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Wateroverlastalsgevolgvan
waterconservering?
IR. H . H A K V O O R T , W L l D E L F T

HYDRAULICS

IR. J. VANDERG U N . TNO-NITG

Sindszooi looptinNoord-Brabant cnLimbing hetproject 'Waterconserveringzegeneratie'.Het
doelvanditproject ishettegengaan van verdroging vannatuurgebieden e'n droogteschade inlandbouwgebieden doorhetverhogenvandegrondwaterstand. Ecuvandemaatregelen bestaat uitliet
plaatsen vanongeveerloookleinestuwen.Binnenhetproject isonderandereeen onderzoek uitgevoerd naar mogelijkeveranderingen inwateroverlastalsgevolg van hetopgrotcschaalplaatsenen
(gelijktijdig)strijkenvan waterconserveringsstuwen. Ditonderzoekheeftaangetoonddat wateroverlastdoorhetstrijken vanstuwenvoornamelijk op lokaleschaal, uidehaarvaten van hetwatersysteem,teverwachten isenvankorteduurzalzijn.Oplossingentervoorkoming van dezewateroverlast liggenvooral ineenefficiënt beheervan destuwen.
Hetproject'Waterconservering2egeneratie'
iseenbijzonder project.Bijzondervanwegede
samenwerkingtusseneengrootaantalorganisaties(allewaterschappen,beideprovincies,de
ZuidelijkeLand-enTuinbouworganisatieende
LimburgseLand-enTuinbouwbond,ZuiveringsschapLimburgenStichtinghetNoordbrabantsLandschap),dedirectebetrokkenheidvan
landgebruikers/terreinbeheerders enomdatveel
kleinschaligemaatregelenwordentoegepast.
Hetonderzoeknaarmogelijke veranderingen inwateroverlastalsgevolgvanhetop
groteschaalplaatsenenstrijken vanwaterconserveringsstuwen hadalsdoelvasttestellen
onderwelkeomstandigheden hetplaatsenvan
grotehoeveelhedenstuweninNoord-Brabant
enLimburgkanleidentotlokaleofregionale
afvoerproblemen, waardoorongewenste inundatiesontstaan.Daarnaastisonderzochthoe
grootdezeproblemenzijnenhoezezijn te
voorkomen.
Gebiedsdekkende aanpak
Deaanpakvanhetonderzoekisgerichtop
tweeaspectendiebepalendzijnvoorwateroverlastdoorhetstrijken vanwaterconserveringsstuwen,teweten:hetvolumewaterdat
geconserveerdwordtmiddelsdestuwenende
snelheidwaarmeehetwater vrijkomt.

stuwenenhetaantalteplaatsenstuwen zijn
bepalendvoorhetvolumewaterdatgeconserveerdwordtindewaterlopen.Metbehulpvan
GIS-bestandenisnagegaanhoeveelgeconserveerdwaterbijhetstrijken vandewaterconserveringsstuwen kanvrijkomen omdaarmee
deverschillendewaterlopen tegaanbelasten.
Daarbij isineersteinstantieuitgegaan vande
aanwezigheidvanhetmaximaleaantalstuwen
datgeplaatstkanwordenzonder binnen

eikaars'invloedsgebied'tekomen,datwil
zeggenoveralwaarhetopstuwingseffect van
eenstuwjuist isuitgewerkt bevindtzicheen
volgendestuw.Dezeanalyseisuitgevoerdvoor
allestroomgebieden binnen beideprovincies.
Dekaartdiederesultatenvoordezestuwdichtheidweergeeft (zievolgendepagina),laat
ziendatgrotehoeveelhedenwater kunnen
vrijkomen, significant invergelijkingmetde
maatgevendeafvoeren. Deberekende vrijkomendevolumina variërenvannul toteen
waterschijfvanzesmillimeter,berekendover
hetbovenstroomsgelegenstroomgebied.Voor
geringerestuwdichthedendanvoordezekaart
aangenomen,kunnendevrijkomendevoluminawordengeschatdoordeinkaartgebrachte
intensiteit proportioneelteverminderen.
Naasthetvolumepotentieel vrijkomend
watergeeftdekaartookinzichtinhetmaximaalaantalstuwendatgeplaatstkanworden.
Zoalseerderopgemerktisdaarbij hetcriteriumgehanteerddateenstuwslechts
geplaatst magwordenopeenlocatiewaarhet
stuweffect vaneenbenedenstroomsgelegen
stuwuitgewerkt is.Demaximalepotentiële
stuwdichtheden zijnhoog,zekerinvergelijking metdevoorgenomen aantallen te
plaatsenstuwen.Wanneerdebijdemaximale
stuwdichtheidbehorendewateroverlastte
grootwordtgeacht,kanmetbehulpvande
kaartwordengeschathoeveelstuwenerhoogstensaanwezigmogenzijnombinnengegevengrenzenvoordeextrawateroverlast te
blijven.
Snelheidwaarmee hetwatervrijkomt
Desnelheidwaarmeehetwater vrijkomt,
ishetanderebelangrijke aspect.Vaninvloed
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Potentiële wateroverlast t.g.v. het strijken
van waterconserveringsstuwen
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Devolledigepotentiëlewateroverlastkaart.

op desnelheid van afvoer isonder andere de
begroeiing van dewaterlopen, her verhang van
de waterlopen en het stuwbeheer. Met dit laatste bedoelen wedevolgordewaarin stuwen
gestreken worden,alsookde mate waarin ze
gestreken worden.Desruwbchccrdcrs (veelal
agrariërs) zijn in beginselgeheel vrij in het
beheer van de stuwen. Dit betekent dat een
potentieel ongunstige volgorde van strijken
van destuwen (bovenstrooms beginnen en
vervolgens verder stroomafwaarts) kan voorkomen.Ookisdevolgordevan strijken van
stuwen die beheerd worden door één stuwbeheerder van invloed opde snelheid waarmee
het warer vrijkomt en daarmee op het eventueel optreden van een wateroverlastproblccm.
Om inzicht te krijgen indemate waarin
de verschillende variabelen invloed hebben op
de afvoerverdeling in de tijd is mer SOBEKeen
model van een representatiefstroomgebied
met waterlopen gemaakt.Met dit model zijn
hydrodynamische berekeningen gedaan waarbij telkens de beschreven variabelen gevarieerd
zijn. Het resultaat van dezeberekeningen is
een groot aantal (8o)gegenereerde afvoergolven, waarvan degrafiek hiernaast er enkele
toont.
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Om deontwikkelde werkwijze makkelijk
toegankelijk temaken, iseen EXCEL-programma ontwikkeld. Hierin kan alle informatie

Gegenereerdeafvoerßolvenvooreenstroomgebiedvan ïooohaonderverschillendeomstandigheden(bodemruwheid IcM,
verhangiincentimeterperkilometer).
1000ha,stuwbeheer =simultaan

kM=34/i=150/sim
kM=34/i=75/sim.
kM=34/i=25/sim.
kM=17/i=150/sim
kM=17/i=75/sim.
kM=17/i=25/sim.
kM=10/i=150/sim
kM=10/i=75/sim
kM=10/i=25/sim.
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Extra afvoer i n d e tijd
Doordeinformarie over het volume water
tecombineren met informatie overde snelheid
van deafvoer, kunnen wedegrootte van de
extra afvoer in de tijd schatten. Om vast te
stellen ofsprake isvan wateroverlast, moeten

enige tijd groter isdan tweemaal de maatgevende afvoer, dan wordr wateroverlast verondersteld.

wedezeextra afvoer plus de al oprredende
afvoer toetsen aan een referentieniveau. Dit
referentieniveau isgebaseerd op de maatgevende afvoer, een belangrijk gegeven bij de
dimensionering van waterlopen.Alsde extra
afvoer alsgevolgvan het strijken van de stuwen plus dealoptredende afvoer gedurende
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overhetpotentieelvrijkomende volumewater
ingevuldwordenenzijnalle afvoergolven
opgenomen waarmeedeverdelingvande
afvoer indetijd vastligt.De gebruiker kanzelf
bepalenonderwelkeomstandigheden enop
welkstroomgebiedniveau dekansbestaatop
wateroverlastalsgevolgvanhetstrijkenvan
eengrootaantal waterconserveringsstuwen.
Conclusie
Inalgemenezinleverthetonderzoekde
conclusieopdatwateroverlastdoorhet strijkenvanstuwenvoornamelijk op lokaleschaal
teverwachten is.Dezeoverlastmanifesteett
zichdanindehaarvaten vaneenwatersysteem,juistbenedenstrooms vanenkele
waterconserveringsstuwen. Deoverlastzalvan
korteduurzijn,indeordevanenkeleuren.
Oplossingen tervoorkomingvandezewateroverlastliggenineenefficiënt beheervande
stuwen.Indienmeerdanéénstuwinhet

gedingis, isdevolgordevanstrijkenvande
stuwenvanbelang.Ookhettijdsinterval tussenhetstrijken endematevanstrijken van
stuwen isvanbelangtervoorkomingvan
wateroverlast.Eendirectebetrokkenheid van
destuwbeheerdersbijhetproject isdus
belangrijk. Eenvoorbeeldvandezebetrokkenheidiskennisoverdrachtvanditproject op een
bijeenkomst vandeKenniscirkelAgrarisch
Waterbeheer.Hierinzittenagrariërsdieintensiefdeelnemenaanhetproject'Waterconservering2egeneratie'.

zodanignietdirectproblemen teverwachten.
Hetprogrammageeftdesalniettemin inzicht
inhetmaximaaltoelaatbareaantalstuwen
onderverschillendeomstandigheden,zoalsde
begroeiingsgraadenhetverhangvandewaterlopenbinnen hetstroomgebied.Ditiseen
belangrijk gegevenvoormetnametereinbeheerdersenwaterschappen dieplaatsingvan
waterconserveringsstuwen overwegen.

Overlastopeengroterstroomgebiedsniveau,indehoofdwaterlopen, zaloverhet
algemeenslechtsoptredenals zeerveelstuwen
geplaatstworden,vanafeendichtheidhoger
dantwaalfstuwen per 100 hectare.Indeuitvoeringspraktijk binnenditproject inLimburgenNoord-Brabant wordendezedichthedenbijlangenanietgehaaldenzijnals

advertentie

Samen werken aan oplossingen voor de
dag van morgen.

Aandacht komt water niet te kort. Het thema
water staat volop in de belangstelling. De
waterproblematiek is echter divers en complex. Problemen variëren van een tekort aan
schoon drinkwater tot enorme overstromingen. Het oplossen van deze vraagstukken

vraagt kennis van onder meer technische,
milieukundige,juridische en bestuurskundige
aspecten.Waterbeheer,waterzuivering,watermanagement en watertransport zijn de vier
belangrijke pijlers op het gebied van water.
Royal Haskoning heeft de kennis en ervaring

om uwwaterprojectent o t eensuccesvoleind
te brengen.Met 3.000 professionals en meer
dan40 vestigingen overdehelewereld biedt
RoyalHaskoningalle belangrijke lokale markten toegang tot internationale deskundigheid.

www.royalhaskoning.com
Meer informatie:
Afvalwater en Industrie:VestigingNijmegen,Ir.J.A.W.Maas,{024)3284284.info@>nijmegen.royalhaskoning.com
Drinkwater:VestigingRotterdam,Ir.J.R. Keiler,(oio) 2865432, info@rotterdam.royalhaskoning.com
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