
Door Ferry van den Eng Imber Advies, Guy Henckens RoyaI HaskoningDHV

Flash floods Belle PIa¡ne te
met een integraal model
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Figuur 1. Plangebied (rood omlijnd) met de waterlopen

na neerstag het riool of een'waterloop
in [oopt. 0m de werketijke afstroming
goed te simuleren zijn er voor het gehete

gebied wrijvingszones gedefinieerd, zo

komt bijvoorbeeld het water van een weg

sne[[er tot afstroming dan vanaf bosge-

bieden.

Waar je nauwkeurig wilt rekenen zutten

de driehoekjes kleiner moeten zijn dan

op stukken waar minder nauwkeurigheid

vereist is. Uiteìndetijk is het maaiveld-

model opgebouwd uit rujm 4.000.000

drieh oekjes.

Model = werkelijkheid?
Het model is getoetst aan de werkelijk-

Figuur2. Berekende waterdieptes I november 2014

Een consortium van Royal HaskoningDHV

met het Franse bedrijf Savege (onder-

deel van Suez) heeft geanalyseerd waar

de overstromjngsproblemen ontstaan en

zich voordoen en wetke maatregeten ef-

fectief kunnen zijn voor het voorkomen

van overstromingen. Daarvoor is op zeer

grote schaal en detailniveau een gebied

vol.l"edig 2D-hydrodynamisch gemodel

leerd en gecombineerd met de modette-

rìng van aanwezige rìotering, bestaande

waterlopen, bruggen. muren en duikers.

Betle P[aine tigt ìn het noordoosten van

Sint Maarten, op de grens tussen het

transe en het Nederlandse deel van het

ei[and. Het stroomgebìed heeft een op-

pervtakte van ongeveer 1.000 hectare

met een hoogteverschì[ van circa 400

meter. Er lìggen twee belangrijke water-

[open in het gebied: 'Ravine Quartier' en

'Ravine Paradis'.

Modeltering
Voor de modetlering is hier gebruìk ge-

maakt van het programma InfoWorks

ICM, voor zowel ].D- ats 2D-modetlering.

Bij 2D-modeLtering wordt het maaiveld

onderverdeetd in "drìehoekjes". Per tijd-
stap (in dit geval een seconde) wordt
voor etk driehoekje de waterstand en de

stroomrichting en snetheid berekend,

waardoor er een reatistischer beetd ont-
staat van de afstroming over de berghe[-

[ingen en het maaivetd. Dit in tegenstet-
Ling tot traditjone[e berekeningen waar

wordt aangenomen dat het water djrect Figuur 3. Verschil in waterstand [m] tussen hu¡d¡ge situat¡e en toekomst¡ge situat¡e voor T=50

hejd door middel van getuigenverslagen

van bewoners ìn het gebied, door hen

aangeteverde foto's en vjdeo, en de re-

gistratie van overbtijfseten van de over-

stromingen in struikgewas en bomen. 0p

deze manier kon de gesimuleerde water-

stand op diverse locaties uit het model

worden getoetst met de werketijk op-
getreden waterstanden tijdens de ftash

floods. Hieruit bteek dat het model in
InfoWorks ICM de werketijkheid zo nauw-

keurig benaderde dat er maatrege[en op

gebaseerd konden worden én doorgere-

kend op hun effect.

Maatregeten en advies
Uiteindetijk heeft dit geleid tot een

advjes om zo'n 35, maatrege[en uit te
voeren, die zorgen voor een sterk ver-

minderd risico op schade door overstro-

mingen. Deze hebben hoofdzaketijk tot
doel om het regenwater vast te houden

op de bergheltingen in ptaats van ver-

sneld af te voeren naar de lagergete-
gen kwetsbare gebìeden. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van het natuurt'ijke

maaivetdverloop. Daarnaast is er een set

maatregelen die het water wegleiden

van be[angrijke economische en sociate
gebouwen (bedrìjven. scholen e.d.). Fi-

guur 3 [aat de waterstandsverandering

zien ten opzichte van de huidige situ-
atie bij een neerstaggebeurtenis met

een herhatingstijd van één maal per 50
jaar (88 mm in 4 uur) als de maatrege-

len zijn doorgevoerd. In de gele tot rode

gebìeden wordt water vastgehouden en

stijgt het maximate peit. Daardoor daatt

de maximate waterstand in de groene tot
b[auwe gebieden.

Conclusie

Het project toont aan dat gedetailleerde

rekenmodellen, gecombìneerd met [oca-

tiekennis, goed aan kunnen geven waar

water naartoe stroomt, waar het zich ver-

zamelt en tot probtemen kan leiden, en

welke maatregelen er getroffen kunnen

worden om te zorgen dat er minder of
geen overlast meer ontstaat. Dat is niet
a[[een voor een eitand ats Sint Maarten

relevant, maar ook voor Nederland. De

gecombineerde 1D- en 2D-modeltering
geeft meer inzicht in het gedrag van wa-

ter stromend over verhard en onverhard

oppervlakte. Hierdoor is het mogelijk om

naast het effect van maatregelen ìn het
watersysteem en de riolering, ook inzicht
te verkrijgen in het effect van maatrege-

len in de bovengrond. A[s een riolerings-
model in InfoWorks beschikbaar is (of
kan worden gemaakt), is een dergelijk
1D-2D model vrij snel te bouwen. I
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