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EVALUATIE VAN WATEROVERLAST TWEE JAAR GELEDEN

Waterberging in
Drentheblijktgoed te
voldoen
Deextremeregenvalop27mz8oktober W 8 zorgdemDrenthedestijdsvoorden o % wateroverlast,metnamemdestedelijkeregio'svanEmmen,HoorveenenMeppel.MaarookmhetalastuinbouwaebtedvanEricaendirectbuitendeprovincieinhetstroomgebiedvandeVechtenbijat
Kadoelerkeersluis.Opmeerdereplaatsendreydendedijkeridoortebreken.Enkelebekenenkanalen
tradenbuitendeoevers. Dewateroverlastwashetgevolß vaneensamenloopvanoncjunstye
omstandigheden:eendoorweektebodemdooraanhoudenderegenvalindevoorajjaande periode een
extremehoeveelheidneerslagmeenrelatiefkortetijdeneensterkverminderde ajwatenngsmcflel.jkhedenalsgevolgvanhogebuitenwaterstanden.
VoordeprovincieDrenthegafdewateroverlast tweejaar geledenaanleidingomde
regionale waterhuishouding nader te onderzoeken.Specialeaandacht ging daarbij
begrijpelijkerwijs uit naardekansopwateroverlast.Hetprovinciebestuur heeft toen
samen met debetrokken waterschappen en
deprovincieOverijssel eenplan van aanpak
wateroverlast opgesteld,datvoorziet ineen
analysevande waterhuishoudkundige
situatie met het oogoptoekomstige ontwikkelingen inhetgebied.Vooraldemeer
natuurlijke oplossingen voorbeperkingvan
dewateroverlast kregendaarbij veel
aandacht.
Alsonderdeel van hetplan van aanpak
onderzochten HKVLijninWaterenArcadis
debelangrijkste waterhuishoudkundige
relaties.Omdekansopwateroverlast te
bepalen iseen instrument ontwikkeld,
waarmeedehuidigesituatieende effecten
vanmaatregelen teanalyserenzijn.Ditis
gebeurd voorhetzuidelijk deelvande
provincie.Denadruk heeft gelegenoplocatieswaar in 1998wateroverlast optrad.

gelegen kanaal-ofboezemstelsel.Viagemalenen/ofsluizen loosthetgebiedophet
buitenwater. Plaatsen waarinhet verleden
wateroverlast isopgetreden,zoalsMeppelen
Coevorden,zijn locatieswaarwater vanuit
hetDrents plateau samenkomt met water
uit het randgebied engezamenlijk moet
worden afgevoerd. Indeboven-en middenlopenvandebeeksystemen isrelatiefweinig
wateroverlast opgetreden.
Hetprojectgebied (ziekaartje) omvat het
zuidelijk deelvanDrentheenhet noordwestenvanOverijssel.Tothet projectgebied
behoort hetgehelegebieddatafwatert naar
deVechtviadeDrentseStuw,hetZwarte

WaterviahetgemaalZcdemudenen het
Meppeletdiepen hetgebied dat afwatert op
het meer vanVollenhove viagemaalStroink,
met inbegripvandeKadoclerkccrsluisdie
deafwatering verzorgt vanhet betreffende
meer ophetZwarteWater.
Deeerstestap washetontwikkelen van
eenneetslag-afvoetmodcl. Ditgeeft de
belangrijkste hydrologische relatiesweer.
Verdereverfijning komt in het project aan
deordeopknelpunten. Indeling van het
gebied vond plaatsopbasisvaneen aantal
critetia (zietweede kaartje). Het eerstecriterium isdegrondsoort geweest.Debelangrijkstegrondsoorten in hetgebied zijn zand
enveen.
Het tweedecritetium isde mogelijke
berging vanhet grondwatct.Hiervoor is
gebruik gemaakt vangrondwatertrappen.
Deafwatetingswijzc ishet derdecriterium.Onderscheid isgemaakt tussen
gestuwdeenbemalen gebieden.Met hetoog
opeventueel tenemen maatregelen zijn de
beeklopen, inclusiefdeomliggende goed
ontwaterdegronden alsaparte gebieden
gemodelleerd.Dekanaalpanden in het
gebiedzijn alsaparteeenheden gemodelleerdomdat het kanalenstelsel inde praktijk
alseenlosstaand systeem kan worden
beschouwd. Het modeliszodanigopgebouwd dat ineen laterstadium opeenvoudigewijze nadergedetailleerd kan worden.
Detweedestap in het onderzoek betreft
deanalysevandehuidige situatieen het
vaststellen vandeknelpunten. Omde
herhalingstijden vanwateroverlast tebcpa-
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Omgekeerde schotel
Dehydrologische situatie in Drenthe
laatzichhetbestevergelijken met een
omgekeerdeschotel.Centraal bevindtzich
eenplateaudat,viabeekdalen aande randen
afloopt naaralle richtingen.
Kenmerkende beekdalen zijn deHunze
richtinghet noorden,het Drostendiep richting hetzuidoosten endeVledderAarichtinghetzuidwesten.Direct ofindirect
••.men allebekenuit ineenrelatiefvlakH j O jf 20-2000 I 3 7

Coevofden

Kadoelerkeersluis
GemaalZedemuden

DrentseStuw

Vrojeagebied

lenisgebruikgemaakt van stochastische
berekeningen. Specialeaandacht is hierbij
besteedaandevoorgeschiedenis.Zonder een
nattevoorgeschiedenis isdekansop wateroverlast uiterst geringtenzij het neerslagvolumeextreemgroot is.Uitdeanalysevan
dehuidige situatie iseenviertal knelpunten
ontleend:Meppel,Coevorden,deboezem
vanOverijssel endetunnelbak opdesnelwegA28. Tevensisdeschadevoordehuidige
situatie bepaald.Gebruik isgemaakt van
schadefuncties enhoogtekaarten (GIS).Voor
deschadefuncties wordt onderscheid
gemaakt tussengrasland, bouwland,
natuur,glastuinbouw enstedelijk gebied.
Naastdehoogtekaart ishiertoe gebruik
gemaakt vandebodemgebruikkaart in GIS.
Dederdestapbetreft hetbepalen van
mogelijke maatregelen in hetgebied.Doordat maatregelen sterkgerelateerd zijn aan
deruimtelijke ordeningenerdus diverse
belanghebbenden zijn isereen workshop
met vrijwel allebelanghebbenden georganiseerd.Doordewerkgroep iseenselectie
gemaakt uitdemaatregelen afkomstig uit
deworkshop.Dezeselectieisnader onderzochtopbasisvaneffectiviteit en haalbaarheid met hetoogomdewerkelijk kansrijksteteselecteren.Deselectieheeft plaatsgevonden dooreerstgrootschalige vanmaatregelen tebeschouwen waarvan vlotderesultaten inzichtelijk kondenworden gemaakt
voordejaren 1997en 1998. Opbasisvande
vergelijking vandeberekende resultaten
met 1997 en 1998heeft eentweede selectierondeplaatsgevonden. Demeest kansrijke
zijn meegenomen in hetvervolgvan het
onderzoek.
Devierdestap wasdeanalysevankansrijke maatregelen metspeciale aandacht
voordeknelpunten.Vervolgenszijn de
effecten vandemaatregelen opde frequentie
vandewateroverlast indetail onderzocht
met het neerslag-afvoermodel. Nagegaan is
ofdekostenvandebeschouwde maatrege38
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Indeling op basisvan hydrologische eenheden

lenopwegen tegen deafname vandeschade.
Metanderewoorden,permaatregelis
onderzocht ofdezeeconomisch verantwoord
isofniet.
Tenslotte zijn aandehand vande
gevoerdeberekeningen,analysevandeknelpunten endeopgedane inzichten conclusies
enaanbevelingen geformuleerd.

Resultaten
Deworkshop heeft geresulteerd ineen
scalaaan maatregelen omde wateroverlast
aantepakken.Doordewerkgroepishier
eenselectievangemaakt:retentie van water
innatuurgebieden, bergingvanwater in
beekdalen,vergroting vande afvoercapaciteit,inrichting vaneen inundatiepolder en
aanpassingvanhetoperationeel beheer.
Na vergelijking metde referentiejaren
koosdewerkgroepvooruitwerking vandrie
maatregelen: retentie in hooggelegen
natuurgebieden, berging inbeekdalenen
hetvergroten vandeafvoercapaciteit naar
het buitenwater.
Deeffecten vandegenomen maatregelenzijn beperkt.Retentieverlaagtdewater-
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stand enafvoer inhetgebiedwaardeze
maatregel wordtgetroffen. Meer benedenstrooms nivelleert diteffect echter;opde
knelpunten zijn degevolgenvan retentie
nogmaar nauwelijks merkbaar. Inzeer
extremesituaties looptzelfs het retentiebekkenover.Retentieistijdens deze
extremesituatiesdan ookgeen oplossing
meer.Inhetprojectgebied neemt dejaarlijks verwachteschadebij retentie ophogere
natuurgronden dan ooknauwelijks af
terwijl eraanzienlijke kosten worden
gemaakt.
Detweedemaatregel,berging inbeekdalen verkleint deafvoer uit debeken.Inde
beekdalen wordtdan meer water geborgen.
Gevolgvanhet verkleinenvandeafvoer is
datdekansopwateroverlast ende bijbehorendeschadeopdeknelpunten afneemt.
Daarentegen zijn deuitvoeringskosten van
berging inbeekdalen relatiefhoogen weegt
het nietop tegen deafname vandeschade.
Hetvergrotenvande afvoercapaciteit
aanderanden vanhetmodelheeft logischerwijs totgevolgdat dekansop wateroverlastafneemt opdeknelpunten. Daarentegenzijn debijbehorende uitvoeringskos-

tenhoger invergelijking tot deafname van
deschade.

kunnen worden bepaaldvoordebegintoestand vaneenstudie.

Voorhetgeheleprojectgebied, inclusief
deknelpunten, isbepaaldofhet uitvoeren
vanmaatregelen verantwoord kan worden
opeeneconomische basis.Ingeenvande
beschouwde maatregelen weegtde afname
vandejaarlijks verwachteschadeoptegen
dekosten vaneen maatregel.

Naaraanleiding vandebeschouwde
maatregelen kanhet volgendegeconcludeerd worden:
• Retentieophogeregronden isalsmaatregelvoorhet bestrijden van hoogwater
inhetprojectgebied minder geschikt
dan berginginbeekdalenofhetvergrotenvande afvoercapaciteit;
• Hetvergrotenvandeafvoercapaciteit op
debenedenstroomse randenheeft slechts
invloedopdirectbovenstroomsgelegen
gebieden.Overhetgehele projectgebied
gezienisdemaattegelvanuit het kosten-

Lokaalkunnen echterwellicht maatregelen wordengenomen diedekansop
wateroverlastverkleinen.Lokaleanalysevan
deknelpunten isdevolgendestapzoalsdie
geformuleerd isinhetplanvan aanpak
wateroverlast.

Conclusies van de studie
Het waterhuishoudkundige systeem in
hetzuidelijke deelvanDrentheen het
noordwesten vanOverijssel voldoet aande
eisendiegesteldzijn door dewerkgroep met
betrekking tot wateroverlast vanuit het
oppervlaktewater.
Tevensisdehuidige situatiedeeconomisch meestoptimalesituatie in relatie tot
debeschouwdemaatregelen.Opbasisvan
desomvandeverwachteschadeende
kostenvanuitvoeren vandebeschouwde
maatregelen endehuidige situatie ishet
uitvoeren vanmaatregelen economisch niet
haalbaar.
Eenbepalende factor voorhet optreden
vanwateroverlast isdebeginsituatie vande
bodemgebleken.Bijeennatte voorgeschiedenisisdekansopwateroverlast aanzienlijk
groter dan wanneer de voorgeschiedenis
minder nat is. Bij waterhuishoudkundige
studies isdusookeengoede beschrijving
vanhetgedragvandebodemprocessen van
belangwaardoor correcte uitgangsituaties

oogpunt gezien mindereffectief dan
betging inbeekdalen.Daarentegen ishet
vergroten vandeafvoercapaciteit met
hetoogopdekostenaantrekkelijker dan
retentieophogegronden;
Het afkoppelen vandelangzame
component (retentie in natuurgebieden)
levert(vtijwel) geen bijdrage aande
piekenvandeuiteindelijke hoogwatergolf.Ookkaneenvolretentiegebied
averechtswerken en reageren alseen
snelleafvoercomponent waardoor de
piekafvoer versterkt wordt. *
met dank aanCor-Jan Vermeulen
(HKV Lijn in Water)

Inhetonderzoekishetbelangvandebeginsitatieduidelijk naarvorengekomen.Ditbetekent
datvoordebetrouwbaarheid vandeuitkomstendevoorgeschiedenis vandebodemindeberekeningenmoetwordenmeegenomen.Inditgevalisdieu.tgedrukt meengrondwaterstand in
combinatiemetdevochtigheidsgraad vandeonverzadigdezone
Daarbij isonderscheidgemaakt tusseneendroge,eengemiddeldeeneennattevoorgeschiedenis. Inonderstaandeafbeelding isdewaterstandophetMeppelerdtependeafvoer viahet
gemaalZedemuden alsvoorbeeld
negendaagseneerslaghoeveelheid
weergegeven.
Uitdezeafbeelding blijkt dat bij
eendrogeengemiddeldevoorgeschiedenishetpeil gehandhaafd
kanworden:hetgemaalslaataan
bij0,5mbovenNAP, inundaties
tredenpasopinMeppelbij ïm.
bovenNAP. Decapaciteit vanhet
gemaal isgrootgenoegomde
Beginsituatiebodem
waterstand niettelatenoplopen.
Alleenbijeenextreemzwarebui
eneengemiddeldebodemgeschiedenismoethetgemaaldemaximalecapaciteitaanspreken.
Bijcommneerslagmnegendagenmoetde laatsteeenheidvanhetgemaalgebru.ktworden.
Diemoetvolled.gbenutwordenbij 130 mmneerslagineenzelfdeperiode.Bymeerneerslag
gaatdewaterstand pasoplopen.Deherhalingsrijd vanwateroverlastop hetMeppelerdtep
bedraagtruim300jaarindehuidigesituatie.

advertentie

Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron in één hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig de totale
zorg voor bodem,watervoorziening en waterwininstallatie
van u op ons. en houden dezevoor u in dehand.
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Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerd in.
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• diepe boringen

• onderhoud

V . _ . / grondboorbedrijf

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling
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