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dendenprimairgerichtophetvoorkomenvan
wateroverlast.Aanvullendhieropvoerende
waterbeheerders maatregelenuitomtelage
(grond)waterstanden tevoorkomen.Veelgebruiktemaatregelen hiervoorzijn conserveren
envernatten*.
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Drinkwaterwinningen onttrekken wateruithetwatersysteem, terwijl inwaterbergingsgebieden lier
overschotvanlietwatersysteemwordtgeborgen. Hetklinktdanooklogischombeidemetelkaarte
combineren.Defrydralogischeejfecten vaneenwaterwinningzondenhiermeesterkgereduceerd kunnenworden. Daaromwordtdelaatstejarenveelvuldiggejiloso/eerdoverdezeJunctiecombinatie.In
ditartikel beschrijven wewaarom waterbergingslechtseengeringe bijdrage kanleverenaanlier
reducerenvandehydrologischeeffecten vaneendrinkwaterwinning. Wel kande functiecombinatie
leidentoteenbetereruimtelijke inpassingvanzowel de drinkwaterwinning alsde waterberging.
Tevensbeschouwenwemditartikel deeventuele meerwaardevoordrinkwaterwinningen van een
drietal andereingrepen indewaterhuishouding:vasthouden,conserverenenvematten.We richten
onsdaarbij inallegevallenopgrondwaterwinningen ten behoevevande drinkwaterproductie.
Eindjaren negentigishetdenkenover
waterveranderddoordatdiversemalen flinke
wateroverlastoptradrondomdegroterivieren
enregionalewateren.Hetkabinetbeslootnaar
aanleidingdaarvanindetoekomstandersom
tegaanmetwater.Ditresulteerdeondermeer

indezogehetenstartovereenkomst Waterbeheertic eeuwenhetNationaal BestuursakkoordWater.Dekernvandenieuweaanpakis
datwaterovetlastvoorkomenmoetworden
doorwatermeerruimtetegeven.Detrits
'vasthouden,bergen,afvoeren' isdaarbijlei-

Inditartikel wordtingegaanopdemeerwaardevanvasthouden,bergen,conserveren
ofvernatten**vooreenwaterwinning.De
eventuelemeerwaardewordtdaarbij beschrevenaandehandvandevolgendedrieaspecten:
• Wordendehydrologischeeffecten van
waterwinninggereduceerd?Ditismet
namehetgevalalsdebetreffende ingrepenleiden tothogere grondwaterstanden
gedurendehetvoorjaar endezomer;
• Wordtderuimtelijkeinpassingvande
watetwinningvetsterkt?Hierbij denken
wemetnameaanhetrealiserenvan functiecombinatiesmetandereextensievevormenvanlandgebruik,zoalsmet natuur;
• Wordtdekwaliteitvanhet(grond)water
verbetetd?Gestreefdwordtnaareenverdere
verbeteringvande(grond)waterkwaliteit.
Iniedergevaldientvoorkomenteworden
datdekwaliteitvanhetgrondwatetnegatiefwordtbeïnvloed(minimaalstand-still).
Vasthouden
Vasthouden isdeeerstestapindetrits
Vasthouden,bergenenafvoeren' enheeftals
doelhetafvoerverloop vanbovenstroomsgelegendelenvanhetstroomgebied aftevlakken.
Ditwotdtbereiktdoorhetbeperkenvande
drainageflux enhetvasthoudenvanwatetin
dekleinstewaterlopen,bijvoorbeeld met
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stuwtjes. Vasthouden isvan kortstondige aard;
zodra het kan wordt het vastgehouden water
weer afgevoerd. Door dit kortstondige karakter
isdeextra infiltratie naar de ondergrond
beperkt van omvang.Vasthouden draagt daarom bijna niet bij aan het reduceren van de
effecten een waterwinning. Daarnaast zal vasthouden slechts beperkt leiden tot eenextensieverevorm van landgebruik. De meerwaarde
van vasthouden voor het versterken van de
ruimtelijke inpassing van een winning is daarom eveneens beperkt.

Bergen
Bijhevigeneerslag wordt het water dat
niet kan worden vastgehouden,zoveel als
mogelijk geborgen.Dit bergen heeft als doel
het afvlakken van afvoerpieken door het tijdelijk 'parkeren' van water in het hoofdwatergangen en/ofopland dat naast de hoofdwatergangen ligt.Waterberging inde hoofdwatergangen
wordt gerealiseerd door depeilstijgingen die
daar frequent optreden.Om deze vorm van bergen tevergroten,worden watergangen in enkelegevallen verbreed.Waterberging op land
naast de hoofdwatergangen vindt plaats in
laaggelegengebieden met een andere hoofdbestemming. Dezegebieden worden waterbergingsgebieden genoemd.Alleen bij hoge
afvoerpieken, bijvoorbeeld eens per 10à100
jaar,wordt hiervan gebruikgemaakt. Waterbergingsgebieden worden ruimtelijk aangewezen om tevoorkomen dat daar ontwikkelingen
plaatsvinden waardoor deschadebij het bergen
van water verder kan toenemen. Dit garandeert
een laagdynamisch landgebruik, waardoor
waterberging kan bijdragen aan de ruimtelijke
inpassingvan waterwinningen.
Net alsvasthouden isbergen van kortstondigeaard, omdat anders de aanvangscondities
tenat zijn voor devolgende neerslagbui.Voor
waterbergmgsgebieden betekent dit dat
slechts sporadisch en zeer kortstondig overschotwater naar deondergrond kan infiltreren
teneinde deeffecten van drinkwaterwinningen
tebeperken (zieookkader).Deze infiltratie
wordt verder beperkt door deveelal slecht
doorlatende bovengrond in de waterbergingsgebieden. Dezegebieden worden immers uitgezocht op hun relatieflageligging ten
opzichte van deomgeving. Het betreft dan ook
van oorsprong veelal natte gebieden met een
bovengrond van klei,leem ofveen.Met betrekking tot dewaterkwaliteit geldt dat het te bergen water in enkelegevallen een regionale herkomst heeft en dat de waterkwaliteit daarom
kan afwijken van het gebiedseigen water.

Conserveren en vernatten
Met conserveren wordt gestreefd naar het
periodiek verbeteren van standplaatscondities
voor landbouw en/ofnatuur door het 'bewaren' van eendeel van het necrslagoverschot.
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Geestersche Stroomkanaal
Nabij het GeesterscheStroomkanaal inTwente isdekans op wateroverlast relatiefgroot,
omdat in dit laaggelegen gebied driebeken samenkomen met relatiefhoge piekafvoeren. Bij de
eerste fase van het MERDrinkwatervoorziening Noord-Oost Twente (2002)isdeze locatie
onderzocht alséén van dealternatieven. Het betrofeencombinatie van waterwinning en
waterberging. Waterwinning vindt het gehelejaar door,continu, plaats.Om deverdroging als
gevolgvandewinning te reduceren zougedurende het groeiseizoen circaéén miljoen kubieke
meter oppervlaktewater geïnfiltreerd moeten worden.Dit volume bleek van dezelfde orde
grootte als het benodigde bergingsvolume in hetgebied.Desondanks bleek decombinatie van
waterberging en waterwinning hydrologisch vrijwel geen meerwaarde op te leveren.Om de
verdroging tegen tegaanzou het bergingsgebied gedurende het groeiseizoen zo lang mogelijk
gevuld moeten zijn, terwijl debergingsbehoefte juist vraagt om een bergingsgebied datzo snel
mogelijk weer leegis.Tevens werd geconcludeerd dat deomvang van het overschotwater tijdens piekafvoeren (acht kubieke meter perseconde) slechts in zeergeringe mate kon worden
gereduceerd door het veelkleinere onttrekkingsdebiet van dewaterwinning(0,1 tot 0,2 kubieke
meter per seconde).DelocatieGeesterscheStroomkanaal isdaarom afgevallen in het verdere
verloopvande m.e.r.-procedure.

Eenvoorbeeld hiervan ishet conserveren van
water met alsdoeleen drogeperiode te overbruggen. Bijvernatten wordt gestreefd naar
het structureel en dus langdurig veranderen
van standplaatscondities voor landbouw en/of
natuur door een permanente verhoging van de
(grond)waterstand. Conserveren en vernatten

Eenstuwvoorhetvasthoudenvanwater.

hebben dus een ander doeldan vasthouden en
bergen en resulteren in een veel langdurigere
verhoging van de (grond)waterstand. Zowel
conserveren als vernatten hebben daarom veel
potentie bij het tegengaan van de hydrologischeeffecten van een waterwinning. In
welke mate conserveren/vernatten ook kunnen
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Optimalisatie van de vraag: seizoensafhankelijke
onttrekking
Bijeen seizoensafhankelijke onttrekking wordt devraagzoveelmogelijk aangepast aan het
aanbod van 'overschotwater'. Gedurende natte periodes,met veelvastgehouden en geborgen
water, wordt meer op locatieAonttrokken engedurende drogeperiodes meer op locatieB.In
specifieke situaties,zoalsbij dewinning Breevenen van WMD,biedt dit concept voordelen. Het
blijkt echter niet breed toepasbaar,omdat zich in depraktijk weinigsituaties voordoen waarbij
het vanuit effectbeperking duidelijk gunstiger isom afhankelijk van het seizoen te wisselen
tussen twee verschillende waterwinningen. Dit komt omdat dewinning waarbij gunstig kan
worden onttrokken in drogeperiodes vrijwel zeker ookgoedemogelijkheden biedt voor het
winnen van water tijdens denatte periodes.Daarnaast kan het wisselen tussen twee verschillende locaties relatiefhogekosten met zichmeebrengen. Ermoeten immers twee wingebieden
worden ingericht en beheerd.Bovendien dient een uitgebreidere waterzuiveringgerealiseerd te
worden om tevoorkomen dat degrondwaterkwaliteitsverschillen tussen detwee winlocaties
leiden tot schommelingen in dedrinkwaterkwaliteit voorde klant.

bijdragen aan deruimtelijke inpassing van een
waterwinning issterk afhankelijk van de mate
waarin deze ingrepen leiden tot eventuele
functiewijzigingen. Met name vernatten biedt
goede kansen voor extensievere grondgebruiksfuncties. Voorde herkomst van het
water geldt dat conserveren plaatsvindt met
gebiedseigen water en dat bij vernatten ook
sprake kan zijn vangebiedsvreemd water.

Optimalisatie tussen WBzi-maatregelen en waterwinning
Vasthouden en bergen resulteren in een
geringe reductie van dehydrologische effecten
van een waterwinning.Dooreen optimalisatie
van vasthouden/bergen (aanbod]en/ofde
waterwinning (vraag)kan in enkele gevallen
weleen verdere reductie worden bereikt.
Onderstaande kaders bevatten voorbeelden
van dergelijke optimalisaties.

Waterwmgcbied.

Conclusies
Het vasthouden en bergen van water zorgen voor slechts eengeringe vermindering van
de hydrologische effecten van een waterwinning. Dit komt omdat zowel vasthouden als
bergen alleen kortstondig en direct na hevige
neerslagplaatsvindt. De infiltratie van vastgehouden/geborgen water naar deondergrond is
dan ookgering.Dit in tegenstelling tot conserveren en vernatten, waarbij wordt gestreefd
naar een meer structurele verhoging van de
(grond)waterstand.Conserveren en vernatten
zijn daarom goedeoptiesom deeventuele verdroging vaneenwaterwinning te reduceren.
In Brabant zijn bijvoorbeeld goede ervaringen
opgedaan met grootschalige waterconservering. En onder meer in het voorzieningsgebied
van Vitens vindt nabij eengroot aantal winningen wateraanvoer plaatsom verdroogde
gebieden tevernatten.Waterberging op land
(inwaterbergingsgebieden) en waterwinningen kunnen elkaar ruimtelijk versterken,
omdat beidezijn gebaat bij een laag-dynamisch landgebruik.

Optimalisatie van het aanbod:
bufrergebieden bij Wierden
Naast een optimalisatie van devraag(waterwinning) kan tevens optimalisatie van het aanbod
(overschotwater)plaatsvinden. Vasthouden, bergen, conserveren en vernatten zijn in het
hoofdartikel striktgescheiden behandeld, maar kunnen in deenkelegevallen diffuus in elkaar
overgaan. Eengoed voorbeeld hiervan is het concept van buffergebieden dat opdit moment
wordt uitgewerkt in het kader vandevoorgenomen gedeeltelijke verplaatsing van de waterwinning Wierden. Dezebuffergebieden liggen direct naast een hoofdwatergang en maken
onderdeel uit van een waterbergingsgebied. Het belangrijkste doel van debuffergebieden is het
reduceren van ongewenste effecten van deverplaatste waterwinning op landbouw en natuur.
Hiertoe wordt binnen debuffergebieden een intensiefslotenstelselgedurende eengroot deel
van hetjaar opeen relatiefhoog peilgehouden.Dit peilisechter niet dusdanig hoogdat dit ten
kostegaat van teveelbergingscapaciteit. Debuffergebieden worden in iedergevalgevoed met
het lokaleneerslagoverschot en bij hoge rivierwaterstanden tevens met bergingswater. Het
concept van de waterbuffers bevatdus elementen vanzowelvasthouden/bergen alsconserveren/vernatten.

Vernatten vindt structureel plaats waarbij
ookdeaanvoer vangebiedsvreemd water een
rol kan spelen.Bij dit proces kan daarom sprakezijn van beïnvloeding van degrondwaterkwaliteit. Bijdeandere drieprocessen isde
beïnvloeding van degrondwaterkwaliteit veelalbeperkt. Dit komt door deveel kortere infiltratieduur (vasthouden en bergen) en het
gebruik van alleen gebiedseigen water (vasthouden en conserveren). I

NOTEN
Onder vernatten wordt hier ook de aanvoervan (gebiedsvreemdjwater verstaan.
**

Wc hanteren daarbij de definities uit het artikel 'Werkt
vasthouden' (FLO nr. 14.15 uit 2004].
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