Het NHI komt eraan:

‘Unieke kans voor betere, goedkopere en
beleidsconsistente antwoorden op watervragen’
Waterschappen, STOWA, het Rijk en de drinkwaterbedrijven werken aan een
bijzonder project: het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium. Het NHI is
een hydrologische gereedschapskist voor uniforme landelijke en regionale
grondwater- en oppervlaktewatermodellering. ‘Het biedt een unieke kans voor
betere, goedkopere en beleidsconsistente antwoorden op onze watervragen,’
aldus NHI-programmateamvoorzitter Jac Peerboom van Waterschap Limburg.
Het klimaat verandert.
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Integrale risicoana

Wat is het recept voor
watermodellering?
Het recept voor watermodelberekeningen lijkt voor
niet-ingewijden lastig, maar is eigenlijk vrij eenvoudig.
Wat moet je doen?
1 Verzamel hydrologische gegevens
Verzamel gegevens over de ligging en eigenschappen

In het waterbeheer worden op dit
moment uiteenlopende aanpakken
gehanteerd voor het afwegen van
risico’s en het definiëren van risicoacceptatie bij neerslag en wateroverlast. De tijdelijke Commissie
Wateroverlast van STOWA laat een
verkenning uitvoeren naar de
mogelijkheden voor een integrale
risicoanalyse. Het is volgens onderzoeker Hanneke Vreugdenhil vooral
een pleidooi om breder te kijken.

van alle daarvoor relevante zaken, zoals waterlopen,
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bereiding op stap 2.

gebeurt neemt toe, nu de effecten van klimaatverandering steeds zichtbaarder worden. Waterschappen schatten het risico op dit soort gebeurtenissen in en nemen
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Op dit moment worden er uitsluitend eisen gesteld aan
het systeem zelf,’ zegt Hanneke Vreugdenhil, die samen
met Bas Kolen van HKV Lijn in water de verkenning uit-

3 Bereken de effecten van veranderingen in het

voert.

watersysteem met een rekenmodel
Met de geschematiseerde weergaven van de hyrologi-

Effectiever
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Sobek, D-Hydro, 3DI, Infoworks en Tygron.

risico’s in samenhang worden bekeken. Daarnaast kijken we naar de mogelijkheden om ook de bijdragen van
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