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schadeverloop voorhetgehele beheersgebied
van Hollands Noorderkwartier inkaartte
brengen.
Opbasis van alleen een balansbenadering
wasberekend datde polder naééndagvol
water zou staan.Daarbij waseen bresbreedte
van 50meter aangehouden. Het inundatieprocesblijkt echter veel langzamer teverlopen.
Het 'langzame' inundatieproces wordt veroorzaakt doordebeperkte hydtaulische capaciteit
van hetboezemkanaal. Het boezemstelsel
werkt daarbij alseen flessenhals. Wanneer
wordt gekeken naar dewaterstanden inhet
boezemkanaal,danisde flessenhals duidelijk
zichtbaar. Opeen paar kilometer afstand van
debres isdedalingvan de waterstand nauwelijks merkbaar. Eenzelfde fenomeen is bekend
bij tegrotegemalen dieeen kanaal kunnen
'leegtrekken'.
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Watgebeurt erpreciesals een boezemkade doorbreekt en kunnen dannog maatregelen wordengenomen om deschadetebeperken?Metbehulpvanmodelsimulatieszijn dezevragen onderzocht.De
hydraulische capaciteit van boezemkanalen blijkt een bepalendefactor tekunnen zijn voorhet
instroomdebietnaardepolders. Hierdoor kan eenpolderveel langzamer vollopen danineerste
instantie wordt verwacht en bestaat nog tijd omnoodmaatregelen tenemen. De resultaten zijn van
belang vooreen adequaat calamitciteubeheer. maarookvoorde normering van de boezemkaden.
De normering isimmersgebascerd op deverwachteschade na kadedoorbroak.
In principe zalmen een kadebrcuk altijd
willen voorkomen, maar dekosten vanhet
kadebeheer moeten worden afgewogen tegen
de baten.Een rationele methodeomde ernst
vaneen kadebreuk tebeoordelen isderisicobenadering:hetrisico isgelijk aan dekans opeen
kadebreuk maal degevolgschade.Dezerisicobenadering ligt tengrondslagaan deIPO-richtlijn terbepalingvan het veiligheidsniveau van
boezemkaden. Indeze leidraad isde toelaatbare
kans vaneen kadedoorbraak gerelateerd aan de
gevolgschade van een doorbraak. Bijeenhoge
gevolgschade isde toelaatbare kansop 1:1000
jaar (eensinde 1000jaar)gesteld, terwijl bij
weiniggevolgschade 1:10jaar voldoet.Dit wil
overigensnietzeggendatdekansopeen breuk
van dekadeeensinde tienjaar bedraagt. Deze
kansisnamelijk degecombineerde kansophet
bereiken vanhetmaximum boezempeilenhet
bezwijken van de kade,enligt veealindeorde
van 1:100x1:10=1:1000voordelaagste klasse.
Degevolgschade vormt daarmee de basis
voor de normering. Dezewordt bepaald door
het grondgebruik endediepte van hetwater
na inundatie.Veelwaterschappen bepalende
diepte opbasis van een balansvergelijking.
Daarbij wordt deboezem alseenbak
beschouwd diebijeen doorbraak leegstroomt
in een andere bak,depolder.Debresgrootteen
diepte isbepalend voor desnelheid waarmee
depolder volstroomt. DoorhetHoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier ende
ProvincieNoord-Holland isinhetkadervan de
noimeting van boezemkaden een studie uitgevoerd naar destabiliteit endegevolgen van een
boezemkadebreuk.
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Doorbraken op anderegesimuleerde locaties indeboezem leverdeneenzelfde resultaat,
maat erzijn ooklocaties,metname inde
buurt van grote meren, waar hetinundatieproces welsnel verloopt.

Kadebreuk
Het bezwijken van een boezem begint
meestalmeteen kleineopening,die inenkele
uien uitgroeit toteen aanzienlijke bres1).De
uiteindelijke omvang vandebresismoeilijk te
voorspellen enhangt onder meer afvanhet
materiaal,deconditie van de keringende
waterstand inde boezem.
Om hetinundatieverloop inde polder
nauwkeurig teonderzoeken iseen gecombineerd één-entweedimensionaal model vande
boezem enpolder gemaakt (Sobek).Methet
modelzijn verschillende doorbraken gesimuleerd voor één specifieke polder.Daarnaastis
gebruik gemaakt vaneengecombineerd ééndimensionaal model van deboezem eneen bakmodel vandepolder omhetinundatie-en
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Schade
Deinundatieschade dieoptreedt alsgevolg
van een kadebreuk isberekend methetHISschadcmodel. Deschade wordt bepaald doorde
inundatiediepte enhet grondgebruik. Wanneer voordepolder Heerhugowaard wordt
gerekend met een balansmodel,dan isde
maximale schadedienaééndagwordt beteikt
circa800miljoen euro.Volgens demeer nauwkeurige benadering bedraagt deschade slechts
50miljoen euro enwordt demaximale schade
pasnatien dagen bereikt.
Gelet opdegrote verschillen ishetde
moeite waard om teonderzoeken ofhet mogelijk isomnoodmaatregelen tenemen omde
instroom zosnel mogelijk testoppenen

Verschilinmodelbenadenmjvoordebepalingvandemaximumwaterdiepte,hetinundatieverloopende
detailsindevoorbecldpolder.
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Simulatieresultatenmeteentweedimensionaalmodelvooreendijkdoorbraaknadrie,zes, twaalfen24uur.

zodoende deschade tebeperken.Afbeelding6
geeft demaximale schadeper polder aan die
optreedt alsweervanuit gaan dat de maximale
inundatie optreedt. Dat wilzeggendat een
polder geheel volloopt ende boezem leegloopt.
Deindeling in schadeklassen komt overeen
met de IPO-richtlijn.

boezem
4000

Noodmaatregelen
Eenveelgebruikte methode om de schade
tebeperken iscompartimentering vandeboezem.Door eendeel van deboezem afte sluiten
wordt voorkomen dat degeheleboezem leegloopt. Eenprobleem isdat delocatievan de
bres onvoorspelbaar is.Dit vereisteen groot
aantal waterkeringen. Dit maakt de compartimenteringsmaatregel kostbaar.
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Verhanghjn indeboezemnaeenkadebreuk.

Ajb.4

Alsgevolgvandehydraulischewerkingvan deboezem[flessenhals)verloopthetinundatieproceslangzamer

In rabel 1 isde invloed weergegeven opde
maximale waterdiepte en het berekende schadebedragalsdeboezem in tweeofvier delen
wordt gecompartimenteerd ofwanneer na één
oftweedagen wordt ingegrepen en het inundatieproces wordtgestopt. Watopvalt isdat
door compartimentering een reductie van
maximaal 40procent kan worden bereikt en
door tijdig ingrijpen een reductie van maximaal 60procent van depotentiële schade.
Eenmogelijkheid isom de compartimentering opeen meer provisorische wijze terealiseren.Daarbij spelen twee vragen een rol:Waar
moeten de toevoerkanalen worden afgesloten
en wat iseen haalbare methode om de kanalen
aftesluiten? Om deeerstevraag te beantwoorden isdewaterbeweging indebuurt van de
bresin meerdetailonderzocht. Overeen lengte
van circavijfkilometer loopt desnelheid op
van0.1tot 0.5m/s vlakbij de bres.Een stroomsnelheid van0.1 m/s isvoldoende klein om her
kanaal afrekunnen sluiten.Tijdens het afsluiten wordt het doorstroomprofiel verkleind en
kunnen lokaal hogere snelheden optreden met
het gevaar van uirschuring van het kadeprofiel. Eenander aandachtspunt isde inwaartse

danverwacht

Tabel 1.

Invloedvan demaatregelenopdewaterdiepteendegevolgschade.

geen
compartimentering
maatregelen 1/2
1/4
boezem
boezem
inundatiediepte
schade

1.05 m
4.51 miljard
euro

0.85m
3.9 miljard
euro

0.69m
3.0 miljard
euro

één
dag

ingreep na
twee
dagen

0.35m
1.9miljard
euro

0.41 m
2.1miljard
euro
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A/b.5:

Relatievevullingna24(links)en48uur(rechts)naeendoorbraakvandeboezemkadevooreenaantaldoorgerekendepolders.

instabiliteit doordesnelledalingvan dewaterstand, waarbij grondwater uit het verzadigde
profiel uitreedt. Opeen afstand van vijfkilometer vandebres isdedaling echter geringen
Afb.6:

ishet gevaar vaneen nieuwe bres buiten het
afgesloten gebied gering,
Indestudiezijn verschillende mogelijk-

Demaximaleschadeperpolderbijmaximaleinundatie,ingedeeldconformdeIPO-richtlijn.

O

heden beschouwd.Hetafzinken vaneengroot
voorwerp,zoalseenbootofcontainer heeft als
voordeeldat het profiel in kortetijd wordt vernauwd.Het nadeelisechterdatgeen volledige
afsluiting plaatsvindt, waardoor het effect
mogelijk contraproductiefis.Wanneer wordt
aangenomen dat het profiel voor80procent door
hetobstakelwordtgedicht,danzalhierdoorde
stroomsnelheid plaatselijk sterk toenemen,
maarwordthet instroomdebietnaardepolder
nauwelijks geremd.Eenbeteremethodeom het
kanaalaftesluiten vormt eenprovisorische dam
vanzandzakken,eendamwand ofschotbalken
bijbruggen ofandere kunstwerken.
Voorwaarde voor een daadkrachtig calamiteitenbeheer iseengoeddoortimmerd calamiteitenplan en bijbehorend materieel.
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V(<250ME)

(25-80M€)
Nietaan boezemgelegen

Deschadealsgevolgvaneen boezemkadebreuk kan aanmerkelijk worden overschat,
wanneer geen rekening wordt gehouden met
de mogelijkheid om noodmaatregelen te
nemen. Boezemkanalen hebben een beperkte
hydraulische capaciteit en werken alseen flessenhals,waardoor het uitstroomdebiet wordt
geremd. Inde buurt van boezemmeren en
langsgrote boezemkanalen isdit effect vanzelfsprekend minder. Doordat het proces vaak
langzaam verloopt, iser tijd om noodmaatregelen tenemen. Dekeuzevan de meest
geschikte noodmaatregel isniet evident en een
goeddoortimmerd calamiteitenplan isdaardoor nodig.Wanneer hetgat binnen 24uur
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kan worden gedicht, kan degevolgschade tot
een factor xoworden gereduceerd. Daarmee
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