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Woord vooraf
In opdracht van de Ministeries van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer (Rijksplanologische Dienst) en van Verkeer en Waterstaat
(Rijkswaterstaat) heeft DLO-Staring Centrum een verkenning uitgevoerd naar de
effectiviteit en haalbaarheid van ruimtelijke maatregelen ter vermindering van de
overstromingsrisico's bij piekafvoeren inbeken enkleinerivieren. Demate waarin
dergelijke maatregelen inregionale watersystemen doorwerken naar de hoogwaterstanden in de grote rivieren is geanalyseerd door het Rijksinstituut voor Integraal
Zoetwaterbeheer enAfvalwaterbehandeling (Rijkwaterstaat, RIZA).Het onderzoek
pastindelijn vanverdereintegratie vanruimtelijk enwaterbeleid, zoalsondermeer
zalwordenuitgewerktindeVierdeNotaWaterhuishouding endediscussienota over
de ruimtelijke ordening in de volgende eeuw (Nederland 2030),die in 1997 zullen
worden uitgebracht. Ook zullen deresultaten van deze studie gebruikt worden door
dehoogwater-werkgroepen voorRijnenMaas,diezijningesteld inEuropees verband,
omtekomentoteeninternationaleaanpakvandehoogwaterproblematiekdoormiddel
van ruimtelijke maatregelen.
Voor dit project fungeerde een begeleidingscommissie, bestaande uit:
— L. van Asperen (Unie van Waterschappen)
— G.P. van den Berg (Rijkswaterstaat, Directie Limburg)
— F. Hallie (Rijkswaterstaat, Hoofddirectie)
— J.P.G. van de Kamer (Rijkswaterstaat, RIZA)
— J. Kruijshoop (Ministerie LNV, Directie Oost)
— Y. van der Laan (Ministerie VROM, Rijksplanologische Dienst)
— J. Laman (Ministerie VROM, Rijksplanologische Dienst)
— F. Stam (Provincie Overijssel)
— R. van Venetië (Ministerie VROM, Rijksplanologische Dienst)
— C.J. van Westen (Rijkswaterstaat, Dienst Weg- en Waterbouwkunde).
De onderzoekers zijn de leden van debegeleidingscommissie zeer erkentelijk voor
hun stimulerende inbreng in dit project.

Samenvatting
Derisico's vanhogewaterstanden voordeveiligheid endeeconomie zijn de laatste
jarenoverduidelijk gewordeninNederlandenandereWesteuropeselanden.Ervolgde
eenzeerdirectereactievanuitpolitiekenmaatschappij opderecente overstromingen
van de Maas en de noodzakelijke evacuatie van grote delen van het rivierengebied
doorextreemhogewaterstanden inRijn enMaas.Rivierdijken wordeninsneltempo
verhoogdinhetkadervanhetDeltaplan GroteRivieren,terwijl ookplannen worden
ontwikkeld en deels ook al uitgevoerd om meer ruimte te reserveren voor het
rivierwater,incombinatiemetnatuurontwikkeling inuiterwaarden.HetGrensmaasproject is daarvan een bekend voorbeeld.
De grootschalige maatregelen ter vermindering van de hoogwaterproblemen
concentreren zich gezien het bovenstaande vooral op de directe invloedssfeer van
de grote rivieren. Er zijn echter ook knelpunten met hoge waterstanden in tal van
regionale watersystemen. In het Noordhollands poldergebied stonden grote delen
blank als gevolg van hevige en langdurige regenval en door de beperkte
bemalingscapaciteit inhetboezemstelsel. Ook inhoogNederland wordt regelmatig
overlastondervonden vantehogewaterstanden indebekenenkleinerivieren, zoals
de Dinkel en de Dommel. Ook voor deze regionale watersystemen wordt een
structurele aanpak van de hoogwaterproblemen urgent geacht. Bovendien is de
verwachting dat maatregelen ter vermindering van de piekafvoeren in regionale
wateren, zeker in hoog Nederland, zullen bijdragen aan de vermindering van hoge
waterstanden in de grote rivieren. Dit is des te meer van belang omdat verwacht
wordt dat als gevolg van de klimaatverandering in West-Europa de rivierafvoeren
indewinter en het voorjaar, wanneer toch al dehoogste waterstanden voorkomen,
nog aanzienlijk zullen toenemen. Ook veranderingen in het landgebruik, met name
verstedelijking, zullen kunnen leiden tot verdere toename van piekafvoeren.
Uitgangspunt van het rijk is echter dat niet wordt gekozen voor verdere
rivierdijkverhoging maarvoormeerruimtevoorderivier,ènvoormaatregelen gericht
op waterconservering in regionale stroomgebieden.
Dit rapport doet verslag van een eerste verkenning naar de mogelijke ruimtelijke
maatregelen die in Nederland kunnen worden getroffen om de afvoerpieken in
regionalewaterenteverminderen.Hetgaatdaarbij omveranderingeninbestemming,
(bijvoorbeeld omzettingvanlandbouwgrondinnatuur;vormingvaninundatiepolders),
inrichting (verbreden van waterlopen; aanleg van bergingsbassins) en beheer
(veranderinggrondwaterfluctuatie; veranderenvanhetbemalingsregime).Indestudie
is berekend hoe effectief bepaalde maatregelen en maatregelpakketten kunnen zijn
omdehoogwaterproblemen inregionalewatersystemen teverminderen,eninwelke
mate de aldus gerealiseerde reductie van afvoerpieken van regionale wateren
doorwerken in een vermindering van de hoogwaterstanden in de grote rivieren.
Daarnaast is onderzocht in hoeverre ruimtelijke maatregelen voor vergroting van
de waterberging in regionale stroomgebieden beleidsmatig inpasbaar zijn en
maatschappelijk geaccepteerd zullen worden. Deze factoren bepalen de praktische
uitvoerbaarheid van de onderzochte maatregelen. Voor een inschatting van de
effectiviteit van ruimtelijke maatregelen binnendijks voor vermindering van de

hoogwaterproblematiek dient onderscheid gemaakt te worden tussen regionale
watersystemen en de grote rivieren.
Voordeaanpakvanhoogwaterproblemen inregionalewatersystemenzijn ruimtelijke
maatregelen voor toename van de bergingscapaciteit in de bodem en aan het
oppervlak,zowelinhetlandelijk alsinhetstedelijk gebied,effectief. Meteenpakket
van reëel toepasbare maatregelen kan gemiddeld 30 tot 40% van de jaarlijks
optredende piekafvoeren (de 'maatgevende afvoer') worden gereduceerd. De
effectiviteit van dergelijke maatregelen voor de reductie van extreem hoge waterstanden (deafvoerpieken diegemiddeld 1 maalpereeuw voorkomen) iswatminder,
omdat in die situatie veel bergingsmogelijkheden reeds benut zijn. De geschatte
reductie op deze extreme afvoerpieken is in regionale wateren 20 tot 25%.
Debijdrage van maatregelen tervermindering vandehoogwaterafvoer in regionale
watersystemen (bekenenkleinerivieren)aaneenverlagingvandehoogwaterstanden
in de grote rivieren is gering, tenzij de maatregelen direct zijn gekoppeld aan een
tijdelijke stremming van deafvoer vandeze zijwateren opdegroterivieren.Ditkan
bijvoorbeeld worden gerealiseerd door het tijdelijk uitzetten van gemalen. Soms
kunnendemaatregeleninstroomgebieden vanbekenenkleinerivierenzelfs averechts
uitwerken opdehoogwaterproblemen in de groterivieren, omdatdevertraging van
deafvoerpieken inzijwateren, dieoptreedtdoormeerwaterberging tebenutten,kan
leiden tot het samenvallen van de hoogste afvoeren van de zijwateren met die in
de grote rivieren. Deze risico's zijn afhankelijk van de neerslagverdeling in WestEuropa.
Indien gemalen tijdelijk stop worden gezet bij zeerhogerivierstanden kan hierdoor
een waterstandsdaling van meerdere centimeters in de grote rivieren worden
gerealiseerd. Wel zullen er daardoor veelal problemen ontstaan bovenstrooms van
degemalen inderegionale stroomgebieden, omdathetwaterwordtopgestuwd. Ook
vergroting van de bergingscapaciteit van de zijwateren zelf is effectief, zoals is
berekend voor het Twentekanaal in relatie tot deIJssel. Het creëren vanruimte om
in dergelijke situaties tijdelijk watertekunnen bergen is dan ook van groot belang.
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om de reservering van polders voor tijdelijke
waterberging (bestemming tot inundatiepolder of calamiteuze polder) of de
(her)inrichting vanoverlaatsystemen, waarhetovertollig wateruitde stroomgebieden
tijdelijk doorkan worden afgeleid. Detijdelijke waterberging dientbij voorkeur zo
dichtmogelijk bijdeuitstroompuntenvandezijwateren indegroterivierenteworden
gerealiseerd.
De studie naar de bestuurlijke en maatschappelijke haalbaarheid van maatregelen
die leiden tot meer waterberging in regionale stroomgebieden en poldersystemen
biedtgoedeperspectieven omtalvanmaatregelen daadwerkelijk tekunnenuitvoeren,
zonder al te grote politieke en maatschappelijke weerstanden. Van groot belang is
de grote betekenis die beleidsmatig en maatschappelijk wordt toegekend aan het
probleem van overstromingsrisico's en wateroverlast.
De haalbaarheid van tal van maatregelen is groot omdat deze vaak kunnen worden
meegenomenmetreedsinontwikkeling enuitvoeringzijnd beleid,zoalsderealisatie
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van de ecologische hoofdstructuur, verbreding van inkomsten in de landbouw,
omschakeling op oppervlaktewater als bron voor de drink- en industriewatervoorziening, en ook de grotere rol van (schoon) water in verstedelijking, zowel in
de vorm van wonen aan het water als in de vorm van meer scheiding van vuil en
schoon water. Bovendien kan ook de landbouw, zeker in de zandgebieden, vaak
profiteren van meer waterberging in de bodem, omdat er door drainage,
beeknormalisaties en grondwaterwinning in grote delen van hetjaar watertekorten
zijn, die leiden tot productieverlies. Deze droogteschade kan in verband met het
verdrogingsbeleid steeds minder vaak worden gecompenseerd door beregening.
Wanneer de landbouw aanwijsbaar schade zal oplopen door hogere
voorjaarsgrondwaterstanden of tijdelijke inundaties dient daarvoor financiële
compensatie te worden geboden. Hiervoor kan gedacht worden aan toepassing van
belastingtechnische maatregelen of aan de instelling van een specifiek op de
waterberging toegesneden subsidieregeling ('waterboeren-regeling'). De financiering
hiervan behoeft niet uitsluitend te geschieden met rijksgeld, maar zou ook door
waterschappen en drinkwaterbedrijven kunnen worden ondersteund, gezien de
voordelen die dit zal opleveren voor deze instanties.
De aanpak van de hoogwaterproblematiek in de grote rivieren maar ook in tal van
grensoverschrijdende beken enkleinerivieren vraagtomeeninternationale aanpak.
Het is in dat verband van groot belang dat deEuropese Unie, via het INTERREGprogramma,eenbelangrijkefinanciëleinjectie zalkunnen gevenaanprojecten waarin
middels veranderingen in bestemming en inrichting meer ruimte wordt gecreëerd
voor tijdelijke berging van water.

11

1 Inleiding
1.1 Aanleiding
De relatie tussen de ruimtelijke ordening en het waterbeheer staat volop in de
belangstelling. Er is inmiddels in tal van regionale en provinciale plannen en
projecten ervaringopgedaan metruimtelijke planning gebaseerd opdestroming van
grondwater en oppervlaktewater. De initiatieven voor de watersysteem-benadering
inderuimtelijke planvorming kwamen ondermeer voort uit de planningsmethodiek
die is gevolgd in de Koersbepaling Landelijk Gebied (Vinex; Ministerie VROM,
1991).
Debelangstelling voorruimtelijk beleidinrelatietotdehoogwaterproblematiek nam
toenaderecenteextremehoogwaterstandenindeMaasendeRijnenanderekleinere
rivieren.Ditonderwerpkomtdanookaandeordeindediscussieoverde ruimtelijke
ordening indevolgende eeuw (Nederland 2030)en overhetwaterbeheer (de vierde
NotaWaterhuishouding in wording).In aanvulling opuitgebreid onderzoeknaarde
mogelijkheden omdeafvoercapaciteit vanrivierentevergroten endeoverstromingsrisico's langs de grote rivieren te verminderen, bestaat behoefte aan een overzicht
van de mogelijkheden om met veranderingen in bestemming, inrichting en beheer
van het landelijk en stedelijk gebied effectief bij te dragen aan vermindering en
voorkoming vanhoogwaterpieken inrivieren enbeken.Dit wordt naar verwachting
desteurgenteromdatalsgevolgvanklimaatverandering deafvoerpieken indegrote
rivieren en deregionale wateren nog sterk zullen toenemen, met namein de winter
en het voorjaar. Tevens kan voortgaande verstedelijking leiden tot hogere
afvoerpieken. Er is voor gekozen om de problemen die hierdoor ontstaan niet
uitsluitend viadijkverzwaring en-verhogingtebeteugelen,maaromookmetandere
maatregelen, zowelbuitendijks alsbinnendijks, dehoogwaterproblemen structureel
aan te pakken. In verband daarmee gaat met ingang van 1997 het EU-programma
INTERREG van start, waarmee projecten worden gestimuleerd en gesubsidieerd
waarin voor (grensoverschrijdende) stroomgebieden de hoogwaterproblemen
daadwerkelijk worden aangepakt. Deze haalbaarheidsstudie levert een bouwsteen
bij de voorbereiding van dat INTERREG-programma.
In opdracht van de ministeries van VROM (de Rijksplanologische Dienst) en van
Verkeer enWaterstaat (Rijkswaterstaat) heeft DLO-Staring Centrum (SC-DLO),in
samenwerkingmethetRijksinstituut voorIntegraalZoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA), een verkennende studie uitgevoerd naar de aard, effectiviteit
enmaatschappelijke enbeleidsmatige haalbaarheid vanruimtelijke maatregelen die
gericht zijn op een meer geleidelijke afvoer van gebiedseigen water naar het
hoofdafvoersysteem. Deverkenningrichtzichprimairopdemogelijkheden, effecten
enhaalbaarheid binnenregionalewatersystemen,meteendoorkijk naarhetnationale
niveau.Hetonderzoek isuitgevoerd inhetkadervanhet Studieprogramma Ruimte,
Water, Milieu van de Rijksplanologische Dienst.
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1.2 Probleem- en doelstelling
Doorhetonderzoeknaardewateroverlast vandeMaas doordeCommissie Boertien
(MinisterievanVerkeerenWaterstaat, 1994)isinmiddelsveelkennisopgedaanover
mogelijke maatregelen ter verbetering van de door- en afvoercapaciteit van grote
rivieren als de Maas. Ook voor de Rijntakken is deze kennis middels de Integrale
Verkenning inrichting Rijntakken (IVR-project; Silva en Kok, 1996) thans ruim
aanwezig.Dekennis overdeeffectiviteit enhaalbaarheid vanmaatregelen 'binnendijks', dat wil zeggen buiten de directe invloedssfeer van de grote rivieren, als
bijdrage aaneenvermindering vandehoogwaterproblematiek, istotnogtoe daarbij
achtergebleven.Ditwordtsteedsmeervanbelang,omdatduidelijk wordtdat alleen
met dijkverzwaring geen afdoende antwoord wordt gegeven op de steeds grotere
rivierafvoeren indewinterperiode.Nualwordtdoorwaterschappen gepleitvooreen
extra verhoging van de rivierdijken met nog eens 30 cm, bovenop de volgens de
Deltawet Grote Rivieren recent aangelegde en aan teleggen dijken. Dit stuit echter
op bestuurlijke weerstand, zodat met het oog op de veiligheid en de bescherming
van goederen andere maatregelen nodig zijn.
Dezehaalbaarheidsstudie vormteenverkenning vandemogelijkheden omhoogwaterproblemen te verminderen door verandering of aanpassing van de ruimtelijke
inrichtingendeinzetvanruimtelijk instrumentariumbuitendedirecte invloedssfeer
van de grote rivieren. De studie richt zich op toename van het waterbergend
vermogen via twee aangrijpingspunten:
— het vergroten vandehoeveelheid waterdieindebodeminfiltreert, waardoor de
oppervlakkige afvoer geleidelijker geschiedt;
— het(tijdelijk) vertragenvandeafvoer vanwaternaarhet hoofdafwateringsstelsel,
bijvoorbeeld door tijdelijk meerruimte voor water tecreëren inhet toeleverend
regionaal watersysteem.
Deze studie heeft allereerst tot doel om een inzicht te geven in de mate waarin
ruimtelijke maatregelen voor waterberging en afvoerstremming in regionale
watersystemen effectief zijn voor vermindering van de hoogwaterafvoeren in deze
watersystemen, alsmede van de mate waarin dergelijke maatregelen bijdragen aan
de vermindering van de hoogwaterproblemen van de grote rivieren.
Voorts heeft deze verkenning tot doel om zicht te geven op de bestuurlijke
haalbaarheid vanenhetmaatschappelijk draagvlakvoordergelijke maatregelen,met
specifieke aandacht voor problemen bij grensoverschrijdende stroomgebieden.

1.3 Uitgangspunten en aannames
Demaatregelendieindezehaalbaarheidsstudiewordengeanalyseerdhebbentemaken
met veranderingen in bestemming, inrichting en beheer van land en water.
Mogelijkheden voor ruimtelijke maatregelen langs de grote wateren en aan de
rivierdijken, waardoor meerruimte wordt geboden aandegroterivieren,zijn buiten
beschouwing gebleven.
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De haalbaarheidsstudie beperkt zich tot ruimtelijke maatregelen. Het betreft
maatregelen die leiden tot het langer vasthouden van water binnen het regionaal
systeem. Waterhuishoudkundige maatregelen zoals het verhogen van de
bemalingscapaciteit ofdijkverhoging behoren derhalveniettot onderwerp van deze
studie.

1.4 Werkwijze en opbouw van het rapport
Hetonderzoekisdeelseencompilatieensynthesevanervaringen dieinmiddels zijn
opgedaan inregionale projecten enplanstudies.Naast ideeën tervergroting van het
waterbergend vermogen gaat het ook omervaringen die zijn opgedaan in het kader
vande verdrogingsbestrijding, omdat eentoename vandewaterconservering direct
leidt tot vermindering van de verdrogingsproblematiek in natuurgebieden. De
hieronder beschreven aanpak van het onderzoek vormt tevens de structuur van het
rapport.

Algemeen literatuuronderzoek
Hoofdstuk 2 is een weergave van de resultaten van literatuuronderzoek en expert
judgement over praktijkervaringen en resultaten van planstudies. Opbasis daarvan
wordteenbeeldgeschetstvanhettraject vanneerslagnaarafvoer, overdemenselijke
invloeden en trends daarin, alsmede over mogelijke maatregelen om piekafvoeren
te verminderen.

GIS-analyse effectiviteit van maatregelen in drie voorbeeldgebieden
Metbehulpvangeografische informatiesystemen endigitalegegevensbestanden zijn
ruimtelijke maatregelen gesimuleerd en ophun effectiviteit voor vermindering van
hoogwaterafvoer doorgerekend vooreendrietalregionalewatersystemen. Hoofdstuk
3 doet verslag van de resultaten van deze analyse.

Extrapolatie naareffectenopmaatgevendehoogwaterstandenindegroterivieren
DoorRIZAzijn deresultaten uitdeanalysesvandevoorbeeldgebieden gebruikt als
modelinvoervoordeberekeningvandeeffecten ervanopdemaatgevende hoogwaterstanden indeRijn endeMaas.Hoofdstuk 4doet verslag vanderesultaten van deze
analyse.

Plananalyse en aanvullende interviews in de voorbeeldgebieden
Hoofdstuk 5behandeltdebelangrijkste aspectendieeenrolspelenbijdebestuurlijke
acceptatie enhet maatschappelijk draagvlak van de onderzochte maatregelen. Eris
nagegaan in hoeverre reeds in ander verband (bijvoorbeeld via het natuurbeleid)
ontwikkelingen gaandezijn inNederland,DuitslandenBelgiëwaaropbijhet treffen
van hoogwater-beperkende maatregelen ingehaakt zou kunnen worden. Deze
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mogelijkheden zijn viainterviewsmetbetrokkenen uitprovinciesen waterschappen
nader doorgesproken en geverifieerd.
GIS-analyse effecten van maatregelen opfuncties in het landelijk gebied
Met behulp van GIS-analyses is een verkenning uitgevoerd van de positieve en
negatieveeffecten vanwaterberging indebodemopdefuncties akker-enweidebouw,
bos en natuur. Op grond hiervan worden in hoofdstuk 5 gebieden geïdentificeerd
waar waterberging in de winter en het voorjaar voordelen kan opleveren voor deze
functies, maar ook waar dit zal leiden tot nadelen. Voor de voorbeeldgebieden is
berekend hoeveel procent van het landbouwoppervlak productieschade dan wel
productiewinst zalboekenbijverhoogdevoorjaarsgrondwaterstanden alsgevolgvan
berging van neerslagoverschotten in de bodem.

Generalisatievanhaalbaarheidsaspecten opregioschaal naarvuistregels voorde
uitvoering
De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek in de drie voorbeeldgebieden zijn
vervolgens gecombineerd met reeds in ander verband ontwikkelde ervaringen met
betrekking tot de realisatie van ruimtelijke maatregelen. Op grond daarvan besluit
hoofdstuk 5meteen aantal meer algemene conclusies en vuistregels die betrekking
hebbenopdefeitelijke realisatievanruimtelijke maatregelen voorvermindering van
de hoogwaterproblematiek.
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2 Van neerslag naar afvoer
2.1 Inleiding
Deze studie gaat over de mogelijkheden om met ruimtelijke maatregelen de
hoogwaterproblemen vanbeken,kleine rivieren enboezemwateren te verminderen,
mede met het oog op vermindering van de hoogwaterproblematiek in de grote
rivieren.Eris sprakevaneenhoogwaterprobleem alsdehogewaterstanden enhoge
stroomsnelheden als ongewenst worden beschouwd, omdat deze een bedreiging
vormen voor de veiligheid, dan wel substantiële economische schade veroorzaken.
Maatregelen die in deze studie aan de orde komen grijpen alle in op een bepaald
traject tussen neerslag en afvoer via de grote wateren. Alvorens op de effectiviteit
en de haalbaarheid van maatregelen in te gaan worden in dit hoofdstuk eerst de
mogelijke maatregelen geplaatstinhetperspectief vandewerkingvan watersystemen
in Nederland.
Dit hoofdstuk begint met een beschouwing over de belangrijkste hydrologische
processenenoverdebelangrijkste optredendeveranderingendaarin.Deveranderingen
zijn grotendeels toe te schrijven aan menselijke ingrepen in de waterhuishouding
en, meer indirect, aan ontwikkelingen in het landgebruik. Figuur 2.1 geeft een
schematischoverzichtvandeverschillendenatuurlijke endoordemensveroorzaakte
processen in landelijke en stedelijk gebieden in het totale traject van neerslag naar
afvoer viahetoppervlaktewater.Inhoofdstuk 2komen successievelijk deverschillende processen uit figuur 2.1 aan de orde. Vervolgens wordt een overzicht gegeven
vanmogelijktetreffen maatregelen.Deeffectiviteit vandeverschillendemaatregelen
terverminderingvanpiekafvoeren wordenindithoofdstuk globaalbeoordeeld,tegen
deachtergrond vande werking vande hydrologische processen inNederland. Deze
beschouwing wordt aan het eind van dit hoofdstuk samengevat intabel 2.1,waarin
een globaal overzicht wordt gegeven van demate waarin maatregelen effectief zijn
bijdeverminderingvandeproblematiekvanhoogwaterinregionale watersystemen.

2.2 Hydrologische systemen
Indezestudiestaanderegionalewatersystemen centraal.Vooreenbeschrijving van
dewerkingvanhydrologischeprocesseninregionalewatersystemen dientNederland
te worden onderverdeeld in twee delen: hoog en laag Nederland. Hoog Nederland
omvatdestroomgebieden dieafwateren ondervrij verval,terwijl inlaag Nederland
sprake is van een kunstmatig geregelde waterhuishouding via polder- en boezemsystemen,waarindeafvoer naardegrotewaterengeschiedtmetbehulpvanbemaling.
Als grens tussen hoog en laag Nederland wordt de hoogtelijn aangehouden van 2
meter boven N.A.P. (figuur 2.2).
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In een stroomgebied of boezemsysteem wordt neerslag die in het gebied valt
getransformeerd in afvoer, die het regionaal watersysteem verlaat bij het
referentiepunt oflozingspunt,waarhetregionaalwaterwordttoegevoegdaandegrote
wateren(rivieren,IJsselmeer,Noordzee).Voordehoogwaterproblematiekzijn vooral
de zeerhoge afvoeren van belang.In het landelijk gebied wordt de dimensionering
van waterlopen afgestemd op deomvang endefrequentie van zeerhoge afvoeren.
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Fig. 2.2Laag en hoog gedeelte vanNederland
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Demaatgevendeafvoer (QHW)isdedagafvoer bijzeerhogewaterstanden,diegemiddeld met een frequentie van 1 tot 2 maal per jaar wordt bereikt of overschreden
(herhalingstijd T~ 1 jaar).Dedaarbij behorende open-waterstand wordt aangeduid
met de HW-lijn (hoogwaterlijn). Op de maatgevende afvoer zijn de normen voor
drooglegginggebaseerd.Dehalvemaatgevendeafvoerisdedagafvoer diegemiddeld
10tot20keerperjaarwordtbereiktofoverschreden.Dedubbelemaatgevendeafvoer
is dedagafvoer met een herhalingstijd van ongeveer 50tot 100jaar.Waterlopen in
het landelijk gebied werden en worden zodanig ontworpen dat bij deze afvoer nog
juist geen inundatie optreedt ('kantje boord').
Bebouwd gebiedkentgeheelanderewaarden voordemaatgevende afvoer. Hier zijn
dewaardenafhankelijk vanhettyperioleringsstelsel.Bijhetgemengdestelselwordt
regenwater enafvalwater verzameld engetransporteerd via hetzelfde buizenstelsel.
Bijhet gescheidenstelsel wordt hetregenwater afgekoppeld van deriolering, zodat
afval- en regenwater gescheiden verzameld en getransporteerd worden door twee
buizenstelsels. In het verbeterd gescheiden stelsel wordt het regenwater eveneens
apart verzameld, maar wordt de eerste fractie van het regenwater, dat relatief veel
vervuilingbevat,tezamenmethetafvalwater afgevoerd naarde zuiveringsinstallatie,
en wordt de rest van het regenwater direct afgeleid naar het oppervlaktewater. Bij
toepassing van het gemengde systeem is de afvoercapaciteit van hetrioolstelsel bij
hevigeregenbuiendikwijlstebeperkt,waardoorhetovertolligneerslag-en afvalwater
via overstörten direct en ongezuiverd wordt geloosd op het oppervlaktewater. Dit
veroorzaakt niet alleen periodiek grote vervuiling van het oppervlaktewater, maar
de overstorten dragen ook aanzienlijk bij aan de hoogwaterpieken, juist omdat de
overstörten uitsluitend optreden bij hevige neerslag.
Deherhalingstijden diebehorenbijdeenkele,halveendubbelemaatgevende afvoeren
worden vooral gebruikt met het oog op de risico's die in de landbouw worden
gelopenbijoverstroming.Zezijn lagerdandiewelkewordenaangehouden wanneer
de veiligheid in het geding is. In dergelijke echt extreme situaties, met een
herhalingstijd van meer dan 100 jaar, zou gerekend moeten worden met
afvoervolumes van meer dan drie maal de maatgevende afvoer. Dergelijke
uitzonderlijke situatieslatenzichwatbetreft deeffectiviteit vanmaatregelen moeilijk
analyseren vanwege het ontbreken van statistische gegevens, zeker in kleinere
stroomgebieden. Derhalve gaatdemaatregelen-analyseinditrapportvooral overde
omstandigheden bij maatgevende afvoer, met een doorkijk naar de toestand van
dubbele maatgevende afvoer.
Voorhetbeschrijven vandeinvloedopdehoogwaterproblematiek indegrote rivieren
behoeft datgeenbezwaartezijn,omdatdehoogwaterproblemen vooralontstaandoor
het samenvallen van afzonderlijke afvoerpieken uit de regionale systemen met de
hoogwaterstanden in het ontvangende water. Het probleem van samenvallende
looptijden, waarbij afvoerpieken van regionale wateren bij het uitstroompunt in de
grote rivieren gelijktijdig samenkomen met hoogwaterpieken in de grote rivieren,
isnieteenvoudigtevoorzien.Delooptijd vaneenhoogwatergolf wordtbepaald door
specifieke gebiedseigenschappen die de bergingcapaciteit bepalen, en door de
weerstanddiehetwater 'onderweg' ondervindt indeafvoer. Maatregelen dieleiden
toteen grotereberging enweerstand hebben derhalve invloed opdelooptijd. In het
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algemeen geldt dat de piekafvoeren van de zijrivieren in Nederland voorlopen op
de piekafvoeren van Rijn en Maas. Een verlaging van de piekafvoeren van de
zijrivieren leidttoteenvertragingindepiekafvoer inderegionale wateren,waardoor
de kans op samenvallen van de piekafvoer uit regionale stroomgebieden met de
hoogwatergolven van Maas en Rijn zal toenemen. Dit kan averechts uitwerken op
de hoogwaterproblematiek in de grote rivieren.

2.3 De belangrijkste hydrologische processen
Om adequate maatregelen te kunnen treffen ter vermindering van de hoogwaterproblematiek is het essentieel omdewerking van debelangrijkste processen in het
traject van neerslag naar afvoer te kennen. Ook is kennis over de belangrijkste
veranderingen in die processen, als gevolg van directe en indirecte ingrepen in de
waterhuishouding, vangrootbelangbijdezoekrichting voormaatregelen,omdathet
dikwijls gaat omherstelmaatregelen.Bij het proces van neerslag naar afvoer is een
zestal processen en trends daarin vooral van belang voor het onderwerp van deze
studie.
Het eerste proces is neerslag. In deze studie wordt uitgegaan van veranderingen in
deneerslaghoeveelheid en -verdeling als gevolg van klimaatverandering. Gerekend
wordt met een aanzienlijke toename van de hoeveelheid neerslag in de winter en
het voorjaar in West-Europa, waardoor de problemen met hoge waterstanden in
frequentie enomvangzullentoenemen,zowelindegroterivierenalsinderegionale
watersystemen.
Hettweedebelangrijkeprocesisverdamping.Verschillendeprocessenhebbeninvloed
op de omvang van de verdamping in de komende decennia. Deze processen leiden
deels tot een toename van de verdamping (b.v. warmere en drogere zomers;
ontwikkeling van moeras en open water), deels tot een afname van de verdamping
(bijv. extensivering in de landbouw). Het netto effect van deze processen op de
verdamping is vooralsnog niet duidelijk.
Het derde proces is infiltratie van water in de bodem, waardoor neerslagwater via
het grondwater tot afstroming komt. De infiltratiecapaciteit van de Nederlandse
bodems is sterk verminderd door een forse toename van het verhard oppervlak
(verstedelijking, aanlegvaninfrastructuur, uitbreiding vandeglastuinbouw),alsook
door de mechanisatie in de landbouw, waardoor de structuur van veel
landbouwgronden verdicht is.
Afvoer via het grondwater en het oppervlaktewater is het vierde proces. In het
algemeen geldt dat het aandeel water dat via het grondwater wordt afgevoerd is
verminderd, ten voordele van de hoeveelheid en de snelheid van afvoer via het
oppervlaktewater.Oorzakenzijn ondermeerdeaanpassingen inde waterhuishouding
in het kader van ruilverkavelingen en landinrichtingen, zoals profielverbreding,
verdieping en rechttrekken van waterlopen en het aanleggen van gemalen.
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Het vijfde proces is berging in de bodem. Algemeen geldt hier dat de bergingscapaciteit indeonverzadigde zonevandebodemtoeneemtnaarmatede grondwaterstand lager is. Door grondwateronttrekkingen en diepere detailontwatering van
landbouwgronden isdebergingscapaciteit vanregenwaterindebodemtoegenomen,
die benut wordt als wordt toegestaan dat er periodiek hogere grondwaterstanden
mogen voorkomen.
Berging opmaaiveld is het zesde en laatste hydrologische proces dat vanbelang is
in het traject van neerslag naar afvoer. In het algemeen kan worden gesteld dat de
laatste decennia er steeds minder ruimte wordt gereserveerd voor tijdelijke of
permanenteberging van water aanhet oppervlak. De socio-economische acceptatie
van wateroverlast is sterk verminderd, zelfs in gebieden die oorspronkelijk dienden
voor tijdelijke berging van water bij hoge waterstanden. Ook door toegenomen
verstedelijking zijn demogelijkheden voorbergingvanwateraanhetoppervlaksterk
verminderd, mede als gevolg van de hoge grondprijzen in stedelijke regio's.
Hiernawordtverderingegaanopdebovengenoemdeprocessen,enworden mogelijke
maatregelen ter vermindering van de hoogwaterproblematiek aangeduid.

2.4 De hydrologische processen in relatie tot mogelijke maatregelen
2.4.1 Neerslag
Vanuit het stroomgebied gedacht isdenatuurlijke neerslageengegeven.Echterhet
isteverwachtendatdoorklimaatverandering zoweldehoeveelheden alsdeverdeling
van neerslag zullen veranderen. Bij de studie wordtuitgegaan van een aanzienlijke
toename van de neerslaghoeveelheid in de winter en het voorjaar, ten opzichte van
de situatie anno 1996. Uitgangspunt van deze studie is het scenario voor 2050 dat
is opgesteld door Beersma et al. (1996). In dat scenario wordt gerekend met 5 tot
20% meerneerslag in extreme hoogwatersituaties. Aangenomen kan worden dat de
extreme hoogwaterstanden in dezelfde ordegrootte zullen toenemen.
De kunstmatige neerslag, door beregening uit zowel grond- als oppervlaktewater,
is sinds de jaren zeventig met name in het zuiden en oosten van Nederland fors
toegenomen, waardoorper saldodejaarlijkse neerslag metgemiddeld 10%totmeer
dan 20% (in drogejaren) kon toenemen (Werkgroep Waterbeheer Noord-Brabant,
1990).Indienuitoppervlaktewater wordtberegendzaldebodemindezomerminder
wordenuitgeputdanineensituatiezonderberegening.Hetgevolgisdatinhet najaar
(maarsomsookindezomer)deafvoer eerderopgangkomtendatgedurendeenkele
maanden deberging indeonverzadigde zone geringer is.Bij hetoptreden van hoge
neerslagen leidt dit tot hogere afvoeren. Bij beregening met freatisch grondwater
tredentwee,elkaartegenwerkende,effecten op.Doorberegeninggaatdewortelzone
natter het najaar in maar de grondwaterstand is ook lager. Per saldo neemt door
beregeningdeverdampingtoe.Heteffect hiervanisdatdeafvoer lateropgangkomt
en de kans op hoge afvoeren, met name in het najaar, geringer is.
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2.4.2 Verdamping
Naar schatting istussen 1950en 1990de verdamping in landbouwgebieden met 10
à20%toegenomenalsgevolgvanverhoogdelandbouwkundigeproductie(VanBakel
en de Wit, 1995; Querner et al., 1994). De afgelopen decennia is met name in
zandgebieden hetareaalakkerbouw verminderd tengunstevangraslandenmaïs.De
verschillen in jaarlijkse verdamping tussen akkerbouwgewassen en grasland zijn
gering (Werkcommissie voor verdampingsonderzoek, 1984). Maïs is echter te
beschouwen als een akkerbouwgewas met een vrij hoge verdampingswaarde.
Te verwachten is dat een aanzienlijk areaal in de komende jaren zal worden
onttrokken aan de landbouw. Dit werkt verschillend door op de omvang van de
verdamping. Omzetting van landbouwgrond in bebouwd gebied zal leiden tot een
aanzienlijke vermindering van de verdamping (Van Bakel et al., 1995). Omzetting
van grasland of akkerland in glastuinbouwcomplexen leidt evenwel weer tot een
verdubbelingvandeverdamping,vergelekenmetgrasland,omdatsteedsmeerwordt
overgeschakeld op opvang van regenwater in bassins. De verwachting is dat de
verdamping inlandbouwgebieden in dekomendejaren echterweer zalafnemen ten
opzichte van 1996,enwelmetcirca 10%tenopzichte van 1996(WRR, 1992).Door
herstel en ontwikkeling van natte natuurgebieden en nieuw water in voormalig
landbouwgebied neemt de verdamping sterk toe, vooral als er veel open water
bijkomt. Deverdamping vanopenwaterisca.20%groterdanvan landbouwpercelen.
De aanleg van loofbos leidt niet tot een noemenswaardige verandering in de
verdamping (Van Bakel en Van de Nes, 1984). De aanleg van naaldbos leidt op
termijn tot meer verdamping in met name de winter, vanwege de hoge interceptiecapaciteit (Van Roestel, 1984).Hoewel het bosbeleid thans veel meer is gericht op
omzetting van naaldbos inloofbos, zou bij een toename van het areaal naaldbos de
kans ophoge afvoeren verminderen, omdatdoor het grotere verdampingsverlies de
bergingsmogelijkheden in de onverzadigde zone onder naaldbos groter zijn. Een
voorlopige schatting is dat omzetting van loofbos in naaldbos zou leiden tot een
afname van het waterverlies door verdamping met ca. 10%opjaarbasis (Moors et
al., 1996).

2.4.3 Infiltratie van water in de bodem
In niet-hellende gebieden infiltreert het overgrote deel van de neerslag. Ook in
hellende gebieden komen op de hogere delen grote infiltratiegebieden voor. Door
allerlei oorzaken isdeinfiltratiecapaciteit inhet landelijk gebied echter afgenomen.
Oorzaken hiervan zijn onder andere de toegenomen mechanisatie in de land- en
bosbouw,waardoordestructuurvandebovengrond wordtvernield.Deverwachting
is dat deze trend in de toekomst zal doorzetten. Door allerlei maatregelen is de
infiltratiecapaciteit tevergroten. InZuid-Limburg ishieruitgebreid onderzoek naar
verricht,methetoogophetvoorkomen vanerosie(DeRooetal., 1996).Tenoemen
zijn het aanbrengen van een strooisellaag, het evenwijdig aan de hoogtelijnen
bewerken van de grond, het aanleggen van groenstroken en het bedekt houden van
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debodem.Dezemaatregelen zijn nietalleen effectief omerosietevoorkomen maar
hebben ook een verminderde kans op hoge afvoeren tot gevolg.
In minder hellende en vlakke gebieden kan de infiltratiecapaciteit van de bodem
worden verhoogddoorervoortezorgendatdichtgereden grondwordt losgetrokken,
Daardoorworden ookdebergingsmogelijkheden ophetmaaiveld vergroot (Wierda,
1991). In sommige delen van laag Nederland, zoals de kleigebieden in NoordGroningen en het veenweidegebied, wordt oppervlakteafvoer gestimuleerd door
percelen een bolle maaiveldsligging te geven. Het opheffen van deze bolle ligging
leidt tot een grotere infiltratie in de bodem en tijdelijke berging aan het oppervlak,
waardoor dit een aanzienlijk reducerend effect zal hebben op de piekafvoeren.
Inverstedelijktegebiedenisdeinfiltratiecapaciteit gering.Opdegeasfalteerde delen
isdeinfiltratiecapaciteit zelfs gedaaldtotnul.Doordeneerslag-afvoer van verharde
oppervlakken aftekoppelen vanhet rioolstelsel wordt veelwatertijdelijk geborgen
aan het oppervlak, waarna, zeker in zandgebieden, dit geleidelijk in de bodem kan
infiltreren. Inmiddels wordt reeds geëxperimenteerd in Zwolle en Enschede met
zogenaamde wadi's, open plekken diebenut kunnen worden ombij hogeafvoer het
neerslagwater tijdelijk te bergen en te laten infiltreren in de bodem. Ook door het
aanleggen van klinkerbestrating wordt de infiltratiecapaciteit in stedelijk gebied
aanzienlijk vergroot ten opzichte van asfaltbestrating, en kan nog meer water
infiltreren alsperwoningeeninfiltratie-ofopvangvoorziening vanregenwaterwordt
gerealiseerd. Infiltratie viavijvers ofbufferbezinkbassins ismindereffectief (zieook
van Bakel et al., 1995;Geldof en deJong, 1995),maar kan wel, zeker wanneer dit
wordt gecombineerd met de tijdelijke berging van overstortwater, goed worden
gecombineerd met waterzuivering.
De verwachting is dat maatregelen die afkoppelen van verharde oppervlakken en
buffering vanneerslagwaterenoverstortwatertotdoelhebben,indetoekomst steeds
vakerzullenwordengetroffen. Erwordtzelfsreedsgesprokenover 'water-neutraal'
bouwen alsdoelstelling bij nieuwbouw, dat wilzeggen bouwen onder voorwaarden
dieleidentotgeenmerkbareinvloedopdekwaliteitenkwantiteitvanwatersystemen.
Ook in het buitenland wordt steeds meer rekening gehouden met water bij
verstedelijking. Zo geldtinZwitserland een wettelijke verplichting tot afkoppeling,
terwijl inDuitslandinsommigestatenafkoppeling isvoorgeschreven,tenzij ditgrote
problemen zou veroorzaken.
Bij bevroren ondergrond is de infiltratiecapaciteit tijdelijk gereduceerd tot nul.
Wanneer de dooi intreedt kan deze toestand leiden tot zeer hoge afvoeren, indien
erveelsneeuwsmeltwater vrijkomt.Demogelijkheid totbeïnvloedingvanditproces
zijn gering.Uithetbuitenland isbekenddatbebossingmetnaaldbomenzeer effectief
is om de afvoer van sneeuwsmeltwater te spreiden in de tijd.
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2.4.4 Afvoer via grondwater en oppervlaktewater
De omvang van de afvoer van neerslagwater via grondwaterstroming is sterk
afhankelijk vandedichtheidvandeontwateringsmiddelen endedoorlatendheid van
de grond, die tezamen de drainageweerstand bepalen, alsmede van de diepte van
deontwateringsmiddelen, ookwelaangeduidalsdeontwateringsbasis. Sindsdejaren
vijftig is in landbouwgebieden de ontwatering sterk verbeterd, met name door het
verlagen van de ontwateringsbasis en het dempen van kleine waterlopen. Dit heeft
geresulteerd in een afname van de hoeveelheid water die via het grondwater tot
afstroming komt.Doordeaanlegvanbuisdrainageechterwordtdedrainageweerstand
zodanig sterk verlaagd dat de hoeveelheid water die via de grond tot afvoer komt
weersterkkantoenemen,zijhetnietviadenatuurlijke grondwaterstromen maarvia
eenbuizenstelsel.Eenextreemvoorbeeldhiervanzijndebollengrondenwaarindoor
intensieve drainage de grondwaterstand vrijwel op constant niveau kan worden
gehouden. In tijden van hoge neerslag betekent dit dat in intensief gedraineerde
grondenhetneerslagwater slechtszeerkortstondigindebodemzalwordengeborgen,
mits het waterpeil in de watergangen lager is dan de ontwateringsbasis.
Doorhetgedeeltelijk tenietdoenvandezemaatregelen wordthetomgekeerde effect
bereikt. Vaak zal dit betekenen dat dan het grondgebruik moet veranderen. Omdat
bos en natuurterreinen minder strenge eisen stellen aan de ontwatering dan
landbouwgronden zijn daar derhalve goede mogelijkheden voor aanpassing van de
ontwatering.Tijdelijke verhogingvandegrondwaterstanden innatuurgebieden,met
nameindewinterenhet voorjaar, zullenleiden toteen groter aandeel waterdat via
grondwater tot afstroming komt. Bovendien zijn hoogvenen zeer effectief in het
afvlakken van de afvoer. Bij levend hoogveen kan de hoogte van het maaiveld
'ademen': bijveranderingvandegrondwaterstandbeweegthetmaaiveldmeeomhoog
en omlaag, zij het in afgezwakte vorm. Hoogveen kent daardoor een hoge
bergingscoefficiënt en dus veel bergingsmogelijkheden. Het effect van regeneratie
vanhoogveen opdemaatgevende afvoer isnaar schattingeen vermindering van 1020% (Van Walsum en Veldhuizen, 1996).
Dehoeveelheid waterdievanuiteen stroomgebied ofboezemstelsel ineen bepaalde
tijd kan worden afgevoerd naar de grote wateren hangt af van de hydraulische
capaciteit van de waterlopen. Deze wordt bepaald door de afmetingen van de
waterlopen, de capaciteiten van de kunstwerken, de stromingsweerstand en het
toegestaneverhang.Bredeendiepewaterlopen,gemalenmetgrotecapaciteit,weinig
stremmende elementen in waterlopen en een groot verhang bevorderen de afvoer.
Hoe meer stijging van het waterpeil in de waterlopen wordt toegestaan bij hevige
en langdurige neerslag, hoe meer berging in de waterlopen wordt gerealiseerd.
Bovendien wordtdoorhogerewaterstanden indewaterlopenookdeontwatering van
deomringendegrondengeremd,hetgeenooktotmeerbergingvanwaterindebodem
leidt. Deze berging is uitsluitend mogelijk indien peilfluctuaties in het grondwater
zijn toegestaan, zodat tijdelijk, bij hoge neerslaghoeveelheden, het grondwater
aanzienlijk hoger mag staan.
In het verleden is,met name in hoog Nederland, dehydraulische capaciteit van de
waterlopen sterkvergroot, omdatindelandbouw vooralbehoefte wasaanverbeterde
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afvoer van overtollig water. Maatregelen die in dat verband op grote schaal zijn
getroffen zijn profielverbreding en -verdieping, rechttrekken van waterlopen,
aanleggen van gemalen enkunstwerken methogerecapaciteit enhet aanleggen van
automatische stuwen.Metdeaanleg van automatische stuwen wordt beoogd dat de
waterstand niet stijgt bij toenemende afvoer. Het gevolg is een afname van het
bergendvermogenbijmaatgevendesituatiesmeteenniettegroteherhalingstijd. Door
toepassing van deze kunstwerken werden stremmingen in de afvoer goeddeels
opgeheven,enwerddeontwatering vanlandbouwgronden veelmindergeremd door
hoge waterstanden in de waterlopen. Deze maatregelen leidden ertoe dat de
afvoerkarakteristiek in beken en kleine rivieren sterk is veranderd. De verschillen
inwaterstandenzijn sterkafgenomen. Bijhogeafvoeren stijgtdewaterstandinbeken
en kleine rivieren tegenwoordig veel minder dan een eeuw geleden, zoals wordt
geïllustreerd infiguur 2.3voordeAaofWeerijs,eenzijbeek vandeMarkinNoordBrabant.Aangenomen wordtdatpiekafvoeren inregionalewatereneffectief worden
gedempt, wanneer deze aanpassingen in het afwateringssysteem zouden worden
teruggedraaid,bijvoorbeeld wanneerbekenzoudenwordenverondiept,hermeandering
zouwordentoegestaan en stuwenenanderekunstwerken indewatergangen zouden
worden verwijderd (Verdonschot et al., 1995; Van Haselen, 1996).
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Vóórdeverbeteringswerkzaamhedentradendebekenregelmatig buiten hunoevers,
hetgeen resulteerde in een tijdelijk sterk toegenomen bergend vermogen, met als
gevolgeensterkeafvlakking vandemaatgevendeafvoeren (VanHaselen, 1996).Bij
de beekverbeteringen is de lengte aan hoofdwaterlopen verkleind waardoor ook de
bergingsmogelijkheden zijn afgenomen. Hermeandering en herprofilering betekent
een verlenging van de waterlopen met als gevolg meer ruimte voor waterberging.
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Een maatregel die effectief leidt tot een verlaging van depiekafvoeren isde aanleg
vanhoogwaterretentiebekkens,die,bij sterkhellendegebieden,in,of, inmindersterk
hellende gebieden, naast debeek ofrivier kunnen worden aangelegd. Vooral indien
deinlaat vanwaternaardezebekkenactief wordt gestuurd,datwilzeggen, wanneer
de bekkens uitsluitend bij zeer hoge waterstanden worden benut, is het effect op
vermindering vanwateroverlast groot(Hydrotec, 1995;Heidemij Advies, 1995).Ook
kunnen nevengeulen worden aangelegd omdeafvoercapaciteit te vergroten met als
effect een verlaging van de hoogwaterstanden.
Ook een minder intensief onderhoud van waterlopen is een mogelijk effectieve
maatregel.Hetplegen van minder onderhoud aanwaterlopen leidt tot verondieping
entoteengroterestromingsweerstand.Hierdoorneemtdeafvoercapaciteit af, en stijgt
als gevolg van het hogere waterpeil de berging van water in de bodem, omdat de
ontwatering wordt gestremd.
Meteenprofielaanpassing indevormvaneenzogenoemd tweefasenprofiel(ookwel
accoladeprofiel of uiterwaardprofiel genoemd) is bij hoge afvoeren meer ruimte
beschikbaarvoordewaterloop(ziefiguur 2.4).Hierdoorkannietalleentijdelijk meer
waterindewaterloop worden geborgen, maartreedt tevens meer stremming vande
ontwatering op in vergelijking met de verbeterde toestand.
Normaalprofiel
\
/

Tweefasenprofiel

Fig. 2.4 Schematische weergave van het tweefasenprofiel

In het lage deel van Nederland is de transport- en bemalingscapaciteit van de
boezemstelsels veelal zodanig dat geen stremming van afvoer optreedt. Indien de
capaciteit lager is dan het aanbod ontstaat een waterstandsstijging die kan worden
gezien als een vorm van berging in het oppervlaktewaterstelsel. Omgekeerd geldt
dat als de capaciteit wordt vergroot deberging van neerslagwater in het gebied zal
afnemen. Wanneer meer peilfluctuaties worden toegestaan in het boezem- en
polderbeheer nemendemogelijkheden omhetneerslagwater inhetgebiedtebergen
toe. Een zeer effectieve maatregel is derhalve het (tijdelijk) verminderen van de
gemaalcapaciteit. Daarbij zijn twee strategieën denkbaar: een verminderde
gemaalcapaciteit voor het totale boezemstelsel, waardoor inhethele beheersgebied
dekansenopwateroverlasttoenemen,ofeenreductievandegemaalcapaciteit ineen
of enkelepolders. Dit laatste komt neer ophet aanwijzen vanbepaalde polders als
inundatiepolders, dan wel als polder metnevenfunctie 'wateropslag'. Zeker in zeer
grotebeheersgebieden zoalsdeFrieseboezem,waar slechts 1 peil wordt aangehouden,iscompartimentering zinvol.Daardoorwordteenzekeredifferentiatie inpeilen
mogelijk, waarbij beterkanworden ingespeeld opde lokaleeisen aan ontwatering.
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Deaanlegvanonderbemalingen, waardooropeenperceeleenlagere grondwaterstand
wordt verkregen dan volgens het polderpeil, heeft tot gevolg dat peilstijgingen bij
hoge afvoeren in het detailontwateringssysteem in de regel sterk worden beperkt
vergeleken met de oorspronkelijke situatie. Daardoor neemt niet alleen de berging
af maar ook zal de ontwatering niet meer worden geremd door hoge openwaterstanden. Het gevolg is dat in gebieden met veel onderbemalingen de
maatgevendeafvoer (sterk)zaltoenemen.Hetongedaanmakenvan onderbemalingen
leidt derhalve tot een aanzienlijke reductie van de maatgevende afvoer in het
boezemwater.
In het verleden zijn in de benedenstroomse delen van de Nederlandse rivieren op
talvanplaatsenkadesendijkenaangelegd ominundatiesindewintertevoorkomen.
Het gevolg hiervan is dat een belangrijke bergingsmogelijkheid, namelijk een
tijdelijke inundatie van gronden langs de rivieren, is vervallen. Wanneer tijdelijke
inundaties in de benedenstroomse delen van beken, kleine en grote rivieren weer
wordenmogelijk gemaaktdoorhetverlagen,verwijderen ofterugplaatsen vankades
of dijken of door het verlagen van het maaiveld, zal de verloren gegane
bergingscapaciteit worden hersteld. Ook het tijdelijk laten onderlopen van dieper
gelegen delen, zoals droogmakerijen, iszeer effectief. Te verwachten is dat met de
realisatie van het natuurbeleid, met name van de ecologische hoofdstructuur, op
diverse plaatsen weer inundatie en beekherstel mogelijk wordt.

2.4.5 Berging van water in de bodem
Inhettraject vanneerslagnaarafvoer speeltdeberging vanwaterinde onverzadigde
zoneeengroterol.Hoegroterdezeberging,hoesterkerdeafvlakking (zieDeJager,
1965;deZeeuw, 1966;Wesseling, 1969).Een maat voordeberging isdebergingscoëfficiënt. Deze factor hangt af van de grondwaterstandsdiepte: hoe dieper, hoe
groter de coëfficiënt. Daardoor is verlaging vande grondwaterstand een effectieve
maatregel om te berging te vergroten.
Doordeontwateringseisen vanuitdelandbouwendoorvergrotingvandegrondwateronttrekkingen is degemiddelde grondwaterstand inhet hoge deel vanNederland in
deafgelopen decenniametgemiddeld 30cmgedaald(Braatetal., 1989).Dituitzich
ook in een verschuiving van de grondwatertrappen naar drogere klassen (zie o.a.
Noordhuis et al., 1989;Finke et al., 1996). De maatgevende afvoer neemt bij een
verschuiving naar een drogere grondwatertrap af met 20% tot 50% (Werkgroep
Herziening Cultuurtechnisch Vademecum, 1988;Querner, 1993).Bij gronden met
intensieve ontwatering wordt gestreefd naar een minimale variatie in grondwaterstanden, waardoor als gevolg van een sterke verbetering van de ontwatering echter
toch per saldo een vermindering van de berging optreedt. Indien maatregelen ter
bestrijding van verdroging succesvol zullen zijn, zal in de nabije toekomst een
vernatting optreden. Hoe het proces van vernatting precies zal doorwerken op de
hoogtevandemaatgevendeafvoeren isnogonduidelijk. Enerzijds geldtdatbijhogere
grondwaterstanden de bergingscapaciteit lager is, waardoor het overtollig
neerslagwater eerderzalwordenafgevoerd endemaatgevende afvoer zaltoenemen.
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Dit proces zal vooral bij extreme hoogwaterstanden leiden tot verhoging van de
piekafvoeren. Anderzijds leidtdiepereontwatering vaaktothetaantrekkenvanextra
grondwater (kwelwater), zodat bij verhoging van de grondwaterstand weer minder
water van elders uit de bodem wordt aangetrokken, en dus ook minder water zal
hoeven worden afgevoerd. Algemeen kan echter worden gesteld dat meer berging
indebodemwordtgerealiseerd,indienmeerpeilvariatieindegrondwaterstand wordt
toegestaan, met name wanneer de winter- en voorjaarsgrondwaterstanden tijdelijk
kunnen worden verhoogd.

2.4.6 Berging van water op het maaiveld
Neerslag die niet infiltreert zal op het maaiveld worden geborgen en zal eventueel
overhetmaaiveld afstromen. Demogelijkheden voorbergingenafstroming zijn sterk
afhankelijk van het macro- en microreliëf ende 'ruwheid' van het landoppervlak.
Herstel van reliëf en vergroting van de ruwheid leidt tot toename van de bergingscapaciteit aan het oppervlak. In bosgebieden en natuurterreinen ontstaat veelal een
strooisellaag ophetmaaiveld.Hierinkanwaterwordengeborgenenzaloppervlakteafvoer verminderen.
Het aanleggen van regenwaterbassinsin deglastuinbouw isooktebeschouwen als
het creëren van berging op het maaiveld, zij het met een heel ander doel. Uit
onderzoekisgeblekendatdaardoordepiekafvoeren nauwelijks worden gereduceerd
(van Bakel et al., 1995).Echter indien de bassins zodanig worden ingericht dat ze
ook bij hevige en langdurige neerslag kunnen worden benut voor tijdelijke extra
berging(doorhetverplichtaanhoudenvanextrabergingscapaciteit),zijn zejuistzeer
effectief om piekafvoeren te verminderen.
Hetgebruikvanbergingsbassinsenzakputteniseffectief ominperiodenmethevige
neerslag of bij dooi de oppervlakte-afvoer tijdelijk te bergen, waarna het water
vertraagd wordtafgevoerd ofindegrondinfiltreert. Daardoorkunnende piekafvoeren
lokaal sterk worden gereduceerd.
Door verstedelijking nemen de bergingsmogelijkheden op het maaiveld sterk af,
doordat het voorkomen van water op de openbare weg of in het openbaar groen
maaiveld niet wordt getolereerd, en omdat verharde oppervlakken vrijwel geen
bergingsmogelijkheden hebben. Nieuwe inzichten in het omgaan met water bij
verstedelijking bieden echter goede perspectieven op meer bergingsmogelijkheden
in de stad. Wonen aan het water is sterk in opkomst, terwijl bij veel
nieuwbouwprojecten waterbergendemaatregelenwordengetroffen, zoalsbergbezinkbassins bij overstorten en 'wadi's voor tijdeljke berging van regenwater aan het
oppervlak.
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2.5 Overzicht van mogelijke maatregelen
Indevorigeparagraaf zijn denodigemaatregelen genoemd dievaninvloed kunnen
zijn op het hydrologisch functioneren van een stroomgebied. Per maatregel wordt
de hydrologische werking aangegeven en een aanduiding van de hydrologische
effectiviteit op het verminderen van hoogwater met een herhalingstijd van minder
dan 10jaar (zie tabel 2.1). Daarbij zijn de volgende opmerkingen te maken.
— De waarde-oordelen indetabel hebben betrekking opherhalingstijden <10jaar.
Voor herhalingstijden van meer dan 10 jaar kan worden aangenomen dat de
effectiviteit vangenoemdemaatregelenminderwordt,omdatdebergingscapaciteit
dan meestal al totaal is benut.
— Veelmaatregelen hebbenverschillendehydrologische gevolgen,diesomselkaar
tegenwerken. Met behulp van plussen en minnen is getracht dit aan te geven,
waarbij plus staat voor een verminderde kans op hoogwatervoorkomens tot
maximaal 10%,dubbelplusvoormaximaleverminderingskans vanmeerdan10%.
Bij minnen betreft hetdekans optoename vanhoogwater. Daarbij is uitgegaan
van een maximale ruimtelijke invulling van de maatregel. Hoe de bijdrage van
een maatregel of een pakket van maatregelen aan de vermindering van de
piekafvoeren in een concreet stroomgebied precies zal zijn is op basis van deze
tabel dan ook niet aan te geven. De plussen en minnen uit de tabel mogen niet
worden opgeteld.
— Nederland dientteworden opgedeeldineenvrijafwaterend eneenbemalendeel
(hoog en laag Nederland). Sommige maatregelen zijn alleen van toepassing op
een van beide delen.
— De mogelijkheden van peilbeheer zijn binnen en tussen de twee genoemde
landsdelen zeer verschillend. Het belangrijkste aspect hierbij is de mate van
beheersbaarheid vanhetoppervlaktewaterssysteem ende aanvoermogelijkheden.
Inhetbemalendeelisdebeheersbaarheid doordevlakkeligginghetgrootst.Ook
de wateraanvoermogelijkheden zijn meestal voldoende. In grote delen van het
hellenddeelvanNederlandisergeenmogelijkheid voorwateraanvoer (Ministerie
V&W, 1989).
— OpZuid-Limburg isdezeindeling niet vantoepassing. Dit gebied onderscheidt
zich van het vrij afwaterende deel van Nederland doordat hier 's zomers
regelmatig oppervlakteafvoer optreedt. Door het treffen van erosiebestrijdingsmaatregelen zoals het aanbrengen van groenstroken, strooisellagen, en het
evenwijdig aan dehoogtelijnen bewerken vanhetland wordt oppervlakteafvoer
indezomersterkverminderd.Ookindewinterisdaardoorde oppervlakteafvoer
geringer.
Inditrapport wordt opeenbeperkt aantalmaatregelen uit tabel 2.1 nader ingegaan.
Aandeordekomendaarbij zoweldeberekendeeffectiviteit ervanvoor vermindering
vanpiekafvoeren inregionalewaterlopen,alsdemaatschappelijke en beleidsmatige
haalbaarheid vandiemaatregelen.Hetbetreft indeeersteplaatsmaatregelen gericht
op omvorming van landbouwgronden in natuurgebied. Verder zijn maatregelen
geanalyseerd die leiden tot stremming van de afwatering en maatregelen die meer
ruimte bieden aan waterlopen. Voor stedelijke gebieden is nader ingegaan op de
effectiviteit enhaalbaarheid vanafkoppeling vanhetverhardoppervlakvanhetriool.
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