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De extreme regenval op 27 en 28 oktober 1998 zorgde in Drenthe destijds voor de nodige
wateroverlast, met name in de stedelijke regio’s van Emmen, Hoogeveen en Meppel. Maar ook
in het glastuinbouwgebied van Erica en direct buiten de provincie in het stroomgebied van de
Vecht en bij de Kadoelerkeersluis. Op meerdere plaatsen dreigden de dijken door te breken.
Enkele beken en kanalen traden buiten de oevers. De wateroverlast was het gevolg van een
samenloop van ongunstige omstandigheden: een doorweekte bodem door aanhoudende
regenval in de voorafgaande periode, een extreme hoeveelheid neerslag in een relatief korte
tijd en een sterk verminderde afwateringsmogelijkheden als gevolg van hoge
buitenwaterstanden.

Wateroverlast bij Meppel

Inleiding
Voor de provincie Drenthe gaf de wateroverlast twee jaar geleden aanleiding om de regionale
waterhuishouding nader te onderzoeken. Speciale aandacht ging daarbij begrijpelijkerwijs uit
naar de kans op wateroverlast. Het provinciebestuur heeft toen samen met de betrokken
waterschappen en de provincie Overijssel een plan van aanpak wateroverlast opgesteld, dat
voorziet in een analyse van de waterhuishoudkundige situatie met het oog op toekomstige
ontwikkelingen in het gebied. Vooral de eer natuurlijke oplossingen voor beperking van de
wateroverlast kregen daarbij veel aandacht.

Als onderdeel van het plan van aanpak onderzochten HKV Lijn in Water en Arcadis de
belangrijkste waterhuishoudkundige relaties. Om de kans op wateroverlast te bepalen is een
instrument ontwikkeld, waarmee de huidige situatie en de effecten van maatregelen te
analyseren zijn. Dit is gebeurd voor het zuidelijk deel van de provincie. De nadruk heeft
gelegen op locaties waar in 1998 wateroverlast optrad.

Omgekeerde schotel
De hydrologische situatie in Drenthe laat zich het beste vergelijken met een omgekeerde
schotel. Centraal bevindt zich een plateau dat, via beekdalen aan de randen afloopt naar alle
richtingen.



Kenmerkende beekdalen zijn de Hunze richting het noorden, het Drostendiep richting het
zuidoosten en de Vledder Aa richting het zuidwesten. Direct of indirect komen alle beken uit in
een relatief vlakgelegen kanaal- of boezemstelsel. Via gemalen en/of sluizen loost het gebied
op het buitenwater. Plaatsen waar in het verleden wateroverlast is opgetreden, zoals Meppel
en Coevorden, zijn locaties waar water vanuit het Drents plateau samenkomt met water uit
het randgebied en gezamenlijk moet worden afgevoerd. In de boven- en middenlopen van de
beeksystemen is relatief weinig wateroverlast opgetreden.

Het projectgebied (zie kaartje) omvat het zuidelijk deel van Drenthe en het noordwesten van
Overijssel. Tot het projectgebied behoort het gehele gebied dat afwatert naar de Vecht via de
Drentse Stuw, het Zwarte Water via het gemaal Zedemuden en het Meppelerdiep en het
gebied dat afwatert op het meer van Vollenhove via gemaal Stroink, met inbegrip van de
Kadoelerkeersluis die de afwatering verzorgt van het betreffende meer op het Zwarte Water.

De eerste stap was het ontwikkelen van een neerslag-afvoermodel. Dit geeft de belangrijkste
hydrologische relaties weer. Verdere verfijning komt in het project aan de orde op knelpunten.
Indeling van het gebied vond plaats op basis van een aantal criteria (zie tweede kaartje). Het
eerste criterium is de grondsoort geweest. De belangrijkste grondsoorten in het gebied zijn
zand en veen. Het tweede criterium is de mogelijke berging van het grondwater. Hiervoor is
gebruik gemaakt van grondwatertrappen. De afwateringswijze is het derde criterium.
Onderscheid is gemaakt tussen gestuwde en bemalen gebieden. Met het oog op eventueel te
nemen maatregelen zijn de beeklopen, inclusief de omliggende goed ontwaterde gronden als
aparte gebieden gemodelleerd. De kanaalpanden in het gebied zijn als aparte eenheden
gemodelleerd omdat het kanalenstelsel in de praktijk als een losstaand systeem kan worden
beschouwd. Het model is zodanig opgebouwd dat in een later stadium op eenvoudige wijze
nader gedetailleerd kan worden.

De tweede stap in het onderzoek betreft de analyse van de huidige situatie en het vaststellen
van de knelpunten. Om de herhalingstijden van wateroverlast te bepalen is gebruik gemaakt



van stochastische berekeningen. Speciale aandacht is hierbij besteed aan de
voorgeschiedenis. Zonder een natte voorgeschiedenis is de kans op wateroverlast uiterst
gering tenzij het neerslagvolume extreem groot is. Uit de analyse van de huidige situatie zijn
een viertal knelpunten ontleend: Meppel, Coevorden, de boezem van Overijssel en de
tunnelbak op de snelweg A28. Tevens is de schade voor de huidige situatie bepaald. Gebruik
is gemaakt van schadefuncties en hoogtekaarten (GIS). Voor de schadefuncties wordt
onderscheid gemaakt tussen grasland, bouwland, natuur, glastuinbouw en stedelijk gebied.
Naast de hoogtekaart is hiertoe gebruik gemaakt van de bodemgebruikkaart in GIS.

De derde stap betreft het bepalen van mogelijke maatregelen in het gebied. Doordat
maatregelen sterk gerelateerd zijn aan de ruimtelijke ordening en er dus diverse
belanghebbenden zijn is er een workshop met vrijwel alle belanghebbenden georganiseerd.
Door de werkgroep is een selectie gemaakt uit de maatregelen afkomstig uit de workshop.
Deze selectie is nader onderzocht op basis van effectiviteit en haalbaarheid met het oog om
de werkelijk kansrijkste te selecteren. De selectie heeft plaatsgevonden door eerst
grootschalige van maatregelen te beschouwen waarvan vlot de resultaten inzichtelijk konden
worden gemaakt voor de jaren 1997 en 1998. Op basis van de vergelijking van de berekende
resultaten met 1997 en 1998 heeft een tweede selectieronde plaatsgevonden. De meest
kansrijke zijn meegenomen in het vervolg van het onderzoek.

De vierde stap was de analyse van kansrijke maatregelen met speciale aandacht voor de
knelpunten. Vervolgens zijn de effecten van de maatregelen op de frequentie van de
wateroverlast in detail onderzocht met het neerslag-afvoermodel. Nagegaan is of de kosten
van de beschouwde maatregelen opwegen tegen de afname van de schade. Met andere
woorden, per maatregel is onderzocht of deze economisch verantwoord is of niet.
Tenslotte zijn aan de hand van de gevoerde berekeningen, analyse van de knelpunten en de
opgedane inzichten conclusies en aanbevelingen geformuleerd.



Resultaten
De workshop heeft geresulteerd in een scala aan maatregelen om de wateroverlast aan te
pakken. Door de werkgroep is hier een selectie van gemaakt: retentie van water in
natuurgebieden, berging van water in beekdalen, vergroting van de afvoercapaciteit, inrichting
van een inundatiepolder en aanpassing van het operationeel beheer.

Na vergelijking met de referentiejaren koos de werkgroep voor uitwerking van drie
maatregelen: retentie in hooggelegen natuurgebieden, berging in beekdalen en het vergroten
van de afvoercapaciteit naar het buitenwater.
De effecten van de genomen maatregelen zijn beperkt. Retentie verlaagt de waterstand en
afvoer in het gebied waar deze maatregel wordt getroffen. Meer benedenstrooms nivelleert dit
effect echter; op de knelpunten zijn de gevolgen van retentie nog maar nauwelijks merkbaar.
In zeer extreme situaties loopt zelfs het retentiebekken over. Retentie is tijdens deze extreme
situaties dan ook geen oplossing meer. In het projectgebied neemt de jaarlijks verwachte
schade bij retentie op hogere natuurgronden dan ook nauwelijks af terwijl er aanzienlijke
kosten worden gemaakt.
De tweede maatregel, berging in beekdalen verkleint de afvoer uit de beken. In de beekdalen
wordt dan meer water geborgen. Gevolg van het verkleinen van de afvoer is dat de kans op
wateroverlast en de bijbehorende schade op de knelpunten af neemt. Daarentegen zijn de
uitvoeringskosten van berging in beekdalen relatief hoog en weegt het niet op tegen de
afname van de schade.
Het vergroten van de afvoercapaciteit aan de randen van het model heeft logischerwijs tot
gevolg dat de kans op wateroverlast afneemt op de knelpunten. Daarentegen zijn de
bijbehorende uitvoeringskosten hoger in vergelijking tot de afname van de schade.

Voor het gehele projectgebied, inclusief de knelpunten, is bepaald of het uitvoeren van
maatregelen verantwoord kan worden op een economische basis. In geen van de beschouwde
maatregelen weegt de afname van de jaarlijks verwachte schade op tegen de kosten van een
maatregel.

Lokaal kunnen echter wellicht maatregelen worden genomen die de kans op wateroverlast
verkleinen. Lokale analyse van de knelpunten is de volgende stap zoals die geformuleerd is in
het plan van aanpak wateroverlast.

Conclusies van de studie
Het waterhuishoudkundige systeem in het zuidelijke deel van Drenthe en het noordwesten van
Overijssel voldoet aan de eisen die gesteld zijn door de werkgroep met betrekking tot
wateroverlast vanuit het oppervlaktewater.
Tevens is de huidige situatie de economisch meest optimale situatie in relatie tot de
beschouwde maatregelen. Op basis van de som van de verwachte schade en de kosten van
uitvoeren van de beschouwde maatregelen en de huidige situatie is het uitvoeren van
maatregelen economisch niet haalbaar.

Een bepalende factor voor het optreden van wateroverlast is de beginsituatie van de bodem
gebleken. Bij een natte voorgeschiedenis is de kans op wateroverlast aanzienlijk groter dan
wanneer de voorgeschiedenis minder nat is. Bij waterhuishoudkundige studies is dus ook een
goede beschrijving van het gedrag van de bodemprocessen van belang waardoor correcte
uitgangsituaties kunnen worden bepaald voor de begintoestand van een studie.

Aan de hand van de in de studie beschouwde maatregelen kan het volgende geconcludeerd
worden:
• Retentie op hogere gronden is als maatregel voor het bestrijden van hoog water in het

projectgebied minder geschikt dan berging in beekdalen of het vergroten van de
afvoercapaciteit;

• Het vergroten van de afvoercapaciteit op de benedenstroomse randen heeft slechts
invloed op direct bovenstrooms gelegen gebieden. Over het gehele projectgebied gezien is



de maatregel vanuit het kostenoogpunt gezien minder effectief dan berging in beekdalen.
Daarentegen is het vergroten van de afvoercapaciteit met het oog op de kosten
aantrekkelijker dan retentie op hoge gronden;

• Het afkoppelen van de langzame component (retentie in natuurgebieden) levert (vrijwel)
geen bijdrage aan de pieken van de uiteindelijke hoogwatergolf. Ook kan een vol
retentiegebied averechts werken en reageren als een snelle afvoercomponent waardoor de
piekafvoer versterkt wordt.

Invloed beginsituatie bodem
In het onderzoek is het belang van de beginsituatie duidelijk naar voren gekomen. Dit betekent
dat voor de betrouwbaarheid van de uitkomsten de voorgeschiedenis van de bodem in de
berekeningen moet worden meegenomen. In het onderzoek is de voorgeschiedenis van de
bodem uitgedrukt in een grondwaterstand in combinatie met de vochtigheidsgraad van de
onverzadigde zone.

Daarbij is onderscheid gemaakt tussen een droge, een gemiddelde en een natte
voorgeschiedenis. In de onderstaande afbeelding is de waterstand op het Meppelerdiep en de
afvoer via gemaal Zedemuden als voorbeeld weergegeven. voor de beschouwde
neerslagvolumina en de uitgangssituatie van de bodem.
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Uit de figuur blijkt dat bij een droge en gemiddelde voorgeschiedenis het peil op het
Meppelerdiep gehandhaafd kan worden. Het gemaal slaat aan bij 0.5 m boven NAP,
inundaties treden pas op in Meppel bij 1 m boven NAP. De capaciteit van het gemaal
Zedemuden is groot genoeg om de waterstand niet te laten oplopen. Alleen bij een extreem
zware bui en een gemiddelde bodemgeschiedenis moet het gemaal de maximale capaciteit
aanspreken. Bij 90 mm neerslag in negen dagen moet de laatste eenheid van het gemaal
gebruikt worden. Die moet volledig benut worden bij 130 mm neerslag in eenzelfde periode.
Bij meer neerslag gaat de waterstand pas oplopen. De herhalingstijd van wateroverlast op het
Meppelerdiep bedraagt ruim 300 jaar in de huidige situatie.


