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afvoermogelijkheden vanhetgebied.De
potentievoorhetvasthoudenvanwaterinde
bodem hangtafvandehydrologischesituatie,
hetbodemtypeendedaarmeesamenhangende
grondeigenschappen als porositeitenvochtgehalte.Inhetmodelwordtvoorhet verkrijgen
vandezegegevensgebruikgemaaktvande
landelijke indelinginbodemprofielen en
bodemvochtrelaties(STONE-methode),die
wordenherleiduitdebodemkaart (zie afbeelding2).

Snelinzichtinkwetsbare
puntenvan ValleienEem

De afvoercapaciteit vaneengebiedwordt
inpoldergebiedenbijna altijd bepaalddoorde
gemaalcapaciteit.Invrijafwaterende gebieden
isdeafmeting vande watergangenenhetverhangmaatgevend.Inhetinundatiemodel kan
degebruikerpermodeleenheid (bijvoorbeeld
peilgebied)eenafvoerconstante definiëren.
Wanneerineengebiedde combinatievan
vasthoudenenafvoeren onvoldoende isomde
neerslagteverwerken,wordthetwateroverschotverdeeldoverde laagstedelenvanhet
gebied.
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Inhetin2003geslotenNationaalBestuursakkoordWaterisvastgelegd"datde waterschappenin
2005hunwaterop^avemoetenhebbengekwantijiceerd.Hiertoedienenalleregionalewatersystemen
.getoetsttewordenaan de eveneensinhetNBWgenoemdenormenvoorinundatie.Vanwegehetvoorlopigekarakterwordendezemeestal 'werknormen'genoemd.HetNBWgee/tgeenuitsluitseloverde
toetepassenmethodiekenhetdetailniveauvandetoetsing.Ominzichtte krijgeningebiedendie
nietaan dewerknormenvoorinundatievoldoen,heeftWaterschapVallei&Eem ervoorgekozenzich
meersteinstantienietop dedetails,maarjuist op hetalgemenebeeldteconcentreren.
Als gevolgvanhevigeregenvalin1998
kwamwateroverlastbijWaterschapVallei&
Eemnadrukkelijk op deagendatestaan.De
conclusievaneenhydraulischestudiein1999
luiddedatwaterberginginlandelijk gebied
hardnodigisomwateroverlastin nabijgelegen
stedelijkgebiedtevoorkomen.Inhetwaterbeheersplanvan2000werdenzoekgebieden
voorwaterbergingopgenomen.In2003 volgde
e
enhydraulischeanalysevandezegebieden,
waarmeetotindetailde grenzenvandeinundatiesmeteenherhalingstijd tot200jaarwerdenvastgesteld.Hetwas bekenddat binnen
netoverigedeelvanhet waterschapsgebied
lokaalwateroverlastoptrad.Hetvermoeden
bestonddatdezeoverlastwerdveroorzaakt
doorhydraulischeknelpuntendiehetgevolg
Z1
jnvantekleingedimensioneerdeduikersen
delageliggingvanenkelepercelenrondom
beken.Eenonderbouwingvandezeindruk
bestondechterniet.

Methode
HetwaterschapheeftHydroLogicgevraagd
een quickscanuittevoeren,waarmeebinnen
ee
nzeerkorttijdsbestek inzichtinde kwetsbare
delenvanhetwatersysteemwordtverkregen.
Dezequickscan,ookwel hethoogwaterinundatiemodelgenoemd,iseenvolledigin GIS
geïmplementeerd model,waarmeeop een zelfte
definiërendetailniveaueenwaterbalanswordt
°Pgesteld,zoalsweergegeveninafbeelding 1.

Vooreenaantal neerslaggebeurtenissen,
waaraaneenherhalingstijd isgekoppeld1'zijn
dezestappenvoerzoweldehuidigeals detoekomstigesituatie(middenscenario2050)doorlopen,metals resultaateen inundatiefrequentiekaart.Aan dehandvande NBW-normen
voorinundatieendelandgebruikkaart isvoor

gebiedvoorwateroverlastmetnamewordt
bepaalddoorenerzijdsdehoeveelheidwater
dieinde bodemenhetoppervlakf*waterkan
wordenvastgehoudenenanderzijdsdoorde
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beide situaties bepaald welke afwateringsgebieden niet aan denorm voldoen.Hierbij is
tevens rekeninggehouden met het in hetNBW
gestelde maaiveldcriterium.

Resultaten
Demet het modelberekende wateroverlastlocaties zijn weergegeven inafbeelding 2.
Inbrengvan debij het waterschap aanwezige
gebiedskennis bevestigde dit beeld.Het GISmodelgeeft tevens inzicht in de toekomstige
situatie,met een kleine toename van geclusterdewateroverlastgebieden dieniet aan de
NBW-normen voldoen.

met problemen tekampen hebben. De waterbeheerder kanzichvervolgens richten op de
meest kwetsbare gebieden, waarvoor gedetailleerde,hydrodynamische modellering nodig is
om deinundatielocaties nauwkeurig te kunnen vaststellen.Vervolgens wordt bepaald op
welkdetail niveau deoverige,minder kwetsbaregebieden wordengemodelleerd.Door het
gebruik van een GIS-model wordt voorkomen
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Discussie
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Ookvoorstudies in het kadervande ruimtelijke ordening (zieafbeelding 3),GGOR ofde
Kaderrichtlijn Water, levert het gebruik van
een quickscanaanhet beginvan het onderzoekstraject een nuttige bijdrage.

Locatiesdievanuithetwatersysreem^eziengeschiktzijnvooruitbreidingvanbebouwing.

Naast het krijgen van inzicht in locaties
dieniet aan deNBW-normen voldoen,is het
GIS-modelverder ontwikkeld voor andere
doeleinden. Zo kan met behulp van het model
een uitspraak worden gedaan over de geschiktheid van een locatie voor eenbepaald type
grondgebruik. Afbeelding 3 geeft die geschiktheid weer voor stedelijke uitbreiding, kijkend
naar het watersysteem en rekening houdend
met de klimaatsverandering.

Het uitvoeren van eenquickscan aan het
begin van eenNBW-toetsingstraject is een
nuttige en efficiënte exercitie.Binnen een zeer
kort tijdsbestek kandewaterbeheerder een
onderverdeling maken in gebieden zonder
wateroverlastproblemen, gebieden met lokaal
enkeleproblemen engebieden die regelmatig

dat onnodig veeltijd en energie wordt gestokenindeanalysevangebieden waarzichgeen
wateroverlastproblemen voordoen.

Geschiktheidvoor
uitbreiding bebouwing
Geschikt
Nadereanalysenodig
Nietgeschikt
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WanneereenGIS-modelvoorwatersysteemanalysewordtingezetmoetervoor
wordengewaaktdatderesultaten nietopeen
tegedetailleerdeschaalwordengeïnterpreteerd2'.Opbasisvanderesultatenvandequick
scan-NBWishetbijvoorbeeld nietjuistomop
perceelsniveaueenuitspraaktedoenoverhet
welofnietvoldoenaandeNBW-normen.De
methodeisdaarvoortegrof.Hydraulische
knelpunten,zoalshetnietfunctioneren van
eenindividueleduiker,wordennietmeegenomenindeberekening.
Conclusie
Hethoogwaterinundatiemodel iseengoed
hulpmiddelomsnelinzichttekrijgen inde
kwetsbaregebiedendienuofindetoekomst
nietvoldoenaandeNBW-werknormen.De

waterbeheerderkanzichdanineersteinstantierichtenophetverzamelenvangedetailleerdegegevensbinnendeknelpunten.Indiende
tijdenhetbudgethettoelaten,kanaandacht
wordenbesteedaandeminderkwetsbare
gebieden.OokinhetkadervandeKRWen
GGORzalhetgebruikvandezemethode tijdwinstopleveren.
VoorWaterschapVallei&Eemvormthet
resultaatvandequickscandeonderbouwing
vandeindrukdiealbestond,namelijkdatde
wateroverlastzichconcentreertopeenaantal
locatieslangshetValleikanaalendathetoverigedeelvanhetgebied,zowelindehuidigeals
detoekomstigesituatie,grotendeelsvoldoet
aandewerknormenvanhetNBW. f
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