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WetterskipFryslân
inventariseert
veiligheidsrisico's in
bebouwd gebied
WetterskipFrysldninventariseertderisico'svanwateroverlastvanuitdeboezemwatereninbebouwd
gebied.BegonnenismeteenpilotstudieinDoklcum,Sneek,WartenenTirns.Aandehandvande
doorArcadisontwikkelde'a/pelmethode'zijnstapsgewijsdeveiligeboezemkaden^eïdentificeerd.
Watresteertzijndekadendienietaandeveiligheidsnormenvoldoen. De^ebiedenachterdezekaden
wordenonvoldoendebeschermdte^enhetboezemwater.
Hetbeheergebied vanhetWetterskip
FryslânomvatdeprovincieFrieslandeneen
deelvanhetWesterkwartierindeprovincie
Groningen.Hetwaterschapwerktviahet
HerstelprogrammaOeversenKadenaan het
opordebrengenvanhetomvangrijke stelsel
aanboezemkaden.Totdusver concentreren
deherstelwerkzaamheden van boezemkaden
zichmetnameophetlandelijkgebied.Om
inzichttekrijgen indeopgavein bebouwde
gebiedenheeft hetWetterskipFryslân
gevraagdomeeninventarisatievandeveiligheidsrisico'sindegenoemdevierbebouwde
kernen(tweegrote:DokkumenSneeken
tweekleine:WartenenTirns).Omin
bebouwdegebieden tekunnen bepalenofeen
kadevoldoendeveiligheidbiedt,moetduidelijkzijn waardekadeligt.Ditlijktvoorde
hand teliggen,maarzeketinbebouwde
gebiedenisdepositievaneenkadeniet altijd
duidelijk.Somsontbreekteenkade,looptde
idedwarsdoorhuizenofvaltdekadesamen
eteenstraatoftuin.Isdelocatievande
deduidelijk, dan moetdevereiste afmeting
vandekadewotdenbepaald.Hetvereisteprofiel kanvervolgensvergelekenwordenmetde
huidigeafmetingen vandebetreffende kade.

Lagergelegengebiedengeldenalsaandachtsgebied:dezegebieden moetenopde
éénofandetemaniet beschermd worden
tegenhet boezemwater.
Tijdens eenworkshopmet medewerkers
vandebetreffende gemeenten en rayonbeheerdersvanhetWetterskip Fryslân

Ominbebouwdegebiedentekunnenbepalenofdeboezemkaden voldoendeveiligheidbieden iseenprogrammavaneisen
opgesteld,toegespitstopdeomstandighedeninbebouwdgebied.De berekeningen
vandevereistekadehoogtenzijn inprincipegelijkaandeberekeningswijze inhet
landelijkgebied.Eenaantalaspecten wijkt
echteraf Alsgevolgvanbebouwingvindt
reductievandewindsnelheid plaats(hogereweerstand).Afhankelijk vandelokale
omstandigheden remtditde golfontwikkeling.Bovendienisinbebouwdegebieden
vaaksprakevaneensteilofverticaalbuitentalud.Deafwijkende karakteristieken
metbetrekkingtotwindsnelheid,minimum waakhoogte,schematiseringbuitentaludengolfoverslagbetekeningen zijnverantwoordinheteisenprogramma.Opbasis
vandedoordeprovincievastgesteldeveiligheidsnormen,het eisenprogramma
bebouwdgebiedendelokaleomstandighedenzijn devereistekadehoogten berekend.

(stap2)zijndekadenopbasisvanlokale
kennis beootdeeldeningedeeld indrieklassen:goed(groen),nietgoed(rood) ofte
ondetzoeken (blauw).Gebiedenachtet een
blauwgemarkeerdekadegeldenalsonderzoeksgebied,aangezien nietduidelijk isofde
betreffende kadevoldoendeveiligheid biedt.

Deafpelmethode
STAP 1: Bepalen aandachtsgebieden.
aandachtsgebied

aandachtsgebied

STAP2: Bepalen onderzoeksgebieden.
onderzoeksgebied

voldoendebescherming
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Afpelmethode
Omeffectief dekaden te identificeren
dieonvoldoende bescherming bieden,isde
zogeheten afpelmethode toegepast.Deze
ZO]
hooudt indat stapsgewijs deveiligegebieden
ïgepeldworden tot uiteindelijk deonveilige
detrajecten overblijven. Deeerstestap
«treft hetuitsluiten vande hooggelegen
be
gebiedendiedankzij hun hogeligging niet
bedreigd wotden doothet boezemwater.

STAP3: Bepalen risicogebieden..
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risicogebied
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Risicoanalyse
Omtebepalenofgebiedenbehorentotde
hooggelegengebiedendienietbedreigd
wordendoorhetboezemwater,moetende
maaiveldhoogten bekendzijn.Voor
bebouwdegebiedenzijn veelalgeen
betrouwbarehoogtegegevens beschikbaar.
Omtotvlakdekkendehoogtebestanden te
komen,isgebruikgemaaktvandeuithet
rioolbeheerbekendeputdekselhoogten.De
doordegemeenten aangeleverdegegevens
zijn viaeenintrapolatietechniek omgezet
totvlakdekkende hoogtebestanden.

Mogelijk ishierdekadetelaag,isde ligging
onduidelijk ofisgeenkadeaanwezig.De
blauwgemarkeerde trajecten zijn nader
onderzocht. Derayonbeheerder vanhetWetterskipFryslânen meetploegenvanArcadis
hebben delocatievandeblauwe kadetrajectenbepaaldenvervolgens ingemeten.
Deinbrengvangebiedskennisende
samenwerking metgemeenten bleekzinvol.
Dekoppelingmet depraktijk isvolgens het
Wetterskip Fryslânderedengeweestom dit
project toteensuccestemaken.
Instap3 vandeafpelmethode zijn de
risicogebieden bepaald.Opbasisvandelokaleomstandigheden zijn devereiste profielen
voordeblauwekaden berekend. Vergelijking
vandevereisteprofielen metdemeetgegevensmaakt duidelijk ofdeblauwekadewel
ofnietbeantwoordt aandeeisen.Zoja,dan
wordtdeblauwekleurvervangendoor
groen.Blijktdekadenietaandeeisentevoldoen,danwordt deblauwekadealsnogrood
gekleurd.Uiteindelijk resulteertde afpelmethode ingroeneofrode kadetrajecten.
Voorderoodgemarkeerde kadetrajecten
geldtdatzehetachterliggendegebied
onvoldoende beschermen tegen het boezemwater.Dezegebiedengeldenalsrisicogebieden.

Boezemkaden beveiligen het achterliggendegebied viaeenaaneengesloten kadetraject, eventueelafgewisseld door hoge
gronden.Eendoor kaden omslotengebied
wordtalskaderinggebied aangeduid.Wanneeréénofmeerkadetrajecten telaagzijn,
wordt het kaderinggebied onvoldoende
beschermd.Hetbetreffende gebied wordtals
risicogebied bestempeld.Voorderisicogebieden isdematevanrisicobepaald aande
hand vandrierisicofactoren: het kruinhoogtetekort,deinundatiediepteende
oppervlaktevanhet inundatiegebied en/of
hetgebied dat met wateroverlast kampr.
Perrisicofactor iseenscore toegekend:
hoegroter het risico,destehogerdescore.
Sommatievandescoresper risicofactor
resulteert perrisicogebied indematevan
risico:laag,midden ofhoog.Dematevan
risicogeeft deurgentieaanwaarmeeonveiligekaden inhetbetreffende risicogebied aangepakrmoeten worden.

Resultaten
Voordezepilorstudieisintotaal89kilometer boezemkadeonderzocht.Vandeze
kaden blijkt ruim 68 kilometer tevoldoen.
Voordevierkernengezamenlijk geldt dat
driekwart vandeboezemkaden in bebouwd
gebied voldoendeveiligheid biedt tegen het
boezemwater eneenkwartdus niet.
Indevierkernenzijn in totaal 21 kaderringgebiedenonderscheiden.Viervandeze
gebiedenzijn veilig:hetcentrum vanDokkumendriekaderringgebieden inhet centrum vanSneek.Datjuist dezegebiedenveiligzijn, isgeenverrassing.Vroegerwist men
alheelgoeddathet handigisomopde
hogergelegendelen tewonen.Deoverige17
kaderinggebieden geldenalsrisicogebied,
omdatéénofmeerderekadennietaande
eisenvoldoen.In 16vandezegebieden isde

matevanrisicomiddenoflaag.Eénkaderinggebied springt erechteruit:ten noorden
vanhetcentrum inDokkumgeldteen hoge
matevanrisico.HetWetterskip Fryslân
bereidr inmiddels werkenvooromdeknelpunten terplekkeaantepakken.

Conclusie
Detoegepasteafpelmerhode maakt het
mogelijk omsneleneffectief deonveilige
kadetrajecten optesporenomdat deonderzoeksopgavezichbeperkt totdeblauw
gemarkeerdekaden.Doordeveiligegebieden
aftepellen,blijven uiteindelijk derisicogebiedenover.Omtotbetrouwbare resultaten
tekomen,ishetvangroot belangeen nauwkeurighoogtebestand temakenvandemaaiveldhoogten indeteonderzoeken gebieden.
Detoegepastemethodiek opbasisvan putdekselhoogten laatgoederesultatenzien,al
geldtdespreidingvandeputdekselsalsaandachtspunt.Derisicoanalysegeeft opbasis
vanhelderecriteriazichtopdematevanrisico.Ditgeeft deurgentievandeaantepakken
knelpunten weerenheeft daarmeeeenduidelijke meerwaardevoordepilotstudie.

Vervolg
HetWetterskip Fryslân heeft besloten
omnadezepilotstudieaansluitend zes
gemeenten inFriesland reanalyseren, waarnahetoverigewerkgebied wordt onderzocht
opbasisvandeafpelmethode. Voornovemberwilhetwaterschap eenduidelijk beeld
hebbenvanderisico'sindebebouwdegebieden inhetgehelebeheergebied.Aande hand
hiervan komtereenprioritering vangebiedenentenemen maatregelen.Ç
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