INTERVIEW

B O D E M D E S K U N D I G E H E R M A N WINKELS:
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Ruimtegebruik
aanpasseninplaatsvan
dieperontwateren"

Dezeespiegelstijgtendebodemdaalt.PeterTimo/eejfkan ergeengenoeg vankrijgenditdeNederlandseburgerduidelijk temaken.Maaropenkeleplaatsen inNederland,zoalsinZuid-Flevoland.
daaltdebodemverderensnellerdanelders,terwijl inhetoostenvanlietlandeentegenbewegingte
zienis;hierstijgt debodem.VolgensbodemdeskundigeHermanWinkelsvanherRIZAontkomenwe
erop termijn inNederland nietaandebeschikbareruimteanderstegaangebruiken. "Inbepaalde
gebiedenzalhetjinancieelnietmeerhaalbaarzijnomteblijvenontwateren."
Herman Winkelsverrichttealsbodemdeskundige bijdeRijksdienst voordeIJsselmeerpoldersenlaterRijkswaterstaatjarenlangonderzoeknaar debodeminklinking in

HagcmaalWormianbijLelystad.

depoldersvanFlevoland.Oostelijk enzuidelijk Flevoland werden respectievelijk in1957
en 1968ingepolderd.Voordatdepolderswerdenaangelegd,wasreedsbekend datde

HermanWinkels.
bovenlaagvandegronduiteenmengselvan
veenenkleibestond,een bodemgesteldheid
diebijontwateringsterkinklinkt.Enook
doordeervaringen metontwatering inde
Noordoostpolder wistmendatdebodemvan
denieuwepoldersflink zougaandalen.Maar
debodem inZuid-Flevoland klonksnellerin
danverwacht.Demaaiveldsdaling zoalsdie

financieelnietlanger
haalbaaromteblijven
vomven
verwachtwerdnahonderdjaar,washalverwegedejaren negentigvandevorigeeeuwal
bereikt.Deprognoseisnubijgesteld. In
plaatsvan98centimeter wordtverwacht dat
debodem inzuidelijkFlevolandin2068
gemiddeld gedaald ismet 127centimeter.Op
dezeerlangetermijn zaldebodemoverigens
nietveelverderdalen.Maaroptermijn moetendusontwateringsmaatregelen genomen
worden indezepolder.
Deontwatering vanFlevoland verloopt
inprincipeperfect.Alhetwatervloeit vanuit
dedrains indekavelviahogergelegen sloten
inlagergelegenwatergangen naar twee
hoofdkanalen (devaarten inFlevoland)die
ophun beurt weeruitkomen bij viergemaleninAlmereenLelystad,alwaarhet watet
depolderwordtuitgepompt.NabijdeHoge
VaartindeomgevingvanZeewoldebleekin
dejaren negentigaldatdoor lokaleextta
dalingdeontwateringdiegepland wasvoor
delandbouwkavelsmoestwordenaangepast,namelijk ontwatering naardeLage
Vaartinplaatsvanopdenabij gelegenHoge
Vaart.Bijdenogverwachte maaiveldsdaling
indelandbouwgebieden ronddeLageVaart
kanditertoeleidendathetpeilvandit
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kanaalbijAlmereoptermijn niet meer laag
genoegisomhet aangevoerdewater onder
vrijvervalnaardegamelnaftevoeren.
Onlangs waarschuwdedijkgraafTiesingavanWaterschapZuiderzeeland weervoor
desterkebodemdalinginAlmere.Metenige
regelmaat treedtdedijkgraafnaar buiten
met berichten enwaarschuwingen overde
sterkebodemdalingvanFlevoland.Datde
bodem vanAlmerehetsnelst inklinkt van
heelNederland, isallangbekend,zegtWinkels."Diekennis hebben wijin 1993 bij het
ontstaan vanhetwaterschap aldoorgegeven.
Toenisookduidelijk gemaaktdathet waterschap inzijn begrotingdaarmee rekening
moesthouden.Dematevaninklinkingis
ooknietzovreemd,vindtWinkelsalsje kijkt
naardeondergrond vandepolder."Jevindt
hiercompleet anderegrondendaninderest
vanNederland.DevoormaligeZuiderzee
waseersteengroot veengebied.Toen het
zoutewater kwam,werd hetveenalshet
wareweggevretenentegelijkertijd kleiafgezet,waardooreenmengselvankleienveen
ontstond. Ditmengsel bevatveelorganische
stof Hoemeerorganischestofdebodem
bevat,hoesnellerdezeinklinkt."Doorde
bouwvansteden wordtdebodemdaling versneld,zegtWinkels."Bijdebouw vanhuizen
wordtopdemodderigeondergrond eenlaag
zandvaneen metergestort.Deondergrond
zetzichdan neerwaartsdoordedruk van het
zand,waardoor hetwateruit deondergrond
geperstwordt.Datzetten vandebodemis
overigens andersdan inklinken. Inklinken
wordtveroorzaaktdoorvochtverlies inhorizontaleenverticalerichtingalsgevolgvan
ontwatering. Deverticaleontwatering vindt
plaatsdoorscheurenindebodem alsgevolg
vandehorizontale ontwateringviade
watergangen.Deinklinkingvanhet
veen/kleimengselisonomkeerbaar.Dezettingendeinklinking samenzorgenvoorde
algehele maaiveldsdaling."
Winkelsbenadrukt datditprocesvoorzienwasenonverbrekelijk verbonden ismet
deontginningvan nieuwepolders.Hetis
dusgeenverrassing.Hetenigeopvallendeis
datdedalingwatverdergaatdan wasvoorzien.Aandemaaiveldsdaling isechterwel
een limiet."

Wisselwerking
BehalveZuid-Flevolandzijn erinNederlandnogenkelegebiedenwaardebodem
snellerdaaltdan opandereplaatsen:de
veenweidegebieden inhetwestenvan het
landenhetgebied inGroningen waaraardgaswordtgewonnen.Winkels:"Wilje indie
regio'shethuidigegrondgebruik continueren,dan moeterextraworden geïnvesteerd
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in watergangenenbemalingscapaciteit."
Het iseenwisselwerking,vindtWinkels.
"Andersdan inFlevoland waareeneindig
natuurlijk dalingsproces verantwoordelijkis
voordestijging vanhetgrondwaterpeil, isin
deveenweidegebieden enin Noord-Nederland demenszelfverantwoordelijk. De
veenweideboeren willengeen tenattegrond,
waardoorhetpeilomlaagmoeten het
waterschap moetontwateren.Doordieontwateringdroogthet veeninendaaltde
bodemweer,waardoorhet grondwaterpeil
weertehoogwordt.Datmoetdanweerverlaagdworden,omdevoetendroogtehouden,enzovoorts,enzovoorts."
"jekuntdekostenbeperkendoorhet
landgebruik terdiscussietestellen", meent
Winkels."Hetishetoverwegenwaardomop
locatieswaarnogkeuzesgemaakt kunnen
wordenrond hetlandgebruik, tebekijken of
functies diewatmindergevoeligzijn voor
natteomstandigheden, zoalsweidebouw,
nattenatuur,retentieofzelfsopenwater,te
latenontstaan ofte creëren."

Kosten en baten
InAlmerezal,doordebodemdalingin
ditgebied voorlopignoggewerkt worden
aanhetophogen vanstraten,met name
rondomdeoppalengezettehuizenenanderebebouwing.Enookhetontwateren van
landbouwgronden blijft noodzakelijk om
drogevoeten tehouden."Dat kostveelgeld",
weetWinkels.Eengoedeafweging tussen
kostenenbaten vooriedergebruik isderhalvenodig.Bijdedefinitieve besluitvorming
overdeuirbreidingvanAlmeredientdeze
nadtukkelijk tewordengemaakt,eventueel
invergelijk metdekostenenbatenbij het
bouwenelders."
Detoekomstscenario's ophetgebiedvan
zeespiegelstijging enbodemdalingvragen
ditfeitelijk voorheelNederland.Winkels
denkrdaternogvoldoendetijd isom maatregelen tenemen."Wekunnen nogopdeze
veranderinginspelen,want klimaatontwikkelingenbodemdalingzijn langzameprocessen." f
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