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inrichtings- en beheersmaatregelen op zowel
lokale als regionale schaal.
•

Vasthouden wordtgereserveerd voor de
ttits vasthouden-bergen-afvoeren en is
van kortstondige aatd. Langduriger vasthouden van water voordroge periodes
(sommigegebruiken hiervoor de trits
vasthouden-bergen-aanvoeren) wordt
conserveren genoemd. De nadrukkelijke
bedoeling isverwarring tevootkomen, te
meet daai ereen fundamentele hydrologischespanning zit tussen beide vormen
van vasthouden. Wanneet watet vootdrogeperioden geconserveetd wordt, isin die
periode minder bergingscapaciteit
beschikbaar omextteme neerslaghoeveelheden vastte houden 3 '.

•

Bijzowel vasthouden, bergen alsconserverengaat het om tijdelijke veranderingen. Dit in tegenstelling tot vetnatten dat
tot doelheeft de waterhuishouding structureel te veranderen.
In ruimtelijke zin bestaat geen scherpe
scheiding tussen vasthouden en bergen.
Waar houdt 'bovensttooms'op?Wij stellen voorom het begrip 'vasthouden' te
reserveren voor het tijdelijk beperken van
drainagefluxen (ontwateringssysteem) en
het tijdelijk bergen van water inde hoogsteordeontwateringsmiddelen (kleinste
waterlopen, ook wel haatvaten genoemd).

Werktvasthouden?
[ A N VAN B A K E L , A L T E R R A

Aan debekende trits vasthoiiden-bcrgcn-afvoeren van deCommissieWB21, bedoeld als voorkeursstrategie ompiekafvoereii te reduceren,zitten meerhaken enogen dan bij deopstelling isbedacht.
Kan watervasthouden juist leiden rothogerepiekafvocrcn?Eii waarhoudtvasthouden open begint
beigen? Ook isdeveronderstelde meekoppeling metverdrogingsbestrijding wellicht lanß met altijd
enoveral aan de orde.
In 2000verscheen het rapport 'Waterbeleid
voor de 21eeeuw' van decommissie WB21''
naar aanleiding van de wateroverlast in 1998in
grote delen van Nederland. Decommissie geeft
hierin duidelijk aandat vergroten van de
afvoercapaciteit van gebieden op lange termijn
onvoldoende oplossing biedt om de waterhuishouding voor het aspect 'teveel'op orde te
maken ofte houden. Het tijdelijk vasthouden
van water isdan nodig,hetzij zodicht mogelijk bij debton (het echtevasthouden), hetzij
door tebergen in ofnaast het hoofdafwateringssysteem. Dezevootkeutsvolgotde isechtetgeen algemeen geldend bod, maat een
richtlijn.
Devertaling van deze richtlijn isechter
mindet vanzelfsprekend. Nu, bijna vierjaar
latei, blijken nog steeds denodige,vtij fundamentele,vtagen te bestaan over dezeaanpak en
dan met name ovet desttategie met betrekking tot vasthouden van het watet.

Waarom moeten we vasthouden?
Vasthouden vanwatet is nodig om wateroverlast benedenstrooms teverminderen. Deze
maatregel isniet alleen nodig alsgevolgvan de
klimaatvetandetingen vetanderingen in
grondgebruik, maar ook vermindert de maatschappelijke acceptatie van wateroverlast in de
directe omgeving.Vasthouden wordt gezien
alseen natuutlijke enduurzame oplossing en
heeft ook de voorkeur, omdat dit veelal minder
ingrijpend isdan bergen engoed aansluit bij
het streven naar niet-afwentelen. Tenslotte
worden aan vasthouden meekoppeleffecten
verondersteld voor verdrogingsbestiijding.

Definities

Votigjaar november hebben medewerkers
van waterschappen, onderzoeksinstituten en
adviesbureaus een heledag met elkaargediscussieerd over het begrip 'vasthouden'.Aanwezig waren onder andere medewerkers van
Altetta, DLVGtoen &Ruimte, Royal Haskoning, WLDelft Hydraulics,Wageningen Universiteit en het Hoogheemraadschap De
StichtseRijnlanden. Dediscussie vond plaats
aan dehand vandevolgende vragen: Waarom
moeten wewater vasthouden? Hoe kan vasthouden worden gedefinieerd? Werkt vasthouden in hydrologisch opzicht? Enwetkt vasthouden in de ptaktijk?

Grote behoefte blijkt tebestaan aan duidelijke definities van de begrippen vasthouden,
betgen,conserveren en vernatten. Devolgende
definities van dezebegrippen worden het
meeste genoemd 2 ':
vasthouden:afvlakken van het afvoerverloopvan bovensttoomsgelegen delen in een
sttoomgebied doot manipulatie van hetsysteemgedrag, via inrichtings- en beheersmaatregelen.
bergen:afvlakken van het afvoerverloop
door afvoergolven in meer benedenstroomsc
delen van een stroomgebied tedempen, doot
inschakeling van tetentiemogelijkheden.
conserveren:het periodiek verbeteren
van standplaatscondities voorde landbouw
en/ofterrestrische en/ofaquatische natuur in
een perceelofpeilvakdoor middel van het
vasthouden vaneendeelvanhet neerslagoverschot met actiefwatetbeheet.

Dit attikel beoogt niet een volledig, compleet en wetenschappelijk gefundeerd overzicht van het begrip 'vasthouden' tegeven,
maat moet beschouwd worden alseen gerichte
bijdrage aan dediscussie.

vernatten:het sttuctureel veranderen van
destandplaatscondities voorde landbouw
en/ofterrestrische en/ofaquatische natuut in
eenpetceel ofpeilvak,doot middel manipulatievan het systeemgedraggericht op sttuctuteelvethogen van de(grond)watetstanden, via

•

Werkt vasthouden in hydrologisch
opzicht?
In alleneerslag-afvoersystemen vindt
omzetting van neetslagin afvoer plaats door
dewegdiehet ovettollige tegenwatet in het
systeem moet afleggen endaatbij weerstand
ondervindt en tijdelijk in berging is.Het totalebufferende ofreservoireffect van de velschillendevormen van berging in het tiansfotmatieprocesspeelt een belangrijke tol inde relatie
tussen neetslagen afvoer en uit zich in de
mate waarin het verloop van het neerslagovcrschot wordt verttaagd en gedempt voordat
deze het gebied alseen afvoergolf verlaat. Dit
op zich isgeen vasthouden, maar een proces.
Vasthouden echter heeft eendoel.De
vtaag moet dus luiden: werkt vasthouden als
strategie om risico's van watciovetlast benedenstrooms te verminderen? Dezevraag is te
vertalen naat:zijn et maatregelen uit te voeren
waardoor in de bovenstroomse delende transformatie andeis zalgaan verlopen met als
resultaat lagerepiekbelastingen benedenstrooms. In hydrologischezin betekent dat een
toename in weeistand en/ofbergingsverandering.Door technische ingrepen zijn deze verandetingen meestal welte bewetkstelligen.
Maat ofdit ookaltijd en ovetal en in voldoende mate leidt tot hetgewenste resultaat is
sterk afhankelijk van het systeemgedtag,de
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mate van extremiteit van de neerslaggebeurtenis en de hydrologische voorgeschiedenis.
Een illustratiefvoorbeeld ofhet altijd
werkt is het volgende.Het bekende drainagecriterium voorgrasland (ontwateringsdieptc
van 30cm bij een stationaire afvoer van zeven
millimeter perdag)heeft alsconsequentie dat
bij maatgevende afvoer (dedagafvoer die
gemiddeld éénmaal perjaar wordt bereikt of
overschreden) degrondwaterstand ongeveer
tot in maaiveld stijgt.
Intensiever draineren geeft voor dezelfde
gebeurtenis hogere afvoeren (want een deel
van de bergingin de bodem wordt niet
gebruikt). Maar bij extremere neerslaggebeurtenissen iserdan nog berging in de bodem
beschikbaar met alsgevolglagere bovenmaargevende afvoeren. Hierbij hoort de veronderstellingdat de begincondities gelijk zijn.
Werktvasthouden ookoveral? Belangrijk
isonderscheid te maken in vlakke (bemalen)
gebieden en hellendegebieden en daarbinnen
tussen bebouwd en landelijk gebied. In vlakke
gebieden wordt dediffuse drainage zowel
beïnvloed door deontwaterings- alsde afwatcringssituatie enzijn er veelmogelijkheden tot
beïnvloeding.Met als meest aansprekend voorbeeld een onderbemaling diesimpel kan
worden uitgezet.Ookbestaan meestalveel
mogelijkheden voor extra berging inde kleine
waterlopen, bijvoorbeeld door verbreding
ervan4'.Inhellende gebieden isde hydrologischeeffectiviteit sterk gekoppeld aan de
topografie: hoesteiler, des teminder manipulatiemogelijkheden door waterbeheersmaatregelen.Uit uitgevoerde modelonderzoekingen5'''''komt naar voren dat piekafvoeren ook
in dit typegebieden sterkzijn te reduceren
door stremming van dedetailafwarering (bijvoorbeeld door middel van duikers) en dat bij
eenjuist gekozen stremming deextra natschade-althans volgensde HELP-tabel-geringis.
Voordezevorm van stremmingzijn in hellendegebieden welveelduikers en eventueel
dammetjes nodigom stroming over het maaiveld naar de hoofdwaterlopen te voorkomen.
Het isdus de vraagofdeze vorm van vasthouden praktisch uitvoerbaar en kosteneffectief is.

grote verharde oppervlak en degeringe bergingscapaciteit van her rioolstelsel,de piekafvoeren hoog.Door afkoppeling en (tijdelijke)
berging in het oppervlaktewater (binnen of
buiten debebouwde kom)isveelwinst te
behalen.Dezeingreep kan om hydrologischrechnische,ruimrelijke offinanciële redenen
langmetoveralworden doorgevoerd. Verder is
afstemming met deafvoeren uit de rest van
het stroomgebied wenselijk.
Werkt vasthouden ook in voldoende mate?
Ofvasthouden ookin voldoende mate werkt
(ofzelfs contraproductiefkan werken) isniet in
algemene termen tebeantwoorden. Uit andere
veld- en modelonderzoeken komen de volgendeervaringsfeiten naar voren7':
•

Tevroegbeginnen met vasthouden isveelalcontraproductief Dus draineren en
afvoeren zolang het nogkan, want wegis
weg.

•

Telangvasthouden kanook contraproducriefzijn, omdat daarmee de kans toeneemt
dat debegin-condities voor de volgende
bui natter zijn. "Watje vasthoudt moetje
ook weer loslaten".
Ineen stroomgebied bestaan verschillen in
reactiesnelheid. Dit biedt kansen en
bedreigingen. Denk aan het ruimtelijk
gedistribueerd inzetten van maatregelen
om dieverschillen tevergroten,maar ook
aan het eerdergenoemde mogelijk negatieveeffect van afkoppelen.

•

•

Vernatten alleen door verhogen vande
ontwateringsbasis leidt tot minder bergingscapaciteit en daardoor inde regel tot
hogerepiekafvoeren8'. Her omgekeerde
effect isook waargenomen bij verlagen van
deontwateringsbasis, namelijk dat ontginning van hoogveengebieden leidt tot
lagerepiekafvoeren''. Verlagen van de onrwateringsbasis door verlagen van bodem
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Wiekan ofwilaan de knoppen draaien?
Modelberekeningen lerendat sturen zeer
effectief kan zijn, maar welmoeilijk is
(want het iseen kwestievan timing).Gegevendedefinitie maakt dat mogelijke
maatregelen vooralop het bordje liggen
van dedetailwaterbeheerder (lees agrariërs
en terreinbeheerders in het landelijk
gebied en bewoners (gemeenten) in de
bebouwde kom),die in de regelniet zit te
wachten opalte technische oplossingen.

•

Met veel techniek water vasthouden isook
enigszins een principieel probleem. Een
duurzaam watersysreem wordt vaak gelijk
gesteld aan een natuurlijk en veerkrachtig
systeem.Vaakwordr de strategie vasthouden vootgesteld om deze natuurlijke veerkrachtweer terug tebrengen.Uitdegegeven voorbeelden blijkt echter dat
verdrogingsbestrijding en piekreductie
lang niet altijd natuurlijke bondgenoten
zijn.

Eenalgemene conclusie isdat de hydrologische effectiviteit van vasthouden sterk
afhankelijk isvan gebied en voorgeschiedenis
en allerleieffecten kunnen optreden dieniet te
voorzienzijn. Dit betekent dat de effectiviteit
ervan op stroomgebiedsniveau alleengoed kan

Gesimuleerdverloopvan deajvoervanhetstroomgebiedvandeBeerzeenReusel(oppervlakte44.000ha)rond
1november 1998,voordeuitgangssituatie (HS+ EHS;HSishuidigesituatie plusrealisatievan deEHS)en
viervananten van waterbeheer(1 mj nauwelijks van elkaar teonderscheiden)5'1).

Afvoer (m 3/s)
40
1.HS » EHS
2. A c c o l a d e p r o f i e l
3. V e r n a t t e n b u f f e r z o n e s
4. S t r e m m e n s l o o t a f v o e r
5. E x t r a s t r e m m e n s l o o t a f v o e r

Het mechanisme hierachter isdat echt
hoge piekafvoeren worden veroorzaakt doordat
degrondwaterstand vlak onder oftot in het
maaiveld stijgt, waardoor greppelafvoer en
oppervlakte-afvoer optreedt. Dezeafvoer kan
ookoptreden tijdens dooiperiodes ofbij hoge
neerslagintensiteiten. Alsdezeafvoer niet
wordrgesrremd (doordat de openwatersrand
in dedetailafwatering voldoende laag blijft),
kan depiekbelasting opde hoofdwaterlopen
hoog zijn.
In bebouwdegebieden zijn, vanwege het

•

vandewarerloop betekent vaakook capaciteitsvergroting. Dir heeftjuist een piekverhogend effect.
Ineen stroomgebied bestaan verschillen in
looptijd van deafvoergolf naar het lozingspunt. Het kan dus zijn dat een demping
verwegvan het lozmgspunt weliswaar
leidt toteen lagerepiek, maar ooktot een
verrraging van depiekafvoeren waardoor
deze kan samenvallen met pieken die
afkomstig zijn vangebieden dichter bij het
lozingspunt en ereen pickverhogend
effect optreedt.
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worden vastgesteld met een niet-stationaite,
ruimtelijk gedistribueerde, geïntegreerde
benadering vanhet neerslag-afvoerproces.
Uiteraard zijn op basis van algemene hydrologische inzichten welkansrijke ofrisicovolle
situaties voor toepassen van vasthouden aan te
wijzen waarbij het landgebruik, de bodemopbouw, het petccntage open water ende
topografie (helling van het maaiveld) de
belangrijkste kenmerken zijn21.Vooral het
landgebruik isinteressant, omdat dit extra
mogelijkheden biedt in tespelen op de wensen
vanuit het waterbeleid.

Werkt vasthouden in de praktijk?
Vasthouden kan in depraktijk alleen werken wanneer samenwerking ontstaat tussen
landgebruikers, waterbeheerders en wetenschappers/deskundigen. Vasthouden is in de
praktijk dan ookgrotendeels een proces.Een
proces dat bestaat uit het durven overdragen
van verantwoordelijkheden en het maken van
afspraken, watetbeheerders diede wilen durf
tonen om verantwoordelijkheden over te dragen aan agrariërs, tetteinbeheerders en
gemeenten. Een vertrouwensbasis voor het
ovetdragen wordt gecreëerd door overleg met
debetrokken partijen, het aanreiken van handvatten en het doorlopen van een leerproces
waarindelokale,regionale gevolgen van keuzes inzichtelijk worden gemaakt. Deconcrete
afspraken overde uitvoering en de handhaving
dienen ingebiedscontracten te worden vastgelegd met een rol voot elke belanghebbende
partij. IndeprovincieNoord-Brabant is sinds
enkelejaren eendergelijke procesgaande (het
zooo-stuwenproject3'). In devorm van 'blauwe
diensten' worden verschillende belangehebbenden gestimuleerd gebiedsgericht waterbeheer uit tevoeren,met goede resultaten. Tijdens het proces isspeelruimte gecreëerd om
(vanelkaar) te leren en degekozen maatregelen
zijn omkeerbaar en flexibel uitgevoerd (door
middel van stuwen).Dergelijke gebiedsgerichte maatregelen zijn ook in anderegebieden in
hoog-en laag-Nederland mogelijk door als
eerstestap een dialoog met de betrokken partijen op te starten.
Maatregelen voor vasthouden kunnen
gezocht worden in de vorm van debietbegrenzende kunstwetken (knijpduikers, gemalen en
stuwen), het inzetten van (bestaande) bergingsmogelijkheden bovenstrooms in een
stroomgebied ('bergen aandebron') en het verdelen vande kosten bij eventuele schade.
Deburgers worden tijdens het proces
medeverantwoordelijk gemaakt voor het
waterbeheer wat ookeen grotere mate van
acceptatie van eventuelewateroverlast tot
gevolgkan hebben. In een dergelijk leerproces
isregelmatige terugkoppeling van de resultaten eneventuele bijstelling noodzakelijk. De

keuzevoor de'blauwediensten' zal daarbij
tegen eenzorgvuldige afweging van de maatschappelijke kosten-baten gemaakt moeten
worden.Vasthouden wotdt dan een continu en
dynamisch leerproces dat ingebed wordt in het
dagelijkse waterbeheer.
Degeschetste werkwijze wekt de suggestie
dat vasthouden voot hondetd procent een
kwestie isvan 'polderen aandebasis'.Dat is
zeker niet het geval,want provincies en waterschappen zullen kaders moeten aangeven in de
vorm van bijvoorbeeld dewateropgave,die vervolgens wordt uitgewerkt in formele omgevingsplannen (streekplan, bestemmingsplan),
maar ookin bijvoorbeeld een leidraad voor het
realiseren van (eendeelvan)de wateropgave
door middel van vasthouden. Te voorziene
maatschappelijke ontwikkelingen en te verwachten klimaatveranderingen vragen om
lange-termijnbeslissingen die niet altijd aan
de burger zijn uit te leggen.

Het bestebewijs vandestelling "vasthouden
werkt" isnatuurlijk het tonen vangoede praktijkvoorbeelden. Dit artikelmoetdaarom ook
worden gezien alseen oproep om de beschikbareinzichten toe tepassen en om met vervolgartikelen te komen waarin verslag wordt
gedaan van projecten waarin leerzame ervaringen zijn opgedaan.Geefvasthouden de ruimte
en aandacht die het verdient! -
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