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Peilbeheer: Kwaliteit, kwantiteit en calamiteit

Terugdringen van de waterinlaat voor de toekomstbestendige rivier.
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Situatie omstreeks 1960

Verbetering afvoer
• Op de landbouw georiënteerde normen
•Gericht op snelle afvoer
•Watergangen smal en diep
•Freguent onderhoud

Onbedoelde gevolgen
• Wateroverlast benedenstrooms

Onbedoelde gevolgen
• Hoger gelegen gebieden lopen leeg
• Verdroging (natuur en landbouw)
• Wateraanvoer
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Realisatie wateraanvoer
Aanleg van watergangen
Bouw van gemalen
Intensief onderhoud

Wateraanvoer
Gemiddelde jaarlijkse waterbalans
Neerslag + Inlaat = Afvoer + Verdamping
750 mm + 50 mm = 360 mm + 440 mm
Voor handhaving peil en beregening uit grond
en oppervlakte water
Gemiddeld 100 dagen per jaar wateraanvoer
Maximale aanvoer 0.2- 0.25 l/s/ha

Maximale gewenste aanvoer:
Gewogen gemiddelde maximale
aanvoer 740.000 ha

0,22 l/s/ha

Te verwachten maximale aanvoer over
1.700.000 ha
380 m3/s

Laagste afvoer Rijn bijvoorbeeld in 2011 ca. 800 m3/ sec
45 % van het areaal wordt van water voorzien

Herinrichting volgens Waternood

1953

mv

Bestaande watergang

1998

Waternood watergang

Afvoerwerken
Verbetering
aanvoer

Het peil dat 1 keer per jaar voorkomt

Grondwaterstandsverloop vanaf 1953
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Berging

-Ontwerp op maatgevende afvoer
-Wateraanvoer is noodzakelijk
-Gemalen en stuwen noodzakelijk
-Intensief onderhoud
-Watergang is overgedimensioneerd
-Voor de KRW is dit een R5

-Ontwerp op Gewenst Grond en
Oppervlaktewater Regime (GGOR)
-Geen wateraanvoer
-Watergang is kleiner , ondieper en valt droog
-Drainerende werking is minder
-Pieken worden opgevangen in berging
-Extensief onderhoud.
-Inrichting is maatwerk
-Het kost ruimte.
-Voor de KRW zou dit een type R3 zijn.

Meer ruimte voor water en natuur

Transport en meestromende berging

Transport

Niet meestromende berging

Met deze twee inrichtingsvarianten kunnen in droge en natte tijden
nagenoeg dezelfde grondwaterstandsverlopen worden gerealiseerd.

Beeld van de toekomstige situatie

Beeld van de huidige situatie
• Diep
• Wateraanvoer
• Frequent onderhoud
• Veel stuwen
• Weinig ruimte voor
water en natuur

• Ondiep
• Geen wateraanvoer
• Extensief onderhoud
• Weinig stuwen
• Ruimte voor water en natuur

Naast (aanvullend op) herinrichting van het watersysteem van
het waterschap:

Maatregelen in het landelijk gebied
- Ook het ontwateringssysteem bij de boer volgens Waternood ( ondieper en bergen)
inrichten.
- Verbeteren structuur bodem
- Dynamisch peilbeheer
- Andere gewaskeuzes/ bedrijfsvoering
- Verplaatsen drinkwaterwinningen.
- Voor drinkwater gebruik maken van oeverinfiltratie
- Hergebruik van spoelwater

Maatregelen in bebouwd gebied.
-Afkoppelen regenwater.
-Herinrichting van riolering, openwater, sierwater.
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