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Verantwoording Watervisie
Statusvande Watervisie
De Watervisie geeft aanhoewij alswaterschap aankijken tegen de gewenste
ruimtelijke inrichting vanonsbeheersgebied om dewateropgaven waarvoor
we staan duurzaam op te lossen.

De visie geeft richting aanonze eigen activiteiten, bijvoorbeeld alshet gaat
om hetbestrijden vanverdroging en regionale wateroverlast, de inrichting
van waterlopen en hetsaneren vanverontreinigde waterbodems.
De weerslag vande Watervisie in gebiedsplannen vormt tevens het kader
voor ons nieuwe waterbeheersplan.

Met deze visie laten wetegelijkertijd aananderen zien watwij belangrijk
vinden. DeWatervisie vormt hetvertrekpunt bij de manier waarop wemet
onze partners detoekomstige inrichting vanonsbeheersgebied gestalte
willen geven.
De Watervisie is geen formeel (juridisch) document.

Watervisie en Waterbeleid 21steEeuw
In de startovereenkomst 'Waterbeleid voor de 21ste
Eeuw' staat dater stroomgebiedplannen worden
opgesteld. Hierin wordt op hoofdlijnen aangegeven
hoe het regionale watersysteem hydrologisch moet
worden afgestemd op de veranderende
omstandigheden dieworden gesignaleerd in
'Waterbeleid voor de 21ste Eeuw'.
De Watervisie vormt eenbelangrijke bouwsteen voor
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De Watervisie vormt de basis voor de inzet vanhet
waterschap in de Reconstructie en voor het overleg
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dat we voeren met betrokken gemeenten. Hierbij zijn
vooral de in deze visie opgenomen adviezen en
voorstellen over detoekomstige ruimtelijke inrichting
van belang. In nevenstaande figuur is aangegeven
hoe we alswaterschap de Watervisie inhet
Reconstructieproces plaatsen. Op soortgelijke wijze
zullen wede Watervisie gaan inzetten bij
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Watervisie in hetReconstructieproces

1 Inleiding
Li
Waar staat Waterschap
Rijn en IJssel voor?

Het waterschap Rijn en IJssel draagt zorg voor goed waterbeheer.
Dat betekent: veilig en op maat. 'Veilig' wil zeggen dat we de mensen in ons
gebied beschermen tegen overstromingen van Rijn of IJssel. Met waterbeheer
'op maat' bedoelen we dat we onze watersystemen en de wensen van de
verschillende grondgebruiksvormen in ons gebied - zoals landbouw, natuur,
wonen en werken - zo goed mogelijk op elkaar afstemmen. Dit geldt zowel
voor de waterkwantiteit als voor de waterkwaliteit.

1.2
Voor welke opgaven zien we
ons gesteld?

Om ervoor te zorgen dat het waterbeheer ook in de toekomst veilig en op
maat is, moeten we inspelen op een aantal ontwikkelingen.
Als gevolg van de klimaatsverandering nemen de neerslaghoeveelheden toe.
Als er geen maatregelen worden genomen, neemt daarmee ook de kans op
wateroverlast en overstromingen toe.

De druk op de beschikbare ruimte wordt steeds groter. Hierdoor komen
grondgebruiksvormen met tegengestelde waterwensen (bijvoorbeeld
landbouw, natuur en bebouwing) steeds dichter tegen elkaar aan te liggen en
vindt onderlinge beïnvloeding plaats. Dit leidt onder meer tot verdroging van
natuurgebieden, snellere afvoeren vanaf verharde gebieden en
verontreinigingen door diffuse bronnen.
Als waterschap koesteren we de kleinschalige verwevenheid in ons gebied.
Deze structuur is oorspronkelijk ontstaan door de natuurlijke kenmerken van
het watersysteem. Als we met elkaar deze verwevenheid duurzaam in stand
willen houden, dan dient het watersysteem gebaseerd te blijven op deze
kenmerken. Overigens betekent dit ook dat natuur naast landbouw en
kleinschalige bebouwing mogelijk moet blijven.
Ten slotte stellen de afzonderlijke grondgebruiksvormen steeds meer en
hogere eisen aan het watersysteem.
1.3
Wat is de Watervisie?

In de Watervisie dragen we oplossingen aan voor de opgaven waarvoor wij
als waterschap worden gesteld. Het gaat erom dat er een betere afstemming
moet worden gevonden tussen de waterwensen van de verschillende
grondgebruiksvormen en het watersysteem zelf.

Op basis van onze kennis van, en ervaring met water geven we adviezen
over de toekomstige inrichting van ons beheersgebied. We vinden dat de
streek van Rijn en IJssel nog veiliger, slimmer en aantrekkelijker kan worden
ingericht, als er meer rekening wordt gehouden met de mogelijkheden van
water.
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We geven in de Watervisie aan waarom we kiezen voor ruimtelijke
oplossingen. Daarbij geven we ons wensbeeld voor de toekomstige
ruimtelijke inrichting van de streek van Rijn en IJssel.

Met behulp van de Watervisie willen we met onze partners een goede
invulling geven aan de toekomstige inrichting van de streek van Rijn en
IJssel.
1.4
Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de uitgangspunten en de strategie die ten grondslag
liggen aan de oplossingen die we voorstellen en aan de verdere uitwerking
daarvan.

In hoofdstuk 3 kunt u lezen hoe het waterschap Rijn en IJssel denkt dat de
streek van Rijn en IJssel er in 2050 uit ziet. We schetsen eerst een algemeen
beeld van de streek. Dit beeld wordt vervolgens voor drie thema's verder
uitgewerkt. Dat zijn: 'watersystemen in balans', 'veiligheid en regionale
wateroverlast' en 'water in het landschap'. Tot slot geven we in dit hoofdstuk
aan hoe landbouw, wonen en werken, drink- en industriewater, natuur en
recreatie zich ons inziens in 2050 hebben ontwikkeld.

In de hoofdstukken 4 en 5 wordt de toekomstvisie concreter uitgewerkt voor
het jaar 2015. In hoofdstuk 4 gebeurt dit voor het aspect water. We zoomen
hierbij nog verder in op de in hoofdstuk 3 besproken thema's. In hoofdstuk 5
gaan we in op de ruimtelijke inrichting in 2015.

Onze belangrijkste wensen geven we nogmaals kort weer in het afsluitende
hoofdstuk 6.

^

2 Uitgangspunten en Strategie
2.1
Inleiding

In hoofdstuk 1 hebben we aangegeven voor welke opgaven we de komende
jaren staan om te zorgen dat het waterbeheer ook in de toekomst veilig en op
maat is. In dit hoofdstuk stellen we vast welke uitgangspunten we hanteren
en welke strategie we volgen om die opgaven vóór 2050 te volbrengen.

2.2
Uitgangspunten

De uitgangspunten die worden gehanteerd, hebben te maken met de kosten
van het waterbeheer op basis van onze formele taak en met onze
maatschappelijke verantwoordelijkheden. De uitgangspunten zijn:
1.Doelmatig en duurzaam waterbeheer, tegen de laagst maatschappelijke
kosten.
2.Integraal waterbeheer.
3.Een goede kwaliteit van de leefomgeving.

2.3
Strategie

Hoe gaan we onze doelen realiseren? Met andere woorden: wat zijn in
hoofdlijnen de principes en strategieën die we toepassen bij het oplossen van
de opgaven waar we voor staan?
1.We streven er naar het watersysteem in te richten door middel van
ruimtelijke oplossingen. Vanzelfsprekend zullen ook technische middelen
blijvend ingezet moeten worden.
2.Als waterschap plannen én kiezen we op het niveau van stroomgebieden.
3.We wentelen onze problemen niet af: we pakken problemen aan bij de
bron en lossen ze daar op. Het principe 'eerst vasthouden, dan bergen en
dan pas afvoeren' sluit hierbij aan.
Ad 1. Omdat ruimtelijke oplossingen op langere termijn duurzamer zijn,
krijgen deze van ons de voorkeur boven technische oplossingen. Het rapport
'Waterbeleid voor de 21ste eeuw' stelt dat in regionale systemen ruimtelijke
maatregelen ongeveer anderhalf keer zo duur zijn als technische
maatregelen, maar dat van ruimtelijke maatregelen grote economische en
maatschappelijke baten te verwachten zijn.

Bij het zoeken naar ruimtelijke oplossingen, houden we als ideaalbeeld een
natuurlijk watersysteem voor ogen. Zo'n watersysteem heeft onder meer de
mogelijkheid om (in geval van veel neerslag) voldoende water op te vangen
en water (in geval van te zware belasting) voldoende te reinigen.
Deze kenmerken zijn er in de laatste decennia steeds meer uitgehaald.
Het is hierbij belangrijk te vermelden dat een natuurlijk watersysteem voor
ons geen doel op zich is. We gebruiken het vooral als gids bij het beter,
veiliger en duurzamer maken van het watersysteem en bij het beter
afstemmen van het systeem op de diverse grondgebruiksvormen.
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Ad 2. We (onder)kennen de invloeden die water (grond- én oppervlaktewater) over grotere afstanden kan hebben. Omdat die invloeden zich voor
een groot deel manifesteren binnen stroomgebieden, gebruiken we die als
grondslag voor ruimtelijke planning.
Ad 3. Niet afwentelen betekent dat we benedenstrooms gelegen gebieden
niet opzadelen met problemen van meer bovenstrooms gelegen gebieden.
Dit geldt zowel voor waterrelaties in ons eigen beheersgebied, als voor de
relaties die ons gebied heeft met meer benedenstrooms gelegen gebieden
(IJssel en Nederrijn). We verwachten dezelfde houding van de beheerders
van bovenstrooms gelegen gebieden, bijvoorbeeld de in Duitsland gelegen
bovenlopen van Berkel en Oude IJssel.
Het niet afwentelen van problemen betrekken we zowel op de
waterkwaliteit, als op waterkwantiteitszaken als hoog- en laagwaterafvoeren.

&

*'

3 Met het oogop water in 2050
STRAK BIAUW WATER STROOMT LANGS RECHTE UINEN DOOR DE LIEMERS.
REUSACHTIG STROOMT HET, ALS EENMASTODONT, DOOR DE BREDE DALEN VAN RIJN ENIJSSEL.
N A EEN ONDOORGRONDELIJKE REIS ONDER DE VELUWE,
ONTSPRINGT HET FRIS EN FRIVOOL ALS SPRENGEBEEK OM ARNHEM TEVERFRAAIEN.
I N HET OOSTEN VAN ONS GEBIED SLINGERT HET LEVENDIG OVER DE MOZAÏEKVLOER VAN
HET VERLEDEN, OM GEBORGEN TE WORDEN IN WAT EENS EEN ZOMPIG MOERAS WAS.
HIER WORDT HET WATER LANGZAAM LOSGELATEN EN VERVOLGT HET HAAR WEG
DOOR TRAAG MEANDERENDE BEKEN VAN DE GRAAFSCHAP.

3.1
Inleiding

In dit hoofdstuk wordt een beeld geschetst van de streek van Rijn en IJssel in
2050. We 'dromen' eerst even weg en stellen ons voor hoe ons gebied er dan
uit zal zien. Vervolgens wordt aangegeven welke rol het water daarin speelt.
Dit gebeurt aan de hand van de thema's 'watersystemen in balans',
'veiligheid en regionale wateroverlast' en 'water in het landschap'.
Ten slotte geven we in dit hoofdstuk weer hoe de landbouw, wonen en
werken, drink- en industriewatervoorziening, natuur en recreatie zich in
2050 hebben ontwikkeld.
Bij al deze schetsen hebben we in blauwe kaders de waterdoelen
weergegeven.

3.2
De streek van Rijn en IJssel
in 2050

Het leven is goed in de streek van Rijn en IJssel. In Arnhem en de
stedenband Westervoort-Duiven-Zevenaar is het prettig wonen en werken.
De appartementen langs de Rijn zijn bijzonder gewild. De nieuwe wijken
van Westervoort-Duiven-Zevenaar zijn doorvlochten met water.
Mensen recreëren er rond ecologisch interessante wateren waarin
tegelijkertijd neerslagpieken kunnen worden geborgen.
Omdat de stedenband precies halverwege de Randstad en het Duitse
achterland ligt, biedt het uitstekende economische perspectieven.
Er heerst grote dynamiek en bedrijvigheid.

De moderne stadsmens woont op korte afstand van zijn werk.
Alle voorzieningen liggen binnen handbereik. In het weekend trekt hij erop
uit om te genieten van het geborgen Achterhoekse landschap, met haar
kleine kernen en leefbare platteland. Het gebied is gevarieerd, dus er is
volop keus. Hij kan lange wandelingen maken langs de meanderende beken
rond Winterswijk. Tijdens zijn tochten ziet hij de kleinschalige afwisseling
van landbouw en natuur.
Het gebied tussen Borculo, Ruurlo en Lichtenvoorde ziet er weer heel anders
uit. Hier worden landbouwgronden afgewisseld met natte broekbossen, waar
de beken doorheen waaieren. Gaat hij nog verder westwaarts, dan worden
deze beken breder en stromen ze langs de vele landgoederen van de
Graafschap.
In de winter maakt de moderne stadsmens graag een wandeling over
Montferland. Vanaf uitzichtpunten heeft hij een weids uitzicht over de
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rivierdalen. In het noorden kijkt hij uit over het dal van de Oude IJssel en
ziet hij deze rivier meanderen door het landschap. Als hij zich omdraait naar
het zuiden ziet hij de Rijn met het Rijnstrangengebied. Door de extreem
hoge rivierwaterstanden zijn in de winterperiode zowel langs de Oude IJssel
als de Rijn vele gronden onder water gelopen.
3.3
Water in 2050
3.3.1
Watersystemen in balans

S3

We streven als waterschap zowel voor de kwaliteit als kwantiteit van gronden oppervlaktewater naar watersystemen die tegen een stootje kunnen.
Dit betekent dat calamiteiten - zoals perioden met extreme
neerslaghoeveelheden, perioden van extreme droogte of grote
verontreinigingen - geen grote financiële, maatschappelijke of ecologische
gevolgen hebben. Dergelijke calamiteiten leiden ook niet tot onomkeerbare
aantasting van het watersysteem. Daarnaast worden langdurige of
permanente activiteiten die leiden tot een langzame, doch onomkeerbare
achteruitgang van het watersysteem, voorkomen.

Water stroomt weer op eigen kracht. Hiervoor gebruiken we meer ruimte en
minder techniek. De dynamiek van ons oppervlaktewatersysteem is meer
natuurlijk. Dit betekent dat ondanks de gewijzigde klimaatsomstandigheden
hoogwaterpieken met 25 procent zijn afgenomen. De zogenoemde
basisafvoer is daarentegen toegenomen ten opzichte van de huidige situatie.
Het water wordt dus veel gelijkmatiger afgevoerd, met minder extreme
pieken en dalen.
Grondwaterstroming is de drijvende kracht, de motor van het watersysteem.
Om deze kracht te behouden vindt in de grootste infiltratiegebieden
maximale infiltratie plaats van onbelast regenwater. De grondwaterstanden
zijn hierdoor zodanig, dat ook in het voorjaar en de zomer een goede
grondwatervoorziening en voldoende stroming in de beken wordt
gerealiseerd.

3.3.2
Veiligheid en regionale
wateroverlast

In 2050 kent én accepteert iedereen de kracht van het water en vindt de
samenleving het weer normaal dat bepaalde gebieden tijdelijk onder water
staan. Door de klimaatsverandering hebben we met grotere hoeveelheden
water te maken, dan we gewend waren. Dit geldt zowel voor het water van
de grote rivieren Rijn en IJssel, als voor onze regionale wateren. Om minder
afhankelijk te zijn van techniek, kiezen we voor berging van water in onze
omgeving. We hebben ons meer aangepast aan het natuurlijke watersysteem
en zetten het minder vaak naar onze hand met technische middelen.
Grondwateroverlast in de stad wordt vermeden door uitbreidingen te
realiseren op geschikte locaties. In bestaande situaties wordt het overschot
aan water nuttig hergebruikt.

1I

Om nu en in de toekomst voldoende bescherming te garanderen tegen
overstromingen (jaarlijkse kans op overstromingen van hoogstens 1/1250),
gaan we uit van berging in plaats van dijkverhoging. We werken actief aan
het verleggen van dijken om de benodigde berging te realiseren.
We wentelen waterkwantiteitsproblemen in onze regionale wateren niet af
op onze benedenstroomse buren. Daarom staken of reduceren we in geval
van calamiteiten op Rijn of Ijssel tijdelijk de lozing vanuit onze regionale
watersystemen. Onze (internationale) buren hebben dezelfde houding.
In zeer extreme gevallen (jaarlijkse kans op overstroming veel kleiner dan
1/1250), wanneer de Rijn ondanks genoemde maatregelen de aanvoer uit
Duitsland niet meer kan verwerken, kiezen we voor een veilige extra
afvoerroute via het dal van de Oude Ijssel naar de Ijssel.
Piekafvoeren van regionale systemen vangen we zoveel mogelijk op door het
vasthouden (conserveren) en bergen van water (onder andere door
herprofilering van het oppervlaktewatersysteem) en het dan pas af te voeren.

3.3.3
Water in het landschap

In 2050 is de verwevenheid van grondgebruiksvormen geaccentueerd.
Ook zijn het kleinschalige landschap van de Achterhoek en Zuid-Twente en
het cultuurlandschap van De Liemers sterker geworden. Water speelt hierin
een nog belangrijkere rol dan in 2001. Naast de hoofdaders Rijn en Ijssel
bepalen de beken in de Achterhoek, de sprengen bij Arnhem en het
verkavelde patroon van de sloten in De Liemers het beeld van de streek.
Water geeft structuur aan stad en landschap: zichtbaar boven de grond,
onzichtbaar onder de grond.

Als eigenaar en/of beheerder én als overheid zorgen we voor een passende
inrichting van onze waterlopen in stad en landschap.

3.4
Grondgebruik in 2050
3.4.1
Landbouw

In 2050 bestaat er een sterke structuur voor gevarieerde voedselproductie.
Als gevolg van omgevingsvriendelijke en schone productiemethoden zijn de
producten uit de streek van Rijn en Ijssel betrouwbaar en van goede
kwaliteit. De boer van 2050 'produceert' naast veilig voedsel ook water,
landschap en natuur. Dit alles in economisch perspectief. Hij beheert het
karakteristieke verweven landschap dat een groot deel van het beheersgebied
kenmerkt.

Water is richtinggevend voor de genoemde sterke structuur van
voedselproductie. De gewaskeuze is afgestemd op het herstelde
watersysteem.

WATEI
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3.4.2
Wonen en werken

H

In 2050 woont en werkt iedereen waterneutraal, dat wil zeggen op een
manier die geen afbreuk doet aan de natuurlijkheid van het watersysteem.
Dit gebeurt enerzijds door nieuwe woon- en werklocaties slim te kiezen en
anderzijds door ons, op bestaande locaties, aan te passen aan het water.
De samenleving maakt hierbij op een creatieve manier gebruik van de
mogelijkheden die het water biedt; als het nodig is wonen we aan, op of
boven het water. Ook historisch water, zoals weggestopte beken en grachten
in de stad, is weer zichtbaar.
We vervuilen water niet meer en watervraagstukken lossen we 'zelf', op
lokale schaal op.

Water is richtinggevend voor toekomstige stedelijke uitbreiding. Op lokale
schaal maken we nuttig gebruik van regenwater. Bij overschot wordt
regenwater in de bodem geïnfiltreerd, of naar het oppervlaktewater geleid.
Regenwater wordt niet meer afgevoerd via de riolering. Hierdoor wordt het
rioleringstelsel minder zwaar belast en komen overstortingen van rioolwater
op het oppervlaktewater niet meer voor.
Ook voor huishoudelijk gebruik winnen we water op lokale schaal, waarna
we het weer zuiveren en hergebruiken.
3.4.3
Drink- en
industriewatervoorziening

In 2050 is er voor iedereen voldoende drink- en industriewater beschikbaar
van goede kwaliteit. De manier waarop het water wordt gewonnen, heeft
geen negatieve invloed op andere vormen van grondgebruik. Voor het
winnen van drink- en industriewater wordt zowel grond- als
oppervlaktewater gebruikt. Lokale bronnen zoals neerslagwater worden
optimaal gebruikt voor benodigd huishoudwater.

Drink- en industriewaterwinning vindt benedenstrooms in het watersysteem
plaats. Kleinere hoeveelheden kunnen goed gecombineerd worden met onze
doelstellingen voor waterberging. Zuivering en hergebruik vinden zo dicht
mogelijk bij de bron plaats.

WATERVISIE £
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3.4.4
Natuur

In 2050 komt verdroging niet meer voor. Beken zoeken zelf hun weg van
bron tot monding. Watersystemen kunnen perioden van natuurlijke lage

OF

afvoeren en perioden van piekafvoeren zelf opvangen. De waternatuurgebieden en landnatuurgebieden zijn afgestemd op de potenties van het
herstelde watersysteem. Daardoor hebben wateren in deze herstelde
systemen minder onderhoud nodig.

Water geeft richting aan de natuur. Overal zorgen we voor grond- en
oppervlaktewater van goede kwaliteit, voldoende stroming in drogere tijden
(de basisafvoer) en natuurlijke dynamiek in het afvoerpatroon van het
oppervlaktewater.
Het natuurlijke karakter van beken en waterlopen is versterkt; de beken
stromen weer door natuurlijke laagten, hogere koppen worden niet meer
doorsneden, meanders kunnen zich weer ontwikkelen en sprengen en beken
zijn van bron tot monding weer zichtbaar.
3.4.5
Recreatie

E

In 2050 hebben de mensen meer vrije tijd. Ze hebben behoefte aan-actieve
en individuele vormen van recreatie. De streek van Rijn en IJssel, inclusief
haar wateren, leent zich uitstekend voor extensieve-recreatiemogelijkheden,
zoals wandelen en fietsen. Plaatselijk komen ook intensievere
recreatievormen voor.

De kwaliteit van het water is zodanig verbeterd, dat er behalve in de
recreatiepiassen ook in de grotere waterlopen gezwommen kan worden.
De inrichting van die grotere waterlopen is daar overigens slechts beperkt op
ingesteld. De grootste beken lenen zich qua inrichting goed voor kanoën.
In het hele gebied komt men langs het water extensieve vormen van recreatie
tegen. Het voorzieningenniveau is afgestemd op de rust en ruimte zoekende
recreant.

WATERVISIE
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4 Water in 2015
4.1
Inleiding

In dit hoofdstuk werken we de visie voor 2050 concreter uit voor het jaar
2015. We doen dit voor het aspect water. In hoofdstuk 5 komt de ruimtelijk
inrichting aan de orde.

In paragraaf 4.2 tot en met 4.4 worden de thema's uit hoofdstuk 3 voor 2015
verder ingevuld. Die thema's zijn 'watersystemen in balans', 'veiligheid en
regionale wateroverlast' en 'water in het landschap'.

De visie die in dit hoofdstuk uiteen wordt gezet, heeft concrete
waterstaatkundige consequenties voor het beheersgebied. Deze
consequenties staan aangegeven op de kaart 'Water in 2015' (bijlage 1).
4.2
Watersystemen in balans

Het watersysteem van nu heeft een beperkte ruimte en is gestoeld op
techniek. Ondanks de inspanningen om de waterhuishouding nauwkeurig op
de verschillende vormen van grondgebruik af te stemmen, vindt er
verdroging van natuur plaats, treden er vochttekorten op in de landbouw en
hebben we af en toe problemen met wateroverlast. Het is steeds schipperen
tussen verschillende belangen, bijvoorbeeld tussen de belangen van natuur
en die van het aangrenzende grondgebruik. Opvallend is dat natuur vaak
versnipperd voorkomt, waardoor er relatief veel situaties zijn waar
afstemming geregeld moet worden.

Omdat de techniek grenzen kent, kiezen we als waterschap als uitgangspunt
dat we in de toekomst meer gebruik maken van de natuurlijke dynamiek in
het watersysteem. Oplossingen zoeken we eerder in de ruimte dan in de
techniek. Daarbij zijn de verschillende grondgebruiksvormen afgestemd op
de kenmerken van dit natuurlijke watersysteem. Het kiezen voor grotere
hydrologische eenheden (stroomgebieden) is een structurele aanpak. Met het
oog daarop introduceren we 'vitale watersystemen' en 'basis watersystemen'.

Voor de middellange termijn (2015) kiezen we in een aantal stroomgebieden
nadrukkelijk voor een zogenoemd vitaal watersysteem. De overige
stroomgebieden krijgen het predikaat basis watersysteem. Op de lange
termijn (2050) beschouwen we alle stroomgebieden als vitale watersystemen.
Het onderscheid tussen vitale watersystemen en basis watersystemen ligt dus
in de prioriteitsstelling.
4.2.1
Vitale watersystemen

Ons beheersgebied kent een groot aantal waardevolle en potentieel
waardevolle natuurgebieden. Deze gebieden zijn vaak sterk afhankelijk van
water en stellen strenge eisen aan de waterkwantiteit en -kwaliteit.
Waternatuur is vaak afhankelijk van voldoende stroming, een goede kwaliteit
van het water en een goede vorm en inrichting van de waterloop of beek.
Landnatuur is vaak afhankelijk van een voldoende hoge grondwaterstand,
voldoende dynamiek in het grondwaterstandsverloop en een goede kwaliteit
van het grondwater, vaak in de vorm van kwelwater.

•
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Van alle natuurgebieden hebben we het bijbehorende invloedsgebied
bepaald. Water heeft namelijk de eigenschap dat invloeden zich over grotere
afstanden kunnen manifesteren.

Vitale watersystemen: verbeteren
• In vitale watersystemen geeft de waterhuishouding de kansen voor
ruimtelijke ontwikkelingen aan.
• In vitale watersystemen streven we naar een waterhuishouding die
kenmerken heeft van een natuurlijk watersysteem: schoon grond- en
oppervlaktewater, hogere zomergrondwaterstanden, hogere basisafvoeren
en lagere piekafvoeren.
• Alle grondgebruiksvormen zijn afgestemd op een duurzaam watersysteem,
of accepteren minder optimale waterhuishoudkundige omstandigheden. In
de stroomgebieden met vitale watersystemen blijven goede mogelijkheden
aanwezig voor landbouw, wonen en werken. Er zijn zeer goede
mogelijkheden voor uitbreiding van natte natuur.

Bij de keuze van gebieden die het predikaat 'vitaal watersysteem' krijgen,
zijn de volgende criteria gehanteerd. Het moet gaan om:
• stroomgebieden waar natuurgebieden én bijbehorende invloedsgebieden
voor een groot deel voorkomen;
• regionale infiltratiegebieden (de motor van het watersysteem);
• stroomgebieden waarin de potentie voor uitbreiding van natte
natuurgebieden aanwezig is.
Het aanwijzen van een gebied als vitaal watersysteem betekent niet dat er in
dat gebied geen mogelijkheden zijn voor andere grondgebruiksvormen dan
natuur. Integendeel. Uit de waterkansenkaarten van de studie Blauwdruk
Oost-Nederland blijkt bijvoorbeeld dat in vitale watersystemen de
waterhuishoudkundige omstandigheden voor landbouw (gemeten in aantal
hectaren) gemiddeld over het gebied niet of nauwelijks verslechteren.
Maatregelen voor het waterbeheer van vitale watersystemen
Hieronder staan de maatregelen die we gaan nemen bij het beheer van vitale
watersystemen:
• Herprofileren van waterlopen (ondieper en breder, zonder dat de
stroomsnelheid wordt aangetast).
• Het zodanig inrichten van het systeem, dat we minder afhankelijk zijn van
onderhoud. Maaipaden zijn in mindere mate nodig.
• Opheffen van alle riooloverstorten door het afkoppelen van al het
regenwater van de riolering.
• Saneren van alle verontreinigde waterbodems.
• Zuiveren van alle individuele lozingen bij de bron.
• Beëindiging van activiteiten die een negatieve invloed hebben op de
natuurlijkheid van het watersysteem. Dit heeft onder meer betrekking op
wateraanvoer, beregening uit grondwater, lokale onderbemalingen en
drainage.
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Watersystemen in balans
Basis watersystemen:

Vitale watersystemen:
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• Stuwen zoveel mogelijk vervangen door andere weerstandbiedende
maatregelen, zoals begroeiing, drempels op de bodem van de watergang
en het verlengen van de waterloop (hermeandering).
4.2.2
Basis watersystemen

In gebieden met het predikaat 'basis watersysteem' doen zich dezelfde
problemen voor als in gebieden die zijn aangemerkt als vitale
watersystemen. We hebben hier ook te maken met verdroging van natuur,
vochttekorten in de landbouw, wateroverlast en afstemmingsproblemen
tussen verschillende grondgebruiksvormen.

Het verschil met vitale watersystemen zit, zoals reeds aangegeven in
paragraaf 4.2, in de prioriteitstelling. Oók bij basis watersystemen kiezen we
uiteindelijk voor een natuurlijke dynamiek. Alleen volstaan we tot 2015 met
een maatregelenpakket dat bedoeld is de natuurlijkheid van het huidige
watersysteem niet te laten verslechteren. Doen zich mogelijkheden voor, dan
richten we ons op het naderbij brengen van de doelstellingen die behoren bij
vitale watersystemen.
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Basis watersystemen: niet verslechteren
* In onze basis watersystemen is de huidige waterhuishoudkundige inrichting
richtinggevend voor ruimtelijke ontwikkelingen.
* In onze basis watersystemen handhaven we minimaal de huidige
natuurlijkheid van het watersysteem.
* In de stroomgebieden met basis watersystemen liggen goede
mogelijkheden voor meer economische grondgebruiksvormen als landbouw,
wonen en werken. In de stroomgebieden liggen minder goede mogelijkheden
voor uitbreiding van natte natuurwaarden: we gaan geen onnatuurlijke
maatregelen treffen om voor natte natuurwaarden betere omstandigheden te
creëren.

Maatregelen voor het waterbeheer vanbasiswatersystemen(beperkt pakket)
Hieronder staan de maatregelen die we gaan nemen bij het beheren van
basis watersystemen:
• Verondiepen en verbreden van watergangen, daar waar het vanuit
regionale waterberging en/of landschappelijke inpassing wenselijk is.
• Niet toestaan van nieuwe activiteiten die een negatieve invloed hebben op
het functioneren van het watersysteem. Dit heeft onder meer betrekking
op wateraanvoer, beregening uit grondwater, lokale onderbemalingen en
drainage.
4.3
Veiligheid en regionale
wateroverlast

De Nederlandse waterbeheerders moeten de komende jaren het hoofd
bieden aan de klimaatsverandering en de extreme neerslagsituaties die daar
het gevolg van zullen zijn. De Commissie Waterbeheer 21ste eeuw verwacht
dat het wateraanbod in 2050 in extreme situaties met ongeveer 10 procent is
toegenomen (in het zogenoemde middenscenario).

Het waterschap Rijn en IJssel wordt op twee manieren met de gevolgen van
de klimaatsverandering geconfronteerd. We krijgen te maken met grotere
piekafvoeren van de grote rivieren (Rijn en IJssel) en ons regionale
watersysteem moet in extreme situaties meer water per tijdseenheid kunnen
verwerken. Om de veiligheid van de burgers ook in de toekomst te
waarborgen en wateroverlast te voorkomen, moeten we hier een oplossing
voor vinden.
4.3.1
Het probleem: wateraanbod
en de grote rivieren

In de Deltawet Grote Rivieren zijn de dijkverzwaringen gebaseerd op een
maximale afvoer bij Lobith van 15.000 m'/sec, met een frequentie van
1/1.250 jaar. Als gevolg van de hoge afvoeren van 1993 en 1995, is de
maximale afvoer inmiddels bijgesteld naar 16.000 m!/sec. Hierdoor is de
veiligheid op dit moment kleiner dan 1/1.250 jaar. Door het verlagen van
uiterwaarden en het verleggen van dijken kunnen we de veiligheid in 2015
weer hebben teruggebracht op het oorspronkelijke niveau.
In 2050 bedraagt de maximale afvoer bij Lobith door zeespiegelrijzing en
bodemdaling naar verwachting 18.000 m'/sec. Uiterwaardverlaging en
dijkverlegging alleen kunnen zo'n afvoertoename niet meer opvangen.
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4.3.2
Het probleem:
wateraanbod en het regionale
watersysteem

Ons regionale watersysteem is op dit moment ingericht om het wateraanbod
dat grofweg één maal in de 100 jaar voorkomt, te verwerken.
De verwachting is, zoals gezegd, dat het wateraanbod als gevolg van de
klimaatsverandering in extreme situaties met ongeveer 10 procent zal
toenemen. Om ongecontroleerde wateroverlast in de toekomst te voorkomen,
moeten er maatregelen worden genomen om deze extra hoeveelheden water
in het systeem kwijt te kunnen.

4.3.3
De oplossing:
vasthouden, bergen en afvoeren

Om hoge waterafvoeren te kunnen verwerken en regionale wateroverlast te
voorkomen kiezen we voor de aanpak die de Commissie Waterbeheer 21ste
eeuw voorstaat: vasthouden, bergen, afvoeren.

1. Vasthouden: regionale waterberging
Door water in ons regionale systeem vast te houden, voorkomen we dat in
de grote rivieren het hoogwaterprobleem wordt versterkt. Het vasthouden
van regionale waterafvoer is natuurlijk alleen mogelijk als er in dat systeem
voldoende bergingsmogelijkheden zijn. Bij het vinden van goede
bergingslocaties, hanteren we de volgende uitgangspunten:
• we wentelen hoogwaterproblemen niet af op benedenstroomse delen van
stroomgebieden, elk gebied draagt zijn steentje bij;
• waterberging wordt gecombineerd met andere functies en/of
waterdoelstellingen;
• locaties voor berging sluiten aan bij natuurlijke locaties.
Als hiermee rekening wordt gehouden, blijkt dat we bijna de helft van de
extra hoeveelheden water kunnen bergen door de huidige waterlopen te
verbreden en door enige extra berging in de beekdalen te creëren. De extra
ruimte voor deze maatregel bedraagt één procent van het oppervlak van ons
beheersgebied (2.000 ha).
Het aanpassen van waterlopen gaat overigens goed samen met enkele andere
doelstellingen en functies, namelijk: verondieping en verbreding van het
profiel van waterlopen t.b.v. hogere grondwaterstanden in een meer
natuurlijk watersysteem (zie paragraaf 4.2.1) en de inrichting van waterlopen
op een landschappelijk aantrekkelijke wijze (zie paragraaf 4.5).

In een aantal stroomgebieden is aanvullende berging nodig. Deze berging
zoeken we op het maaiveld. De gebieden waar dat zou kunnen gebeuren,
zijn weergegeven op de kaart 'Water in 2015'. Deze gebieden kunnen
gemiddeld één keer in de 10 tot 50 jaar onder water komen te staan.
Deze wateroverlast is tijdelijk en duurt enkele dagen. De totaal benodigde
oppervlakte voor maaiveldberging bedraagt 3.000 ha.
Waterberging op het maaiveld is goed te combineren met andere vormen van
grondgebruik, zoals natuur of landbouw. Als door tijdelijke waterberging
beperkingen worden opgelegd aan het gebruik, treffen we vanzelfsprekend
een regeling ter compensatie.
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2. Bergen
Het tijdelijk en gecontroleerd bergen van water uit Rijn of IJssel vindt plaats
in calamiteitenpolders langs Rijn en IJssel. De hiervoor benodigde ruimte
bedraagt 5.000 hectare. De keuze voor gebieden die geschikt zijn als
calamiteitenpolder, is gebaseerd op de huidige economische functies en de
hoogteligging. Langs de Rijn zijn de volgende gebieden in principe geschikt
te maken voor de tijdelijke opvang van rivierwater: Rijnstrangen,
Hondsbroekse Pleij, Looveld en het zoekgebied Duivense Broek. Langs de
IJssel zijn dit de Oude IJssel (benedenstrooms), Bakerwaard, Spaensweerd en
Bingerden (zie onderstaande afbeelding).

3. Afvoeren
Als er ondanks het vasthouden en het bergen nog steeds sprake is van te veel
wateraanbod, kan dit worden opgevangen door de afvoercapaciteit van Rijn
en IJssel te vergroten via verdergaande dijkverlegging en uiterwaardverlaging.
Als de afvoerhoeveelheid zo groot is dat een noodsituatie ontstaat, gebruiken
we het stroomdal van de Oude IJssel voor extra afvoercapaciteit. De hiervoor
benodigde ruimte bedraagt 1.500 hectare (zie de kaart 'Water in 2015').

Veiligheid en
regionale wateroverlast
Mogelijke I
calamiteitenpolder:
Mogelijke afvoerroute in
zeer uitzonderlijke situaties:
Regionale waterberging
per stroomgebied
(in hectares):

<50 50-100 100-200 >200
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Water in het landschap
-, Water speelt een belangrijke rol in het landschap. Het landschap
is in het verleden immers voor een groot deel gevormd door
het water. Door de eroderende werking van
water zijn dalen en laagten ontstaan.
Door technische ingrepen hebben we het
water steeds meer aangepast aan onze wensen.
Hierdoor is de relatie tussen water en landschap
niet meer, of nog slechts ten dele zichtbaar.
We willen dat de symbiose tussen water en
landschap weer zichtbaar wordt. Door de
inrichting van waterlopen af te stemmen op
het landschap, wordt de rol die water heeft als
drager in dat landschap versterkt of hersteld. Dit is ons
uitgangspunt bij de inrichting en vormgeving van waterlopen.

1.Het Oost-Nederlands plateau
Om water prominenter in dit landschap aanwezig te laten zijn, laten we de beken weer
meanderen volgens hun oude en natuurlijke loop (waardoor onder andere hoge koppen
niet meer zullen worden doorsneden). Snel meanderende beken met steilranden zijn hier
kenmerkend. Deze natuurlijke meandering wordt versterkt door beplanting.

2.Het moeraslandschap
Kenmerkend voor moerasbeken is een meanderend en vlechtend systeem van stilstaand
en langzaam stromend water. Bij afvoerpieken treden de waterlopen uit hun oevers en
vinden overstromingen plaats. We laten nevengeulen ontstaan om een vlechtend systeem
te realiseren. Zo versterken we het water in dit landschapstype.

3.Het landschap van laaglandbeken
We zorgen dat de meanders van laaglandbeken weer aanwezig zijn.
Afvoerpieken worden direct langs de waterloop opgevangen.
4.Stuwwallenlandschap (Zuid-Veluwe en Montferland)
Alle sprengen in het stuwwallenlandschap worden weer zichtbaar boven de grond en
voeren weer continu water.
5.Het rivierdal van de Oude IJssel
Om de Oude IJssel weer als duidelijke rivier zichtbaar in het landschap te laten zijn,
wordt het voormalige stroombed hersteld. De Oude IJssel wordt zo ingericht dat de rivier
weer een natuurlijke doorstroombreedte heeft. Afvoerpieken vangen we op door het
water te bergen op aanliggende, laagstgelegen gronden.

6.Cultuurlandschap De Liemers
Lange en rechte waterlopen zijn typisch voor De Liemers. We zorgen dat langs de
waterlopen geen hoogopgaande beplantingen voorkomen.
/.Rivierenlandschap Rijn en IJssel
Oude rivierarmen worden weer hersteld en voor een groot deel meestromend gemaakt.
In de uiterwaarden vinden geen egalisaties van landbouwgronden meer plaats.
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4.4
Water in het landschap

Water speelt een belangrijke rol in het landschap. We willen dat de symbiose
tussen water en landschap, die steeds meer is vervaagd, weer zichtbaar
wordt. Dit bereiken we door de inrichting van onze waterlopen af te
stemmen op het landschap, zodat de rol die water heeft als drager in dat
landschap wordt versterkt of hersteld. Deze vormgeving en inrichting is goed
te combineren met onze andere doelstellingen, zoals geformuleerd in
paragraaf 4.2.1 en 4.3.
Hier is aangegeven op welke manier we de 2.000 hectare voor regionale
waterberging willen inrichten.

De waterlopen in ons gebied worden ondieper en breder, zonder daarbij de
stroomsnelheid te wijzigen. Een ondiepere watergang heeft als voordeel dat
zomergrondwaterstanden minder diep weg zakken. Hiermee houden we
meer water vast in de bodem.
Water kan voor een groot deel worden geborgen in het waterlopenstelsel.
Dat bereiken we door verbreding, het aanbrengen van een flauwer talud,
hermeandering (waardoor de waterloop langer wordt), de aanleg van
nevengeulen of plassen en door het aanleggen van een uiterwaardenprofiel.
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Voorbeeldprojecten
Voorbeeldproject
Stelkampsveld

In het Stelkampsveld nabij Borculo liggen goede mogelijkheden om het
natuurlijke watersysteem te herstellen, in combinatie met stapstenen EVZ en
retentie langs de Groenlose Slinge.
Retentie kan goed worden gerealiseerd in combinatie met landbouw én
natuur. Er zijn in dit stroomgebied goede uitbreidingsmogelijkheden voor
natte natuur. Er zijn ook mogelijkheden voor landbouw. Daarbij is
aanpassing aan het watersysteem (hogere grondwaterstanden) en schoon
produceren nodig. Waterberging kan voor een deel plaatsvinden in het
aangepaste profiel van de watergangen, in combinatie met een visueel
aantrekkelijke landschappelijke inkleding.

Voorbeeldproject
Veengoot

In het stroomgebied van de Veengoot liggen goede mogelijkheden voor het
verbreden en verondiepen van watergangen. Het is daarnaast zaak
retentiegebieden te reserveren om, als dat nodig is (ongeveer 1 keer in
de 50 jaar), water tijdelijk op het maaiveld te kunnen 'parkeren'.
Retentie kan goed worden gecombineerd met landbouw, eventueel kan
plaatselijk een schaderegeling van kracht zijn. Er vindt geen vernatting plaats
ten behoeve van natuurwaarden.

Voorbeeldproject
WaterWijk Doetinchem

Doetinchem heeft vanuit waterhuishoudkundig perspectief weinig
mogelijkheden om op traditionele wijze aan stadsuitbreiding te doen.
Er liggen wel goede mogelijkheden nieuw stedelijk gebied te ontwikkelen in
samenhang met water, bijvoorbeeld in het Zelhemsebroek.
Stedelijke uitbreiding kan goed worden gecombineerd met een
landschappelijk aantrekkelijke groen-blauwe dooradering. Het is daarbij van
belang kruipruimteloos en/of opgehoogd te bouwen, te zorgen voor
maximale infiltratie naar het grondwater en te zorgen voor het gebruik van
'watervriendelijke' bouwmaterialen.

Voorbeeldproject
Stroomgebied Grote Beek

In het stroomgebied van de Grote Beek liggen goede ontwikkelingsmogelijkheden voor landbouw in een natuurlijk watersysteem. De combinatie van
oppervlaktewater met hoge ecologische waarde en schone landbouw die
hogere grondwaterstanden en een betere geschiktheid voor gras- en
bouwland kent, is goed mogelijk.

Voorbeeldproject
Groene Vingers in de Stedenband

In de stedenband Westervoort-Duiven-Zevenaar liggen goede mogelijkheden
voor stedelijke uitbreiding. De (aanwezige) waterlopen zijn goed geschikt
voor inrichting ten behoeve van recreatie en landschappelijke beleving.

Voorbeeldproject
Rijnstrangen

Het gebied Rijnstrangen kan mogelijk worden ingericht als noodpolder.
Daarmee kan het hoofd worden geboden aan toekomstige hoge afvoeren van
de Rijn. In dit gebied is landbouw prima mogelijk, waarbij een
schaderegeling aan de orde kan zijn. De verwachting is dat gebruik van de
polder voor het 'parkeren' van water minder dan één keer in de 500 jaar
nodig is. Kapitaalintensieve grondgebruiksvormen en uitbreiding van
bebouwing kunnen beter niet plaatsvinden in dit gebied.
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5 Ruimtelijke inrichtingopwaterbasis in2015
5.1
Inleiding

In dit hoofdstuk geven we een advies voor de ruimtelijke inrichting van ons
beheersgebied. We doen dit op basis van onze waterwensen, die we in het
vorige hoofdstuk hebben geformuleerd.

Ons advies is erop gericht om (tot 2015) in de gebieden die zijn gekenmerkt
als basis watersystemen aantasting van het watersysteem te voorkomen en
om in gebieden met het predikaat vitaal watersysteem meer natuurlijke
watersystemen te realiseren.

Voor wonen en werken, landbouw, natte natuur, waterberging en
drinkwaterwinning geven we aan waar ontwikkelingsmogelijkheden zijn.
Dit laten we zien op de bijgevoegde kaart 'Ruimte op waterbasis in 2015'
(bijlage 2). Op deze kaart geven we tevens aan waar in verband met de
veiligheid slechte ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor kapitaalintensieve
vormen van grondgebruik. Het gaat dan om grondgebruiksvormen als wonen,
werken en om sommige vormen van landbouw.

De hier geschetste ruimtelijke inrichting is met nadruk één van vele
mogelijke inrichtingen. Er zijn meerdere varianten denkbaar, maar deze
sluiten minder goed aan bij de waterdoelstellingen die we in de voorgaande
hoofdstukken hebben geformuleerd. De hier gepresenteerde inrichting doet
dat wel, en kan dus worden beschouwd als de meest watervriendelijke
ruimtelijke inrichting van ons beheersgebied.
5.2
Basis voor ruimtelijke
inrichting

De ruimtelijke inrichting heeft concreet plaatsgevonden op basis van:
1. Onze indeling in vitale watersystemen en basis watersystemen.
2. De gebieden met speciale aandacht voor de veiligheid.
3. Gebiedskennis van het waterschap en de waterkansenkaarten uit de studie
Blauwdruk Oost-Nederland.
4. De kaders in de 5e Nota Ruimtelijke Ordening.
Ad 1. In gebieden die zijn aangewezen als vitaal watersysteem zijn goede
mogelijkheden voor ontwikkeling van natuur. Voor andere, meestal meer
economische grondgebruiksvormen blijven in de huidige omvang goede
mogelijkheden aanwezig, mits die op geschikte locaties gesitueerd zijn of
worden.
In gebieden die zijn aangewezen als basis watersysteem liggen over het
algemeen goede mogelijkheden voor versterking van de agrarische structuur
in ons gebied.
Ad 2. In de gebieden met speciale aandacht voor veiligheid vermijden we
zoveel mogelijk kapitaalsintensieve grondgebruiksvormen in verband met de
risico's voor mensenlevens en kapitaalsvernietiging. Het ontwikkelen van
woongebieden, bedrijventerreinen en infrastructuur is in deze gebieden niet
wenselijk.
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Ad 3. Op basis van de hiervoor genoemde kaders is vervolgens aangegeven
welke locaties geschikt zijn voor 'natte natuur', 'landbouw' en 'wonen'.
Dit is gebeurd met behulp van de waterkansenkaarten uit de Blauwdruk
Oost-Nederland. Voor gebieden die zijn aangemerkt als vitale watersystemen
hebben we de waterkansenkaarten gebruikt die horen bij de zogenoemde
referentiesituatie (de referentiesituatie is de natuurlijke situatie). Voor de
gebieden die zijn aangemerkt als basis watersystemen, hebben we de
waterkansenkaarten gebruikt die horen bij de huidige situatie.

Ad 4. In de 5e Nota Ruimtelijke Ordening staan voor het Landsdeel Oost in
hoofdlijnen de volgende ruimtelijke ontwikkelingen (tot 2050) geschetst:
toename van het areaal natuur, wonen en werken, en infrastructuur; afname
van het areaal landbouw. Specifiek voor 'water' wordt een toename voorzien
van het areaal open water en een toename van gebieden die ingezet worden
voor veiligheid en andere ruimtelijke maatregelen. Verder is er sprake van
een robuuste ecologische verbinding tussen Veluwe/ljssel en Duitsland.
5.3
Ontwikkelingen per deelgebied

In deze paragraaf schetsen we per deelgebied de belangrijkste
ontwikkelingen (zie kader 'Inrichting van waterlopen'). Deze ontwikkelingen
zijn terug te vinden op de kaart 'Ruimte op waterbasis in 2015'.
Het Oost-Nederlands plateau
Op basis van een natuurlijk watersysteem liggen, in de verwevenheid die het
gebied nu al kenmerkt, op het Oost-Nederlands plateau zowel voor de
landbouw als de natuur goede ontwikkelingsmogelijkheden. De benodigde
berging van water kan voor een belangrijk deel gevonden worden in de
aangepaste beekdalen. Enkele honderden hectaren zijn nodig voor
aanvullende berging, waarbij een combinatie met zowel landbouw als natuur
mogelijk is. Als daar behoefte aan is, kan vanuit deze berging ook levering
van oppervlaktewater plaatsvinden voor industriële en/of huishoudelijke
doeleinden.
De Wehmerbeek krijgt een veel prominentere rol in Winterswijk.
De moerasbeken
In het gebied van de moerasbeken liggen prima mogelijkheden voor de
landbouw. Door het aanpassen van de profielen van de waterlopen, wordt de
nodige berging gecreëerd. Daarnaast is aanvullende berging in grotere
oppervlaktes nodig. Voor eventuele benodigde stedelijke uitbreidingen liggen
mogelijkheden aan de zuidkant van Groenlo en Lichtenvoorde. Groenlo kan
aanzienlijk verfraaid worden, als het historische patroon van het stadswater
in ere hersteld wordt.
De laaglandbeken
Het gebied van de laaglandbeken omvat een aantal grote stroomgebieden
waar de landbouw goede mogelijkheden heeft.
Het centrale deel van de Graafschap, globaal ingesloten door Zutphen,
Lochern, Ruurlo en Vorden, is uitermate geschikt voor hoge ecologische
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ontwikkeling op basis van de vitale watersystemen die zich hier bevinden.
Dit gaat ten koste van de mogelijkheden voor de landbouw.
De drinkwaterpompstations Lochern, Vorden, Ruurlo en 't Klooster dienen in
dit geval gesloten te worden. Een goed alternatief voor kleinschalige
oevergrondwaterwinning (gecombineerd met waterberging en/of landbouw)
ligt in de gebieden ten westen van Aalten en ten noordwesten van Groenlo.
Mogelijkheden voor meer grootschalige oevergrondwaterwinning liggen in
het dal van de IJssel. In het gebied kan het overgrote deel van de benodigde
waterberging plaatsvinden in de aangepaste beekdalen, die in de gebieden
die zijn gekenmerkt als vitale watersystemen, ecologisch ingericht zijn.
Voor Doetinchem zijn er uitgesproken slechte mogelijkheden voor
traditionele stedelijke uitbreiding. Dit geldt ook voor Vorden en Ruurlo.
Aan de zuidkant wordt uitbreiding van Doetinchem gehinderd door
reservering van ruimte voor afvoer van overtollig Rijnwater in noodsituaties,
zodat daar in feite alleen landbouw en natuurontwikkeling mogelijk is.
Aan de noordkant van Doetinchem ligt een vitaal watersysteem, terwijl aan
de oost- en de westzijde buffers voor belangrijke natte natuurwaarden liggen.
Beperkte uitbreidingsmogelijkheden zijn er voor Doesburg, Zutphen,
Varsseveld, Dinxperlo en Lochern. De beperkingen kunnen echter worden
omgezet in kansen, door de toepassing van concepten die waterneutraal zijn.
Cultuurlandschap De Liemers
De omgeving Westervoort-Duiven-Zevenaar (de stedenband) laat ten zuiden
van de A12 tot aan het rivierengebied goede mogelijkheden zien voor
stedelijke uitbreiding. Van belang is om het recreatieve en visuele aspect
(beleving van water) een duidelijke plaats te geven in de ontwikkelingen.
Dit wordt bereikt door tussen de steden 'groen-blauwe vingers' te creëren,
waar naast recreatie ook waterberging plaatsvindt. Ook Didam en Wehl
hebben goede mogelijkheden voor stedelijke uitbreiding.
Goede mogelijkheden voor natuurontwikkeling liggen aan de westflank van
de stuwwal van Montferland (zie ook 'Stuwwallenlandschap').
Stuwwallenlandschap
In Arnhem, Dieren en Velp liggen aan de noordkant waterhuishoudkundig
gezien goede mogelijkheden voor stedelijke uitbreiding. Aan de westelijke
flank van het Montferland en op het Montferland zelf liggen goede
mogelijkheden voor natuurontwikkeling, met een natuurlijk watersysteem als
basis. Daarvoor is het van belang dat de grondwaterwinning op de stuwwal
gesloten wordt.

Rivierenlandschap en dal van de Oude IJssel
In dit gebied zijn er slechte mogelijkheden voor kapitaalsintensieve
grondgebruiksvormen als wonen, werken en sommige vormen van landbouw.
Dit komt omdat de gebieden in extreme situaties met hoge afvoeren, nodig
zijn voor de berging van rivierwater. Goede mogelijkheden liggen er voor
riviergebonden natuurontwikkeling, extensieve vormen van landbouw in de
buitendijkse gebieden, grootschalige oevergrondwaterwinning en recreatie.
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In de binnendijkse gebieden zijn eventueel grondgebonden veehouderij of
akkerbouw te combineren met berging.
5.4
Meervoudig ruimtegebruik

Landbouw, natuur, recreatie, wonen en werken leggen allemaal ruimteclaims
op het (landelijk) gebied. Dit geldt ook voor water. Meervoudig ruimtegebruik,
ofwel: het stapelen van grondgebruiksvormen, is het credo. En juist water
laat zich goed combineren met andere vormen van grondgebruik.
Bergingsgebieden langs de grote rivieren laten zich door de lage
gebruiksfrequentie over het algemeen goed combineren met landbouw.
Ook een combinatie met recreatie en drinkwaterwinning (oevergrondwater)
is goed denkbaar.
In de beekdalen is de voorgestelde herprofilering van de watergangen goed
te combineren met landschappelijke, ecologische en recreatieve doelen.
In die gebieden waar we extra berging op het maaiveld nodig hebben, is
combinatie met zowel landbouw, natuur als kleinschalige
oevergrondwaterwinning mogelijk.
In vitale watersystemen liggen over het algemeen goede kansen voor
ontwikkeling van natte natuurwaarden. Maar er zijn ook mogelijkheden voor
landbouw in die gebieden, mits de locatie en gewaskeuze worden aangepast
aan het watersysteem.
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6 Hoofdpunten van de Watervisie
• Ruimte vóór techniek
Bij het uitvoeren van het waterbeheer worden ruimtelijke oplossingen
gezocht, al dan niet in samenhang met technische oplossingen; we
beschouwen waterbeheer integraal en op het niveau van stroomgebieden.

• Natuurlijke watersystemen als leidraad
We werken in al onze stroomgebieden aan doelmatige en duurzame
watersystemen. Daarbij zijn de kenmerken van natuurlijke watersystemen
richtinggevend. Om economische schade te beperken is het vanuit deze
optiek wenselijk dat er in bepaalde stroomgebieden een gedeeltelijke
aanpassing plaatsvindt van grondgebruiksvormen. Deze aanpassingen
kunnen bestaan uit relocatie van grondgebruiksvormen, danwei acceptatie
van sub-optimale waterhuishoudkundige omstandigheden.
• Keuzes maken: vitale en basis watersystemen
We geven de voorkeur aan integrale ontwikkeling per deelstroomgebied
boven gefaseerd herstel voor het gehele gebied. Om hieraan sturing te geven,
hebben we voor het jaar 2015 tussendoelen geformuleerd. Daarbij maken we
onderscheid tussen vitale watersystemen en basis watersystemen.
• Waarborgen van de veiligheid
Om de veiligheid in ons beheersgebied te waarborgen, moeten we in
extreme situaties rekening houden met meer water (ca. tien procent volgens
het middenscenario WB21). Dat doen we door meer waterberging in het
regionale watersysteem mogelijk te maken; bij toenemende hoeveelheden
zullen we daarnaast ook bergen in calamiteitenpolders langs de grote
rivieren (5.000 hectare). In zeer extreme omstandigheden vindt afvoer plaats
langs het historische tracé van de Oude IJssel (1.500 hectare). Hierbij horen
gebruiksfrequenties van veel minder dan 1 keer in de 1000 jaar.
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• Wateroverlast voorkomen
Om wateroverlast in de toekomst te voorkomen, is 2.000 hectare grond
nodig om de profielen van onze waterlopen aan te passen. Daarnaast is
ruimte nodig om water in tijden van nood 'tijdelijk te parkeren' op het
maaiveld (3.000 ha). Hierbij horen gebruiksfrequenties in de orde van grootte
van gemiddeld 1 keer in de 50 jaar.

• De totale benodigde ruimte voor water
Samenvattend betekent dit dat de benodigde ruimte voor water als volgt is:

Water gecombineerd met natuur,

Water

landbouw, wonen en werken en

gecombineerd

drink- en industriewaterwinning

met natuur
en/of recreatie

Calamiteitenpolders

5.000 hectare

Mogelijke afvoer via
historische tracé
van de Oude Ijssel

1.500 hectare

Aanpassing van
waterlopen

2.000 hectare

Waterberging op
het maaiveld

3.000 hectare

Totaal

9.500 hectare

2.000 hectare

• Water is drager van het landschap
Water is een belangrijk element in de beleving van het (stedelijk) landschap
en cultuurhistorie in ons beheersgebied. Bij herinrichting en beheer laten we
ons daarom leiden door de verschillende landschapstypen.

Aan de hand van de inhoud van
deze Watervisie nodigen we onze partners uit
om gezamenlijk een goede invulling te geven
aan de toekomstige inrichting van
de streek van Rijn en Ijssel.
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