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Voorwoord

Als een oplossing voor de verdrogingspro blematiek valt vaak het begrip 'waterconserv ering'. Na de
hoogwaters op de grote rivieren in 1993 en 1995 spreekt men ook van 'herstel van de sponswerking van het landschap', ook waterconserve ring dus.
Hoewel op tal van plaatsen al maatregelen zijn genomen, die onder de noemer 'waterconserv ering'
zijn te brengen, is het inzicht in waterconserve ring nog erg verbrokkeld en beperkt. Nu de Vierde
Nota Waterhuishoud ing (NW4) in voorbereiding is, is dit aanleiding voor het projectteam NW4 om
een inventariseren d onderzoek te verrichten naar reeds getroffen waterconserve ringsmaatrege len in
Nederland.
Dit rapport is het resultaat van het genoemde onderzoek. Het bestaat uit twee deelrapporten.
Deelrapport 1, 'Verkenning van mogelijkheden ' beschrijft de typen mogelijke maatregelen, de
effectiviteit ervan en mogelijke regionaal samenhangende maatregelpakk etten. Conclusies en
aanbevelingen zijn geformuleerd voor (NW4-) beleid, inrichting en beheer en onderzoek. Deze
conclusies en aanbevelingen zijn mede gebaseerd op deelrapport 2, 'Ervaringen met waterconservering', dat een overzicht geeft van de bestudeerde waterconserve ringsprojecten en modelstudies.
Ik hoop dat dit rapport uitnodigt om vernieuwende projecten op te zetten en bijdraagt tot het
toepassen van waterconserve ring op grote schaal.
Mocht u naar aanleiding van dit rapport vragen, opmerkingen of suggesties hebben, dan kunt u deze
richten aan het projectsecreta riaat NW4, p/a RIKZ, postbus 20907, 2500 EX Den Haag, of aan het
RIZA, hoofdafdeling Watersysteme n, afdeling Grondwater en Kleine Wateren, postbus 17, 8200
AA, Lelystad.

Den Haag, maart 1997
De voorzitter van de begeleidingsco mmissie
drs A.L.M. van Broekhoven
lid projectteam NW4

Samenv atting
Opzet van deze studie
.
Watercon servering is één van de meest genoemde maatregelen om de verdrogin g te bestrijden
hade
Behalve voor de verdrogin gsbestrijd ing wordt watercons ervering ook toegepas t om droogtesc
een
1995
aan de landbouw te verminder en. Bovendien vindt sinds de hoogwate rs van 1993 en
discussie plaats over het toepassen van watercons erverende maatregel en in bovenstro omse
gebieden om de overlast benedens trooms te verminder en.
die leiden
Deze studie heeft tot doel een overzicht te geven van mogelijke maatregel en in Nederland
in de
tot watercons ervering, de effectivite it van deze maatregelen te bepalen en inzicht te bieden
mate waarin diverse watercons erverende maatregelen elkaar kunnen aanvullen.
De studie vormt onderdeel van de voorberei ding van de Vierde Nota Waterhuis houding.
g van
Inzicht in watercons erveringsm aatregele n is verkregen door literatuuro nderzoek, bestuderin
model-sim ulaties en vraaggesp rekken met deskundig en.
criteria
Voor het bepalen van de effectivite it van watercons erverende maatrege len zijn de volgende
gehanteer d:
a. stijging van de grondwat erstand;
b. verhoging van de peilen van het oppervlak tewater;
c. de mate waarin piekafvoe ren worden vertraagd en afgevlakt;
d. de verminder ing van de inlaat van systeemv reemd water;
e. toename van de kwel in gebieden met kwelafhan kelijke natuur.
gebiedsty De toepassin gen van watercons ervering in Nederland zijn gepresent eerd per hydrologis ch
helling,
pe. De indeling in gebiedsty pen is onder meer gebaseerd op de relatieve hoogteligg ing,
heid
doorlatend heid van de bodem, de diepteligg ing van weerstand sbiedende lagen en de aanwezig
mogelijk
van kwel. Deze eigenschappen bepalen in belangrijke mate de aard en de effectivite it van
te treffen watercons erverende maatregel en.
Ervaringen met watercons ervering in Nederland
en aan.
Tabel 1 geeft per hydrologis ch gebiedsty pede meest effectieve conserver ende maatregel
aan
Uit deze tabel blijkt dat relatief eenvoudig e middelen een grote bijdrage kunnen leveren
watercons ervering.
voor
Met name in Hoog-Nederland en specifiek in de wegzijging sgebieden liggen belangrijke kansen
watercons ervering, die bovendien een groot uitstraling seffect hebben via kwel. Periodieke
den,
watercons ervering, bijvoorbee ld in het zomerhalf jaar, blijkt, in ieder geval in de zandgebie
weinig bij te dragen aan verdrogin gsbestrijd ing.
mogelijkh eIn Laag-Nederland en gebieden in Hoog-Ned erland met hoge grondwat erstanden zijn de
den vooral beperkt tot het conserver en van oppervlak tewater. Door geautoma tiseerd flexibel
peilbeheer is wel een aanzienlijke reductie van de waterinlaa t te realiseren, maar zijn grote
tot meer
peilfluctua ties ook voor de natuur niet wenselijk. Permanent water conserver en leidt altijd
resultaat dan periodiek water te conserver en.
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Tabel 1 Effectieve maatregelen (per hydrologisch gebiedstype, in volgorde van effectiviteit)
I Hoog-Nederland
A

weinig hellende gebieden
1w

wegzijgingsgebieden met slechtdoorlatende laag op geringe diepte
1
Sloten en overige drainagemiddelen verwijderen
2

1k

3
'Donker naaldbos' verwijderen
kwelgebieden met slecht doorlatende laag op geringe diepte
1
Peilverhoging in waterlopen 1
2

2w

8

11

Verendiepen van sloten

wegzijgingsgebieden met een dik freatisch watervoerend pakket
1
Afvoer (volledig) stremmen
2

2k

Afdammen en omkading (hoogveenrestanten)

'Donker naaldbos' verwijderen

3

Sloten en overige drainagemiddelen verwijderen

4

Verendiepen grote waterlopen

5
Peilverhoging door stuwen
kwelgebieden met een dik freatisch watervoerend pakket
1
Peilverhoging in waterlopen 1
2

Regionale peilverhoging door verondiepen sloten

3

Regionale peilverhoging door stuwen

sterk hellende gebieden
stuwwallen:

'Donker' naaldbos verwijderen

duinen:

Afstroming naar geestgronden beperken

heuvellandschap:

retentiebekkens, erosiebestrijdende maatregelen

Laag-Nederland; Tlaagveengebieden; 2 kleigebieden; 3. lichte zavels.
1
Peilfluctuaties toestaan
2

Peilverhoging in diepe polders of inundatie van diepe polders

3

Bergingsvolume open water vergroten
Afvoerweg verlengen (interne recirculatie)

4

111

Stedelijke gebieden
1
2

In zandgebieden met wegzijging: infiltratie van neerslagwater.
In kwelgebieden, veen- en kleigebieden: neerslagafvoer afkoppelen van afvalwaterafvoer en
bergen in oppervlaktewater.

Op enige afstand van kwelafhankelijke natuur vanwege het gevaar kwelstromen weg te drukken

Compenserende maatregelen zijn nodig om schadelijke neveneffecten van waterconserverend e
maatregelen, zoals te hoge grondwaterstanden of oppervlaktewaterpe ilen, te compem;eren.
In Hoog-Nederland verminderen retentiebekkens, al dan niet in combinatie met infiltratievoorzienin gen, het gevaar van wateroverlast benedenstrooms, terwijl tegelijkertijd meer water beschikbaar is
voor droge perioden. In kwelgebieden wordt wateroverlast voorkomen door bij hoge afvoeren meer
berging te bieden in hoogwaterbeddinge n. In gebieden met slecht doorlatende gronden zijn
inundatiegebieden een natuurlijk verschijnsel. Rondom veengebieden met wegzijging beschermt een
bufferzone met hoge peilen het natte kerngebied tegen te sterke wegzijging en de omliggende
gebieden tegen wateroverlast.

iv

In Laag-Nederland is veel water te conserveren door meer peilfluctuatie toe te laten en door hogere
peilen aan te houden in diepe polders. Verder kan in Laag-Nederland een grote hoeveelheid water
worden geconserveerd door het areaal open water te vergroten.
Hetzelfde geldt voor stedelijke gebieden, terwijl grondwateroverlas t voorkomen kan worden door
kruipruimteloos of opgehoogd bouwen.
Toekomstmogelijkheden

Deze studie maakt duidelijk dat een lokale aanpak in de meeste gebieden onvoldoende resultaat
oplevert, in de zin van bestrijding van verdroging en vertraging van piekafvoeren. Maatregelenpakketten op het schaalniveau van (deel)stroomgebieden hebben een duidelijke meerwaarde:
enerzijds is meer water te conserveren, anderzijds zijn schadelijke neveneffecten beter en efficiënter
te voorkomen of te compenseren. Zo is het voor het herstellen van regionale kwel soms nodig om
waterconserverend e maatregelen te treffen in wegzijgingsgebiede n. Verder geldt dat compenserende maatregelen, zoals het aanleggen van bufferzones, efficiënter zijn als ze werken voor een groter
aaneengesloten natuurgebied of een cluster van verschillende kleine natuurgebieden dan wanneer ze
voor een klein, geïsoleerd natuurgebied worden getroffen.
In Hoog-Nederland kan zo'n aanpak inhouden het onderscheiden van gebieden met functies die zich
met een grote mate van waterconservering laten verenigen, zoals natuur, aangepaste landbouw en
recreatie. Dergelijke gebieden zijn het best te lokaliseren ofwel in aparte (deel)stroomgebieden ofwel
bovenstrooms van gebieden die minder waterconserverings mogelijkheden bieden, bijvoorbeeld
vanwege intensieve landbouw. Door een afgewogen ruimtelijke rangschikking van (clusters van)
functies is wederzijdse benadeling van functies te voorkomen (wateroverlast, verdroging, vervuiling)
en is water beter te gebruiken.
In Laag-Nederland kunnen bepaalde peilgebieden voor waterconservering bestemd worden, door
peilen in grote mate te laten fluctueren of een peilgebied te ontpolderen. Met het oog op de
regionale waterhuishouding zijn hiervoor de diepste polders het meest effectief.
Aanbevelingen

Het is gewenst dat grondgebruik meer rekening gaat houden met de natuurlijke hydrologische
gegevenheden. Het is niet meer vanzelfsprekend dat alles zo maar kan op elk moment op elke
gewenste plaats (voorbeelden: huizenbouw, kwetsbare tuin- en akkerbouwgewasse n; natuurbouw).
Een heroverweging van de inrichting en het gebruik van watersystemen is gewenst. Veranderingen
in het grondgebruik bieden meer ruimte voor natuurlijke hydrologische processen, zodat dit tot een
structureel verbeterde waterhuishouding kan leiden. In veel gevallen kunnen alle functies hiervan
profiteren (natuur, landbouw, waterwinning, beveiliging tegen overstroming, recreatie). Daartoe is
het nodig op stroomgebiedsnive au richtinggevende keuzes te maken voor bepaalde (combinaties
van) functies die overeenkomstige waterhuishoudkund ige eisen stellen. Vanzelfsprekend is de
uitvoeringstermijn voldoende ruim om stap voor stap de beoogde situatie te bereiken.
Omdat de afstemming tussen waterbeleid en ruimtelijke ordeningsbeleid steeds belangrijker wordt,
is samenwerking tussen gemeente, waterschap en provincie al in een vroeg stadium gewenst. Ook
is het belangrijk dat in buitenlandse delen van stroomgebieden maatregelen worden genomen, die
qua aard en timing zijn afgestemd met de maatregelen in Nederland.

V

Mogelijkheden voor waterconserve ring zijn momenteel in grote mate afhankelijk van realisatie van
de EHS waaronder bijv. het aankopen van bufferzones. De voor waterconserve ring belangrijke
bovenloopgebieden zijn in de EHS in zeer geringe mate opgenomen. Aangezien juist wegzijgingsge bieden in Hoog-Nederland belangrijk zijn voor waterconserve ring is het nodig juist hier de waterconserveringsmog elijkheden te vergroten.
Het is gewenst dat voor waterconserve ring extra middelen beschikbaar komen, mede om initiatieven
van particulieren te stimuleren. Aanpassing van grondgebruik zal veelal nodig zijn. Eventueel is dan
ook grondverwervi ng noodzakelijk.
Voor één of enkele laaggelegen polders in Laag-Nederland is het gewenst de haalbaarheid van
functieverande ring na te gaan, zodat hoge grondwatersta nden of inundatie mogelijk worden.
Hierdoor kan de regionale waterhuishoud ing aanmerkelijk verbeteren.
Hoewel door aanpassingen in de (oppervlakte)w aterhuishoudin g al veel bereikt kan worden, is het
nodig grondwateron ttrekkingen te reduceren of te verplaatsen naar lokaties aan het benedenstroomse uiteinde van regionale grondwatersys temen. Herstel van de kweldruk is een voorwaarde
voor herstel van watersysteme n en bestrijding van de verdroging. Inzet van oppervlaktewa ter voor
de drinkwaterbere iding is een voor de hand liggende consequentie.
In nieuwe woonwijken dienen mogelijkheden voor waterconserve ring maximaal benut te worden. In
bestaande stedelijke gebieden kan opslag en hergebruik van neerslagwater en de afkoppeling van
regenwaterafv oer van de riolering gestimuleerd worden door voorlichting, subsidies op technische
voorzieningen en financiële 'beloning' van zuinig waterverbruik.
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1 Inleiding

Probleemstelling

1 .1

Sinds de Derde Nota Waterhuishoud ing is verdrogingsbe strijding een belangrijk aandachtspun t in het
1
waterbeheer. Waterconserve ring is één van de meest genoemde maatregelen om de verdroging te
bestrijden. Behalve voor de verdrogingsbe strijding wordt waterconserve ring ook toegepast om
droogteschade aan de landbouw te verminderen. Bovendien vindt er sinds de hoogwaters van 1993
en 1995 een discussie plaats over het toepassen van waterconserve rende maatregelen in bovenstroomse gebieden om de overlast benedenstroom s te verminderen en de situatie veilig te stellen.
Waterconserve ring kan worden gedefinieerd als: ingrijpen in de waterhuishoud ing met als doel de
omvang van de watervoorraad van een bepaald gebied (gedurende een bepaalde periode) te
2
vergroten of de afname daarin te vertragen ten gunste van de beschikbaarhe id van systeemeigen
water in een andere periode en!of op een andere lokatie (vrij naar Van Bakel, 1996).
Het succes van waterconserve rende maatregelen is afhankelijk van de mate waarin ze bijdragen aan
een duurzaam waterbeheer. In het verleden hebben waterconserve rende maatregelen in dit opzicht
soms een averechtse uitwerking gehad. Voorbeelden hiervan zijn de verzuring van natuurterreine n
als gevolg van het conserveren van regenwater en de belemmering van de migratie van organismen
door het aanleggen van stuwen. Welke maatregelen om water te conserveren het meest geschikt
zijn verschilt van gebied tot gebied; er bestaat dan ook behoefte aan een overzicht per gebiedstype.
Verder is het nodig om inzicht te hebben in de effectiviteit van waterconserve rende maatregelen (de
mate waarin de watervoorraad vergroot wordt) per gebiedstype.
In de door de Tweede Kamer aangenomen motie Lilypaly (20 maart 1995) wordt aangedrongen op
het formuleren van een 'samenhangen d pakket' van maatregelen om de verdroging in hoog tempo
te bestrijden. Door de minister van Verkeer en Waterstaat is inzicht in een dergelijk pakket
toegezegd in de vorm van de Vierde Nota Waterhuishoud ing.
Maatregelen met het oogmerk meer water te conserveren worden tot nu toe vooral op lokale schaal
genomen. Bij lokale ingrepen blijven bestuurlijke problemen - zoals vernattingssch ade en grondverwerving - relatief beperkt en daarom kan meestal snel tot uitvoering worden overgegaan. Het is
echter niet duidelijk of een optimalisatie van diverse lokale ingrepen leidt tot een succesvolle
conservering van water, waarmee verdroging en de droogteschade aan de landbouw kunnen
worden bestreden; ingrijpen op regionale schaal heeft mogelijk een grotere effectiviteit. Anderzijds

In de Evaluatienota Water (1994} wordt het begrip verdroging nader ingevuld door de volgende omschrijving:
"een gebied wordt als verdroogd aangemerkt als aan dat gebied een natuurfunctie is toegekend en de
grondwaterstand in dat gebied onvoldoende hoog is danwel de kwel onvoldoende sterk om bescherming van
de karakteristieke grondwaterafhank elijke ecologische waarden waarop de functietoekenning is gebaseerd, in
dat gebied te garanderen. Een gebied met een natuurfunctie wordt ook als verdroogd aangemerkt als ter
compensatie van een te lage grondwaterstand water met een voor die natuurfunctie onvoldoende kwaliteit
moet worden aangevoerd."
2

Systeemeigen water wijkt qua chemische samenstelling (voor wat betreft relevante parameters als zuurgraad,
voedselrijkdom en saliniteit) niet af van water dat behoort bij de karakteristieke ecosystemen in een gebied.

Waterconservering in Nederland

heeft ingrijpen op regionale schaal mogelijk meer schadelijke neveneffecten tot gevolg, zoals
natschade aan agrarische bedrijven en aan bebouwing.

1 .2

Doelstelling

Dit onderzoek heeft tot doel een groot aantal ervaringen met waterconservering in Nederland bijeen
te brengen en te analyseren. De beoogde resultaten zijn:
(a)
(b)

een overzicht van mogelijke maatregelen die leiden tot waterconservering;
een bepaling van de waterhuishoudkundige effectiviteit van deze maatregelen: de hoeveelheid water die daadwerkelijk wordt vastgehouden over een lange of korte periode, met

(c)

inzicht in de positieve en negatieve neveneffecten;
een indicatie van de mate waarin diverse waterconserverende maatregelen elkaar kunnen
aanvullen.

Het overzicht van mogelijkheden met waterconservering wordt in de eerste plaats opgesteld voor de
beleidsvoorbereiding op landelijk niveau. Ter ondersteuning van de Vierde Nota Waterhuishouding
wordt aangegeven onder welke omstandigheden waterconserverende maatregelen effectief zijn.
Belangrijk is, dat het effect voldoende groot is om daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan de
terugdringing van de verdroging. In de afweging worden gunstige effecten als de vermindering van
droogteschade in de landbouw en de afvlakking van piekafvoeren meegenomen. Bovendien moet
duidelijk worden wanneer een regionale aanpak van waterconservering is te prefereren boven een
lokale aanpak. De nadruk in de inventarisatie ligt op technisch-hydrologische aspecten.
De resultaten van het onderzoek kunnen ook worden gebruikt door provincies en waterschappen bij
planvorming en gebiedsgericht onderzoek.

1 .3

Opzet van het onderzoek

In eerste instantie zijn d.m.v. literatuuronderzoek de ervaringen met waterconservering bijeengebracht. Tot nu toe zijn veel ervaringen met waterconservering opgedaan in REGIWA-proefprojecten.
Daarnaast zijn - vaak binnen natuurterreinen- maatregelen uitgevoerd door terreinbeherende instanties. Deze projecten waren veelal kleinschalig van aard. Waterconserveringsprojecte n op een grotere
schaal zitten nog hoofdzakelijk in de planfase. Om toch inzicht te krijgen in de werking van
waterconserverende maatregelen op regionale schaal, is gebruik gemaakt van modelstudies.
In aanvulling op de praktijkervaringen en modelstudies zijn enkele tientallen gesprekken gevoerd om
een beeld te krijgen van de meest recente ervaringen met waterconserverende maatregelen. De bij
de gesprekken betrokken personen en instanties zijn vermeld in bijlage 2.
In deze studie wordt de effectiviteit van waterconserverende maatregelen afgemeten aan de mate

2

Inleiding

erstand,
waarin de gewenste waterhuis houdkund ige situatie zich kan instellen (gewenste grondwat
wordt
Verder
gewenste waterkwa liteit). Ook het tijdstip van conserveren is daarbij van belang.
aan de
aandacht besteed aan het maatscha ppelijk draagvlak voor verschille nde maatrege len, en
kosten van de diverse maatregelen.
in
Watercon servering als middel om verdroogd e systemen te herstellen wordt meestal uitgevoerd
In deze
combinati e met maatregelen die gericht zijn op bestrijding van verzuring en eutrofiërin g.
studie komen alleen de hydrologis che maatregelen aan bod.

1 .4

Leeswijzer

De rapportag e van het project 'Watercon servering in Nederland' omvat twee deelrappo rten:
deel 1 'Verkenni ng van mogelijkh eden', en deel 2 'Ervaringe n met watercon servering '.
verwerkt.
Deelrappo rt 1 is het hoofdrapp ort waarin de belangrijk ste conclusie s uit deelrappo rt 2 zijn
en
In deelrappo rt 2 zijn praktijktoe passingen van verschille nde watercons erverende maatregel
beschreve n.
e
De vluchtige lezer wordt aangeraden om vooral de hoofdstuk ken 2, 6 en 8 te lezen. Belangrijk
kort
als
en
6,
tabellen en figuren zijn: tabel 3.1, tabel 5.1, figuur 5.1, alle tabellen in hoofdstuk
overzicht tabel 1 uit de samenvat ting.
.
Hoofdstu k 2 geeft een aantal belangrijke uitgangsp unten bij de gevolgde methode van onderzoek
De hoofdstuk ken 3, 4 en 5 zijn vooral theoretisc h van aard.
Hoofdstu k 6 geeft een samenvat ting van deelrappo rt 2, 'Ervaringe n met watercons ervering'.
In hoofdstuk 7 worden enige pakketten van maatregelen voorgeste ld, die van aard en omvang
ervering.
verschille n. Deze pakketten geven inzicht in mogelijke keuzen ten aanzien van watercons
5 opzoeken
Wie geïnteresseerd is in een bepaald gebied of een deel van Nederland kan in hoofdstuk
verder
met welk gebiedsty pe zij/hij volgens dit rapport te maken heeft, en kan vervolgen s daarmee
zoeken in de beide deelrapporten.
tregelen
In bijlage 3 is een overzicht van kostenind icaties voor zowel regionale ingrepen als detailmaa
basismateopgenome n; bijlage 4 biedt een overzicht van alle in deel 2 beschreve n projecten , die het
riaal vormen voor de conclusies die getrokken worden in hoofdstuk 6 en 8.
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Dit hoofdstuk geeft eerst een definitie van het begrip 'waterconservering ' en andere in het rapport
gehanteerde termen(§ 2.1 en 2.2). Vervolgens verduidelijkt dit hoofdstuk de werkwijze bij de
inventarisatie:
het gebruik van modelsimulaties als 'praktijkvoorbeelde n'(§ 2.3);
de gehanteerde criteria voor het bepalen van de effectiviteit van ingrepen in de waterhuishouding
(§ 2.4);

aandacht voor maatschappelijke aanvaardbaarheid van ingrepen in de waterhuishouding( § 2.5).

Definitie van waterconservering

2.1

In dit onderzoek is het van belang een uitgewerkte definitie van het begrip 'waterconservering ' te
gebruiken. Deze definitie, gebaseerd op (Van Bakel, 1996), luidt:
Waterconservering is het ingrijpen in de waterhuishouding met als doel de omvang van de
watervoorraad van een bepaald gebied (gedurende een bepaalde periode) te vergroten of de afname
daarin te vertragen ten gunste van de beschikbaarheid van systeemeigen 1 water in een andere
periode en/of op een andere lokatie.
Deze definitie geeft aan dat waterconservering niet hetzelfde is als vernatting (het permanente
behoud van een grotere watervoorraad).
De beschouwde watervoorraad beperkt zich tot het oppervlaktewater en het ondiepe grondwater
van een (deel)stroomgebied. Op diverse posten van de waterbalans kan worden ingegrepen om de
watervoorraad te vergroten (figuur 2.1 ):
1 berging vergroten: zoveel mogelijk berging van het neerslagoverschot in de winter;
2 afvoertermen van de waterbalans verkleinen:
vermindering van de ontwatering en de afwatering. Ontwatering is de afvoer van grondwaa
ter via het stelsel van drains, greppels, sloten en waterlopen. Afwatering is de afvoer van
b

oppervlaktewater via het stelsel van sloten en waterlopen;
verdampingsreduct ie: reductie van de gewasverdamping en de bodemverdamping;

vermindering van de wegzijging;
3 invoertermen van de waterbalans vergroten:
meer aanvoer van (systeemeigen) oppervlaktewater;
a
c

b
c

vergroten van de infiltratie;
vergroten van de kwel.

Waterconservering is geen doel op zich, maar een (belangrijk) middel om een gewenste waterhuishoudkundige situatie te realiseren.

Systeemeigen water wijkt qua chemische samenstelling (voor wat betreft relevante parameters als zuurgraad,
voedselrijkdom en saliniteit) niet af van water dat behoort bij de karakteristieke ecosystemen in een gebied.
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Waterbalans van de oppervlaktewa tervoorraad en ondiepe grondwatervoo rraad van
een stroomgebied

Sommige maatregelen leiden weliswaar tot een toename van de watervoorraad , maar vallen niet
onder de term waterconserve ring:

* Beregening uit grondwater valt niet onder de term waterconserve ring. Beregening leidt weliswaar
tot een toename van de watervoorraad in de onverzadigde zone, maar dit water wordt onttrokken aan het diepere grondwater. Netto verdwijnt water door verdamping en andere verliezen;
* Zoals eerder gesteld in § 1.3, valt de beperking van het verbruik van drink- of industriewater
buiten het kader van dit onderzoek.

2.2

Lokaal versus regionaal

Watersysteme n verschillen in omvang en complexiteit. Een watersysteem kan worden geanalyseerd
door binnen het watersysteem verschillende sub-watersyst emen te onderscheiden , die genest zijn.
Figuur 2.2 geeft een voorbeeld weer van een watersysteem dat is opgebouwd uit verschillende
geneste sub-watersyst emen. De figuur onderscheidt een hooggelegen Pleistoceen infiltratiegebie d
(een stuwwal, bijv. de Veluwe), een lager gelegen Pleistoceen gebied (bijv. de Gelderse Vallei) en
een Holoceen poldergebied (bijv. de Flevopolders). Het eerste orde-watersys teem is de grondwaterstroming tussen het hooggelegen infiltratiegebie d en het poldergebied, in ons voorbeeld de diepe
grondwaterstr oming tussen de Veluwe en de Flevopolders. Aan de rand van de Veluwe ontstaan
verschillende beken, die hun verdere verloop hebben in de Gelderse Vallei. De stroming van het
infiltratiegebie d naar de beken in de Gelderse Vallei komt in de figuur overeen met het tweede-ordewatersysteem . Binnen de Gelderse Vallei liggen verspreid zandruggen, waar hoofdzakelijk infiltratie
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plaatsvindt. De interactie tussen deze zandruggen en de beken binnen de Gelderse Vallei vormt het
derde-orde-watersysteem.

I

I

' - - - - - - - - - - - - - Hydrologisch subsysteem 18 orde------·

winter

Figuur 2.2: Verschillende geneste watersystemen (naar Kemmers, 1986)
Het aantal geneste sub-watersystemen varieert en hangt samen met de complexiteit van het
watersysteem en het detailniveau van de hydrologische systeemanalyse. Het watersysteem van de
Veluwe is complexer dan bijv. dat van het zuidoostelijke deel van Friesland. Overigens wordt de
complexiteit van een watersysteem door veel meer factoren bepaald dan alleen het aantal geneste
watersystemen. Ook het detailniveau van de systeemanalyse bepaalt het aantal geneste systemen:
het maakt natuurlijk uit of de analyse teruggaat tot op het niveau van beken of tot het niveau van
perceelssloten.
Deze studie onderscheidt bij het beschrijven van de effecten van waterconservering lokale en
regionale watersystemen. Lokaal en regionaal zijn relatieve begrippen. De hier gehanteerde definities
zijn dan ook werkdefinities.
Onder het lokale watersysteem verstaan we in deze studie het geheel van één of enkele geneste
sub-watersystemen binnen het beschouwde (natuur)terrein (enkele hectaren groot). Het aantal te
onderscheiden sub-watersystemen hangt af van de grootte van het terrein en het detailniveau
waarop de waterconserverende ingrepen plaatsvinden. Herstel van het lokale watersysteem is dus
mogelijk door compenserende maatregelen binnen het beschouwde (natuur)terrein (lokale maatregelen).
Het regionale watersysteem komt in deze studie overeen met alle overige sub-watersystemen,
waarbinnen het lokale watersysteem genest ligt. Om het regionale watersysteem voor een terrein te
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herstellen, moeten ook compenserende maatregelen buiten het terrein worden genomen (regionale
maatregelen).
De keuze tussen lokale en regionale waterconserverende maatregelen hangt samen met de mate
waarin de gewenste hydrologische situatie voor het terrein wordt bepaald door het lokale watersysteem en door het regionale watersysteem. Als voor een natuurterrein natte omstandigheden
gewenst zijn, ongeacht de basenrijkdom van het kwelwater, volstaat het om het lokale watersysteem te herstellen middels lokale maatregelen. Voor het herstel van kwelminnende vegetatie is het
nodig om het gebied te voorzien van voldoende diepe, basenrijke kwel, en moet worden ingegrepen
in het regionale watersysteem, met soms waterconserverende maatregelen buiten het terrein
(waterconservering op regionale schaal) als consequentie.

2.3

Het gebruik van hydrologische modelleringen als 'praktijkvoorbeelden'

Tot dusver zijn waterconserverende maatregelen voornamelijk uitgevoerd op lokale schaal. Het
aantal praktijkervaringen met regionale ingrepen t.b.v. waterconservering is vooralsnog klein. Om
ook inzicht te verkrijgen in de effectiviteit van maatregelen die op regionale schaal kunnen worden
getroffen, is in deze studie ook gebruik gemaakt van resultaten van verschillende modelstudies.
De nauwkeurigheid van modelstudies hangt af van de mate waarin het modelgebied is geschematiseerd, de nauwkeurigheid van de invoerdata en de calibratie (en verificatie) van het model. In de
literatuurstudie zijn alleen modelstudies meegenomen, waarvan duidelijkheid bestond over de modelschematisatie, de herkomst van de invoerdata en de calibratie en verificatie van het model.
Een bijkomend voordeel van modelstudies is, dat het inzicht kan geven in het toekomstig gedrag van
het door ingrepen veranderde systeem onder verschillende meteorologische omstandigheden
(weerjaren). De praktijkervaringen met projecten die kort geleden zijn afgerond zijn deels beïnvloed
door een aantal zeer natte winters en warme zomers gedurende de afgelopen vijf jaar. De variatie in
weersomstandigheden is in modelstudies beheersbaar gemaakt.
Een ander voordeel van modelstudies is dat zij de mogelijkheid bieden om de effectiviteit van
verschillende ingrepen onderling te vergelijken.

2.4

Bepaling van de effectiviteit van maatregelen

Om de effectiviteit van waterconserverende maatregelen te kunnen beoordelen is het nodig criteria
te kiezen aan de hand waarvan kan worden afgelezen in hoeverre de doelstelling is bereikt. De
criteria kunnen worden onderscheiden naar:
- Abiotische criteria, de omgevingsfactoren, vormen de randvoorwaarden voor het al dan niet tot
stand kunnen komen van de gewenste situatie. Voorbeelden zijn specifieke stromingspatronen,
bepaalde grondwaterstanden, een bepaalde waterkwaliteit.
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Biotische criteria en produktie-criteria karakteriseren de gewenste situatie. In het kader van
verdrogingsbestrijding zijn dat meestal bepaalde natte en vochtige vegetaties (vegetatietypen met

een hoge natuurwaarde). Ook kunnen bepaalde aquatische vegetaties het nagestreefde doel zijn.
Voor landbouw is een goede gewasproduktie de doelstelling; voor drinkwaterwinning een grote,
winbare voorraad schoon water.
Er zijn verschillende redenen om binnen dit onderzoek geen gebruik te maken van biotische criteria,
hoewel dat bij het vaststellen van de effectiviteit van verdrogingsbestrijding meestal wel wordt
gedaan.
In de eerste plaats dient waterconservering niet altijd alleen natuur, maar in sommige gevallen ook
landbouw, drinkwatervoorziening of recreatie. Er zijn dus uiteenlopende uiteindelijke doelstellingen,
ook al kunnen de abiotische randvoorwaarden hiervoor overeenkomen.
In de tweede plaats zijn veranderingen in vegetaties (of natuurwaarden) vaak pas op langere termijn
te verwachten. Het aantal (proef)projecten verdrogingsbestrijding waarin al veranderingen in
vegetatie zijn opgetreden is gering. Bovendien worden veranderingen in de vegetatie slechts ten
dele verklaard door hydrologische veranderingen; ook veranderingen in de voedselrijkdom en de
zuurgraad en de wijze van beheer zijn hierop van invloed. In het kader van het Nationaal Onderzoeksprogramma Verdroging (NOV) is een studie uitgevoerd naar de effecten van vernatting op
natte terrestrische ecosystemen (Van der Linden et al., 1996).
In deze studie meten we de effectiviteit van waterconservering af aan de mate waarin de gewenste
waterhuishoudkundige situatie wordt gerealiseerd. Deze hangt af van de ruimtelijke functie en de
potenties van een gebied. De gewenste waterhuishoudkundige situatie is uit te drukken in wensen
t.a.v. verschillende hydrologische stuurvariabelen. De gewenste situatie voor natuurgebieden is
uitgebreid beschreven in ecohydrologische literatuur (bijv. Van Beusekom et al., 1990). Figuur 2.3
geeft een voorbeeld van een methode om de gewenste waterhuishoudkundige situatie uit te
drukken, e.e.a. in samenhang met de eerdergenoemde te onderscheiden sub-watersystemen.
Voor aquatische natuur is vooral een goede waterkwaliteit van belang, alsmede een voldoende
waterdiepte. Inlaat van systeemvreemd 2 water is voor natuurgebieden in het algemeen niet
acceptabel, omdat het schadelijk is voor natuurlijke ecosystemen in een gebied. In een enkel geval
echter is droogte schadelijker en vormt de inlaat van systeemvreemd water een reële oplossing voor
natuurgebieden. Ook voor het functioneren van bufferzones rond natuurgebieden kan de inlaat van
systeemvreemd water nuttig zijn. Door de inlaat van water kunnen in de bufferzones hogere peilen
worden gerealiseerd en wordt de afstroming van systeemeigen water uit een natuurgebied zoveel
mogelijk beperkt.
Voor landbouw spelen voldoende draagkracht en bewerkbaarheid in het voorjaar een grote rol.
Hiervoor moet de grond in het vroege voorjaar voldoende droog zijn. Ook voor de kieming en de
zuurstofvoorziening mag de grond niet te nat zijn. Anderzijds is de vochtvoorziening in de zomer
vaak limiterend voor de groei van het gewas. Vanzelfsprekend zijn ook veiligheid en het voorkomen

2

Systeemvreemd water wijkt qua chemische samenstelling (op relevante eigenschappen zoals zuurgraad,
voedselrijkdom en saliniteit) af van water dat behoort bij de ecosystemen van een gebied
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van schade aan gebouwen belangrijke eisen die kunnen worden gesteld aan het watersystee m.
Deze studie meet de effectiviteit van waterconse rverende maatregelen af aan de volgende criteria:
a De stijging van de grondwater stand;
b De verhoging van de peilen van het oppervlakte water;
De mate waarin piekafvoere n worden vertraagd en afgevlakt;

c

d De verminderin g van de inlaat van systeemvre emd water;
e De toename van de kwel in gebieden met kwelafhanke lijke natuur .
...__ ................................•.......•.........•.••.......................•..............•......................•........ Hoogeveen
-······-··········· ··-················· ·····-·············· ···················· ················ Veldpodzol
--··············-····· ······················· ······················· ······················· ·········Beekeerd
-························································································Laagveen
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Alle criteria, m.u.v. het vertragen en afvlakken van piekafvoeren, zijn gericht op het herstel van
natuur. Het vertragen en afvlakken van piekafvoeren is primair gericht op de beveiliging tegen
overstromingen. Het verhogen van de grondwaterstanden en de oppervlaktewaterpeilen kan in
bepaalde gevallen ook nuttig zijn voor de landbouw.
De bovenstaande criteria zijn gebruikt voor het (zo goed mogelijk) kwantificeren van de effecten van
de projecten, beschreven in deel 2. Meestal zijn niet alle variabelen bemeten; in veel gevallen zijn
wel grondwaterstandsstijgingen (in centimeters of in de orde van decimeters) gegeven. De in de
rapporten opgenomen getallen betreffen over het algemeen seizoensgemiddelde waarden, en dan
vaak voor het deelgebied met het grootste effect. Stijgingen van oppervlaktewaterpeilen gelden
alleen voor de seizoenen, waarin peilbeheer mogelijk is. Soms zijn de veranderingen in het
peilregime bepaald. Deze veranderingen zijn veelal uitgedrukt in de vorm van overschrijdingskansen
van peilen of afvoeren. Reductie van waterinlaat is in het algemeen weergegeven in percentages, in
combinatie met absolute volumes.
Het voorkomen van kwel is om twee redenen gunstig voor het voorkomen van grondwaterafhankelijke natuur. Enerzijds zorgt kwel meestal voor natte omstandigheden, anderzijds kan regionale,
basenrijke kwel zorgen voor pH-gebufferde standplaatsomstandigheden . Bepaalde vegetaties zijn
afhankelijk van dergelijke gebufferde standplaatsomstandigheden . Deze vegetaties duiden we in dit
rapport verder aan als kwelafhankelijke vegetatie of natuur.
Verandering in kwelfluxen wordt gewoonlijk niet gemeten. Op basis van waterkwaliteitsmetingen
kunnen soms conclusies worden getrokken t.a.v. de verandering van kwelintensiteit en kwelsamenstelling. Verder kan een eventuele kwelverandering worden ingeschat op basis van grondwaterstandsmetingen en waargenomen veranderingen in de vegetatie. Met modelsimulaties kunnen
veranderingen in kwelintensiteit wel worden gekwantificeerd.
Het vergelijken van de projecten op basis van de vijf genoemde criteria is alleen zinvol, als dit wordt
gedaan per gebiedstype. Hiertoe is een indeling in gebiedstypen gemaakt (zie hoofdstuk 5). De
gebruikte criteria komen niet altijd overeen met de doelstellingen van de projecten. De aangebrachte
rangorde in de verschillende waterconserverende maatregelen betreft dus met name de effectiviteit
ten opzichte van elkaar en zegt minder over de mate waarin de doelstellingen van de diverse
projecten zijn gerealiseerd.

2.5

Maatschappelijk draagvlak

Gebrek aan financieel en bestuurlijk draagvlak voor waterconserverende ingrepen blijkt de belangrijkste vertragende factor bij de uitvoering van anti-verdrogingsmaatregelen te zijn (IWACO, 1992).
Dit is een stimulans om extra aandacht te besteden aan 'win-win'-situaties, waarbij verschillende
'watergebruikers' gebaat zijn bij uitvoering van waterconserverende maatregelen.
Wanneer bij waterconservering schade optreedt, proberen waterschappen een mogelijke oplossing
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te bereiken langs de volgende wegen:
1. schade voorkomen (o.a extra technische voorzieningen , lokatiekeuzal
2. schade met technische maatregelen compenseren (bijvoorbeeld extra drainage)
3. schadegevoelige gronden uitruilen tegen niet-schadegevoelige gronden
4. schade compenseren middels een financiële vergoeding.
Op basis van een bestuurlijk-juri dische analyse is aanbevolen om optredende natschade vooraf te
kapitaliseren en eenmalig af te kopen (Oe Putter en Van der Vlies, 1995). Op basis van deze
aanbeveling is het afkopen van natschade in bepaalde gevallen subsidiabel geworden in het kader
van de GEBEVE-regeling. Het probleem hoeft hiermee echter nog niet volledig te zijn opgelost: het
vooraf kwantificeren van de schade is niet eenvoudig en bedrijven aarzelen om een eenmalige
vergoeding te accepteren. De praktijk zal moeten uitwijzen hoe een en ander gaat lopen.
Financiële compensatie biedt geen structurele oplossing voor de problemen die in feite op het vlak
van de ruimtelijke ordening liggen. Het draagvlak voor waterconserve rende ingrepen met aanzienlijke
ruimtelijke uitwerking hangt daarom veelal af van de mogelijkheden tot veranderingen in de
ruimtelijke functie van een gebied en om wijzigingen in het grondgebruik tot stand te brengen.
Positieve factoren zijn een heldere visie op het gewenste grondgebruik, een voldoende lange
uitvoeringsterm ijn, participatie van betrokkenen in alle planfasen, voldoende middelen voor
'flankerend' beleid en allertheid om op actuele ontwikkelingen in te spelen.
Hoewel deze studie vooral een technische invalshoek heeft, wordt ook enige aandacht besteed aan
schade versus baten van ingrepen in de waterhuishoud ing. Per type maatregel is een kostenindicatie
gegeven op basis van de kosten die in diverse projecten zijn gemaakt (zie bijlage 3). In hoofdstuk 7
wordt bovendien geschetst hoe veranderingen in de ruimtelijke ordening kunnen bijdragen aan de
mogelijkheden voor realisatie van waterconserve ring.
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3

Dit hoofdstuk gaat in op de verschillende mogelijkheden om water te conserveren. Tevens is per
type maatregel aangegeven welke gebiedseigenschappen het succes van deze maatregel beïnvloeden.
Waterconserverend e maatregelen kunnen op verschillende plaatsen in het hydrologische systeem
ingrijpen (zie figuur 2.1). Per waterbalanspost uit figuur 2.1 is in tabel 3.1 aangegeven welke
waterconserverend e maatregelen mogelijk zijn. De paragraafindeling van dit hoofdstuk volgt de
structuur van deze tabel.

Tabel 3.1
Water-

§

Mogelijke waterconserverend e ingrepen
Concrete maatregelen

Ingreep in het hydrologische systeem

balanspost
ontwatering

3.1

Beperking van de ontwatering door:
3.1.2 verhoging van de drainagebasis 2

minder sloten, verwijderen buisdrainage
verhoging slootbodem, aanleg stuwen

3.1.3 aanpassing ontwateringsnormen en peilbeheer

bijstellen ontwateringscriteria

3.1 .1 verhoging van de drainageweerstand 1

3.2

3.3

3.4

3.5

afwatering

Beperking van de afwatering door:
3.2.1 aanpassing ontwerpnormen voor afwatering

voorkom overdimensienering v. afwatering

3.2.2 vergroten stromingsweerstand

bodemverhoging, minder onderhoud

3.2.3 verlengen afvoerroute

hermeandering, aansluiten oude bovenlopen

berging van

Creëren van extra berging door:

oppervlakte-

3.3.1 oppervlakte open water vergroten

water

3.3.2 peilfluctuaties toestaan

retentiebekkens, meer waterpartijen
minder strak handhaven van het polderpeil

verdamping,
oppervlakte-

Beperking verdamping en oppervlakte-afvoer door:
3.4.1 aanpassing gewaskeuze en bodembedekking

minder verdampende gewassen, verloofing

afvoer

3.4.2 infiltratie vergroten

vervangen asfalt door klinkerverharding

kwel

Bevorderen van de kwel door:
3.5.1 verhoging stijghoogte in de infiltratiegebieden

verminderen grondwateronttrekkinge n

3.5.2 verminderen wegzijging naar

ingraven van kwelschermen
drooglegging diepe polders verminderen

aangrenzende gebieden

2

de weerstand tegen grondwaterstroming naar watergangen en drainbuizen
de grondwaterstand die bereikt wordt na een droge periode; voor een uitgebreide definitie zie § 3.1

3.1

Beperking van de ontwatering

De ontwatering kan worden beperkt door:
1) De drainageweerstand te vergroten.
De drainageweerstand is de weerstand die grondwater ondervindt tegen stroming naar de
ontwateringsmidde len (drain buizen, greppels en sloten).
2) De drainagebasis te verhogen.
De drainagebasis is de grondwaterstand waarbij de afvoer gelijk is aan nul. Voor sloten en
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vaarten in peilbeheerste gebieden en voor permanent watervoerende watergangen in vrij
afwaterende gebieden komt de drainagebasis overeen met het (al dan niet gehandhaafde)
oppervlaktewaterpeiL Voor droogvallende sloten, greppels en drains is de drainagebasis gelijk aan
de bodem van de sloten en greppels cq. de diepte van de drainbuizen.
3.1.1

Verhoging van de drainageweerstand

Door de drainageweerstand te verhogen, neemt in perioden met een neerslagoverschot de opbolling
van de grondwaterspiegel tussen de ontwateringsmiddelen toe. In poldergebieden neemt in droge
perioden de infiltratie vanuit het oppervlaktewater af, waardoor de grondwaterstand tussen de
ontwateringsmiddelen verder onder het polderpeil kan zakken.
De drainageweerstand wordt met name bepaald door de afstand tussen de ontwateringsmiddelen,
de radiale- en intreeweerstand van de ontwateringsmiddelen, het doorlaatvermogen (kD) van de
deklaag en het al dan niet aanwezig zijn van een ondiepe weerstandsbiedende laag en indien van
toepassing de verticale weerstand van deze laag.
De drainageweerstand kan worden vergroot door, voor zover mogelijk, in te grijpen in de bovengenoemde gebiedseigenschappen:
1. vergroten van de afstand tussen de ontwateringsmiddelen (verwijderen van sloten of drainbuizen)
Hierdoor neemt vooral de weerstand tegen horizontale grondwaterstroming toe. Het effect is in
slecht doorlatende gronden en bij kleine slootafstanden groter dan in goed doorlatende gronden
met grote slootafstanden. Met name de grondwaterstanden midden tussen de ontwateringsmiddelen zullen stijgen (figuur 3.1 a).
2. verhogen van de radiale- en intreeweerstand van de ontwateringsmiddelen
Deze kan worden vergroot door de natte omtrek van de ontwateringsmiddelen te verkleinen. De

intreeweerstand kan ook worden vergroot door de sliblaag op de slootbodem dikker te laten
worden. Dit kan met name in poldergebieden door minder vaak te baggeren. Deze maatregel leidt
met name in de buurt van ontwateringsmiddelen tot een stijging van de grondwaterstand (figuur
3.1 b).
A

B

t~t
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Figuur 3.1 a

Figuur 3.1 b

Effect van vergroting

Effect van verkleining

van de slootafstand

van de slootdimensies

3. het doorgraven van weerstandsbiedende lagen voorkomen
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Als een watergang door een weerstandbied ende laag (bijvoorbeeld keileem) heen wordt
gegraven, neemt de drainageweers tand sterk af. Dit moet zoveel mogelijk worden voorkomen,
temeer omdat herstel van een dergelijke laag meestal niet mogelijk is.
Terugkoppelin gsmechanisme n
Een stijging van de grondwatersta nd kan terugkoppeling smechanismen in gang zetten, die het
waterconserve rende effect van bijv. verhoging van de drainageweers tand deels teniet doen:
- Ondieper gelegen drainagesyste men kunnen aan de ontwatering gaan bijdragen, waardoor de

-

drainage meer dan proportioneel toeneemt. Als de grondwatersta nd tot maaiveld stijgt, treedt
ook nog oppervlakkige afstroming op.
De verdamping neemt toe. Dit mechanisme speelt een belangrijke rol in de zomer, vooral in
bodems waarin permanent nalevering uit grondwater optreedt.
Het is mogelijk dat diepe kwel wordt weggedrukt, doordat het versc!lil tussen de diepe stijghoogte en de grondwatersta nd afneemt. Eventuele wegzijging kan toenemen. De mate waarin dit
optreedt hangt onder meer af van het al dan niet aanwezig zijn van een ondiepe weerstandsbie dende laag, de weerstand van deze laag en van het verschil in stijghoogte tussen het kwelgebied
en het infiltratiegebie d.

3.1.2

Verhoging van de drainagebasis

Door de drainagebasis te verhogen stijgt de grondwatersta nd in de aanliggende percelen (figuur
3.2). De stijging van de grondwatersta nd is echter minder dan de verhoging van de drainagebasis.
Dit komt door de bovengenoem de teru~koppelingsmechanismen.

_t._____~_

_.__t

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111

Figuur 3.2 Effect van verhoging van de drainagebasis
De drainagebasis kan worden verhoogd door:
a de watergangen te verondiepen
Wanneer oppervlaktewa terpeilen niet gehandhaafd kunnen worden is na droogvallen de
bodemhoogte de drainagebasis. Verhogen van de bodem (verondieping) , waardoor de watergang
eerder droogvalt, heeft als gunstig gevolg dat de grondwatersta nd minder snel verder daalt.
b stuwen aan te leggen
Dit zorgt voor een verhoging van het peil van het oppervlaktewa ter en dus een vermindering van
de drainage. De maatregel is alleen zinvol als in het gebied voldoende water kan worden
vastgehouden en is dus niet geschikt voor hellende gebieden of gebieden met een goed
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doorlatende ondergrond.
3.1.3

Aanpassing van ontwateringsn ormen en peilbeheer

De voorgaande twee paragrafen beschrijven de technische mogelijkheden om de ontwatering te
verminderen. Binnen natuurgebiede n kunnen deze maatregelen vaak onbelemmerd worden
doorgevoerd. In omliggende landbouwgebie den zijn de mogelijkheden vaak beperkt door de eisen die
de landbouw stelt aan de ontwatering en het peilbeheer. Desalniettemin is het ook in landbouwgebieden vaak mogelijk de ontwateringsn ormen en het peilbeheer aan te passen zonder daarmee
onevenredige schade te veroorzaken. Deze paragraaf gaat hier verder op in.
Ontwateringsn ormen
Bij het ontwerpen van de ontwatering wordt meestal uitgegaan van de hoogste grondwatersta nd die
mag optreden bij een bepaalde afvoerintensite it. De ontwateringsc riteria zijn meestal tot stand
gekomen op basis van ervaring, bijvoorbeeld: een grondwatersta ndsdiepte van 50 cm -mv bij een
maatgevende afvoer van 7 mm/d is de ontwateringsn orm voor bouwland. Ook voor andere typen
grondgebruik zijn dergelijke criteria ontwikkeld (Werkgroep Herziening Cultuurtechnis ch vademecum,
1988).
De normen zijn bepaald voor vlakke gronden die peilbeheerst zijn en geringe bergingsveran deringen
kennen. Voor hellende gebieden zijn de normen niet geschikt (Bouwmans, 1994). Inzicht in de
consequenties van overschrijding van de normen is bij de meeste waterbeheerde rs beperkt
aanwezig. Hierdoor past men de normen vaakstricterto e dan, gezien het indicatieve karakter van
de normen, eigenlijk nodig is.

Figuur 3.3 Grote slootafstand (grote drainageweers tand) met lage drainagebasis versus kleine
slootafstand met hoge drainagebasis.
Een grote slootafstand in combinatie met een diepe drainagebasis leidt tot hoge opbolling en diepe
uitzakking van het grondwater in de loop van een jaar. Deze grote seizoensfluctu atie leidt tot overdracht van water van perioden met een overschot naar perioden met een tekort en heeft derhalve
een waterconserve rende werking (TAUW, 1992). Wanneer het echter niet puur om het conserveren
van water gaat, maar om de gewenste waterhuishoud kundige situatie, blijkt dat voor veel vegetaties
en gewassen deze vorm van conserveren niet geschikt is, omdat zij een sterke grondwaterstandsfluctuat ie niet verdragen.
Een kleine afstand tussen de ontwateringsm iddelen in combinatie met een zo hoog mogelijke
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drainagebasis (fig. 3.3) leidt tot vrij stabiele, hoge grondwaterstanden. Uit figuur 3.4 blijkt, dat in
het gegeven geval halvering van de drainafstand ruimte biedt voor het verhogen van de drainagebasis met ruim 40 cm bij een gelijke ontwateringseis.
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Figuur 3.4 Mogelijke verhoging van de drainagebasis bij halvering van de drainafstand (Van der
Schaaf, 1995)
Peilbeheer
Momenteel is het nog bijna overal in Nederland de gewoonte twee verschillende streefpeilen vast tE:)
stellen. Het lage winterstreefpeil dient om in het vroege voorjaar voldoende drooglegging voor de
landbouw te realiseren. Het zomerstreefpeil wordt bereikt door stuwen hoog in te stellen en
eventueel wateraanvoer. Het relatief hoge peil dient voor de watervoorziening van landbouwgewassen (door middel van subinfiltratie) en in veengebieden voor het tegengaan van klink en schade aan
bebouwing. Om meer van het neerslagoverschot (dat gewoonlijk 's winters ontstaat) te conserveren is een meer natuurlijk peilregime gewenst, dat wil zeggen hogere winterpeilen en lagere
zomerpeilen.
In hellende gebieden is het invloedsgebied van elke stuw klein en zijn veel stuwen nodig om
streefpeilen te handhaven. In gebieden met een goed doorlatende ondergrond kan het zomerstreefpeil meestal niet worden gehandhaafd; oppervlaktewater stroomt weg via de ondergrond.
Stuwpeilverhoging is mogelijk in permanent watervoerende waterlopen, maar niet in waterlopen die
droogvallen in droge perioden: daar is verhoging van de waterbodems (verondiepen) een geschikte
maatregel.
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Door aanpassing van het peilbeheer kan vaak meer water worden geconserveerd. Enige mogelijkheden zijn:
a. Peilvakken kleiner van omvang maken. Het peil is in het algemeen afgestemd op de laagste delen
binnen een peilvak. Door de peilvakken te verkleinen kan voor een groot deel van een gebied de
drainagebasis omhoog. Voor veel natuurgebiede n is het gewenst om een apart peilvak aan te
leggen, waardoor er een betere afstemming op de gewenste waterhuishoud ing plaatsvindt. Het
creëren van kleinere peilvakken brengt wel extra kosten met zich mee; de vroegere rentabiliteitscriteria bij landinrichting komen hierdoor grotendeels te vervallen.
b. Door het peilbeheer te automatiseren , kan sneller worden gereageerd op grote neerslaghoeveelheden. Bij gelijkblijvende veiligheidsmarges kan hierdoor de drainagebasis omhoog.
c. Momenteel beantwoordt het peilbeheer aan de eis dat de ontwatering de agrariër niet mag
belemmeren in zijn gewaskeuze. In praktijk betekent dit dat in de meeste gebieden de ontwatering is afgestemd op akkerbouw-no rmen. Door deze eis los te laten kunnen grote gebieden
worden ontwaterd op basis van grasland-norm en i.p.v. akkerbouw-no rmen, waardoor de drainagebasis ongeveer 20 cm omhoog kan. Een nadeel hiervan is echter dat de flexibiliteit van de
agrariër kleiner wordt, waardoor potentieel schade op kan treden (bijv. als het economisch
interessant is om grasland om te zetten in bouwland).
d. De eis dat drainbuizen boven het oppervlaktewa terniveau moeten uitmonden is overbodig
(behalve soms met oog op onderhoud); drainage werkt ook als ze onder water uitmonden, zij het
minder sterk vanwege het lagere potentiaalvers chil. Hoge zomerpeilen in combinatie met onder
water liggende drains kunnen voor subinfiltratie dienen, waardoor de droogteschade afneemt.
e. Door meer variatie toe te laten in het zomerstreefpeil neemt de waterinlaatbeh oefte fors af.
f. Instelling van hoge peilen aan het einde van de winter en het begin van het voorjaar leidt tot een
verminderde waterinlaatbeh oefte in de zomer. Het is mogelijk dat hierdoor in het voorjaar de
ontwatering landbouwkund ig niet optimaal is.
Mogelijkheden om periodiek water te conserveren

Periodiek water conserveren is het tijdelijk bergen van neerslagovers chotten om in perioden van
neerslagtekort van nut te kunnen zijn. Het meest geëigende middel om periodieke waterconserve ring
te bewerkstellige n is geautomatisee rd (computeronde rsteund) peilbeheer.
Periodieke waterconserve ring is effectief als daardoor in droge perioden, met name in de zomer, de
hoeveelheid beschikbaar water toeneemt. Tijdens de voorafgaande periode moet het neerslagoverschot zijn opgeslagen. Knelpunten kunnen zijn:
a) In perioden met een verdampingso verschot (zomer) is weinig of geen water beschikbaar in het
oppervlaktewa terstelsel. In vrij afwaterende gebieden treden dikwijls afvoerloze situaties op, en
vallen beken droog. Te weinig water conserveren in winter en voorjaar leidt daar onherroepelijk
tot droogteschade in de zomer (en soms ook al in het voorjaar). Ook in peilbeheerste gebieden is
niet altijd systeemeigen water beschikbaar.
b) De kwaliteit van stilstaand oppervlaktewa ter verslechtert.
Het periodiek conserveren van water in het voorjaar is alleen zinvol als de natschade aan de
landbouw in het voorjaar minder is dan de droogteschade in de zomer. Behalve van meteorologisc he
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variaties hangt dit af van:
Het soort gewas;
Gewasprijzen;
Kosten en mogelijkheden van bestrijding van droogteschade (beregening en wateraanvoer);
Gevoeligheid van de grond: natschade door hoge grondwaterstanden kan klein zijn ten opzichte
van de 'gewone' schade door variaties in de weersomstandigheden;
Bedrijfszekerheid. Uit praktijkonderzoek op proefboerderijen is gebleken dat de gewasproduktie
op goed en minder goed ontwaterde percelen, gesommeerd over een reeks van jaren, elkaar niet
veel ontloopt (Bouwmans, 1994). In droge jaren haalt men op natte percelen de hoogste
opbrengsten, in natte jaren op droge percelen. Een mix van droge en natte percelen geeft
gemiddeld de meest constante opbrengst. Dit is het meest gunstig voor de bedrijfsvoering.
Periodieke waterconservering is met name mogelijk in het voorjaar en de voorzomer. Later in het
seizoen is er meestal weinig water meer te conserveren. De mogelijkheden voor het periodiek
conserveren van water zijn beperkt, omdat het al snel natschade voor de landbouw tot gevolg heeft.
Omdat dit per grondsoort, gewasteelt en waterhuishoudkundige situatie verschilt, worden in deel 2
enige praktijkvoorbeelden gegeven (deel 2, §2.5).
3.2

Beperking van de afwatering

De afwatering is te beperken door de stromingsweerstand te vergroten en de afvoerroute te
verlengen. Paragraaf 3.2.1 handelt over de mogelijkheden om de bestaande afwateringsnormen aan
te passen. De paragrafen 3.2.2 en 3.2.3 gaan in op de technische maatregelen om de afwatering te
beperken {vergroting stromingsweerstand en verlenging van de afvoerroutel.
3.2. 1

Aanpassing ontwerpnormen voor de afwatering

Voor het dimensioneren van waterlopen gelden de volgende afwateringsnormen (Werkgroep Herziening Cultuurtechnisch vademecum, 1988):
Bij halve maatgevende afvoer 1 mag het slootpeil ( = het NW-normpeil) de gewenste drooglegging op niet meer dan 5-10% van het oppervlak van het afwaterende gebied onderschrijden,
en op niet meer dan 10-15% overschrijden. Om te kunnen voldoen aan landbouwkundige
ontwateringsnormen, moet het peil minstens 10 cm onder de drainagediepte liggen.
De ontworpen watergang mag bij maatgevende afvoer 2 geen peilen boven het Hoog Waternormpeil geven. Inundaties mogen slechts eenmaal in de honderd jaar optreden.
Bij maatgevende afvoer en streefpeil mag de maximaal toelaatbare stroomsnelheid niet overschreden worden {waarden voor de maximale stroomsnelheid zijn vermeld in het Cultuurtechnisch
Vademecum).

De halve maatgevende afvoer wordt 10 à 20 dagen per jaar overschreden. Voor de bepaling van de maatgevende afvoer
van een afwateringseenheid zijn richtlijnen gegeven (Werkgroep Herziening Cultuurtechnisch vademecum, 1988), die
gedifferentieerd zijn naar bodemsoort en grondwatertrap; hoe hoger de grondwaterstanden, des te hoger de maatgevende afvoer. Voor gebieden met kwel wordt de maatgevende afvoer verhoogd met de grootte van de kwelintensiteit;
ook wordt deze verhoogd voor lozingen van rioolstelsels.
2

De maatgevende afvoer wordt 1 à 2 dagen per jaar overschreden.
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Het NW-norm peil blijkt vaak aan de droge kant te zijn, met als gevolg dat de afwaterin g
vaak is
over-gedimensioneerd. Vaak worden uit economische overwegin g nog aanvullende eisen
gesteld,
die de over-dimensionering nog verder in de hand werken (Bouwma ns, 1994):
Er bestaat een minimum- profiel met een bodembreedte van 0.5 men een diepte van 1.0-1.2
m
beneden maaiveld (in verband met de afmetinge n van onderhou dsmaterie el).
Soms is voor de bevaarbaarheid of voor beregening een minimale waterdiep te vereist.
Nieuwe waterlope n zijn het goedkoop st als ze zo diep mogelijk worden aangelegd (minimaal
landverlies).
Voorkome n van over-dime nsionering
Het over-dimensioneren van waterlope n kan op de volgende manieren worden voorkome
n
(Bouwma ns, 1994; G. Schouten , mond.me d.):
Voorkom het stapelen van veiligheidsmarges voor het bepalen van de drooglegg ingseis (in
de
huidige situatie ligt de drooglegg ingseis vaak een eind onder de gewenste ontwaterin gsdiepte)
.
In veel gebieden kan men op de maatgeve nde afvoeren 0.1 tot 0.2 J.s· 1 .ha·1 in mindering
brengen
doordat door de verdrogin g de kwel is afgenomen.
Ontwerpe n op 15% tot 35 % van de maatgevende afvoer (treedt in de praktijk 10 à 20 maal
per
jaar op) i.p.v. de halve maatgeve nde afvoer.
Bij herinricht ing watergang en niet verdiepen, maar verbreden; dit met het oog op een zo
hoog
mogelijke drainagebasis (afwaterin gsleidinge n ontwatere n de aanliggende percelen). Verbredin
g
kost wel meer grond, maar is vaak te realiseren in het kader van verbinding szones voor de
Ecologische Hoofdstru ctuur (EHS).
Om veelvuldig aan- en afslaan te voorkome n stoppen veel gemalen geruime tijd na het bereiken
van het gewenste peil. Verbredin g van de watergang bovenstro oms van het gemaal levert
extra
berging op, waardoor de marge voor het afslaan kan worden verkleind.
Het zogenaamde 'minimum profiel' afschaffen .
Het project WATERNOOD (projectgr oep WATERNOOD, in voorberei ding) gaat verder in op
methoden om meer water te conserveren bij het dimensioneren van de af- en ontwateri ng.
De
projectgro ep dringt erop aan af te stappen van het strict toepassen van normen en over
te gaan op
het situatie-sp ecifiek ontwerpe n van af- en ontwateri ng.
3.2.2

Vergrotin g stromings weerstan d

Hoe groter in een watergang de weerstand tegen stroming is, des te trager verloopt de afvoer.
De
weerstand kan op verschillende manieren worden vergroot. De effecten van de verschillen
de
vormen van stremming op de waterdiep te bij maatgevende, halve maatgeve nde en gemiddeld
e
afvoer zijn afgebeeld in figuur 3.5b t/m e. Figuur 3.5a geeft de referentie situatie weer.
1 Profielverkleining
Profielverkleining leidt tot bovenstro omse opstuwing .
a Versmalling (fig. 3.5b).
Het gemiddelde waterpeil wordt hoger, waardoor de afwaterin g vertraagd wordt en de grondwaterstande n stijgen. De stroomsne lheid neemt toe, alsmede de kans op inundaties .
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b

c

Verbreding in combinatie met bodemverhoging (fig. 3.5c). Door te verbreden wordt het NWnormpeil bij hoge afvoeren minder vaak overschreden. Door het creëren van extra berging komen
het NW-normpeil en het gemiddelde peil dichter bij elkaar te liggen.
Tweefasen-bedding (ook wel accolade-profiel genoemd, fig. 3.5d)
Profielverkleining en een relatief hooggelegen drainagebasis in zowel gemiddelde als droge
situaties is het grote voordeel. Bij normale afvoer wordt het water getransporteerd in een smalle
laagwater-bedding (profielverkleining) en bij piekafvoeren in een ondiepe en brede hoogwaterbedding. Er mag geen hoge vegetatie in de hoogwater-bedding staan, omdat deze bij hoge peilen
daadwerkelijk moet kunnen bijdragen aan de

doors~roming.
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Figuur 3.5a
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Figuur 3.5b

Effect van versmalling op de waterpeilen
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Effect van verondieping en verbreding

~----------Hw
---------------===~~~~~gem.grondw.stand

----------------

NW

. ---------- 3 " - - - - - - - - - - - - - - g e m .
min. drainagebasis

Figuur 3.5d

Effect van versmalling van de laagwaterbedding en verbreding van de hoogwaterbedding (accolade-profiel)
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gem.grondw.stand
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Figuur 3 .5e

Effect van vegetatie

2 Minder maaien en opschonen
Extensivering van maaien en schoonmaken leidt tot meer wrijving en obstructie .
Obstructie door waterplanten is gebonden aan het groeiseizoen van de planten , maar kan dan een
groot deel van het profiel vu llen (fig . 3 .5e); stroming treedt bijna alleen op in delen van het
dwarsprofiel waar geen planten staan . Door extensivering van opschonen treedt door sedimentati e
tevens bodemverhogi ng (profielverklein ing) op .

Figuur 3.6 Accoladeprofie l in de Vloed graaf (Verdonschot et al. , 1995)
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Verlengen van de afvoerroute

3.2.3

De hoeveelheid systeemeigen water die in een stroomgebied blijft kan vergroot worden door de
route naar het lozingspunt te verlengen.
1. Hermaandering van beken is een manier om het beektraject te verlengen. Hermaandering vindt
vaak plaats in het kader van beekherstelprojecten. Vaak wordt in deze projecten de bedding van
de beek uitgegraven om voldoende afvoer te kunnen garanderen (accoladeprofiel). De waterconserverende werking van deze projecten is dan zeer gering.
2. Vooral stedelijk water komt gewoonlijk snel tot afstroming. Via verharde oppervlakken en het
rioleringsstelsel wordt het snel naar rioolwaterzuiveringsinstallati es gebracht, vanwaar het na
zuivering zo snel mogelijk wordt afgevoerd. Een aanzienlijke hoeveelheid water uit stedelijke
gebieden kan gebruikt worden om in het stroomgebied te circuleren, door:
a) schoon en vuil water te scheiden;
b) water uit rioolwaterzuiveringsinstallati es te gebruiken voor beregening of subinfiltratie.
3. Opnieuw aansluiten van oorspronkelijke bovenlopen (nu kortgesloten met een ander stroomgebied via een watergang die de waterscheiding doorsnijdt) op de benedenloop van een beek. Dit
leidt ertoe dat afvoer uit het bovenlopengebied een langere afvoerweg krijgt. Bovendien stijgen
de peilen door de verhoogde afvoer.
3.3

Vergroten van de oppervlaktewaterberging

3.3.1

Oppervlakte open water vergroten

Vergroten van het oppervlakte-aandeel open water in een gebied kan op veel manieren plaatsvinden:
aanleg van bassins om regenwater op te vangen;
bergingsvijvers in woongebieden, om schoon regenwater niet via riolering te hoeven afvoeren;
in Jaagveengebieden het aantal sloten en de breedte ervan vergroten;
verbreding in de vorm van tweefasen-beddingen in gebieden met fluctuerende oppervlaktewaterpeilen (§3.2.2);
Vergroting van de oppervlakte open water zorgt in alle gevallen voor meer bergingsmogelijkheden en
dus een betere opvang van piekafvoeren. Als fluctuaties in het peil toelaatbaar zijn, is een
bijkomend voordeel dat er in droge tijden minder water hoeft te worden ingelaten. Het extra
geborgen water kan worden benut door de land-en tuinbouw en (in geval van laagwaardige
gebruiksdoelen) ook door de industrie en de consument. Extra aanwezig systeemeigen water kan in
droge perioden worden teruggevoerd naar natuurgebieden.
3.3.2

Peilfluctuaties toestaan

Het huidige peilbeheer in polders verhindert dat er optimaal water wordt geconserveerd en werkt de
inlaat van systeemvreemd water in de hand. Immers, om het relatief lage winterpeil te handhaven
wordt het winterse neerslagoverschot zo snel mogelijk uitgeslagen. Het zomerpeil kan daarentegen
vaak alleen door waterinlaat worden gehandhaafd.
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Door fluctuaties in het oppervlaktewaterpeil toe te laten kan soms een aanzienlijke hoeveelheid
water worden geconserveerd (dit hangt m.n. af van het aandeel open water in een gebied). De
speelruimte waarbinnen de peilen kunnen worden losgelaten wordt bepaald door de mate waarin
droogte- en natschade aan landbouw en natuur kunnen optreden, het gevaar voor inundaties en het
gevaar voor zettingsschade aan gebouwen.
De belangrijkste reden om peilfluctuaties toe te staan is meestal het vermijden van de inlaat van
systeemvreemd water. De mate waarin de waterkwaliteit verbetert wordt gewoonlijk afgewogen
tegen de genoemde nadelen van deze maatregel.
3.4

Beperking van de verdamping en oppervlakte-afvoer

Verdamping van de bodemvochtvoorraad is een waterafvoerpost die vooral door ingrepen in de
bodembedekking gewijzigd kan worden. Conserveren van grondwater is effectiever dan oppervlaktewaterberging; door infiltratie te bevorderen wordt water langer vastgehouden en zijn de directe
verdampingsverliezen kleiner. Ook leidt een toename van de infiltratie tot een afname van de
oppervlakte-afvoer. De verdamping van bodemvocht is afhankelijk van de bodembedekking. Zowel
de structuur van de bodem, als de gewasverdamping zelf speelt daarbij een rol.
3.4.1

Aanpassing gewaskeuze en vegetatie

Onderscheid is te maken naar de verdamping van natuurlijke vegetaties en van landbouwgewassen.
a verdamping van natuurlijke vegetaties
Hoog opgaande vegetaties verdampen doorgaans meer dan korte vegetaties, maar dit is
afhankelijk van meerdere factoren, zoals soortensamenstelling, structuur en de vochtvoorziening.
Uit onderzoek is gebleken dat bepaalde naaldboomsoorten (zgn. 'donker naaldbos', o.a. Douglas
en Fijnspar; 'licht naaldbos', w.o. Grove Den niet) meer verdampen dan loofboomsoorten - tot
ca. 50% (Van Beusekom et al., 1990). De voornaamste oorzaak hiervoor is de hogere interceptieverdamping van donker naaldbos. In gebieden met veel bos biedt de omschakeling van
'donker' naaldhout op loofhout of 'licht' naaldhout een goede mogelijkheid voor waterconservering. Nog effectiever is het om bossen te kappen, ten gunste van lage vegetaties zoals heide of
zelfs stuifzand. Verder kan het zinnig zijn om plantensoorten die relatief veel verdampen, zoals
Pijpestrootje, Berk en Populier, uit natte natuurgebieden te verwijderen.
b Gewasverdamping
Door de verhoogde produktiviteit in de landbouw is de gewasverdamping in Nederland de laatste
decennia toegenomen. Voor aardappelen is berekend dat de toename 15-25% bedraagt, voor
grasland eveneens 15-25% (Querner et al., 1994; Van Bakel en De Wit, 1995).
Overschakelen op gewassen en gewasvariëteiten met een lagere verdamping en het minder
intensief verbouwen van gewassen biedt mogelijkheden voor waterconservering en kan tevens
leiden tot een vermindering van de droogteschade aan de landbouw.
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3.4.2

Infiltrat ie vergrot en

Als er minder water tijdelijk in de vorm van plassen wordt geborge
n, maar direct infiltree rt, neemt
daardoo r de bodemv erdamp ing af en wordt er dus extra water gecons
erveerd . De infiltrati e van
neerslag in de bodem is op verschi llende maniere n te bevorde ren:

a De keuze van verhard ing
De infiltrati e van neerslag die valt op verhard e oppervl akten is te bevorde
ren door te kiezen voor
een klinker- verhard ing i.p.v. asfalt.
b Bodem structu ur
Een goede bodems tructuu r (geen verslem ping) zorgt ervoor, dat veel
water infiltree rt en ten
goede komt aan de grondw atervoo rraad, waardo or de bodemv erdamp
ing afneem t. Tevens zorgt
een goede bodems tructuu r ervoor dat de oppervl akte-af voer richting
ontwate ringsmi ddelen
vermind ert en dat er dus meer water in de bodem wordt geborge n.
c Subinfi ltratie
Water uit de waterga ngen (vooral ontwate ringsmi ddelen) kan via
subinfil tratie de grondw atervoorraa d aanvullen in tijden met een neersla gtekort.
Meer infiltrat ie beteken t een vermind ering van de oppervl akte-afv oer,
die een snelle bijdrage levert
aan piekafv oeren. Infiltrat ie vertraa gt afvoerp ieken en verlaag t de
topafvo er, zie figuur 3.7.

afvoer van onverhard oppervlak

tijd

Figuur 3.7 Afvoer van een verhard oppervl ak en van een onverha
rd oppervl ak (Werkg roep Herziening Cultuur technis ch vademe cum, 1988)
3.5

Herstel len van de kwel

De sterkte van kwel en wegzijg ing is afhanke lijk van het stijghoo gtevers
chil tussen het freatisc he
pakket en de dieper gelegen watervo erende pakkett en en de weersta
nd van de doorstr oomde
bodeml agen. De kwel kan worden bevorde rd door de stijghoo gte
in de infiltrati egebied en te
verhoge n en door de wegzijg ing naar aanligg ende gebieden waar
mogelij k tegen te gaan.
3.5.1 ·

Verhog ing stijghoo gte in de infiltrati egebied en

De regionale stijghoo gte neemt toe als er minder grondw ater aan
(semi-)a fgeslote n watervo erende
pakkett en onttrok ken wordt. Bij een groot doorlaa tvermog en van
het watervo erende pakket kan de
invloed van het stoppen van grondw aterwin ning over een groot gebied
merkba ar zijn. Uit het
oogpun t van waterco nserver ing is lokalise ring van grondw aterwin
ningen aan de benede nstroom se
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zijde van een grondwatersysteem het gunstigst (afgezien van het winnen van oppervlaktewater).
Hierdoor blijft de stijghoogte in de infiltratiegebieden het hoogst en blijft het stijghoogteverschil
tussen infiltratiegebied en kwelgebied, de drijvende kracht achter de grondwaterstromin g, het
grootst.
Een andere manier om de stijghoogte in de infiltratiegebieden te verhogen is het bevorderen van de
grondwateraanvull ing in deze gebieden. Dit is al besproken in § 3.4.
In deze studie wordt niet nader ingegaan op alternatieven voor het huidige grondwaterbeheer.
Wel wordt in deel 2 (§2.6) de effectiviteit van het stoppen van grondwaterwinning vergeleken met
die van waterconserverend e ingrepen in het oppervlaktewaterst elseL

3.5.2

Vermindering wegzijging naar aangrenzende gebieden

In deze paragraaf wordt onderscheid gemaakt tussen de 'interne drainagebasis', die binnen het
doelgebied (het gebied waar kwel gewenst is) ligt, en de 'externe drainagebasis' (in naburige
gebieden).
Interne drainagebasis
De ligging van de interne drainagebasis beïnvloedt de kwelflux:
(1) de hoogte van de drainagebasis bepaalt het verschil in stijghoogte tussen het freatische pakket
en het eerste watervoerende pakket en daarmee de intensiteit van de kwel;
(2) de drainagebasis bepaalt ook waarheen de kwelstromen zich richten.
In principe komt de meeste kwel terecht in de ontwateringsmidde len. Als deze diep liggen, zal de
kwel zelden dicht aan het maaiveld of dicht daaronder (in de wortelzone) aangetroffen worden.
Naarmate de drainagebasis hoger ligt zal meer kwel in de wortelzone terecht komen.
Externe drainagebasis
Als in aangrenzende gebieden de drainagebasis laag ligt treedt verhoogde wegzijging of verminderde
kwel op in een doelgebied. De regionale grondwaterstromen richten zich namelijk op het gebied met
de verlaagde drainagebasis. Eventuele kwel in het doelgebied kan daardoor wegvallen. In sommige
gevallen treedt wegzijging op van het doelgebied naar de dieper ontwaterde aanliggende gebieden,
waardoor eventueel geconserveerd water verloren gaat. Dit treedt het sterkst op wanneer er geen
ondiepe slecht doorlatende laag aanwezig is en als het doorlaatvermogen van het freatische pakket
hoog is.
Mogelijke maatregelen om deze wegzijging tegen te gaan zijn:
verschillen in drainagebasis opheffen (peilverhoging in diep ontwaterde polders);
een hydrologische buffer aanbrengen tussen het doelgebied en het aanliggende dieper ontwaterde gebied (een zone of randsloot met hoge oppervlaktewaterpe ilen);
het doelgebied hydrologisch isoleren (kwelschermen).
De bovenste oplossing is een systeemaanpak; de derde oplossing is een puur technische aanpak.
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4 Gevolgen van waterconservering voor het afvoerregime
Dit hoofdstuk gaat in op de vraag in hoeverre waterconserve rende maatregelen kunnen bijdragen
aan een vermindering van de piekafvoeren. Mogelijkheden om door ingrepen in de ontwatering de
piekafvoeren af te vlakken zijn beschreven in § 4.1 . In § 4.2 wordt aangegeven in hoeverre
waterconserve rende ingrepen in de afwatering hiervoor effectief kunnen zijn; § 4.3 gaat in op de
effectiviteit van retentiebekken s.
4.1

Effecten van ingrepen in de ontwatering op het afvoerregime

verhoging drainageweers tand
Het is niet direct duidelijk of waterconserve ring door verhoging van de drainageweers tand een
gunstig of een ongunstig effect op piekafvoeren heeft. Er zijn verschillende theoretische modellen
die de reactie van een ontwateringss ysteem op neerslag beschrijven (neerslag-afvo ermodellen). In
de neerslag-afvoe rmodellen wordt het neerslag-afvoe rproces van een gebied weergegeven als de
vulling en leegloop van een reservoir (figuur 4.1). De leeglooptijd van het reservoir wordt grotendeels bepaald door de drainageweers tand binnen het gebied.

Figuur 4.1 Afvoer van een stroomgebied geschematiseerd door een reservoir
Vergroting van de drainageweers tand leidt tot een aanmerkelijke vertraging van piekafvoeren.
Tegelijkertijd speelt echter een mechanisme met een tegenovergest eld effect: als de grondwaterstand stijgt, kan de bodem minder water bergen (de bergingscoëffi ciëne J.1 wordt lager). Een lagere
bergingscoëffi ciënt leidt dus tot versnelling van de piekafvoeren. Ter illustratie zijn in tabel 4.1 voor
enige gronden de bergingscoëffi ciënten bij verschillende grondwatersta nden gegeven.

3

De bergingscoëfficiën t is gedefinieerd als het quotiënt van de verandering in het volume water dat in de grond aanwezig
is (per m 2 ) en de bijbehorende verandering van de grondwaterstand (CHO-TNO, 1986). De bergingscoëfficiën t is
afhankelijk van de grondwaterstand t.o.v. maaiveld en de grondsoort.

27

Waterconservering in Nederland

Tabel 4.1

Bergingscoëfficiënt van een aantal grondsoorten, naar RIZA/WL (1995)

grondsoort

bergingscoëfficiënt [-] bij een grondwaterstand van:
40 cm -mv

80 cm -mv

120 cm -mv

grove zanden

0.13

0.23

0.27

fijne dekzanden

0.03

0.15

0.22
0.19

sterk lemige zanden

0.02

0.09

löss

0.01

0.03

0.05

zavelgronden

0.02

0.05

0.09

zeeklei

0.02

0.05

0.07

komklei

0.01

0.04

0.06

ontgonnen laagveen

0.01

0.07

0.13

Uit tabel 4. 1 blijkt dat een verhoging van de grondwaterstand van 80 tot 40 cm beneden maaiveld
de bergingscoëfficiënt (en dus de vertragingstijd van de afvoerpiek) met 60 tot 80% doet afnemen.
Een verhoging van de grondwaterstand van 1 20 tot 80 cm beneden maaiveld doet de bergingscoefficiënt echter met slechts 20 tot 50% afnemen. Deze effecten zijn echter beduidend minder dan
de effecten van het vergroten van de slootafstand. In het algemeen leidt verhoging van de
drainageweerstand tot een afvlakking van piekafvoeren.
Echter, als de drainageweerstand te hoog wordt, kan het voorkomen dat er water op het maaiveld
komt te staan, waardoor een snelle afvoer over het maaiveld op gang komt. In dat geval nemen de
piekafvoeren juist toe.
In droge perioden biedt een grotere slootafstand duidelijk voordelen. Er treedt vertraagde nalevering
van grondwater op, zodat watergangen langer water voeren.
verhoging drainagebasis

Door verhoging van de drainagebasis nemen de bergingsmogelijkheden in de bodem af, waardoor de
afvoerintensiteiten zullen toenemen.
In figuur 3.4 is te zien dat de berging ongeveer gelijk is aan de ruimte tussen de drainagebasis en de
grondwaterspiegel bij maximale opbolling, vermenigvuldigd met de bergingscoëfficiënt. Bij een
bergingscoëfficiënt van 0,1 en een drainagebasis bij z =0 (figuur 3.4), is ruimte voor circa 65 mm
tijdelijke berging (oppervlakte onder de curve). Bij verhoging van de drainagebasis met 40 cm kan
nog maar 30 mm tijdelijk worden geborgen (oppervlakte tussen de curve met dip en de lijn z = 0.42
m), en wordt de overige ca. 42 mm berging omgezet in een permanente toename van de watervoorraad. De afvoerintensiteiten zullen dus toenemen.
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samenvattend
Afvoerpieken kunnen worden afgevlakt door de drainageweerstand te verhogen (slootafstand
vergroten) en tegelijkertijd de drainagebasis zo diep mogelijk te laten. De ontwatering moet
voorkomen dat er oppervlakkige afstroming ontstaat. Een nadeel is echter dat in de zomer de
grondwaterstanden verder kunnen dalen.
4.2

Effecten van ingrepen in de afwatering op het afvoerregime

Vergroting van de stromingsweerstand als waterconserverende maatregel leidt tot een peilverhoging
bij piekafvoeren. Dit is ongewenst, tenzij inundaties voor een bepaald gebied minder schadelijk zijn
dan stroomafwaarts. In dat geval zorgt de ontstane extra berging voor een afvlakking van de
afvoerpiek stroomafwaarts. Een voorbeeld is het toelaten van inundaties in bovenloopgebieden om
meer intensief gebruikte benedenstroomse gebieden minder overlast te bezorgen.
Verlenging van de afvoerroute leidt tot vertraging van afvoerpieken. Door het verlengen van de
afvoerroute, bijvoorbeeld door hermeandering, treedt peilverhoging op en neemt de kans op
inundaties toe. Toepassing van hermaandering is dus vooral zinvol in gebieden waar inundaties
toelaatbaar zijn (vaak zijn dit de bovenloopgebieden van beken). Hermaandering en daarmee
samenhangende inundaties leiden tot minder hoge waterstanden benedenstrooms. Dit kan nuttig zijn
als er benedenstrooms gebieden liggen die kwetsbaar zijn voor inundatie (bijv. stedelijk gebied of
belangrijke infrastructuur).
4.3

Retentie van piekafvoeren

Piekafvoeren kunnen worden afgevlakt door gebruik te maken van retentiebekkens of beheerste
inundatie. Retentiebekkens bevinden zich meer bovenstrooms in een stroomgebied dan de
inundatiegebieden. Bij oponthoud in een retentiebekken krijgt oppervlaktewater ook weer de kans
om opnieuw te infiltreren (zeker wanneer het terrein ongelijk is en het water in poelen en plassen
lang blijft staan). De naleveringsmogelijkheden van de bekkens worden beperkt door het volume van
de bekkens. Bovendien zijn er verdampingsverliezen.
Het peil waarbij de retentiebekkens beginnen te werken is uitermate belangrijk. Bij een in- en
uitlaatdrempel op een laag niveau is veel opslagcapaciteit nodig is. De leegloop duurt dan lang,
terwijl de kans op overstromingen blijft (het komt vaak voor dat het bekken al gevuld is). Als de
inlaatdrempel op een hoog niveau wordt aangebracht wordt minder water geconserveerd, maar
worden afvoerpieken beter gedempt.
Retentiebekkens en inundatiegebieden kunnen ook worden gebruikt om eventuele ongewenste
toename van piekafvoeren als gevolg van waterconserverende maatregelen (bijv. het verhogen van
de drainagebasis of vergroting van de stromingsweerstand) te voorkomen.
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5 Waterhuishoudkundige typering van gebieden
De toepassingsmogelijkheden en effecten van waterconservering verschillen per gebiedstype. Dit
hoofdstuk geeft een waterhuishoudkundige typering van gebieden, die een uitgangspunt vormt voor
de volgende hoofdstukken en voor deelrapport 2.
Relevante gebiedskenmerken voor de typering

5.1

De effectiviteit van waterconserverende ingrepen hangt grotendeels samen met de abiotische
randvoorwaarden van een gebied. Om een voorbeeld te noemen, door een deel van de sloten in een
gebied te dempen, neemt de drainageweerstand van dat gebied toe, hetgeen een waterconserverend effect heeft. De drainageweerstand wordt echter ook bepaald door een aantal niet door de
mens te beïnvloeden, abiotische randvoorwaarden, zoals het doorlaatvermogen (kD) en de
weerstand van de deklaag (c). Het effect van het verminderen van sloten verschilt dus per gebied.
Behalve het doorlaatvermogen en de weerstand van de deklaag kunnen ook andere gebiedskenmerken van invloed zijn op de effectiviteit, zoals de helling, kwel of wegzijging, etc. Om de effecten van
waterconserverende maatregelen zinvol te kunnen evalueren, is het nodig een gebiedstypering
samen te stellen, waarin alle relevante gebiedskenmerken meegenomen zijn.
In de in deze studie gebruikte gebiedstypering gaat uit van de volgende gebiedskenmerken (tabel
5.1 ):
wijze van afwatering (peilbeheerst of vrij afwaterend);
helling van een gebied;
doorlatendheid van de ondergrond (doorlaatvermogen en verticale weerstand van de deklaag);
bergingscapaciteit van de bodem;
kwel of wegzijging.
Al deze factoren zijn mede bepalend zijn voor de mogelijkheid en het succes van verschillende
waterconserverende ingrepen. Tabel 5.1 komt deels overeen met tabel 3.1. Per ingreep in het
hydrologische systeem is aangegeven welke van de bovenstaande gebiedskenmerken bepalend zijn
voor de effectiviteit van de ingreep.
5.1.1

Wijze van afwatering (vrij afwaterend of peilbeheerst)

De hoogteligging van een gebied bepaalt of het gebied onder vrij verval kan afwateren of niet.
Als een gebied lager ligt dan het niveau van de grote rivieren, waarop het uiteindelijk afwatert, of
lager dan het zeeniveau, dan moet bemaling plaatsvinden. Dit gebied wordt verder Laag-Nederland
genoemd. In het algemeen zijn mogelijkheden om water in de bodem te conserveren hier beperkt
(diep gedraineerde gebieden uitgezonderd). Het oppervlaktewater is peilbeheerst, zodat er waterconserveringsmogelijkheden zijn in het peilbeheer.
Gebieden die gelegen zijn boven het niveau van zee en grote rivieren kunnen afwateren onder vrij
verval. Het betreft de Pleistocene delen van Nederland plus de Holocene afzettingen in de beekdalen, hoogvenen en kustduinen. Dit gebied wordt verder Hoog-Nederland genoemd. Hier zijn goede
waterconserveringsmogelijkh eden aanwezig: zowel in het grondwater als in het oppervlaktewater.
Omdat oppervlaktewaterpeilen er niet altijd beheersbaar zijn, verdient berging in het grondwater hier
de voorkeur.
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Tabel 5.1

Water-

Samenhang tussen waterconserverende ingrepen en gebiedskenmerken die bepalend
zijn voor de effectiviteit van de ingreep
Ingreep in het hydrologische systeem

Gebiedskenmerken bepalend voor de

balanspost
ontwatering

effectiviteit van de ingreep
Beperking van de ontwatering door:
- verhoging van de drainageweerstand

afwatering

doorlatendheid ondergrond

- verhoging van de drainagebasis

helling, wijze van afwatering

- aanpassing ontwateringsnormen en peilbeheer

kwel of wegzijging, helling, wijze van afwatering

Beperking van de afwatering door:
- aanpassing ontwerpnormen voor afwatering

kwel of wegzijging, helling, wijze van afwatering

- vergroten stromingsweerstand

helling, wijze van afwatering

- verlengen afvoerroute

helling, wijze van afwatering

berging van

Creëren van extra berging door:

oppervlakte-

- oppervlakte open water vergroten

helling, doorlatendheid ondergrond

water

- peilfluctuaties toestaan

helling, wijze van afwatering

verdamping,

Beperking verdamping en oppervlakte-afvoer door:

oppervlakte-

- aanpassing gewaskeuze en bodembedekking

bergingscapaciteit bodem, kwel of wegzijging

afvoer

- infiltratie vergroten

bergingscapaciteit bodem, doorlatendheid ondergrond, kwel of wegzijging

kwel

5.1.2

Bevorderen van de kwel door:
- verhoging stijghoogte in de infiltratiegebieden

helling, kwel of wegzijging

- verminderen wegzijging naar aangrenz. gebieden

helling, kwel of wegzijging

Helling

Het tweede belangrijke gebiedskenmerk is de helling van terreinen. Langs (steile) hellingen stroomt
water snel af en zijn (te) veel stuwen nodig om het water vast te houden. Dit heeft grote consequenties voor de beheersbaarheid van een gebied door de waterbeheerder. In hellende gebieden is
het peil slechts zeer beperkt beheersbaar.
In Nederland is onderscheid te maken in landschappen met overwegend vlakke terreinen, landschappen met een lange, flauwe helling en reliëfrijke landschappen met korte, steile hellingen. In LaagNederland liggen alleen vlakke terreinen, waardoor dit kenmerk hier niet differentiërend is.
In Hoog-Nederland is het kenmerk 'helling' wel differentiërend. Vlakke terreinen worden aangetroffen in de Veenkoloniën en in brede valleien zoals de Gelderse vallei. Flauwe, lange hellingen
bevinden zich in dekzandgebieden en op plateaus (bijvoorbeeld in Noord-Brabant en Oost-Gelderland). De reliëfrijke landschappen zijn de duinen, stuwwallen, het heuvellandschap en de rivierterrassen van Zuid-Limburg.
5.1.3

Doorlatendheid van de ondergrond

De ondergrond is te schematiseren in goed doorlatende watervoerende pakketten en slecht
doorlatende weerstandslagen. Voor waterconservering is het volgende onderscheid naar geohydro-
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logische situaties relevant:
1 . dun freatisch pakket met ondiep gelegen weerstandslaag
1.1 weerstandslaag wordt aangesneden door de meeste ontwateringsmiddelen;
1.2

weerstandslaag ligt beneden de meeste ontwateringsmiddelen en wordt hoogstens aangesneden door primaire waterlopen zoals de grote rivieren;

2. dik freatisch watervoerend pakket
2.1 één watervoerend pakket, niet onderbroken door weerstandslagen;
2.2

freatisch watervoerend pakket met weerstandslagen en afgesloten watervoerende pakketten op grote diepte;

3. slecht doorlatende deklaag
3.1

waarin de meeste watergangen geheel zijn ingebed;

3.2

doorsneden door de watergangen;

4. gestuwde pakketten; hier zijn goed en slecht doorlatende pakketten scheefgesteld.
Type 3 wordt gevonden in Laag-Nederland, waar een deklaag van klei en veen aanwezig is. Type 4
komt voor in de stuwwallen. Typen 1 en 2 worden gevonden in de overige landschappen in HoogNederland. Type 3.2 komt wel voor in beekdalen en aan de rand van zandgebieden, maar lijkt in
gedrag veel op type 1 of 2.
In de gebiedstypering is slechts een deel van de bovengenoemde geohydrologische situaties
onderscheiden. Voor Hoog-Nederland is alleen binnen de weinig hellende gebieden onderscheid
gemaakt in gebieden met een ondiep gelegen weerstandsbiedende laag (type 1) en gebieden met
een dik freatisch pakket (type 2). In de zandgebieden van Hoog-Nederland kan een weerstandslaag
op geringe diepte een leemlaag, een kleilaag of een Tertiair plateau zijn. In deze studie is aangenomen dat dergelijke slecht doorlatende lagen een c-waarde hebben van minimaal 200 dagen.
Binnen de sterk hellende gebieden in Hoog-Nederland hangt de geohydrologische situatie direct
samen met de geomorfologische situatie. Binnen Hoog-Nederland, sterk hellende gebieden, zijn
achtereenvolgens de stuwwallen (wisselend doorlaatvermogen, kD van de ondergrond), de
kustduinen (hoog doorlaatvermogen van de ondergrond) en het Zuid-Limburgs heuvellandschap (laag
doorlaatvermogen van de ondergrond) onderscheiden.
In Laag-Nederland vormt de doorlatendheid van de ondergrond geen onderscheidend gebiedskenmerk. Voor Laag-Nederland is de typologie gebaseerd op het type afzetting: laagveen, klei (beide
met hoge weerstand van de deklaag en een wisselend doorlaatvermogen van de deklaag) en zavels
en zanden (lage weerstand van de deklaag, hoog doorlaatvermogen in de ondergrond).
5. 1.4

Bergingscapaciteit van de bodem

De bergingscoëfficiënt 1 bepaalt in welke mate grondwaterstanden reageren op een grotere

De bergingscoëfficiënt is gedefinieerd als het quotiënt van de verandering in het volume water dat in de grond aanwezig
is (per m 2 ) en de bijbehorende verandering van de grondwaterstand (CHO-TNO, 1986).
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grondwaterberging: hoe groter de bergingscoëfficiënt, des te minder stijgt de grondwaterstand bij
grotere waterberging. Bovendien bepaalt deze grootheid hoe snel en hoezeer de gebiedsafvoer van
een gebied reageert op grote neerslaghoeveelheden (zie §4.1): hoe groter de bergingscoëfficiënt,
des te trager is de reactie van de afvoer. Dit is van belang wanneer men door peilbeheer de
grondwaterstanden wil sturen. In tabel 4.1 ( §4.1) zijn waarden gegeven van de bergingscoëfficiënt
van diverse bodemsoorten bij verschillende grondwaterstanden.
Wanneer zich keileem op geringe diepte bevindt, zal een zandgebied sterker en sneller reageren dan
zandgebieden met een dikke freatische aquifer. In Hoog-Nederland is daarom niet de bodem, maar
de aanwezigheid van een weerstandslaag en de helling (§5.1.2) onderscheidend.
In Laag-Nederland is de bodemsoort onderscheidend: de bodemsoort bepaalt er de doorlatendheid
van de deklaag en de bergingscapaciteit van de deklaag. Er is onderscheid gemaakt naar laagveen,
klei (zeeklei en de zwaardere komklei), zavels en zanden. De laatste zijn het meest doorlatend en
hebben een tamelijk grote bergingscapaciteit (zie tabel 3.2). Dit biedt vrij veel mogelijkheden voor
waterconservering.
Klei heeft een lage bergingscapaciteit. Waterconservering is er dus niet interessant ten behoeve van
de gewenste grondwatersituatie. Waterconservering kan er plaatsvinden in oppervlaktewater met
als doel de waterinlaat te verminderen. In het oppervlaktewater zijn de bergingsmogelijkheden groot,
omdat kleigronden vaak erg intensief ontwaterd zijn.
In laagveengebieden levert peilbeheer nog goede mogelijkheden voor waterconservering in zowel
grond- als oppervlaktewater (bergingscoëfficiënt niet laag; veel oppervlaktewater).

5.1.5

Kwel en wegzijging

De relatieve hoogteligging bepaalt, in combinatie met de stijghoogten van het diepe grondwater,
welke functie een deelgebied in een hydrologisch systeem vervult: wegzijgingsgebied (hoog
gelegen) of kwelgebied (laag gelegen). In gebieden met afwisselend kwel en wegzijging wordt de
mate van kwel of wegzijging bepaald door het stijghoogteverschil met diepere grondwatervoorraden.
Het onderscheid tussen kwel en wegzijging is relevant voor de dimensienering van de af- en
ontwatering. Ook de effecten van waterconserverende ingrepen in de af- en ontwatering zijn voor
kwelgebieden anders dan voor wegzijgingsgebieden.
In Hoog-Nederland is de ligging in een kwelgebied of wegzijgingsgebied sterk bepalend voor de
bodemwaterkwaliteit. In kwelgebieden is het bodemvocht meestal neutraal tot basisch en rijk aan
mineralen, terwijl het bodemvocht in wegzijgingsgebieden van nature zuur is en arm aan mineralen.
Geconserveerd regenwater voldoet goed in wegzijgingsgebieden, maar heeft in kwelgebieden vaak
een averechtse uitwerking.
In Laag-Nederland hangt de bodemwaterkwaliteit niet alleen af van het onderscheid tussen kwel en
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wegzijging, maar ook van het bodemtype en de aanvoer van systeemvreemd water. In laagveengebieden bepaalt vooral de voedselrijkdom van het aanwezige veen en de hoeveelheid inlaat van
systeemvreemd water de bodemwaterkwaliteit. In kleigebieden hangt de bodemwaterkwaliteit met
name samen met het calciumgehalte van de klei (en dus met de ouderdom van de afzetting).
Meestal is het bodemvocht er neutraal tot basisch. In gebieden met brak of zout grondwater in de
ondergrond is ook de kwelintensiteit bepalend voor de samenstelling van het bodemvocht.
5.2 Indeling in gebiedstypen
Op grond van de in §5.1 beschreven relevante gebiedskenmerken is in tabel 5.2 een indeling in
hydrologische gebiedstypen gemaakt. Stedelijke gebieden, die gekenmerkt worden door een groot
verhard oppervlak, zijn als een apart gebiedstype onderscheiden.
Tabel 5.2 Indeling in hydrologische gebiedstypen

Doorlaatvermo-

Bergings-

Kwel/wegzij-

gen (kOl;

capaciteit

ging

Ondiepe slechtdoorlatende

laag;

laag

laag
(w)

c>200 d

Gebiedstype

Voorbeelden

I Hoog Nederland
A. weinig hellende gebieden

1

(k)
2

Dik freatisch watervoerend

hoog;

pakket
(w)

c<200d

keileemplateau, horsten
slenken, beekdalen

hoog
- wegzijging

dekzandruggen

-kwel

beekdalen, depressies

wisselend

- wegzijging

Veluwe, Salland

hoog

- wegzijging

Noordzeekust

laag

- wegzijging

Zuid-Limburg

- wegzijging

veenweidegebieden

(k)
hoog

B. sterk hellende gebieden

3 Stuwwallen
4 Kustduinen
5 Heuvellandschap

- wegzijging
-kwel

11 Laag Nederland
1

2

Laagveen
Klei

3 Lichte zavels, zanden

matig laag

matig

-kwel

moerassen

zeer laag

laag

- wegzijging

zeekleipolders

hoog

hoog

-kwel
- wegzijging

droogmakerij, komklei
stroomruggen, kreekresten

111 Stedelijke gebieden

verharding

laag

- wegzijging
-kwel

Figuur 5.1 is een kaart van Nederland met de ligging van de onderscheiden gebiedstypen.
De begrenzing van Hoog-Nederland en Laag-Nederland is gemaakt op grond van de hoogteligging
ten opzichte van de rijkswateren.
Het onderscheid tussen de weinig hellende gebieden en de sterk hellende gebieden (stuwwallen,
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Zuid-Limburg en de kustduinen) in Hoog-Nederland is gebaseerd op de geomorfologische kaart en de
indeling van Nederland in ecodistricten (landschapsecologische Kartering Nederland; Bolsius et al.,
1994). In Laag-Nederland vormt de helling geen differentiërend kenmerk.
De weinig of niet hellende gebieden in Hoog-Nederland zijn verder onderverdeeld op basis van de
aanwezigheid van slecht doorlatende lagen. Het gemaakte onderscheid naar gebieden met een
slecht doorlatende laag op geringe diepte en gebieden met een dikke freatische aquifer is afkomstig
van de invoer van modelexercities t.b.v. de Watersysteemverkenningen (Ontwikkelteam landelijke
(eco)hydrologische modellen, 1997).
In Laag-Nederland, waar slecht doorlatende pakketten dagzomen, valt de geohydrologische
karakterisering samen met een bodemfysische karakterisering. De weerstand van de deklaag en het
doorlaatvermogen van de ondergrond hangt grotendeels samen met de bodemsoort. Voor het
onderscheid in laagveen, klei, en lichte zavel en zanden is gebruik gemaakt van een 1 :250 000 kaart
van bodemfysische eenheden (Wösten et al., 1988).
Kwelgebieden zijn gestippeld. De ligging ervan is ontleend aan de modelberekeningen met de RIZAmodellen MOZART en NAGROM (Vermulst et al., 1996).

36

lOOkm.

Hoog Nederland:
•

0

Laag Nederland:

I-A- 1 Weinig hellend, slecht doorlatende laag op geringe diepte

'

ll-1 Laagveen

I- A- 2 Weinig hellend, dik freatisch watervoerend pakket

•

ll-2 Kleigebieden

I-B- 3 Sterk hellend, stuwwallen

CJ

ll-3 Lichtezavelsen zanden

I- B-4 Sterk hellend, kustduinen

Overig:

I- B-5 Sterk hellend, Zuidlimburgs Heuvellandschap

D

mStedelijke gebieden

k::;:;;;;J

Kwelgebieden

Figuur 5 .1 Overzicht van de hydrologische gebiedstypen in Nederland
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5.3

Ruimtelijke verspreiding van lokale ingrepen in de waterhuishouding

Voor het evalueren van waterconserverende maatregelen is het ook relevant te weten in hoeverre
lokaal genomen maatregelen een regionale uitstraling hebben. De mate van spreiding van de
effecten van waterconserverende ingrepen hangt grotendeels af van de geohydrologische situatie,
maar is niet expliciet meegenomen in de gebiedstypering. Deze paragraaf gaat in op de factoren, die
van invloed zijn op de mate waarin effecten van waterconserverende maatregelen zich uitspreiden
naar de omgeving.
Lokale ingrepen in de (oppervlakte-)waterhuishouding hebben vaak een groot invloedsgebied als:
a. het bovenste watervoerende pakket een grote doorlatendheid heeft;
b. als juist onder de watergangen een slechtdoorlatende laag met een hoge verticale weerstand ligt;
c. als de effecten van de ingreep doorwerken via diepere watervoerende pakketten.
Factoren a. en b. komen tot uitdrukking in de spreidingslengte 2 A van het freatische pakket. Hierin
zijn de aanwezigheid van een weerstandslaag, de dikte van het freatische pakket en de doorlatendheid van het pakket opgenomen. Naarmate de spreidingslengte groter is, is de uitstraling van
effecten sterker. Het verhogen van de drainagebasis bij een kleine spreidingslengte leidt tot grote
grondwaterstandsstijgingen in de nabije omgeving van de ontwateringsmiddelen; bij een grote spreidingslengte zijn de grondwaterstandsstijgingen geringer, maar het effect is tot op grotere afstand
merkbaar. Algemeen geldt dat de effecten op meer dan 211 afstand van de ingreep in de waterhuishouding te verwaarlozen zijn.
In Nederland bedragen spreidingslengten van het freatische pakket circa 10 m in kleigebieden, 2050 m bij' slecht doorlatende ondergrond (leem, keileem) in oostelijk Nederland en circa 100 m op
beekdalgronden en in laagveengebieden. In goed doorlatende zandgebieden (dekzandruggen, duinen
en goed doorlatende delen van stuwwallen en Limburgs heuvelland, oeverwallen) is 300-1000 m
normaal.
In gebieden met een grote spreidingslengte hebben waterconserverende maatregelen vaak een invloedssfeer die over de grenzen van het doelgebied heen gaat, waarbij schade kan optreden aan
omliggende landgebruiksfuncties. Aanleg van een bufferzone of isolatie van het doelgebied kan het
probleem oplossen. Isolatie van een gebied (bijvoorbeeld door het ingraven van een folie) leidt
tevens tot sterkere effecten binnen het doelgebied, doordat de afstroming naar naburige percelen
afneemt.
In gebieden met een kleine spreidingslengte beperken de effecten van lokale ingrepen zich

2

De spreidingslengte A is gedefinieerd als:

waarin
c' =
c, + (Dik.)
c, weerstand van eventuele slecht doorlatende laag aan de onder· (en boven-)zijde van het topsysteem
D dikte van het topsysteem
kv verticale verzadigde doorlatendheid [m·ct" 1) van het topsysteem boven de weerstandslaag.
k" horizontale verzadigde doorlatendheid [m-d' 1) van het topsysteem boven de weerstandslaag
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voornamelijk tot het gebied zelf. Effecten op grotere schaal zijn te bewerkstelligen door op veel
plaatsen dezelfde lokale maatregel uit te voeren of door (als dat mogelijk is) in te grijpen op diepe
watervoerende pakketten met een grotere spreidingslengte (bijv. door de stijghoogten in diepere
watervoerende pakketten te verhogen).
Een lokale waterconserverende ingreep kan ook een grote regionale uitstraling hebben als de
effecten van de ingreep doorwerken naar een dieper watervoerend pakket met een hoog doorlaatvermogen. Dit treedt bijvoorbeeld op wanneer de weerstand van de eerste slecht doorlatende laag
niet al te hoog is (d.i. even groot of minder dan de drainageweerstand) of als door een ingreep de
eerste slecht doorlatende laag wordt doorgraven.
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6

Toepassingen van waterconserveringsmaatregelen in Nederland

Dit hoofdstuk is een samenvatting van de praktijkervaringen met waterconservering in Nederland,
die beschreven zijn in deelrapport 2 van deze studie. De bedoeling is om hiermee snel een overzicht
te geven van de meest effectieve maatregelen per gebiedstype. Om deze reden zijn de resultaten uit
deel 2 sterk gegeneraliseerd.
Er is voor gekozen om in dit hoofdstuk niet voor ieder project de effectiviteit te bespreken.
Beschrijvingen per project zijn opgenomen in deel 2, waar tegelijkertijd de lokale geohydrologische
situatie, (eventueel) de meteorologische omstandigheden, eventuele neveneffecten, e.d. zijn
genoemd. Voor de onderbouwing van de tabellen wordt de lezer nadrukkelijk verwezen naar deel 2.
In de overzichten per maatregel is m.b.v. nummers aangegeven op welke projecten de effectiviteitsbepaling is gebaseerd. De projectnummers corresponderen met de projectenlijst in bijlage 4,
waarin tevens is vermeld in welke paragraaf van deel 2 het project uitgebreider beschreven is.
In de overzichten is per maatregel een relatieve kostenindicatie gegeven, middels de codes f (niet zo
duur), ft (duur) of fff (extreem duur). De laatste categorie omvat projecten die miljoenen kosten. De
kosten van maatregelen op regionaal niveau én voor de kosten voor afzonderlijke kunstwerken,
zoals stuwen, zijn weergegeven in bijlage 3. Via de projectnummering zijn de kosten van specifieke,
uitgevoerde projecten te vinden in deel 2, waar tevens is aangegeven over welke oppervlakte een
maatregel invloed had. Ook wanneer eenzelfde maatregel is uitgevoerd, kunnen in diverse
afzonderlijke projecten de kosten sterk uiteenlopen, bijvoorbeeld doordat de kosten van onderzoek al
dan niet zijn meegerekend.
Tenslotte een opmerking over de vermelde opgetreden grondwaterstandsstijgingen. Deze zljn per
project verschillend, omdat elk terrein unieke eigenschappen heeft. De aangegeven intervallen
omvatten alle projecten waarnaar verwezen wordt, en geven vooral een indruk van de maximale
resultaten die per project geboekt zijn.
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6.1

Ervaringen in Hoog-Nederland

6. 1.1

Weinig hellende gebieden

I-A-1w Wegzijgingsgebieden met een slechtdoorlatende laag op geringe diepte
Lokale maatregelen in het ontwateringsstelsellijken op slecht doorlatende gronden veel effect te
sorteren (tabel 6.1 ). Om effecten tot buiten de wegzijgingsgebieden te bewerkstelligen (dus in het
benedenstroomse gebied) is het nodig de maatregelen op zo groot mogelijke schaal toe te passen.
Dit komt omdat er in deze gebieden betrekkelijk weinig ontwateringsmiddelen liggen, waardoor de
intensiteit van de maatregel niet altijd even groot kan zijn. Overigens wordt het aantal ontwateringsmiddelen in wegzijgingsgebieden vaak onderschat. Vooral de wat nattere gebieden temidden van
infiltratiegebieden en de overgangsgebieden met afwisselend kwel en wegzijging zijn vrij intensief
ontwaterd. In deze gebieden biedt het aanpassen van de ontwatering goede mogelijkheden voor
waterconservering.
Met het vasthouden van oppervlaktewater in bassins bestaan nog vrij weinig praktijkervaringen: de
ervaring in de Chaamse bossen is de enige belangrijke.
Speciaal in slecht doorlatende (hoogveen)gebieden biedt omkading een goede maar dure oplossing.
Een gevaar bij peilverhoging in hoogveengebieden is dat de wegzijging uit het gebied te sterk kan
toenemen. In dat geval kunnen bufferzones met een gehandhaafd hoger peil een oplossing bieden.
Een stijging van de grondwaterstand in de wegzijgingsgebieden kan gunstig zijn voor de landbouw.
De in de zomer optredende droogteschade zal afnemen. Daartegenover staat een mogelijke toename
van de natschade in de winter en het voorjaar, met name op de iets nattere gronden met een slecht
doorlatende laag (schijngrondwaterspiegels).
Tabel 6.1

De meest effectieve maatregelen voor weinig hellende gebieden in Hoog-Nederland met
wegzijging en met een slecht doorlatende laag op geringe diepte (1-A-1 w). De getallen
geven de orde van grootte weer.

Maatregel [projectnummers]

1

Ontwateringsmiddelen dempen [1

grondwater-

invloedsge-

effect op weg-

kosten (per

standsstijging

bied

zijgingsflux

ingreep)b

30-150 cm

groot

40-300cm

beperkt

f

t/m 71
2

Afdammen en omkading [8,91

evt. sterke

fff

wegzijging

3

'Donker naaldbos' kappen• [11, 121

?

----------------------------------- ---------------Ondersteunende maatregelen:

Effect:

groot
ff
-----------~---------------

1

retentiebekken [1 OI

Minder overstromingen benedenstrooms; gunstig

2

bufferzone [9]

Vermindering wegzijging

1----------ff

neveneffect: grondwaterstandsstijging

fff

Geen praktijkervaringen bekend in dit gebiedstype. Inschatting: vrij grote grondwaterstandsstijgingen.
b

Kostenindicatie: f (niet zo duur), ff (duur) en fff (extreem duur)
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1-A-1 k

Kwelgebieden met een slecht doorlatende laag op geringe diepte

In deze gebieden is het vooral interessant om het peil in het oppervlaktewater te verhogen, met
name als dit wordt gecombineerd met een verhoging van het peil in de hoofdwatergangen (deelrapport 2, §2.2).
Hoewel uit tabel 6.2 blijkt dat het vertragen van de afwatering (met als gevolg hogere peilen in de
afwateringsleidinge n), in deze gebieden veel mogelijkheden biedt voor waterconsering, blijkt het in
de praktijk nog zelden toegepast. Vanwege de overstromingsrisic o's en de vaak slechte kwaliteit
van het oppervlaktewater stellen de waterbeheerders zich voorzichtig op tegenover dit soort
maatregelen. Hoogwaterbedding en en het inrichten van gebieden met gecontroleerde inundatie
bieden soms mogelijkheid om de overstromingsrisico 's te beperken.
Het verwijderen van alle ontwateringsmidde len leidt in kwelgebieden vaak tot verzuring, doordat
regenwaterplassen op het veld blijven staan. Verzuring is tegen te gaan door het water m.b.v.
ondiepe greppels af te voeren. Het verendiepen van de ontwatering leidt soms tot vermindering van
de kwelflux (tabel 6.2). Dit hoeft echter geen probleem te zijn voor de vegetatie, als tegelijkertijd
een ondiepe begreppaling het zure neerslagwater afvoert en de basenrijke kwel de wortelzone beter
kan bereiken (met als gevolg een betere buffering van de standplaats).

Tabel 6.2 De meest effectieve maatregelen voor weinig hellende gebieden in Hoog-Nederland met
kwel en met een slecht doorlatende laag op geringe diepte (I-A-1k). De getallen geven de
orde van grootte weer.
Maatregel [projectnummers]

grondwater-

invloedsge-

effect op

kosten (per

standsstijging

bied

kwelflux

ingreep)
ca. Hfl.

1

Peilverhoging in afwateringsleidin-

5-50 cm

100-en ha

positief

ffa

0-30 cm

max. enige

licht negatief

f

gen [14 tlm 17, 1 91

2

Ontwatering verendiepen [14 t/m

ha

16]

----------------------------------- ---------------- ---------- --------------- ---------Ondersteunende maatregelen

a

Effecten:

1

Hoogwaterbeddingen

Minder overstromingen, hogere drainagebasis

f

2

Inundatiegebieden [15, 18]

Beheerste inundatie

ff

veel modelstudies; kosten zijn niet altijd ingeschat.
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I-A-2w Wegzijgingsgebieden met een dik freatisch watervoerend pakket
In goed doorlatende wegzijgingsgebieden zijn de effecten van maatregelen op lokale schaal klein
(nummer 3, 4 en 5 in tabel 6.3), maar kunnen meerdere kleine ingrepen samen een wezenlijke
bijdrage leveren aan waterconservering. Het is gebleken dat het stremmen van de afwatering veel
waterconservering oplevert (project Riels Laag). Een stijging van de grondwaterstand is in deze
gebieden vaak ook nuttig voor de landbouw. De droogteschade, die in deze gebieden vaak
aanzienlijk is, zal met name in de zomer afnemen.
Tabel 6.3

De meest effectieve maatregelen voor weinig hellende gebieden in Hoog-Nederland met
wegzijging en met een dik freatisch watervoerend pakket (I-A-2w). De getallen geven de
orde van grootte weer.

Maatregel

grondwaterstandsstijging

invloedsgebied

effect op wegzijgingsflux

kosten (per
ingreep)
ca. Hfl.

geen probleem

f-ff

1

Afwatering volledig stremmen [22]

100-125 cm

groot

2

'Donker naaldbos' kappen [21 ,27]

20-100 cm

groot

?

3

Ontwateringsmiddelen verwijderen
[21 ,24]

20-30 cm

f

4

Verendiepen grote watergangen
[24]

10-20 cm

enige 100en meters
idem

ff

5

Verhogen oppervlaktepeilen door
stuwen [23, 41]

tijdelijk 1 0-50 cm

idem

f-ff

----------------------------------- ---------------- ---------- -------------- ---------Ondersteunende maatregelen:
1

retentie en infiltratie in sloten [25,
28]

2

retentie en infiltratie in bassins
[25,28]

Effecten:
minder piekafvoeren, compenseren grondwateronttrekkingen
idem, iets minder effectief

ff-fff
ff-fff

Met infiltratie-projecten en het grootschalig kappen van donker naaldbos bestaan nog weinig
ervaringen, maar bestaande ervaringen en modelberekeningen wekken hoge verwachtingen (deel 2;

§2.3).
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I-A-2k

Kwelgebieden met een dik freatisch watervoerend pakket

Het beperken van de afwatering, met als gevolg hogere peilen in de afwateringsleidingen, blijkt in
deze gebieden de meest effectieve manier om water te conserveren. Het beperken van de
afwatering biedt in deze gebieden veel mogelijkheden voor waterconservering en verdrogingsbestrijding, zeker als men hoogwaterbeddingen toepast. De meeste waterbeheerders stellen zich
vooralsnog voorzichtig op tegenover dit soort maatregelen, vooral vanwege de overstromingsrisico's
en de veelal slechte kwaliteit van het oppervlaktewater.
De verhoging van het peil van het oppervlaktewater is vooral effectief als ook het peil in de
hoofdwatergang van de afwateringseenheid wordt verhoogd en de peilen vooral in de gebieden
rondom het doelgebied met kwelafhankelijke natuur worden verhoogd. Het opzetten van het peil in
een zone rond het doelgebied leidt tot een toename van de kwel in het doelgebied zelf.
Tabel 6.4 De meest effectieve maatregelen voor weinig hellende gebieden in Hoog-Nederland met
kwel en met een dik freatisch watervoerend pakket (I-A-2k). De getallen geven de orde
van grootte weer.
Maatregel

1

Peilverhoging door stremmen af-

grondwater-

invloedsge-

effect op kwel-

standsstijging

bied

flux

30-70 cm

groot

meer kwel

ft

ca. 10-30 cm

per perceel

kwel in maai-

f

kosten

wateringsleidingen
[29,31,33,35]
2

Regionale peilverhoging door
verendiepen sloten [29,31,321

3

veld

Regionale peilverhoging door

ca. 10-50 cm

stuwen [ 40 t/m 46]

(niet permanent)

idem

lokaal: positief

f

of negatief

--------------------------------- ---------------- ---------- -------------- -----------Ondersteunende maatregelen:

Effecten:

1

minder inundatie; gem. peil hoger

Hoogwaterbeddingen [32,341

ft

Periodieke waterconservering
Het idee achter het periodiek conserveren van water, in de vorm van geautomatiseerd peilbeheer, is
om een peilverhoging te bewerkstelligen zonder daarbij de natschade aan de landbouw te laten
toenemen. De mogelijkheden van het periodiek conserveren van water lijkt echter beperkt: op de
zandgronden blijkt het in de meeste gevallen weinig op te leveren aan verdrogingsbestrijding en
vermindering van waterinlaat. Dit komt omdat de peilen pas vrij laat mogen worden opgezet om de
landbouwproduktie niet te schaden (deel 2; §2.5). Uit modelsimulaties blijkt dat permanent water
conserveren in de meeste gevallen aanzienlijk meer waterconservering bewerkstelligt.
Grondwateronttrekkingen
De vermindering van grondwaterentrekkingen kan op locale schaal in zandgebieden een even
effectieve maatregel zijn als waterconservering door ingrepen in het topsysteem, als het gaat om
grondwaterstanden. Is de kweldruk in een gebied belangrijk, dan is het stopzetten van grondwateronttrekkingen effectiever dan andere waterconserverende maatregelen.
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6.1.2

Hellende gebieden

1-8-3 Stuwwallen
Verloofing en het verminderen van grondwateron ttrekkingen lijken zinvolle waterconserve rende
maatregelen op de stuwwallen. Hoewel beide maatregelen slechts zelden worden toegepast, bieden
ze goede perspectieven voor met name de kwelgebieden rond de stuwwallen.
1-8-4 Duinen
In veel duingebieden zijn grondwaterwin ningen het grote probleem. Als deze worden stopgezet, leidt
dit meestal tot herstel van de kwel in de duinvalleien.
In de duinen die aan de landzijde grenzen aan polders en geestgronden, zijn peilverhoging in deze
randgebieden, en beperking van de afstroming naar deze randgebieden, een effectieve maatregel om
de grondwatersta nden in het duingebied te verhogen. Wanneer peilverhoging niet kan plaatsvinden
vanwege andere belangen, zijn kunstgrepen, zoals schermen, een effectieve maar dure oplossing.
In sommige duingebieden zijn naaldbossen aangeplant. Deze verdampen meer dan gewone
vegetaties van duin-ecosystem en. Het verwijderen van deze bossen zal daarom de grondwatervo orraad vergroten (tabel 6.5).

1-8-5 Zuid-Limburgs heuvellandschap
Omdat voor dit gebied weinig ervaringen met waterconserve ring zijn beschreven, is het moeilijk aan
te geven welke maatregelen in dit gebied het meest effectief zijn.
Tabel 6.5

De meest effectieve maatregelen voor de hellende gebieden in Hoog-Nederland (1-B-3, 18-4 en 1-8-5). De getallen geven de orde van grootte weer.

Maatregel

grondwaterstan dsstijging

invloedsgebied

kosten Hfl.

/-8-3 Stuwwallen
1

Verloofing [50]

max. 50-200 cm

mogelijk groot

?

2

Verminderen grondwateronttr ekkin-

lokaal 50-200 cm; regio-

zowel lokaal als

?

gen [50]

naai 5-50 cm

regionaal

3

Beperken afwatering (en ontwatering) [49]

lokaal

f

100-1000ha

fff

100-3000ha

ff-fff

/-8-4 Kustduinen
1
2
3

Grondwaterontt rekkingen vermin-

lokaal 50 -200; regionaal

deren [53 t/m 57]

10-20 cm

Afstroming beperken [51 ,54]

0-50 cm

Verloofing [55]

ca. 10 cm

f

1-8-5 Limburgs heuvellandschap•
Afwatering vertragen [58]
Infiltratie
Grondwaterontt rekkingen [59]
Er zijn weinig ervaringen op de stuwwallen en in het Limburgs heuvelland beschreven. Hierdoor is het moeilijk voor deze
gebieden de meest effectieve maatregelen te bepalen.
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6.2
11-1

Ervaringen in Laag-Nederland

Laagveengebieden

Uit tabel 6.6 blijkt, dat in de veengebieden het toestaan van peilfluctuaties in de boezem en andere
watergangen een grote reductie van de inlaatbehoefte kan betekenen. Dit leidt in het algemeen tot
een daling van de grondwaterstanden in de zomer en een stijging in de winter. Echter, de mogelijkheden bij het variëren zijn beperkt; in de meeste gebieden is 10-20 cm echt het maximum, zowel
voor natuur (gevaar voor interne eutrofiëring door de mineralisatie van veen) als voor landbouw
(nat- en droogteschadel en bewoning (schade aan gebouwen door verzakking).
Ook het afschaffen van het hogere zomerpeil leidt in laagveengebieden tot een aanzienlijke
vermindering van de waterinlaat. Natuurgebieden zullen profiteren van een betere waterkwaliteit,
vooral als door herverdeling van systeemeigen water de inlaat van systeemvreemd water geheel
achterwege kan blijven.
Vergroting van het oppervlak open water draagt bij aan de veiligheid (ondersteunende maatregel),
maar levert op zich in de meeste situaties niet voldoende waterconservering om de waterinlaat
overbodig te maken. Inundatie van diepe polders leidt tot herstel van de kwel in omliggende polders.
De maatregel is echter zo ingrijpend dat ze in de praktijk nog niet is toegepast.

Overige gebiedstypen (11-2, kleigebieden en 11-3, lichte zavels, zandgebieden in Laag-Nederland)
Vanwege het geringe aantal beschreven projecten [68 t/m 72] is voor klei- en zavelgebieden moeilijk
te bepalen wat de meest effectieve maatregelen zijn.
Tabel 6.6 De meest effectieve maatregelen voor de gebieden in Laag-Nederland (11-1, 11-2
en 11-3). De getallen geven de orde van grootte weer.
Maatregel

Effecten op waterberging

lnvloeds-

Kosten Hfl.

gebied
1

Peilfluctuaties toestaan [60

(indicatieve getallen):

tot vele

t/m 64]

f-ff

duizenden

(landinrich-

ha

tingswerken:

5 cm fluctuatie

ca. 1 0% minder inlaat

10 cm fluctuatie

1 0-30% minder inlaat

enige miljoe-

20 cm fluctuatie

20-50% minder inlaat

nen)

40 cm fluctuatie

> 50% minder

vrije fluctuatie [66]

inlaat 0

inlaat

---------------------------------- ~--------------------------------- ---------- ------------2
meer kwel en minder wegzijging
a Inundatie diepe polders
in

[61 ,67]

tientallen

omringende polders; minder inlaatbe-

tot hon-

hoefte

derden ha

fff

b Oppervlakte open water vergroten (ondersteunende

bijv. 1 % minder inlaatbehoefte per

maatregel) [65]

ha open water

-------------------------------- --------------------------------- ----------- r-------------Afvoerweg
3

verlengen (interne

recirculatie) [62,64,66]

geen waterinlaat in een groot aantal

gebieden
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6.3

Ervaringen in stedelijke gebieden

In stedelijke gebieden in Nederland zijn de meest zinvolle waterconserverend e maatregelen, in
volgorde van effectiviteit:
1. In zandgebieden met wegzijging: infiltratie van neerslagwater.
2. In kwelgebieden, veen- en kleigebieden: neerslagafvoer afkoppelen van de rioolwaterafvoer en
inzetten voor het handhaven of verhogen van de oppervlaktewaterpe ilen. In deze gebieden is
meer bergingsmogelijkhe id in het open water gewenst. De oppervlakte open water in het
stedelijke gebied moet dus toenemen.
3. Infiltratie en peilverhogingen zorgen voor hogere grondwaterstanden . Dit kan alleen als er
kruipruimteloos gebouwd wordt.
4. Opslag in zowel grootschalige als kleinschalige bassins vergroot de mogelijkheden voor het
gebruik van neerslagwater.
Bij de aanleg van woonwijken in kwelgebieden is het belangrijk dat de ontwatering zo ondiep
mogelijk is. Bij de aanleg van woonwijken in wegzijgingsgebieden moeten voldoende mogelijkheden
voor infiltratie worden gecreëerd. In bestaande steden kan afvoer van regenwater worden beperkt
door dit niet via het rioolstelsel af te voeren, maar op te slaan in bassins en andere open wateren.
Tabel 6.7

De meest effectieve maatregelen voor de stedelijke gebieden in Nederland (111). De getallen geven de orde van grootte weer.
Kosten

Maatregelen

Effecten

Infiltratie [78, 79]

40-90 cm verhoging grondwaterstanden

Verhoging drainagebasis [731

20-25 cm peilverhoging leidt tot 1 01 5 cm grondwaterstijging

Riolering: regenwater afkoppelen [74, 77

1 0-1 5 cm grondwaterstijging

nieuwbouw niet/ nauwelijks duurder

t/m 79]
Oppervlaktewaterber ging vergroten

minder waterinlaat, minder drinkwa-

[74 t/m 76]

tergebruik

Ondersteunende maatregelen
Kruipruimteloos bouwen (of opgehoogd

algemeen: 20-40 cm grondwaterstij-

nieuwbouw: niet/

bouwen) [73,74]

ging mogelijk

nauwelijks duurder

Oppervlaktewaterber ging vergroten [74]

maakt afkoppelen van regenwaterafvoer, en hogere drainagebasis mogelijk
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Het combineren van waterconserverende maatregelen op regionale schaal is in de praktijk nog
weinig toegepast. Dit hoofdstuk behandelt de voordelen van bepaalde combinaties van maatregelen
voor twee gebiedstypen:

* het stroomgebied van een beek in Hoog-Nederland;
* een laagveengebied in Laag-Nederland.
Voor beide gebiedstypen zijn enige maatregelenpakketten uitgewerkt in de vorm van varianten, om
inzicht te bieden in mogelijke strategieën voor de toekomst.
7.1

Meerwaarde van combinaties van maatregelen

De meerwaarde van maatregelen-combinaties wordt bepaald door de mate waarin gewenste
effecten elkaar versterken en ongewenste effecten worden afgezwakt of opgeheven.
Aanvulling en versterking van effecten
In bepaalde gevallen kunnen verschillende waterconserverende maatregelen elkaar aanvullen of zelfs
versterken. Door in een beekdal het aantal ontwateringsmiddelen te verminderen neemt de
drainageweerstand toe en zal de grondwaterstand stijgen. Als tegelijkertijd in een aangrenzend
infiltratiegebied de infiltratie wordt bevorderd, bijv. door naaldbos te vervangen door loofbos, zal de
grondwaterstand in het beekdal nog verder stijgen. Soms treedt zelfs een echte versterking van
effecten op, d.w.z. dat het effect van beide maatregelen in combinatie meer effect oplevert dan de
som van de effecten van beide maatregelen afzonderlijk. Door de verhoogde drainageweerstand is
het in het beekdal moeilijker geworden om de hoeveelheid water, die beschikbaar komt door de
verloofing in het infiltratiegebied, af te voeren. In het beekdal leidt de verloofingsmaatregel dus tot
meer grondwaterstandsstijging dan met de oorspronkelijke drainagetoestand het geval zou zijn
geweest.
Ook kunnen maatregelen in het ene deel van een stroomgebied voorwaarden-scheppend zijn voor
waterconserverende maatregelen in een ander deel van het stroomgebied. Bijvoorbeeld, als in een
bovenstrooms gebied de drainageweerstand sterk toeneemt door demping of verlanding van
ontwateringsmiddelen (de 'haarvaten'), dan kan benedenstrooms door hermaandering of verendieping van afwateringsleidingen meer waterconservering plaatsvinden omdat er minder afvoer uit het
bovenstroomse gebied is te verwachten, ook bij grote neerslaghoeveelheden. Ander voorbeeld: het
herprofileren van afwateringsleidingen kan ervoor zorgen dat bovenstrooms een hogere drainagebasis kan worden gehandhaafd.
Verzachting van te sterke effecten
In sommige gebieden kunnen de effecten zo sterk zijn, dat er problemen ontstaan bij extreme
meteorologische situaties, zoals hoge neerslagintensiteiten. Inundaties kunnen dan het gevolg zijn.
In dergelijke gevallen moet men naast waterconserverende maatregelen tevens compenserende
maatregelen nemen om mogelijke problemen te voorkomen. Te denken valt aan bijvoorbeeld
drempels in de afwateringsleidingen en retentiebekkens. Hetzelfde geldt voor tweefasenprofielen
voor watergangen: naast drainagebasisverhoging voorzien ze in extra capaciteit voor piekafvoeren.
Indien in stedelijke gebieden regenwaterafvoer is afgekoppeld van de riolering, is primair meer
berging nodig in de bodem en, voorzover die ontoereikend is, vervolgens in het oppervlaktewaterstelsel.
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Beperking ongewenste ruimtelijke uitstraling
In gebieden met een grote spreidingslengte treedt vaak een ongewenste ruimtelijke uitstraling van
effecten op: gebieden waar waterconservering gewenst is, verliezen water aan de omgeving, terwijl
in omliggende gebieden soms een ongewenste vernatting optreedt. Een mogelijkheid om ongewenste uitstraling te beperken is het aanleggen van bufferzones in de vorm van watergangen of
peilgebieden met hoog oppervlaktewaterpeiL Een andere mogelijkheid om ongewenste uitstralingsetfeeten van waterconserverende maatregelen te beperken is het geclusterd aanpakken van gebieden.
Soms leidt één ingreep (bijvoorbeeld het aanpakken van een te diep ontwaterende beek) in meerdere
gebieden tot meer waterconservering. Eventuele compenserende maatregelen, zoals het aanleggen
van een retentiebekken, dienen in dat geval meerdere waterconserveringsprojecten.

Herstel van kwel
Het herstellen van kwelafhankelijke vegetatie in een gebied is doorgaans alleen mogelijk met een
combinatie van maatregelen, zowel op regionale schaal als op lokale schaal. Herstel van de
regionale kwel is mogelijk door de stijghoogte in infiltratiegebieden te verhogen, bijv. door
vermindering van ontwatering, verloofing of het verplaatsen of verminderen van grondwateronttrekkingen. De op die manier herstelde regionale kwel kan de vegetatie pas voldoende beïnvloeden als
deze ook daadwerkelijk zorgt voor buffering van de wortelzone. Er mogen dan ook geen diepe
sloten zijn, die alle kwel afvangen, en tegelijkertijd moet het zure regenwater zo snel mogelijk
worden afgevoerd, om te voorkomen dat er (zure) neerslaglenzen ontstaan.
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7.2

Variant en voor waterconservering in een stroomgebied in Hoog-N
ederland

In hoofds tuk 6 is geconc ludeerd , dat in wegzijg ingsgeb ieden waterco
nserver ing effectie f kan
plaatsv inden door het bevorde ren van infiltrat ie en het vermind eren
van de ontwate ring. De
grondw atersta nden zijn hier relatief diep, waardo or relatief veel
berging in het grondw ater mogelij k
is. Waterc onserve ring in deze wegzijg ingsgeb ieden (bovenl oopgeb
ieden) dient zowel natuur als de
landbou w, die in deze gebiede n vaak met droogte te kampen heeft.
Ook in de steden kan infiltrati e
van neersla gwater plaatsv inden.
Wannee r in de bovenlo opgebie den meer infiltrat ie plaatsv indt, kunnen
natuurg ebieden die benede nstroom s liggen profiter en van toegeno men kwel. In kwelgeb ieden
(benede nloopge bieden) kan in
winter en voorjaa r voornam elijk in het oppervl aktewa terstels el
water geborge n worden . Dan
ontstaa t in de zomer minder behoeft e aan wateraa nvoer.

bovenlopengebied

overgang van bovenlopengebied
naar benedenloopgebied

benedenloopgebied

Figuur 7 .1 Schema tische afbeeld ing van een stroomg ebied in Hoog-N
ederlan d (naar Farjon et al.,
1991)
Uitgaan de van de boveng enoemd e principe s zijn drie variante n
denkba ar :
1 . Uitgang spunt voor de eerste variant is, dat realisat ie zich beperkt
tot technis che ingrepe n die
weinig schade veroorz aken aan het bestaan de ruimteg ebruik. Dit
kost weinig bestuur lijke
inspann ingen. Deze variant is te omschr ijven als 'traditio nele aanpak
', omdat de praktijk hiertoe
tot voor kort meesta l beperkt bleef (zie deel 2).
2. De tweede variant combin eert technis che maatreg elen met geringe
verschu ivingen in de
bestem ming van percele n (figuur 7 .3) . Deze variant is 'lokaal maatwe
rk'. Beleids voornem ens
zoals het aankop en van bufferzo nes en het realiser en van de EHS
kunnen worden opgeva t als
aspecte n van 'lokaal maatwe rk' . Hier en daar zijn projecte n met
een dergelij k karakte r in uitvoering of voorber eiding. Doorda t bestem mingsw ijziging en mogelij
k zijn, kunnen meer technis che
maatreg elen worden uitgevo erd dan in variant 1.
3 . De derde variant gaat uit van een ruimteg ebruik dat optimal e
waterco nserver ing mogelij k maakt.
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Deze variant wordt aangeduid als 'duurzame herinrichting'. Dit houdt onder meer in, het zoveel
mogelijk aanpassen van functies in bepaalde gebieden aan de gewenste waterhuishoud kundige
situatie, met een grotere mate van waterconserve ring. Dit kan scheiding van functies inhouden,
zodat functies met overeenkomst ige eisen aan de waterhuishoud ing bij elkaar komen. Het is
duidelijk dat deze variant een lange uitvoeringsterm ijn vereist.
Hiervan worden twee subvarianten besproken (in overeenstemm ing met varianten voor de
ruimtelijke inrichting in Van Beusekom et al. [1990) en in Kamphuis et al. [1995]). De subvarianten rangschikken op een verschillende wijze de functies binnen een stroomgebieds systeem.

ingrepen
in de ruimtelijke
ordening

1\

**
variant 3 'Duurzame herinrichting'

**
variant 2 'Lokaal maatwerk'

**
variant 1 'Traditionele aanpak'

------------ >

technische ingrepen

Figuur 7.2 Mate van technisch ingrijpen en ingrijpen in de ruimtelijke ordening in de drie varianten
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7.2.1

Variant 1 'Traditionele aanpak'

Maatregelen

Deze variant kenmerkt zich door het nemen van alleen technische maatregelen binnen natuurgebieden. Uitgangspunt is dat er geen schade mag optreden aan omliggende terreinen, door het
nemen van aanvullende technische maatregelen (bijv. hydrologische isolatie van natuurterreinen).
Waterconservering in het grondwater kan op deze manier alleen plaatsvinden in die gebieden waar
de grondwaterstand in de huidige situatie relatief diep is (Gt VIl-gebieden in het bovenlopengebied)
of natuurgebieden die hydrologisch geïsoleerd zijn. Maatregelen zijn:
ontwateringsmiddelen binnen natuurgebieden verwijderen;
stuwen ter plaatse van natuurgebieden;
afwatering stremmen als het natuurgebied bovenaan de bovenloop ligt.
Geen grootschalige omzetting van 'donker naaldbos' of produktiebos in meer open terreinen, omdat
bestemmingen niet gewijzigd worden; inundatie in bossen mag ook niet optreden.
Waterconservering in landbouwgebieden is alleen mogelijk als dat kan zonder natschade aan de
landbouw (bijv. in Gt VIl-gebieden). Om schade te voorkomen blijven veiligheidsmarges in het
peilbeheer ook na automatisering gehandhaafd. De waterinlaat zal daardoor nauwelijks verminderen.
Tevens is wateraanvoer nodig om natuurterreinen in de benedenloopgebieden van voldoende water
te voorzien.

•

huidige natuurgebieden: gedeeltelijk dempen van ontwatering en stuwen (\_/)

Figuur 7.3

Weergave van lokale technische maatregelen in variant 1 'traditionele aanpak'

Hydrologische effecten

Bij deze variant zijn de volgende hydrologische veranderingen te verwachten:
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-

In de afzonderlijke, verspreid liggende natuurgebieden (in de huidige situatie circa 4% van het
landoppervlak) kan de grondwaterstand in winter en voorjaar ca. 20-50 cm stijgen door gedeeltelijk dempen van ontwatering en door stuwen (voorbeelden in deelrapport 2: onder andere Duurswouderheide [6 (bijlage 4)], Denekampse Veld [14], Reestdal [31], Goorloop [24]).

-

Onder aanname van een bergingscoëfficiënt van 0.1 neemt de waterberging toe met ca. 20
mm 1 • Deze hoeveelheid wordt geborgen in winter en voorjaar.

-

0 tot enkele centimeters grondwaterstijging in de zomer.
De waterconservering zal een lokaal invloedsgebied hebben en regionale grondwatervoorraden
marginaal beïnvloeden.

Consequenties
-

De genoemde grondwaterstandsstijgingen zijn voor de meeste verdroogde natuurterreinen niet
voldoende om te herstellen. Vooral in de zomer zakt het grondwater nog diep weg.
Vooral niet-kwelafhankelijke natuurgebieden kunnen profiteren. De grootste winst is te verwachten in gebieden met een slecht doorlatende ondergrond.
Regionale kwel herstelt zich niet. In het bovenlopengebied kunnen basenrijke standplaatsen met
lokale kwel vooruitgaan. Lokaal kunnen kwelafhankelijke natuurwaarden zelfs achteruitgaan door
peilopzet, die de kwel 'wegdrukt'.

-

In landbouwgebieden kan de droogteschade iets worden teruggedrongen door een optimale
instelling van stuwen (automatisering). De mogelijkheden hiervoor zijn zeer beperkt, omdat er
geen extra natschade mag optreden. Dit leidt in het late voorjaar tot een gemiddelde grondwaterstandsstijging van ongeveer 5-10 cm (zie voorbeelden in deel 2, §2.5). Meer benedenstrooms is
door optimaal peilbeheer de inlaat van gebiedsvreemd water enige weken uit te stellen en de
hoeveelheid met 10-25% (bijvoorbeeld 'Koningsdiep' [43]) te beperken.

Kosten
Kosten van afzonderlijke technische maatregelen (kunstwerken) zijn opgenomen in bijlage 3. Het
hydrologisch isoleren van natuurgebieden is relatief duur. De droogteschade in de landbouw neemt
iets af.

Instrumentarium
De uitvoering van technische maatregelen kan geschieden met het huidige beschikbare instrumentarium. Behalve de waterschappen krijgen de natuurbeheerders een groot deel van de uitvoering van
maatregelen in handen; grotendeels gebeurt dit in het kader van het Overlevingsplan Bos en Natuur
(EGM-subsidie).

Gemiddeld over het stroomgebied komt dit neer op 4% x 20 (50) cm x 10 (omrekeningfactor)
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7 .2.2

Variant 2 'Lokaal maatwerk'

Maatregelen
Door bescheiden bestemmingswijzigingen is het mogelijk om meer technische maatregelen uit te
voeren dan in de vorige variant. Ingrepen vinden met name in en nabij natuurgebieden plaats.
Hieronder worden wegzijgings- en kwelgebieden apart besproken.
In wegzijgingsgebieden ontstaan mogelijkheden voor waterconservering van grondwater door:
verwerving van landbouwenclaves die binnen deze voor infiltratie gereserveerde gebieden liggen,
of
bestemming van landbouwgronden voor vormen van landbouw waarbij natheid in de winter en
het vroege voorjaar niet problematisch is (aanleg van drainagemiddelen en grondwateronttrekkingen worden in deze gebieden niet toegestaan);
financiële compensatie of uitruil-regelingen voor landbouwpercelen met vernattingsschade.
Meest geschikte maatregelen:
dempen van watergangen;
aanleg van stuwen;
omzetting van 'donker' naaldbos (Douglas en Fijnspar) in heide, loofbos of 'licht' naaldbos (o.a.
Grove Den);
verplaatsing van diepe grondwaterwinningen naar buiten deze gereserveerde gebieden.
Plassen op het maaiveld en retentiebekkens mogen ontstaan als ze ruimtelijk inpasbaar zijn. Deze
kunnen ook dienen om piekafvoeren benedenstrooms in de beken te beperken.
voor infiltratie gereserveerde gebieden

langs watergangen
gereserveera voor waterconservering

kwelgebieden met (potentieel) waardevolle natuur
omgeven door een bufferzone met hoge peilen

Figuur 7.4 Schematische weergave van variant 2 'Lokaal maatwerk'. Op kleine schaal functiewijzigingen (m.n. bufferzones), naast technische maatregelen.
In kwelgebieden vindt waterconservering vooral plaats in het oppervlaktwaterstelsel, door beken en
andere watergangen te verbreden en te ver-ondiepen, bij voorkeur met een tweefasen-profieL
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Hiervoor is nodig:
Verwerving van grondstroken langs beken en andere watergangen. Voor een groot deel sluiten
die aan bij de EHS (inclusief ecologische verbindingszones).
Op regionale schaal wordt het stuwbeheer zo gevoerd, dat vasthouden van water wordt afgewo-

-

gen tegen het garanderen van bewerkbaarheid van landbouwgronden op een vroeg tijdstip in het
voorjaar. Inundatie van landbouwgronden is in geen geval toelaatbaar.
Gebieden met potentieel waardevolle kwelafhankelijke natuur krijgen in eerste instantie een
verhoogde drainagebasis. Indien de kwelinvloed afneemt, worden ze omgeven door een bufferzone met hoge peilen.
Stadsuitbreidingen mogen bij voorkeur niet plaatsvinden in de natste delen en kwelgebieden.
Indien dit toch nodig is, vindt dit 'waterneutraal' plaats.

Hydrologische effecten
In de voor infiltratie gereserveerde gebieden - de EHS beslaat na realisatie circa 20% van het
landoppervlak-moet een gemiddelde grondwaterstandsstijging van 50-80 cm haalbaar zijn.
(Vergelijk met alle succesvolle voorbeeldprojecten uit deel 2: Dwingelderveld [1], Bargerveen [8],
Chaamse bossen [10], De Mortelen [19], Rovertse Heide [27], Drentse Aa [11]).
Doordat ook in de directe omgeving van natuurgebieden de drainagebasis iets omhoog zal
komen, kan op nog 10% van het landoppervlak de grondwaterstand 10-20 cm stijgen.
Onder aanname van een bergingscoëfficiënt van 0.1 is de berging: 50-80 mm 2 • Vergelijking met
-

de eerste variant leert dat variant 2 bijna tien keer zo effectief is, bij volledige realisatie.
Omdat de hoeveelheid geborgen water in winter en voorjaar groot is, is hiervan in slecht
doorlatende gebieden in de zomer nog effect merkbaar.
De aanleg van brede, ondiepe watergangen kan leiden tot circa 20 cm grondwaterstandsstijging
in het late voorjaar en de zomer over grote delen van het stroomgebied (deel 2: 'Aa of Goorloop',
modelsimulaties 'Denekampse Veld' en 'Reestdal'). De totale toename van de waterberging in
het stroomgebied komt door deze maatregel nog iets hoger uit.
Door snel reagerend peilbeheer is de inlaat van gebiedsvreemd water te minimaliseren. Dit komt
neer op een vertraging van de start van inlaat met enige weken, en een reductie van de
hoeveelheid met mogelijk 20-100%.

Consequenties
In gebieden met een slecht doorlatende ondergrond leidt waterconservering grotendeels tot
herstel van de verdroogde terreinen (voor zover het hydrologische randvoorwaarden betreft)
binnen voor infiltratie gereserveerde gebieden.
-

Temidden van wegzijgingsgebieden gelegen natuurgebieden met kwel profiteren van de grondwaterstandsstijging en de toenemende (lokale) kwelstromen.
Het is zeer onzeker of de verhoogde infiltratie in wegzijgingsgebieden met goed doorlatende
ondergrond leidt tot opheffing van de verdroging in benedenstroomse kwelafhankelijke natuurgebieden. Immers, het gevaar bestaat dat een groot deel van de kwel wordt afgevangen door
dieper ontwaterde landbouwgebieden in het tussenliggende gebied of in de omgeving van het

2

ca. 50 (80) cm x 0.1 (bergingscoëfficiënt) = 50- 80 mm of 500 - 800 m 3/ha. Gemiddeld over het stroomgebied komt
dit neer op 20% x 500 (800) = 100 - 1 60 m 3/ha
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natuurgebied.
In landbouwgebieden wordt de droogteschade behoorlijk teruggedrongen. Als het belang van
waterconservering zwaarder weegt dan van vroege bewerkbaarheid kan natschade optreden.
Recreatiemogelijkheden in bossen zullen veelal moeten aanpassen aan de nattere situatie. Er
ontstaan extra recreatiemogelijkheden in de natte natuur rond beken.
In de natte stroken rondom beken zal op sommige plaatsen inundatie optreden. Wanneer de
kwaliteit van het oppervlaktewater slecht is, zal natuur hiervan te lijden hebben.
Totale kosten
Kostenindicaties voor technische maatregelen zijn opgenomen in bijlage 3. Kosten van grondverwerving vallen grotendeels onder financiering van de EHS.
Droogteschade aan de landbouw kan worden geminimaliseerd. Daar tegenover staat een toename
van de natschade, met als gevolg extra kosten.
Instrumentarium
De EHS biedt niet voldoende mogelijkheden, omdat relatief weinig bovenloopgebieden zijn begrensd
in de EHS. De uitvoering van technische maatregelen door waterschappen en terreinbeheerders kan
geschieden met huidig instrumentarium.
Indien particuliere landeigenaren meewerken aan de realisatie van de voor infiltratie gereserveerde
gebieden, bijvoorbeeld door hun eigen detailontwatering te dempen of verondiepen, kunnen ook zij
op een tegemoetkoming in de kosten rekenen (EGM-regeling). Om medewerking van particulieren te
verkrijgen is uitgebreide voorlichting over ingrijpen in detailontwatering nodig.
Om knelpunten zoals landbouwenclaves op te lossen zijn soms extra middelen nodig.
De mogelijkheden om vastgehouden oppervlaktewater te benutten nemen sterk toe bij een goede
waterkwaliteit. Daarom is het van belang het aantal overstorten nog verder te reduceren, uitspoeling
van meststoffen verder tegen te gaan, en zonodig schoon en vervuild water gescheiden af te
voeren.
Bundeling van het beleid voor natuurontwikkeling, verdrogingsbestrijding, en landbouwbelangen kan
uitvoering van deze variant bevorderen. Mogelijkheden hiertoe worden geboden in bijvoorbeeld
landinrichtingsprojecten.
7 .2.3

Variant 3 'Duurzame herinrichting'

In deze variant vindt ruimtelijke scheiding van functies met conflicterende hydrologische eisen
plaats. Realisatie vindt stap voor stap plaats, zodat deze variant een lange uitvoeringstermijn kent.
Technische ingrepen om water te conserveren zijn dan van ondergeschikt belang. Daarbij zijn twee
opties denkbaar (Van Beusekom et al., 1990; Kamphuis et al., 1995):
a Ordening naar gradiënt (fig. 7.5).
In de bovenloopgebieden is er plaats voor functies die optimale waterconservering mogelijk
maken: natuur, aan de waterfunctie aangepaste landbouwbedrijven en 'water-neutraal' aangelegde woonwijken. In de benedenloopgebieden bevindt zich kwelafhankelijke natte natuur op de
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overgang tussen hooggelegen en laaggelegen gebieden. Verder benedenstrooms worden grote
gebieden optimaal ingericht voor landbouw en verstedelijking. Hier kan ook waterwinning
plaatsvinden. Het water wordt onttrokken nadat het zijn rol in het watersysteem voor andere
functies heeft vervuld.

D

landbouw

B

drinkwater

natuur

Figuur 7 .5 Schematische weergave subvariant 3a 'Duurzame inrichting door ordening naar gradiënt'

D

compartiment landbouw
compartiment natuur

!11

compartiment drinkwater

Figuur 7 .6 Schematische weergave subvariant 3b 'Duurzame inrichting; ordening per stroomgebied'
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b Ordening per deelstroomgebied (fig. 7.6)
Per stroomgebied wordt een combinatie van functies toegekend, die overeenkomstige eisen
stellen aan de waterhuishouding: het ene stroomgebied wordt ten dienste van intensieve
landbouw ingericht, een ander ten dienste van natuur, een derde ten behoeve van waterwinning.
Een aantal functies kan met elkaar gecombineerd worden, bijv. waterwinning met recreatie of
met landbouw, natuur met extensieve recreatie en aangepaste landbouw.

Variant 3a Duurzame herinrichting; ordening naar gradiënt
Maatregelen
Grondwaterberging vindt in het gehele bovenlopengebied maximaal plaats. Benedenstrooms zijn
mogelijkheden beperkt omdat daar meer landbouw voorkomt.
Dempen van alle ontwateringsmiddelen.
Gewas- en vegetatiestructuur gericht op minimale verdamping (geen 'donker' naaldhout).
Aan de waterfunctie aangepaste, extensieve landbouw en bewoning staan hoge grondwaterstanden toe (inclusief plassen op maaiveld) en mogen geen nutriëntenbelasting of verontreinigingen veroorzaken.
Grondwaterwinningen verplaatsen naar benedenstrooms.
Op de overgang van natte naar droge milieus worden gebieden gereserveerd voor retentie van
oppervlaktewater en grondwater op grote schaal. Dit vindt plaats door stuwen, groter ruimtebeslag
voor open water en stremming van de afwatering.
Hydrologische effecten:
De grondwaterstanden kunnen in alle gebieden met Gt VI, Gt VIl en Gt vu· 50 tot 100 cm stijgen
(de projecten Riels Laag [22], Rovertse Heide [27], modellering Veluwe [50], boswachterijen
Appelscha [4] en Sleenarzand en Gees [2]. Overigens zijn alle in deel 2 genoemde praktijktoepassingen nog relatief lokale projecten).
Uit recente Gt-kaarten blijkt dat ca. 30% van de gronden in Hoog-Nederland een Gt VIl of VIl*
heeft, en meer dan 10% een Gt Vl. Uitgaande van een bergingscoëfficiënt van 0,1 bedraagt de
extra berging 50 - 100 mm 3
Door waterconservering in al deze gebieden wordt op stroomgebiedsniveau een waterberging van
zeker 30% x 50 x 10 = 300 m 3 /ha verkregen (aangenomen bergingscoëfficiënt 0,1; uitgegaan is
van een grondwaterstandsstijging van 50 cm).
Mogelijk wordt meer geconserveerd, omdat
a) ook in gronden met andere grondwatertrappen nog grondwaterberging te verwachten is;
b) bij slecht doorlatende gronden de grondwaterstandsstijging meer dan 50 cm kan bedragen.
In de kwelgebieden op de gradiënt van hooggelegen naar laaggelegen gebieden kunnen en
mogen grondwaterstanden tot aan maaiveld komen; de bergingscoëfficiënt in deze gebieden is
laag, dus veel extra grondwaterstandsberging zal er niet zijn; wel extra oppervlaktewaterberging.
Inundaties zijn er normaal.
Inundatie wordt benedenstrooms niet verwacht, met zoveel retentie stroomopwaarts.

3

op stroomgebiedsniveau komt dit neer op gemiddeld 30 % * 50 (1 00) * 10 = 150- 300 m 3 /ha
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Consequenties
-

Verdroging in bovenloopgebieden komt niet meer voor.
In de meest bovenstroomse zone waar regionale kwel naar buiten treedt, ontwikkelt zich
onaangetaste kwelafhankelijke natuur. Omdat zich bovenstrooms alleen natuur en extensieve
landbouw bevindt, ondervindt deze geen last van nutriëntenbelasting .
Verder benedenstrooms gelegen kwelafhankelijke natuur wordt niet structureel behouden.
Omdat het overgangsgebied als oppervlaktewaterre servoir dient, kan dit water na benutting voor
natuur nog ten goed komen aan de landbouwgebieden benedenstrooms. Hier zal tevens een
sterke continue kwelstroom vanuit de bovenloopgebieden zijn. Hierdoor kan waterbezwaar
ontstaan. Dit water dient in principe snel afgevoerd te worden, maar kan in de zomer door middel
van stuwen of periodieke stremming van de afwatering ten goede komen aan landbouwgewassen. Droogteschade behoeft niet meer op te treden.

Kosten
Grondverwerving zal de grootste kostenpost zijn voor deze variant. Daarnaast krijgen herinrichtingsgebieden te maken met inrichtingskosten. Kosten voor technische ingrepen in het oppervlaktewaterbeheer zijn er nauwelijks. Grondwatergebruik ers worden voor grote investeringen geplaatst,
omdat waterwinningen naar benedenstroomse gebieden moeten worden verplaatst. Realisatie van
deze variant kent dus een lange uitvoeringstermijn.
Instrumentarium
Deze variant vraagt om een geheel andere benadering in de ruimtelijke ordening. Om de nieuwe
ordening te realiseren zullen zowel bestaande als nieuwe ruimtelijke-ordening sinstrumenten moeten
worden ingezet. De EHS bevat immers niet alle bovenloopgebieden en is slechts ten dele vastgesteld op basis van hydrologische patronen. Een groot percentage van het landoppervlak in de
bovenloopgebieden zal van eigenaar veranderen. Landinrichting is hiervoor een instrument. Het
reserveren van bovenlopen voor extensieve functies kan problematisch zijn: bijvoorbeeld voor natuur
en voor extensieve, milieuvriendelijke landbouw is een financiering nodig. Een complicerende factor
is dat een groot deel van de bovenloopgebieden van de Nederlandse beken in België of Duitsland
ligt.
Variant 3b Duurzame herinrichting; ordening per stroomgebied
Maatregelen
Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee soorten stroomgebieden. De ene soort herbergt functies
die maximale waterconservering toelaten (bv. natuur, drinkwaterwinning , recreatie), en de andere
soort kent alleen waterconservering voor zover deze de randvoorwaarden van de gebruiksfuncties
niet overschrijdt (bv. intensieve landbouw).
In stroomgebieden met maximale waterconservering kan voorgesteld worden:
- ter hoogte van bovenlopen en middenlopen het huidige ontwateringsstelse l te verwijderen;
rond de benedenlopen de ontwateringsmidde len (deels) te handhaven om karakteristieke
landschappen niet kwijt te raken;
de retentie in oppervlaktewater te vergroten door verlenging van het traject van beeklopen

60

Toekomstmogelijkheden

(meandering) en het toestaan van inundatie van beekdalbodems.
Natuur, recreatie en extensieve landbouw zijn mogelijke bestemmingen.
In deelstroomgebieden waar waterconservering beperkt is door de eisen van intensieve landbouw en
bewoning kan met behulp van stuwen water geconserveerd worden ten behoeve van landbouw.
Hydrologische effecten
In de deelstroomgebieden met maximale waterconservering vindt meer waterberging plaats dan
in variant 3a.
In slecht ontwaterde lage gebieden treedt inundatie in de winter regelmatig op. Dit hoeft geen
probleem te zijn omdat de waterkwaliteit niet slecht is (bovenstrooms geen uitstoot van verontreinigende of nutriëntrijke stoffen). In het oppervlaktewatersysteem is ruimte ingebouwd om de
berging te vergroten (retentiebekkens, inundatievlakten).
De hoeveelheid water die -landelijk gezien- geconserveerd wordt, is afhankelijk van het aantal
stroomgebieden dat voor extensief gebruik wordt gereserveerd.
Consequenties
In deelstroomgebieden waar waterconservering beperkt is door de eisen van landbouw en
bewoning zal een deel van de bestaande natuur verdwijnen. Hier ligt het accent op bestrijding
van droogteschade.
In de extensief gebruikte deelstroomgebieden treedt geen verdroging meer op en functioneert een
nagenoeg natuurlijk hydrologisch systeem.
Kosten
Grondverwerving zal de grootste kostenpost zijn voor deze variant. Een voldoende lange looptijd
voorkomt prijsopdrijvingseffecten en geeft ruimte om in te spelen op kansen die zich aandienen.
Instrumentarium
Deze variant vraagt om een geheel andere benadering in de ruimtelijke ordening, waardoor de
realisatietermijn lang is. Grootscheepse ruil van landbouw- en natuurgebieden moet georganiseerd
worden, bijv. via landinrichtingsprojecten. Met de aanpak kan een start worden gemaakt in kleine
stroomgebieden, die nu al grotendeels een natuurfunctie hebben.
Internationale samenwerking is nodig, omdat een groot deel van stroomgebieden van Nederlandse
beken in België of Duitsland ligt.
7 .2.4

Vergelijking van de varianten voor Hoog-Nederland

Waterconservering volgens variant 1 'Traditionele aanpak' is onvoldoende effectief om verdroging te
bestrijden. Dit komt omdat alleen die maatregelen worden genomen, waarvan de ruimtelijke
uitwerking gering is en omdat er geen schade aan andere landgebruiksfuncties mag optreden.
Bovendien worden deze ingrepen slechts op zeer bescheiden schaal, verspreid over enkele kleine
gebieden, genomen.
Waterconservering volgens variant 2 'Lokaal maatwerk' is enige malen effectiever in het conserve-
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ren van water. Volgens deze variant mogen ingrepen immers een meer dan lokale uitstraling hebben,
waardoor ook de grondwaterberging veel groter kan zijn. Natte natuur in voor waterberging
gereserveerde gebieden krijgt in het voorjaar een voldoende natte standplaats. Op plaatsen waar de
ondergrond slechtdoorlatend is, zal de situatie ook gedurende de zomer nat genoeg blijven.
In benedenloopgebieden kan voor natuur geen voldoende hoge grondwaterstand in combinatie met
een geschikte waterkwaliteit worden gegarandeerd. Dit komt omdat de variant niet leidt tot
voldoende herstel van regionale kwel.
Variant 3a 'Duurzame herinrichting; ordening naar gradiënt' zorgt voor meer waterconservering dan
variant 2. Daarnaast lost de variant een aantal problemen op die in variant 2 aanwezig zijn:
herstel van regionale kwelstromen;
voldoende waterkwaliteit in gebieden met kwelafhankelijke natuur en waternatuur.
De variant is op lange termijn niet duurder dan variant 2, omdat minder technisch ingrijpen en
minder schaderegelingen nodig zijn.
Waterconservering volgens variant 3b, 'duurzame herinrichting, ordening per stroomgebied', geeft
een structurele oplossing voor de verschillen in waterhuishoudkundige wensen van diverse
landgebruiksfuncties. Door een afgewogen rangschikking van {clusters van) functies in stroomgebieden zijn dezelfde voordelen als bij variant 3a te behalen. Stroomgebieden met de functies natuur,
aangepaste landbouw en recreatie bieden ruimte voor een vrijwel natuurlijk functionerend watersysteem. In dergelijke stroomgebieden is meer waterconservering mogelijk dan in variant 3a. Ook deze
variant kent, vanwege de benodigde verschuivingen in grondgebruik, een lange uitvoeringstermijn.
Een overzicht van de overwegingen biedt tabel 7. 1 .
Tabel 7.1

Karakterisering de drie varianten voor Hoog-Nederland
Verdroging?

Uitvoeringsduur

waterconservering

geringe

enkele jaren

beperkt

afname

Variant

Soort ingrijpen

Schaal

Kosten

1.

technisch

lokaal

relatief
goedkoop
duur

toename areaal

enige afname;

natuur, aangepaste

in

landbouw

kwelgebieden

'Traditionele
aanpak'

2

'Lokaal
maatwerk'

1 . technisch en

lokaal en

2. ruimtelijk

subregionaal

Ruimtelijke keuzes

2-20 jaar

problematisch
3

'Duurzame
herinrichting'

3a

ordening naar

Vooral ruimte-

veel verschuivingen

regionaal

lijk

opgelost
duur

gradiënt

enige toename
areaal natuur en
aangepaste

3b

ordening per

duurzaam

duur

stroomgebied
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7.3

Varianten voor waterconservering in een laagveengebied in Laag-Nederland

In een peilbeheerst (polder)gebied zijn de volgende varianten mogelijk:
Variant 1 'Optimalisatie peilbeheer'
Peilfluctuaties in bepaalde peilvakken toestaan mits landbouw (in aangrenzende gebieden) geen
onoverkomelijke schade wordt toegebracht.
Variant 2 'Ruimte voor water'
Peilfluctuaties toestaan in nagenoeg alle peilvakken. Waar grote natschade optreedt, wordt de
bestemming van gebieden gewijzigd. In bestaande en nieuw te ontwikkelen natuurgebieden
wordt meer open water gecreëerd (door het verdrassen of inunderen van met name diepe
polders).

Variant 1

'Optimalisatie peilbeheer'

Maatregelen

Om water optimaal te kunnen vasthouden in natuurgebieden en tegelijkertijd landbouwgebieden te
kunnen vrijwaren van wateroverlast, is vergaande automatisering van het peilbeheer nodig.
De scheidingen tussen peilvakken moeten 'waterdichter' worden gemaakt. In veel gevallen zal het
aantal peilvakken moeten toenemen. Het aanbrengen van een opslagruimte ('tussenboezem') voor
water tussen vakken met een hoog peil en vakken met een laag peil draagt bij aan het scheiden van
de hydrologie van de diverse peilvakken. Bovendien is hiermee de waterkwaliteit van sommige
peilvakken te beheersen.
Hydrologische effecten

Slechts gebiedsspecifiek zullen peilen stijgen. Daardoor zal binnen de vakken met hoog peil
(natuurgebieden!) zelden kwel optreden. De invloed van systeemvreemd water zal verminderen,
enerzijds doordat de totale hoeveelheid waterinlaat kan afnemen, anderzijds doordat ingelaten water
niet tot alle peilvakken doordringt. Mogelijke verdroging, in de zin van vochttekorten voor de natuur
in de zomer, moet worden afgewogen tegen de voordelen van een verbeterde waterkwaliteit.
Kosten

Automatisering van alle stuwen en gemalen kost de waterschappen in geheel Nederland honderdduizenden tot miljoenen guldens, maar is een min of meer autonome ontwikkeling. Toename van het
aantal peilvakken en het creëren van 'tussenboezems' (en bijbehorende nieuwe verdeelwerken)
brengen extra kosten met zich mee.
Instrumentarium

Het bestaande instrumentarium voldoet. Een rijksbijdrage kan gevraagd worden voor verkleining van
peilvakken en inrichting van peilvakken met een hoog peil voor natuur (Gebeve, EGM, Landinrichting).
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Variant 2

'Ruimte voor water'

Maatregelen
De besturing van de peilen wordt in sommige gebieden losgelaten {'ontpoldering'). Diepe polders
{droogmakerijen) zijn bij uitstek hiervoor geschikte terreinen. Hier kan men natuurontwikkeling
overwegen, of de aanleg van opslagbekkens -plassen- voor water. Extra open water kan ontstaan
door reeds genoemde 'tussenboezems' een groter ruimtebeslag te geven. In overige gebieden vindt
flexibilisering van het peilbeheer plaats {binnen een voor het landgebruik in het peilvak aanvaardbare
marge).
Hydrologische effecten
In landbouwgebieden is voornamelijk in de winter enige wateroverlast te verwachten. Aan natuur
treedt mogelijk enige schade op door verdroging in de zomer; echter, doordat kwelstromen zich
herstellen {geen extreem lage peilvakken in de omgeving), is deze schade veel minder dan in de
vorige variant.
De hoeveelheid ingelaten water kan sterk verminderen; percentages van tientallen procenten in
landbouwgebieden en 50-100% in natuurgebieden zijn hoogst waarschijnlijk haalbaar (zie §6.2).
Voorbeelden: Alde Feanen in Friesland; voorstellen Noorderpark; plannen Vechtplassengebied.
Kosten
Naast de kosten voor technische maatregelen, die gelijk zijn aan die in variant 1, komen er kosten
bij voor grondverwerving en herinrichting van peilvakken waarvan de bestemming verandert. Als
alternatief voor verwerving kan in bepaalde peilvakken natschadevergoeding dienen.
Effecten van de peilfluctuaties op de schade door zetting moeten gebiedsspecifiek worden
onderzocht.
Instrumentarium
Landinrichting, aangevuld met mogelijkheden om te verwerven en te ontpolderen buiten het kader
van landinrichtingswerken.
Overweging
Wanneer landbouwgebieden te nat worden voor bedrijfsvoering, moet een keuze worden gemaakt
tussen inrichting als natuurgebied en inrichting als waterbassin. Deze keuze is te baseren op de
ecologische potenties van een gebied, en aan de hand van de positie die het inneemt ten opzichte
van zowel de grondwaterstromen als het oppervlaktewaterregime.
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8 Conclusies en aanbevelingen
8.1

Conclusies

8.1. 1

Algemeen

In Nederland zijn in de afgelopen jaren op veel plaatsen maatregelen genomen die onder het begrip
'waterconservering' vallen. Deze maatregelen hebben in het algemeen tot doel de verdroging te
bestrijden, droogteschade in de landbouw te verminderen en de inlaat van systeemvreemd water te
verminderen.
Uitgevoerde maatregelen richten zich veelal op een duidelijk begrensd (natuur)gebied van een
geringe omvang. Modelstudies richten zich vaak op een groter gebied, terwijl in deze studies vaak
een groter scala aan maatregelen in beeld komt. Hoewellokaal aanzienlijke resultaten zijn behaald
met waterconservering, is tot nu toe de bijdrage aan verdrogingsbestrijding beperkt. Dit komt
enerzijds doordat bestaande gebiedsfuncties, met name landbouw, tot nu toe in sterke mate de
speelruimte bepalen voor verandering. Anderzijds blijven maatregelen in gebieden op grotere afstand
van het projectgebied, die hiermee hydrologisch samenhangen (bijvoorbeeld via kwel), achterwege.
Projecten, die een verschuiving van grondgebruik mogelijk maken, zoals landinrichtingsprojecten en
de realisatie van de EHS, bieden meer perspectief voor waterconservering. Hiervan profiteren
meerdere functies.
Modelstudies vergelijken dikwijls de effecten van ingrepen in de af- en ontwatering (vaak uitgedrukt
als verandering van grondwaterstanden en kwel) met effecten tengevolge van reductie van
grondwateronttrekkingen. Het blijkt dat de effecten van stopzetten van grondwaterwinning alleen
locaal gelijk kunnen zijn aan die van (realistische) ingrepen in af- en ontwatering. Om regionale kwel
te herstellen is het soms onvermijdelijk om grondwateronttrekkingen te verplaatsen of te verminderen.
8.1.2

Ervaringen met waterconservering in Nederland

Hoog-Nederland
Uit het overzicht van praktijkervaringen in Nederland blijkt (Deelrapport 2), dat in Hoog-Nederland op
een groot aantal locaties peilverhogingen zijn doorgevoerd. In de regel is dit gerealiseerd door
(geautomatiseerde) stuwen. Als de landbouw volledig de randvoorwaarden bepaalt, voldoet het
(periodiek) opstuwen echter niet voor verdrogingsbestrijding. Modelstudies richten zich vaak op
peilverhoging, waarbij niet altijd rekening wordt gehouden met het feit dat peilen vaak niet te
handhaven zijn (zonder de inlaat van systeemvreemd water).
Het verwijderen van ontwateringsmiddelen in wegzijgingsgebieden is minder vaak toegepast. Een
aantal heidegebieden en bosgebieden is hierdoor fors vernat. Het grotendeels stremmen van de
afwatering in bovenlopen van beken is zeer effectief, maar wordt zelden toegepast omdat agrarische
percelen langs de bovenloop een goede ontwatering vereisen. Hoogveenrestanten zijn gebaat bij
compartimentering en omkading, maar hebben soms te lijden van een toegenomen wegzijging. Een
bufferzone met een hoger gehandhaafd peil biedt mogelijk oplossing.
Verkleining van afwateringsleidingen (door extensivering van het onderhoud of door bodemverhoging) komt nog zelden voor, omdat piekafvoeren (nog) niet verwerkt kunnen worden of omdat
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inundatie ongewenst wordt geacht. Ervaringen met retentiebekkens zijn nog schaars, evenals
ervaringen met twee-fasenprofielen.
Er is slechts één project beschreven waar 'donker naaldbos' daadwerkelijk is verwijderd. In dit geval
bleek het effect groot te zijn. Ook modelstudies laten opmerkelijk positieve effecten zien. Hoewel de
weergave van bosverdamping in modelsimulaties momenteel ter discussie staat, en onzekerheid
bestaat over de precieze effecten van verwijdering van Fijnspar en Douglas, is het aannemelijk dat
vervanging van 'donker naaldbos' met name in bosrijke wegzijgingsgebieden kansrijk is.
Wanneer in kwelgebieden herstel van de diepe stijghoogte nodig is, komt verminderen van grondwateronttrekkingen het meest in aanmerking. Vooral in de duinen zijn -hydrologisch gezien- zeer
positieve ervaringen met het stoppen van grondwaterwinning.
Laag-Nederland
In Laag-Nederland zijn de toepassingsmogelijkheden van waterconservering minder groot dan in
Hoog-Nederland.
Het laten fluctueren van waterpeilen binnen een marge van 10 of 20 cm is een kansrijke en
effectieve maatregel om de inlaat van systeemvreemd water terug te dringen. Deze maatregel wordt
veelvuldig in modelsimulaties opgenomen; meer praktijktoepassingen komen op korte termijn
beschikbaar. Door peilfluctuaties is een reductie van de inlaat van systeemvreemd water mogelijk
tussen de 10 en 100 %. Het

perc~ntage

is afhankelijk van de toegestane fluctuatiemarge, de

snelheid van peilaanpassing en de mogelijkheden tot interne herverdeling van water. Positief
neveneffect is dat bij verminderde waterinlaat de waterbodemproblematiek niet verder toeneemt.
Aanvullend kunnen tussenboezems dienen om systeemeigen water later nog eens te gebruiken.
Vergroting van de oppervlakte open water draagt bij aan de bescherming tegen wateroverlast bij
hoge neerslag, maar levert meestal op zich niet voldoende waterconservering om waterinlaat
overbodig te maken.
Een vast jaarpeil in plaats van een hoger zomerpeil levert in waterrijke gebieden een aanzienlijke
besparing op de waterinlaat op.
Stedelijke gebieden
Waterconservering in stedelijke gebieden staat volop in de belangstelling; vooral in nieuwbouwwijken wordt geëxperimenteerd. Belangrijk is om in kwelgebieden geen woonwijken met een diepe
ontwatering aan te leggen, terwijl in woonwijken in wegzijgingsgebieden de infiltratie van neerslagwater in de bodem zoveel mogelijk moet worden bevorderd om het watersysteem te herstellen. In
bestaand stedelijk gebied is afvoer van regenwater te beperken door het niet via het rioolstelsel af te
voeren, maar bij voorkeur te laten infiltreren in de bodem, eventueel vertraagd te laten afstromen of
te bergen in bassins en andere open wateren.
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8.1.3

Kansrijke maatregelen

Uit de praktijkvoorbeelden en modelstudies bleken de volgende maatregelen het meest effectief (in
volgorde van effectiviteit, per gebiedstype, voor codering zie § 5.2):
I

Hoog-Nederland:
A Weinig hellende gebieden
1w

wegzijgingsgebieden met slechtdoorlatende laag op geringe diepte

1 Sloten en overige drainagemiddelen verwijderen
2 Afdammen en omkaden (hoogveenrestanten)
3 'Donker naaldbos' verwijderen
1k

kwelgebieden met slecht doorlatende laag op geringe diepte

1 Peilverhoging in waterlopen 1
2 Sloten verendiepen
2w

wegzijgingsgebieden, dik freatisch watervoerend pakket

1 Afvoer (volledig) stremmen
2 'Donker naaldbos' verwijderen
3 Sloten en overige drainagemiddelen verwijderen
4 Verendiepen grote waterlopen
5 Peilverhoging door stuwen
2k

kwelgebieden, dik freatisch watervoerend pakket

1 Peilverhoging in waterlopen 1
2 Regionale peilverhoging door verendiepen sloten
3 Regionale peilverhoging door stuwen
B Sterk hellende gebieden
3. stuwwallen:

'Donker' naaldbos verwijderen

4. duinen:

Afstroming naar geestgronden beperken.

5. heuvellandschap:

retentiebekkens, erosiebestrijdende maatregelen.

11 Laag-Nederland; 1 laagveengebieden; 2 kleigebieden; 3 lichte zavels

1 Peilfluctuaties toestaan
2 Peilverhoging in diepe polders of inundatie van diepe polders
3 Oppervlakte open water vergroten
4 Afvoerweg verlengen (interne recirculatie)
IJ/ Stedelijke gebieden

1 In zandgebieden met wegzijging: infiltratie van neerslagwater.
2 In kwelgebieden, veen- en kleigebieden: neerslagafvoer afkoppelen van afvalwaterafvoer en
bergen in oppervlaktewater.

Wegens gevaar voor wegdrukken van kwel vooral in watergangen die op enige afstand van gebieden met kwelafhankelijke natuur liggen
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Uit voorgaande overzicht blijkt dat eenvoudige middelen, zoals het laten verlanden van watergangen
in of aan de rand van wegzijgingsgebieden, effectief voor waterconservering zijn.
Het voorkómen van eventuele ongewenste neveneffecten, zoals vernattingsschade, maakt het nodig
aanvullende maatregelen te treffen, die de nadelige effecten compenseren of verzachten. Deze
maatregelen, zoals aanleg van retentiebekkens of een twee-fasenprofiel in afwateringsleidingen,
maken waterconservering complexer en duurder.
In het algemeen bieden terreinen met diepe grondwaterstanden de beste mogelijkheden voor
waterconservering. Met name in Hoog-Nederland en specifiek in de wegzijgingsgebieden liggen
belangrijke kansen voor waterconservering. Hier profiteert landbouw mee door verminderde
droogteschade en drinkwaterwinning door een vergrote watervoorraad op stroomafwaarts gelegen
lokaties. Bovendien is een vertraging van afvoerpieken te verwachten.
In Laag-Nederland zijn de kansen voor wateconservering minder groot dan in Hoog-Nederland,
omdat daar de mogelijkheden beperkt zijn tot voornamelijk berging in oppervlaktewater.
8.1.4

Toekomstmogelijkheden; waterconservering op regionale schaal

Maatregelen-pakketten op het schaalniveau van (deelstroomgebieden) hebben een duidelijke
meerwaarde: enerzijds is meer water te conserveren, anderzijds zijn schadelijke neveneffecten beter
te voorkomen of te compenseren. Om een beeld te krijgen van verschillende mogelijkheden voor
waterconservering en bijbehorende effecten, zijn verscheidene maatregelenpakketten geanalyseerd
(hoofdstuk 7). Deze pakketten verschillen van elkaar in de mate waarin technische ingrepen en de
mate waarin ingrepen in de ruimtelijke ordening worden voorgesteld. Op basis van de geïnventariseerde gebiedsspecifieke ervaringen zijn de volgende conclusies getrokken:

a Hoog Nederland
Waterconservering is nauwelijks effectief als het voorkomen van natschade op het huidige areaal
landbouw randvoorwaarde is. De verdroging neemt dan slechts in geringe mate af; de droogteschade in de landbouw neemt nauwelijks af.
Als in de omgeving van de te beïnvloeden gebieden enige verschuivingen in het grondgebruik
mogelijk zijn, is een aanzienlijk groter waterconserveringseffect mogelijk. Hierdoor kunnen
tegelijkertijd optimale technische voorzieningen getroffen worden. Op veel plaatsen zullen de
grondwaterstanden stijgen. Echter, de kweldruk in benedenloopgebieden zal dikwijls nog onvoldoende blijven om de verdroging voldoende te bestrijden.
Een structurele aanpak van de verdroging is mogelijk indien een ruimtelijke scheiding plaatsvindt van
functies met tegengestelde waterhuishoudkundige eisen. In dat geval is ook herstel mogelijk van de
regionale kwel en de waterkwaliteit. Technische maatregelen zijn dan nog in zeer beperkte mate
nodig. De aard en de intensiteit van de waterconserveringsmaatrege len is afgestemd op de functies
in het betreffende gebied.

b Laag Nederland
Wanneer in Laag-Nederland de bergingsmogelijkheden in oppervlaktewater worden begrensd door
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de eisen die het bestaande ruimtegebruik stelt (m.n. landbouw en bewoning), zijn daar de toekomstmogelijkheden voor waterconservering beperkt. Weliswaar vermindert de invloed van systeemvreemd water in beperkte mate, maar herstel van kwel in natuurgebieden treedt niet of nauwelijks
op. Wanneer daarentegen tussenboezems een groot ruimtebeslag krijgen, of wanneer diepe polders
geïnundeerd worden, is de hoeveelheid inlaatwater te minimaliseren en kan herstel van kwel in
belangrijke mate optreden.
8.2
8.2.1

Aanbevelingen
Aanbevelingen voor beleid

Het is gewenst dat grondgebruik meer rekening gaat houden met de natuurlijke hydrologische
gegevenheden. Het is niet meer vanzelfsprekend dat alles zo maar kan op elk moment op elke
gewenste plaats (voorbeelden: huizenbouw, kwetsbare tuin- en akkerbouwgewassen; natuurbouw).
Een heroverweging van de inrichting en het gebruik van watersystemen is gewenst. Veranderingen
in het grondgebruik bieden meer ruimte voor natuurlijke hydrologische processen zodat dit tot een
structureel verbeterde waterhuishouding kan leiden. In veel gevallen kunnen alle functies hiervan
profiteren (natuur, landbouw, waterwinning, beveiliging tegen overstroming, recreatie). Daartoe is
het nodig op stroomgebiedsniveau richtinggevende keuzes te maken voor bepaalde (combinaties
van) functies die overeenkomstige waterhuishoudkundige eisen stellen. Vanzelfsprekend is de
uitvoeringstermijn voldoende ruim om stap voor stap de beoogde situatie te bereiken.
Omdat de afstemming tussen waterbeleid en ruimtelijke ordeningsbeleid steeds belangrijker wordt,
is samenwerking tussen gemeente, waterschap en provincie al in een vroeg stadium gewenst
(bijvoorbeeld een 'natte' paragraaf in alle bestemmingsplannen; ook voor stedelijke gebieden).
Landelijk en stedelijk gebied dient in samenhang te worden beschouwd. Het maakt immers samen
onderdeel uit van hetzelfde watersysteem. Ook is het belangrijk dat in buitenlandse delen van
stroomgebieden maatregelen worden genomen, die qua aard en timing zijn afgestemd met de
maatregelen in Nederland.
Mogelijkheden voor waterconservering zijn momenteel in grote mate afhankelijk van realisatie van
de EHS waaronder bijvoorbeeld het aankopen van bufferzones. Echter de voor waterconservering
belangrijke bovenloopgebieden zijn in de EHS in zeer geringe mate opgenomen. Juist ook in deze
wegzijgingsgebieden is waterconservering van belang voor het herstel van kwel naar verder
weggelegen verdroogde natuurgebieden. Waterconservering in deze wegzijgingsgebieden betekent
een geringere berging in de bodem en dus bij hevige neerslag meer afvoer van oppervlaktewater.
Het is dus ook nodig tegelijkertijd de bergingsmogelijkheden in het oppervlaktewatersysteem te
vergroten, bijvoorbeeld door aanleg en herstel van overstromingsvlakten of plas-draszones langs
waterlopen. Hiervoor is het veelal nodig het grondgebruik aan te passen: ófwel een aanpassing
binnen dezelfde functie óf functieverandering. Grondverwerving kan hiervoor nodig zijn.
Het is gewenst dat voor waterconservering extra middelen beschikbaar komen, mede om initiatieven
van particulieren te stimuleren. Tevens is een duidelijke benoeming van taken, benodigde instrumenten en verantwoordelijkheden van Rijk, provincie, regionale waterbeheerder en gemeente gewenst,
onder meer om de processen te versnellen.
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Voor één of enkele laaggelegen polders in Laag-Nederland is het gewenst de haalbaarheid van
functieverandering na te gaan, zodat hoge grondwaterstanden of inundatie mogelijk worden.
Hierdoor kan de regionale waterhuishouding aanmerkelijk verbeteren.
Hoewel door aanpassingen in de (oppervlakte)water huishouding al veel bereikt kan worden, is het
nodig grondwateronttrekk ingen te reduceren of te verplaatsen naar lokaties aan het benedenstroomse uiteinde van regionale grondwatersysteme n. Herstel van de kweldruk is een voorwaarde
voor herstel van watersystemen en bestrijding van de verdroging. Inzet van meer oppervlaktewater
voor de drink- en industriewatervoor ziening is een voor de handliggende consequentie.
Het is gewenst in nieuwe woonwijken de mogelijkheden voor waterconservering maximaal te
benutten. De voorkeur gaat hierbij uit naar afvoer van hemelwater van verhard oppervlak door
infiltratie in de bodem. Tweede voorkeur heeft bovengronds vertraagde afvoer naar oppervlaktewater (wadi's). Tot slot afvoer via verbeterd gescheiden rioolstelsel.
In Laag-Nederland is het gewenst dat waterschap en gemeente voldoende ruimte voor water in
stedelijk gebied handhaven en daarnaast ruimte bieden voor peilfluctuaties.
In bestaande stedelijke gebieden kan opslag en hergebruik van neerslagwater en afkoppeling van
neerslagwater van de riolering gestimuleerd worden door voorlichting, subsidies op technische
voorzieningen en een financiële 'beloning' van zuinig waterverbruik.

8.2.2

Aanbevelingen voor inrichting en beheer

Gewenst is dat waterschappen op korte termijn nagaan, waar de drooglegging zodanige marges
bevat, dat verhoging van de oppervlaktewaterpe ilen kan plaatsvinden zonder bestaande belangen te
schaden.
In het kader van het project WATERNOOD presenteren de Unie van Waterschappen en de Dienst
Landinrichting en Beheer Landbouwgronden een zienswijze waarin een flexibele toepassing van
ontwaterings- en afwateringsnormen bij ontwerp, inrichting en beheer van watergangen wordt
voorgestaan (Projectgroep WATERNOOD, in prep.).
Het is gewenst dat waterbeheerders door praktijkproeven de toepassingsmogeli jkheden van
extensiever maaibeheer onderzoeken.
Gewenst is dat waterschappen ruimte voor berging in oppervlaktewatere n behouden en vergroten,
bijvoorbeeld door bredere oeverzones of door herstel of behoud van overstromingsvlakt en langs
beken. Het is gewenst het grondgebruik aan te passen, als dat niet in overeenstemming is met de
inundatiefunctie. Een actieve opstelling van de waterbeheerder is hiervoor nodig, bijvoorbeeld om
een bestemmingsplan te wijzigen. Het verdient aanbeveling dat het waterschap in de keur de
bescherming van de inundatiefunctie van percelen regelt.
Zoals vroeger verbetering van de ontwatering bovenstrooms leidde tot de noodzaak beken en
rivieren benedenstrooms te normaliseren, is nu stremming van beekafvoeren pas mogelijk als snelle
afvoer uit bovenstroomse gebieden is verminderd. Dit betekent starten met aanpak van de
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detailontwatering in de bovenstroomse gebieden.
Voorlichting door waterbeheerders aan terreinbeheerders en particuliere grondbezitters kan duidelijk
maken hoe effectief het dempen van de detailontwatering is voor verdrogingsbestrijding, ook in
bosgebieden. Ontwateringsmiddelen zijn meestal niet in beheer bij waterschappen, zodat verendieping of verwijdering ervan aan de perceelseigenaren moet worden overgelaten. Het waterschap kan
dergelijke maatregelen wel stimuleren.
8.2.3

Aanbevelingen voor onderzoek

In het algemeen blijven teveel modelsimulaties die het anti-verdrogingsbeleid ondersteunen, beperkt
tot het berekenen van de effecten van peilverhogingen. Infiltratie van regenwater, verwijderen van
ontwateringsmiddelen of het stremmen van de afwatering wordt veel minder vaak onderzocht. Het
is aan te bevelen om in toekomstige modelstudies juist hieraan meer aandacht te besteden.
Bij studies ten behoeve van verdrogingsbestrijding is dringend behoefte aan een zo exact mogelijk
verband tussen verminderde ontwatering en natschade enerzijds, en een verband tussen droogteschade en uitputting van de bodemvochtvoorraad anderzijds. Dit is nodig om op objectieve wijze
droogteschade versus natschade af te wegen. De momenteel veel gebruikte HELP-tabellen voldoen
hiervoor niet (Van Bakel et al., 1996).
Met het oog op de gevolgen van de in dit rapport aanbevolen grootschalige conservering in de
bodem van wegzijgingsgebieden voor het afvoerregime van beken, zou een gecombineerde
modellering van afvoerhydrologie en regionale grondwaterstroming de precieze werking van de
aanbevolen maatregelen kunnen verduidelijken.
Herinrichting van stroomgebieden vraagt om bestuurswetenschappelijk onderzoek naar de sturing
van dergelijke herinrichtingsprocessen.
De effecten van het toestaan van peilfluctuaties op inklinking en op zettingsschade aan gebouwen
in laagveen- en kleigebieden zijn in het kader van deze studie niet onderzocht; een inzicht in deze
effecten is gewenst.
Op het gebied van stedelijke hydrologie kan onderzocht worden, hoe waterconservering met name
in bestaande stedelijke gebieden kan worden geoptimaliseerd.
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Bijlage 2

Medewerking

Vraaggesprekken

persoon

instantie

J. van Bakel

T AUW Civiel en Bouw

A. Oldenkamp,
P. Hendriks

Waterschap IJsselland-Baakse Beek

P. van Kaathoven

Waterschap De Aa

G. Schouten

LBL Noord-Brabant

M. van Betuw,
H. Elemans
J. Streefkerk

Waterschap De Dommel

A. van de Straat

Provincie Zeeland

N. Straathof

Natuurmonumenten

Staatsbosbeheer

U. Hosper

lt Fryske Gea

R. Dijksma

Landbouwuniversiteit Wageningen

H. ter Horst,
F. Benning

Waterschap Meppelerdiep

H. Kaskamp

Waterschap Regge en Dinkei

Telefonisch contacten/of schriftelijke informatie

dhr. Geraerdts

St. Brabants Landschap

H. Geerlink

LBL Overijssel

Hoogheemraadschap Amstel en Vecht
H.A. de Vos
mw. T. Steenbruggen Provincie Friesland
A. Mak

Provincie Noord-Holland

A. Bartelds, E. Galetzka,
P. de Vries

Waterschap Dollardzijlvest

J. Rombouts

Waterschap Mark en Weerijs

H. van Buggenurn

Waterschap Roer en Overmaas

I. de Boer

LBL Utrecht

W. van der Meer

LBL Noord-Brabant

G. Bruins

Gemeente Enschede, Bouwdienst

M. Clewitz

DHV Water

H. Tienstra

Provincie Overijssel

M. Schreijer

Hoogheemraadschap Uitwaterende Sluizen
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Bijlage 3 Kosten van waterconserverende maatregelen

In deze bijlage worden indicaties gegeven van de kosten van maatregelen die in dit rapport genoemd
zijn. De werkelijke kosten van een project zijn sterk afhankelijk van de concrete situatie waarin de
maatregelen worden uitgevoerd. De gegevens zijn ontleend aan [Landinrichtingsdienst, 1994],
[Beugelink en Claessen, 1995] en [Bot, 1996].

Tabel 83.1

Indicatie kosten van individuele maatregelen

kunstwerken

Hfl. per werk

vaste overlaat

5000

vaste overlaat met balken

7000

kleine klepstuw hout/staal

30 000

geautomatiseerde klepstuw beton, 4 m kruinbreedte

150 000

geautomatiseerde klepstuw beton, 7 m kruinbreedte

400 000

gemaal 10m3 /min.

150 000

gemaal 30 m 3 /min

400 000

aanleg watergang

1 00-250 per m

dempen watergang

30-150 per m

natuurvriendelijke oevers

200-500 per m

foliescherm 6 meter diep

1 50-300 per m

reductie van onttrekkingen

Hfl.

verplaatsen van een pompstation per mln

1 0 000 000 - 20 000 000

m 3 /jaar
vervangen van een grondwaterpompstation

20 000 000- 30 000 000

door een oppervlaktewaterwerk, per mln
m 3 /jaar
diepinfiltratie bij bestaandgrndwaterpompsta -

1 5 000 000 - 25 000 000 per mln m3 /jaar

ti on
beperken beregening (kosten landbouwschade)

0-200 per ha per jaar
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Tabel 83.2

Indicatie van kosten van regionale ingrepen

regionale ingrepen

Hfl. per ha

peil opzetten in polder (extra kosten aan

2000-4000

stuwen, gemalen en taluds)
peil opzetten in vrij afwaterende eenheid

5000-8000

(kosten extra stuwen)
automatisering peilbeheer

200-500

aanleg ondiepe drainage

2000-4000

dempen watergangen
dempen watergangen plus begreppelen

3000-6000

vergroten open water berging

3000-6000

Tabel 83.3

Indicatie van kosten van verwerving van gronden

verwerving landbouwgronden

Hfl. per ha

landbouwgrond, normaliter

30 000-70 000

landbouwgrond, nabij stedelijke uitbreiding

80 000-1 20 000

bollen- en glastuinbouwgebied

150 000-200 000

beheersovereenkomst met stand-still ontwa-

180-260

teringsmiddelen
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Bijlage 4

Projectenlijst

nr. naam project

§, pag. in deel 2

type maatregel

gebiedstype

1

Dwingelderveld

2.1.1, p.10

minder ontwatering

I-A-lw

2

Boswachterijen Slaenerzand en Gees

2.1.1, p.11

minder ontwatering

I-A-lw

3

Boswachterij Smilde

2.1 .1, p.11

minder ontwatering

I-A-1w

4

Boswachterij Appelscha

2.1.1, p.11

minder ontwatering

I-A-lw

5

Boswachterij Dwingeloo

2.1.1, p.11

minder ontwatering

I-A-lw

6

Duurswouderheide

2.1.1, p.12

verhogen ontwateringsbasis

1-A-1 w
1-A-1 w

7

heidegebieden lt Fryske Gea

2.1.1, p.13

minder ontwatering

8

Bargerveen

2.1.1, p.13

omkading, minder afwatering

I-A-lw

9

Groote Peel

2.1 .1, p.13; 2.6, p.42

omkading, bufferzone

I-A-lw

10 Retentiebekken Chaamse Bossen

2.1.2, p.16

retentiebekken

I-A-lw

11 Drentse Aa

2. 1.3, p.16; 2.6, p.43

verdamping; grondwateronttrekking

I-A-lw

verdamping

I-A-1w

12 Overasseltse en Hatertse vennen

2.1.3, p.16

13 Eng bertsd ijksvenen

2.1.3, p.16

verdamping

I-A-lw

14 Denekampse Veld

2.2.1, p.18

verhogen ontwateringsbasis

1-A-1 k

15 Oude Diep

2.2.1, p.19; 2.2.2, p.21

peilverhoging, stremmen afwatering

I-A-1k

16 Rheebruggen

2.2.1, p.19

peilverhoging

1-A-1 k

17 Groenlose Slinge

2.2.1, p.20

peilverhoging

1-A-1 k

18 Dinkeidal

2.2.2, p.20

inundatie

1-A-1 k

1 S-. OP. Mortelen

2.2.2, p.20

stremmen afwatering

1-A-1 k

20

ontw~te;~QSa.i..7illef1Hê-ggë·:: ·"'-l~ "'-- ..

21 Neterselse Heide
22 Riels Laag
23 droogleggingsnormen Baakse Beek e.o.

2.3.1, p.22

peilverhoging

I-A-2w

..:. ~.1, p.22; 2.3.3, p.25
2.3.1, ~-~J

minder ontwatering; verdamping

I-A-2w

stremmen afwatering

I-A-2w

peilverhoging

1-A-2w

24 Aa of Goorloop

2.3.1, p.2::.'"...,<. "
2.3.2, p.23

verendieping

I-A-2w

25 't Klooster

2.3.2, p.24; 2.3.3, p.25

infiltratie

I-A-2w

26 Es perloop

2.3.2, p.24

hermaandering

I-A-2w

27 Rovertse Heide

2.3.3, p.25

verdamping

I-A-2w

28 Voorbeeldplan Effluentboeren

2.3.3, p.26

infiltratie

I-A-2w

29 Binnenveld/De Veenkampen

2.4.1, p.28; 2.6, p.44

peilverhoging, omkading

1-A-2k

30 Elperstroom

2.4.1, p.28

peilverhoging, omkading

I-A-2k

31 Reestdal

2.4.1, p.29

verendieping

1-A-2k

32 Ruilverkaveling Brummen-Voorst

2.4.2, p.31

tweefasenbedding

I-A-2k

33 maaibeheer Keersop

2.4.2, p.31

stremmen afwatering, maaibeheer

I-A-2k

34 tweefasenbedding Baakse Beek

2.4.2, p.32

tweefasenbedding

I-A-2k

35 Ruiten Aa

2.4.2, p.32

hermaandering

I-A-2k

36 nevengeul Baakse Beek

2.4.2, p.32

nevengeul

I-A-2k

37 nevengeul Geldrop

2.4.2, p.33

nevengeul

I-A-2k

38 inundatiestroken Beerze

2.4.2, p.33

inundatie

I-A-2k

39 automatisering peilbeheer Ruinar Aa

2.5.1, p.34

periodiek stuwen

1-A-1 k

40 automatisering peilbeheer Veenkoloniën

2.5.1, p.35

periodiek stuwen

1-A-1 k

41 peilbeheer Waterschap de Aa (Vinkel e.o.)

2.5.3, p.40

terugmalen, redistributie

I-A-2k

42 Ruilverkaveling St. Oedenrode

2.5.1, p.36

wateraanvoer vs. waterconservering

I-A-2k

43 automatisering peilbeheer Koningsdiep

2.5.1, p.37

periodiek stuwen

1-A-1 k

44 periodieke waterconservering Wildenborch

2.5.2, p.38

periodiek stuwen

I-A-2k
I-A-2k

45 Hacktort

2.5.2, p.38

stuw

46 Ruilverkaveling Ruinerwold-Koekange

2.5.2, p.39

periodiek stuwen

1-A-1 k

47 Mariapeel en Deurnese Peel

2.6, p.42

grondwateronttrekking

I-A-2w

48 Beerzedal/pompstation Vessem

2.6, p.43

grondwateronttrekking

1-A-2w
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49 Kootwijkerveen

3.1, p.58

afwatering stremmen, verdamping

50 grondwatermodellering Veluwe

3.1, p.59

verdamping, grondwateronttrekking

1-B-3

51 Schouwse duinen

3.2, p.61

afwatering stremmen

1-B-4
1-B-4

1-B-3

52 Zwanenwater

3.2, p.62

peilverschil bufferen (kwelscherm)

53 Griltjaplak

3.2, p.62

afwatering stremmen

1-B-4

54 Mokslootvallei/Pompevlak

3.2, p.62 en p.63

afwatering, grondwaterwinning

1-B-4

55 Schiermonnikoog

3.2, p.63

grondwaterwinning, verdamping

1-B-4

56 duinen Zuid-Kennemerland

3.2, p.63

grondwaterwinning

1-B-4

57 Grafelijkheidsduinen

3.2, p.63

grondwaterwinning

1-B-4

58 Rode Beek

3.3, p.64

afwatering stremmen

1-B-5

59 Noorbeek

3.3, p.65

grondwaterwinning

1-B-5

60 Noorderpark

4.1, p.70

flexibel peil, open waterbekken

61 Bethunepolder

4.1, p.78

inundatie diepe polder

11-1
11-,

62 Trijegaaster veenpolder

4.1, p.72

flexibel peil

63 Krimpenerwaard

4.1, p.72

flexibel peil

11-1
11-1

64 Friese Boezem

4.1, p.74

flexibel peil

11-1

65 boezem Noordwest Overijssel

4.1, p.76

geen zomerpeil; hoogwaterzone

11-1

66 Alde Feanen

4,11 p.75

loslaten peil

11-1

67 Lindepolder

4.1, p.78

inundatie diepe polder

11-1

68 peilbeheer Zeeuws-Vlaanderen

4.2, p.79

peilverhoging

11-2

69 polder Biert

4.2, p.79

flexibel peil

11-2
11-2

70 Groningse Natuurgebieden

4.2, p.79

peilverhoging, bufferzone

71 Lopikerwaard

4.2, p.80

terugmalen, redistributie

11-1

72 Blauwe Sluis

4.3, p.81

Heidemij Arnhem

73 peilverhoging Soest

5.1, p.87

lt:2
111

74 MorraPark

5.2, p.88

75 opslagbekken Huissen

5.2, p.89

76 regenwater voor huishoudelijk gebruik

TAUW Civiel en Bouw

77 afkoppelen regenwater van riolering

5.2. "1-'!:v
5.3, p.11

DHV Water, TAUW Civiel en Bouw

111

78 wadi's Enschede

5.4, p.93

G. Bruins (Bouwdienst Enschede)

111

79 infiltratie regenwater Eindhoven

5.4, p.95

TAUW Civiel en Bouw

111

---
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