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SAMENVATTING:

In deze studie wordt het hydraulisch effect van drie retentiestrategie6n op probabilistische wijze geschat voor zes locaties
langs de rijntakken. In het bijzonder wordt aandacht besteed aan de vraag wat de invloed is van het stochastisch karakter van
de golfoploop op het effect van retentie. Op basis van deze informatie wordt bediscussieerd wat een optimale retentiestrategie
zou zijn vanuit het oogpunt van de hydraulische effectiviteit, dat wil zeggen, het effect van retentie op de ontwerpwaterstanden
bij een gegeven overschrijdingskans.
De conclusie van deze studie is, dat een probabilistische aanpak leidt tot wezenlijk kleinere schattingen van bet effect van
retentie dan een deterministische aanpak. Met name het stochastisch karakter van de windrichting en windsnelheid is van
invioed op de schattingen. De onzekerheid in de waterstanden door lokale afwijkingen is wel van belang voor het schatten van
de absolute ontwerpwaterstanden, maar slechts in beperkte mate voor het hydraulisch effect van retentie.
Om het reducerende invioed van de wind op het hydraulisch effect van retentie te beperken zou de periode van extreem hoge
waterstanden teruggebracht moeten worden. Dit zou echter tot cen aanzienlijke toename van het benodigde bergingsvolume
leiden.
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Inleiding

I

Algemeen

Met het oog op de toenemende piekafvoeren in de Rijn, en daarmee samenhangend, de
toenemende maatgevende afvoer worden in het project Ruimte voor de Rivier
rivierverruimende maatregelen ge7fnventariseerd waarmee de maatgevende waterstanden in
de Rijntakken van 1996 (HR1996) gehandhaafd kunnen blijven onder veranderende
randvoorwaarden. Een van de maatregelen die in dit kader wordt onderzocht betreft de inzet
van retentlegebleden. In verscheidene voorgaande studies is het waterstandsverlagend effect
van potenti6le retentiebekkens onderzocht (WL en RIZA, 2002b; WL, 2001). Onzekerheden
rond het schatten van het hydraulische effect van retentie, anders dan de
overschrijdingskansen van de piekafvoeren bij Lobith (i.e. de werklijn), ziJn meegenomen
door 50% van het maximale volume van een bekken in rekening te brengen (de zogenaamde
Silva-factor, zie Paragraaf 4.4).
BiJ inzet van retentie houden hoge waterstanden onder extreme onistandigheden langer aan
dan bij inzet van uiterwaardmaatregelen (zie Figuur 1-1). In WSR memo 2003-025 (Sieben,
2003b) is door RIZA een verkenning uitgevoerd naar de invloed van de duur van een
hoogwaterperiode op ontwerpwaterstanden. Op basis van dit memo wordt verwacht dat de
bijdrage van golfoploop het effect van retentie significant reduceert. Aan WL is opdracht
verleend orn dit nader te onderzoeken.

I

Figuur I - 1:
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111ustratie van de duur van de hoogwaterperiode bij inzet van retentie en een uiterwaardmatregel.
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Doelstelling
Het doel van dit project is oni het effect van retentie op ontwerpwaterstanden in de
Nederlandse Riintakken te schatten, rekening houdend met het stochastisch karakter van een
aantal invloedsfactoren en. andere bronnen van onzekerheid. De ontwerpwaterstand op een
gegeven locatie wordt hier gedefinieerd als het totaal van de afVoergerelateerde waterstand
en de 2%-golfoploop.
In het bijzonder wordt in deze studie aandacht besteed aan de vraag wat de invloed is van
het stochastisch karakter van de golf6ploop op het hydraulische effect van retentie.
In meer detail geformuleerd wordt in deze studie op probabilistische wijze het hydraulische
effect van dn'e retentiestrategie~n geschat op zes locaties langs de rijntakken. Vervolgens is
de vraag gesteld wat, op basis van deze inforinatie, een optimale retentiestrategie zou ziJn
vanuit het oogpunt van de hydraulische effectiviteit, dat wil zeggen, het effect van retentie
op de ontwerpwaterstanden bij een gegeven overschrijdingskans.
Afbakening
We gaan uit van de 'huidige situatie' in het rivierensysteem, dat wil zeggen, van de situatie
zoals gemodelleerd in de gangbare WAQUA modellen. In deze studie wordt retentie niet
gecombineerd met andere rivierverruimende maatregelen. De verkennende beleidsanalyse
van rampenbeheersing (HKV en WL, 2003) is deels de aanleiding voor deze studie en geldt
daarmee als uitgangspunt wat betreft de gebruikte methode en gegevens.
In deze studie wordt het effect van retentie op ontwerpwaterstanden onderzocht. Er wordt
gebrulk gernaakt van een relatief eenvoudig model en niet alle onzekerheden rond het
schatten van waterstanden worden. in de berekeningen verdisconteerd. De
ontwerpwaterstanden die worden gepresenteerd zijn dan ook bedoeld voor onderlinge
vergelijking en niet als absolute schattingen.
Leeswijzer

Dit rapport is als volgt ingedeeld:
• Na deze inlelding bespreken. we de drie retentiestrategie6n waarvan het hydraulische
effect is geschat en de locaties waarvoor dit is gebeurd.
• In Hoofdstuk 3 bespreken we de manier waarop we het hydraulische effect van retentie
hebben bepaald en de uitgangspunten die we daarbij hebben. gehanteerd,
• De onzekerheden die worden verdisconteerd in de berekeningen worden beschreven in
Hoofdstuk 4.
• In de Hoofdstukken 5 en 6 bespreken we achtereenvolgens de ontwerpwaterstanden op
de geselecteerde locaties voor de situatie zonder retentie (welke dient als
referentiesituatie) en de situatic met retentie.
• Aan de hand van een gevoeligheidsanalyse bespreken we in Hoofdstuk 7 de invloed van
een aantal variabelen op, de ontwerpwaterstanden.
• Op basis van alle verzamelde informatie en schattingen bespreken we in Hoofdstuk 8 de
effectiviteit van de onderzochte retentlestrategie6n en wat dit betekent voor een
optimale retentiestrategic.
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We eindigen dit rapport in Hoofdstuk 9 met onze conclusies en aanbevelingen voor
verder onderzoek.
Organisatie

Deze studie is uitgevoerd onder RIZA-contract RI-4037.
Het werk is uitgevoerd door dr. ir . H. van der Klis, waarbij gebruik is gemaak-t van de
expertise van dr. ir . F.L.M. Diermanse, ir. J.P.M. Dijkman, ir. H.J.M. Ogink en
ir. K.V. Heynert. De review van de rapportage is verzorgd door ir. J.P.M. Dijkman en
ir. RIM. Ogink.
Het project is van de zijde van RIZA begeleld door ir. M.H.I. Schropp en dr. ir. A. Sieben.
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2

Retentiestrategiedn en onderzoekslocaties

2.1

Definifle retentiestrategiedn

In het kader van de studies RvR (1998), Spankracht (2000) en thans in het kader van de PKB
Ruimte voor de Rivier wordt een groot aantal mogelijke locaties voor retentiebekkens in
beschouwing genomen. Deze mogelijke bekkens zijn alle opgenomen in de bij dit
onderzoek toegepaste versie van de Blokkendoos PKB, te weten versie 0006.
Recentefijk heeft een verdiepingsslag plaatsgevonden naar het ontwerp van een viertal
bekkens die door het Projectbureau RvdR als relatief kansrijk worden aangemerkt. Dit
betreft de locaties Rijnstrangen, Ooijpolder, Duivense Broek en Overbetuwe (tot recent ook
Kamervoort genoemd). Voor deze vier locaties zijn varianten opgesteld van de contour van
het bekken en van de ontwerpwaterstand in het bekken (en daarmee de dijkhoogte). In totaal
gaat het om ongeveer 25 vanianten voor deze vier locaties (Schellens en Tank, 2004).
De relatief hoge kosteneffectiviteit van retentiebekkens op deze vier locaties (gedefuiieerd
als het aantal zr~ waterstandseffect gedeeld door de totale kosten van de maatregel) is er
mede de oorzaak van geweest dat de aandacht uitgaat naar genoemde vier locaties.
De keuze van de in het voorliggende onderzoek te gebruiken retentiestrategie6n hoeft niet
per definitie te worden gebaseerd op in het kader van de PKB vastgestelde strategie6n: het
gaat immers op het effect van retentie in algemene zin en met name orn de invIoed van
onzekerheden hierop. Echter, orn aan te sluiten bij eerdere studies en lopende discussies
wordt in deze studie wel gebruik gemaakt van voor de hand liggende retentiestrategie6n,
welke kunnen worden gesixnuleerd met de Blokkendoos. Een extra voordeel hiervan is, dat
via de Blokkendoos direct een deterministisch bepaald hydraulisch effect van de
retentlestrategie6n voor handen is.
In de voorliggende studie bestuderen we het hydraulische effect van de volgende drie
retentiestrategieen:
I . Alleen inzet van het Rijnstrangengebied volgens variant 'k1eine variant huidig
landgebruik' (Blokkendoos, code 90001k –hi). Hiervoor geldt een bergingsvolume van
169 Min 3 . Het inlaatpunt figt nabij Spijk langs de Boven-Rijn. We gaan uit van een
regelbare inlaat zodanig dat een zo groot mogelijk deel van de afvoertop wordt
'afgeschaafd';
Alleen inzet van het Rijnstrangengebied volgens dezelfde variant als in retentiestrategie
1, echter met een vast inlaatniveau van 15.000 in 3/S;
Inzet van het Rijnstrangengebied, als in strategic 1, en van de Duivense Broek, beide
met een regelbare inlaat. Voor de Duivense Broek gaan we uit van de variant 'huidig
landgebruik' (Blokkendoos, code 90020 –h]), waarvoor een bergingsvolume geldt van
92 Mm~. De inlaat ligt op kmr 885 van de Ussel. Deze strategie is met name gericht op
het verlagen van de hoogwaterstanden langs de Ussel.
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Retentiestrategle 2 verschilt van de andere twee strategie~n in het moment waarop , het
beschikbare bergingsgebled wordt ingezet. We lichten dit hieronder toe.
Manier van afvoer onttrekken
De meest eenvoudige inlaatstrategie voor een retentiegebied is die waarbij water aan de
rivier wordt onttrokken zodra de afvoer net bovenstrooms van het gebied een bepaald
afvoer- (of waterstands-) niveau overstijgt. De methode noemen we vaste inlaat. Hiervoor is
slechts zeer beperkt een voorspelling van de afvoergolf nodig.
Een geavanceerde inlaatstrategie is die waarbij van te voren wordt bepaald op welk moment
het beste met inlaten begonnen kan worden zodat een maximaal deel van de top van de
afvoergolf wordt 'afgeschaafd'. Deze methode noemen we de schaaftethode (ook wel peak
shaving genoemd). Voor deze inlaat strategie is een goede voorspelling van de naderende
afvoergolf nodig.
Figuitr 2-1 illustreert de effecten van beide inlaatstrategieen. Voor lage afvoergolven (ten
opzichte van het beschikbare bergingsvolume) is het resultaat gehjk. Voor hoge
afvoergolven treedt er een belangrijk verschil op. In geval van de eenvoudige inlaatstrategie
kan het zijn dat het retentiegebied vol is voordat de top van de afvoergolf gepasseerd is. De
inzet van retentie heeft in dat geval geen effect op de, maximale waterstanden
benedenstrooms van het retentiegebied.

afvoer

afvoer

tij d
Figuur 2- 1:

tij d

Illustratie van effect van de twee inlaatstrategiei~n schaafinethode (linker figuur) en vaste inlaat
(rechter figuur).

Retentie versus noodoverloop
Deze studie is gericht op het schatten van het effect van de inzet van retentiegebieden en
met het effect van noodoverloopgebieden. Het essenti6e verschil tussen deze twee, is dat
retentie bedoeld is om de taakstelling te halen: de verhoging van de maatgevende afVoer van
M3
15.000
/s naar 16.000 in 3/S mag met leiden tot hogere maatgevende waterstanden.
Noodoverloop daarentegen is juist bedoeld als noodmaatregel voor het geval de afVoer in de
Boven-Rijn de maatgevende afvoer overschrijdt, waarop het rivierensysteem niet meer is
ingericht.
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Volgens de deterministische aanpak, zoals die bijvoorbeeld in de Blokkendoos is
gehanteerd, wordt het effect van retentie bepaald door het te bergen volume van een
afvoergolf van 16.000 m3 /s te bepalen en vervolgens de bijbehorende waterstanden in de
Rijntakken. Daarbij wordt geen rekening gehouden met hogere afVoergolven.
Echter, bij een probabilistische aanpak, waarbij de overschrijdingskansen van verschillende
waterstanden wordt bepaald, wordt ook rekeming gehouden met piekafvoeren boven de
16.000 rn~ls. Immers, ook afvoergolven met een piekafvoer lager en hoger dan 16.000 mI/s
dragen bij aan de overschrijdingskans van de waterstand. Een lagere golf kan bijvoorbeeld
toch tot overschrijding leiden als tevens sprake is van een grote golfoploop. Andersom kan
een hogere golf onder een waterstandsniveau blijven door het effect van lokale afwijkingen
op de waterstand.
Samenvattend: in deze studie nemen we piekafvoeren ruim onder en ruirn boven de
maatgevende afvoer van 16.000 M3/S in beschouwing, terwijl we ons wel richten op
ontwerpwaterstanden met een overschrijdingskans van 1/1250 per jaar.

2.2 Onderzoekslocaties
Voor elk van de Rijntakken Waal, Neder-Rijn en Ussel analyseren. we voor twee locaties het
effect van retentie op de ontwerpwaterstanden. Voor de selectie van deze locaties zijn de
volgende criteria gehanteerd:
• Om een representatief beeld van het effect van retentie op de verschillende Rijntakken
te krijgen selecteren we een locatie bovenstrooms en een locatie benedenstrooms langs
elk van de drie Rijntakken;
• Omdat het effect van retentie op ontwerpwaterstanden uiteindelijk vertaald moet worden
naar het effect op de overstromingskans van dijkringen kiezen we de locaties ter hoogte
van kerimerkende dijkringen langs elk van de dnie Rijntakken;
• Voor een maatgevende locatie per Rijntak kiezen we een locatie in het bovenstroomse
deel van elk van de takken, waar een variatie in de afvoer een relatief groot effect heeft
op de waterstand;
• Om het effect van golf6ploop te bestuderen kiezen we locaties die verschillend liggen
ten opzichte van de overheersende windrichting.
We schatten het hydraulische effect van retentie op de volgende locaties:
I . Hulhuizen,
Gameren,
Arnhem Zuid,
Wijk bij Duurstede,
Olburgen, en
Duursche Waarden.
In onderstaande tabel en figuur staat van elk van deze locaties de ligging langs de
Rijntakken. Deze gegevens zijn overgenomen uit (HKV en WL, 2003).
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Tabel 2-1:

Locaties waarvoor hydraulisch effect van retentie bepaald wordt.
nr
I
2
3
4
5
6

Figuur 2-2:

2-4

Probabilistisch bepaald effect van retentie

locatie
Hulhuizen
Gameren
Arnhem Zuid
Wijk bij Duurstede
Olburgen
Duursche Waarden

rivier
Waal
Waal
Neder-Riin
Neder-Rijn
Ijssel
Ijssel

kmr
871.5
937
886.8
928.3
911
963.8

oever
rechter
linker
linker
rechter
rechter
rechter

dijkring
Betuwe (43)
Bornmelerwaard (38)
Betuwe (43)
Kromme Rijn (44)
Usselland (49)
Salland (53)

Locaties waarvoor hydraulisch effect van retentie bepaald wordt (nummering volgens Tabel 2- 1).
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Rekenmethode
In deze studie wordt het effect van verschillende retentiestrategleEn op ontwerpwaterstanden
geschat voor zes locaties langs de Nederlandse Rijntakken. We definiEren de
ontwerpwaterstand als de som van de afvoergerelateerde waterstand hQ en de lokale
windgerelateerde 2%-golfoploop hg . Hiennee wiJken we af van de definitie van
ontwerphoogte (of hydraulisch belastingniveau) die wordt gebruikt voor het ontwerp van
dijken, waarin onder andere de golfoverslaghoogte bij een bepaald volume per strekkende
meter wordt gebruikt in plaats van de golf6ploop (Vgl. TAW, 1985).
De methode die in deze studie wordt gebruikt is analoog aan de methode gebruikt in (HKV
en WL, 2003). In grote lijnen betekent dit, dat de afvoergerelateerde waterstand hQ bepaald
wordt op basis van relaties tussen de piekafvoer bij Lobith en de waterstand op elk van de
geselecteerde locaties. De golf6ploop bepalen we conform de methode Van der Meer
(Van der Meer, 2002). Om de overschrijdingskansen van de ontwerpwaterstanden te
bepalen, uitgaande van de in Hoofdstuk 4 te selecteren onzekerheden, maken we gebruik
van numerieke integratie.
In de volgende paragrafen bespreken we achtereenvolgens de methodes voor het bepalen
van:
de afvoergerelateerde waterstand;
het effect van retentie op de ontwerpwaterstanden;
de lokale golfoploop; en
de formules voor de numerieke integratie.
Voor het uitvocren van de benodigde berekeningen wordt gebruik gemaakt van (gedeelten
van) de Matlab-code die is ontwikkeld in het kader van (HKV en WL, 2003). Deze code is
door RIZA aan WL geleverd (CD-ROM van Man Sieben aan Hanneke van der Klis, 27 j anuari
2004) voor gebruik in dit project.
De resulterende Matlab-code die voor het huidige project is gebruikt is aan RiZA geleverd op
CD-ROM. Deze CD-ROM bevat tevens de rapportage van de controleberekeningen die zijn
uitgevoerd om te verifi&en dat de code goed functioneert (Van der Klis, 2004).

3.1 De alloergerelateerde waterstand
De afvoergerelateerde waterstanden worden bepaald met behulp van QL-H relaties, waarbij
QL staat voor de piekafvoer bij Lobith en H voor de maximale lokale waterstand op de as
van de rivier bij een afvoergolf met een piek QL. De QL-11 relaties voor de te analyseren
locaties zijn met behulp van lineaire interpolatie afgeleid van de QL-H relaties op de mswstations, waarbij deze laatste overgenomen ziJn uit de studie VNK (Diermanse et al., 2003).
Dit leidt tot de QL-H relaties in Figuur 3-1. Door Diermanse et al. wordt reeds de
kanttekening geplaatst dat deze relaties met name voor de lage afvoeren tegenstrijdigheden
vertonen. Aangezien in deze studie juist de hoge afvoeren van belang zijn spelen deze
tegenstrijdigheden hier geen rol.
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We gaan in deze studie uit van een standaard vorm van de afvoergolf, namelijk de 50%percentielvorm volgens de golfvonngenerator (Klopstra, 1999). Een afvoergolf bij Lobith
wordt vertaald naar een waterstandsverloop, voor elk van de geselecteerde locaties met
behulp van de QL-H relaties. Deze vertaalslag gebeurt in 'blokken' van 12 uur, waarbij
binnen elk blok de maximale lokale waterstand (volgens de QL-H relatie) wordt gekozen.
Binnen een 12-uursblok wordt de lokale waterstand dus als constant beschouwd. Dit
trapsgewijze waterstandsverloop dient als uitgangspunt voor het vervolg van de berekening,
waarin de golfoploop wordt bepaald en de overschrijdingskansen van de ontwerpwaterstand
(als beschreven in de volgende paragrafen). In Paragraaf 3.4 geven we een verdere
toelichting op het gebruik van de 12-uursblokken.
18
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Figuur 3-1:

3.2

Relaties tussen afvoeren bij Lobith en lokale waterstanden (HKV en WL, 2003).

De inzet van retentie

Het effect van retentie op het verloop van de afvoergerelateerde waterstand op de
geselecteerde locaties wordt bepaald in de volgende stappen:
Bepaal de vorm van de afvoergolf direct benedenstrooms van het (laatste) retentiegebied
op basis van een afvoergolf bij Lobith, de gekozen inlaatdrempel en het beschikbare
bergingsvolume;
Vertaal de resulterende afvoergolf met behulp van de QL-H relatie naar een trapsgewijs
lokaal waterstandsverloop;
Volg verder de stappen in de volgende paragrafen voor het bepalen van de
overschrijdingskansen van de ontwerpwaterstanden.
Zoals toegelicht in Paragraaf 2.1 gaan we in deze studie uit van twee inlaatstrategie~n: de
zogenaamde schaaf- en vaste ifflaat methoden.
In geval van de schaafffiethode wordt in stap , I eerst bepaald welk deel van de top van de
afvoergolf een volume heeft dat gelijk is aan het bergingsvolume in het retentiegebied. Deze
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top wordt vervolgens van de afvoergolf 'geschaafd'. We nemen aan dat retentie niet wordt
ingezet voor afvocren lager dan 15.000 m%.
Voor de vaste inlaat methode wordt bepaald welk deel van de afvoertop boven de
15.000 m% in het betreffende retentiegebied past. Vanaf het moment in de afvoergolf dat
het bergingsvolume bereikt is volgt de resulterende golf weer het oude afvoerverloop. Voor
een gedetailleerde beschrijving van bovenstaande stappen verwijzen we naar (Stijnen et al.,
2002).

De lokale golfoploop

3.3

De 2%-golfoploop is het niveau, verticaal gemeten ten opzichte van de stilwaterlijn, waarbij
het aantal oplopen dat dit niveau overschrijdt 2% is van het aantal inkomende golven
(Van der Meer, 2002).
De gOlfOPI00P, Z2Y. wordt berekend met behulp van Formule 3a uit (Van der Meer, 2002):
Z 21 Al

= 1.75 - yb - yf - y,6 - ~O ,

waarm
Z2%

H.o
~O
7b

7f
7p

=
=
=
=
=
=

2%-golfoploopniveau boven de stilwaterlijn
significante golflioogte bij de teen van de dijk
brekerparameter
invloedsfactor voor een berm
invloedsfactor voor ruwheid op het talud
invloedsfactor voor scheve golfaanval

Iml
[in]

en

tan a
gT2_I")
F
2)TH-~,,/(
met
U
9
Tm-,,o

=
=
=

hoek van het talud
versnelling van de zwaartekracht
spectrale golfperiode

101
[M/S2]

Isl

We gaan ult van een standaard dijkprofiel (Bijlage B) waarin geen sprake is van een berm.
Daarmee is yb gelijk aan 1.
We nemen aan dat ook de invloedsfactor voor de ruwheid op het talud gelijk is aan 1, wat
overeenkomt met bijvoorbeeld een grasbekleding (TAW, 2002).

Voor de invloedsfactor voor scheve golfaanval wordt Formule 8 uit (Van der Meer, 2002)
gebr-uikt:
y,3 =1-0,00221fil
Y19 =1-0,0022*80

(00 !!~ jpj:~ 80 0 )
(1#1 > 80')

met P de hoek van de golfinval ten opzichte van de dijknon-naal. Voor 80'<Ipl<l 100 worden
de golfhoogte en golfperiode aangepast zodat de golfoploop verder affieemt, tot geen oploop
voor golfinvallen onder een grotere hoek van 110'.
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De benodigde goltboogte en golfperiode worden bepaald met behulp van de formules van
Bretschneider, op basis van de windsnelheid, de waterdiepte aan de teen van de dijk en de
strijklengte. Zie Bijlage B voor de gebruikte gegevens.
In de volgende paragraaf wordt uitgelegd hoe bovenstaande formules worden gebruikt om
volgens een probabilistische aanpak de golfoploop te bepalen. Ter vergelijking gebruiken we
in deze studie ook een detenninistisch bepaalde golf6ploop per locatie (Tabel 3-1). Hiervoor
gaan we uit van de strijklengtes bij de windrichtingen loodrecht op de dijken en van de
ontwerpwindsnelheden volgens de Leidraad Bovenrivieren (TAW, 1985). De strijklengtes
die wij gebruiken komen voor de meeste locaties redelijk overeen met de gewogen
strijklengtes waar de Leidraad vanuit gaat (vergelijk Stijnen et al., 2002). Een uitzondering
vormt de locatie Duursche Waarden, waar de strijklengte bij de dijknormaal klein is
vergeleken met de strijklengtes in andere richtingen (Bijlage B). Daarmee verschillen de
door ons ter illustratie gebniikte waarden in Tabel 3-1 van de (deterministische) golfoploop
die gebruikt wordt voor het ontwerp van dijken.
Tabel

3-1:

Deterministisch bepaalde 2%-golfoploop per locatie, op basis van ontwerpwindsnelheden (TAW,

1985) en strijklengtes in de richting van de dijknormaal (Bijlage B).
Locatie
Hulhuizen

Garneren
Arnhern Zuid

Wijk bij Duurstede
01burgen

Duursche Waarden

Deterministisch bepaalde

golfoploop [m]
0,83
0,86
0,66
0,61
0,60
0,63

3.4 Numerieke integratie
We bepalen de overschrijdingskans van een gegeven ontwerpwaterstand op een locatie met
behulp van numerieke integratle. Door voor een aantal verscl -ffllende ontwerpwaterstanden
de overschrijdingskans te bepalen wordt de overschrijdingskromine van de
ontwerpwaterstand op een locatie afgeleid. Zonder in detail in te gaan op de theorie rond
numerieke integratie geven we in deze paragraaf de formules waan -nee per
ontwerpwaterstand de overschrijdingskans is bepaald. Voor verdere details over de
gehanteerde methode verwijzen we naar (Stijnen et al., 2002).
Golfoploop

Met behulp van de methode uit Paragraaf 3.3 wordt voor elke locatie de golf6ploop
berekend bij een gegeven waterdiepte aan de voet van de dijk en bij een gegeven
windrichting en windsnelheid. De overschrijdingskans van een bepaalde golf6ploop wordt
vervolgens bepaald door numeriek te integreren over de 16 verschillende windrichtingen,
met behulp van de volgende formule:
16

P(hg > hg I hd) = JP(Ull > Uka I (A)POA) I
i~l
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waarbij
h9
hp*

=
=
=
=
=

hd
U12

Ul'tit
(Pi
P((Pi)

lokale golf6ploop
golf6ploop waarvoor overschrijdingskans wordt bepaald
waterdiepte aan de voet van de dijk
windsnelheid binnen een windblok van 12 uur
kritische windsnelheid bij een gegeven golf6ploop
windrichting i (i---1 16)
kans op windrichting i
kans op overschrijding windsnelheid van u ki,, bij windrichting (pi
...

PW12~> Uluill(Pi)
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IMI
IMI
IMI
[M/S]
[M/S]
["1
1-1
Id.

Overschrijdingskans per Ovoergolf
De overschrijdingskans van een ontwerpwaterstand bij een gegeven afvoergolf op de
Boven-Rijn wordt bepaald door voor elk 12-uursblok in het corresponderende
waterstandsverloop te schatten wat de kans is dat in de betreffende periode de
ontwerpwaterstand. wordt overschreden. Op deze manier is in de berekeningen het principe
verwerkt dat gedurende een langere periode van hoogwater de kans op een samenvallende
grote golfoploop groter is dan gedurende een korte hoogwaterperiode. Omdat we binnen elk
12-uursblok de maximale waterstand als constante waterstand aannemen, wordt de lengte
van de periode van hoogwater naar boven afgerond. Dit leidt tot een conservatieve schatting
van de kans dat hoge waterstanden samenvallen, met hoge golfoploop, en daarmee tot een
conservatieve schatting van de ontwerpwaterstanden.

We nemen aan dat de blokken onderling onathankelijk zijn wat betreft de windrichting en. de
windsnelheid. Ook wat betreft de onzekerheid in de waterstand door lokale afwijkingen
wordt aangenomen dat de 12-uursblokken onderling onafhankelijk zijn. In werkelijkheid is
deze onzekerheid tussen opeenvolgende blokken gecorreleerd. Dit resulteert in een
conservatieve schatting van het effect van de onzekerheid in de lokale waterstanden op de
ontwerpwaterstanden.
Onder de aanname over de statistische onafhankelijkheid van de blokken geldt het volgende:
P(H > H* q)

fj (I — P(Hb,i :5 H* )),

i=1

waarin
H
H
Hb,i
nb

q

P(H>H * 1q)
P(H b, i<H)

=
=
=
=
=

ontwerpwaterstand
ontwerpwaterstand waarvoor overschrijdingskans wordt bepaald
ontwerpwaterstand in windblok i
aantal 12-uurs blokken in afvoergolf
piekafvoer

[in]
[in]
[in]
1-1
[MI/s]

kans dat ontwerpwaterstand H* overschreden wordt gegeven q
kans dat in blok i ontwerpwaterstand H * niet overschreden wordt

De kans dat in een 12-uurs blok de ontwerpwaterstand H * niet overschreden wordt, wordt
bepaald door de, windstatistiek en door de onzekerheid in de waterstand door lokale
afwijkingen. Als beide onzekerheden worden verdisconteerd in de overschrijdingskans van
de ontwerpwaterstand bij een gegeven afvoergolf geldt de volgende uitdrukking:
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P(h, > h~ hXdh (dhj)Adh

P(H > H* I q):=
k=I

j=l

( ". r 16
r1l 1 jtj P ( Ul2 > U lra I ~Oi) P (VJffdh( dhj) Adh
k=I

j=l

waarin
ndh

i=l

= aantal integratiestappen voor onzekerheid in lokale waterstand
= kansdichtheid van lokale waterstand voor interval i

fdh(dhi)
Adh

= grootte integratie-interval voor onzekerheid lokale waterstand

[in].

Deze methode waan*n voor de lokale waterstanden een trapsgewijs verloop wordt
aangenomen, is eerder in verschillende studies gebrulkt (bijvoorbeeld Geerse, 2003a;
Geerse, 2003b) en wordt wel de Individuele Afvoergolven methode (IAG) genoemd. Ook de
keuze voor blokken van 12 uur (of de vr -ijwel overeenkomende getijdenperiode) is in deze
voorgaande studies gemaakt. Deze blokduur lijkt een acceptabele keuze, ook voor het
bovennivierengebied, waarin getijde geen rol speelt: enerzijds is de verandering in
waterstand gedurende 12 uur relatief beperkt, anderzijds lijkt de aanname van onderling
onathankelijke windrichting en -snelheid redelijk gezien het verloop van een storm (zie
bijvoorbeeld Diermanse et al., 2003, p. 4-10). Overigens wordt de stortnduur niet expliciet
gemodelleerd in rekeninethoden voor het bovenrivierengebied.
We verwachten slechts een kleine gevoeligheid van de geschatte ontwerpwaterstanden voor
de keuze van de blokduur en een nog k1einer effect op de resultaten van deze studie, waarin
ontwerpwaterstanden onderling worden vergeleken.

Totale overschrijdingskans
Om de totale overschrijdingskans van cen ontwerpwaterstand op een locatie te schatten
moet de variabiliteit van de piekafvoer bij Lobith nog verdisconteerd worden. Dit gebeurt
door de overschrijdingskans per afvoergolf te integreren over alle mogelijke piekafvoeren:
n'
[1 — P(H >

P(H > H
i

~l

[

H* I q)yq (qi )Aq

~, ~ l _ ~, ~ 16
~Oi )
IJI
I I P (Ul' > U"" I
P('A)~fdh(dhj)Adh
j=l

k=l

(q,)Aq'

i=l

waann

nq
fq(qi)
Aq

= aantal integratiestappen voor onzekerheid in piekafvoer
= kansdichtheid van piekafvoer bij Lobith voor integratie-interval i
= grootte integratie-interval voor onzekere pickafvoer

[MI/sj.

Merk op dat in elk van de probabilistische berekeningen in deze studie uit wordt gegaan van
een afVoergot(
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Onzekerheden
De onzekerheid in de ontwerpwaterstanden wordt voor een deel bepaald door het
stochastisch karakter van de rivierafvoer (die de afvoergerelateerde waterstand bepaalt) en
van de wind (die de lokale golfoploop bepaalt). Dit zijp voorbeelden van onzekerheid door
de natuurlijke variabiliteit van het riviersysteem. Daamaast bepaalt de beperkte beschikbare
kennis over het riviersysteem de onzekerheid in de ontwerpwaterstanden, wat zich met
name manifesteert in modelonzekerheden (zie voor een classificatie van onzekerheden
bijvoorbeeld Van der Klis, 2003; Walker et al., 2003).
In deze studie beschouwen we de volgende groepen onzekerheden:
onzekerheid in de afvoer,
onzekerheid in de afvoergerelateerde waterstanden door lokale variaties benedenstrooms
van de locaties, en
onzekerheid in de lokale golf6ploop.
We bespreken in de volgend paragrafen elk van deze onzekerheden afzonderlijk. Daarnaast
bespreken we de onzekerheid die wordt geintroduceerd door de inzet van een retentiegebied
(Paragraaf 4.4).

4.1

Natuurlijke variabiliteit in de afvoer

We beschouwen de onzekerheid die voortkomt uit bet stochastisch karakter van de
piekafvoeren bij Lobith. Voor de overschrijdingsfrequenties van de piekafvoeren wordt de
werklijn aangehouden waarbij de jaarlijkse overschrijdingsfrequentie van een piekafvoer
van 16.000 m3/s gelijk is aan 1/1250 (Parmet et al., 2002), zoals weergegeven in Figuur 4-1.
Voor de k1eine kansen waarin we in deze studie zijn geYnteresseerd geldt dat de
overschrijdingsfirequenties gelijk zijn aan de overschrijdingskansen.
De onzekerheid in de werklijn wordt in deze studie buiten beschouwing gelaten, omdat we
verwachten dat deze geen invloed heeft op het hydraulische effect van retentie. Merk op dat
deze onzekerheid wel van invloed is op absolute schattingen van de ontwerphoogtes (Stijnen
et al., 2002).
We gaan in deze studie uit van een standaard vorrn van de afvoergolf, namelijk de 50%percentielvorm volgens de golfvonngenerator (Klopstra, 1999). De invloed van variaties in
de golfvorm op het effect van retentic wordt bepaald aan de hand van een
gevoeligheidsanalyse (Hoofdstuk 7).
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Overschrijdingsfrequenties van de alloermaxima bij Lobith per jaar. De
overschrijdingsfrequentie van 16.000 rn 3/S iS 1/ 1250 = 8.104 per j aar.

4.2 Onzekerheid in de waterstanden door lokale
afwijkingen
In twee recent uitgevoerde studies is de onzekerheid in hoge waterstanden in de Rijntakken
geschat:
• een studie naar onzekerheden in Maatgevende Floogwaters van RIZA (Van Velzen,
2003), en een beoordeling hiervan (Ogink, 2003), en
• de verkennende beleidsanalyse van rampenbeheersing (HKV en WL, 2003), met als
voorloper de onzekerheidsanalyse van hoogwaterbescherming (Stijnen et al., 2002).
Tevens is in (Sieben, 2003a) een indicatie gegeven van de invloed van
meetonnauwkeurigheid op berekende waterstanden.
Voor de selectie en beschrijving van deze onzekerheid in het onderhavige project baseren we
ons op de resultaten van genoemde studies, welke we hieronder kort beschrijven.
Onzekerheden volgens studie RIZA
In de studie van RIZA naar onzekerheden in maatgevende waterstanden (Van Velzen, 2003)
is onderscheid gemaakt tussen onzekerheden door natuurlijke variabiliteit en
modelonzekerheid. h-izicht in de natuurlijke variabiliteit is verkregen door een analyse van
afvoennetingen bij Lobith en waterstandsmetingen op MSW-stations. Wat betreft de
modelonzekerheid wordt door RIZA onderscheid gemaakt tussen de representativiteit van het
ijkhoogwater en onzekerheid in de extrapolatie van het ijkhoogwater naar maatgevend
hoogwater.
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De studie resulteerde in een indicatieve schatting van de minimale en maximale
standaardafwij king in de voorspelling van de toetspeilen per Rijntak, waarvan de maximale
schattingen zijn weergegeven in Tabel 4-1.
Tabel 4-1:

Standaarddeviaties voor onzekerheid in de lokale waterstanden volgens (Van Velzen, 2003).
Riviertak
Waal

Nederrijn
Ijssel

Stan daarddeviati e [m]

(Van Velzen, 2003)
0,14
0,15
0,19

OP verzoek van RIZA zijn de aanpak en conclusies van genoemde studie beoordeeld (Ogink,
2003). In deze beoordeling werd geconcludeerd dat met name de schattingen voor de
modelonzekerheid in de toetspeilen te laag zijn.
Onzekerheden volgens verkennende beleidsanalyse
rampenbeheersing

In (HKV en WL, 2003) en (Stijnen et al., 2002, p.31-32) zijn de volgende bijdragen aan de
onzekerheid in de lokale waterstanden verwerkt:
• onzekerheid in de ruwheden en geometrie: aangenomen is een standaarddeviatie voor de
waterstand van 0,1 in voor de Waal en de Neder-Rijn en 0,15 m voor de Ussel;
• onzekerheid in de afvoerverdeling op de splitsingspunten: aangenomen is een
standaarddeviatie van circa I % van de instroorn bij een splitsingspunt;
• onzekerheid door de interpolatie van waterstanden tussen MSW-stations: aangenomen is
een standaarddeviatie van 0,05 in.
Er wordt aangenomen dat deze onzekerheidsbronnen allen kunnen worden gecombineerd tot
66n normale verdeling. Het gemiddelde is daarbij gelijk aan de lokale waterstanden volgens
de QL-H relaties en voor de standaarddeviaties ziJn de waarden uit Tabel 4-2 gebruikt.
Naar het inzicht van WL geven deze standaarddeviaties cen onderschatting van de
onzekerheid in de waterstanden, met name door een te optimistische schatting van het effect
van de onzekerheid in de hydraulische ruwheid in een model als WAQUA op de
modelresultaten (vergelijk Ogink, 2003 en Dijkman et al., 2003).
Tabel 4-2:

Standaarddeviaties voor onzekerheid in de lokale waterstanden volgens (Stijnen et al., 2002 en
HKV en WL, 2003).
Riviertak
Waal

Nederrijn
Ijssel

Standaarddeviatie [m]

(HKV en WL, 2003)
0,12
0,17
0,25

De vergelijking met deze studies is relevant aangezien in dit project dezelfde methode wordt
gehanteerd oni ontwerpwaterstanden te bepalen, op basis van dezelfde gegevens.
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Onzekerheden volgens memo Sieben

In (Sieben, 2003a) is op basis van een eenvoudige benadering een schatting gegeven van de
invioed van spreiding in calibratie-metingen op berekende maatgevende waterstanden in de
Nederlandse Rijntakken. Hierin zijn meegenomen:
de onzekerheid in de stroonivoerende breedte,
de onzekerheid in de gemiddelde bodem-ligging,
de onzekerheid in de gemeten waterstand, en
de onzekerheid in de gerneten afvoer.
De geschatte standaarddeviaties voor de berekende waterstanden staan weergegeven in
Tabel 4-3. Deze schattingen zijn uitsluitend ten gevolge van meetonnauwkeurigheid.
Tabel 4-3:

Standaarddeviaties voor onzekerheid in de lokale waterstanden als gevolg van
meetonnauwkeurigheden volgens (Sieben, 2003a).
Riviertak
Waal
Nedenijn
Ussel

Standaarddeviatie [m]
(Sieben, 2003a)
0,23-0,36
0,18-0,35
0,14-0,26

Selectie en beschrijving onzekerheden voor huidige project

Vergelijking wijst uit dat de schattingen van Van Velzen en van de beleidsanalyse in geval
van de Waal en de Neder-Rijn bij elkaar in de buurt liggen en dat het verschil tussen de
schattingen voor de Ussel wat groter is. De beoordeling van de resultaten van RIZA en de
soms grove aannames die gedaan zijn in beide studies geven aan dat er nog grote
onduldelijkheid en verschil van inzicht bestaat over de grootte van de onzekerheid in de
waterstanden. Dit wordt bevestigd door de grotere schattingen van Sieben.
Vanwege de vergelijkbaarheid van de gebrulkte aanpak gebrulken we voor deze analyse de
schattingen van (HKV en WL, 2003). In een gevoeligheidsanalyse onderzoeken we wat de
invloed van een grotere onzekerheid in de waterstanden is op het hydraulische effect van
retentie.

4.3

Natuurlijke variabiliteit en onzekerheid in de lokale
golfoploop

Wat betreft de lokale golfoploop beschouwen we de onzekerheid door het stochastisch
karakter van de windrichting en de windsnelheid. Voor de windstatistiek wordt gebrulk
gemaakt van de locatie Schiphol. De invloed van de onzekerheid in de windstatistiek wordt
geanalyseerd met behulp van een gevoeligheidsanalyse.
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De kansverdeling voor de windrichting is gebaseerd op 16 windrichtingen van 22,5'. Bijlage
A bevat de kans op elk van de windrichtingen. Dezelfde waarden zijn gebrum in eerdere
studies (Stijnen et al., 2002; Diermanse et al., 2003; HKV en WL, 2003).
Ook de gebruikte kansverdeling voor de windsnelheid per windsector is afkomstig uit
eerdere studies (Stijnen et al., 2002). Deze statistiek beschfijft de conditionele
overschrijdingskansen van de windsnelheid per getijdenperiode (i.e. 12,42 uur), gegeven de
windrichting in sectoren van 22,5' voor een winterhalfjaar. De conditionele
overschrijdingskansen staan in Bijlage 31 van (Diermanse et al., 2003).
Onzekerheden rond de berekeningswijze van golfoploop en de nauwkeurigheid van de
benodigde gegevens worden in deze studie buiten beschouwing gelaten. Het gaat daarbij
bijvoorbeeld om de onzekerheid over de te gebruiken formules, de gevoeligheid voor de
geschatte golf6ploop voor de strijklengtes en het verschil tussen de gebruik-te waterstanden
op de rivieras en de waterstanden langs de Dever. We verwachten dat deze onzekerheden
slechts een beperkte invloed hebben op de berekende verschillen in ontwerpwaterstanden.
We merken tevens op dat ervoor gekozen is uit te gaan van een standaard dijkprofiel
(Bijlage B) wat ook een (beperkte) invloed heeft op de berekende waterstandseffecten.

4.4 Onzekerheid door de inzet van retentie
De inzet van een of meer retentiegebieden is een bron voor onzekerheden, zoals
de onzekerheid over het moment waarop met het onttrekken van water uit de rivier
wordt begonnen,
de onzekerheid over het volume water dat aan de rivier onttrokken wordt, en
de onzekerheid over het volume dat geborgen kan worden.
Deze onzekerheden dragen ook bij aan de onzekerheid in de schatting van de
benedenstroomse waterstanden, ofwel aan de ontwerpwaterstand.
De grootte van de onzekerheid rond de inzet van retentie hangt af van bijvoorbeeld de
gevolgde retentiestrategie, de nauwkeurigheid waarmee de afvoer bij Lobith voorspeld
wordt en de inlaatconstructie. Kwantificeren van deze onzekerheden is subjectief en er
bestaat nog geen schatting waar consensus over bestaat.
In de Blokkendoos wordt een factor van 0,5 gebruikt die het maximaal te bergen volume
reduceert (de zogenaamde Silva-factor). Deze factor is een weergave van de onzekerheden
die spelen bij de bouw en inzet van retentiebekkens (met name de hoogte van dijken en de
mate waarin de operatie volledig juist verloopt) (WL en RIZA, 2002a en 2002b).
In (Stijnen et al., 2002) is een concrete kwantitatieve schatting gedaan van het effect van de
onzekerheid rond de inzet van retentie op de benedenstroomse waterstanden. In genoemde
studie en in (HKV en WL, 2003) is deze onzekerheid toegevoegd aan de onzekerheid in de
waterstanden door lokale afwijkingen (Paragraaf 4.2). Deze methode Din de onzekerheid
rond de inzet van retentie op te nemen in de probabilistische berekemingen levert op
sommige locaties (in ons geval Gameren) als schatting een negatief effect van retentie: een
verhoging van de ontwerpwaterstand bij inzet van retentie ten opzichte van de situatie
zonder inzet van retentie (of een andere rivierverruimende maatregel). Daar dit principieel
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onjuist is wijken we in het huidige onderzoek af van de gehanteerde methode en analyseren
we het effect van onzekerheid rond de inzet van retentie met behulp van een
gevoeligheidsanalyse (Hoofdstuk 7). Ter nuancering merken we op dat inzet van retentie
wel leidt tot een affiarne van de topvervIakking, met als gevoIg een affiemend effect van
retentie in de benedenloop van de rivier. Dit betreft hooguit enkele centimeters gezien de
toch al beperIcte topvervIakking op de Rijntakken (WL en. RIZA, 2002a).

4-6

WL

I

Delft Hydraulics

Mei 2004

Q3698

Probabilistisch bepaald effect van retentie

5 Ontwerpwaterstanden zonder retentie
Om een referentiesituatie te cre6ren voor het schatten van de hydraulische effectiviteit van
verschillende retentiestrategie6n bespreken we in dit hoofdstuk de ontwerpwaterstanden
voor elk van de geselecteerde locaties zonder dat er sprake is van retentie. Daartoe
presenteren we de ontweipwaterstanden in de vorm van overschrijdingskrommen. Uit deze
krommen kan bij een gekozen veiligheidsniveau de bijbehorende ontweipwaterstand
worden afgelezen voor elk van de locaties.
De manier waarop we de overschrijdingskrommen van de ontweipwaterstanden hebben
bepaald staat beschreven in Hoofdstuk 3. Merk op dat in elke berekening is uitgegaan van
cen afvoergolf
Om inzicht te geven in de invloed van de verschillende type onzekerheden (als besproken in
Hoofdstuk 4) presenteren we voor elk van de zes locaties de volgende
overschrijdingskronimen:
Kromme 1. Het resultaat van een berekening waarin uitsluitend rekening is gehouden met
de onzekerheid in de piekafvoeren, ofwel met de werklijn van de afvoer bij Lobith. In
deze resultaten is geen golfoploop verwerkt. De ontwerpwaterstand bij een
veiligheidsniveau van 1/1250 per jaar volgens deze kromme komt overeen met het
toetspeil volgens het Randvoorwaardenboek 2001.
Kromme 2. Bovenstaande kromme met daarbij opgeteld een detenninistisch bepaalde
golfoploop (Tabel 3-1).
Kromme 3. Het resultuat van een berekening waarin de invloed van de werklijn van de
afvoer bij Lobith is gecombineerd met de probabilistisch bepaalde golf6ploop, ofwel,
met de onzekere invloed van de wind.
Kromme 4. De overschrijdingskromme die voor het vervolg van dit project geldt als
referentiesituatie, gebaseerd op de werklijn van de afvoer bij Lobith, de onzekere
invloed van de wind en de lokale onzekerheid in de waterstanden (Tabel 4-2).
Bij elke extra onzekerheid die aan de schattingen wordt toegevoegd nemen de
ontweipwaterstanden naar verwachting toe. Immers, bij meer onzekerheid is een grotere
marge nodig om een gesteld veiligheidsniveau te halen.
Onderstaande figuren presenteren de verschillende overschrijdlngskrommen van de
ontwerpwaterstanden, zonder dat retentiegebieden zijn ingezet. De stippellijnen verwijzen
naar de ontwerpwaterstanden die overeenkomen met een overschrijdingskans van 1/1250
(= 8.10-4 ) perjaar. Deze ontwerpwaterstanden staan tevens vermeld in Tabel 5-1.
Tabel 5-1:

De ontwerpwaterstanden bij een overschrijdingskans van 1/1250 per jaar volgens vier
berekeningen, elk rekening houdend met verschillende onzekerheden (zie de beschrijving
hierboven).

kromme 1 Iml

kromme 2 [m]

krornme 3 [m]

kromme 4 [m]

Hulhuizen

16,54

17,37

17,34

17,39

Gameren

8,55

9,41

9,40

9,42

locatie
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kromme I Iml

kromme 2 Iml

kromme 3 [m]

kromme 4 Iml

Amhem Zuid

13,46

14,12

14,11

14,21

Wijk bij Duurstede

8,55

9,16

9,10

9,22

01burgen

11,09

11,69

11,72

11,96

Duursche Waarden

6,33

6,96

7,14

7,31

locatie

In de resultaten valt het volgende op:
• Het verschil tussen de invloed van de deterministisch bepaalde en de probabilistisch
bepaalde golfoploop is op de meeste locaties zeer beperkt. Het verschil voor de locatie
Duursche Waarden wordt veroorzaakt door het relatief grote verschil tussen de door ons
gebruikte strijklengte bij de dijknon-naal en de strijklengtes in andere richtingen (zie
Paragraaf 3.3). Voor het ontwerp van dijken, bijvoorbeeld, wordt een gewogen
gemiddelde van de strijklengtes in de verschillende windnichtingen gebruikt, waarmee
de deterrninistisch en de probabilistisch bepaalde golfoploop dichter bij elkaar zullen
liggen.
• Ult de resultaten blijkt dat de invloed van de onzekerheid rond de lokale waterstanden
op de geschatte ontwerpwaterstanden varieert per Rijntak: bij de aangenomen grootte
van deze onzekerheid is de invloed op de Waal erg klein (enkele centimeters), op de
Neder-Rijn groter (orde decimeter) en op de Ussel het grootst (ongeveer twee
decimeter). Dit verschil wordt grotendeels bepaald door de grootte van de onzekerheid
op de verschillende Rijntakken (Paragraaf 4.2). Vergelijk in dit kader ook de resultaten
in Paragraaf 7.3, waaruit blijlct dat de schatting van de absolute ontwerpwaterstanden
gevoelig is voor deze onzekerheid.
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Figuur 5-1:

Per locatie overschrijdingskrommen voor de ontwerpwaterstanden zonder inzet van retentie,
volgens 4 berekeningen, waarin steeds verschillende onzekerheden zijn verdisconteerd (zie
toelichting eerder in deze paragraaf).
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6

Ontwerpwaterstanden met retentie

6.1

Retentiestrategie I

De eerste retentiestrategie waarvan het hydraulische effect op de geselecteerde locaties is
onderzocht betreft de inzet van het Rijnstrangengebied volgens code 90001k —hl
(Blokkendoos). Voor deze retentiestrategie is het bergingsvolume geschat op , 169 Mm,
(exclusief de zogenaamde Silva-factor van 0,5 — zie Paragraaf 4.4). Het inlaatpunt voor het
retentiegebied ligt aan de Boven-Rijn, op kilometerraai 860.
Volgens deze strategie wordt de retentie zodanig geregeld, dat water het Rijnstrangengebied
wordt ingelaten vanaf het moment dat een zo groot mogelijk deel van de top van de
afvoergolf wordt afgeschaafd ('schaafmethode', zie Paragraaf 2.1). We gaan er in deze
strategie van uit dat de afvoergolf niet verder wordt verlaagd dan het niveau van
15.000 M3/S.

6. 1.1

Ontwerpwaterstanden

Onderstaande figuren presenteren de overschrijdingskansen van de ontwerpwaterstanden
onder extreme ornstandigheden op elk van de geselecteerde locaties. Ter vergelijking bevat
elk figuur de volgende overschrijdingskronunen:
De krommen met en zonder inzet van retentie, waarbij uitsluitend rekening is gehouden
met het stochastisch karakter van de piekafvoer bij Lobith. Dit betreft alleen de
afvoergerelateerde waterstanden. Het meenemen van een detenninistisch bepaalde
golf6ploop, levert een verschuiving van beide krommen naar rechts (vergelijk de figuren
in Hoofdstuk 5), maar beinvloedt niet het verloop van de lijnen ten opzichte van elkaar.
Beide overschrijdingskrommen, waarbij rekening is gehouden met het stochastisch
karakter van de piekafvoer, de windrichting en de windsnetheid en met onzekerheid in
de waterstanden door lokale afwijkingen (zie Hoofdstuk 4).
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Figuur 6-1:

Per locatie overschrijdingskrommen voor de ontwerpwaterstanden met en zonder inzet van
retentie volgens retentiestrategie 1, volgens 2 berekeningen: 66n waarin alleen de variabiliteit van
de piekafvoer is verdisconteerd en 66n waarin ook de variabiliteit van de wind en de onzekerheid
in de lokale waterstanden is meegenomen.

In de figuren valt het volgende op:
• De inzet van het retentiegebied heeft alleen invIoed op de overschrijdingskans van hoge
waterstanden, vanzelfsprekend veroorzaakt, door de inzet van retentie bij extreem hoge
afvoeren;
• Omdat volgens deze inlaatstrategie altijd een verlaging van de afvoergolf wordt bereikt
(i.e. in het ideale geval, waar we in deze berekeningen vanuit gaan) heeft deze
retentiestrategie een hydraulisch effect voor alle afvoergolven met een piek groter dan
M3/S
. Dit blijkt uit de grafieken door het blijvende effect voor k1einer wordende
15.000
overschrij dingskansen.
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De eerste twee krommen ('alleen werklijn') vertonen een ander verloop ten opzichte van
elkaar dan de twee krommen waarin alle onzekerheden zijn verdisconteerd. Dit is
hoofdzakelijk de invIoed van het stochastisch karakter van de wind. In de volgende
paragraaf gaan we Iiier nader op in.

6.1.2 Hydraulische effectiviteit

Tabel 6-1 bevat het effect van retentiestrategie I op de ontwerpwaterstand bij een
overschrijdlngskans van 1/1250 per jaar, voor elk van de geselecteerde locaties. Deze
overschrijdingskans komt overeen met de wettelijk bepaalde kans op overstroming voor de
dijkringen die door de verschillende locaties worden gerepresenteerd. De tabel presenteert
drie effecten, waarin steeds een extra onzekerheid is verdisconteerd:
Effect 1: uitsluitend op basis van het stochastisch karak-ter van de piekafvoer bij Lobith;
Effect 2: op, basis van het stochastisch karakter van de piekafvoer bij Lobith en van de
windsnelheid en de windrichting; en
Effect 3: op basis van het stochastisch karakter van de piekafvoer en de wind en van de
onzekerheid in de lokale waterstanden.
Daarnaast geeft de tabel de deterministisch bepaalde effecten van deze retentiestrategie op
basis van de resultaten in de Blokkendoos.
Tabel 6- 1:

Het effect op de ontwerpwaterstanden van retentiestrategic I volgens de detenninistische
schatting uit de Blokkendoos (inclusief de Silva-factor van 0,5) en volgens 3 probabilistische
berekeningen (zonder Silva-factor): (1) effect van onzekere piekafvoer bij Lobith, (2) effect van
onzekere piekafvoer bij Lobith en onzekere windrichting en —snelheid en (3) effect van onzekere
piekafvoer en wind en onzekerheid in lokale waterstand.
effect 1 [m]

effect 2 [m]

effect 3 [m]

Blokkendoos

Hulhuizen

0,26

0,11

0,08

0,24

Garneren

0,18

0,07

0,06

0,22

Arnhem Zuid

0,18

0,07

0,05

0,14

Wijk bij Duurstede

0,18

0,09

0,06

0,15

Olburgen

0,20

0,08

0,04

0,11

Duursche Waarden

0,16

0107

locatie

1

1

0,04

1

0,12

1

Op basis van de gegevens in Tabel 6-1 bepalen we verhoudingsgetallen voor de
hydraulische effectiviteit van retentie (Tabel 6-2):
• Kolorn 'effectiviteit 2/1' geeft de verhouding tussen het hydraulische effect inclusief het
stochastisch karakter van de wind (Effect 2 uit Tabel 6-1) en het effect exclusief de wind
(Effect I uit Tabel 6-1);
• Kolom 'effectiviteit 3/1' geeft de verhouding tussen het hydraulische effect inclusief het
stochastisch karakter van de wind 6n de lokale onzekerheid in de waterstanden (Effect 3
uit Tabel 6-1) en het effect exclusief deze onzekerheden (Effect 1 uit Tabel 6-1).
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Mei 2004

Verhoudingsgetallen voor de hydraulische effectiviteit van retentiestrategie 1, waarmee de mate
waarin het hydraulische effect wordt gereduceerd door onzekerheden wordt uitgedrukt.
effectiviteit 2/1

effectiviteit 3/1

Hulhuizen

0,42

0,31

Gameren

0,39

0,33

Amhem Zuid

0,39

0,28

Wijk bij Duurstede

0,50

0,33

01burgen

0,40

0,20

Duursche Waarden

0,44

0,25

locatie

Op basis van deze resultaten concluderen we het volgende over de hydraulische effectiviteit
van retentiestrategie 1:
1 . Het effect zoals geschat in de Blokkendoos is van dezelfde orde van grootte als de
schatting op basis van berekening 1, ondanks de reductie van het beschikbare
bergingsvolume met een factor 0,5 (de Silva-factor) in geval van de
Blokkendoosberekeningen. De probabilistische schatting wordt in dit geval gedrukt
door onze aanname dat het retentiegebied niet wordt ingezet voordat op de Boven-Rijn
een afvoerrtiveau van 15.000 m3/S is bereikt.
Het hydraulische effect van deze retentiestrategie wordt aanzienlijk gereduceerd door
het stochastisch karakter van de wind. Dit verklaren we aan de hand van een voorbeeld.
Neem als referentieniveau de waterstand op een bepaalde locatie bij een piekafvoer van
15.000 rn~/s op de Boven-Rijn (i.e. de toetspeilen uit HR1996) plus de lokale
deterministisch bepaalde golfoploop (bijvoorbeeld als in Tabel 3-1). Volgens de
deterministische aanpak geldt dat de kans op overschrijden van dit referentieniveau nul
M3/S.
is zolang de afvoergolven op de Boven-Rijn worden afgetopt tot onder de 15.000
Er wordt immers maar met 66n golf6ploophoogte rekening gehouden en die is bij een
dergelijke aftopping te laag oni een overschrijding van het referentieniveau te
bewerkstelligen. Volgens de probabilistische aanpak geldt echter dat ook voor
afvoergolven lager dan 15.000 ri~/s de kans bestaat dat het referentieniveau wordt
overschreden. De hoge waterstanden kunnen immers samenvallen met een extreem hoge
golf6ploop. Volgens een probabilistische benadering geldt dus dat aftoppen van
afvoeren op 15.000 m3/s weliswaar tot een reductie leidt van de overschrijdingskans van
het referentieru'veau (de kans bestaat ook dat er geen grote golf6ploop is), maar niet tot
nul.
Vergeleken met het stochastisch karakter van de wind heeft de onzekerheid in de lokale
waterstanden een beperkte invloed op het hydraulische effect van deze retentiestrategie
(enkele centimeters). Deze invloed is het grootst op de Ussel, zoals blijkt uit de
verhoudingsgetallen voor de effectiviteit in Tabel 6-2.
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Retentiestrategie 2

De tweede retentiestrategie waarvan we het hydraulische effect op de geselecteerde locaties
hebben onderzocht betreft wederom de inzet van het Rijnstrangengebied volgens code
90001k hi (Blokkendoos). Voor deze retentiestrategie is het bergingsvolume geschat op
169 Mr~3 (exclusief de zogenaamde Silva-factor van 0,5). Het inlaatpunt voor het
retentlegebied ligt aan de Boven-Rijn, op kilometerraai 860.
Nu gaan we uit van een eenvoudige inlaatstrategie, waarbij met inlaten wordt begonnen
zodra de afvoer op de Bovenrijn de 15.000 M3/S overstijgt (vaste inlaat methode). Zoals
toegelicht in Paragraaf 2.1 bestaat bij deze inlaatstrategie de kans dat de afvoergolf zo hoog
is, dat het retentiegebied al vol is voordat de hoogste afvoer is gepasseerd.

6.2.1

Ontwerpwaterstanden

Onderstaande figuren presenteren. de overschrijdingskansen van de ontwerpwaterstanden op
elk van de geselecteerde locaties. Ter vergelijking bevat elk figutir de volgende
overschrijdingskrommen:
De krommen met en zonder inzet van retentie, waarbij uitsluitend. rekening is gehouden
met het stochastisch karakter van de plekafvoer bij Lobith.
Beide overschrijdingskronimen, waarbij rekening is gehouden met alle onzekerheden
die zijn gespecificeerd in Hoofdstuk 4.
In de figuren valt het volgende op:
• De inzet van het retentiegebied. heeft alleen invioed op de overscluijdingskans van hoge
waterstanden, vanzelfsprekend veroorzaakt door de inzet van retentie bij extreem hoge
afvoeren;
•

6-6

Door de vaste inlaat methode als inlaatstrategie heeft deze retentiestrategie geen
hydraulisch effect voor afvoergolven met een pick ver boven 16.000 rn~/s. Voor
dergelijke golven geldt dat het bergingsvolume is verbruikt voordat de pick is
gepasseerd. Dit blijkt uit de figuren doordat het hydraulische effect naar nul gaat voor
kleiner wordende overschrijdingskansen. Overigens wordt de plaats op de kromme waar
het effect verdwijnt sterk beInvloed door de aangenomen golfvorm: voor smallere
golven blijft het hydraulische effect nog voor kleinere overschrijdingskansen bestaan, en
vice versa voor bredere golven.
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Figuur 6-2:

Per locatie overschrijdingskrommen voor de ontwerpwaterstanden met en zonder inzet van
retentie volgens retentiestrategie 2, volgens 2 berekeningen: 66n waarin alleen de variabiliteit van
de piekafvoer is verdisconteerd en 66n waarin ook de variabiliteit van de wind en de onzekerheid
in de lokale waterstanden is meegenomen.

6.2.2 Hydraulische effectiviteit
Tabel 6-3 bevat het effect van retentie op de ontwerpwaterstand bij een overschrijdingskans
van 1/1250 perjaar, voor elk van de geselecteerde locaties. Deze overschrijdingskans komt
overeen met de wettelijk bepaalde kans voor de dijkringen die door de verschillende locaties
worden gerepresenteerd. De tabel presenteert drie effecten, waarin steeds een extra
onzekerheid is verdisconteerd:
Effect 1: uitsluitend. op basis van het stochastisch karakter van de piekafvoer bij Lobith;
Effect 2: op basis van het stochastisch karakter van de piekafvoer bij Lobith en van de
windsnelheid en de windrichting; en
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Effect 3: op basis van het stochastisch karakter van de plekafvoer en de wind en van de
onzekerheld in de lokale waterstanden.
Tabel 6-3:

Het effect op de ontwerpwaterstanden van retentiestrategie 2 volgens drie probabilistische
berekeningen: (1) effect van onzekere piekafvoer bij Lobith, (2) effect van onzekere piekafvoer
bij Lobith en onzekere windrichting en –snelheid en (3) effect van onzekere pickafvoer en wind
en onzekerheid in lokale waterstand.
effect I [m]

effect 2 [m]

Hulhuizen

0,26

0,09

0,06

Gameren

0,17

0,05

0,04

Arnhem Zuid

0,18

0,06

0,04

Wijk bij Duurstede

0,17

0,07

0,05

01burgen

0,20

0,07

0,03

locatie

Duursche Waarden

1

0115

1

0,06

effect 3

1

[M]

0,02

Analoog aan Tabel 6-2 geven we in Tabel 6-4 de verhoudingsgetallen voor de effectiviteit
van retentiestrategie 2.
Tabel 6-4:

Verhoudingsgetallen voor de hydraulische effectiviteit van retentiestrategie 2, waarmee de mate
waarin het hydraulische effect wordt gereduccerd door onzekerheden wordt uitgedrukt.
effectiviteit 2/1

effectiviteit 3/1

Hulhuizen

0,35

0,23

Garneren

0,29

0,24

Arnhem Zuid

0,33

0,22

Wijk bij Duurstede

0,41

0,29

01burgen

0,35

0,15

Duursche Waarden

0,40

0,13

locatie

Op basis van deze resultaten concluderen we het volgende over de hydraulische effectiviteit
van retentiestrategie 2:
1 . De hydraulische effectiviteit van deze retentiestrategie wordt aanzienlijk gereduceerd
door het stochastisch karakter van de wind. In Paragraaf 6.1.2 gaven we hierop een
toelichting.
2. De onzekerheid in de lokale waterstanden heeft een beperkte invIoed op het
hydraulische effect van deze retentiestrategie (enkele centimeters). Van de drie
Rijntakken is het effect het grootst op de Ussel.
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Retentiestrategie 3

In de derde retentiestrategle is de inzet van het Rijnstrangengebied (volgens code 90001k –hl
uit de Blokkendoos) gecombineerd met de inzet van de Duivense Broek (volgens code
90020 hl uit de Blokkendoos). Het Rijnstrangengebied heeft een bergingsvolume van
169 Nim3 en het inlaatpunt op de Boven-Rijn, op kilometerraal 860. De Duivense Broek
heeft een bergingsvolume van 92 Mm~ en het inlaatpunt op de Ussel, op kilometerraai 885.
Omdat de Duivense Broek het inlaatpunt op de Ussel heeft, heeft inzet van dit
retentiegebied hoofdzakelijk invloed op de locaties langs de Ussel. We nemen aan dat het
hydraulische effect van dit retentiegebied op de andere Rijntakken, door een andere
afvoerverdeling op de splitsingspunten, verwaarloosd mag worden.
6.3.1

Ontwerpwaterstanden

Onderstaande figuren presenteren de overschrijdingskansen van de ontwerpwaterstanden op
de locaties Olburgen en Duursche Waarden. Voor de overige locaties gelden dezelfde
resultaten als in geval van retentiestrategie 1, omdat inzet van de Duivense Broek alleen
effect heeft op de Ussel. Ter vergelijking bevat elk figuur de volgende
overschrijdingskrommen:
De krommen met en zonder inzet van retentie, waarbij uitsluitend. rekening is gehouden
met het stochastisch karakter van de piekafvoer bij Lobith.
Beide overschrijdingskrommen, waarbij rekening is gehouden met alle onzekerheden
die zijn gespecificeerd in Hoofdstuk 4.
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Figuur 6-3:
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Voor de locaties langs de Ussel overschrijdingskrommen voor de Ontwerpwaterstanden met en
zonder inzet van retentie volgens retentiestrategie 3, volgens 2 berekeningen: 66n waarin alleen de
variabiliteit van de piekafvoer is verdisconteerd en 66n waarin ook de variabiliteit van de wind en
de onzekerheid in de lokale waterstanden is meegenomen.

6.3.2 Hydraulische effectiviteit

Tabel 6-5 bevat het effect van retentie op de ontwerpwaterstand bij een overschrijdingskans
van 1/1250 perjaar, voor elk van de geselecteerde locaties. Deze overschrijdingskans konit
overeen met de wettelijk bepaalde kans voor de dijkringen die door de verschillende locaties
worden gerepresenteerd. De tabel presenteert drie effecten, waarin steeds een extra
onzekerheid is verdisconteerd:
Effect 1: ultsluitend op basis van het stochastisch karakter van de piekafVoer bij Lobith;
Effect 2: op basis van het stochastisch karakter van de piekafvoer bij Lobith en van de
windsnelheid en de windrichting; en
Effect 3: op basis van het stochastisch karakter van de piekafVoer en de wind en van de
onzekerheid in de lokale waterstanden.
Tabel 6-5:

Het effect op de ontwerpwaterstanden van retentiestrategie 3 volgens de deterministische
schatting uit de Blokkendoos en volgens 3 probabilistische berckeningen: (1) effect van onzekere
piekafvoer bij Lobith, (2) effect van onzekere piekafvoer bij Lobith en onzekere windrichting en —
snelheid en (3) effect van onzekere piekafvoer en wind en onzekerheid in lokale waterstand.
effect 1 [iml

effect 2 Iml

effect 3 [iml

Hulhuizen

0,26

0,11

0,08

0,24

Gameren

0,18

0,07

0,06

0,22

Arnhern Zuid

0,18

0,07

0,05

Wijk bij Duurstede

0,18

0,09

0,06

0,15

01burgen

0,26

0,13

0,09

0,30

Duursche Waarden

0,21

0,11

0,09

0,30

locatie
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Analoog aan Tabel 6-2 geven we in Tabel 6-6 de verhoudingsgetallen voor de effectiviteit
van retentiestrategle 3.
Tabel 6-6:

Verhoudingsgetallen voor de hydraulische effectiviteit van retentiestrategie 3, waarmee de mate
waarin het hydraulische effect wordt gereduceerd door onzekerheden wordt uitgedrukt.
effectiviteit 2/1

effectiviteit 3/1

Hulhuizen

0,42

0,31

Gameren

0,39

0,33

Arnhem Zuid

0,39

0,28

Wijk bij Duurstede

0,50

0,33

01burgen

0,48

0,32

Duursche Waarden

0,55

0,40

locatie

Op basis van deze resultaten concluderen we het volgende over de hydraulische effectivitelt
van retentiestrategie 3:
1 . De hydraulische effectiviteit van deze retentiestrategie wordt aanzienlijk gereduceerd
door het stochastisch karakter van de wind. In Paragraaf 6.1.2 gaven we hierop een
toelichting.
2. De onzekerheid in de lokale waterstanden heeft een beperkte invIoed op het
hydraulische effect van deze retentiestrategie (enkele centimeters). In tegenstelling tot
de vorige retentiestrategieEn is de invIoed van deze onzekerheid nu niet groter op de
Ussel.
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Gievoeligheidsanalyse
In het voorgaande hoofdstuk is het hydraulische effect van verschillende retentiestrategie6n
bepaald voor zes geselecteerde locaties, waarbij expliciet rekening is gehouden met een
aantal onzekerheden rond de schatting van maximale waterstanden. In dit hoofdstuk
analyseren we op basis van een gevoeligheidsanalyse de invloed van een aantal andere
onzekerheden op het geschatte hydraulische effect. Kenmerkend aan een
gevoeligheidsanalyse is, dat de invloed van de onderzochte onzekerheden op de
berekeningsresultaten kwalitatief wordt beschreven en niet gekwantificeerd.
In de volgende paragrafen bespreken we achtereenvolgens de volgende onzekerheden:
de vorm van de afvoergolf,
de windstatistiek,
de grootte van de onzekerheid in de waterstanden door lokale afwijkingen, en
het onttrokken volume bij en het moment van inzetten van retentie.

7.1 Vorm van de afvoergolf
In de probabilistische berekeningen uit Hoofdstuk 6 is uitgegaan van een standaard
afvoergolf, namelijk de 50%-percentielvorm volgens de golfvormgenerator (Klopstra,
1999). We analyseren de invloed van deze aanname op de resultaten door voor
retentiestrategie I het hydraulische effect te schatten, uitgaande van de 75%-percentielvorm
voor de afvoergolven.
De vorm van de afvoergolf heeft op twee manieren invioed op het effect van retentie. Ten
eerste be*fnvloedt de vorm van de afvoergolf het volume in de top, waarmee het moment van
inlaten wordt befnvloedt (in geval van de schaafmethode), ofWel de kans dat het
retentiegebied vol is voordat de afvoerpiek is gepasseerd (in geval van de vaste inlaat
methode). Dit effect is uitgebreid besproken in (WL, 2001). Ten tweede be7fnvloedt de vonn
van de afvoergolf de kans op hoge lokale waterstanden. Immers, bij een brede golf, waarbij
de afvoergerelateerde waterstand relatief lang hoog blijft, is de kans op een samenvallende
hoge golf6ploop groter dan bij een smalle golf
Tabel 7-1 toont het effect op de ontwerpwaterstanden bij een overschrijdingskans van
1/1250 per jaar in geval van retentiestrategie I met afvoergolven met een 75%-percentiel
vorm.
Een bredere golf heeft een groter volume in de top, waardoor een retentiegebied pas bij een
hoger afvoerniveau ingezet wordt. Dit vertaalt zich in een kleinere hydraulische effectiviteit
(vergelijk Tabel 6-1). Ruwweg wordt de effectiviteit van retentiestrategie I gehalveerd voor
de 75%-percentiel vorm vergeleken met de 50% percentiel vorm. Voor smallere golven dan
de 50%-percentiel vorm geldt het omgekeerde: een grotere hydraulische effectiviteit.
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Het effect op de ontwerpwaterstanden van retentiestrategie I in geval van bredere afvoergolven
(75% percentiel golfvorrn). Drie probabilistische berekeningen: (1) effect van onzekere
piekafvoer bij Lobith, (2) effect van onzekere piekafvoer bij Lobith en onzekere windrichting en –
snelheid en (3) effect van onzekere piekafvoer en wind en onzekerheid in lokale waterstand.
locatie

effect I [m]

effect 2

Iml

effect 3

Hulhuizen

0,11

0,04

0,02

Gameren

0,09

0,02

0,02

Amhem Zuid

0,09

0,03

0,02

Wijk bij Duurstede

0,09

0,04

0,03

01burgen

0,09

0,03

0,02

Duursche Waarden

1

0109

1

0,02

1

[M]

0,00

We verwachten dat de onzekerheid over de vorm van de afvoergolf slechts een beperkte
invloed zal hebben op de effectiviteit van een retentiestrategie. Imrners, de golfVorm kan
zowel smaller als breder zijn dan de aangenomen 50%-percentielvon-n en deze onzekerheid
be7fnvloedt zowel de ontwerpwaterstanden met als zonder inzet van retentie. In (Stijnen et
al., 2002) wordt geconcludeerd dat de invloed van de onzekerheid in de golfvorm
verwaarloosbaar is voor het schatten van de overschrijdingskans van een gegeven
dijkhoogte.

7.2 Onzekerheid in windstatistiek
In deze studie hebben we, in analogie met (HKV en WL, 2003), gebruik gemaak-t van de
windstatistiek van Schiphol. In VNK wordt voor het bovenrivierengebied ook gebruik
gemaakt van de statistiek voor Deelen (Dien -nanse et al., 2003). Om de gevoeligheid van de
resultaten voor de gekozen windstatistiek te analyseren hebben we voor retentiestrategie I
voor de locatie Hulhuizen de berekeningen herhaald op basis van de windstatistiek van
Deelen. Onderstaand figuur toont de resultaten.
Het hydraulische effect bij een overschrijdingskans van 1/1250 per jaar op basis van de
windstatistiek in Deelen bedraagt 0,12 m. Vergeleken met het effect op basis van de
statistiek van Sclfiphol (0,11 m) is het verschil gening, zeker met het oog op het
vergelijkende karakter van deze studie.
Uit onderstaand figuur blijkt dat de absolute waarde van de ontwerpwaterstanden wel meer
be'fnvloedt wordt door de gekozen windstatistiek, met in dit geval een verschil van ongeveer
10 cm.
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7.3 Onzekerheid in lokale waterstanden
Zoals reeds opgemerkt in Paragraaf 4.2 bestaat er geen eenduidig oordeel over de grootte
van de onzekerheid in de waterstanden door lokale afwijkingen. Uit de resultaten in
Hoofdstuk 6 concludeerden we al dat deze onzekerheid een relatief k1eine invIoed heeft op
de probabilistische schattingen van het hydraulische effect van retentie. We analyseren of
deze conclusie verandert als we uitgaan van een twee keer zo grote standaard deviatie voor
de onzekerheid in de waterstanden (vergelijk Tabel 4-2). Dit doen we aan de hand van
retentiestrategie 1.
Tabel 7-2:

Het effect op de ontwerpwaterstanden van retentiestrategic I met een twee keer zo grote
onzekerheid in de Jokale waterstanden volgens 3 probabilistische berekeningen: (1) effect van
onzekere piekafvoer bij Lobith, (2) effect van onzekere piekafvoer bij Lobith en onzekere
windrichting en —snelheid en (3) effect van onzekere piekafvoer en wind en onzekerheid in lokale
waterstand.
effect I [m]

effect 2 [m]

effect 3 [m]

Hulhuizen

0,26

0,11

0,08

Gameren

0,18

0,07

0,05

Arnhem Zuid

0,18

0,07

0,05

Wijk bij Duurstede

0,18

0,09

0,06

01burgen

0,20

0,08

0,04

Duursche Waarden

0,16

0,07

0,04

locatie

1

Tabel 7-2 toont de resultaten van deze berekening. De effecten die geschat worden zonder
rekeming te houden met de onzekerheid in de lokale waterstanden ('effect V en 'effect 2')
zijn vanzelfsprekend identiek aan de resultaten van retentiestrategle 1. Interessanter is, dat
ook het geschatte effect inclusief de onzekerheid in de lokale waterstanden vrijwel gelijk is
aan het effect van retentiestrategie 1. Dit suggereert dat de onzekerheid in de waterstanden
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door lokale afwijkingen slechts beperkt van belang is als het gaat orn de effectiviteit van
retentie.
Deze onzekerheid is overigens wel van belang voor het schatten van de absolute
ontwerpwaterstanden, zoals blijkt uit onderstaande figuren. Gezien de onduldelijkheid die er
nog bestaat over de grootte van deze onzekerheld adviseren wij daarom orn hier verder
onderzoek naar te doen.
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7.4 Onzekerheid rond de inzet van retentie
In Paragraaf 4.4 noemden we al dat er onzekerheid bestaat rond de inzet van retentie, onder
andere, over het aan de rivierafvoer onttrokken volume (door onzekerheid in het
bergingsvolume en in het instroomdebiet) en over het moment waarop retentie wordt
ingezet. Deze onzekerheden zijn moeilijk te kwantificeren, deskundigen verschillen hier dan
ook over van mening. Zonder de onzekerheden. te kwantificeren. analyseren we in hoeverre
deze invloed hebben op het geschatte effect van retentie op de ontwerpwaterstanden. Dit
doen we aan de hand van retentiestrategie 1.
In de eerste plaats vari6ren we het bergingsvolume van het retentiegebied.
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Tabel 7-3 toont de resultaten van een berekening met de helft van het verwachte
bergingsvolume (85 MM) . Deze halvering komt overeen met de zogenaamde Silva-factor
van 0,5 welke in deterministische berekeningen wordt gebruikt om onzekerheden op te
vangen (WL en RIZA, 2002a en 2002b).
Zoals verwacht daalt het hydraulische effect bij een kleiner bergingsvolume: grofweg met
een factor 2 bij een gehalveerd volume.
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Tabel

7-3:

Mei 2004

Het effect op de ontwerpwaterstanden van retentiestrategie 1, met een k1einer bergingsvolume
(85 MM) . Drie probabilistische berekeningen: (1) effect van onzekere piekafvoer bij Lobith, (2)
effect van onzekere pickafvoer bij Lobith en onzekere windrichting en -snelheid en (3) effect van
onzekere piekafvoer en wind en onzekerheid in lokale waterstand.

effect 1 [m]

effect 2 [m]

effect 3 [m]

Hulhuizen

0,12

0,07

0,04

Gameren

0,09

0,04

0,04

Arnhem Zuid

0,10

0,05

0,04

Wijk bij Duurstede

0,09

0,05

0,05

01burgen

0,11

0,05

0,04

locatie

Duursche Waarden

1

0,08

1

0,04

0,03

1

Vervolgens vari&en we het afvoentiveau waarop het retentiegebied wordt ingezet met +/200 rfi~/s ten opzichte van het ideale niveau (i.e. het niveau. waarop de pick zoveel mogelijk
wordt afgeschaafd).
Tabel 74 toont de resultaten.
Het valt (uit vergelijking met Tabel 6-1) voor 'effect V op dat de invloed in geval van een
verhoogde afvoerdrempel groter is dan de invloed van een verlaagde drempel. Dit wordt
bepaald door het uitgangspunt dat het retentiegebied in deze retentiestrategie niet onder een
afvoemiveau van 15.000 m3/s wordt ingezet. Het probabilistisch bepaald effect ('effect 3')
verandert slechts weinig onder invloed van de variatie in het moment van inzetten.
Tabel 7-4:

Het effect op de ontwetpwaterstanden van retentiestrategie 1, met ander inhatmoment (200 ml/S
meer en minder dan optimale afvoemiveau). Drie probabilistische berekeningen: (1) effect van
onzekere piekafvoer bij Lobith, (2) effect van onzekere piekafvoer bij Lobith en onzekere
windrichting en -snelheid en (3) effect van onzekere piekafvoer en wind en onzekerheid in lokale
waterstand.

locatie

effect

+200

1
M3/S

effect
- 200

1
m

3/S

effect 2

+200

M3/S

effect 2
-200 rn

3/S

effect

3

effect

+200

M3/S

-200 lm

3
3/S

Hulhuizen

0,17

0,27

0,08

0,12

0,06

0,09

Gameren

0,17

0,19

0,05

0,07

0,05

0,06

Arnhem Zuid

0,10

0,19

0,06

0,08

0,04

0,06

Wijk bij

0,17J

0,19

0,07

0,10

0,05

0,07

01burgen

0,13

0,21

0,06

0,09

0,03

0,05

Duursche Waarden

0,15

0,17

0,05

0,08

0,02

0 1 04

Duurstede

Uit de resultaten in deze paragraaf concluderen we dat met name de onzekerheld orntrent het
volume water dat aan de rivier onttrokken wordt van invloed is op het hydraulische effect
van retentie. Of deze onzekerheid inderdaad verdisconteerd moet worden in een
probabilistische schatting van het effect van retentie hangt af van de grootte van deze
onzekerheid. We adviseren daarom om op dit punt nader onderzoek te doen.
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Discussile optimale retentiestrategie
In de voorgaande hoofdstukken hebben we voor drie retentiestrategieEn het hydraulische
effect op de Rijntakken geschat en voor een aantal variabelen de gevoeligheid voor de
resultaten geanalyseerd. Op basis van deze informatie bediscussi6ren we nu wat vanuit
hydraulisch oogpunt een optimale retentiestrategie is. We gaan hierbij uit van het
probabilistisch bepaalde effect ('effect 3' in de gepresenteerde resultaten).
We herhalen eerst welke dric retentiestrategie~n we hebben geanalyseerd:
I . Alleen inzet van het Rijnstrangengebied volgens variant 'kleine variant huidig
landgebruik' (Blokkendoos, code 90OOlk–hi). Hiervoor geldt een bergingsvolume van
169 Mm3 . Het inlaatpunt ligt nabij Spijk langs de Boven-Rijn. We gaan uit van een
regelbare inlaat zodanig dat een zo groot mogelijk deel van de afvoertop wordt
'afgeschaafd';
Alleen inzet van het Rijnstrangengebied volgens dezelfde variant als in retentiestrategie
1, echter met een vast inlaatniveau van 15.000 M3/S;
Inzet van het Rijnstrangengebied, als in strategie 1, en van de Duivense Broek, beide
met een regelbare inlaat. Voor de Duivense Broek gaan we uit van de variant 'huidig
landgebruik' (Blokkendoos, code 90020 –hl), waarvoor een bergingsvolume geldt van
92 MM3 . De inlaat ligt op kmr 885 van de Ussel. Deze strategie is met name gericht op,
het verlagen van de hoogwaterstanden langs de Ussel.
Vergelijking van de retentiestrategiebn
Uit de vergelijking van de resultaten van retentiestrategie6n I en 2 concluderen we in eerste
instantie, dat het verschil i' n inlaatstrategie geen essenti6le invloed heeft op de hydraulische
effectiviteit voor een overschrijdingskans van 1/1250 per Par. Hierbij moet direct de
voorwaarde gesteld worden dat het beschikbare bergingsvolurne groot genoeg is om in elk
geval de afvoergolven met een piek tot 16.000 in3/S te kunnen aftoppen tot 15.000 M3/S . Als
nict aan deze voorwaarde wordt voldaan geldt dat de inlaatmethode van retentiestrategie I
(de schaafmethode) effectiever is dan de vaste inlaat methode van strategie 2. Dit blijkt uit
Figuur 6-1 en Figuur 6-2, waarin de effecten van de twee stmtegieen voor klemere
overschrijdingskansen wel uiteenlopen, namelijk een verdwijnend effect voor de vaste inlaat
methode tegenover cen blijvende effectiviteit voor de schaafmethode.
Zoals verwacht resulteert de inzet van de Duivense Broek in retentiestrategie 3 in een groter
effect op de locaties langs de Ussel. In de praktijk zal ook een enigszins groter effect voor
de Neder-Rijn gelden, door de veranderde afvoerverdeling op de Usselkop.
Door de inzet van de Duivense Broek heeft het stochastisch karakter van de wind een
kleinere invloed op het effect van retentie, zoals blijk-t uit de vergelijking van Tabellen 6-2
en 6-6. Dit wordt verklaard doordat de afvoergolf op de Ussel zover wordt afgetopt dat de
kans op een golfoploop , die overschrijding van de ontwerpwaterstand bewerkstelligt sterk is
gereduceerd.
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Uit de gevoeligheden die we hebben geanalyseerd blijkt een duidelijke invloed van het aan
de afvoer onttrokken volume op het hydraulische effect van retentle. Andere variabelen die
zijn gevarieerd hebben weliswaar invloed op de absolute ontwerpwaterstanden die worden
geschat, maar niet op het effect van retentie.
De optimale retentiestrategie
We concluderen dat de probabilistische schattingen van het effect van retentiestrategie~n op
de meeste punten niet tot een wezenlijk andere conclusie leiden over de optimale
retentiestrategie dan detern-~inistische schattingen. Namelijk, een retentiegebied met een
voldoende groot bergend vermogen (vergelijk WL, 2001) met een regelbaar inlaatwerk,
uitgaande van een voldoende goede voorspelling van de naderende afvoergolf.
Een aspect dat niet met een deterministische aanpak beschouwd kan worden is de invloed
van de wind op bet effect van retentie. Uit deze studie blijkt dat bet stochastisch karakter
van de wind het effect van retentie bij een gegeven overschrijdingskans aanzienlijk
reduceert. Een nadeel van retentie ten opzichte van andere nivierverruimende maatregelen is
in dit kader, dat de afvoer gedurende een relatief lange periode extreem hoog blijft (vergelijk
Figuur 1-1). De kans dat deze periode samenvalt met een hoge golf6ploop speelt een
belangrijke rol. Theoretisch gezien kan deze invloed van de wind op het effect van retentie
worden teruggebracht door de maximale afvoer verder te verlagen, of door de periode van
de extreme afvoer van rond de 15.000 m3/S te reduceren met behulp van een meer
evenredige onttrekking van afvoer (Figuur 8-1). Dit wordt ge7illustreerd door de toename in
het verhoudingsgetal voor de effectiviteit van retentie van strategie 3 ten opzichte van
strategie I (Tabel 6-6), veroorzaakt door een verdere reductie van de maximale afVoer op de
Ussel.
Een keerzijde van een verdere reductic van de maximale afvoer, of een meer evenredige
onttrekking van afvoer (als ge'lllustreerd in Figuur 8-1) is het grotere bergingsvolume dat
daarvoor nodig is.

I

Figuur 8-1:

8-2

-en maatregel
:ductie tot 15.000 ml/S
,rdere reductie piekafvoer
~ductie periode hoge afvoer

Illustratic van mogelijke aanpassingen aan de retentiestrategie met als doel de invIoed van de
wind op het effect van retentic te verkleinen.
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Aanvullende opmerkingen

Als het gaat orn de absolute grootte van het hydraulische effect van een retentiestrategie
levert een probabilistische aanpak significant andere schattingen dan een deterministische
aanpak. De probabilistische berekeningen leiden duidelijk tot een kleiner geschat
hydraulisch effect dan de deterministische berekeningen. Het probabilistisch geschatte effect
is het effect waar vanuit gegaan mag worden als een bepaald veiligheidsniveau (of
overschrijdingskans) gehanteerd wordt. Het verschil met een deterministisch bepaald effect
is de marge die de garantie geeft dat een bepaald veiligheidsniveau gehaald wordt.
In dit kader is bet zinvol om onderscheid te maken tussen onzekerheden door natuurlijke
variabiliteit en onzekerheden door de beperkt beschikbare kennis. Als er bijvoorbeeld betere
modellen beschikbaar komen voor het berekenen van de waterstanden zal het effect van
retentie (uitgaande van een bepaalde overschrijdingskans) toenemen. Echter, het
stochastisch karakter van bijvoorbeeld de wind is inherent aan het natuurlijke proces en
houdt daarom een reducerende invloed op het effect van retentie.
Om een zinvolle vergelijking te kunnen maken tussen het hydraulische effect van
verschillende maatregelen moeten ook voor andere maatregelen probabilistische schattingen
gemaakt worden. De mate waarin het hydraulische effect van andere maatregelen gedrukt
wordt onder invloed van de wind is naar verwachting kleiner dan in geval van retentie (dus
leffectiviteit 2/1' in Tabellen 6-2, 6-4 en 6-6 neernt toe). De afvoergolf wordt immers in zijn
geheel verlaagd (Figuur I - 1) waardoor de periode van extreem hoge afvoeren daadwerkelij k
verkleind wordt en daarmee de kans op overschrijden van een ontwerpwaterstand door
extreme golfoploop.
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Conclusies en aanbevelingen
Dit rapport beschrijft de resultaten van de studie 'Probabilistisch bepaald effect van
retentie'. Voor driie retentiestrategie~n is op zes locaties langs de Rijntakken geschat wat het
effect is op de ontweipwaterstanden, uitgaande van een overschrijdingskans van 1/1250 per
jaar. In de berekeningen is rekening gehouden met het stochastisch karakter van de
piekafvoeren bij Lobith en van de windnichting en windsnelheid en met de onzekerheld in
de afvoergerelateerde waterstanden door lokale afwijkingen in de fiviergeometrie.
Op basis van de resultaten en de discussie in Hoofdstuk 8 concluderen. we het volgende:
I . Een probabilistische aanpak leidt tot wezenlijk andere resultaten dan een
deterministische aanpak waar het gaat om het schatten van ontwerpwaterstanden en de
effectiviteit van retentiestrategie6n in het bijzonder en van rivierverruimende
maatregelen in het algemeen.
Met name het stochastisch karakter van de piekafvoer bij Lobith en. van de windrichting
en windsnelheid is van mvloed op het hydraulische effect van retentie bij een gegeven
overschrijdingskans.
In theorie is het mogelijk orn de reducerende invloed van de wind (en. daarmee de
golfoploop) op het effect van retentie te beperken met een geschikt gekozen
retentiestrategie (zie Figuur 8-1). Dit leidt echter wel tot een toename van het benodigde
bergingsvolume.
De onzekerheid in de waterstanden door lokale afwijkingen is wel van belang voor de
absolute ontwerpwaterstanden, maar slechts in beperkte mate voor het hydraulische
effect van retentie.
Op basis van deze studie doen we een aantal aanbevelingen voor verder onderzoek:
I . Over de onzekerheid die geintroduceerd wordt door de inzet van retentie bestaat nog
grote onduidelijkheid en verschil van mening onder deskundigen. Met name de
onzekerheid over het onttrokken volume water aan. de rivier is mogelijk van belang voor
het schatten van de ontwerpwaterstanden bij inzet van retentie. Daarom adviseren wij
om verder onderzoek te verrichten naar de grootte van deze onzekerheid.
Ook over de onzekerheid in de waterstanden als gevolg van lokale afwijkingen en
modelonzekerheden bestaat nog onduidelijkheid. Deze onzekerheid is van belang voor
het schatten van absolute ontwerpwaterstanden. Om te komen tot een verbeterde
probabilistische aanpak van dit soort vraagstukken adviseren wij om deze onzekerheid
nader te onderzoeken.
Om een zinvolle vergelijking te kunnen maken tussen het hydraulische effect van
retentle en van andere rivierverruimende maatregelen raden we aan ook voor andere
maatregelen probabilistische berekeningen uit te voeren.
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Windstatistiek

Onderstaande tabel bevat de kans per klasse van windrichtingen. De windrichting geeft de
centrale windrichting van de sector, bijvoorbeeld, de windrichting 90' hoort bij de sector
lopende van 78.75' tot 101.25 0
.

Tabel 10- 1: Kansen per windrichfing (HKV en WL, 2003).
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Windrichting [gradenj

Kans

0
22.5
45
67.5
90
112.5
135
157.5
180
202.5
225
247.5
270
292.5
315
337.5

0.047
0.045
0.056
0.064
0.058
0.041
0.044
0.058
0.074
0.091
0.096
0.091
0.076
0.057
0.051
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B Oversch rijdingskrom men golfoploop
Gebruikte gegevens
idrichting staan voor elke locatie gegeven in onderstaande tabel.
De strijklengtes per wM
Deze gegevens zijn overgenornen uit de matlabcode van (HKV en WL, 2003).
Tabel 10-2:
Windfichfing

Strijklengtes [m] per windrichting [graden] (HKV en WL, 2003).
Hulhuizen

0

0

22.5

0

45

1709
2980
3521
3177
2327
1999
2281
2629
2494
1941
1173
464

67.5
90

112.5
135

157.5
180

202.5
225

247.5
270

292.5
315

337.5

0
0

Garneren
1606
1714
1638
1158

0
0
0
0

AmhemZuid_ WijkbijDuurstede
1303
1569
1822
1718
1222

0
0
0

0

0

0

0

0
652
1429
2082
2122
1920

0

01burgen
570

0
695
1848
2577
2636
2111
1270
1053
1181
1045
764

0

1434
1425
1064

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

2294
2538
2045
1017
665
589
668
693

0

0

0
0
0
0
0

0
1208
1580
1640
1315

DuurscheWaarden

0
1718
2080
1851
1217
814
1126

We nemen aan dat de dijken op de onderzochte locaties een standaardprofiel hebben,
waarbij de helling van het buitentalud gelijk is gekozen aan 1 op 3, ofwel een hellingshoek
van 18.4' (zie onderstaand figuur, analoog aan HKV en WL, 2003). Per locatie zijn de
teenhoogte d,,,n en de richting van de dijknormaal nodig orn de lokale golfoploop te
schatten.
Orndat in deze studie uitsluitend de hydraulische belasting op de locaties geanalyseerd
wordt is de actuele kruinhoogte hkin hier niet relevant.

7
h.
18.4'

d,.
De teenhoogtes en dijkorii~ntaties per locatie in onderstaande tabel zijn overgenornen uit
(HKV en WL, 2003, bijlage Q.
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10-3:

Teenhoogte en ori~~ntatie van de

locatie
Hulhuizen
Gameren
Arnhem Zuid

dijk per

locatie (HKV en WL,

2003).

teenhoogte [m]

dijknormaal [gradenj

13.56

157.5
337.5
0
135
270
315

3.46

10.19

Wijk bij Duurstede

6.40

01burgen
Duursche Waarden

9.68
2.92

Overschrijdingskansen golfoploop per getijdenperiode
Onderstaande figuren tonen de overschrijdingskansen van de golfoploop per getijdenperiode
per locatie. Omdat de golf6ploop , athangt van de waterdiepte in de rivier zijn voor
verschillende waterdiepten aan de teen van de dijk (h,e,,,) overschrijdingskronu-nen gegeven.
Getoonde krommen vormen een illustratie van de tussenresultaten van de berekeningen die
gemaakt zijn voor deze studie (zie Hoofdstuk 3 voor een uitleg van de methode).
Merk op dat waar een golfoploop van 0 m overal logischerwijs een overschrijdingskans
gelijk aan I heeft (per getijdenperiode), maakt de overschrijdingskromme daarna een sprong
naar een kans rond de 0.6. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat niet onder alle
windrichtingen sprake is van golfoploop.
De ori~ntatie van de dijken op de verschillende locaties en de lokale strijklengtes bepalen de
mate waarin rekening moet worden. gehouden met golfoploop. De overschrijdingskrommen
voor Huthuizen laten bijvoorbeeld zien dat voor k1eine overschrijdingskansen bij hoge
waterstanden rekening moet worden gehouden met golf6ploop , tot 1.4 m, terwijI bij Arnbern
Zuid de golfoploop niet veel verder komt dan I m.
HLdhuizen

~—= I M
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0
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0

0.
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Gameren

...

~2m

0.9 -

3 m

0.8 0.7 0.6
0-5

0.40.3-

0.20.1 -

02

OA

0.6

08

1

1~2

1.4

1.6

2

1.8

Golfoploop (m)

Amhem Zuid
1 m

2 m
0.9 -

=3m

0.8 0.7
0.6 0.5
0.40.30.2 0.1

0~2

0.4

0.6

0.8

1
1~2
Goffoploop (m]

1.4

1.6

1.8

2

1A

1.6

1.8

2

Wilk bij Duurstede
1
0,9
0.8
0.7
0,6
0.5

0.4
12
0,3

U
0.1
0

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2
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WL I Delft Hydraulics

B- 3

Probabilistisch bepaald effect van retentie

Q3698

Mei 2004

Olburgen

-- ~--=
hl..n=2,11
'm

0~

~— = 3 m

0.
0.
a
-0.
0.
0~

0.
0.
v 2

U4

Vb

U.0

I

LZ

1 4

1..

1

Goffoploop [m)

Duursche Waarden
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