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NORMEN VOOR WATEROVERLAST IN POLDERS ALSRICHTLIJN

dievaneeneenvoudige bakjesbenadering,
danzijn deverschillenvaakgroot.Dit heeft
danookdirectconsequenties voordevoorgestelde normering.
Deuitgevoerde analysesgeveneengoed
inzicht indegevolgen,maarookinde
mogelijkheden omintegrijpen endegevolgenvaneenkadebreuktebeperken.Hiervan
wordtgebruikgemaakt bijhetopstellenvan
calamiteitenplannen. Eenuitgebreide weergavevandezeanalysesiseerder beschreven
inhetartikel"Kadebreuk,eencalamiteit?"
inH 2 0nr.18 in2003.
Degevolgschadevaneenkadebreukis
bepaaldvoordesituatie alswelofniet wordt
ingegrepen.Desnelheidwaarmeeditmogelijk is,isafhankelijk gesteldvanhet
instroomdebiet.Naarmate hetinundariedebietgroter is,zalhetlangerduren voordat
het inundatieproces kanwordengestopt.
Verondersteld isdatbijeendebiettot60
kubiekemeterpersecondedetoevoer binnen24uurwordtgestopt.Bijeengroter
debietzalditnaarverwachtingbinnen48
uur mogelijk zijn.Opbasisvandezeuitgangspunten isberekenddatdegevolgschadedooradequaat ingrijpen met60procent
wordtgereduceerd.Bijhetvaststellenvande
normeringvandeboezemkaden isbijhet
bepalenvandegevolgschade rekening
gehoudenmeteenadequaat calamiteitenbe-

HollandsNoorderkwartierwerktaannormering
boezemkaden
Deprovinciesstaansamenmetdewaterbeheerdersvoordeopgaveomeenbeschermingsniveauvasttestellenvoordeboezemkaden.Boezemkadenwordenveelalgenormeerdperkadering.InNoord-Hollandis
gezochtnaareennormeringdieaansluitbijdenormeringvoorwateroverlastmpolders.Devoorgestelde
normeringwordtopditmomentbestuurlijkgetoetstenheejtdaaromnogdestatusvanwerknormenug.
Denormeringvanboezemkaden isvolgensdeIPO-leidraadNormering boezemkadengedifferentieerd naar vijfkadeklassen,
waarbij eenlagereklasseeenlager beschermingsniveau impliceert.Aanelkeboezemkademoeteenkadeklassewordentoegekend.Dezewordt bepaaldopbasisvande
gevolgschadevaneenkadeoverstromingof
-breuk.Hoegroter deschadeis,destehoger
deklassewordt.
Uithetonderzoek inNoord-Holland
bleekdathetbepalenvandegevolgschade
nietzoeenduidigisalsopheteerstegezicht
lijkt.Zomoetrekeningworden gehouden
met hetfeitdatnaeenkadebreukdeboezem
vaaklangzaamleegloopt,doordat dedoorvoercapaciteitvanhetboezemstelsel beperkt
is.Ookverspreidthetinstromende boezemwaterzichvaaknietoverdegehelepolder.
Bovendien worden naeenkadebreuk vaakzo
snelmogelijknoodmaatregelen getroffen
omdetoevoervanuitdeboezemtestoppen.
Hiermeewordt degevolgschade aanzienlijk
beperkt.Bijhetvaststellenvandenormering isinNoord-Holland metbovenstaande
zakenrekeninggehouden.Hiervooriseen
grootaantalanalysesverrichtdiehebben
geleidtotnormering opkadevakniveau.Dit
betekentdatbinneneenkadekringdekadevakkeneenanderenormering kunnen krijgen.Zokrijgen dekadevakken rond stedelijk
gebiedeenhogerekadeklassedanaangrenzendekadevakken rond landelijk gebied.

Gevolgen kadebreuk
Degevolgenvaneenkadebreuk zijn
bepaalddoor inundatieberekeningen uitte
voerenvoorverschillendepolders.Hiervoor
zijn eenvoudige berekeningen totzeer
geavanceerdetweedimensionale berekeningenuitgevoerd. Hetresultaatgeeft eengoed
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inzichtindeomvangenhettempovande
inundaties enderuimtelijke spreidingvan
hetinundatiewater indepolders.Opbasis
vanderesultaren vandeinundatieberekeningen isvervolgens degevolgschade
bepaald.Hierbij isgebruikgemaakt vande
HISschade-enslachtoffermodule. Deschade
isberekend opbasisvaneen schadefunctie
pervormvangrondgebruik enhetwaterstandverloop.Voorspecifieke functies, zoals
bollenteelt,iseencorrectiedoorgevoerd.
Wanneerderesultatenvandenauwkeurigeberekeningen wordenvergeleken mer

Tabel1:

IndelinginkadeklassenconformIPO-ridithjn.

kadeklasse

gevolgschade
(miljoen euro)

I
II
III
IV
V

Tabel2.

normstelling
stabiliteit
schadefactor
binnentalud(-)

normstelling
overlopen/overslag
overschrijdingsfrequentie
(i/jaar)
1/10

<8

0.80

8-25

0.85

1/30

25-80

0.90

1/100

80-250

0.95

1/300

> 250

r.00

1/1000

Kostenenrisico.

maatregel

huidigesituatie(geenmaatregelen)
naderonderzoek
calamiteitenbestrijding
ophogenboezemkaden
versterkenboezemkaden
totalemaatregelenpakket

kosten
(miljoen
euro)

risico
(miljoen
euro/jaar)

afname

12,7

7
3

3.2

9,5

0,4

12,3

25
2,8

35
70

heer.Geletopdekosteninverhouding totde
verminderdeschadeisditeen aantrekkelijke
maatregel.

Normering

Aft), v.

Inundatie (het blauwevlak)naeenetmaal binnen depolderHeerhu^owaardahgevolg van kadebreuk

Naasrdeeconomischeschademoeten bij
het vaststellenvandenormering ookhet
veiligheidsaspect endesociaal-emotionele
gevolgen inbeschouwingworden genomen.
Om hiermeerekeningtehouden,isaanvullendeenselectiegemaakt vandekadevakken
dieeenhogerekadeklassezouden moeten
krijgen.Ditgeldtvoordekadevakkendieeen
polderbeschermen waarsneleengrote
waterdieptewordtbereikténdekadevlakkendiedirectgrenzenaanstedelijk gebied.
Polderswaarinsneleengrote waterdiepte
wordtbereikt,liggenvooralindenabijheid
vandemeren,zoalshetAlkmaardermeer en
deAmstelmeerboezem.Daarnaastzijner
enkelekleinediepepoldersdiesnel kunnen
inunderen,zodat weinigevacuatietijd overblijft. Voordezekadevakkengeldteenverhoogd veiligheidsrisico.Zeworden daarom
extrazwaar genormeerd.
Alseenkadeindedirectenabijheid van
stedelijk gebied bezwijkt, worden veelburgersdirectgedupeerd enisdeopschudding
groot.Daarom iservoorgekozenomookaan
dezekadevakken eenhoger beschermingsniveauroetekennen.Hetresultaat iseen
gedifferentieerde normeringper kadevak
naardevijfkadeklassen (ziestappenin
afbeelding i). Degevolgschadeleidt toteen
ondergrens inhetbeschermingsniveau van
boezemkaden.Opplaatsenwaardedirecte
gevolgengrootzijn eneventueel sprakeis
vaneenveiligheidsrisico wordt het beschermingsniveau opgetrokken.

aan dewestzijde van Heerhu^owaard.

Toetsing
A/b.2:

Doorlopen van destappen omtekomen totgedifjerentieerde normeringper kadevak.
i

'

Analyse
inundatieproces

i

'

Berekenen
gevolgschade

Van grof naar ijn

Inundatieproces

Maximale schade
Ondergrens
normering per
kadevak

'
Bepalen
mogelijkheden
tussentijds
ingrijpen

Gereduceerde
schade

^

i

Bepalen directe
gevolgen

f

Kwetsbare
gebieden

Op te waarderen
kadevakken

1
f

Gedifferentieerde
normering

Deboezemkadenzijn vervolgens
getoetst aandenormen.Het toetsen aande
hoogteiseenvoudig,omdatdegewenste
hoogteendewerkelijke hoogtebekend zijn.
Omdittekunnendoenvoordestabiliteit
vaneenboezemkade isdefaalkans voor
bezwijken bepaald opbasisvansrabiliteitanalysesmethetprogrammaMstab.De
benodigde informatie bestaatuiteen
beschrijvingvanhetprofiel vandeboezemkade,deboezem-enpolderwaterstanden en
debodemopbouw vandeondergrond ende
kaden.Eenprobleemisdat bodemopbouw
inveelgevallen onbekend is. Omdieredenis
voorelkdwarsprofiel eenaantal mogelijke
bodemopbouwprofielen opgesteld meteen
bepaaldewaarschijnlijkheid vanvoorkomen.
Deonzekerheid indebodemopbouw isop
dezewijze explicietverwerktindekansop
bezwijken. Omde faalkansberekeningen
voorïoookilometer boezemkaden mogelijk
temaken,isinsamenwerkingmet GeoDelft
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eenapplicatieontwikkeld.Dezebestaat
onder andereuiteencentraalGIS-databestand van waaruit vooralle5000beschikbare
dwarsprofielen eenfaalkans kan worden
berekend.Dezeberekening kan worden uitgevoerdvoorverschillende boezemwaterstanden.Dealdus berekendefaalkansen zijn
getoetst aandevoorgestelde normering.Op
dezewijze isinzichtelijk gemaakt welke
kadevakkenpotentiële knelpunten zijn.
Voordezeknelpunten kangericht nader
onderzoek wordengedaan naar bijvoorbeeld
deexactebodemopbouw,zodat kan worden
vastgesteld ofdaadwerkelijk sprakeisvan
eenknelpunt.

Maatregelen
Voorhetoplossen vande knelpunten
zijn maatregelen nodig.Intabel2zijnze
weergegeven.Omdemaatregelen te kunnen
prioriteren enomdevoorgesteldenormeringreevalueren,zijn dekosten omaande
normering tevoldoen afgezet tegende
baten.Het voordeelvanmaatregelen iseen
kleinerekansopbezwijken. Omdirvoordeel
tekwantificeren ishet risicobepaald ofberer
gezegd:deafname vanhetrisico.
Eenzeeraantrekkelijke maatregel is bijvoorbeeld het investeren ineen adequate
calamiteitenbestrijding. Naast organisatorischemaatregelen ismaterieel nodigomsnel
tekunnen ingrijpen door hetsluiten vaneen
(flexibele) noodkering.Omdecalamiteitenbestrijding teverbeteren wordtookeen
zogeheten beslissingondersteunend systeem
voordeboezemkaden ontwikkeld, waarmee
ingevalvaneen(dreigingvan)kadebreuk
sneldegevolgen inbeeldkunnen worden
gebrachtenwaarmeedemeest effectieve
noodmaatregelen kunnen worden bepaald.

Vergelijking normering boezemkaden en regionale wateroverlast
Wateroverlast alsgevolgvan kadebreuk
isslechtséénvandefaalmechanismen waardoorwareroverlasr kanontstaan.Dewaterbeheerder zaleenverantwoorde afweging
moeten maken hoeveelgeldwordtgeïnvesteerd inherversterken vanboezemkaden en
hetverbeteren vanderegionale waterhuishouding.Deuitgevoerde risicoanalyse,diein
Noord-Holland voorzowelpoldersenboezemkaden isuitgevoerd,maakt het mogelijk
beidezakenonderling te vergelijken.
Nauitvoeringvandevoorgestelde maatregelenbedraagt hetrisicoindepoldersin
gelduitgedrukt circaviermiljoen europer
jaar enhetrisicovandeboezemkadencirca
0,4miljoen europerjaar.Hetverschilisdus
eenfactor 10. Ineersteinstantie lijkt het
daarom verstandiger ommeer te investeren
indewaterhuishouding vandepoldersdan
indeboezemkaden.Dit isniet correcr,
40

I H20

13-2004

Kosten-batenanalyse
Hetophogenenversterkenvanboezemkaden iseenkostbarezaak.Inveelgevalleniseenkadebreuknietlevensbedreigend.Danvormteenkosten-batenanalyseeengoedinstrumentomnut
ennoodzaakvanverbeteringsmaatregelen tetoetsen.Inzo'nanalysezijndekostenrelatief
eenvoudigtebepalen,maarhoebepaaljedebatenvaneenmaatregel?
Hiervoorisderisicobenaderingeengoedhulpmiddel.Hetrisicovaneenkadebreukwordthierinbepaalddoordekansopeenbreuktevermenigvuldigen metdegevolgschadevaneenkadebreuk.Hetrisicoisdusalshetwaredegemiddeldejaarlijkse schade.Dooreenverbeteringsmaatregelverminderjedekansopeenkadebreuk(verstevigenvandedijk)ofdegevolgschade
(snelingrijpen metnoodmaatregelen).Debatenvandemaatregelkomendustotuitinginde
verminderingvanhetrisico,oftewel eenverminderingvandejaarlijksegemiddeldeschade.
Hetuitvoerenvaneenrisicoanalysevoorhetgehelegebiediseenheleklus,maarveelwerk
hiervoorisalgedaanbijhetopstellenvandenormering.
Wanneerdaadwerkelijk verbeteringsmaatregelen wordenuitgevoerd,wordtgeadviseerdom
nietstrikttekijken naardenorm,maarookaanvullendnaardekosten-batenanalyse.Opdeze
wijzeuitgevoerdkanbijvoorbeeld wordenbesloteneenzwakkekadenietopdenormsterktete
brengen,maaropeengroteresterkte(doordatextrakostenhiervoorlaagzijn tenopzichtevan
deextrabaten).Ookkanopbasisvanderisicobeschouwingdekosten-batenverhoudingwordenbepaaldvaneencalamiteitenbeheersing.InNoord-Holland bleekdatdeverhoudingtussenkostenenbatenhiervanzeergunstigistenopzichtevantraditionelemaarregelen.

Aft).3:

Verschilintoegekendekadeklassenalsresultaatvande^differentieerdenormeringvanboezemkaden.

omdat nietalleenmoetworden gekeken
naar hetrisico,maarooknaardekosren om
herrisicoreverlagen.Hetiszeet kostbaat
omhetrisicoindepolderverder terugte
dringen.Bovendien ishet verschilinrisico
meteenfacror 10goedverdedigbaar, omdar
deindirecteenmaatschappelijke gevolgen
vaneenkadebreukgroterzijn dan van
wateroverlast indepolder.Eenordeverschil
inrisico'sisdusook maatschappelijk
gewenst.Hetzelfde fenomeen istezien wanneerderisico'svandeprimaire waterkering
wordenbeschouwd.Eenanalyse uitgevoerd
bijCallantsooglaatziendatdezerisico's
weerruim eenordekleinerzijn dandievan
boezemkaden.

Status
Deuitgewerktenormeringheeft nogde
statusvanwerknormeringdiebestuurlijk
moetwordengetoetst.Vervolgenszaldenormeringdoordeprovinciewordenvastgesteld.
Deperkadevakgedifferentieerde normering

geefrdemogelijkheidmaarwerkreleveren.
Hiermeekanbeterrekeningwordengehoudenmetderuimtelijkedifferentiatie binnen
polders.Ookkunnendegevolgenvanruimtelijkeontwikkelingenbeterwordendoorvertaaldnaardenormeringvandekadevakken, f
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