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Kleineretentieinreservoirs:
Voolseervaringen(2)
ALEKSANDRA JASKULA-JOUSTRA, RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE LIMBURG

De meest toegepaste maarregelgericht opvergroting vanretentieinPolen isdeaanleg van klemc
reservoirs meteen volume kleiner dan vijf miljoen kubieke meteren metcengcriug effect ophet
milieu. Meestal dienen zij eeneconomisch belang (energieopwekking, recreatie, watervoorziening
van dorpen enbedrijven, bevlociing van landbouwgronden, visvijvers, liclofvteuf Iters)en kunnen
bescherming regen hoogwater als nevendoel hebben. Helgrootste effect op hethydraulisch regime
hebben ; kleine' stuwmeren eudeopstuwing van waterlopen.Totop heden ontbrekengedetailleerde
analyses vanditeffectonderbouwd niet mcetsessics. Fragmentarische metingen laten soms zelfseen
negatieve invloed zien .verlaging van lageajvoeren envergroting van hoogwaters'. Uiteraard
worden dezeeffecten veroorzaakt doorecu verkeerd beheer.
Kleinewaterreservoirs inPolen zijn wel
voorzien vanregelbare overlaten, maar hebben
geen vastebeheersdiensten enerisgeen sprake
van monitoring enafvoervoorspelling. Daarom
gebeurt hetopen-endichtdoen vaneenoverlaatvaakopeenwillekeurige manier en dient
het alleen hetlokaalbelangvandeeigenaar.
Methetoogopbescherming tegen hoogwater
zijn reservoirs meteenvastedrempel, waarvan
dehoogteheteconomisch belangvanhetreservoir bepaalt, optimaal.Dehoogtevandestuw
endeconstructie vaneenoverlaat garanderen
de handhaving vanhoogwaterreserve,dieautomatisch aangesproken wordt,zodatdehoogwaterafvoer vanhetreservoirwordt verminderd.Lageafvoeren zullen daarentegen door
het ontwerp vandeoverlaatconstructie auto-
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matisch vetgroot worden.Dit soort oplossing
zou moeilijk realiseerbaar zijn opgrotere rivieren,maar opkleine waterlopen lijken zeoptimaal tezijn,ookinverband methetvaak ontbreken vanhydrologischegegevens.Daarom
zijn inkleinestroomgebieden niet stuurbare
reservoirs teprefereren enstuurbare alleen
daar,waareenvastbeheer door gespecialiseerde
diensten gegarandeerd kanworden.
Simulaties zijn uitgevoerd omdeinvloed
tebepalen vankleinewaterreservoirs opde
maximalejaarafvoeren vaneenstroomgebied
van 120km 2eneengemiddelde afvoer van
1,2 kubieke meter persecondevooreenmeteorologische situatie van 1995en 1996.Deze
invloed isafhankelijk vanhettotale volume

In hetvorigenummer vanH 2 0 zijn enkele
algemene begrippen betreffende 'kleine
retentie'enhaar werkinginPolen toegelicht.Ookzijn deeffecten op bescherming
tegen hoogwater, watervoorziening, waterkwaliteitennatuur geanalyseerd.Indit
artikel wordt aandacht besteedaanervaringen metkleine reservoirs alséénvande
retentievormen. Hetartikel isgeschreven
op basisvanartikelen vanWaldemar Mioduszewski,Zbigniew Kowalewski,Marek
Jaroslaw Los,LeszekPlywaczyken Wojciech
LyczkoinGospodarka Wodna (hetblad van
dePoolsezusterorganisatie vanNVA,
SITWM)enWiadomosciMelioracyjne i
Lakarskie.Op15april vindt bijhet waterschapDeDommel inBoxtelhet seminar
'Kleineretentie tussen WeichselenMaas'

plaats.

van hetreservoir endegrootte en tijdsduur
van hoogwater envandehydraulische parameters vandeoverlaten.Bijvoorbeeld bij acht
reservoirsvan4,1miljoen kubieke meter werd
demaximalejaarafvoer verminderd met57à
77procent. Bijeenopstuwing van waterlopen
bedroegdiereductie 3 à23procent. Degrote
spreiding inderesultaten wijst opeengrote
invloed vanhetverloop vandeafvoer (sequentie vanvóórkomen vanhoogwaters).Veldmetingen uitgevoerd inhetagrarische stroomgebied vanSredzkaWoda (zijriviertje vande
Oder)meteenoppervlakte van141 km 2hebben
aangetoond,datdoordeaanlegvaneenaantal
stuwtjes, dievanafeind maart/begin apriltot
oktober/november water opstuwden,de afvoer
indezomer isgedaald met9,4à13,8mmende
afstromingcoëfficiènt (quotiënt vanafvoer en
neerslag) voor dezelfde periode isgedaald met
2,2à3,1 procent.
Deinvloed vanzulke ingrepen opeengroterivierzouwellicht verwaarloosbaar zijn,
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maar voor kleine stroomgebieden, met name
met grote piekafvoeren gedurende korte tijd
kunnen kleinereservoirs (zelfs van enkele duizenden kubieke meters]eengrote rolspelen bij
debescherming tegen hoogwater. Zij kunnen
vooral wenselijk zijn in stroomgebieden opgebouwd uit slecht doorlatende bodems en met
een hoge urbanisatiegraad. Belangrijk voor
hoogwarerbeschermingzijn droge reservoirs
en polders,waarbij het hele volume wordt
gebruikt voor de berging van hoogwater. Zulke
reservoirs vragen relatiefweinig ruimte, want
meestal worden zij gebruikt voor landbouw of
recreatieen veroorzaken niet alleen een verkleining van de maximale afvoeren, maar ook
een opschuiving in tijd van deafvoerpiek, wat
vooralbij stedelijke gebieden belangrijk is.
Positiefvoor hoogwaterpreventie isde aanlegvan kleine waterpartijen, infütrariebassins
dieoppervlakkige afvoer verzamelen en reservoirsvoorerosiebcstrijding. Gestimuleerd zou
ook moeten worden de aanleg van kleine reservoirsgericht hoofdzakelijk op de verbetering
van de waterkwaliteit (bijv. helofytenfilters op
uitmondingen van rioolnetten en drainagebuizen) met als neveneffect hoogwaterbescherming. Uitgevoerde veldmetingen en literatuurstudie tonen aan,dat inde meeste
gevallen het vergroten van retentie een positief
effect opdewaterkwaliteit heeft, want in de
reservoirs treedt sedimentatie open voedingsstoffen worden opgenomen door planten. In
reservoirs met weinig variatie in de oevervorm
en diepte iswaterkwaliteitsverberering gering.
Intensieve viskwekerijen kunnen zelfs de kwalireitvan water negatief beïnvloeden.

Voeding van reservoirs
Het ontwerp en beheer van kleine reservoirs isafhankelijk van hun voeding:direct
door rivieren, beken en sloten ófdoor natuurlijke bronnen ofdrainagesystemen die permanent grondwater afvoeren ófdoor water uit
kanalen ófdoor grondwater.

Mondmgvaneenzijriviertje.

In het eerstegeval ishet voedingspatroon
afhankelijk van het afvoerpatroon van de
warerloopen srroomt het water door her reservoir.In het tweedegevalhangt het patroon af
van degrondwaterafvoer en stroomt het water
ookdoor het reservoir.Bij transport van water
van een rivier dooreen kanaal of pijpleiding,
soms met behulp van pompen, kan het water
niet door het reservoir stromen. Bij grondwatervoeding tenslotte volgt de waterspiegel
de fluctuaties van deeerste watervoerende
laag.Dat zijn uitgegraven reservoirs,zonder
waterstroming.
Demanier van voeding isvangroot belang
voordebeïnvloeding van het milieu en voor
het beheer.Grotere reservoirs worden meestal
gevoed door rivieren, soms viakanalen.Voeding van kleinereservoirs isdivers en er zijn
geen sratistischegegevens beschikbaar, maar
naar verwachting domineert hier de voeding
via kanalen engrondwater. Een belangrijke
facror isde reëlegarantie van devoeding.De
meeste reservoirszijn gesitueerd in kleine
stroomgebieden, waargeen peilmetingen
beschikbaar zijn. Hydrologische berekeningen
en waterbalansen zijn dan uitgevoerd met
behulp van empirische formules. In sommige
gevallen kan een algeheel stoppen van devoeding bij extreme droogtes verwachr worden.

Het isniet alleen belangrijk dat een
bepaalderetentiecapaciteit aanwezig is,maar
diemoet ookopgewenste momenten beschikbaarzijn, wat vaak niet het geval is.De meeste
reservoirs in laaggelegen gebieden hebben
geen vasrehoogwarerreservc. Sommige
worden geheel ofgedeeltelijk geleegd vóór de
winter en kunnen dan een rolspelen bij het
vasthouden van water, maar bij zomerse overstromingen ishet niet zo.Tijdens hoogwater
zorgt de beheerder hoofdzakelijk voor deveiligheid van het reservoir en her nabijgelegen
gebied. Bij riviergevoede reservoirs stroomt al
het water door het reservoir en bij het toepassenvangeforceerde sruwingbestaat de mogelijkheid van tijdelijke vasthouding van een
deelvande afvoergolf, maardat gebeurt op een
willekeurig moment, dus niet op het meest
gewenste,want de beheerders beschikken niet
overde afvoervoorspelling. Ook wanneer een
deel van deafvoergolf wordt vastgehouden, is
ergeen garantie,dat depiek verminderd
wordt. Ingeval van voedingviaeen kanaal
stroomt het water langs het reservoir en het
vasthouden van water isafhankelijk van de
parameters vandevoedingsinstallatie. Reservoirsgevoed met grondwater hebben geen
invloed op hoogwaters.Zelfs bij de aanwezigheid van eengroot aantal kleine reservoirs is
hun effect op hoogwaterbescherming voor het
helestroomgebied klein.

Waterbeschikbaarheid
Bijwatervoorzieningsreservoirs moet
bepaald worden wat het noodzakelijke
beschikbare retentievolume in een gegeven
stroomgebied is.Verder moet bepaald worden
ofdit volumezich in één ofin meerdere reservoirszalbevinden.Welisnoodzakelijk om op
een adequate wijze deze retentie te sturen en
om actieveen passieveretentie te onderscheiden.Demaatschappelijke vraag naar kleinereservoirs iserggroot, maar meestal gaat
het hier om dewateroppervlakte (recreatie,
esthetische waarden,'hebben van eigen water')
en niet het volume.

In met name langdurige droge perioden
bestaan beperkingen in het beschikken over
retentie.In kleinestroomgebieden ishet dan
moeilijk om het normale stuwingniveau te
handhaven. Laagwater komr meestalbij mooi
weervoor,wanneer debehoefte aan waterrecreatie het grootst is.Debeheerders zorgen
dan goed voor'hun' water door het dichten
van lekkages en minimaliseren vande afvoer
om tevoorkomen,dat het peildaalt, wat
gepaard kan gaan met blootlegging van een
groot deel van dewaterbodem, afsterven van
devegetatie en rottingsverschijnselen. Zij zul-
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len dan minder belangstelling hebben voor de
voeding vandestroomafwaarts gesitueerde
trajecten en het handhaven van de minimale
gegarandeerdeafvoer benedenstrooms in het
kader van het stroomgebiedsbeheer, des te
meer daar meestal geen gegevens bestaan over
deaanvoer naar het reservoir. Bij het handhaven van een constant peilzal een reservoir of
eengebied met een vergrote retentiecapaciteit
lokaal dewaterbeschikbaarheid verbeteren,
maar lageafvoeren stroomafwaarts nog verminderen. Grondwatergevoede reservoirs kunnen bij extreme droogtes droogvallen.

meesral klein en worden gebruikt als drinkplaatsen voorwildedieren ofals hoogwaterreserve.Sommige ervan begroeien snel en vormen zeer waardevolle,de biodiversiteit
vergrotende elementen.

Eenander probleem vormt het begroeien
van eenreservoir, wat gezien kan worden als
een potentiëlebedreiging vanzijn bestaan. Dat
hoeft echter niet het verlies van ecologische
waarden tebetekenen, want het reservoir kan
dan dienen alstoevluchtsoord voor waterfauna, maar meestal zijn dat niet dewaarden, die
deeigenaar op het oog heeft. In elkgeval is het
wenselijk om demaximale toegestane mate

Een bijverschijnsel van het opstuwen van
water vormt vaakhet onderlopen van naburige
gebieden. In het verleden werd dat zogoed
mogelijk voorkomen door het aanleggen van
filtratieschermen, drainage, sloten ofandere
wateropvangende maatregelen. Dat was
bepaald door de noodzaak tot het maximaal
beschermen van landbouwgronden. Nu, door
het ontstaan van een overschot op veelgebieden, ishet onderlopen enhet vormen van moerassen toegestaan ofzelfs gewenst (creëren van
leefgebieden voor meerdere diersoorten). Het
kan zelfs voorkomen, dat een reservoir wordt
aangelegd om moerassen te herstellen daar,
waar in het verleden riviergebonden venen
drooggelegd werden voor landbouwkundig
gebruik, dat deafgelopenjaren opgehouden is.

van begroeien te bepalen. Bijgrotere reservoirs
is het mogelijk om verschillende gebruikszones aan tegeven, zodat recreatie niet botst
met natuur. Retentiereservoirs in bossen zijn

Het verlaten van niet geëxploiteerde drooggelegde veengronden isschadelijk in verband
met een snelle degradatie van de bodem, mineralisatie en het afscheiden van kooldioxide. Het

laten onderlopen van dezegebieden stopt de
ongewenste processen, bevordert het binden
van carbon in organische massa en vergroot de
vastgehouden watervoorraad, weliswaar passief,maar bruikbaar voor de natuur en enigszins voor de economie.Op basis van waarnemingen ishet moeilijk tebepalen, ofen welke
ecologische waarden zijn vernietigd door het
onderlopen vangebieden alsgevolgvan de
aanlegvaneen reservoir, hoewel voor alle
reservoirs (opstuwingen van meer dan één
meter) deeffecten op het milieu moeten
worden bepaald.Aangenomen wordt dat de
winst voor het milieu door het toenemen van
de waardevolle oeversgroter isdan het
verlies.*
Foto's:Rijkswaterstaat Directie
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Waterondoorlatendheidisniet
de belangrijkste eigenschapvan
afdichtklei!
Hoogzweivermogen, lagedoorlatendheid. Ophet eerstegezicht
worden hier de belangrijkste eigenschappen vankleipellets onderde
aandacht gebracht. Toch zijner
zaken die belangrijker zijn.
Als boorafdeling vanDuraVermeer
Ondergrondse InfraBV zijnwij
nauw betrokken bij deontwikkeling
vanMikolit® afdicht-pellets. Een
vertraagd zwelbegin vandepellets
enpellets die snelzinken inwater
zijn de eigenschappen diede
hoogsteprioriteit hebben. Immers,
de beste klei dicht niet af, als deze
niet op dejuiste plekzit.
Samenstelling vanhetproduct en
vormgeving vandepellet zijnhieropgericht. Teststonen aan datde
basiskwaliteit, de Mikolit® 00een
doorlatendheid heeft,die lageris
dan deminst doorlatende kleidie

in Nederland vannature voorkomt.
De kwaliteiten Mikolit® 300en
Mikolit® Bzijn nog minderdoorlatend.Belangrijkste voordeelvan
deze kwaliteiten is echter datzij
een groter herstellend vermogen
hebben bij verstoringen achteraf.
Eenpassend product vooriedere
toepassing, een optimale prijskwaliteit verhouding enlevering uit
voorraadzijn de wensen vanonze
klanten.
Mikolit® is ervoorgemaakt!
Met trotspresenteren wij onsop
dezeplaats voorhet eerstals
Dura VermeerOndergrondseInfra
BV.Het bewijs dat Westerlo BV
haarplaats binnen de Dura
Vermeer organisatie heeft gevonden.
Ook inde toekomst hlijven wij U
graagvan dienst:
Met de vertrouwde mensen
Vanaf de vertrouwde vlek
Onderhetzelfde nummer

