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WATERHUISHOUDING IN RIJNLAND

Teveelénte weinig
waterinde toekomst
Dewaterbeheerdersvenvachtendathetteveelaanwaterindeperiodetot2020mettienprocentzalstijgendoortoenamevan neerslag, verstedelijking,wijzigingen inhet^jrond^ebruikenmeerpiekajvocruit
depolders.Maarnaarverwachtingisindro,geperioden 100miljoenkubiekewaterextranodig. Omzich
opdezetegenstrijdigetoekomstverwachtingenvoortebereidenhebbenhetHoogheemraadschap van
RijnlandendewaterschappenDeOudeRijnstromen, Groot-Haarlemmermeer enWilckemWierickede
nota 'Waterhuishouding 21eeeuw, beheersgebiedvanRijnland'opgesteld'.
Tot 2020zaldehoeveelheid water die
afgevoerd ofgeborgen moet worden met
tien procent stijgen; tot 2050zaldatzelfs15
procent zijn. Omdiestijging op te kunnen
vangen willen dewaterbeheerders debemalingscapaciteit en/ofde bergingscapaciteit
in het gebied vergroten.Zokan water
worden opgevangen inbepaalde,gereserveerdedelen vandepolder.Hierbij maakt
menonderscheid naar het doelvande
berging:het opvangen vanovertollig water,
het opvangen van water inextremegevallen

Hetwaterhuishoudingsplan richtzichop
hetgebiedtussenIJmuidenenGoudaenerzijds entussenDenHaagenAmsterdam
anderzijds.Hetomvatongeveer 1100vierkantekilometer.Inditgebiedwonen,
werkenenrecreërenruim 1,3miljoen
mensen.Hetbestaat uitzo'n 200 polders,
plassen,rivierenenvaarten.

uitbreiding vanwaterberging moet op
elkaar worden afgestemd.
Alshetgaatomdeopslagvan water om
aande'watervraag' tekunnen voldoen zijn
andere overwegingen aan deorde.Berging
binnen hereigengebied isdemeest aanrrekkelijke oplossing, maar vraagt veelruimte.
Daarom ishet belangrijk omde watervraag
goedin teschatten.Wijzigingen in het
grondgebruik, eventuele wijzigingen inde
verziltingsbestrijding eneenander peilbeheer (flexibel peilbeheer bijvoorbeeld) zijn
vaninvloed opdewarervraagendaardoor op
debenodigde hoeveelheid ruimte.
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Aldezevragenenmogelijke oplossingen
hangen samen met het vraagstuk vande
ruimtelijke ordening.Vooralhet oplossen
vandewatervraagvergtveelruimte, naar

Eenaanralontwikkelingen beperkende
mogelijkheden omaandewatervraagvan
circa100miljoen kubiekemeterineen
drogezomertevoldoen.Zovermindertde
wateraanvoervanuirgrorerivierenals
gevolgvanveranderingen inhetklimaat.
Waterinlaten vanuitdeHollandscheIJssel
inGoudawordtmoeilijker, omdat het
beheervandeHaringvlietsluizen wijzigt.
Daardoorwordthetwaternamelijk zourer.

schatting tien keerzoveelalsdehoeveelheid
ruimte dienodigisomwateroverlast opte
vangen.Hoewel nogonderzocht moet
worden hoeveel ruimte daadwerkelijk nodig
is,kannu aleenclaimbinnen deruimtelijke ordening worden ingediend van minimaal 1000enmaximaal 10.000hectare.Om
dehaalbaarheid hiervan tevergroten moet
worden ingezer opeen multifunctioneel
gebruik vanderuimte: waterbezwaar,
watervraag, recreatieen natuur.
Indenora komen,geleropde specifieke
kenmerken vanhet beheersgebied,de
droogmakerijen indeomgevingvande
Braassem en Kaagalsdemeest aantrekkelijke gebieden voorgrorere bergingssystemen uit debus.Lokale bergingssystemen,
zoalsdeDriemanspolder en polderTempelMiddelburg, kunnen aantrekkelijk zijn voor
deoplossingvan lokale behoeften.

ofhet bergen van water ten behoevevan
buffering voorpeilhandhaving indezomermaanden.Indeeerstetweegevallen zullen
eventuele opvanggebieden onregelmatig
wordengebruikt, inhet laatstegevaléén
maalperjaar gedurendeeenpaar maanden.
Voorgesteld wordt om,omdat het niet
zekerisdat voldoende bergingscapaciteit
tijdig beschikbaar is,nu tekiezenvoor
uitbreiding vandebemalingscapaciteit bij
Katwijk. Ditzou incombinatie moeten
gebeuren met verbreding vanhet Oegstgeesterkanaal.Tegelijkertijd zoumeegewerkt (meebetaald) moeten worden aande
meest realistische plannen om meer waterberging tecreëren,zoalsde Driemanspolder
enTempel-Middelburg. Deverhouding
tussen deuitbreiding van debemalingen

Debergingvanwateromaandewatervraagtevoldoen kan uitstekend gecombineerd worden met recreatieen (nieuwe)
natuur. Daarom moeten,voorzover mogelijk, dezefuncties zoveelmogelijk betrokken
worden bij evenruele bufferzones. Hierbij
moet welonderzocht worden welkeeisen
dezefuncties stellen aan het peilbeheer.
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Vanafnu zullen dewaterschappen op
verschillende niveau's ruimreclaims indienen.Verderworden devoorstellen uitde
nota nader uitgewerkt, bergingslocaties
verkend,onderzoeken naardeinrichringen
enbeheersaspecren van waterberging uitgevoerdenwordtgestudeerd opverziltingsbestrijding.
Uitvoering vandeeerste maatregelen
staat gepland voor2003. %

