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Voorhet dimensioneren van water- enrioleringsystemen wordt veelalgebruiktgemaakt van de neerslag van De Bilto/van ontwerpbuien dievan dezereekszijn ajgeleid. Diversewaterschappen langs
dekustvermoeden dat hetin het kustgebiedharder o/vakerregent dan inDe Biltendat dekansop
wateroverlast inhet kustgebiedwordtonderschat.Wetenschappelijk onderzoekhee/taangetoond dat
dezevennoed«nsjuist kunnen zijn.
Indeafgelopenjaren isbij diverse waterschappen langsdekust herhaaldelijk sprake
geweest vanwateroverlast. Ookditjaar nog
hebben Maasdijk en andere delen van het
Westland blankgestaan door hevige neerslag.
Wateroverlast lijkt hier vakervoor te komen
dan vroeger en bovendien lijkt het ofwateroverlast in dezegebieden vaker voorkomt dan
eldersin het land.Verderisdeverwachting dat
door een neerslagtoename alsgevolgvan klimaatverandering, dewateroverlast in detoekomst nogvakerzalvoorkomen en bovendien
deschadegroterzalzijn. Oorzakendie hiervoorgenoemd kunnen worden,zijn de roename aan kassenen verstedelijking van de afgelopendecennia,waardoor neerslagsneller tot
afstroming komt én een toename van kapitaalintensiefgrondgebruik, waardoor deschade bij
wateroverlast is toegenomen.

liggingaan dekust opdefrequentie van wateroverlast onderzochr.Hiertoezijn opeen aantal
uiteenlopende modellen vanpolders langjarige
simulaties uitgevoerd van waterstanden met
alsinvoer deuurneerslagvanzeven KNMI-sra-
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Eerdere bevindingen
Inveelstudies wordt voor het dimensioneren van watersystemen gebruikgemaakt van
dehistorischeneerslagreeksvanDeBilt of
hiervan afgeleide ontwerpbuien. Deteden dat
overal inNederland van de neerslaggegevens
van DeBiltgebruikgemaakt wordt, isdat van
dit station eenzeerlangereeksbeschikbaar is
en daarnaast aangenomen wordt dat de resultaten ookvoor andere plaatsen in Nederland
toepasbaar zijn.Dezelaatste aanname blijkt
echter allanger bij velen aan twijfel onderhevigte zijn1'.
Mogelijke oorzaken voor verschillen zijn
bijvoorbeeld aanwezigheid vanheuvels,de
overgang vanzeenaar land en de aanwezigheid van stedelijke agglomeraties 2 '.Degevolgen vandeovergangvanzeenaar land op het
gedragvaneenwatersysteemende frequentie
van wateroverlast zijn nogniet onderzocht.
Welzijn door het KNMI indejaren tachtig
ontwerpbuien voorVaals,Vlissingen,TerApel

Gemiddeldere^enhoeveelheidinoktoberoverdeperiode 1971-2000(bron:klimaatatlasKNMI2003).
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Dewatetschappen Hollandse Delta Delfland en Hunze enAa'sen de Hoogheemraadschappen Schielanden de Krimpenerwaard,
Rijnland enNoorderkwartier vermoeden nog
een andere oorzaak:deneerslagvan DeBiltis
wellicht niet representatiefvoor watersystemen langsdekust,omdat het daar vaker,
harder ofmeer aaneengesloten regent.Met als
gevolgdat desystemen langsdekust te klein
worden gedimensioneerd en vaker worden
geconfronteerd met wateroverlast.

tions. Erisalleengebruik gemaakt van stationswaaruurwaarnemingen wordengeregistreerd,omdat daggegevens tegrofzijn voor het
simuleren van waterstanden.
Degebruikte stations zijn:Vlissingen,Rotterdam,Valkenburg(ZH),Schiphol,DeBilt,
Den Helder en Groningen.Vanelkvan deze
stations isde neerslagvan 1974tot 2004
gebruikt voorhet simuleren van 30jaar waterstanden.Uitdeberekeningsresultaten zijn de
waterstanden bepaald die met een herhalingstijd van 1:5jaar voorkomen.
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tievanhogewaterstanden ineenwatersysteemenwateroverlast.
InhetrecentuitgevoerdeSTOWA-onderzoekzijndeneerslagverschillen inNederland
onderzochtdoordeontwerpbuienvanelfover
Nederlandverspreidliggendestationsmet
elkaartevergelijken.Dezeontwerpbuien zijn
afgeleidopbasisvandaggegevensvoorneerslagdurenvantwee,vierenachtdagen.Inde
rapportagestaatdatdeverschillen tenopzichtevanDeBiltkleinzijnmeteenenkeleuitschieternaarbovenvantwaalfprocentin
HeerdefOvl.Voorhetwaterbeheer isechter
nietdefrequentie vaneenontwerpbuimeteen
vasteduur,maarvooraldefrequentie van
wateroverlastvanbelang.Tenonrechtewordr
nogweleensgestelddatdeherhalingstijd van
eenontwerpbuigelijk isaande herhalingstijd
vandemetdieontwerpbuiberekendewaterstand.

enDeBiltmetelkaarvergelekenen daarbij
werdengeensignificante verschillengevonden
voorbuienkorterdan24uur.Voorontwerpbuienvanmeerdan24uurisweleenverschil
tussendelocatiesgevonden.Devergelijking
vanVlissingenenTerApelisgedaanaande
handvantweeartikelen3'"4'.
Afbeelding 1 isovergenomenuitdeklimaatatlasvanhetKNMImetvoordemaand
oktoberdegemiddeldeneerslagoverdeperiode1971-2000. Inhetkaartje ishet afwijkende
neerslagpatroon langsdekusttezien:de
gemiddeldemaandsommen langsdekust zijn
inhetnajaar ietsgroter.Ditkanwordenverklaarddoorscherpeovergangin temperatuur
vanzeenaarland.Dittemperatuurverschilis
hetgrootstindemaand oktober2'.
Nietduidelijk isofdezeverschillenin
maandsommen wordenveroorzaaktdoordat
hetlangsdekustvakerofharderregentenwat
hiervandeconsequentieszijnvoorde frequen-
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WaterstandendiemeteenherhalingstijAvani:5jaar wordenoverschreden.
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Langjarige simulaties
Omheteffect vandeverschillendeneer-
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Waterstandkans-grafiek vanveenpo dermetalleen grasland.
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• Da Bilt 1974-2004 - De Bilt 1906-1973 * rotterdam 1974-2004

slagreeksenopdefrequentie vanhogewaterstanden teonderzoekenzijnzesrepresentatievepoldersgebruikt.Depoldersverschillenin
grondsoort,percentageopenwaterengrondgebruik(zietabel1).
Daarnaastzijn allepoldersvoorzienvan
eengemaalmeteencapaciteit ttn 14,4mmper
etmaaleneeninlaatomdewaterstand indrogeperiodenopstreefpeil tehouden.
Hetresultaatvanhetdoorrekenenvande
zevenneerslagreeksenisvoorelkevandepolderszeventijdreeksen met30jaar waterstanden.Uitdezereeksenzijnalleextremen
gebruiktomtebepalenwelkewaterstand met
eenherhalingstijd vaneensinde vijfjaar
optreedt(zietabel2).Indetabelisteziendat
metnamedewaterstanden berekend metde
reeksvanRotterdamvoorelkepoldertothogerepeilstijgingenleidendandieberekendmer
DeBilt.Ditgeldttevensinminderematevoor
Valkenburg.
Omtebepalenofditvetschilalleenbijeen
herhalingstijd vanvijfjaar plaatsvindt,zijn
vanallepolders waterstandkans-grafieken
gemaakt.Inafbeelding 2isdegrafiek tezien
vandeveenpoldermettienprocentopenwater
enalleengrasonderdeneerslagvanRotterdam
enDeBilt.Indezepolderligthetstreefpeil op
NAPentreedtinundatievanmaaiveldopbij
+0,40m.NAP.
Indegrafiek isteziendatbijdezepolder
inundatievanmaaiveldmetdeneerslagvan
DeBiltcircaeensinde50jaaroptreedtenmet
deneerslagvanRotterdamcircaeensindetien
jaar.Datisvijfkeervaker.Tevensvaltopdat
ookbijdehoogfrequente gebeurtenissenrondeenherhalingstijd vantweejaar-Rotterdamhogerewatersranden heeft.
Opbasisvandezeresultaten kangeconcludeerdwordendateengedeeltevandeoverlast
indebuurtvanRotterdamvandeafgelopen
jarenveroorzaaktwordtdoordatdeneerslagin
Rotterdamafwijkt vandeneerslagvandeBilt.
Indegrafiekzijn tevensderesultaten
geplotvaneensimulatiemetdeneerslagvan
DeBiltvanaf1906totenmet 1973.Tezienis
datdepuntenwolk vandeperiodevoot1974
vanDeBiltnagenoegexactoverdepuntenwolkvandesimulatievan30jaarna1974ligt.
Deberekendewaterstanden vanDeBiltvanna
1974zijnblijkbaar representatiefvoorde
waterstanden vanDeBiltvanaf1906tot1974.
Dewaterstandkans-relaties berekend met
deneerslagreeksen vandeoverigestations zijn
vergelijkbaar metdievanDeBilt.Watwilzeggendathetvoordezewatetsystcmenende
kansopwateroverlastnietuitmaaktofdeze
zichindebuurtvanSchiphol,Vlissingen,Valkenburg,DenHelder,EeldeofDeBiltbevinden.
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gebieden:dekopvanNoord-Holland en een
gedeelte van Zeeland.
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RegenduurgrajiekvanDeBiltenRotterdambijeen hethalin,gstijdvanvijfen2ojaat.

Het aantonen ofdeafwijking in de regio
Rotterdam wordt veroorzaakt door een stadsofkusteffect, hoegroot dit gebied isen hoe dit
defrequentie vanwateroverlastbeïnvloedt is
lastigtebeantwoorden,doordat maar van een
beperkt aantal verspreid liggende neerslagstations uurgegevens bruikbaar zijn. Voor het
waterbeheer isbelangrijker om te onderkennen dat de neerslaglokaal sterk kan afwijken
en daarmee tot eenandere frequentie van
wateroverlast leidt.Eengedeeltevandeoverlastindebuurt vanRotterdam vande afgelopenjaren kan wellicht in detoekomst voorkomen worden alsdewatersystemen niet enkel
met DeBilt,maar met delokaleneerslag van
Rotterdam wordt gedimensioneerd. *[
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Regenduurlij n e n
Om teachterhalen waarin dit verschil met
Rotterdam zir,zijn voorRotterdam enDe Bilt
regenduurlijnen gemaakt vooreen herhalingstijd van 1:5en 1:20jaar. Hiertoezijn bij deze
herhalingstijden deontwerpbuien bepaald
vooreen duur van twee toten met 240uur (zie
afbeelding 3).Indeafbeelding istezien dat de
regenduurlijn van DeBilt met een herhalingstijd van 1:20jaar nagenoeg gelijk isaan die van
Rotterdam met een herhalingstijd van 1:5jaar.
Alslaatsteismet de regenduurlijnen
bepaald bij welkeneerslagduur de verschillen
tussen Rotterdam en DeBilt het grootst zijn.
Dit isgedaan door het verschil tussen de
regenduurlijnen met een herhalmgstijd vanT
=sjaar van Rotterdam enDeBilt tedelen door
deregenduurlijn vanDeBilt.In afbeelding 4is
tezien dat deafwijking vanRotterdam ten
opzichte vanDeBiltmaximaal circa 25procent
XA
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bedraagt bij een neetslagduur van circa drie
dagen.

Discussie
Onderzocht isofsprake isvaneen kusteffect(hetregent harder ofvakerinde kustgebieden waardoor dekansopwateroverlast groter is).Opbasis van een vergelijking van zeven
neerslagsrations iseen kusteffect niet eenduidig aangetoond.
Welisduidelijk da. met de neerslagreeks
bij Rottetdam extremerewaterstanden worden
berekend dan mer deneerslagreeks uit DeBilt.
Dezeafwijkingen kunnen door een kusteffecr,
maar kunnen ookdoor deaanwezigheid van
eengrote stedelijke agglomeratie worden veroorzaakt 5 ' 6 '. Eensoortgelijke conclusie voor
Rotterdam enAmsterdam sraat in een wetenschappelijk artikel7',waarin de maandsommen
vandeomgeving vanRotterdam en Amsterdam zijn vergeleken met tweemeer rurale

