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stroomgebieden van dezewaterlopen zelf
Andersom geredeneerd: de toegevoegde waarde
van deinzet van retentiegebieden voor secundaire waterlopen is bepetkt.
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Ondiepe,retentielangsde
OudeIJssel
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HerWaterschap Rijn &IJssel bekijkt demogelijkheid om een reductievan 25procent terealiseren van
deextreme pieka/voeropdeOude IJssel bij deuitmonding indeGelderse IJssel bij Doesburg. Deextremepiekafvoer betreft degemiddelde dagajvoer bijeen fterhalingsrijd van loojaar. Een manierom dit
tebewerkstelligen isliet inzettenvan ondiepe retentiegebieden langs deOude IJssel.In lietkader van
een afstudeerproject isdeze mogelijkheid onderzocht. Daarbij isookgekeken naarde waterstandsverlaging bij Doctinchem enlietejject van retentie opde lozing van desecundaire waterlopen.
Uit deberekeningen met eenSOBEKmodel van deOude IJsselblijkt, dat met de
inzet van benedenstrooms gelegen retentiegcbieden relatiefeenvoudig aan de doelstelling
voor debietafname kan worden voldaan. Circa
één miljoen kubieke meter water wordt dan
afgevangen. Tot aan een hcrhalmgstijd van roo
jaar voorzowel deafvoer opde Oude IJssel als
dewaterstand op deGelderse IJssel kan dit
zonder wateroverlast langs deOude IJssel.
Door de inzet van retentie neemt de waterstand bij Doctinchem met een kleine nen centimeter af Bijzeer extreme waterstanden op de
Gelderse IJsselkan de waterovetlast bij Doetinchem niet voldoende worden beperkt vanwege

Afb. 1:

deopstuwing vanuit deGelderse IJssel.In deze
situatie isretentie dus een minder effectieve
oplossing (al helpt het nog wel iets).Overigens
isnaar aanleiding van destudie discussie ontstaan over het aldan niet volledig lozen van de
piekafvoer opdeGelderse IJssel (in dit geval
onder het omgekeerde motto: 'eerst afvoeten
en dan bergen'),omdat de afvoerpiek van de
Oude IJsselveelal kortstondig isen gemiddeld
enige dagen kan voorlopen opdie van deGelderse IJssel.Dit punt dient nog nader onderzocht teworden.Ten aanzien van de secundairewaterlopen kan worden gesteld dat
problemen met gestremde lozing veel effectiever kunnen worden opgelost binnen de decl-

Het stroomgebied van de Oude IJssel (het Nederlandse deel) met daarin degebieden die voor retentie in a a n merking komen.

t, nabij Drempt

7a, zwembad Ulft
7b, Silvoldse Slagen

Bijde beperking van de waterovetlast in
het stroomgebied van deOude IJssel spelen
verschillende beleidsdoelstellingen envisies,
zoalsde Europese Kaderrichtlijn Water, 'Ruimtevoor derivier' en dewatervisie van het
Waterschap Rijn &IJssel.Dit komt voor het
bcpetken vande wateroverlast inde praktijk
neer op het volgende:stroomgebredsgericht
oplossen van deproblemen; eerst vasthouden,
dan bergen en dan pas afvoeren én het creëren
van meer ruimte voor water.
Eén van demogelijke oplossingen is het
teduceren van de piekafvoer, waarbij kan
worden gedacht aan 25procent reductie van de
afvoer. Doordat een dergelijke doelstelling
alleen voor het Nederlandse deel van de Oude
IJsselgeldt, betekent dit voor de piekafvoer
met een herhalingstijd van 100jaar, dat deze
kan worden teruggebtacht van 160naar 134
kubieke meter per seconde.Deze reductie zou
kunnen worden bereikt door het inzetten van
ondiepe retentiegebieden. Daartoe zijn door
het waterschap meerdere zoekgebieden geïdentificeerd (zieafbeelding 1).
Samen met het Waterschap Rijn &IJsselis
naar de relevantie van dezoekgebieden gekeken.Het EldrikseVeld(nummer 2)kwam daarbij alsdemeest gunstige locatie uit de bus
(gtoot volume van circa vier miljoen kubieke
meter, begrenzingen alaanwezig, lage ligging). Ook zoekgebied r scoort goed (volume
circa 1,5miljoen kubieke meter).
Deberekeningen hebben zich toegepitst
opdezegebieden. Bijdeberekeningen isals
referentie uitgegaan van een karakteristieke
vorm van de afvoerpiek en deze is zodanig
opgeschaald dat een piekafvoer van 160kubiekemeter per seconde bij Doesburg ontstaat.
Daarnaast isgekeken naar andere afvocrgolven. Het gaat hierbij om tweegolven kort
achter elkaar éneen golfmet een langere en
lagere piekdan de karakteristieke vorm, maar
met dezelfde afgevoerde hoeveelheid water
gedurende deperiode dat het debiet grotet is
dan de indit onderzoek gekozen streefwaarde
van 134kubieke meter per seconde.

Modellering

8a, Huize Ulft
8b, Langenhorst Gendringen

Hetgebruikte SOBEK-model^7'omvat de
Oude IJsselvanafIsselburgende Aa-strang
vanafdestadgrens vanBocholt.De waterlopen
dieopdeOude IJsseluitkomen,zijn als puntbronnen weergegeven. Het model isgecalibreerd voorde hoogwaterperiode van 1993.Hierbij ismet uitzondering van het stuwpand bij
Ulft degemiddelde afwijking in debeschrijH20
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Hoogwaterindewintervan1595bijDoesburg.

ving vandewaterstanden onder denorm van
tien centimeter komen teliggen6'.Voor het
huidige onderzoek ishet model uitgebreid met
retentiegebieden en een secundaire waterloop.
Deretentiegebieden zijn als laterale puntonttrekkingen toegevoegd (zieafbeelding 2).Hiervoor iseenaantalgebieden diehun onttrekkingspunt ongeveer opdezelfde plaats hebben,
samengevoegd. Deonttrekkingscurve overde
tijd isbepaald aan de hand vande afvoercurve
en degrootte van het retentiegebied.Aande
hand van deresultaten vande onttrekkingen
zijn dezeaangepast om een ideale afvlakking
vandeafvoergolf te verkrijgen.
Naast het effect van retentie diende ook de
mogelijke opstuwing van secundaire waterlopen teworden bepaald. Hiervoor ishet Waalse
Water alszijtak gemodelleerd (zie afbeelding 2).Het WaalseWater komt bovenstrooms

Aß.2:

van Doennchem uit m deOude IJsselen heeft
een afwaterend gebied met een oppervlakte
van circa5470ha.Het WaalseWater isongeveer
twee kilometer bovenstrooms ontstaan uit de
VethuizenseReefseWetering en de Grote
Wetering enontwatert een gebied 5470ha.De
gebruikte extreme afvoergolf heeft als basis
eengemeten afvoergolf uit februari 2001.Deze
isopgehoogd tot een maximumwaarde van 160
kubieke meter per secondeen naar rato van het
achterliggendegebied overde verschillende
modelranden verdeeld. Mcr het model zijn
rekensessiesgedaan om effecten op het Waalse
Water inzichtelijk te maken evenals effecten
van rerenriegebieden.

Resultaten
Uit de resulraten blijkt, dat aan dedoelstellingvoor afvoerreductie goed kan worden

LocatiesinSOBEKvanzoekgebiedenenknelpunten(links)enmodelleringvanhetWaalseWater(rechts).

voldaan, wanneer in het bcnedenstroomse deel
retentie wordr toegepast (zieafbeelding 3).
Hierbij behoeft maar een relatiefklein deel van
het aanwezige volume te worden benut (circa
één miljoen kubieke meter).Dit isook het
geval alsdeGelderseIJsselbij Doesburg,bij een
vergelijkbare herhalingstijd van ïoojaar, is
opgestuwd tot 10,80m +NAP.De benodigde
onttrekking isdaarbij ookzonder een dynamisch model reschatten, omdat de onttrekkingdicht bij het punt ligt waar de reductie
wordt opgelegd (Doesburg).
Voordewaterstand bij Doetinchem ligt
het gecompliceerder, omdat dezemede wordt
bepaald doordewaterstand opde Gelderse IJssel.Zowordt bij een waterstand op de Gelderse
IJsselvan 10,80m +NAPnog weleen daling verkregen van bijna tien centimeter, maar bij
meer opsruwing vanuit deGelderse IJssel loopt
deze winst snel terug.Dewaterstand bij Doetinchem waarbij buitendijks problemen
beginnen teontstaan, bedraagt circa 11,30m
+NAP.Bijeen waterstand op deGelderseIJssel
diedezewaarde nadert, (herhalingstijd van een
ordegrootte van ïooojaar) heeft retentie vanzelfsprekend onvoldoende effect om de waterstand bij Doetinchem onder ri,30m +NAPte
kunnen houden. Deconclusie isdan dat retentiedan nog weleen afvoervermindering geeft
dievan nut isvoor deGelderseIJssel,maar niet
meer voor het eigen beheersgebied van het
Waterschap langs de OudeIJssel.
Voordesecundaire waterlopen geldt als
voorbeeld het WaalseWater,diebij Doetinchem indeOude IJsseluitstroomt (zie afbeelding4).Door modellering van dezetak in
SOBEKbleek het groteeffect van opstuwing die
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Het blijkt niet haalbaar tezijn desecundairewaterlopen voldoende telaten profiteren van
waterstandsverlagingen opdeOudeIJsseldoor
het aflaten van water uitdeOudeIJssel naar
retentiegebieden.Debenodigdeverlagingis
daarvoor veeltegroot endus moet onevenredig
veeldebiet uit deOude IJsselworden afgelaten.
Het opvangen van het water uit de secundaire
waterlopen in nabijgelegen retentielocaties,is
veeleffectiever. Deoplossing moet dus binnen
dedeelstroomgebiedcn zelfworden gevonden.
Tijdens het onderzoek isaandacht besteed aan
eengenerieke aanpak voorde inzet van ondiepe
retentiegebieden. Complicerende factor isdat
vaakmeerderedoelen bestaan vooreen dergelijke retentie (zoalshier isgebleken) endat er
ook velemanieren bestaan om aan dedoelen
tegemoet tekomen (denk aan deveelheid van
zoekgebieden,-locaties en combinatiemogelijkheden, relevante frequenties, interactie met
secundaire waterlopen).Belangrijk daarbij is in
eenzovroegmogelijk stadium de randvoorwaarden en uitgangspunten helder te krijgen
en tot een prioritering vandoelen te komen.

Wijnberg59 L.uapgrai

-retentie 2-4 deel

29-3
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13-4

Gelderse IJssel 10,8

-retentie 2-4 deel

Reductievandepiekajvocr bij Doesburg door her(gedeeltelijk) inzetten van deretentiesjebieden 2en4.

het WaalseWater ondervindt door hoge waterstanden opdeOude IJssel.Inde Wijnbergse
LoopgraafbijDoetinchem isdan algauw sprakevangestremde lozing,waardoor het water
naar deOude IJsselmoet worden gepompt.

A/b.4:

18-4

DesecundairewaterlopenhetWaalse Water
endeWijnbergseLoopgraaf.

Gevoeligheidsonderzoek met een (eenvoudig)
model kan dan nuttig zijn. De haalbaarheidsstudie voordepotentiële inzet van retentiegebieden kan vervolgens gestructureerd
worden doorlopen aan dehand van representatieve modelsimulaties.

Conclusies
Uitde hiervoor beschreven (eerste) verkenning voorde inzcrvan ondiepe retentiegebieden langs deOude IJsselblijkt dat dit een effectiefmiddel kan zijn bij (eenbeperkte) reductie
van depiekafvoer naar deGelderseIJssel.Daarbij behoeft slechts eendeelvan de beschikbare
capaciteit teworden benut, zodat bij deverdereuitwerking meerdere mogelijkheden
bestaan om deretentie teoptimaliseren. Hierbij kangedacht worden aan zeer ondiepe
retentie over eengroter oppervlak dan wel
meer geconcentreerd over een kleiner gebied
en meer versnipperd dan wel meer aaneengesloten. Ook kan worden overwogen de retentiegebieden in tezetten bij de bestrijding van
droogte.
Voor het waterbezwaar nabij Doetinchem
kan worden gesteld, dat retentie ook effectief
kan zijn. Hierbij wordt vooropgesteld dat de
hoogwaterpicken in deGelderseIJsselen in de
Oude IJssel,beide met een herhalingstijd van
100jaar, nagenoeg samenvallen. Bij meer
extreme waterstanden op deGelderseIJssel
neemt het effect, vanwege opstuwing, sterk af
Bijlagere waterstanden op deGelderseIJssel,
bijvoorbeeld doordar dewaterstandspiek niet
samenvalt met deafvoerpiek opdeOude IJssel,
isergeen probleem bij Doetinchem. De meerwaarde van retentie voor het beheersgebied
langs deOude IJsselisdus sterk afhankelijk
van het aldan niet samenvallen. De ervaring
leert tot dusverre,dat hoogwaters op de Oude
IJsselgemiddeld enkeledagen voorlopen op de
GelderseIJssel.In datgevallijkt het wenselijk
deafvoer zosnel mogelijk, zonder inzet van

retentiegebieden, aftelaten.Alleen wanneer
onverhoopt wél sprakezou zijn van samenvallen isretentie nodig.Dit punt dient verder te
worden onderzocht.
Voorwat betreft desecundaire waterlopen
isdebeste oplossing het waterbezwaar per
deelsrroomgcbied op relossen en bijvoorbeeld
deeerder vermelde zoekgebieden te gebruiken
voorrechtstreekse retentie vanuit de secundairewaterlopen in plaats vanextra retentie voor
deOude IJssel. t[
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