dagelijksgebruik.Aandeanderekantzijn de
kostenvoordeinfrastructuur, dienoodzakelijkzijn omditprobleem teverhelpen,inde

vormvangrotereduikersenpompen hoog.
Hetprincipevanversneld afvoeren zal
vakerineennattewinter/voorjaar moeten
worden toegepast,omdat dandemeeste
kansbestaatopeenextremeafvoer opzowel
het hoofdsysteem alshet regionale systeem.
Het toepassen hangt daarmeesrerksamen
metdevoorspelbaarheid vandeneerslagen
dedaaruit voortkomende hoogwatergolf

Waar kan het worden toegepast?
Hetterughalenvaneen(stroom)gebiedsgerichteinplaatsvanlokalesturingpastbinnendetrits'vasthouden -bergen- afvoeren'
endoetrechtaanhetlokalewatersysteem.
Toepassensteltechtereisenaanhetwatersysteemenaandeafstemming tussenwaterpartners.Aandehandvangebiedskenmerken,ervaringen uirhetverledeneneen
kostenafweging moeteenafweging gemaakt
wotden,hoehetwatersysteem aantepassen.
Hierin wordtdemogelijkheid geschapenom
hetwaterniveau tijdelijk teverlagendoorhet
vergrotenvandeafvoer.Heteffect vaneen
tijdelijke verlagingisvaakneutraalenkostenbesparend opdelangetermijn.Anticiperend peilbeheer kanwordentoegepast in
peilbeheersregebieden,indebovenlopen van
gebiedendiehieropafwateren eningebieden
waareenmaalstopoflozingsstopof tijdelijke
beperkingvandeafvoercapaciteit eenreële
bedreigingbestaatvoordewaterbeheersing.
Dezegebiedenhebbengemeendathet
regionaalsysteemloostopeenrelatieflangzaamhoofdsysteem, metanderewoordende
golfophetregionaalsysteem looptvooropde
golfophethoofdsysteem. Hetvoorbemalen
biedthiergoedemogelijkheden richtingde
waterbeheerdermerbetrekkingtothetverminderenvanderegionalewateroverlasr.Juist
doordatheteffect vananticiperend waterbeheeropverschillendeschalendoorwerkt,zullendewaterpartners indekomendejaren de
discussieaanmoetengaanoverdetoepassing
vananticiperendwaterbeheeralsmaatregelin
hetkadervanhetNationaalBestuursakkoord
WaterendeKaderrichtlijn Water.Dediscussie
omtrentde'blauweknooppunten'moetechternietalleengevoerdwordenaandehand
vaneentechnischmodel,ookderuimtelijke
ordeningmoerhierbijbetrokkenwotden.
Beperkingenophetmaalbeheervanuithet
hoofdwatersysteem hebbenhunweerslagop
hetregionalesysteem.Dehieruit voortkomendeingrepeninhetregionalesysteemzijnin
veelgevallentevensvraagstukkenophetterreinvanderuimtelijkeordening, f
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