DAGBOEK VAN HOOGHEEMRAADSCHAP VAN DELFLAND VAN
13 T / M 18 S E P T E M B E R

Wateroverlastin
Delfland
Aanhoudendehevigeregenvalopzondag 13 enmaandag 14septemberincombinatie methogebuitenwaterstanden, wegensstormachtigewinduitwestelijke richting leiddeindeavond,nachtenochtend toteenneerslagvanmca dan115 mm(dcgemidddcldejaarlijkse neerslag inNederland isSoo
mmj. Dithad totgevolg datdeopzaterdag enzondag ingezette bemaling (allepolder-enboezemgemalen]desituatie nietmeeraankonwatleiddetoteencalamiteuzesituatie.Ditondankshetfeit
datDelfland vantevorenrekening hadgehouden metextraregenvalinhetweekendenhiervoor
zaterdag eenbuffer van5cmextraverlaging tenopzichtevanhetnormalepeilindeboezemhad
gerealiseerd. Eenreconstructievandaß totdagdoorhetHoogheemraadschap van Del/land.
Opzondag rond middernacht vroeg het
hoofd vandeSector Peilbeheer aandedirecteur toestemming omdebemaling inde
wcidcpolderstestaken teneinde voldoende
ruimte tehebben opdeboezem voorde
bemalingvandebebouwdepolders(stedelijkeenglastuinbouwgebieden).Dedirecteurgafopdracht omaldatgene tedoenwat
nodig wasomdebebouwdepoldersdroogte
houden endeboezemkaden in stand te
houden.
Om2.00uur werd het crisisteam opgeroepen.Dedijkgraaf diereeds wasgealarmeerd,ging het veld in omzich persoonlijk
opdehoogre testellen vandesituatie.Inde
vroegeochtend bleekdat debemaling van
deboezem vanDelfland (normaalgoedvoor
185.000kubieke meterper uur)onroereikend
wasomdegevolgen vandeextreme neerslag
debaasteblijven: verschillende polders
stonden onder water.Om 5.30uur werden
daarom deeerste noodpompen besteld,verder werden door ledenvan hetdijkleger, de
brandweer en vrijwilligers zandzakken
gevuld enbijdekritiekepunten aangebracht. Indeloop vandedagen wasereen
voortdurende noodzaak totplaatsingvan
zandzakken waardehelevoorraad zandzakken vanDelfland (circa60.000)aan isopgegaan enmoesten 15.000extra zandzakken
worden besteld voordirecte levering.Ook
zijn door andere instanties zandzakken ter
beschikkinggesteld.Dezandzakken en het
voorradigezand werden bij de uitgifteplaatsengratis ter beschikking gesteld.

insamenspraak metdeCommissaris der
Koningin,overrot instelling vaneencrisisteam,waarbij naast brandweer en politie
ookDelfland wasbetrokken. Ditstond tot
maandag 14september om 18.00uur onder
leidingvandeburgemeester van Naaldwijk,
deheerT.Elzenga,daarna tot woensdag16
september 16.00uur onder leidingvande
burgemeester vanDenHaag,deheerW.
Deetman,waarna het heft weerdoordeburgemeester vanNaaldwijk in handen werd
genomen.Verschillendemalen perdagis
doordedijkgraafvergaderd metdit team
door middelvantelefonische conferenties.
Ookdehoogheemraden werden hierbij
betrokken en hebben zonodigdedijkgraaf
vervangen enondersteund. Ditcrisisteamis
inmiddels opvrijdag 18 seprember om13.45
uur opgeheven.
Het crisisteam vanDelfland coördineerdevanuit hetgemeenlandshuis inDelft de

activiteiten bijdekaden endepeilbehcersing.Verderisten behoevevanhet beantwoorden van vragen vanburgers eentelefoonteam ingesteld opmaandagochtend om
08.00uur.Het crisisteam en deSectorPeilbeheerinhetgemeenlandshuis teMaassluis
hebben vanafdat moment continu gedraaid
tot voorlopigmaandag 21 september08.00
uur. Erwerddoordemedewerkers gewerkt
volgenseenzogenaamd continurooster. Het
telefoonteam enhet team communicatie
hebben vanmaandagmorgen tot woensdagavond 21.00uur ookconcinu gedraaid.Daarnazijn dezetweeteams van07.00uur tot
19.00uurgaan werken,voordeoverigeuren
isdereceptie uitgebreid.Delfland kreeg
enkeleduizenden telefoontjes teverwerken.
Demeestgestelde vragenwaren: "waarom
doensommigegemalen het niet","iseral
iets bekend overevacuatie","iser hulp
nodig","zijn erzandzakken voorradig",
"waar betalen weonze belastingaanslagen
voor"en"iseralwat bekend over schadevergoedingen".Het team communicatie wasen
blijft indenachtelijke uren hoedanook
telefonisch bereikbaar voorhetcrisisream en
demedia.
Deproblemen concentreerden zich in
het Westland en in het bijzonder inde
omgeving van herZwerhkanaal ende
KanaalweginDeLierwaarhet water overde
kadestroomde hetgeenom 13.00uur onder
controle was.BijdeZwethkadeWoudsePolderdreigdeeenoverstroming diedoorde
inzet vanhet dijkleger, brandweer, betrokkenen en vrijwilligers isvoorkomen.
Ookopveelandereplaatsen liepwater
overdewaterkering. Eldersdeden zichook
problemen voor,mername waarhetboe-

Hetcrisisteam achtte,na ruggespraak
metdedijkgraaf, het instellen van uitgebreidedijkbewaking vandeboezem-enpolderkaden geboden.Debewaking werd ingesreldendenodige instanties werden gealarmeerd.Degcmccnrcn in hetgebied gingen,
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zempeil in normale situaties aldicht bij het
maaiveld staat,zoalsindehistorische binnenstad vanDelft. Indegemeente Den Haag
wasveelwateroverlast waar ondermeer
woonboten moesten worden afgesloten van

vanvelendaarbij wasdeveiligheid vande
waterkering minder zorgelijk dan deavond
daarvoor.Opdat moment ondervonden echternogveelwoningen enbedrijven overlast
van het water.Deboezemwaterberging in

Erdedenzich nogsteeds velesituaties
voor waarbij aandachtgeboden was.Het
waterpeil indepolders wasopalle watergangen nogsteeds abnormaal hoog.Wat
betreft deboezem stond deomgeving vande
Zwethen hetWestland nogsteedshoger
dan het Rijn-Schiekanaal ende boezemkanalen indedriehoek Delft-Maassluis-Rotterdam. Verschillende poldersengrote delen
vanhet boezemgebied stonden nogsteeds
onder water.Dankzij devele maatregelen
tot versterkingen verhoging van waterkeringen endeinzet vanvelenwerddeveiligheid vandewaterkeringminder zorgelijk
dandeavond daarvoor.
Dedaaropvolgende uren werdvanuit de
optiek beheersing vandeboezem bezien in
welkevolgordeookdegemalen indeonbebouwdegebieden weerkonden worden uitgemalen.
Aannemers werden gecontracteerd die
met inzetvan militairen enanderen noodpompen plaatsten bijde boezemgemalen
Scheveningen, Westland,Zaaijer enSchiegemaal.Dit had eenbelangrijk verlagend

nutsvoorzieningen. InRijswijk liet het
water onder andereeen volkstuinencomplex
onder water staan.Deactiesvan Delfland
verplaatsten zich meer enmeer van het aanbrengen vanzandzakken naar het uitmalen
van water uit depolders naar deboezems.
Om t5.oouur isereenalgemeen vaarverbod
voorallevaarwegen binnen Delfland afgekondigd. Het Ministerie vanDefensie stelde
diemiddag 50militairen ter beschikking.In
totaalwerden 150militairen ingezetdie
hebbengeassisteerd bij het versterken van
boezemkaden, het transporteren en leggen
vanzandzakken en het installeren van
noodpompen.
Devoordenacht van maandag 14op
dinsdag 15september aangekondigde
Noordwesterstorm dieopmet namedeboezembemaling eenzeernegatiefeffect zou
hebben gehad heeft gelukkigniet indeverwachtevormgewoed.Ookdehoeveelheid
neerslagbleefbinnen deperken waardoor
het boezempeil van uur tot uur kon dalen.
Om middernacht stond dit peilnogop
gemiddeld 22centimeter boven Delflands
Peil(DP).Opdinsdag 15 september om06.00
uur wasdat met 2 cmgedaald.
Indeochtend vande 15eseptember was
het waterpeil opallewatergangen nog
steeds uitzonderlijk hoog.Verschillendepolders stondengedeeltelijk onder water.
Dankzij develemaatregelen tot versterking
enverhoging vanwaterkeringen ende inzet
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deOudeenNieuweBroekpolder wasopdat
moment vollediggevuld (róo.ooom3).Inde
Calmoeskadevan het Hooipoldertje ontstond eengat dat spoedigkon worden
gedicht waarop eenaanvullende verhoging
metzandzakken werd aangebracht.

effect ophet boezempeil.Alseerstewerd het
poldergemaal vandeKralingerpolder aangezet.Laterzijn ookdegemalen vandeweidepolders aangezet. Indepolders kwamenop
dat moment nogzeerhoge waterstanden
voor,tot circapocmboven normaal peil.

Later in deavond stond het boezempeil
op rocm bovenDPen konden nogmeer van
deingehuurde pompen worden ingezet bij
boezem-enpoldergemalen. In totaal zouden
dezenoodpompen eenextra capaciteit leverenvan circa 25.000kubieke meter per uur.

Opdinsdagwerdom 23.00uur, metde
maximale inzet vanalle boezemgemalen,
noodpompen inbegrepen, continu een
maximalebemalingscapaciteit van250.000
kubiekemeter peruur bereikt.Ookde bijplaatsingvan pompen door hulpverleningsdiensten en particulieren voorhet droogma-

lenvan woonwijken en bedrijven in polders
had effect. Ookkonden de graslandpolders
worden bemalen.Medeomdat het bleef
regenen zakte het boczempeildaardoor in
eerste instantie langzaam.
Indeochtend vanwoensdag \6septembervormdeeenpunt vanaandacht desnelheid waarmee depolders werden uitgemalen.Deuitwateringvanpolderwater diende
namelijk met beleid plaats tevinden.Te
grotepeildalingen inde polderwatcrgangen
nabij kaden kunnen namelijk funest zijn
voordestabiliteit vandekaden.Overstroming van kaden kwam opdat moment niet
meer voor.Opdiverseplaatsen sijpelde nog
welwater doordekaden heen, maarook
daar wasdesituatie onder controle.
Wegensgevaarvoor het bezwijken van
dewaterkering werd deZwcthkadeZuid
langsdeWoudscDroogmakerij voorautoverkeergesloten.DeLangeWateringkade,
dieeerder gesloten was,konweervoorverkeerworden opengesteld, zij het dat ten
aanzien vanzwaar verkeermet belanghebbenden werd afgesproken debeladingvan
vrachtauto's sterk te beperken.
Opdat moment had het telefoonteam
naar schatting2.500telefoontjes verwerkt.
Opdonderdag 17 septembet had deboezemdenormale peilhoogtebereikt.De
actiesvanDelfland richtten zichopdat
moment meeren meer opcontroles.Kaden
lieten opveelplaatsen nogwater door maar
het daarmeegepaard gaandegevaarvoor
verzakking wasbestreden.Waaraandepolderzijde water abnormaal hoog tegende
kadestond en dewaterkering wasverzwakt
doorverweking, werd nogsteeds frequent

gecontoleerd ofhet polderwater niet tesnel
daalde.Debezorgdheid voor het alsnog
bezwijken vande boezemkaden door tesnelleboezembemalingvertaaldezich in frequente inspecties vandevolgende kaden:de
Woudsepolder langs deZweth,dekaden aan
weerszijde vandeSchietussen Delft enRotterdam endekaden aan beidezijden vande
Boornervliet nabij het boezemgemaal in
Maassluis.Enkelepolderkaden vroegen in
dezelfde mate aandacht.Dezewaterkeringenwarden deDroogmakerij indeZuidpoldervanDelfgauw, bij Oude Leedeeneen
kade tussen deWoudsepolder endeWoudse
Droogmakerij.
Desituatie opvrijdag 18 september om
12.00uur isalsvolgt:
Deboezemwaterstand staat sindsgisteren ophet normale boczempeil.Denoodbemalingdieter versterking vandeboezemcapaciteit geplaatst is,isstopgezet.Desituatie
laat het zelfs toedatdereguliere boezembemalingscapaciteitgereduceerd wordt. Om
15.00uur kon het algemenevaarverbod in
het Westland worden opgeheven met dien
verstandedat demaximale vaarsnelheid5
km/uur bedraagt.
In 15 vande58 Delflandse polders isnog
sprakevanernstige wateroverlast.Door het
bijplaatsen vannogmeerextra bemalingscapaciteit wordr dewaterstand indezepolderszosnelmogelijk verlaagd tot het normalepeil.Indemeeste polderszaldit begin
volgende weekhetgevalzijn.
Desituatie ten aanzien vandekaden is
onder controle.Waakzaamheid blijft echter
noggeboden,omdat bij tesnelle verlaging
vanhet peil in dewatergangen direct langs

een kadedestabiliteit ingevaarkomt,zoals
reedseerder aangegeven.De kadengedeelten
inVlaardingenwaar het binnentalud dreigdeafteschuiven ofdaar waar water in ernstige matedoordekadesijpelde,zijn met
zandzakken versterkt.
Opdekantoren vanDelfland hebben
circa220personen in ploegendiensten
continu gewerkt omdeontstane problemen
en degevolgen daarvan op relossen, f
Foto's:FritsdeHaanHoogheemraadschapvan
Deljland.
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