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opgenomeninhetrapportenweerspiegelende
onzekerhedenenkennishiaten waarmee
beleidsmakerstemakenhebben.
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Hetlijkt zo vanzelfsprekend: lietcombineren van waterberamcjmetbestaandeoj nieuwenatuur. In
eennietalteververledenstonden immersde beekdalen enveenweide^ebiedenrtgdmattg blank.Inde
praktijk komtdegewenstcsamenwerking tussenwaterbeheerdersennatuurbeschermersmaarmoeizaam vande^grond.Natuurbeschermersvindendatwaterschappen re weinjgoocjhebbenvoorderisico's. Waterbeheerders kunnensomsweinigbegripopbrengenvoordeweerstand diedenieuwewaterplannenopwekkenbij natuurbeschermers.Ishiersprakevan conservatismeojisde
terughoudendheid vannatuurbeschermers terecht?
Omde risico'senkansenvoorde combinatievanwaterbergingennatuur inbeeldte
brengen,heeft STOWAalshet onderzoeksinstituut vanderegionalewatetbeheerdersaan
Alterragevraagddebestaandekennisenervaringsamentevatten.Deresultatenvandeze
studiezijnvervatinhetrapport 'Waterberging
ennatuur, kennisoverzichtvoorderegionale
waterbeheerder'1'.Hetrapportbeschrijft de

veranderingen diezich voordoeninecosystemenbijde(her-)introductievaninundaties
met oppervlaktewater inhetregionalesysteemengeeft vuistregelsoverde combineerbaarheidvanwatetbergingennatuur.Deze
vuistregelszijnvoorgelegdaandeskundigen
bijuniversiteiten en natuurbeschermingsorganisaties.De kanttekeningendiedeskundigenhebbengeplaatstbijdezevuistregels,zijn

OverstromingiairgsdeDrentseAainiewinter(foto.-Francisco Sival).

HetinitiatiefvoordestudiewetdgenomendoorhetPilotProgramma Waterberging
enNatuur,eengezamenlijk initiatiefvanVerkeerenWaterstaat,UnievanWatetschappen,
LNV, Staatsbosbeheer enVerenigingNatuurmonumenten.Doelvanditptogtammaisde
uitvoeringvanWB2ttevetsterkendootpraktijkervaring metwaterbergingennatuurte
bevorderenenkennishieroveruittewisselen.
Effecten opde natuur
De gtootstezorgvannatuurbeheerdersis
datde aanvoervanvoedselrijk oppervlaktewaterleidttoteensterkeverruigingvan
natuurgebieden,waarbijsoortenarme brandnetel-enliesgrasvegetaties ontstaan.Inhoeverrediezorgterecht is, isslechtstendeleaan
tegeven.Metdeeffecten vanwaterbergingin
natuutgebiedenbestaatweinigervaring.
Andersdanveelalaangenomenlijkt nietde
oppervlaktewaterkwaliteit, maardehoeveelheidende samenstellingvanhetafgezette slib
bepalendvoorhetaldannietopttedenvan
vermestingenvetruiging.Ditbetekentdateen
slechteoppervlaktewatetkwaliteit nietinalle
gevallenhoeft teleidentotverruiging.Maar
ookdatlastigisaantegevenwanneerwelof
geeneuttofiëringvaltteverwachten.
Behalvedooraanvoerkanvermestingook
optredendoorhetvrijkomen vanreedsinde
bodemaanwezigevoedingsstoffen. Deze'interneeutrofiëring' hangtsamenmetanaërobe
afbraakprocessen dieoptredenbijinundatie.
Omdatwaterbergingmeestalkortduurten
vooraloptreedt indewinterperiode,wanneer
bacteriënnauwelijks actiefzijn,wordthetrisicoopinterneeutrofiëring indemeestegevallengeringgeacht.Dezemeningwordtoverigensnietgedeelddoorde geraadpleegde
deskundigen,dieoverhetalgemeenwatpessimistischerzijnoverde effecten vanwaterbergingWaterbetgingkanookleidentothetverdrinkenvanorganismen.Daarbijspelenhet
tijdstip vanbeigingendeduureen belangrijke
rol. Indezomerperiode isdegevoeligheidvoor
verdrinkinghetgrootstomdatorganismen
danactiefzijnenindieperiodeookde reproductieplaatsvindt. De gevoeligheidvoorwinterinundaties varieertsterk.Plantenzijnover
hetalgemeenweiniggevoeligvoorinundaties
indewinter,maarbijveelfaunagroepen isde
kansopverdrinkinginde winterevengrootof
zelfsgroterdanindezomer.Ookde waterdiepteisvanbelang.Bijondiepeinundaties
bestaanmeetvluchtmogelijkheden voordieren. Veelmoerasplantenzijn dannoginstaat
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omviabovenhetwateruitstekendebladeren
aanzuurstoftekomen.Overdelange-termijneffecten vaninundatiesopdesoortensamenstellingende populatiegrootteis,metname
bijdefauna,weinigbekend.
Deeffecten vanoverstromingen zijnsoms
juist positief Datgeldtvoorsoortendierelatief
goedbestandzijntegenoverstromingen endie
daaromop regelmatigoverstroomde plaatsen
eenconcurrentievoordeel hebbentenopzichte
vananderesoorten.Voorsommigeplant-en
diersoortenvormenoverstromingeneen
belangrijk verspreidingsmechanisme,waardoorgeïsoleerdegebiedenmetelkaarverbondenworden.Totslotvormenplekkendiein
hetvoorjaar onderwaterstaaneengeschikt
foerageergebied voordoortrekkendewatervogels.
Combineerbaarheid met
natuurdoelen
Ofwaterbergingleidttotnegatieveof
positieveeffecten opdenatuur,issterk afhan-

kelijkvanhettypenatuurenhettypewaterberging.Omwaterbeheerders inzichttegeven
inmogelijkeeffecten iseen internettoepassing
gemaaktwaarmeehij/zij kannagaanofenin
hoeverrebepaaldetypennatuur tecombineren
zijnmetwaterberging.Degebruiker moet
opgevenwathetnatuurdoeltypeisenhoevaak
enwanneeroverstromingen plaatsvinden.Vervolgenswordtaangegevenofeninwelkemate
negatieveeffecten teverwachtenzijnenin
hoeverrehetnatuurdoelende voorgenomen
waterbergingtecombinerenzijn(ziekader).
Omdatoverdeeffecren vanwaterbergingnog
veelnietbekendis,ishetniet altijd mogelijk
metzekerheidaantegevenofeenbepaald
natuurdoeltypewelofnietvalttecombineren
metwaterberging.Deapplicatiegeeft twee
schattingen,éénwaarbij welenéén waarbij
geenrekeningwordtgehoudenmetrisico's
vaninterneeutrofiëring. Vraagtekensgeven
aandatbepaaldegeschatteeffecten onzeker
zijndoorgebrekaanonderliggende kennis.In
hetgevalvanonzekereoftegenstrijdige informatieoverdematevancombineerbaarheidzal

Internettoepassing 'Waterbergingen natuur'
Ombeheerdersinzichttegevenindematewaarindedoorhengewenstebergingtecombinerenvaltmetdedoornatuurbeheerders nagestreefde doeleniseentoepassingvoorinternet
gemaaktdiekanwordengeraadpleegdviadeSTOWA-pagina(www.stowa.nl-»thema's ->•
waterberging -*waterbergingennatuur -*rapportendigitaleapplicatie).
Degebruikerkanopgevenwelknatuurtype aanwezigisofbeoogdwordtenwatdeeigenschappenzijn vandebeoogdeberging.Vervolgenskrijgtueenoverzichtvandematewaarin
natuurdoelenwaterbergingtecombinerenzijn.Ookwordtaangegevenwelkeprocesseneventueelnegatievegevolgenhebbenenhoezekerdeinformatie overdeonderliggenderelatiesis.
Bijdeprocessenwordtonderscheidgemaakrtussenverdrinkingvansoorten, aanvoervannutriënten(externeeutrofiëring), hetvrijkomen vannutriënten doorinundatie(interne eutrofiëring),vergiftiging doorwaterstofsulfide, alkalinisering,verzoetingenverzuring.
Inhetvoorbeeldis te
ziendathetnatuurdoelISfii
type'dotterbloemgraswatarbarglng «n Hmtuw
landvanbeekdalen'
maarmatigcombineerbaarismerdevoorgenomts
menwaterberging,
omdatde zomerimmda»MM« ii«.wOTn*Nn"
tiesleidentotnadelige
effecten opdefloraen
fauna.Bovendienmoet
rekeningworden
gehoudenmeteen
-JJJllI
mogelijk risicoopinterneeutrofiëringdoorhet
A/b. i.
vrijkomen vanvoedingsstoffen bijinundatie.Alsdezomerinundatiesminderregelmatigoptreden,isde kansrijkdomvandezefunctiecombinatie vrijgroot,zekeromdathettypevoordeaanvoervannutriëntenenbasenvaakafhankelijk isvanenigeoverstroming.Ditiszichtbaar temakendoorbij
zomerinundatie tekiezenvooronregelmatigofincidenteel.
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dewaterbeheerder inoverlegmetdebetrokken
natuurbeheerders moetenbepalenhoehijmet
dezeonzekerheidomgaarenwelke risico'shet
zwaarstwegen:hetrisicodatnatuurverloren
gaat(doordatdeeffecten teoptimistisch
wordeningeschat)ofhetrisicodatkansen
wordengemistomwaterbergingennatuur te
combineren (doordatdeeffecten tepessimistischwordeningeschat).
Mogelijkheden voor berging in
natuurgebieden
Eenbelangrijkdiscussiepunt isofbestaandenatuurgebiedeningezetkunnen worden
voorwaterberging.Inbestaandegebiedenis
vaaksprakevanlaagdynamischeenlaag-productievenatuur(zoalsblauwgrasland),diezeer
gevoeligisvooroverstromingen.Vanwegehet
strakkepeilbeheerindeafgelopen decenniais
deaanwezigeflora enfaunabovendienzelden
aangepastaandewaterdynamiek. Degeraadpleegdedeskundigen zijndanookuitgesprokennegatiefoverbergingvanwaterin
bestaandenatuurgebieden. Zezienwel
mogelijkheden in natuurontwikkelingsgebieden,waarnatuur wordt'aangelegd'opvoormaligelandbouwgronden. Omdatdebodem
doorhervoormalige landbouwkundige
gebruikvaaknogzeerrijk isaanvoedingsstoffen,denkenzedaarbijvooralaaneencombinatiemethoog-productieve natuur indevorm
vanrietmoerassenenwilgenbos.
Vanwegedemogelijkenegatieve effecten
opbestaandenatuurendevele onzekerheden
overdeeffecten, lijkt hetinderdaad verstandig
omeerstervaringop te doenmetwaterberginginnatuurontwikkelingsgebieden. Daarmeeisechterniet gezegddatinbestaande
natuurgebiedengeenmogelijkheden zouden
bestaanvoor berging.Deaanwezigheidvan
goedontwikkeldegrote-zeggenvegetaties en
dotterbloemhooilanden opplekkendieooknu
nogregelmatigoverstromen,geeft aandatook
inbestaandenatuurgebieden weldegelijk
mogelijkheden aanwezigzijnomnatuuren
waterbergingtecombineren.Ookinde
natuurontwikkelingsgebieden iswaarschijnlijkmeermogelijk danalleen hoog-productievenatuur.Zekeropplekkenmet aanwezigheid
vankwellijkenermogelijkheden voordeontwikkelingvanminderproductieveensoortenrijkere ecosystemen.
Frequentie van waterberging en
inrichting bergingsgebieden
Eenanderevraagishoevaakgebieden
mogenwordeningezetvoorwaterberging.
Daarbijzijndrieverschillendestrategieën
mogelijk.Deeersteisdeonbeperkteinzetvan
natuurgebieden waarbijde bergingsbehoefte
centraalstaatenwaarbijbergingwordt
gecombineerd metweinigkritische natuur-

PLATFORM

doelenindevormvanruigten,riet,struwelen
ofpionierbossen.Detweedestrategieisomte
strevennaardecombinatievanwaterberging
metaanoverstromingaangepaste natte
natuur.Dezestrategiebiedtdemeestekansen
oppositievemeekoppelingen tussen waterbergingennatuur.Voorwaardeisdatdewaterbergingzoveelmogelijk aansluitbijeen
natuurlijke overstromingsdynamiek, waarbij
delaagstgelegendelenfrequent (jaarlijks of
tweejaarlijks) overstromen.Bovendienworden
bijregelmatigeoverstromingen hogereeisen
gesteldaandekwaliteitvanoppervlaktewater
enslib.Ookdeinrichtingvanhetgebiedisvan
belang.Idealiterishetbergingsgebiedgrooten
omvathetveelhoogtegradiënten. Indiesituatiekandeoverstromingsdiepte beperkt blijven,zijnvoldoendevluchtplekken voordieren
aanwezigenbestaatruimtevoorhetontstaan
vanaanoverstrominggerelateerdegradiënten
inproductiviteiten overstromingsfrequentie.
Metnameinbeekdalenzijnergoedemogelijkhedenomdergelijke situatiestecreëren.
Eenderdestrategieisomjuistintezetten
opeenzolaagmogelijkefrequentieommogelijkenegatieveeffecten opdenietaanoverstromingaangepastenatuurzoveelmogelijkte
beperken.Voorwaardevoorhetsuccesvol
inzettenvandezestrategieiseenherhalingstijd tussendeoverstromingen dieruimvoldoendeisvoorhetecosysteemomzichteherstellen.Hoeveeltijd nodigis,hangtafvanhet
typewaterbergingenhettypenatuut.Bij weiniggevoeligeendynamischenattenatuurzulleneffecten vaakalnaenkelejarenofenkele
tientallenjarennietmeermerkbaarzijn.Bij
laagdynamischeenlaagproductieve natuurals
blauwgraslanden enarmebossenkanherstel
veleeeuwenvergen(ziekader).
Conclusies en aanbevelingen
• Hetisnietaltijd mogelijk omeeneenduidigantwoord tegevenopdevtaagof
waterbergingennatuur tecombineren
zijnomdatfundamenteel wetenschappelijkekennisnogontbreekt. Onzekerheden
zijnermetnameovereffecten opdefauna
enoverdeinvloedvanwaterbergingopde
nutriëntenhuishouding. Ditpleitervoor
ombijkwetsbaretypennatuur risicomijdendtewetktegaan.Maarookomelders,
waarderisico'sbeperktzijn,teexperimenterenmetwaterberging.Dekennisdie
daarbij wordtopgedaan,isnodigombeter
tekunneninschatten waarwelofgeen
mogelijkheden liggenomwaterbergingen
natuur tecombineren.
• Zoalsovereengekomen inhetNationaal
BestuursakkoordWaterwordt voorde
acceptatievanschadedoor(aldanniet
gestuurde) inundaties in landbouwgebiedeneninstedelijk gebiedeennormeringsstelselopgesteld.Men gaatdaarbij uitvan

Frequentie van waterberging
Bijdeinzetvannatuurgebieden voorregulierewaterbergingwordtvaakgedachtaaninzetin
periodenmeteengrotereneerslaghoeveelheiddannormaal,meteeninundatiefrequentie van
eensindevijftot50jaar.Opgrondvantheoretischeoverwegingenheeft eenhogereoflagere
frequentie echterdevoorkeur.
Bijregelmatigeoverstroming(dagelijks,zoalsinhetgetijdengebied,ofjaarlijks tot tweejaarlijks,zoalsinnatuurlijke overstromingsvlaktes)kunnenzichinhetgebiedsoortenvestigendie
zijn aangepastaanoverstromingen endaardooreenconcurrentievoordeel hebbentenopzichte
vananderesoorten.
Bijminderfrequente overstromingen(minderdaneensinde50jaar)kunnensoortendiezijn
verdwenendooroverstroming,zichweerhervestigenenkunnenecosystemenzichopdie
maniertussentijds hetstellen.
Daarbijisde
Percentage aan
1. overstroming
aangepaste
hersteltijd afhankelijk
vanhettypeecosysteem.
Bijtussengelegen frequentieszullenverarmdeecosystemen
ontstaandiezichvooral
doorhetontbrekenvan
soortenonderscheiden
vanvergelijkbareecosystemenopniet-overstroomdeplekken.
Ajb.z.

debalanstusseneconomischeschadeende
kostenvante nemen maatregelen.
Natuurbeschermers hebben aangedrongenopeenvergelijkbaar stelseltet
beschermingvandefunctie natuur.Probleemisechtetdatveranderingenin
natuurwaardemoeilijkzijntevertalenin
geld.Omtebeoordelenofhetwatersysteemvoordefunctie natuur'oporde'is,
kanwellichtbeterwordenuitgegaanvan
hetgewenstgrond-enoppervlaktewaterregime(GGOR),waarinexplicietrekening
wordtgehoudenmetdefunctie natuur.
VolgenshetNBWdienthetGGORinde
periode2005-2010tewordenvastgesteld.
Inundatiekandaarinmogelijk worden
meegenomen.HethierbeschrevenSTOWA-rapportlevertdaarvoordebouwstenenaan.
Oplossingenvoorwateroverlastvraagstukkenzijn makkelijker tevindenwanneer
wordtuitgegaanvaneengoedgestructureerdgebiedsproces,waarbij waterberging
deeluitmaakt vaneenintegralebenaderingenwaarbijooknaaranderemiddelen
(zoalswatervasthouden)enanderedoelstellingen(zoalstegengaanverdroging)
wordtgekeken2'.Hetwelslagenvande
samenwetkingtussenwater-enTerreinbeheerdersbegintmetbegripvooreninzicht
indewederzijdse probleemstellingen en

deargumentendaarachter.Hethiergepresenteerdekennisoverzichtlevertdaaraan
eenbijdrage.

LITERATUUR

1]

RunhaarJ., G.Arts, W.Knol,B.Makaske en N. van den
Brink (2004).Waterber^mrj enNatuur. Kennisoverzicht
ten behoeve van regionale waterbeheerders.STOWA.

1]

Pilorprofjramma Waterberrjiurj-Natuur (2004). Kennisen
ervaringen met waterberginrj en natuur. Voortfjatysrapportarje nr. 6. RIZA.

H2O

19-2004

95

