
  

Praktijkproef naar de 

belastbaarheid van dijken 

In 2012 heeft Alterra in samenwerking met het Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier extreme regenval gesimuleerd op een 2-

tal dijken d.m.v. beregening belastbaarheid te monitoren 

ALTERRA – Onderzoek 

Alterra heeft verschillende 

projecten uitgevoerd waarbij 

klimaatverandering (extremen van 

droogte en neerslag) een rol 

speelde. Opdrachtgevers waren 

vaak semi-overheid, water-

schappen en gemeenten. Deze 

brochure belicht een aantal van 

deze projecten.  
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Doordat de SPI (eng: Standardized 

Precipitation Index) een standaard-

normaal verdeelde grootheid is, kunnen 

verschillende neerslagstations met elkaar 

worden vergeleken en op een geo-

grafische kaart als contouren worden 

weergegeven. Deze kaarten zijn m.b.v. 

een web applicatie op te vragen. 

In 2010 heeft Alterra voor de  Stichting Toegepast Onderzoek 

Waterbeheer (STOWA) een project uitgevoerd om droogte als 

belastingssituatie weer te kunnen geven. Door totale neerslag-

hoeveelheden over een bepaalde periode te vergelijken met 

historische gegevens van diezelfde periode, kan met behulp van 

statistische technieken een index worden berekend (SPI). De SPI is 

een standaardnormaal verdeelde grootheid met verwachtingswaarde 

0 en standaardafwijking 1. In onderstaande tabel is een classificatie 

van de SPI gegeven. Indien voor de beschouwde periode een SPI 

wordt berekend die ligt tussen de -1 en +1, dan wordt dat als 

normaal geclassificeerd. Een SPI kleiner dan -1 geeft droogte aan en 

groter dan +1 wordt als een natte periode gezien. 

DROOGTE- en REGENMONITOR 

www.droogtemonitor.nl 



 

  

Met de gemeente Westland en het hoogheemraadschap van Delfland 

heeft Alterra onderzoek gedaan naar de bodemfysische en 

ecologische effecten van waterberging op natuurgras sportvelden. In 

tijden van wateroverlast heeft de gemeente Westland behoefte aan 

extra (schaarse) ruimte voor waterberging. Mogelijkheden zijn 

onderzocht om ruimten dubbel te gebruiken. 

DROOGTE- en REGENMONITOR  

(vervolg) 

 Ook is het mogelijk 

analyses te maken van 

tijdreeksen voor ver-

schillende neerslag-

stations. Een station is 

pas geschikt indien er 

minimaal 30 jaar aan 

daggegevens over de 

neerslag beschikbaar zijn. 

Dagelijks worden de gegevens geactualiseerd. Bovendien wordt de 

web applicatie uitgebouwd om deze landsdekkend te maken. Hiertoe 

worden radarbeelden van de neerslag gebruikt met gridcellen van 

1m2. Voor heel Nederland hebben we het dan over ruim 100 000 

cellen, hetgeen betekent dat er enorme hoeveelheden gegevens in 

de database zijn opgeslagen en dat deze dagelijks met een grote 

hoeveelheid toeneemt. 

Dubbel gebruik van schaarse ruimte 
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Wageningen-UR Alterra 

Alterra draagt door deskundig en onafhankelijk onderzoek bij aan 

het realiseren van een kwalitatief hoogwaardige en duurzame 

groene leefomgeving.  

Het team Bodemfysica en Landgebruik ontwikkelt toepasbare 

kennis voor duurzaam landgebruik door onderzoek aan bodem-

hydraulische eigenschappen, transportprocessen van water en in 

water opgeloste stoffen door en over de bodem, bodemdegradatie 

en, effecten van landgebruik op de bodem. 
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Naar aanleiding van de doorbraak van de veenkade bij Wilnis in 

augustus 2003 heeft STOWA onderzoek laten verrichten naar de 

herbevochtiging van een 7-tal veenkaden die verspreid gelegen 

waren over Nederland. Deze inventarisatie vond plaats van begin 

november 2003 tot eind januari 2004. 


