ACHTERGROND

doorgerekend.Hetberekeningsresultaat
moetdehoogwaterfrequenties opleveren.
Stap3 bestaatuithetomzetten vande
berekendemaximalewaterstanden naar
inundatievanhetgrondoppervlak. Hierbij
zalbijvoorbeeld aandacht kunnen wotden
besteedaandewijze waaropmet grondwater
wordtomgegaan.Hetresultaat vandeze
stapiseen inundatiefrequentiekaart.
Instap4wordendewerknormen verraaldnaareengebiedsdekkend beeldvan
toelaatbare inundatiefrequenties: denormeringskaart.Nietallevormenvangrondgebruikzijn opgenomenindewerknormen
vanhetNationaalBestuursakkoordWater
endaaromzijn specifieke aanvullingen
nodig.Zomoerwordengekozenwatdetoegestaneinundatiefrequentie isvanverschillendetypennatuur.Eveneensmoet worden
nagedachtoverdewijze waaropherstedelijk
gebiedindetoetsingwotdt meegenomen.
Instap5wordendeberekende inundatielocatiesuitstap3geconfronteetd metde
normeringskaartvanstap4.Ditleidttot
locatiesdieeentehoge inundatieftequentie
hebbenennietaandewerknormen voldoen.
Dezelocatieswordenaangegevenopdeknelpuntenkaart.

EERSTE PRAKTISCHE TOEPASSINGEN I N ZEELAND E N D R E N T H E

Raamwerkvoor
toetsingregionale
watersystemenaan
normenvoorinundatie
Nadatvorigjaarjuli hetNationaalBestuursakkoordWaterwerd.getekend,ishetnudetaakvande
waterschappenomvoorheteindevan2005deregionalewatersystementetoetsenmetdegestelde
werknormenvoorinundatie.Indepraktijk blijktdatcrucialekeuzenmoetenwordengemaakt,waaroverhetNationaalBestuurakkoordWaterden uitsluitselgeeft. Zoisniet.gedefinieerdviawelke
methodiekenopwelkdetailniveau detoetsingmoetwordenuitgevoerd.Ditartikelpresenteerteen
raamwerkwaarmeewaterbeheerdershettoetsingstraject kunnenbepalendathetbesteaansluitop
huneigensituatie.
Detoetsingmoetleidennaareenknelpuntenkaartwaaropwordtaangegevenwelkedelenvanhetwatersysteemnietvoldoen
aandegesteldenormen.Hiervoot moet
gebruik wordengemaakt van vetschillende
methodenentechnieken,zoals modellen,
inundatieberekeningenen knelpuntenanalyses.Metdemodelleringvanhetwatersysteemdient neerslagopeengoedemanierte
wordenomgezetnaatdedaarbij optredende
waterstanden inhetgebied.Hiervoormoetenhydtologischeprocessen,zoalsdeintetactietussengrond-enoppervlakrewater,in
demodelleringwordenmeegenomen.Aan
dehand vandemethetmodelberekende
hoogwatersituaties kanwotdenbepaaldwelkegebiedeninunderen.Het grondgebruik
vandezelocatiesbepaaltvervolgenswelke
gebiedennietaandegesteldenormenvoldoenenderhalveknelpunten opleveren.
Vooideknelpuntenkaart ishet noodzakelijk
datindeanalysehetmaaiveldcriterium
wordtmeegenomen.Wateropmaaiveld
resulteertbijvoorbeeld niet ineen knelpunt
wanneethetgrondgebruikgraslandisen
minderdanvijfprocentvanhetgebied
inundeert.

inundatiefrequenties (inundatiefrequentiekaart),hettoepassen vandewerknormen
(normeringskaart)enhetvaststellenvande
uiteindelijke knelpunten (knelpuntenkaart).
Deeerstestapbestaatdusuithetordenen,verzamelenenanalyseren vandebenodigdegegevens.Naastdebenodigdegegevensvoordemodelleringmoet hierbij
wordengedachtaanGIS-bestanden,zoals
hetLGN(grondgebruik)enhetAHN(maaiveldhoogte).
Instap2wordendekeuzesvoorhet
modelendetegebtuiken tekenmethode
gemaakt.Alsbijvoorbeeldaleengeschikt
modelvoorhanden is,ligthetvoordehand
datmodelvoordetoetsingtegebruiken.
Methetmodeldienen hoogwatersituaties
vangrond-enoppervlaktewater teworden

Ajb.

Het raamwerk
Indeptaktijk wordtinhetNederlandse
waterbeheet bijdebeschrevenstappeneen
breedscalaaanmethoden toegepast.Opverschillend detailniveau wordtgewerkt,variërend vanglobaaltotzeergedetailleerd(zie
afbeelding 1).
Elkestapkanafzonderlijk wordenuitgevoerdopdrieniveaus.Omtekomentotde
gewensteknelpuntenkaart kanhetraamwerklangsverschillenderoutes wotden
doorlopenwaarvandrievoorbeelden zijn
gegeveninafbeelding 1.Bijeenkeuzevoor

Raamwerkvoortoetsingenvoorbeeldenvantebewandelenroutes(a,benc
Globaal
A

Gemiddeld
B

Gedetailleerd
C

1. Ordenengegevens

1

2. Modellerengebied

Vijf stappen
Indepraktijk blijkt dat,omhetwatersysteemtetoetsenaandewerknotmen,telkensvijfstappen moetenworden doorlopen.
Dezestappen endetebereiken resultaten
zijn:hetordenen vandegegevens(basisgegevens),hetmodellerenvanhetgebied
(hydrologisch model],hetberekenen vande

3. Berekenen
inundatiefrequenties
4. Toepassen
werknormen
5. Vaststellen knelpunten

\

f

V
\ \ \
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^ ^
Oppervlaktewater
< ^ ^ > Inundatie vanuit oppervlaktewater
C ^ Inundatie vanuit grondwater

^ ^ ^ Oppervlaktewater
< ^ > Inundatie binnen peilgebied

A/b. 2:

Imindatie/requentieï/z^jaar voorhet^ebiedrondomdeBraakman(Zeeuws-Vlaanderenjr^globaal(3AJengedetailleerdniveau[}Cj.

1/10jaar

Ajb.3:

H20

1/100ja

Toepassingvandewerknormenindeom,gevin<gvanHoorveen:globaal(4A]en.gedetailleerdniveau(4C).

routeawordtervoorgekozenomallestappenophetglobaleniveauuit tevoerenwat
resulteert ineenglobale knelpuntenkaart.
Metdezekaartwordtopglobaal niveau
inzichtverkregenindekwetsbareplekken
vaneenwatersysreem.Dezekaartisniet
nauwkeuriggenoegomlarerbijvoorbeeld de
locatievaneenwaterbergingsgebied tebepalen.
Eengedetailleerde toetsingvandevijf
stappen langsroutecleidtweltoteenscherp
inzichr indewerkingvanhet watersysteem,
maar vraagtveelnauwkeurigegegevens.
Bovendienvergendeberekeningen eengrote
inspanning.

?°
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Opvallend isdatindepraktijk regelmatigwordtgekozenvoorhetdiagonalepad
vanrouteb.Viaditpadresulteren weinig
nauwkeurigegegevensineengedetailleerde
knelpuntenkaart. Ditlaatsteisechtereen
schijnnauwkeurigheid, wantdegepresenteerdenauwkeurigheid sluit nietgoedaan
opdetoegepastemethoden met als mogelijk
gevolgdatverkeerdeconclusies aan het
resultaatworden verbonden.
Hetligtvoordehanddateenwaterbeheerderdevoorkeurgeeft aaneenzogedetailleerdmogelijk toetsingsresultaat dat
wordtverkregenviaroutec.Inveelgevallen

zalhetechter nietmogelijk zijn omeendergelijkgedetailleerde toetsingineen kort
tijdsbestek terealiseren.Omhetdetailniveautekiezendatopditmoment het beste
aansluit bijdemogelijkheden enwensen
vandewaterbeheerder, moeten tegenelkaar
wordenafgewogen deuitgangssituatie(de
beschikbaarheid vaneendigitaleleggeren
modellen),debeschikbare tijd enhet budget
enquavoorkeurde technisch-inhoudelijke
encommunicatieve kant
Bijditlaatstepunt kaneen belangrijke
overwegingzijn ommetdetoetsingaante
sluiten bij destroomgebiedsvisie. Communicatiemetbestuurdersenanderebelang-

hebbenden dient vanafheteerste moment
goedinbeeldtezijnente blijven.
Deuitgangssituatie isessentieel bijde
keuzevanhetdetailniveau. Het isniet
mogelijk omeentoetsing indetailuit tevoerenalsgeennauwkeurige basisgegevens
beschikbaarzijn.Welblijkt heteengoede
aanpakomdetoetsingineersteinstantieop
eenglobaalniveau uit tevoerenenineen
laterstadium destappen vandeuitgevoerde
toetsingéénvooréénnaareenhoger niveau
te brengen.
Hetvoordeelvandezemeer modulaire
aanpakisdatelkestapinhet raamwerk
afzonderlijk kanwordenverfijnd zonder telkensvanvorenafaantehoeven beginnen.
Doordeactiviteiten vanelkestaptestandaardiseren enteautomatiseren kandit efficiëntworden uitgevoerd.
Hetbeschrevenraamwerk istot stand
gekomengedurendedeuitvoeringvanverschillendeprojecten rondom regionale
wateroverlastnormering. Indeze projecten
zijn devijfstappen opverschillende niveaus
uitgevoerd.Hiernavolgend worden enkele
stappen met tweepraktijkvoorbeelden toegelicht:éénvooreenpoldergebied inlaag
Nederland enéénvooreenhellendgebied in
hoogNederland.

Waterschap Zeeuws-Vlaanderen
Inditvoorbeeld wordt ingegaanopde
berekeningvande inundatiefrequenties.
Afbeelding 2 laatzienhoeindepraktijk verschillendekeuzen kunnen worden gemaakt
bijdeinundatieberekening. Indeglobale
berekeningisperpeilgebied bekeken ofbinnendatgebied inundatie plaatsvindt diehet
maaiveldcriterium overschrijdt. Deprecieze
locatieenmatevaninundatie binnen het
peilgebiedzijn echternietbekend.Inde
gedetailleerdeberekeningisperpixel
bepaaldofbijeengekozen neerslagsituatie
oppervlakte-en/ofgrondwaterinundatie
optreedt.Deglobaleberekeninggeeft teweiniginformatie voorhetvaststellenvaneen
bergingslocatie.Welishetmogelijk omaan
dehand vandeglobaleberekeninggebieden
tekiezendiealseersteverder moeten wordengedetailleerd en geanalyseerd.

Waterschap Reest en Wieden
Ditvoorbeeldgaat inopdetoepassing
vandewerknormen enopdevertalingvan
dezenormen naartoelaatbare inundatiefrequenties.Inafbeelding 3 istezienwatde
uitwerkingvandevertalingisinhetstedelijkgebied rondom Hoogeveenvoorhetglobaleenhetgedetailleerdeniveau.Bijdeglobalevertalingisperpeilgebied het
maatgevendegrondgebruik vastgesteldenis
opbasishiervanaanelkgebiedeenmaximaaltoelaatbareinundatiefrequentie toege-

kend.Inhetvoorbeeldmetdegedetailleerde
vertaling isdaarentegen dewerknorm per
perceelbepaaldaandehand vanhet actuele
grondgebruik. Hetverschil inresultaatis
vooralopvallend indestadHoogeveen waar,
bijdegedetailleerde verraling,groenegebiedenbinnen destadaanwezigzijn dieinde
globalevertalingnietvoorkomen. Inundatie
opdezelocaties(bijvoorbeeld parken) hoeft
bij degedetailleerde aanpaknier teleiden tot
eenknelpunt,wat welhetgevalkanzijn in
deglobaleaanpak.

Resultaat en conclusie
Opdit moment worden deuit vijfstappenbestaandetoetsingstrajecten aande
werknormen vanhetNationaalBestuursakkoordWateropverschillende manieren
uitgevoerd.Hetvollediguniformeren vande
aanpakisnogniet mogelijk, omdat devoorkeuren,beschikbare tijd, modellenenkwaliteitvangegevensperwaterschapsterkverschillen.Eengeschikteaanpakvande
toetsing isomtestarten methet uitvoeren
vaneen'quickscan',waarindevijfstappen
eerstviadeglobalerouteworden doorlopen.
Metdieaanpakisinmiddels ruime ervaring
opgedaan bijverschillende waterbeheerders.
Hetgrotevoordeelisdatdezeaanpak relatief
weinigtijd inbeslagneemt(ongeveer vijf
dagen)enzorgtvooreenglobaal inzicht in
dekwetsbaredelen vanhet watersysteem.
Tevenskanaandehand vaneendergelijkeanalysebeterwordenvastgesteldvoor
welkedelenvaneenwatersysteem gedetailleerdereinformatie nodigisvoorverder
onderzoek.
Uitdepraktijksituaties bij onder meer
dewaterschappenZeeuws-Vlaanderen en
ReestenWiedenblijkt dat meteenaanpak
opverschillendedetailniveaus geschikte
toetsingsresultaten kunnen worden
behaald.Waarmeeinallegevallen wordtvoldaanaandeeisendievanuit het Nationaal
Bestuursakkoord Waterwordengesreld.
Doorgebruik temakenvanhet beschreven
raamwerk wordt inzichtelijk gemaaktop
welkemanier eenwaterbeheerder kan
komen toteentoetsingophetmeest verantwoordedetailniveau,waarbij de verhouding
russenkosten,kwaliteit encommuniceerbaarheid vanhetresultaatzogoed mogelijk
is. f
Maarten Spijker en
Leanne Reichard
(HydroLogicBV)
Jacques Esenkbrink
(Waterschap Reest en Wieden)
Frans Maenhout
(Waterschap Zeeuws-Vlaanderen)

ACTUALITEIT

Aanvragenvan steun
bijaanpak wateroverlastper 1april
De'Tijdelijke regelingeenmaligeuitkering
bestrijding regionalewateroverlast'treedtop
1aprilaanstaande inwerking. Vanafdiedatum
kunnengemeentenenwaterschappen bijhet
MinisterievanVerkeerenWaterstaataanvragenindienenvoorco-financieringvandeaanpakvanregionalewateroverlast.
InhetkadervanhetNationaalBestuursakkoordWaterheeft hetMinisterie vanVerkeerenWaterstaat 100 miljoen euro beschikbaargesteldvootdeco-financiering vande
aanpakvanregionalewateroverlast inde
periode2004tot 2007.Vanaf1 april kunnen
gemeenten enwaterschappen eenberoep
doenopdezeregeling.Uitgegaan wordtvan
hetprincipe:wieheteerstkomt,diehet eerst
maalt.Deaanvraagvoor co-financiering
moet wordengedaan viaeen uitvoeringsplanmetdaaringoedbeargumenteerde projecten diequa bestemming envergunningsverleningzogoedalsrond zijn.
Deprojecten moetenvoldoen aande
tritsvasthouden, bergen,afvoeren. Half
februari wordtderegelingindeStaatscourantgepubliceerd. Hetisnogniet bekend
welkeuitvoeringsorganisatie deaanvragen
gaatbehandelen, f

Rectificatie
Bijdeverwerkingvandigitaalillustratiemateriaalisinhetvorigenummer van23
januarijl.ietsverkeerdgegaanbijhetartikeloverbrongerichtesanitatie(pagina33).
Inafbeelding 1 isindelegendahergelevlak
weggevallen.Datvlakstaatvoordetraditioneletoiletspoeling.Hieronderzietuhet
juiste plaatje.
de redactie
V o l u m e s afvalstromen in l/pp/dag
(totaal 135 l/pp/d),(Bron:Kujawa-Roeleveld, 2002)

Igrijswater
• urine en fecalien
ütoiletspoeling conventioneel
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