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HoogwaterrondDen
Boschgoedvoorspeld
Tijdensdehoogwarerpenodevanafgelopen oktoberisdoorwaterschapDeDomme! insamenwerkingmetArcadisHeidemijAdviesindeomgevingvan 's-Hertogenboschgebruikgemaakt van het
hoogwatervoorspellingsmodelHowabo(hoogwaterBosscheBroek).Methetmodelbleekhetmogelijkom,ajhankehjk vandejuistheid vandevoorspellingenquaneerslagendeMaaswaterstanden,
maximaal tweedagenvoora/deernstvanhethoogwateropdeDommelinteschatten.Metde
modelrcsultaten konbijvoorbeeld voorspeldwordendatondanksdeverwachtestijging vande Maas
ergeenstijging vanhetpeilvandeDommel meerzouoptreden.Ditbleekookzotezijn. Ingrijpende
maatregelenalsontruiming, evacuatieo/deinzetvanhetretentiegebiedBosscheBroekhoe/denniet
tewordengenomen.L. GernervanArcadisenA. vandeLooijvanwaterschapDeDommelvertellen
ermeerover.

WSA

Afl). 1:

Schetswaterbeheerrond's-Hertogenbosch.
WSA=waterschapDeAa
WSD=waterschapDeDommel
WSM=waterschapDeMaaskant.

Dewaterstanden indeDommel nabij
's-Hertogenbosch zijn moeilijk tevoorspellen vanwegehetcomplexe watersysteem
ter plekke.DeDommelendeAakomenin
's-Hertogenbosch samen indeDieze.Afvoer
naar deMaasvindt plaatsviadespuisluis
Crevecoeur indeDiezeofviahet
Drongelensch kanaal (afb. 1).Deafvoer
wordtgestremd wanneer hoge waterstanden opdeMaasoptreden.Desituatiein
's-Hertogenbosch isdanookmetname
kritiekalstegelijkertijd hogeafvoeren in
Dommel enAa(totaal circa200m3/s)en
hogeMaasstanden (meerdan3,90m+NAP)
optreden.
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Omgrootschalige overstromingen
in 's-Hertogenbosch
tevoorkomen isdoor
Heidemij in151515en
1995onderzoek
verricht naar mogelijke maatregelen.Op
basisvan het
gekozen beschermingsniveauvan
circai5ojaarenop
basisvankostenen
effectiviteit, is de
mogelijkheid
bekekenom het

natuurgebied BosscheBroekalsretentiegebiedintezetten.Arcadisontwikkeldeter
ondersteuning eenvoorspellingssysteem,
waartoeookhetmodel behoort.
Dat wasbijna gereed voorgebruik toen
doordezwareregenvalhetpeilvande
DommelendeAagevaarlijk ging stijgen.
Het modelendevoorspellingen dieermee
gedaan werden,konden meteen aandepraktijk getoetst worden.
Toepassingvanhethoogwatermodel
had tweedoelen.Heteerstewashetondersteunen vanbeslissingen vanhetcrisisteam
door hetberekenen vanverwachte waterstanden.Hettweededoelwashettestenof
deberekendevoorspellingen ookdaadwerkelijk zoudenoptreden (testen vande
gevoeligheid vandediverse invoerparametersenverificatie vanhetmodel).
Bovendien wasditbij uitstek eenmooie
gelegenheid omtetesten ofeen model echt
bruikbaar istijdens eenhoogwatercrisissituatie.
Inhetrekenmodel werden degemeten
neerslaghoeveelheden vandeafgelopen vijf
dagen ingevoerd endeneerslagvoorspellingen voordekomendedriedagen(6-uursgegevens,afb.2).Verderwerdenookde
gemeten enverwachte Maaswaterstanden
(6-uursgegevens,afb.3)ingevoerd.Deneerslagafvoerrelatie werdindeverschillende
berekeningen niet gewijzigd.
Het KNMIleverdedagelijks degevallen
neerslagvandedagervoorendemeteoro-

DeDommelbuitendeoeversgetreden.
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Gemetenenvoorspeldeneersla^hoeveelheid.

loogvandevliegbasis Eindhoven leverde
dagelijks nieuweneerslagvoorspellingen [6uursvoorspellingen) voordekomende drie
dagen.
Degemeten Maaswaterstanden werden
elketweeuur per fax verstrekt door waterschapdeMaaskant.Devoorspellingen van
deMaaswaterstanden waren afkomstig van
Rijkswaterstaat Zuid-Holland (12-uursgegevens).Devoorspellingen werden op
2 november gedaan, nadat depiek bij
Borgharen (Limburg)wasgepasseerd.
Vervolgensduurt het nogcirca driedagen
voordatdezepiek's-Hertogenbosch bereikt.
Indevoorspelling vandeDommeiwaterstand op29 oktober (vóór2november)
werddaarom geenrekeninggehouden met
eenwassend Maaspeil.

Voorspellingen
Op29oktoberen 2november zijn met
hetrekenmodel driedaagse voorspellingen
gedaan vanverwachte waterstanden en
debieten rondom 's-Hertogenbosch. Het
verwerken vanallegegevens in het modelen
het kalibreren vandestartsituatie op
24oktober kostebijna ééndag,een rekenrun
duurt ongeveer een halfuur, waarin een
periode van 12 dagen wordt gesimuleerd.
Uitdeberekeningen op29oktober volgt
deverwachting datdewaterstand tussen
29oktoberen 2 november naeen korte
dalingzalstijgen naar 3,60m+NAP(afb.4).
Dezeverwachtingkomt op29en30oktober
goedovereenmet deopgetreden waterstanden. Echter,degeleidelijke stijging op
31 oktober treedt niet op,omdat devoorspeldeneerslagop30en31 oktober grotendeelsuitbleef(ervielslechts8inplaatsvan
34mm).Achterafblijkt datdevoorspelde
neerslagongeveer 1 daglater en met eenveel
hogere intensiteit isgevallen (40mm inde

GemetenenvoorspeldeMaaswaterstanden.
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GemetenenvoorspeldeDommelwaterstandbijdeVughwstuw.
nacht van31 oktober op 1 november, afb.2).
Debeperktevoorspelbaarheid vandeneerslagintensiteit (hoeveelheid /duur bui)is
dusvangroteinvloed opdevoorspelling van
de waterstanden.
Uitdeberekeningen op2november
volgtdeverwachtingdat de waterstand
tussen 2en4november opongeveer
4,00m+NAPzalblijven steken.Erwordt
weinigneerslagmeer verwacht, maar het
stroomgebied vandeDommel zalnauwelijks leeglopen vanwegede toenemende
stremming doordeMaas(afb.4).Devoorspeldewaterstanden op2en3november
komen redelijkgoedovereenmet dewerkelijk opgetreden waarden.Devoorspelling
voor4november geeft echter een tehoge
waterstand. Ditwordt veroorzaakt door te
hoogvoorspeldeMaasstanden op
4november (afb.3).DeMaasverwachtingen
werden russen 2 en4november danook
geleidelijk naar beneden toe bijgesteld.

Naafloop vandehoogwaterperiode is
een berekening uitgevoerd met de werkelijk
gevallen neerslagen dewerkelijk opgetreden Maaswaterstanden (afb.4).Uitdeze
berekening blijkt dat de Dommelwaterstand
goed wordt berekend.Absolute verschillen
bedragen gemiddeld 12cm bij een afvoer
van 50tot n o m3/s.Het model lijkt
voldoendegoedgekalibreerd voor hoogwatersituaties.

Conclusies
Geconcludeerd kanworden dat het
model inzetbaar isincrisissituaties. Het
wastijdig operarioneel.Deeerste voorspellingen waren binnen 24uur gereed.Alle
toeleveranciers vaninformatie hadden
binnen korte tijd debenodigde data
beschikbaar.
Het modelisondersteunend gebleken
bij beslissingen van het crisisteam, f
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