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Wateroverlast,zogoedahzeker
IR. B. DE GRAAFF, HKV l l J N IN WATER

methodewordengeëxtrapoleerd omtotlagere
overschrijdingsfrequenties tekomendande
meetreeksineersteinstantie toelaat.De
methodeheeft eenaantalgrotenadelen.In
gemeten waterstanden zijn vaakveranderingenvanhetsysteemverwerkt,waardoor
metingen nietmeerrepresentatiefzijnvoor
hethuidigewatersysteem.Daarnaast kunnen
effecten vanmaatregelenen toekomstscenario'snietwordenbepaalddoordat demethode
geengebruik maaktvaneenmodel.Hetisdus
nietmogelijk omdeinvloedvaneenklimaatscenarioophet watersysteem teevalueren.

IR. R. VERSTEEG. HKV LIJN IN WATER

Dewateroverlast indeafgelopen paar'jaarheeft dewaterbeheerders ui Nederlandgeconfronteerd
metdevraag inwelkemate hunwatersysteem bescherming btedttegenwateroverlast.Aan welke
situaties kunnenztj het hoofd bieden enaan welkeniet?Hetgaat hierbijspecifiek omwateroverlast
doorverhoogdegrondwaterstanden enwaterophet landdoorandereoorzaken dan het bezwijken
vanwaterkeringen. Voorhetbepalen vanhetgewenstc beschermingsniveau isvoordeCommissie
Waterbeheer21eeeuweenleidraadontwikkeldvoordehoogwaternormeringvanregionalewatersystemen.
Centraal indebeschouwing vanhet
huidigeenhetgewensteniveauzijn overschrijdingsfrequenties vanwaterstanden.Voor
hetbepalenvandezefrequenties zijn drie
methoden beschikbaar:detijdreeksmethode
endestochastenmethode-endedirectebepalinguitgemeten waterstanden fzie afbeelding
1). Dezemethoden zijn vergelekenende
geschiktheid voorhetbepalenvanwaterstandenenoverschrijdingsfrequenties inextreme
situaties isonderzocht. Hieruit blijkt datde
stochastenmethode hetmeestgeschikt isvoor
hetbepalenvanfrequenties vanwateroverlast.
Detijdreeksmethode maaktgebruikvan
een modelvanhetwatersysteem.Deinvoer
vanhet modelbestaat uiteenlangjarige reeks
invoergegevens alsneerslagenverdamping.
Deoverschrijdingsfrequenties van waterstandenwordenmeteenvoudigestatistischetechnieken bepaald uitderesultaten vande
modelberekeningen.Vooreenreeksvan30jaar
geeft demethode overschrijdingsfrequenties
toteensper30jaar.Voorhetbepalenvan
oppervlaktewaterstanden diemindervaak
voorkomen (bijvoorbeeld eensper50of100
jaar)wordenderesultaten vandesimulatie
geëxtrapoleerd.
Destochastenmethode maakteveneens
gebruikvaneenmodel.Indemethode wordt
destatistischeanalyseechter niet uitgevoerd
opdeberekendewaterstanden,maaropde
invoervanhetmodel.Voorhetwatersysteem
worden factoren gedefinieerd diekunnen
leiden tot hogewaterstanden.Defactoren
wordengecombineerd totgebeurtenissen.Uit
demodcluitkomsten vandegebeurtenissen en
defrequenties vandegebeurtenissen worden
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overschrijdingsfrequenties van waterstanden
bepaald.Destochastenmethode isvergelijkbaarmetdemethodediedoordeTechnische
AdviescommissievoorWaterkeringen(TAW)is
ontwikkeld voordebepalingvandeveiligheid
vanwaterkeringen.
Deoverschrijdingsfrequenties vanwaterstanden kunnen ookdirectwordenbepaald uit
gemetenwaterstanden.Deresultatenvande

Polder als model
Detoepassingsmogelijkheden vande
directebepaling uitgemeten waterstanden
zijn dusdanig beperktdatgekozen isomhet
onderzoekteconcentreren opdetijdreeksmethodeendestochastenmethode.Omdie
methoden tekunnen vergelijken zijnzetoegepastopidentiekemodellenvaneenpolder,een
goedgedraineerdekleipoldermeteenbemalingscapaciteit van 11.4mm perdag.Het
gemiddeldemaaiveldniveau indepolder
bedraagt 4 meter80benedenNAP. Dedrainagemiddclenbevindenzichéénmeteronder
hetmaaiveld.Depolderisgemodelleerdinhet
modelinstrumentarium Aquarius.
Voordetijdreeksmethode zijn methet
modelsimulaties uitgevoerd vooreenreeks
van30jaar neerslag-en verdampinggegevens
(1969-1998). Ominzichttekrijgen inde

Methodiekenvoorhetbepalenvan/aalkansenvanwatersystemen.

Direct uit metingen
Meetreeks:
Waterstanden

Tijdreeksmethode
Meetreeks:
- Neerslag
- Verdamping
- Buitenwaterstanden
- Externe aanvoeren
Etc.

Stochastenmethode
Gebeurtenissen:
- Grondwaterstand
- Vochtigheidsgraad
- Neerslagvolume
- Neerslagintensiteit
- Falen van gemalen
Etc.
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Resultatenvan de njdrecksmethodc.

invloed van de lengte van de meetreeks isde
methode toegepast voor de laatste 10jaar, 20
jaar en voor de volledige reeks van 30jaar.
Daarnaast isvoor de reeks van 30jaar een
onzekerheidsanalyse uitgevoerd. De resultaten
van de tijdreeksmethode zijn geëxtrapoleerd
tot een overschrijdingsfrequentie van 0.001per
jaar.
Voor destochastenmethode zijn vier factoren bepaald die kunnen leiden tot wateroverlast:het neerslagvolume, de neerslagintensiteit, de voorgeschiedenis van de bodem en het
falen van gemalen. Defactoren zijn gemodelleerd en gecombineerd tot gebeurtenissen. De
gebeurtenissen zijn in het model doorgerekend.

Resultaten tijdreeksmethode
Deresultaten van de tijdreeksmethode
zijn weergegeven in afbeelding 2.Deextrapolatie isuitgevoerd voor waterstanden boven
het niveau van de drainagemiddelen. Het
gedrag van het watersysteem onder en boven
dit niveau wordt namelijk door verschillende
processen veroorzaakt. Dit blijkt uit een knik
in deafbeelding rondom het niveau van de
drainagemiddelen (NAP-5.80m).De extrapolatie is uitgevoerd met deWeibull- kansverde-

Uitde afbeelding blijkt dat de lengte van
de meetreeks eengrote invloed uitoefent op de
uitkomsten van de methode. De verschillen
tussen de reeksen van 20jaar en 30jaar zijn
nog dermate groot dat verwacht kan worden
dat de overschrijdingsfrequenties van waterstanden van de 30jaar reeks nog significant
zullen veranderen alsde meetreeks wordt
verlengd. Degrote betekenis van de lengte van
de meetreeks blijkt tevens uit een nadere
beschouwing van de maximale waterstanden:
in 1998,het laatstejaar van de reeksen, zijn
vier van de acht grootste maxima opgetreden.

Overschrijdingsfrequentie (/jaar)

Aft), y.

Resultatenvande tijdrceksmethodcversusdeStochastenmethode.

Deresultaten van de onzekerheidsanalyse
zijn gegeven in afbeelding 3.De parameters
van deWeibull-kansverdchngen zijn onzekerheidsband zijn geschat met Bayesiaanse statistiek. Deze methode isuitermate geschikt voor
het representeren van zowel inherente onzekerheid (fluctuatie in de tijd) als statistische
onzekerheid (gebrek aan gegevens).Uit de
afbeelding blijkt dat destatistische onzekerheid in de berekende overschrijdingsfrequenties groot is.Een waterstand van 5meter 40
beneden NAPwordt bijvoorbeeld met90
procent zekerheid tussen de eens per 10jaar en
ongeveer eens per 200jaar overschreden. De
onzekerheid wordt veroorzaakt door de
beperkte lengte van de meetreeks en de
verschillende systeemeigenschappen boven en
onder de drainagemiddelen. Hierdoor zijn
slechts achtgebeurtenissen beschikbaar voor
de extrapolatie.

Modellering stochasten
Deneerslaggebeurtenissen en hun
frequenties zijn bepaald door een statistische
analyse van neerslagvolumes en intensiteiten
uit een meetreeks van 30jaar. De gebeurtenissen worden gekenmerkt door een verloop van
de neerslagintcnsiteit gedurende een periode
van negen dagen. Uit onderzoek is gebleken
dat zo'n periode geschikt isvoor het weergeven van wateroverlast in polders en polderboezemsystemen. De intensiteit binnen de
periode iszodanig gevarieerd dat de neerslagpatronen geschikt zijn voor zowel snel als
traag reagerende systemen.
Defaalkansen van degemalen in de polder
zijn bepaald uit gegevens over het functioneren van70poldergemalen gedurende de afgelopen 10jaar. Onder het falen van een gemaal
wordt verstaan het niet functioneren van een
gemaal door andere oorzaken dan een opgelegde afvoerstop, beschikbare verval of
beperkte ontwerpcapaciteit.

Devoorgeschiedenis van de bodem wordt
gekenmerkt door degrondwaterstand en de
vochtigheidsgraad. Decorrelatie tussen de
grondwaterstand en de vochtigheidsgraad en
de kansen op bepaalde combinaties van deze
variabelen zijn bepaald uit een 30jarige simulatie met het model van de polder. Hierbij is
impliciet aangenomen dat de kans op voorkomen van een begintoestand van de bodem over
30jaar representatiefis voor veel langere perioden.Ter verificatie van degeldigheid van de
aanname isde begintoestand volgend uit de
30-jarige simulatie vergeleken met de begintoestand volgend uit een 20-jarige simulatie.
Deverschillen bleken dusdanig klein dat
aangenomen kan worden dat de reeks van30
jaar representatiefis voor veel langere perioden dan 30jaar.

Resultaten stochastenmethode
Deresultaten van de stochastenmethode
zijn gegeven in afbeelding 3.Deoverschrijdingsfrequenties van waterstanden worden in
sterke mate bepaald door de voorgeschiedenis
in de bodem en de neerslag. Bijeen voorgeschiedenis waarin de bodem nog veel water
kan opnemen komen pas bij grote neerslagvolumes (190m m in negen dagen) overschrijdingen van het streefpeil voor. Bijeen zeer natte
voorgeschiedenis treden peiloverschrijdmgen
al opbij relatiefkleine neerslagvolumes (60
m m in negen dagen).Uit een analyse blijkt
tevens dat neerslag met een hoge intensiteit
significant hogere waterstanden oplevert dan
meer gespreide neerslag.In het extreme bereik
(meer dan 5meter 20beneden NAP)isde
intensiteit van de bui niet meer van belang
voor de hoogte van peiloverschrijdingen. Het
volume is bepalend.
Het falen van gemalen heeft geen zichtbare invloed opoverschrijdingsfrequenties in
het bereik van afbeelding 3.Het falen van
gemalen heeft vooralgevolgen voor overschrij-
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dingsfrequenties kleinerdan0.0005 perjaar.
Depolder wordrbemalendoorviergemalen.
Bijherfalen vanééngemaalisvaakvoldoende
capaciteitbeschikbaar bijderesterendegemalen.Bovendienisdekansophetfalen vanéén
ofmeerderegemalenklein.
Overschrijdingsfrequenties in
extreme situaties
Deextrapolatievande tijdreeksmethode
wordtuitgevoerdzonderkennisvanhet
systeemgedrag inextremesituaties.De
methode ishierdoor ongeschikt voorhetbepalenvanfrequenties vanwateroverlast.Watersystemengedragenzichtijdens wateroverlasrsituaties namelijk overheralgemeenanders
dan 'normaal'.
Destochastenmethode houdtwelrekeningmethetsysteemgedrag inextremesituaties.Deextrapolatiewordtuitgevoerd opde
invoervanhetmodel.Deresulterendeexrreme
gebeurtenissen worden inhetmodeldoorgerekend.Doorinhermodelrekeningtehouden
metsysteemeigenschappen in overlastsituaties
kunnen dezeindemethodewordenopgenomen.
Hetvoorgaandewordtgeïllustreerd aande
handvanafbeelding 3.Uitdeze afbeelding
blijkt datdemethoden verschillende uitkomsten leveren inextremesituaties.Destochastenmethode vertoont voorlageoverschrijdingsfrequenries eenminder hellendverloop.
Ditwordtveroorzaakrdoordat bijeen stijgendewatetstand inheroppervlaktewaterde
toesttomingvangrondwater uirdebodem
vermindert. Dedrijvende krachtachrerde
roestroming vangrondwater isnamelijk het
verschiltussendegrondwarerstand ende
oppervlaktewaterstand. De tijdreeksmethode
houdt metdezesysteemeigenschapgeenrekening.Voordeextrapolatie wordtgeengebruik
gemaakr vaneenmodel.Eenkansverdeling
wordrgefit ophistorischegebeurtenissen.Met
dekansvetdelingwordendeoverschrijdingsfrequenties vanwaterstandengeëxtrapoleerd.
Indeexrrapolatiewordtalleenhetsysteemgedragbeschrevendarisopgetreden rijdensde
genoemdehisrorischegebeurtenissen.Detijdreeksmethodevertoont hierdooteenmeer stijgendverloop.
Inzicht in faalmechanismen
Destochastenmethode verschaft meer
inzicht infaalmechanismen doordatallerelevantefaalgebeurtenissen indemethode
kunnen wordenopgenomen endoordarspecifieke faalmechanismen onderzocht kunnen
worden.Hetinzicht infaalmechanismen met
detijdreeksmethode wotdtbeperktdoorhet
aanbodaanfaalgebeurtenissen indemeetreeksvandemerhode.Zokanhetvoorkomen
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datheteffect vanhetfalen vangemalen niet
gekwantificeerd kanwordendoordathet faalmechanisme nietindemeetreeks voorkomt.

dient tewordenaangepast, berekeningen
moetennogmaals worden uirgevoerd,gevolgd
dooreenexttapolatie.

Daarnaast isvanallegebeurtenissen inde
stochastenmethode desamenstelling bekend.
Hierdoor kanuitderelarietussendegebeurtenissen,watetstanden enfrequenties eenvoudig
wordenvasrgesreld welkefactoren maargevendzijn voorhetoptreden vanwateroverlastsituaties.Indetijdreeksmethode isdesamenstellingvandetotwateroverlast leidende
gebeurtenissen nietexplicietbekend.Hetis
mogelijk dezeuitdemodelinvoerendesimulatieresultaten tebepalen,maardit vergreen
extra inspanning.

Evaluatie onderzoeksresultaten
Intabel 1 iseensamenvattinggegevenvan
deonderzoeksresultaten. De tijdreeksmethode
endestochastenmethode zijn kwalitatief
beoordeeldopviercriteria.Belangrijk voorhet
blootleggen vanzwakkeplekken ineenwatetsysreemzijndeeersterweecriteria.De
methodemoetoverschrijdingsfrequenties in
overlasrsituaties goedkunnen bepalenen
moeteenhelder inzichtgevenin faalmechanismen.Destochastenmethode scoortop
beidecrireriabeterdande tijdreeksmethode.

Behoefte aan gegevens
Voorzoweldestochastenmethode alsde
tijdreeksmerhode zijn langjarige meetreeksen
vaninvoergegevens nodig.Derijdreeksmethodegebruiktdegegevensvooreensimulatie
waaruitdeoverschrijdingsfrequenties van
waterstanden wordenbepaald.Destochastenmethodegebruikr degegevensvooreensimulariewaaruit deberginginhersysteemaan
hetbegin vaneengebeurrenis wordtbepaald.
Uitdesimulatieresultaten wordt bijvoorbeeld
devoorgeschiedenis vandebodem bepaald.

Voordesrochastenmethode zijn naasrde
gegevensdienodigzijn voordetijdreeksmerhodeexrragegevensnodigvoorhetmodellerenvansrochasten.De tijdteeksmethode
scoorthierdoorbeterophetdetde criterium:
de gegevensbehoefte.
Hetlaatstecriterium isvooralvanbelang
voorherinrichten vaneenwatersysreemvoor
detoekomst.Hetcriterium geeft aanofde
invloedvaneenklimaatscenario merde
methodeeenvoudigkanwordenbepaald.De
stochastenmethode scoortopditpunt beter
dandetijdteeksmethode. Metdestochastenmethodekanheteffect vaneenklimaatvetanderingeenvoudigworden bepaald.Dezeeigenschapvandemethodekangoedgebruikr
wordenbijhetnormeren vanwatersystemen
voorde21eeeuw. f

Voordestochastenmethode zijn daarnaast
gegevensnodigvoorhetbeschrijven vande
overigestochasten.Sommigen behoeven
slechtseenmaligtewotdengemodelleetd.Dir
geldrbijvoorbeeld voorhetfalen vangemalen
enneerslaggebeurtenissen.Andereworden uit
meetreeksengedefinieerd ofwordengeleverd
doorspecialistische instituten zoalshetRIKZ,
RIZAofhetKNMI.
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Vergelijking von de methodieken.

criteria
berekening overschrijdingsfrequenties
inzichtin faalmechanismen
gegevensbehoefte
toepassingsmogelijkheden klimaatscenario

tijdreeksmethode

stochastenmethode

