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ABCDelflandmoet
wateroverlastvoorkomen
Na dewateroverlast in 15198en151519, waarvan vooraltuindersinhetWestland dedupewerden,
begonhetHoogheemraadschapvanDelfland hetprojectABCDelfland (A/voer-enBergmgsCapaciteitDeljland).Doei iswateroverlast inhetbeheersgebiedvanhethoogheemraadschapinde
toekomsttevoorkomen.Destudieszijnonlangsajgerond. Eenvijftal alternatieven ligtnuop tafel.
Waarschijnlijk inaugustuszalhetdagelijks bestuureenvoorste! doen,waarnaopdealgemene
vergadering inseptembereenbesluitmoetwordengenomen.
Het beheersgebied vanDelfland behoort
totdemeest dichtbevolkte en verharde
regio'svanNederland.Dat betekent dat
hogeeisengesteld worden aandewaterbeheersing,maarookdathet vinden van
bijvoorbeeld bergingscapaciteit moeilijk is.
Delfland steldedaarom dat "oplossingen
maatschappelijk verantwoord moeten zijn
entegen maatschappelijk verantwoorde
kostengerealiseerd moeten kunnen
worden".Binnen dit kaderstelde het hoogheemraadschap eenaantal randvoorwaarden,waarvan debelangrijkste isdatde
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waterhuishouding vanDelfland tot2050
moet kunnen voldoenaandeveiligheidsnormen enhetvoorkomen van overlast.
Debemalingscapaciteit vandeboezem
moet hiervoor worden uitgebreid,zodat in
deboezem voldoendecapaciteit overblijft
voor het water vanhet boezemland enuit de
opmalingspolders.Dezecapaciteit moetook
voldoendezijn omeventuele klimaatsveranderingen enuitbreiding vanverharding te
kunnen weerstaan.
Detweederandvoorwaarde isdatde
beheersbaarheid vanhetsysteem vergroot

moet worden,vooralbij overschrijding van
het (maatgevend) boezempeil.
ABCDelfland zocht deoplossing in drie
verschillende richtingen:
• 'waterbeheer alleen',maatregelen die
passen binnen herhuidige watersysteemendieDelfland zelfkan uitvoeren;
• 'waterbeheer samen':maatregelen die
ookpassen binnen het huidige watersysteem, maar diealleen in samenwerkingmet anderen kunnen worden
uitgevoerd;
• 'ruimtelijke ordeningsamen':maatregelendiezich(gedeeltelijk) buiten het
huidige watersysteem afspelen, die
ruimte vergenendaarom alleen met
anderen kunnen worden uitgevoerd.
Naar aanleidingvandezeen andere
criteria zijn vijfalternatieven ontwikkeld:
• Bij het eerstealternatiefligt het accent
opvergrotingvande uitmaalcapaciteit,
waatbij geprobeerd isgeen ruimte te
claimen.Ditplan issnelen relatief
goedkoop terealiseren,maar ophet
gebied vanveiligheid, robuustheid en
waterkwaliteit scoort dezeoptie niet
hoog;
• Bijhet tweedealternatiefis vooralgekekennaar ruimtelijke oplossingen.De

PremierWimKokkrijgtuitlegoverdewerkingvandeajlaatbijdeOude-en
NieuweBroekpolder.

Aanhetbeginvandezeeeuwwaservoldoenderuimtevoorhetwater,zoblijktuitdekaartlinks.Dedonkerevlekkengevenbebouwingenverhardingaan.Dekaartrechtsgeeftde
situatieweervanenkelejarengeleden. VooralinhetWestland(kassen)enrondRotterdamisveelgrondbebouwdo/verhard,terwijlookDenHaagenDelftjliukuitgebreidzijn.

veiligheid en realisatiekans ishoog,
robuustheid en waterkwaliteit zijn
gemiddeld, maat dekosten endercalisatietermijn zijn ongunstig;
• Het derdealternatiefbestaat uit een
combinatie van waterbeheerstechnische
maatregelen diedoor het hoogheemraadschap enexterne partijen gerealiseerd kunnen worden.Dit alternatief
scoort hoogophetgebied vankosten en
realisatiekans, maar descorevoorveiligheid islaag.Dit kan verbeterd worden,
maar dan moeten alle boezemkades
verhoogd worden;
• Het vierdealternatiefis een variant
hierop.Bijdezeoptie isde realisatiekans
laag,deveiligheid, realisatietermijn en
robuustheid zijn gemiddeld.Het pakket
isvooralgunstig voordekosten ende
waterkwaliteit;
• Het laatstealternatiefis een combinatie
vanafvoer enberging.Dezescoort
eigenlijkopallepunrengoed,behalvede
robuustheid: dieisgemiddeld.
Welkalternatiefuiteindelijk ookgekozen word,aan allemaatregelen zijn kosten
verbonden.Dezeverschillen van60tot200
miljoen gulden,onvoorziene gebeurtenissen
niet meegerekend, dievoorhet grootste
gedeeltevoorrekeningvan het hoogheemraadschap komen.
Delfland probeert medefinanciers te
vinden.Alsbijvoorbeeld eengebied wordt
aangewezen alswaterberging, ishet mogelijk denatuurfunctie vandatgebied te
ontwikkelen. Debeheerder zoudan kunnen
meebetalen.Maar uitbreiding vandebemalingscapaciteit komt voorrekening van her
hoogheemraadschap,diedezekosten uitein-

delijk weerzalmoeten doorberekenen aan
delokale bevolking.
Het hoogheemraadschap heeft, onafhankelijk vanhernogtekiezen alternarief,
aleenaantal maatregelen genomen omde
veiligheid tegaranderen.Zoiseen aflaat
gebouwd indeOude-enNieuweBroekpolder, waardoordebergingscapaciteit gecontroleerd benut kan worden.In het verleden
werddezecapaciteit ookalbenut, maar dan
door eengedeelte vandedijk door testeken,
waardoorgeenenkelecontrole meermogelijk wasvanhet binnenstromende water.
Dit blijft stromen tot het peilin deboezem
enin het bergingsgebied gelijk is.

Eenanderemaatregel diereeds getroffen
is,ishetaanleggen vanextragemaalcapaciteit bij hetWestlandgemaal. Decapaciteit
vanditgemaal,dat water uitmaak opde
NieuweWaterweg,waszeskubieke merer
perseconde,maar isdoor tweeextra
pompen uitgebreid tottien kubieke meter.
Alsinseptember gekozen wordt voor
éénvandevijfalternatieven zalhet één tot
anderhalfjaar duren voordat het effect van
deeerstemaatregelen zichtbaar wordt. Het
afronden van allemaatregelen is afhankelijk
vandegekozen optie,maar Delfland hoopt
binnen vijfjaar eenheeleind opwegte
zijn. f
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Onderzoek naarwateroverlast in zuidwesten
vande Veluwe afgerond
WaterschapVallei& Eernheefteenonderzoek
naarhetvoorkomenvanwateroverlastinhet
beheersgebiedonlangsafgerond.
Het waterschap neemt alsmaatstafdat
wateroverlast in het buitengebied eens inde
tienjaar magvoorkomen enin stedelijke
gebieden eens indehonderdjaar.Alle
huidige knelpunten zijn nauwkeurig onder
deloepgenomen.Hieruit blijkt dat voor
enkelegebiedengeengoede oplossingen
mogelijk zijn, ofdatdezeergveelkosten.
Daarom probeert het waterschap deacceptatievan wateroverlast indezegebieden te

Demeeste maatregelen diehet waterschapnu voorstelt, hebben een lokaal karakter.Zomoeten enkelestuwen gemoderniseerd worden.
Vooreenaantalgebieden wotdt onderzochtofbergingsmogelijkheden bestaan,
zodatstedelijke kernen niet onder water
lopen.
In r ^ 8 ontstond ernstige wateroverlast
in hetgebied tussen Ede,Veenendaal,Wageningen enRhenen,deZijdewetering bij
Rhenen, hetgebied tenzuiden vanLeusden
endeSchammerpolder tenzuidoosten van
Amersfoort, f
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