PLATFORM

deelstroomgebiedsvisieAmstelland,dieinhet
kadervanhetnieuwewaterbeheeronderregie
vandeprovincieUtrechtsamenmethetHoogheemraadschapAmstel,GooienVechten
Rijkswaterstaat directieUtrecht isopgesteld.
Voorhetmakenvaneenconcretevisieop
waterberging ishetvanbelangde hoeveelheid
bergingsruimte tebepalendienodigisomtoekomstigewatetoverlast tevootkomen.Toekomstigewatetovetlastkanontstaan doortoenemendeextremeneerslagals gevolgvaneen
warmer klimaat.Deuitgevoerdestudiesvan
hethoogheemraadschap kondentotvoorkort
opditpuntgeenduidelijkheid verschaffen.

WateroverlastinDeStichtte
Rijnlanden
T E U N WENDT, GRONTMIJ ATDELING WATER
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ERIC HADDINK. HOOGHEEMRAADSCHAP DE STICHTSE RIJNLANDEN

Hoegroot isde wateroverlast in het zuidelijkdeelvan deprovincieUtrecht?Waarishetwatersysteem
nietrobuustgenoegomtoekomstigeextremeneerslag teverwerken?Enwelkeinspanning isnodig om
problemen tevoorkomen?Dezevragenstaancentraal inheronderzoek 'Onderbouwingwateropguve
Amstelland',dieGrontmijvoorHoogheemraadschap DeStichtseRijnlanden uitvoerde.Destudie
vormtdeonderbouwing van dewateropgavediehethoogheemraadschap heeftopgesteldten behoeve
van dedeelstrooingebiedsvisicAmstelland.
Hetwaterschapbeschiktealovereen
kwalitatieveanalysevandeknelpunteninhaar
watersysteem,gebaseerd op debijhetwaterschapaanwezigekennisenervaring.Redelijk
bekendzijndanookdelocatieswaarwateroverlastvoorkankomen.Nietbekendwasde
mogelijkeomvangvandeoverlast.Ookwas
nietbekendofenwaardoorklimaatveranderingoverlastzoukunnenontstaan indetoekomst.Behoefte bestonddaaromaaneenmeer
kwantitatieveonderbouwingvandeknel-
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punten.Grontmij kwamnadriemaandentot
deconclusiedatgeengroteproblemenverwachtwordeninhetgebiedvandeStichtse
Rijnlanden.Ooknietwanneerhetklimaatin
denabije toekomst verandert,mitsdegesignaleerdeknelpuntenworden aangepakt.
IndeWaterstructuurvisieuit2002geeft
hetwaterschapaanwelkegebiedeninaanmerkingkomenvoorwaterberging.Dezevisie
gebruiktehetwaterschapalsbasisvoorde

Inundatieberekeningen vereisennauwkeurigekaartenvanhetmaaiveldendepeilgebiedeneneenberekeningvandestijgingen

Studiegebied HoogheemraadschapDeStichtte Rijnlanden.
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Wateroverlastbestaatinvelesoortenen
maten:wateropstraat,waterop maaiveld,
watetindekruipruimteeninundaties.Het
zijn degevolgenvanhetnietsnelgenoegkunnenafvoeren vanextremehoeveelheden regenwater.Debesprokenstudieheeft betrekking
opwateroverlastdoorinundaties.Hetgaatom
wateroverlastwaarbij hetwaterpeil ineen
waterlooptotbovenmaaiveldstijgt. De studie
geeft aanwaarinundatiesoptreden.Nietoveralleidtdittotovetlast.Bepaaldiswaatinundatiesoverlastveroorzakenenhoegrootdie
overlast is,ofwel hoeveelwaterbergingnodigis
omoverlasttevoorkomen.Indestudiezijn
tevensoplossingsrichtingen verkend,waaren
hoeberginggerealiseerdkanworden.
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Deelstroomgebieden
~|Amsterdam-Rijnkanaal
KrommeRijn
LeidseRijn
Lopikerwaard
Stadsgebied Utrecht
Uiterwaarde
Utrechtse Heuvelrug
Woerden
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waren niet mogelijk en het rekeninstrumentarium moest in korte tijd operationeel zijn.

van het waterpeil bij extreme neerslag. Hiervoor iseengebiedsdekkende neerslag-afvoermodelleringnodig,waarinzowelde hydrologischeafvoerprocessen uit het
oppervlaktewater- alshet grondwatersysteem
worden meegenomen. Het beheersgebied van
Hoogheemraadschap DeStichtse Rijnlanden
omvat verschillende soorten watersystemen. In
het westen liggen devlakke poldergebieden
van Woerden en de Lopikerwaard.In hetoosten ligtdeUtrechtse Heuvelrug,deLangbroekerwetering en het Kromme Rijngebied met
aanzienlijk meer vrije afwatering. Zowel het
neerslag-afvoerproces alshet inundatiegedrag
van beide typen systemen isverschillend. Beide
systemen zijn in één model gesimuleerd. Het
uitvoeren van dezeberekeningen voor een
gebied van 82.000hectare in een tijdsbestek
van driemaanden vereist een pragmatische
aanpak. Uitgebreide gebiedsinventarisaties

Tak

Om aan dezeverschillende eisen tegemoet
te komen iservoorgekozen gebruik te maken
van het bestaande SIMGRO-model 'Water rijk
Utrecht'. Met dit niet-stationaire numerieke
model worden zowel het verloop van de waterpeilen oppeilgebiedsniveau alshet verloop van
degrondwaterstanden geïntegreerd gesimuleerd.Dit geavanceerde model isalvaker door
Grontmij ingezet voor hydrologische berekeningen voor het waterschap. Het model isvoor
dit onderzoek voorzien van een compleet
nieuwe modellering van het oppervlaktewatersysteem gebaseerd opde legger, peilgebiedenkaart en debeschikbare gevens van
stuwen engemalen. Hierin zijn alle peilgebieden (circa700)opgenomen. Niet voldoende tijd
was erom alle kunstwerken te inventariseren
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en op tenemen in demodellering. Derhalve
kon alleen van deopdeboezem lozende gemalenen stuwendeQ[h)-relatieworden gebaseerd op de werkelijke afmetingen van de stuw
ofcapaciteit van het gemaal.Voorde overige
stuwen engemalen isdeQ[h)-relatie bepaald
opbasis van ontwerpnormen en het afstromende oppervlak.
Toegepaste normering
Volgends deCommissie Waterbeheer 21e
eeuw ispas sprake van wateroverlast alseen
gestelde norm wordt overschreden. Dat wil
zeggen dat inundaties overlast veroorzaken als
zevaker voorkomen dan acceptabel is.Deze
toegestane herhalingstijd isafhankelijk van
het landgebruik. In tabel 1 zijn deze normen
per type landgebruik weergegeven.Bij aanvang van het project wasnog niet duidelijk
welke norm toegepast moest worden. Derhalve
iszowelde adviesnorm van de Commissie
Waterbeheer 21eeeuw alsde strengere norm
van deUnievan Waterschappen doorgerekend.
Het maaiveldcriterium geeft aan hoeveel
procent van dat landgebruik in een peilgebied
mag onderlopen zonder dat sprake isvan overlast Met het modelzijn demaximale peilstijgingen bij extreme buien, met herhalingstijden van 1,10,20,25,50en 100jaar berekend.
Op basis van de statistieken van het KNMI zijn
neerslaggebeurtenissen van meerdere dagen
samengesteld diedezeextreme buien bevatten.
Deberekende maximale waterpeilen zijn vergeleken met hetActueel Hoogtebestand van

InundatiesindeomgevingvanWoerden.
•
gemalen
• • afvoergebieden
waterlopen
/''./ wegen
• i geinundeerdgebied in huidigesituatie
| | toename inundaties bij
klimaatscenario"Centrale schatting"
• • toename inundaties bij
klimaatscenario "Bovenschatting
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Nederland. Opdeze wijze kon per herhahngstijd het areaalgeïnundeerd oppervlak per
berekende situatie bepaald worden.Bijdeze
aanpak isaangenomen dat eenT=100bui ook
eenT= 100waterstand oplevert.Dit hoeft niet
zo tezijn, met name niet voor de lager herhalingstijden. Deoptredende peilstijging isook
afhankelijk van het systeemgedrag en de
hydrologische voorgeschiedenis van het peilgebied. Grote aantallen buien zijn echter niet
doorgerekend om zodeherhalingstijd te bepalen waarbij een (peil)gebied faalt. De ervaring
bij Grontmij isdat met name voor de hogere
herhalingstijden (T= 25en groter) deze methodenauwelijks meer zekerheid biedt over de
nauwkeurigheid. Degehanteerde methode
geeft dus niet aan bij welke herhalingstijd het
systeem faalt, maar ofbij een bepaalde herhalingstijd welofgeen inundaties optreden.
Op basis van delandgebruikskaart van
Nederland isper pixelvan 25x25meter
bepaald welkeherhalingstijd maatgevend is.
Met het model isbepaald ofdaarbij inundaties
optreden ofniet.Op basis van het aantal
geïnundeerde pixels per type landgebruik kan
perafvoergebied het areaal met overlast
bepaald worden.Met aangepaste neerslaggebeurtenissen isde toename van de overlast
tengevolgevan klimaatscenario's 'centrale
schatting'en 'bovenschatting' berekend.De
'centrale schatting'gaat uit van een stijging
van de temperatuur met tweegraden in 2050
en tien procent zwaardere buien tegen een
temperatuurstijging van viergraden en 20procentzwaardere buien bij de 'bovenschatting'.
Om oplosssingen voordeoverlast te verkennen
istenslotte het effect vaneen aantal maatregelen uit de bekende trits vasthouden, bergen, afvoeren onderzocht.

Resultaten
Depragmatische aanpak van het projecr
vereisteen tweesporen-aanpak. Het ene spoor
wordt gevormd door de modellering en de
daaruit volgende rekenresultaten. Het tweede
spoor iseen serie workshops en overlegmomenten, waarbij zowelinvoerdata als rekenresulraten gecontroleerd, besproken en bijgesteld zijn. Doordezeaanpak konden Grontmij
en het hoogheemraadschap gezamenlijk vaststellen dat de berekende inundatiegebieden
ook inderdaad overeenkomen met de verwachteofbekendegebieden met wateroverlast.
Deresultaten van destudie zijn weergegeven opoverzichtelijke kaarten.Per klimaatscenario zijn de locaties met wateroverlast weergegeven. Inbijbehorende tabellen is
het aantal hectares met overlast per afvoergebied en de benodigde extra berging weergegeven.Demeeste overlasrzaloptreden in
het gebied vanWoerden (zieafbeelding 2).
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Belangrijkste knelpunt vormt het boezemgebied van deOude Rijn. Indien de lozingvan de
Oude Rijn bij de schutsluis bij Bodegraven
beperkt wordt, treedt een snelle peilstijging
op,waardoor maalstops moeten worden afgekondigd voor deomliggende polders. Doordat
maalstops het eerst worden opgelegd aan
polders met denodige bergingsruimte, blijft
deoverlast voornamelijk beperkt tot de
omgeving van Woerden en het gebied bijZegveld.Debouw van een reedsgepland nieuw
gemaal bij Gouda zaloverlast op deGekanaliseerdeHollandse IJsselgaan voorkomen. Ook
voor deLeidseRijn wordr door de verplaatsing
van de lozing van de wijk LeidseRijn naar de
Haarrijn geenoverlast verwacht.
In het scenario'huidige situatie' wordt bij
toepassingvan de\VB21-normvoor diverse
locaties wateroverlast berekend, met een gezamenlijk oppervlak van circa440hectare tegen
circa830hectare bij toepassing van de Unienorm. Dit isbijna een verdubbeling. Ten
gevolgevan de klimaatverandering neemt de
overlast toe.Bijde'centrale schatting' bedraagt
de toename van het geïnundeerde areaal circa
25procent. Bijde'bovenschatting' isdit circa
35procent.Tevens blijkt dat door klimaatveranderingen de huidige gebieden met wateroverlastgroter worden, maar dat er nauwelijks
nieuwegebieden bijkomen. Uitdeze resultaten blijkt dat het meer uitmaakt welke norm
gekozen wordt dan welk klimaatscenario
gehanteerd wordt.

Conclusies
Degehanteerde methode van aanpak blijkt
toepasbaar voor het bepalen van regionale
wateroverlast en isderhalvegeschikt voor studies dievisie-en planvorming beogen. De studieheeft voor het waterschap een groot aantal
aandachtsgebieden opgeleverd vooreen verdereuitwerking van de wateropgave en vaststelling van normen voor wateroverlast.
Ervaring met degehanteerde methode
levert devolgende aandachtspunten op:
• Essentieelvoorinundatieberekeningen isde
beschikbaarheid vaneenbetrouwbare maaiveldhoogrekaart eneenactueleen nauwkeurigepeilgebiedenkaart.Metname instedelijkgebied en bosgebieden blijkt het
ActueelHoogtebestand vanNederland (op
ditmoment),geziende onnauwkeurigheid,
nietgeschikt voor inundatieberekeningen.
• Analysevan deberekende inundaties heeft
in een aantalgevallen geleid tot een aanpassingvan de bestaande digitale peilgebiedenkaart.Tevens laten de berekende
inundaties feilloos zien waar zich onderbemalingen bevinden indien onderbemalingen niet zijn opgenomen in depeilgebiedenkaart.

•

Door degekozen aanpak en het onvoldoende beschikbaar zijn vangegevens in
het stedelijk gebied zijn de knelpunten
qua wateroverlast in stedelijke gebieden
onvoldoende naar voren gekomen.

•

Voorde boezem iseen aanvullend hydrodynamisch model (zoalsSOBEKofDUFLOW)nuttig om het transport vande neerslagafvoer in de boezem en effecten van
opwaaiing beter in beeld te brengen.

Tot nu toe worden bij de waterschappen
verschillende methoden gebruikt voor het
berekenen van wateroverlast. Dekeuzevan de
berekeningsmethodiek heeft grote invloed op
het resultaat. Om vergelijking van resultaten
mogelijk temaken ishet dan ookvan belang
dat, in iedergevalop deelstroomgebiedsniveau, met provincies en andere waterbeheerders afspraken gemaakt worden over:
de bepaling vande maatgevende neerslaggebeurtenis,
de methode van bepaling van het maatgevend grondgebruik,
de bepaling van de maatgevende hydrologische voorgeschiedenis,
debepaling van degrootte van de beheerseenheden
en debepaling van andere vormen van
wateroverlast, bijvoorbeeld grondwateroverlast door beperkte afwatering.
Deomvang van de grondwateroverlasr
wordt momenteel alonderzocht in een vervolgstudie waarbij Grontmij voorhet hoogheemraadschap en Rijkswaterstaat de bergingsmogelijkheden in deLopikerwaard en de
Gekanaliseerde Hollandse IJsselverder uirwerkt.
Daarnaast worden deresultaten van deze
studie gebruikt om in het waterbeheersplan
vanDeStichtseRijnlanden vast te leggen in
welkegebieden dekomende planperiode aandacht besteed moet worden aan mogelijke
wateroverlast.

Evaluatie
Terugkijkend naar het doel van destudie kwantificering van deomvang van de overlast
en debenodigde hoeveelheid waterberging zijn de resultaten van dezestudie zeer bevredigend voor het hoogheemraadschap, zeker
met inachtname van debeperkte tijd waarin
het project isuitgevoerd en de onzekerheden
in een aantal invoergegevens in relatie tot het
schaalniveau. Alsgedetailleerdere watersysteeminformatie beschikbaar is,isde methode
ook goed bruikbaar vooreen kleiner schaalniveau.

