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De in gang gezette ontwikkeling na
de hoogwatersituaties in 1993 en 1995
Na de hoogwaters van december 1993 en januari 1995 hebben diverse organisaties
initiatief genomen tot de ontwikkeling van een Hoogwater Informatiesysteem
(HIS). Met een dergelijk informatiesysteem zou sneller en beter antwoord gegeven
kunnen worden op vragen van bestuurders tijdens een hoogwatersituatie.
De vragen betreffen de toestand rond de waterkering, de effecten van een mogelijke
dijkdoorbraak en de veiligheid van de bevolking. In tijden van crisis is het goed te
weten hoe snel een polder kan vollopen en welke schade kan optreden. Om de
gewenste functionaliteit snel te realiseren is een aantal pilot-studies uitgevoerd.
Hierbij waren de provincies Gelderland, Overijssel, Utrecht en Rijkswaterstaat
(directie Oost Nederland, Dienst Weg- en Waterbouwkunde en Bouwdienst)
betrokken. De pilot-studies hadden betrekking op monitoring van de situatie rond
de waterkeringen, inundatieberekeningen, informatievoorziening en schadeberekeningen. Er is veel ervaring opgedaan. Door deze resultaten groeide de
belangstelling ook bij andere provincies en bij waterschappen.

Gaandeweg is het besefgegroeid.dat het ontwikkelde instrumentarium ook heel
goed ingezet zou kunnen wordfin voor de regionale en landelijke beleidsvoorbereiding. Vooraf kan men bepaalde scenario's doorrekenen gericht op maatregelen ter
vermindering van het risico bijkhoögwater. In de fase na de pilots hebben de
betrokken partijen nadere afstemming gepleegd. Hieruit is een verzoek tot coördinatie aan Rijkwaterstaat voortgekomen. Dat heeft geresulteerd in een compleet en
geïntegreerd plan voor de realisatie van het hoogwaterinformatiesysteem (HIS).
Aan het eind van 1998 is de projectorganisatie voor de uitvoering daarvan ingericht.
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W e l k e vragen leven er bij hoogwater situaties?

Nederland ligt voor een groot deel beneden de zeespiegel. De
waterbouwers van Nederland hebben al eeuwenlang het land
beschermd tegen overstromingen. Met succes. Ons land ligt vol
met dijken en waterkeringen. Maar overstromingen zijn nooit
helemaal te voorkomen; het water kan altijd hoger komen.
Bovendien worden de risico's van overstroming als gevolg van het
verder inklinken van de bodem in grote delen van Nederland, de
voortgaande zeespiegelstijging en mogelijk ook klimatologische
veranderingen nog groter dan voorheen. De toegenomen
economische waarde van het achter de dijken liggende gebied
versterkt de behoefte aan informatie.
De waterbouwers in Nederland zoeken hun heil niet meer louter
in verhoging en versterking van de dijken. De gevolgen bij eventuele dijkdoorbraken zouden overigens daardoor alleen maar
ernstiger worden. We moeten accepteren dat we als mens de
natuur met z'n grillen niet altijd de baas kunnen. We moeten
toelaten dat het water van de grote rivieren af en toe meer ruimte
vraagt in ons dichtbevolkte land dan we zouden willen.
In noodgevallen zullen sommige gebieden wellicht opzettelijk
onder water gezet moeten worden om risico's elders te reduceren.
Dergelijke keuzen zullen we binnen afzienbare tijd moeten
maken. De hoogwaters van 1993 en 1995 hebben ons ook geleerd
dat het nemen van een beslissing over het al dan niet evacueren
van mensen uit direct bedreigde steden en dorpen niet eenvoudig
is. We hebben bovendien ervaren dat in tijden van crisis niet altijd
iedereen over dezelfde actuele en betrouwbare informatie
beschikte. Hoewel we dus al eeuwen ervaring hebben met het ons
omringende water kunnen we op dit moment niet stellen dat we
in Nederland alles 'onder controle' hebben. Extreme en vaker
voorkomende hoogwaters en het toenemend intensief gebruik
van de ruimte die ons ter beschikking staat doet ons opnieuw de
vraag stellen hoe we moeten omgaan met hoogwatersituaties.
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W a t is het nut van HIS?

Het project HIS resulteert in een geautomatiseerd informatiesysteem. Het kan als ondersteunend instrument worden ingezet,
zowel in de voorbereiding op, als tijdens een hoogwater. Er is bij
hoogwater behoefte aan (combinaties van) verschillende soorten
informatie: (voorspelde en actuele) waterstanden, de toestand
rond de waterkeringen, inzicht in de beïnvloedingsmogelijkheden
om grote hoeveelheden water te sturen, de potentiële schade bij
een overstroming en de effectiviteit van maatregelen die men kan
treffen om de gevolgen te beperken. Met dit inzicht kunnen
bijvoorbeeld evacuatieplannen worden opgesteld en maatregelen
in de sfeer van ruimtelijke ordening worden voorbereid. HIS vormt
een informatiesysteem dat de verschillende informatiesoorten
integreert en in onderling verband geografisch zichtbaar kan
maken.
Het doel van HIS is eenduidige, actuele informatie te verschaffen
met betrekking tot hoogwatersituaties.
a)

HIS geeft inzicht in de ernst van een hoogwatersituatie aan de
hand van informatie over de meest bedreigde plekken in het
waterkeringstelsel;

b)

HIS geeft inzicht in de mogelijke gevolgen die een
overstroming kan hebben;

c)

HIS geeft inzicht in de beïnvloedingsmogelijkheden om de
risico's bij hoogwater te beperken. In de beleidsvoorbereidende fase kan men denken aan het opstellen van evacuatieplannen, het aanwijzen van overlaatgebieden en/of aan
inrichtingsvraagstukken.

Voor w i e is HIS van belang?

De gebruikersgroep bestaat vooral uit inhoudelijk deskundigen
("hoogwatermanagers") die het HIS gebruiken bij de voorberei,
•

ding op hoogwatersituaties en bij de coördinatie tijdens hoogwater. Met name kunnen provincies, waterschappen, en Rijkswaterstaat worden genoemd.
Tijdens hoogwater wordt informatie uit het HIS toegeleverd aan
de verantwoordelijken voor openbare orde en veiligheid. Dit zijn
het Nationale Coördinatie Centrum, Departementaal Coördinatie
Centrum V&W, Provinciale Coördinatie Centra, Regionale
Coördinatie Centra, gemeenten en operationele diensten.
Voor de regionale partijen (provincies waterschappen en gemeenten) is een HIS dat gevuld is met de voor de regionale hoogwatercoördinatie benodigde gebiedsinformatie en scenario's van belang.
Het belang voor de centrale overheid is een landsdekkend HIS dat
is gevuld met voor landelijke afwegingsvraagstukken relevante
gebiedsinformatie en scenario's.
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HIS als informatiesysteem nader b e k e k e n .

HIS bevat een viertal functies die in onderstaand schema zijn aangegeven:

regionaal (HIS-R)
tijdens hoogwater

landelijk (HIS-NL)

actieve

optimaal

monitoring

geïnformeerd zijn

voorbereiding

landelijke scenario's

regionale rampenplannen

en afweging risico's

beleidsvoorbereiding

In het systeem HIS worden modules ontwikkeld die hieraan
invulling geven:
OP REGIONAAL NIVEAU (HIS-R):
•

actieve monitoring
-

monitoringmodule
Deze functie dient om snel een gedetailleerd en geografisch
inzicht te krijgen in het verloop van de gemeten en voorspelde waterstanden, gegevens over de waterkering en de
inundatietoestand van uiterwaarden. Hieruit kan een beeld
worden verkregen in hoeverre een hoogwatersituatie
gevaar oplevert. Dit stelt uiteraard hoge eisen aan de
actualiteitswaarde van de invoergegevens. Een directe
koppeling met de meetnetten en de
hoogwaterberichtgeving is voorzien. Het presenteren van
gegevens geschiedt op een topografische ondergrond (GIS).
logboekmodule
Deze functie is gericht op een eenduidige en eenmalige
opslag van meldingen tijdens hoogwater die bij een
coördinatiecentrum binnenkomen. Deze meldingen kunnen
op diverse zaken betrekking hebben, bijvoorbeeld wateroverlast bij bedrijven of particulieren, kwelvorming,
scheepvaartberichten e.d.

•

voorbereiding regionale rampenplannen en ruimtelijke
ordening
overstromingsmodule
Deze functie geeft antwoord op de vraag wat er gebeurt als
er een dijk doorbreekt: hoe snel loopt een polder vol,
volgens welk patroon en hoe hoog komt het water te staan.
Ook kan inzicht worden gegeven in de effectiviteit van
mogelijke maatregelen.
-

schademodule
Deze functie geeft inzicht in de mogelijke gevolgen bij een
eventuele dijkdoorbraak, na het onder water lopen van een
polder of na te nemen maatregelen. Dat geschiedt in

KIS

termen van mogelijk aantal slachtoffers resp. gedupeerden,
schade aan gebouwen en infrastructuur, economisch verlies
aan bedrijvigheid, milieueffecten e.d.
7

evacuatiemodule
deze functie ondersteunt de voorbereiding en de uitvoering
van een regionaal evacuatieplan: hoeveel tijd is nodig,
welke routes zijn beschikbaar, wanneer dienen welke
maatregelen getroffen te worden, waar kunnen evacués
heen etc.
OP LANDELIJK NIVEAU (HIS-NL):

±zz)

•

optimaal geïnformeerd zijn van de centrale overheid
Ook op landelijk niveau bestaat de behoefte aan goede en
actuele informatie tijdens een hoogwatersituatie. Daarom
wordt een structuur ontwikkeld waarbij actuele en
relevante informatie uit de regionale HlS'en direct aan het
centrale niveau kan worden doorgegeven.

•

landelijke scenario's en afweging risico's
landelijke scenario's
Een model waarmee op landelijke schaal voor
hoogwatersituaties verschillende scenario's kunnen worden
doorgerekend geeft informatie over effecten van mogelijk
te nemen maatregelen (zoals bijvoorbeeld de gevolgen van
het onder water zetten van gebieden), het mogelijk aantal
slachtoffers en optredende schade.
afweging risico's
Deze functie is gericht op het maken van afwegingen tussen
op te lopen schade bij gestuurde overstroming en verminderd risico elders. Hiermee kunnen optimalisaties worden
gemaakt. Zowel vanuit de bestaande situatie als vanuit een
aangepaste situatie, na mogelijk te nemen maatregelen.
Vragen als "is in een bepaald gebied een investering om
schade bij een overstroming te verminderen rendabel"
moeten kunnen worden beantwoord.

Voor een adequate samenhang tussen de regionale en landelijke
informatievoorziening wordt er gewerkt aan afstemming tussen
de verschillende regionale HlS'en. Eenduidig gedefinieerde
gegevens zijn noodzakelijk om tot een goede aggregatie op
landelijk niveau te komen. Uit doelmatigheidsoverwegingen zullen
de verschillende regionale HlS'en zo veel mogelijk gebruik maken
van gestandaardiseerde modellen en modules.
8

l i i l LU

"T/J

W a t is HIS niet?
•

HIS is geen kant en klaar beslissingsondersteunend systeem
(BOS of DSS) dat precies aangeeft wat er in elke voorkomende
situatie moet gebeuren. HIS geeft alleen ondersteunende
informatie die nodig is voor de besluitvorming;

•
•

HIS is geen rapport met onderzoeksresultaten;
HIS gaat niet over alle denkbare hoogwatersituaties, zoals
bijvoorbeeld bij wateroverlast als gevolg van overvloedige
regenval in Nederland. HIS concentreert zich vooral op
hoogwatersituaties bij primaire waterkeringen.

Samenwerking in en met de regio
In het project HIS wordt onderscheid gemaakt in de regionale
informatievoorziening (HIS-R) ten behoeve van de provincies en
waterschappen en de landelijke informatievoorziening (HIS-NL).
In nauwe samenwerking met de regio's zullen vanuit de centrale
projectorganisatie standaard HlS-modules voor HIS-R worden
ontwikkeld. Per provincie zal een zgn. regiocoördinator worden
aangesteld. Deze draagt - samen met een daarvoor op te richten
werkgroep - zorg voor de implementatie van HIS-R in de regio.
Het centrale projectbureau treedt hierbij zo nodig initiërend en
ondersteunend op. De regiocoördinatoren zijn tevens contactpersoon naar de centrale projectorganisatie.
In de regio is samenwerking tussen provincie, waterschappen, de
regionale directie van RWS en mogelijk ook gemeenten van groot
belang. De implementatie van HIS-R in de regio's is cruciaal voor
het welslagen van het totale project, omdat daarmee tevens de
basis voor het de landelijke hoogwater informatievoorziening
(HIS-NL) wordt gelegd.
9

Hoe ziet de projectorganisatie er uit?

Opdrachtgever voor de ontwikkeling van gestandaardiseerde
modules voor HIS-R en voor de landelijke informatievoorziening
door middel van HIS-NL is het Hoofdkantoor van Rijkswaterstaat
(Directie Water en het Departementaal Coördinatie Centrum
V&W). Opdrachtnemer is de Dienst Weg- en Waterbouwkunde van
Rijkswaterstaat. In de stuurgroep van het project HIS zijn RWS, IPO
en Unie van Waterschappen vertegenwoordigd.
Binnen het totale project zijn twee deelprojecten onderscheiden:
HIS-R en HIS-NL. Voorts zijn diverse modules en werkpakketten
gedefinieerd waar afzonderlijke coördinatoren leiding aan geven.
Deze coördinatoren vormen tezamen met de projectleiders van
HIS-R en HIS-NL het projectbureau dat de voortgang bewaakt en
de afstemming regelt. In schema:

stuurgroep
projectbureau
projectleider HIS-R

projectleider HIS-NL

coördinatoren

coördinator

coördinator

coördinatoren

werkpakketten

samenwerkings-

communicatie

werkpakketten

van HIS-R

overeenkomst

van HIS-NL

De ontwikkeling van HIS wordt met de Technische Adviescommissie
voor de Waterkeringen (TAW) afgestemd.
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Hoe ziet de planning er uit?

Het project loopt tot eind 2000. Een goede samenwerking tussen
de betrokken overheden is van het grootste belang. Diverse
aspecten vereisen nadere afstemming en specificatie. Het accent
in het project zal vooral liggen op ontwikkelen, meer dan op
ontwerpen, en het model HIS kan dan ook worden gekenschetst
als een groeimodel. Derhalve is nu nog niet in detail aan te geven
hoe HIS er precies uit zal zien aan het eind van het jaar 2000, het
moment waarop het zal worden overgedragen aan en in beheer
genomen door een beheersorganisatie.

W i l t u meer w e t e n over HIS?
Meer informatie over HIS kunt u inwinnen bij:
Internet: http://waterland.net/his
E-mail: his@dww.rws.minvenw.nl
Dienst Weg- en Waterbouwkunde
Postbus 5044, 2600 GA Delft
projectleider van HIS-R

projectleider van HIS-NL

ir. A.H. Maijers

W. Bottenberg

tel. (015) 251 85 32..

tel. (015) 251 84 45

Op deze adressen kunt u ook terecht als u een abonnement wilt
op de nieuwsbrieven van HIS.
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