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snelheid) kunnen worden bepaald met behulp
vaneen 2D-stromingsmodel ofeen gecombineerde iD2D-stromingsmodel.Resultaten van
inundatieberekeningen kunnen worden
gebruikt voor verdereanalyse in studies op het
gebied van dijkdoorbraak, rampenbehcersing,
evacuatieplanning, schadebepaling, risico analyseen ruimtelijke ordening.
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Opzet modellen
Met SOBEK-1D2D(ookwel Delft-1D2D),
een hydrodynamisch inundatiesimulatiemodule inSOBEK,kunnen zoweléén- alsook
tweedimensionale situaties worden gemodelleerd.Het pakket bestaat uit tweemodules van
SOBEKRutal, namelijk demodules Channel
Flow(CF)en Overland Flow (OF),en is ontwikkeld om betrouwbare voorspellingen te kunnen maken van waterdieptes en stroomsnelheden ineen overstromingsgebied dat wordt
gerepresenteerd in een tweedimensionaal grid.
Deoverstromingsmodule van het HISbevat
het programma SOBEK-1D2D.

HYDRAULICS
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In de(((gelopenjaren kwamen in Nederland meerdere malen overstromingen ofbijna overstromingen
voor,zowel van degrote rivieren alsvan deregionalesystemen. Een belangrijke oorzaak van deopgerreden schadeschuilt indeveranderingen u\liet landgebruik. Sinds her midden van devorige eeuwis
ook in Nederland veel ruimte onttrokken aan het water. Wannccrgestreefd wordt naar een betrouwbaar, duurzaam en bestuurbaar systeem voorwaterbeheer zal dat watermede ecusturend principe
worden bi| de ruimtelijke inrichting eu hetgroudgcbriiik.
Om in de toekomst overstromingen te
voorkomen zoekt onder meer Rijkswaterstaat
mogelijke oplossingen in meervoudig ruimtegebruik, noodoverloop- en retentiegebieden.
Onder zeerextreme omstandigheden zijn
gebieden nodig waar het extra water gecontroleerd kan worden opgevangen (noodoverloopgebieden).Ook in de regionale watersystemen
moeten waterschappen zoeken naar geschikte
gebieden voorgecontroleerde opvang van
water bijzeer extreme regenval.Een locatiebesluit moet worden getoetst opde gevolgen
voor het watersysteem. Compenserende maatregelen kunnen nodigzijn om het watersysteem niet nadelig te beïnvloeden. Uiteraard
blijft, na het nemen van maatregelen, de kans
op overstromingen bestaan.Voordiesituaties,
maar ook voor het inunderen van retentie- en
noodoverloopgebieden isinzicht in de ontwikkeling van deoverstroming noodzakelijk.

Het beleidsondersteunende gedeelte van
het HISbevateen model dat hetgroeien van
een bres ineen dijk berekent, waarmee destroming van het water inde polder wordt berekend en waarmee de schadeen het aantal
slachtoffers bij een bepaalde waterdiepte,
stroomsnelheid en stijgsnelheid van het water
in depolder wordt voorspeld.

Met het programma kan een overstroming over initieel droog land worden gesimuleerdmet alsbasis een digitale hoogtekaart (de
2D-gridcellen).Dezee,rivieren, meren of
kanalen van waaruit deoverstroming begint,
kunnen één-oftweedimensionaal worden
gemodelleerd. Dewaterlopen in het teoverstromen land,diedoor hun kaden het overstromingspatroon kunnen beïnvloeden, worden
ééndimensionaal gemodelleerd, waardoor het
detailniveau van het 2D-grid niet onnodig
klein wordt.

Werking van het programma
Om degevolgen voor een watersysteem te
kunnen bepalen kangebruik worden gemaakt
van een iD-stromingsmodel.Degevolgen van
deinundatie van een retentie- ofnoodovetloopgebied (waterstandsverloop, inundatie-

A/b.1:

Eénofmeer 2Ü-grid domeinen kunnen
worden toegevoegd aan een iD-netwerk.De
2D-grid domeinen mogen ookworden genest
wanneer een meer verfijnd grid isgewenst op
bepaalde locaties.

Verbindingtussendec'e'n-entweedimensionaleelementendoor'samensmelting'.

2D-gridcellen (land)

vorbindingsknoop
(rood)

Ontwikkeling ï D z D - s t r o m i n g s m o dellering
WL/Delft Hydraulics werkte,samen met
andere partijen, de afgelopenjaren aan de ontwikkeling van een programma waarmee overstromingen opbetrouwbare wijze gesimuleerd
kunnen worden. Het programma maakt
onderdeel uit van het Hoogwater Informatie
Systeem (HIS)dat provincies en waterschappen
gebruiken. Eénvan dedoelstellingen van dit
systeem ishet inzicht geven in de mogelijke
gevolgen van een overstroming door falen of
bezwijken van een primaire waterkering.

ID-tak (rivier)

rekenpunten (wit)
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Dekoppelingtussen een ïDen 2D~gedecltevindt plaats viadezogenaamde rckenpuntcn
en verbindingsknopen opde iD-takken.Een
iD-tekenpunt ofiD-verbindingsknoop,dat op
een 2D-gridcel ligt,zal'samensmelten' met het
betreffende 2D-rekenpunt (afbeelding i).

Afhankelijk vande toepassing worden ook
in het 2D-deel van het model randvoorwaarden
opgelegd.Zo'n randvoorwaarde kanzich over
meerdere cellen uitstrekken. Het istevensmogelijk tijdsafhankelijke, ruimtelijk constante,neerslag,verdamping en wind op tegeven.

Dehydrodynamica van het iD-netwerk en
het 2D-grid wordt tegelijkertijd in één rekenhart doorgerekend met een stabiel numeriek
rekcnschema, dat rekening houdt met steile
fronten, droogvallen en sub-en superkritische
stroming.

Uit bovenstaande blijkt dat, wanneer
gebruik gemaakt kan worden van hetActueel
Hoogtemodel en deLandgebruikskaart van
Nederland, het mogelijk isheel snel het
2D-gedeelte van een iD2D-model te maken. En
wanneer een iD-schematisatievan dewaterlopen beschikbaar is,hetgeen tegenwoordig vaak
het gevalisvoor bijvoorbeeld droogte- en/of
beheersstudies, kandeze,eventueel na conversie,worden samengevoegd met de 2D-schematisatie tot een iD2D-model.

Benodigde gegevens
Tenbehoevevan het iD-netwerk wordt
met behulp van de kaartgeoriënteerde gebruikersinterface het open waterloopnetwerk op
een onderliggende topografische kaart getekend.Verder worden de locaties van dedwarsprofielen, kunstwerken en randvoorwaarden
ingevoerd.Vervolgens worden de attributen
voor bovenstaande elementen opgegeven,
zoals dwarsprofielgegevens, ruwheid, overlaathoogtes en -breedtes, gemaalcapaciteit,
gemaalregeling en afvoer- en/ofwaterstandsgegevens.
Metdezelfde gebruikersinterface kunnen
2D-hoogtebestanden worden ingevoerd. WanneereenGIS-exportbestandbeschikbaar iskan
dit wordengeïmporteerd. Zo'ndigitaal hoogtebestand kan bijvoorbeeld zijn afgeleid van het
ActueelHoogtemodel Nederland. Het ismogelijk zoweldieptesalshoogtes optegeven.
Vervolgenswordt de ruwheid voordegedefinieerde 2D-domeinen ingevoerd.Dit kan bijvoorbeeld opbasisvande Landgebruikskaart
vanNederland. Dekoppelingvan het iD-netwerkende2D-gridcellenverloopt automatisch.

Afo.2:

Resultaten
Resultaten kunnen worden weergegeven
op kaarten, ingrafieken en langsprofielen. Van
de 2D-resultaten (waterstand, waterdiepte en
snelheid) kunnen animaties worden vertoond.
Alleresultaten kunnen opeenvoudige wijze
worden geëxporteerd naar andere formaten en
worden gebruikt in bijvoorbeeld een rekenbladprogramma ofspecifieke nabewerking.
Afbeelding 2geeft de visualiseringsmogelijkheden van de resultaten weer.De 2D-kaarr
laateen momentopname vandeanimatie van
het (indit geval) watersrandsvcrloop zien in
zowel het 2D-gebied alsde iD-tak.De grafiek
geeft voor twee locaties het waterstandsverloop
vandegehele simulatiepenode weer.

braak isdemodellering van de instroming in
het gebied.Dezewordt bepaald door het
waterstandsverschil overdedijkdoorbraak ofwel debres -en de tijdsafhankelijke geometrie vandedijkdoorbraak -de bresgroei
genoemd. Dezeaspecten zijn goed metSOBEK1D2Dte simuleren. Hiertoe wordt een iD-takje doordedijk gelegd, waarin buitendijks een
(tijdsafhankelijke) waterstands- ofdebietrandvoorwaarde wordt opgelegd en die binnendijks
automatisch wordt gekoppeld met het 2Dgrid. In het iD-takje wordt dan ter plaatse van
dedijk een speciaal voordijkdoorbraken ontwikkelde bresgroeikunstwerk geplaatst, waarmeedeinstroming in het gebied zo realistisch
mogelijk kan worden gesimuleerd.
Opdit moment vindt veel onderzoek
plaats rond sterkte van dijken en de bezwijkmechamsmen.Mer name over bresgroei in
dijklichamen gebouwd met cohesief materiaal
(zoalsklei)isnogveelkennisontwikkeling en
veldverificatie nodig.

1D2D versus 2D
Het verschil tussen een gecombineerde
iD2D-schematisatieeneen uitsluitend 2Dschematisatie valtduidelijk op te maken uit
een animatie van het inundatieverloop.In de
gecombineerde iD2D-schematisatie worden
rivieren, kanalen, tochten en vaarren opeen
realistische manier alseen iD-netwerk opgenomen. Zogauw het water een waterloop
bereikt, schiet het vooruit en korte tijd later
kunnen overstromingen van landerijen
worden waargenomen alsgevolgvanoverlopende waterlopen ver benedenstrooms.

Instroming in een gebied
Eenbelangrijke factor in de voorspelling
van deuiteindelijke effecten van een dijkdoor-

Visualisatievan berekeningsresultatenvaneenSOBEK-1D2Dmodel.
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Met de huidige mogelijkheden van een
2D-schemarisariezou dat effect niet opeen
dergelijke realistische manier kunnen worden
gesimuleerd. Indat gevalzou een lokale verfijning van het grid moeten kunnen worden aangebracht, hetgeen niet mogelijk is:een verfijning van het grid voor een gebied van
bijvoorbeeld 40.000ha tot afmetingen waarbij
ookkanalen enigszins realistisch zouden kunnen worden weergegeven (5bij 5meter) is
immers (nog) niet mogelijk vanwege debenodigdegeheugen- en rekencapaciteit van de
huidige computers.
Eenander voordeel van het gebruik van
iD-schematisatie ishet aanbrengen van viaducten (openingen) in dijklichamen. Werkend
met eengridcelgrootte van 100x 100of200x
200meter zou tot gevolghebben dat ineen2Dschematisatie openingen indijklichamen tenminste 100of200meter breed zouden worden.
In de iD-schematisatievanSOBEK-1D2Dis het
mogelijk een takje tedefiniëren bij een viaduct
waarmeededoorstroming kan worden gesimuleerd. Zo'n takje wordt automatisch gekop-
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peld aan het 2D-grid ter weerszijden van het
dijklichaam.

van dehoogwatergolfvangroot belang bleek.
Afbeelding 3toont een momentopname van
het inundatieverloop in het gebied.

SOBEK-1D2Dbiedt op dit moment de
meest natuurgetrouwe mogelijkheden om
overstromingen te simuleren.

Toepassing
Dekracht vanSOBEK-1D2Dkan het beste
worden aangetoond aande hand van praktische toepassingen, bijvoorbeeld naar aanleiding van een studie waarin een aantal overstromingsscenario's van deGelderseValleiis
onderzocht. Tevens wordt het verschil tussen
2D-en iD2D-modeüering beschreven.
Het doelvan destudie was het bepalen van
deschadeveroorzaakt door deoverstroming en
het ontwerpen van een evacuatieplan voor een
aantalscenario's.Hetgebied van deGelderse
Valleidat in een 2D-model isgeschematiseerd
meet ongeveer 35bij 20kilometer en isgekoppeld aan een iD-netwerk waarin de belangrijkstewaterwegen en viaducten zijn gemodelleerd.
Demeesr ernstige situatie die kan optreden, iswanneer deGrebbedijk doorbreekt.
Dezedijk ligt langsdeNeder-Rijn tussen
Wageningen enRhenen. Het iseen niet geheel
ondenkbaar scenario,want in 1855brak deze
dijk door.Toentertijd groeide debres snel tot
een breedre van 165meter en een diepte van17
meter teopzichte van dekruin vande dijk.De
resultaten van een modelberekening laten zien
dat deontwikkeling van een bres gedurende de
passagevan degemiddeld eens inde 1250jaar
voorkomende afvoergolf opdeNeder-Rijn een
overstroming veroorzaakt die binnen vier uur
degrenzen van Veenendaal bereikt en na zeven
uur vrijwel de hele stad onder water zet.De
overstroming vanAmersfoort begint na ongeveer twee dagen.

Door demodellen te koppelen werd het
ookmogelijk ereen stuk van de Neder-Rijn
aan toe tevoegen.Derivier isovereen lengte
van 19kilometer ééndimensionaal geschematiseerd met de dijkdoorbraak enkele kilometers
benedenstrooms van de bovensttoomse randvoorwaarde vande tak. Het zalduidelijk zijn
dat de waterstand bovenstrooms van debres,
en alsgevolgdaarvan het debiet door debres,
sterk wordt beïnvloed doordestroming door
debres.Dit iseen ander voordeel van de implicietekoppelingvan rD-en 2D-systemen. Wanneer deNeder-Rijn in het 2D-model zou
worden opgenomen, zou hij slechts drie tot
tien gridcellen breed zijn, wat teweinig isvoor
eengoedemodellering vande waterbeweging.
Een ander belangrijk voordeel van de koppeling isdat degridcellen van het 2D-model over
het algemeen behoorlijk groter kunnen zijn
dan wanneer puur 2D-modelleringwordt toegepast. Losvan meer flexibiliteit in de schematisatie leidtdit tevens tot een aanzienlijke
besparingopde simulatietijd.

Afb. y.
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Momentopname van het overstromincjsverloop in het iD2D-model van de Gelderse Vallei.

In 195)6iseenvolledig 2D-model gebouwd
van het gebied op basis van Delft-FLS (SOBEK1D2Dbestond toen nog niet).Indit 2D-model
ishetValleikanaal,het belangrijkste afwateringskanaal in het gebied,gemodelleerd door
het kunstmatig teverbreden, omdat anders de
gridcelafmeting voor het gehelegebied onaanvaardbaar klein zou worden.Om de verbreding
tecompenseren isde hydraulische weerstand
in het kanaal vergroot.Hoewel dit de beste
methode isin een 2D-omgeving, ishet niet
mogelijk opdezemanier de afvoercapaciteit
voor het totale bereik van de waterdiepte in het
kanaal correct teberekenen. Het isonder anderedit aspect waarvoor de koppeling van iD en
2Dgrote voordelen biedt.Inde gekoppelde
schematisatie kon het Valleikanaal in ïD
worden geschematiseerd met 'werkelijke'
afmetingen en ruwheidswaarden, wat een correcteafvoercapaciteit over het gehele bereik
van de waterstand opleverde.Denoodzaak van
een accurate modellering wasdes te groter,
omdat inbetreffend kanaal de voortplanting
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