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KNMI: weer en water in
de 21eeeuw

Quickscanklimaatontwikkelingenriolering
IR. H . VAN LUIJTELAAR, TAUW

Deklimaatscenario's voorNederlandmoetengezienwordenalsmogelijke realisaties
vanhetNederlandseklimaatbinnende
onzekerheden,zoalsaangegeveninhet
meestrecenteIPPC-rapport.Eenaantalveronderstellingen, waarvanhetwaarheidsgehaltenietvasttestellen is,ligthieraanten
grondslag.Ditneemt nietwegdatdeaangegevenklimaatscenario's eenplausibel
uitgangspuntzijnvoorverkennendestudiesnaardegevolgenvanklimaatveranderingvoorNederlandenomgeving.

IR.A. DIRKZWAGER, RIJKSINSTITUUT VOORINTEGRAALZOETWATERBEHEER EN AFVALWATERBEHANDELING

Uitwerking neerslagreeks De Bilt
InhetadviesvandeCommissieWaterbeheer21eeeuw'Waterbeleid voorde21eeeuw',uitgebrachtop
31augustus2000,wotdt^ewezenopeentoenamevan deproblemen cnknelpunten inhethuidige
watersysteem als.gevohjvandetevenvachten klimatologischeveranderingen.Hocmoeten we
omgaan metdezeklimaatveranderingenenwelkemaatregelen kunnenwe nemeno\ welkevoorzicnincjeu kunnen we treffen omindetoekomstproblemen tevoorkomen?Omecuantwoordopditsoort
vragentekrijgen, isinopdrachtvanRIZAdoorTauw eenquickscan uitgevoerd.Diemoetsnel en
globaaldeomvangvandeeffecten vandeteverwachten klimatologischeveranderingenopdestedelijkeafvoervanhemelwaterviahetrioolstelselenalternatievesystemen inzichtelijk maken.
Dewereldwijdeverwachtingen voorde
stijging vandetemperatuur inNederland zijn
doorhetKNMIvertaaldnaar neerslagverwachtingenvoordejaren 2050en2100.Indit project
isdegemiddeldeverwachtingvoor2100verwerktinde15-minutenneerslagreeksenvan
DeBilt,periode1955-1979. Hierbij zijn twee
verschillendevarianten vandenecrslagrecks
uitgewerkt.Vervolgenszijn deeffecten van
dezeklimaatreeksen beschouwdopdrieverschillendeafvalwatersystemen: het referentiestelsel,eenvrijwelgesloten afvalwatersysteem
waarineenrioolstelselenzuiveringlozenop
eenvijvervanwaaruithetwatersterkvertraagd wordtafgevoerd eneengemengdrioolstelselineenlichthellendgebied.Voorde
effecten ophetfunctioneren vandesystemen
isgekekennaardeeffecten opdevuiluitworp
(volumebenadering),hetfunctioneren vanlage
enhogereoverstortdrempels enhetoptreden
vanwateropstraat.

delde)verwachtingeneenboven-enondergrens.Eentemperatuurstijging vani°Cisbijvoorbeeldeencentraleverwachtingvoor2050en
eenondergrensvoor2100.

1955-1975»
Deneerslagverwachtingen gevendetoenamevandeneerslagaan,uitgedrukt ineen
aantalpercentages vankenmerkendeneerslagparameters.Dezepercentageszijn omgerekendnaareffecten opdestandaard neerslagreeksvandeBilt,periode1955-1979. Deze
neerslagreeks wordtconform deLeidraadRioleringgebruiktvoorhetcontrolerenenontwerpenvanhetfunctioneren vanrioolstelsels.
Voordezequickscanisgekozenomuitte
gaanvaneentemperatuurstijging van2°C.Dit

Klimaatontwikkelingen
HetKNMIheeft inhetkadervandevierde
Notawaterhuishouding onderzoekverricht
naareenschattingvaneenaantal,voorde
waterhuishouding vanNederland relevante,
klimaatparameters.Deresultaten vandit
onderzoekzijn alsvolgt samengevat:
Intabel1zijndeverwachtingenaangegevenvoordeontwikkelingvandetemperatuurstijgingvoordejaren2050en2100.Onderscheid
isgemaaktineenzogenaamdecentrale(gemidH2O
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isdecentrale verwachting voor hetjaar 2100
en de bovengrens voor 2050. Voor uitwerking
hiervan isonderscheid gemaakt in twee
varianten van de neerslagreeks van de Bilt:
VariantA iseengemiddelde benadering die
nauw aansluit bijdelopende klimaatonderzoeken en isgekozen alsuitgangspunt voorde
quickscan.Indezevariantwordt uitgegaan van
een toename met 20procent vandeneerslagintensiteit boven eendrempelwaarde inde
zomer- en winterperiode.Detotale toename
vandeneerslaghoeveelheid bedraagt twaalf
procent indewinter enzesprocent indezomer.
Dezeinvulling van de klimaatontwikkelingen iseen eenvoudige extrapolatie van de
bestaande reeks,waarbij het aantal natte
dagen gelijk blijft.
VariantB gaat uit van meer spreidingin de
toename van neerslagmtensitcitgedurende het
gehelejaar en van minder natte dagen in de
zomer.Dezevariant isgebaseerd opde veronderstellingdat degrotere neerslagintensiteit
(boveneen bepaaldedrempelwaarde) in de
zomer (gemiddeld) met 20procent zaltoenemen.Deopzet iszogekozendat inde warmere
en drogerezomers sprakezalzijn van meer toename vanpiekintensiteit dan in natte en kouderezomers(tot maximaal30ptocent). Omdat
de totale neerslagsom indezomerperiode nauwelijks toeneemt (2%)en het aandeelvande
extremere intensiteit relatiefgroot is,dient
eldersgecompenseerd teworden.Dit gebeurt
door het verkorten vande neerslagduur in nattezomets,door het weglaten van kleinere
gebeurrenissen in drogeengemiddelde zomers
en doorhet niet laten toenemen van extremere
neerslagintensiteit in nattere zomers.
Kenmerken testsystemen
Voor het onderzoek naar de klimaateffecten isgebruik gemaakt van drie verschillende
testsystemen:een referentiestelsel, het
gemengd rioolstelsel van Ernsten het afvalwatersysteem van Zandvoort.

temperatuur
verwachting

+1 c
centrale schatting
2050
ondergrens 2100

+z C
bovengrens 2050
centrale
schatting 2100

neetslag

jaar
zomer
winter**
intensiteit(30min)

+3%

+6%

+12%

+1%

+2%

+6%

+11%

+10%

+20%

+4%
+25%
+40%

'aptil t/m september, ** oktober t/m maart.
Tabel1:

Schattint)iieersla<]paramercrsondereockKNMI.

van het stelsel.Indehoofdader van het systeem
iseen stuwput aangebracht om debetging in
het systeem optimaal tekunnen benutten.
Uit deberekeningen komt naar voren dat
het stelselgevoelig isvoot 'water opstraat' in
de noordelijke strengen van het stelsel.De
laagsteoverstortdtempel (zuidoost) neemt het
gtootste deel van het totale overstottende
volume (circa90%)voorzijn rekening, dehogeredrempel (zuidwest)de resterende tien pro-

Afb.1:

cent.Door sturing van deinterne drempel in
dehoofdader kan dezeverhouding worden
beïnvloed.
Afvalwatersysteem Zandvoort
Het rioolstelsel vanZandvoort iseen vrijwel absoluut systeem (afb. 2).Het stelsel loost
viaeen bemalen en een vrijverval overstort op
een vijversysteem samen met de lokalezuivering. Het overtollige vijverwater wordt afge-

Rejerentiestclselconrolevuiluitivoerp rioolstelsels

overstortmg

^
0.7 m m / h afvoer
naar zuivering

7 m m berging
in rioolstelsel

Afb.2:

Dekern Ernstvan degemeente Epeisvoor
hetgrootste deelvoorzien vaneen gemengd
rioolstelsel.Het gebied islicht hellend en loopt
afin derichting van noordwest naar zuidoost.
Het systeem heeft momenteel één overstort indedirecteomgeving van het rioolgemaal indezuidoostelijke uitloper van het stelsel.Voordezestudie ishet stelsel voorzien van
een tweede(minder frequent werkende) hogere
overstortdrempel in dezuidwestelijke hoek
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SchemaafvalwatersysteemZandvoort.

Verbeterd
gescheiden

Rejemitiestelsel
Het referentiestelsel isgedefinieerd alseen
systeem met eenbergingvan7+2(+13)mm en
een pompovercapaciteit van0,7mm/h (afb.1).
Gemengd rioolstelsel Einst

+4°C
bovengrens 2100

Uitwisseling
met bodem

Overstort
met bemaling
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Regenwatergemaal
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vocrd naar het rioolstelsel van Haarlem. De
afvoercapaciteit naar Haarlem isrecent aangepast om het waterpeil in devijvers van Zandvoort beter tekunnen beheersen.
Het grootste deelvanZandvoort is voorzien van een gemengd stelsel.Het laaggelegen
centrum gebied heeft eenrelatiefgrote regenwaterberging om wateroverlast te voorkomen.
Erbestaat een (beperkte) uitwisseling tussen
de vijvers in deduinen en het grondwater. De
grondwaterstand zal in de toekomst verder
kunnen gaan stijgen onder invloed van het
stoppen van winning van drinkwater.
Klimaateffecten
Re/erentiesrelsel
Het functioneren van het referentiestelsel
isbeschouwd om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de lozingen viade overstorten
uit eengemengd rioolstelsel.Het overstortingsvolume neemt toe met 40tot 70procent.
Deoverstortingsfrequentie neemt toemet30
tot 80procent en deoverstortingsduur neemt
toevan 25tot 85procent. Eenrelatiefkleine
toename van de totale hoeveelheid neerslag
(gemiddeld zesprocent) leidt tot een aanzienlijk grotere toename in de overstortingshoe-

Ajb.3:

veelheden. Bij reeksAzijn deeffecten duidelijk
kleiner dan bij reeks B.Deconcentratie van
grotere neerslagintensiteit in minder gebeurtenissen met extremere piekintensiteit werkt
volgens verwachting sterk door in deemissie.
Detoename van emissie alsgevolg van klimaateffecten kan worden vergeleken met de
toename in het afvoerend oppervlak op een
systeem. Een kleine verandering inde grootte
van het afvoerend oppervlak leidt tot een aanzienlijk grotere verandering in deemissie(20
procent afkoppelen komt overeen met circa50
procent reductie van het overstortingsvolume).
Gemengd rioolstelsel Einst
Het optreden van water op straat isberekend per periode vanvijfjaar. In afbeelding 3
zijn deberekende maximale waterstanden
aangegeven voor deperiode 15)55-19551.In oranje en rood zijn de locaties aangegeven waar
water opstraat isberekend;groen betekent een
waterstand ruim beneden maaiveld.
Uitderesultaten komt naar vorendat in
deze petiodesteeds meer water op straat blijft
staan. Een relevanrer beeld komt naar voren
uit de berekende duur en frequentie. De

gemiddelde duur van 'water opstraat' nam toe
met 50tot 80procent;de toename van de frequentie ligt indezelfde orde vangrootte.Per
periode kunnen grotere uitschieters voorkomen.
Deeffecten worden vooral bepaald door de
toename van extremere neerslagintensiteit,
dievolgens de klimaatverwachtingen groter is
dan bijvoorbeeld de toename van neerslag op
jaarbasis.
Naast water opstraat zijn ook de effecten
opoverstortingen onderzocht.Analoog aan
het referentiestelsel komt uit deze resultaten
naar voren dat zo'n 40tot70procent meer
volume wordt geloosd viadebeide overstorten.Devetdelingvan lozingen viadehoge en
lageoverstortdrempels ismede afhankelijk
van de toename van deextremere neerslagintensiteit.
Afvalwatersysteem Zandvoort
Het afvalwatersysteem vanZandvoort is
een vrijwel absoluut systeem in een hellend
duingebied. Devijvers in deduinen dienen als
buffer voor het water dat wordt geloosd viade
zuivetingendeoverstorten van het rioolstelsel.Devijver iseen traag reagerend sys-

Simulatievoordeperiode1960-1964,volgensstandaardrecksenklimaatreeksA.
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A/b. 4:

Berekende vijverwaterstandeii, klimaatreeks A:De Bilt voor een periode van 25jaar.

teem, omdat deafvoercapaciteit naar Haarlem
klein isten opzichte van de bergingscapaciteit
van devijver. Na een forse neerslagsom duurt
het dagen voordat dewaterstand in de vijver
tot op het basis niveau vanNAP+1,40m is
gedaald.
Het functioneren van het afvalwatersysteem van Zandvoort isberekend met de
klimaatreeksAzoals isaangegeven in afbeelding 4.Uitde simulatie komt naar voren dat
het aantal overschrijdingen van een grenswaterstand van NAP+2,50m aanzienlijk istoegenomen van 10naar 18 keer voorde berekende
periode van 25jaar.
Ookdeoverschrijding van de kritische
waterstand van NAP+3,00m neemt toe van
twee keer naar vijfkeer in 25jaar. De veiligheid
ten aanzien van wateroverlast isdus aanzienlijk afgenomen.

Conclusies
Deklimaatontwikkeling volgens hetscenario van tweegraden temperatuurstijging als

centrale (gemiddelde) schatting voor 2100en
bovengrens voor 2050heeft een aanzienlijk
effect op het functioneren van rioolstelsels.
Deberekende toename van het overstortingsvolume uit een rioolstelsel ligt rond de40
procent.Detoename ligt in orde van grootte
van de reductie die afgelopen paarjaar is
bereikt met het realiseren van vuiluitworpbeperkende maatregelen.
Defrequentie en duur van het optreden
van water opstraat neemt met meer dan50
procent toe.Dezeeffecten zijn lastig te vertalen
in feitelijke schade,omdat de relatie tussen
water op straat en daadwerkelijke overlast
sterk afhankelijk isvan plaatselijke
omstandigheden. Vooral in hellende gebieden
en bij minder optimaal functionerende systemen zullen deeffecten eerder en duidelijker
waarneembaar zijn.

Aanbevelingen
Deeffecten van een klimaatontwikkeling
staan niet opzichzelf Deaanbevelingen zijn
daarom gekoppeld aan deontwikkelingen die
plaatsvinden in de huidige praktijk.

Detoename van het afvoerend oppervlak
in bestaand gebied iseen factor waarvan het
effect vergelijkbaar isen versterkend werkt op
een eventuele toename van neerslag.Bij controle van het functioneren en het ontwetpen
van(maatregelen aan)systemen dient veiligheid en ruimte voot flexibiliteit in het functioneren van systemen teworden meegewogen.
Erdient een biedere afweging te worden
gemaakt dan wetraditioneel gewend zijn. Het
gericht overdimensioneren van belangrijke
afvoertiajecten iseen optiedieop kortere termijn kan leiden tot (vaakbepetkt) hogere kosten en op langere termijn tot mindet problemen.Het inzicht in het wetkelijke
functioneren van afvalwatersystemen dient te
worden vergroot om eventuele maatregelen
beter te kunnen onderbouwen.
Deeffecten van de klimaatontwikkelingen
met een toename van deneerslagzullen het
eerstzichtbaar worden in hellende gebieden en
in systemen die minder optimaal functioneren
en waarbij de overlast(nu) nog kan worden
opgevangen door tijdelijke berging van water
opstraat. Ook in het stedelijke gebied dient
aandacht teworden geschonken aan ruimte
voorwater (opstraat).Het messnijdt aan twee
kanten bij het afkoppelen van tegenwater van
afvalwatersystemen. Het regenwater te benutten, teinfiltreren in debodem ofaftevoeren
naar oppervlaktewatet isin veelsituaties een
belangrijke optie om bestaande systemen op
een duurzame wijze te ontlasten.
Vervolgonderzoek kan wordengerichtop
het ontwikkelen van langetermijn maatregelen
en strategieën omdeeffecten van klimaatontwikkelingte kunnen opvangen. Een brede
afweging van kosten eneffectiviteit van maatregelen iseen basisvoordekeuzevaneenverantwoorde strategie voor inspelen opde effecten
vaneen mogelijke klimaatontwikkeling.*

Water op straat,gevaarlijk onder meer door opdrijvende putdeksels.
M B
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