ACHTERGROND

NIEUWE EISEN AAN WATERGANGEN NIET EENVOUDIG TE
VERWERKEN

Rijnlandgaatlegger
actualiseren
HetHoogheemraadschap vanRijnland isopgrondvandeWaterschapswetverplicht tothetopstellenvaneenleggervandeboezemwateren:eenregisterwaarinonderanderedegewensteafmetingen
vaneenwatergangwordenbeschreven.Doorveranderingeninhetwatersysteem,zoalsbodemdaling,
verstedelijking enuitbreidingvandebemalin^scapaciteit,veranderendeeisendieworden^esteld
aandewatergangen.Dehuidigele^erraakthierdoorverouderd.Rijnland,gaat daaromdelegger
actualiseren.Vanwegedecomplexiteitvanhetboezemsysteemishetnieteenvoudigdeaandewatergangengesteldeeisentevertalennaarminimaal benodigdeafmetingenvandewatergangen.Het
blijktwelmogelijkdezeafmetingen opejjicié'ntewijzetebepalendoor^ebruiktemakenvanwiskundigeoptimalisatietechnieken, daarbijgeholpendoordesterktoegenomenrekencapaciteitvancomputersendebeschikbaarheid vanhydraulischemodellen.
Hetbeheersgebied vanhet HoogheemraadschapvanRijnland ligtglobaaltussen
DenHaag,Velsen,AmsterdamenGouda.Het
vormtsamenmet vierinliggende kwantiteitswaterschappen eenhydrologisch waterstaatkundigsysteem vanongeveer 100.000
hectare.Rijnlands boezembestaatuit een
stelselvanwatergangen enmerendiemet
elkaarinopenverbinding staan.Dehoofdwatergangen hebben eentotale lengtevan
circa370kilometer.Deboezemwotdt bemalendoorviergemalen:degemalen Halfweg
enSpaarndamlozenophet Noordzeekanaal,
gemaalKatwijk loostopdeNoordzeeen
gemaalGoudaloostopdeHollandseIJssel.
Doordevlakkeliggingvanhetmaaivelden
degeringehoogteverschillen tussen het
maaiveldenhetwaterpeilisslechtseenkleinevariatievanhetwaterpeil toegestaan.

&>*»*_1Minimale leggeraftnetingen
Deleggerishetregisterwaarindekenmerken vanalleboezemwateren gedetailleerd
zijn weergegevenenwaarindevolgende
gegevenszijn vastgelegd:deminimale afmetingen waaraandeboezemwateren moeten
voldoen,welkepersoonofinstantieveranrwoordelijk isvoorhetonderhoud enwat hij
ofzijvooronderhoudmoet uitvoeren.
Hethoogheemraadschap isverantwoordelijk voorhetonderhoud vaneengrootdeel
vandeboezemwateren. Ditbrengt hogekostenmet zich meedoordeuitgebreide baggerwerkzaamheden endeverwerking van
vervuild slib.
Bijhet hoogheemraadschap isdevraag
gerezen hoedezekostenopeenzo verstandig
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mogelijke manier kunnen worden beperkt.
Aanwelkeeisenmoetendeboezemwatergangen voldoenenwatzijn dande minimaleprofielen waarbij nogjuist aandezeeisen
wordt voldaan?Dezovasttestellen minimaleleggerafmetingen zijn essentieel voor
deplanningenoptimalisatie vanhet onderhoud aande watergangen.

Eisen watersysteem
Dehuidige leggerafmetingen van het
hoogheemraadschapzijn veelalaanhet eind
vande 19eeeuwvastgesteld.Het isniet
mogelijk teachterhalen welkecriteriadestijdsgehanteerd zijn;waarschijnlijk speelden scheepvaartbelangen eenhoofdrol. Inde

BoezemwaterinLeiden.

huidigesituatie isdit sterkgewijzigd; hetis
nu vooralbelangrijk datopdeboezem
geloosdwaterzonder problemen kan worden afgevoerd naardeboezemgemalen. Om
tekunnen toetsen ofdebetreffende watergangen hieraan voldoen,zijn specifieke eisen
voordestroomsnelheid enhetvethangvastgesteld.Naasteisenvanuit hetoogpunt van
watetkwantiteitzijn ookeisen voorde
waterkwaliteit en hetbeheeren onderhoud
vanwatergangen vastgesteld en bij dezestudiegebruikt.Aandehand vandegenoemde
eisenzijn door het hoogheemraadschap
beoordelingscriteria opgesteld waaraan de
watergangen moeten voldoen.

Bepaling optimale profielen
Omdenieuweleggerafmetingen te
bepalen wordt dusgezocht naarde minimaleprofielen voorde boezemwatergangen
waarbij nogjuist wordt voldaan aanalle
gesteldeeisen.Hiervoor iseen systematische
aanpakvereist.Het iswellichtmogelijk om
'met dehand'profielen tekiezendiezodanig
zijn dataanallecriteria wordt voldaan,maar
doordecomplexiteit vanveelwatetsystemen
isdekanskleindatdaatbij de optimale
afmetingen wordengevonden.Het complexestromingspatroon in boezemsystemen
wordt veroorzaakt door hetvertakte netwerk
vanwaterlopen.Dituit zichvooralin het
veranderen vandestroomsnelheid enstromingsrichting bij hetaanpassen van het
doorstroomprofiel vandewatergangen.Bij
aanpassingvandeafmetingen vaneengegevenwatetgangzaldeafvoet door andere
watergangen groter ofkleinerworden.Daarnaastishetzelfs mogelijkdatdestromings-

richtingindelen vandeboezem omdraait.
Naiedereaanpassingmoetdusvoorhet hele
systeem vanwaterlopen wordengetoetst of
dezenogaanalleeisenvoldoen.
Doordeeisenvoordestroomsnelheid en
netverhang tekwantificeren ishet mogelijk
deminimale leggerafmetingen tebepalen
metmodelberekeningen en wiskundige
optimalisatietechnieken. Opdezemanier
kansystematisch engeautomatiseerd wordengezocht naardesetvanoptimale afmetingen voordewatergangen. Eengeschikte
optimalisatietechniek diesteedsvaker wordt
toegepast bijdit type optimalisatievraagstukken, isgebaseerd opgenetische algoritmes.Dezetechniekisbijdegegevenproblematiek teprefereren boven andere
optimalisatietechnieken, omdat zij door
haarstructuur complexe optimalisatieproblemen met eengroteoplosruimte opeen
robuustemanier kan oplossen.

Situatie in Rijnland
Omtebepalen ofhetboezemstelsel aan
decriteria voldoet,isgebruikgemaaktvan
netSOBEK-modelvanhet HoogheemraadschapvanRijnland. Hiermeezijn destroomsnelhedenenwaterstandendieinhetboezemsysteemopkunnen treden,berekend.De
profielen vandewatergangenzijn binnen het
modelvastgelegdin427profieldefinities.
Omdathethiergaatombaggerproblemariek,
•sindeoptimalisatiealleendebodemhoogte
vandezeprofieldefiniries variabelgesteld.
Decriteria waaraan het watersysteem
moetvoldoen,zijn uitgedrukt in waterstanden enstroomsnelheden. Dewaterstanden bijdegemalen mogenniet telaag
worden,omdat dit negatievegevolgen kan
hebben voordebemalingsinstallaries, funderingen indeomgevingende stabiliteit
y
andeoevers.Daarnaast iseen maximale
waterstand gedefinieerd. Dezemag niet
Wordenoverschreden,omdat in extreme
situatiesdeveiligheid ingevaar kan komen.
Doordewaterstandcriteria wordt het verhanginhet watersysteem niet tegroot.
Naastdeeisenvoordewaterstand zijn ook
eisenvoordestroomsnelheid gedefinieerd,
'-'oorgaansmagdegemiddelde stroomsnelheidinhetdoorstromingsprofiel niet hoger
zr
jn dan0,20m/s.Eenhogere stroomsnelheidkanuitschuring vanhet onderwaterProfiel totgevolghebben.Op enkele locaties
ln
deboezem wordt eenhogere maximale
stroomsnelheid toelaatbaar geacht.
Bovenstaandecriteriadienen onder
atgevendebelastingteworden gehaald.
«Jweldebelastingdoor hetopdeboezem
ar
Waterendgebied alshetdoor wind
gecreëerdeverhang ishierbij van belang.Om
rna

allemogelijke belastingen vanhetwatersysteem terepresenteren zijnervijfgedefinieerd metmaatgevendecombinaties van
windenafvoer. Voorelkvandebelastingen
moethetwatersysteem voldoenaandecriteriavoordewaterstand en stroomsnelheid.
Ommet behulp van hetgenetisch algoritme deoptimalesetvan bodemhoogten te
kunnen bepalen zijn deberekeningen volledig geautomatiseerd.
Uitdeberekeningen blijkt datnaongeveer 160combinaties vanbodemhoogten een
optimale oplossingwordtgevonden. Hiervoorzijn dan80.000modelberekeningen met
SOBEKgemaakt.Ditduurt ongeveer twee
weken.Tussentijds hoeft degebruiker geen
actiesteondernemen;welwordt continu
eenlogbestand aangemaakt,zodat het verloopvandeberekeningen kan worden
gevolgd.

vandegeactualiseerdeeisenwaaraaneen
eigentijds boezemsysteem moetvoldoen.

Gevolgen uitbreiding 'Katwijk'
DoorRijnland wordt momenteel deuitbreidingvanhetgemaal Katwijk voorbereid.
Uitbreiding vande bemalingscapaciteit
heeft totgevolgdatde wateraanvoerende
kanalen meerwatermoeten transporteren
naar hetgemaalKatwijk.Metbehulp vande
nieuweoptimalisatietechniek issnel inzichtelijkgemaakt watvoorgevolgendeuitbreidingvandecapaciteit heeft opdeleggerafmetingen.C
RudolfVersteeg
(HKVLijnin Water)
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Resultaten
Metdebeschreven methodiek kunnen
deoptimale leggerafmetingen vooreencomplexboezemsysteem opeen betrouwbare
wijzewordenafgeleid. Hetresultaat voorhet
Hoogheemraadschap vanRijnland bestaat
uit eensetvan427bodemhoogten diede
minimale leggerafmetingen representeren.
Hierbij wordt nogjuist voldaan aandeeisen
dieaanhetboezemsysteem zijn gesteld.
Voorwiskundige oprimalisatie iskwantificering vandeaande boezemwatergangen
gesteldeeisennodig.Dezewijken veelalaf
vandeeisendieinhetverleden aande
watergangen zijn gesteld.Doordeveranderingineiseneneenoptimale afstemming
vandedieptevandewatergangen worden
zowelverlagingen alsverhogingen ten
opzichtevandeoude leggerafmetingen
gevonden.Verlagingen worden gevonden
waar bijvoorbeeld destroomsnelheid inde
huidige situatiealnietaandeeisen voldoet.
Verhogingen tredenopalsin hetboezemsysteemvoldoenderuimte isomdeprofielen te
verhogen,duswaarnu al-soms ruimschoots-aandeeisenwordt voldaan.
Het resultaat vandeoprimalisatie isdat
circa55procenrvandeprofieldefinities inde
leggerkanworden verhoogd,vaakmet meer
daneenhalvemeter.Ongeveer 20procent
vandeprofielen moet worden verlaagd om
aandevoordeboezemwateren gedefinieerde
eisen tekunnen voldoen.Uitanalysevande
berekeningen blijkt datdebenodigdeverlagingvooralwordtveroorzaaktdoordevereisteminimale waterstand bijdegemalen.
Debelangrijkste conclusieisdat,wanneerwordtuitgegaan vandeindelegger
vastgelegdedefinities,grotedelenvandeboezemzijnovergedimensioneerd tenopzichte

ACTUALITEIT

Regge mag weer
meanderen
HetwaterschapReggeenDinkelheefteenoverstromingsvlakteingerichtvoordeRegge.Het
retentiegebiedwerdopi7junijl. officieelgeopend.Metdeinrichtingvanhetretentiegebiedis
dekanaliseringvandenvierongedaan
gemaakt.
DeReggeiseenlaaglandrivier dievroegermeanderend door het landschap liep.
Halverwegede19eeeuwwerdderiviergekanaliseerd.Doorveranderende inzichten op
hetgebiedvannatuurontwikkeling enderol
vanhetwaterdaarin,heeft het waterschap
de'Reggevisie'ontwikkeld.Dezehoudt in
datderivierweerzijn natuurlijke, meanderendeloopenprofiel krijgt. Ookmogener
weeroverstromingen plaatsvinden.Kernbegrippen indevisiezijn herstel vandeveerkrachtvanderivierendeontwikkeling van
nieuwe natuur.
Omdemeanderende loopvandeRegge
teherstellen,zettehetwaterschap bij 't
Exoo,deplekwaardeExoseAazichbijde
Reggevoegt,eenslingerend Regge-tracé uit.
Speciaalaangelegde laagten latenderivier
bij hoogwater sneloverstromen, waardoor
waterberging plaatsvindt.Verder ontstaat
eenlandschap met diverse watermilieus.
Steiletaludsbij buitenbochten bieden nestgelegenheid voorbijvoorbeeld oeverzwaluwen.Debinnenbochten vande meanderenderiviergaangeleidelijk overin het
bestaandemaaiveld.Hier kunnen moerasplantengroeien.%
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