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WaterbeheerinWallonië{£]:
dezorgvoordegroterivierenen
kanalen
ALEKSANDRA JASKULA-JOUSTRA, RIJKSWATERSTAAT LIMBURG
PAUL D E W I L , M I N I S T È R E WALLON DE L ' E Q U I P E M E N T ET DES TRANSPORTS

In dittweede artikel overhetwaterbeheer in Walloniëwordtaandacht besteed aan destructuur ende
verantwoordelijkheden - met de nadruk opwater - van hetMinistère wallon de l'Equipement etdes
Transports ('WaalseMinisterie van Uitrusting enTransport). Daarnaast wordt het informatiesysteem WACONDAi Ibeschreven.
Het in 1989opgerichte Ministère wallon de
l'Equipement et desTransports (MET)isde
opvolger van het BelgischeMinistère desTravaux publics (Ministerie van Openbare Werken).Tot haar competenties behoren vooral
allerlei aspecten vandeinfrastructuur van
wegen en rivieren.Het ministerie omvat vier
hoofddirecties, waaronder die vanWaterwegen,22territoriale,40ondersteunende en17
logistieke directies.De hoofddirectie Waterwegen beheert, exploiteert en moderniseert de
vaarwegen en degrote stuwdammen vanWallonië.Zij stelt aandeminister de te volgen
hoofdlijnen op het gebied van ontwerp, onderhoud, beheer en exploitatie van de vaarwegen
voor.Tot haar taken behoort ookde uitvoering
van onderzoek, dat direct gerelateerd isaan de
exploitatie en beheer vandevaarwegen, maar
ookonderzoek t.b.v.hydraulische constructies,
zoals sluizen,schcepshften, hellende vlakken,
havens met hun infrastructuur èn dammen.
Dehoofddirectie Waterwegen omvat vijf
divisies:plannen en studies,stroomgebied van
deSchelde,stroomgebied van deMaas, stuwdammen en exploitatie.Service d'Etudes
hydrologiques (SETHY)-Dienst Hydrologisch
Onderzoek -opereert binnen de hoofddirectie
Waterwegen en isverantwoordelijk voor allerleizaken betreffende het Waalse hydrologische
meetnet. DeSETHYspeelteen cruciale rol bij
het maken van hydrologische voorspellingen,
wat ook haar hoofdtaak vormt. Het meetnet
uitgerust met moderne informatiesystemen
maakt het in geval van dreigende overstromingen oftijdens perioden van waterschaarste

mogelijk om verschillende waterbeheerders
snel te informeren overde bestaande situatie
alsook hen tevoorzien van betrouwbare voorspellingen.SETHYvertegenwoordigt in dergelijke situaties Walloniëin dedialoogmet het
Regeringscentrum voor Crisiscoördinatie van
het Ministerie van BinnenlandseZaken en met
gouverneurs van de provincies.Zeverleent ook
permanente assistentie aan overheden en
hulpdiensten en coördineert uitwisseling van
informatie met deaangrenzende regio's en
landen.
Inde toekomst zal dehoofddirectie Waterwegen haar traditionele rolvan beheerder en
ontwerper van vaarwegen zoaanpassen dat ze
degebruikers optimale hydraulische diensten
kan verlenen èn hydrologische informatie die
gecombineerd kan worden met het beheer van
debinnenvaart.Tevenszullen de uitgevoerde
statistische analyse en deverzamelde gegevens
uitmonden in een verbetering van de kennis
over deWaalsewaterlopen,diesteeds beter zal
beantwoorden aandebehoeftes van beheerders
en private partners aan informatie onder meer
voor het ontwerpen van hydraulische constructies en voor het uitvoeren van effectstudies.Eenvoorbeeld van een toepassing van
deze kennis zijn degedetailleerde kaarten van
inundatiezones, diebinnenkort gerealiseerd
worden met behulp van moderne topografische technieken.
WACONDAH
WACONDAH isdenaam van een Indiaansegod,maar ookeen acroniem vanWAter

NieuwestuwinWaulsortopdeMaasmetrechtsdesluis,
opdevoorgronddeoudestuw(foto:MET).

CONtrol DAtasystem for Hydrology and water
management, eengeïntegreerd informatiesysteem voor dewaterhuishouding, dat het
SETHYmogelijk maakt om opeen efficiënte
manier haar taken te realiseren.WACONDAH
integreert in één systeem de volgende functionaliteiten:
verwerving, validatie enverwerking van
ruwe hydrologische gegevens,
opslagvan informatie, zowel in real-time
alsook historisch,
voorspelling in real-time van extreme
hydrologische gebeurtenissen,
verstrekking van hydrologische informatie
teallen tijde,
beheer van het systeem en toezicht op het
meetnet.
Verwerving van hydrologische gegevens
Het hydrologische meetnet bestaat uit de
volgende instrumenten:
een 100-talpeilschrijvers voor het registreren en versturen van waterstanden;
een 50-tal telepluviometers en -grafen voor
het meten en grafisch presenteren van de
hoeveelheid en intensiteit van de neerslag,
waarvan sommige zijn voorzien van een
verwarmingselement om sneeuw om te
zetten in waterequivalent;
een aantal akoestische debietmeters, die
het debiet berekenen op basis van de
gemeten watcrsnelheid;
verschillende sensoren bij kunstwerken
(stuwen,sluizen, waterkrachtcentrales,
gemalen),zoals schuttingtellers, ofmeters
van het vermogen van turbines;
verschillende meters, bijvoorbeeld van
temperatuur van delucht en van water en
vochtigheid.
Degegevens komen om het uur binnen
via het gewone telefoonnet en in bijzondere
situaties viade radio.Deverkregen informatie
wordt automatisch verwerkt om bijvoorbeeld
degemiddelde uurafvoeren teberekenen of
alarm tesignaleren bij overschrijden van
drempelwaarden ofgradiënten.
Degegevens van demeetnetten langs vaarwegen voorde telccontrolevan kunstwerken,
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diebeheerd worden door een andere directie
van het ministerie, worden geïntegreerd in
WACONDAH.Tijdens een crisis kan her informatiesysteem 'contact opnemen' met het
meetnet vandehoofddirectie Natuurlijke
Bronnen en Milieu van het Ministerie van het
WaalsGewest.Ookontvangt het systeem in
real-time hydrologische gegevens van de naburige landen en ncerslaggegevens van het
meteowegennet van het eigen Ministerie.
Tevens isSETHYverbonden met het Koninklijk Meteorologisch Instituut vanBelgië'en
ontvangt hier vandaan meteorologische prognoses,radar- en satellietbeelden, evenals informatie van het zogeheten Saphir-netwerk dat
onweer lokaliseert.
Drie meetteams moeten metingen uitvoeren om deQH-relaties tebepalen:dat zijn
krommen diederelatie weergeven tussen de
afvoeren en dedan optredende waterstanden
(deafvoeren worden bepaald door het vaststellen van het natte profiel en dedaar optredende
snelheden).Zecontroleren, ijken en onderhouden de meetinstrumenten. Tenslotte bepalen
de teams onder meer dedwarsprofielen van de
rivier en inundatiezones.
Dezegegevensbank vormt het hart van
WACONDAH en voedt voorspellingsmodellen
en andere applicatieprogramma's, zoals statistische berekeningen van extreme hydrologischegebeurtenissen, bijvoorbeeld met een
kans vanvóórkomen van een overstroming
van een bepaaldegrootte met behulp van de
Gumbel-verdelingofhet bepalen van krommen met de kansen van vóórkomen van
bepaalde minimale en maximale afvoeren voor
een aantal profielen.
Het geografisch informatiesysteem wordt
gebruikt voor het maken van kaarten en het
uitvoeren van een ruimtelijke analyse van
gegevens ten behoeve van simulatiemodellen.
De hydrologische toepassingen van dit systeem
zijnde volgende:
kaarten van meetnetten: een nuttig instrument bij het ontwerpen ervan;
kaarten van stroomgebieden met de
mogelijkheden van het bepalen van opper-

OudestuwinHastièrevlakbijdegrensmetFrankrijk
(foto:J.Goudnaan).
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vlaktes,afvoer-, erosie-en Manningscoëfficiënten, verdeling van grondgebruik;
hydrometeorologische kaarten met parameters van waterbalansen oflijnen met
isowaarden;
atlassen met inundatiezones van verschillende stroomgebieden.
Venverken en validatie
Om eengoede kwaliteit vangegevens te
kunnen garanderen, moeten zeop een systematische manier gecontroleerd en gevalideerd
worden. Ook moeten demeetreeksen compleet
zijn om een correcte statistische analyse uit te
kunnen voeren. Een betrouwbaar vahdaticsysteem voorkomt ingewikkelde wiskundige
berekeningen achterafgericht opde homogenisatie van degegevens. De voorbehandeling
wordt automatisch uitgevoerd door de meetstations in het veld endaatna door de computers van het operationele centrum, wat het vergaren van afwijkende gegevens voorkomt.De
controle en validatie worden handmatig uitgevoerd in meerdere etappes. Deze werkzaamheden worden ondersteund door steeds efficiëntere informatietechnieken. Voor verschillende
soorten gegevens worden diverse procedures
toegepast.
Voorspellingen in real-time
Opdit moment zijn twee voorspellingsmodellen vollediggekoppeld aan WACONDAH:Hydromax en Hydroaxe.
Hydromax wordt gebruikt voor het in
real-time voorspellen van dedebieten tijdens
hoogwater vooreen aantal stations van het
stroomgebied vandeMaas.Onderscheid wordt
gemaakt tussen devoorspellingen opkorte termijn (6uur) opbasis van degemeten neerslag
en op middenlange termijn (tot42uur), waarvoor neerslagscenario's worden gebruikt. Binnen het model bestaat de mogelijkheid van
vergelijken van devoorspellingen met de in
werkelijkheid opgetreden waarden.
Devoorspellingen verlopen als volgt:
berekening van degemiddelde waarde van
debruto neerslagopbasisvande uurwaardengemeten opverschillende pluviomerers
vanSETHYin hetbetreffend stroomgebied;

NieuwestuwinHastière
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berekening van de netto neerslag op basis
van debruto neerslag endewaarden van
de initiële en demaximale waterberging,
drainagecoëfficiënt èn derelatie tussen de
intensiteit van neerslag en de afvoer;
berekening van het voorspelde debiet op
korte termijn opbasisvandenetto neerslagen degemiddelde waarde van het
voorafgaand debiet;
berekening van het voorspelde debiet op
middenlange termijn op basis van descenario's van de toekomstige neerslag.
Hydroaxe iseen model voor de samenvoeging en voortplanting van deafvoeren op de
Maas.Het maakt het mogelijk om bij alle
belangrijke punten van de rivier dedebieten te
schatten. Tevens kan het deontwikkeling van
deafvoeren van de belangrijke zijrivieren van
deMaas bij het uitblijven van neerslag
inschatten op basis vande uitputtingskrommen.

Simulatiemodellen
WACONDAH levert ookgegevens voor een
groot aantal simulatiemodellen, waatvan sommige volledigzijn aangesloten op het systeem.
De belangrijksre modellen zijn:
HEC,gebaseerd opdecombinatie van de
afgestroomde neerslag ende voortplanting
inde rivier; het maakt het mogelijk om
hoogwaters te reconstrueren en de effecten
van mogelijke veranderingen in de karakteristieken van een retentiebekken ofvan
een verbetcringsproject te bestuderen;
MHM, berekent debieten alseen functie
van de neerslag afhankelijk van de morfologische opbouw en bodemgebruik van
het stroomgebied; het simuleert ookde
invloed vangeplande constructies op het
gedrag van de rivier;
SWRRB,simuleert lange termijn ontwikkelingen in watervoorziening, sedimentatieprocessen en piekafvoeren;
Mike 11,lijkt op HECen wordt getest voor
het stroomgebied van de Viroin;
Mohican, integreert allefasen van de
hydrologische cyclus om eengrote verscheidenheid aan scenario's te kunnen
simuleren.

Periodiekbaggerenisnoodzakelijkomhetscheepvaartverkeergaandetehouden(foto:MET).
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kers mogelijk te maken maatregelen ter vermindering van watergebruik te treffen.
Om de waterkwantiteiten beter te kunnen
beheten beschikt SETHYover een groot elektronisch bord, waaropdewaterlopen van het
beheersgebied gevisualiseerd zijn en knipperende lichtjes van verschillende kleuren de
waterstanden, debieten en neerslagin realtime in één oogslagzichtbaar maken.Viadit
bord wordt het ontstaan van een hydrologischecrisissituatie direct zichtbaar en kan
rechtstreeks contact opgenomen worden met
de relevante meetstations.

DeOurtheheeft hetgrootstestroomgebiedvan dezijrivieren van deMacu(ruim3.600km2)(foto:J. Goudriaan).

Verspreiding
Onder normale omstandigheden ontvangen verschillende waterbeheerders dagelijks
een bulletin met debieten en neerslagop een
aantal stations. Bijhoogwater worden drie
fasen onderscheiden:
waakzaamheid: erwordt geen bijzondere
informatie verstuurd;
prealarm: wanneer een mogelijke risico
van overstroming bestaat, wordt een waarschuwingsbericht gestuurd naar waterbeheerders en het Regeringscentrum voor
Crisiscoördinatie;
alarm:bij een reéel risico vangroteoverstromingen worden alleoverheden en verschillende diensten voorzien van informatievanuit WACONDAH.Hieronder vallen
allewaterbeheerders (moeten in hun
beheersgebied maatregelen nemen),overheden verantwoordelijk voor de veiligheid
(voordecoördinatie van de crisisactie en
informatie aandemassamedia en het
publiek),hydrologische diensten van de
naburige landen (ontvangen uurwaarden
van debieten opdeMaasen haar zijnvie-

Geziende liggingvandeOurthedichtbijdeNederlandse
grens15haarafvoervanwezenlijkbeiaiujvoordevoorspelling vanwaterstandenmNederland(|oto:J. Goudriaan).

ren èn van neerslagalsookprognoses;digitaaldankzij directe computerverbindingen; inNederland ontvangt RIZAdeze
gegevens), waterleidingmaatschappijen
(waterstanden in debuurt van hun innamepunten), elektriciteitsmaatschappijen
(om hun installaties tebeschermen) en
hulpdiensten (dezeinformatie is noodzakelijk voor dejuiste keuze van reddingsmiddelen).
Ook in perioden van watertekorten controleert SETHYdedebieten en adviseert watergebruikers om maatregelen te treffen. De kerncentrale inTihange zou bijvoorbeeld haar
productie moeten aanpassen wegens problemen met koeling.Waterkrachtcentrales zouden minder water voor deopwekking van elektriciteit hebben en deonttrekking in Tailfcr
voordedrinkwarerproductie zou verminderd
moeten worden.WACONDAHberekent ook de
waarde van het schutdebiet bij het sluiscomplex Eau d'Heure dat nodigisom een minimaalgewenst debiet opdeSambre te waarborgen.Dagelijks ontvangt de directie
Natuurbescherming van het Ministère dela
Région wallonne een fax,waarop per station
aangegeven worden dewaarden vande afvoeren, waaronder kanoën verboden wordt en de
optredende debieten doorWACONDAH automatisch berekend opbasis van dedebieten van
deafgelopen 72uur, alsookde trend voor de
volgende dag.Opdeze manier worden watersporters en kanoverhuurders goed geïnformeerd.

Toekomstige ontwikkelingen
Indenabije toekomst streeft men naar het
realiseren vandevolgende verbereringen in
WACONDAH:
verlengen van de tijdhorizon van nauwkeurige voorspellingen,
vergroten van desnelheid van verspreiding van informatie (adaptatie van nieuwe
communicatiemiddelen zoals intranet en
internet),
beter integreren van de meteorologische
informatie,
meer inzicht verkrijgen in de ruimtelijke
verspreiding van neerslagdoor het gebruik
van hydrometeorologische radars in het
kader van Interreg III;opdeze manier
wordt het mogelijk om met een paar uur
opde te vallen neerslag te anticiperen (de
hiervoor benodigde gegevens worden op
middenlange termijn automatisch opgenomen inWACONDAH).
Ookde kennis van inundatiezones wordt
verbeterd door observaties vanuit satellieten
voorzien van een radar,alsmede doorde toepassingvan nieuwe topografische technieken
in rivierbeddingen. Eenmerhode wordt ontwikkeld om het vochtgehalte van de bodem
beter tebepalen, waardoor de randvoorwaarden van de voorspellingsmodellen
verbeteren. '

Ingeval van ernstigedroogtes wordt een
waarschuwingsbencht gestuurd naar het
Regeringscentrum voorCrisiscoördinatie om
het verschillende overheden c.q. watergebruiHjO

25/26-Z002

Z\

