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Waternood:meerwaarde?
InhetNationaalBestuursakkoordWaterisvastgelegddatvoorallegebicdcneenzogehetengewenst
grond-enoppervlaktcwaterregime(GGOR)opgesteldmoetworden.Volgendjaarstellendeprovincieshiervoordekadersvastentussen2005en2010moetendewaterschappendaaraan invulling
geven.Veelwaterbeheerdersinlaag-Nederlandzettenvraagtekenshijdetoepasbaarheid vanWaternoodals basisvoorhetopstellenvanhetGGORinhungebied.DitgeldtookvoorhetdoordeSTOWAontwikkeldeinstrumentarium rondWaternood.Daarom hebbendeprovincieendewaterschappeninZuid-Holland aandehandvanvijfcasestudiesdetoepasbaarheidenmeerwaardevan
Waternoodonderzocht.
InH 2 0nr.3 van6februarijl.warende
ervaringenmethettoepassenvanWaternood
inFrieslandtelezen.Ditartikelgaatinopde
resultaten vanéénvandevijfcasestudiesin
Zuid-Holland,namelijk voorpolderBerkel
dieinhetbeheersgebied vanhetHoogheemraadschapvanDelfland ligt.Indezestudie
gaathetprimair omdeervaringen methet
toepassenvanhetinstrumentarium enhet
inbeeldbrengenvanknelpunten.
Delaatstejaren isinhetwaterbeheer een
trendzichtbaar waarbij hetgrondwaterregimeendefunctietoekenning aaneengebied
steedsmeeralsleidraadwordengebruikt
voorhetbeheervanhetwatersysteem.De
DienstLandelijk Gebiedheeft hiervoorin
samenwerkingmetdeUnievanWaterschappeneenmethodebeschreveninhetproject
'Waternood'.Dezemethodiekmoetleiden
toteenoptimaalopdefuncties afgestemd
waterbeheer,waarbij hetrealiserenvanhet
gewenstegrond-enoppervlaktewaterregime
eenbelangrijke voorwaardeis.InhetCIWrapport'WerkenmetGGOR'wordtGGOR
omschrevenalseenhulpmiddel, bijvoorbeeldindevormvankaarten,datvooriedere
gebruiksfunctie inlandelijken stedelijk
gebieddegewenstetoestandvangrond-en
oppervlaktewater aangeeft ennaintegrale
ruimtelijke afweging wordt vastgesteld.
Waternoodwordtgezienalsdebasisvoorhet
vaststellenvanzo'nGGORenomvathethele
spectrumvandeoorspronkelijke toestand
vanwatersystemen totdefeitelijke uitvoeringvanbeheers-en inrichtingsmaatregelen.
Omdemethodiekhandenenvoetente
gevenheeft deSTOWAeenGIS-applicatie
ontwikkeld.Hiermeekanbepaald wordenin
welkematedegrondwaterstand enhet
oppervlaktewaterpeil tegemoet komenaan
dewensen vandefuncties ineengebied.
Tevenskanheteffect vanmaatregelen wordengeanalyseerd.
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Waarom polder Berkel?
PolderBerkelligttussenRotterdamen
Zoetermeerenheefteenoppervlaktevancirca
2.100hectare.HetHoogheemraadschapvan
Delfland heeft depolderalscasestudiegekozenvanwegehetgevarieerdegrondgebruik
(grasland,akkerbouw,glastuinbouw,stedelijkgebied)endeafwisselende bodemopbouw
(klei-enveengronden).Ookspelendaarveel
ruimtelijke ontwikkelingen,zoalsdeinrichtingvanVinex-locatiesendeontwikkeling
vandezogehetenGroenblauweSlingermet
nattenatuur-enrecreatiegebieden.Inhet
gebiedzijnaldiversestudiesuitgevoerd, bijvoorbeeldnaarmaatregelen tervoorkoming
vanwateroverlastenterverbeteringvande
waterkwaliteit (onderzoeksprogrammaABCpolders)enhetopstellenvaneenpeilbesluit.
Specifiekedoelstellingvandecasestudiewas
danookhetbeoordeleninhoeverredeopgesteldeverbeteringsmaatregelen uitgenoemde
onderzoekenbijdragen tothetrealiserenvan
eenGGOR.BovendienwildeDelfland onderzoekenofhetWaternoodinstrumentarium
geschiktisalshulpmiddel voorhetopstellen
vaneenpeilbesluit.

Welke informatie is nodig?
Voorhervaststellenvandeactuelesituatievormendegrondwaterstanden enhet
grondgebruik debelangrijkste informatie.
Het vergaren vandezeinformatie levertvoor
veelgebiedenmeteeneenknelpunt op.Vaak
zijndedoordevoormaligeStibokageïnventariseerdegrondwatertrappen (Gt's)uitde
jarenzestigenzeventigsterkverouderd,zo
ookinpolderBerkel.Peilbuisgegevensvan
hetbetreffende gebiedontbreken.Daaromis
ervoorgekozendeverouderdeGt'somtezettennaaractueleopbasisvandehuidige kennisopditterreinendekenmerken vanhet
gebied,zoalsdroogleggingenbodemsoort.
DenieuweGt-kaart isalsbasisgebruiktvoor
deberekeningen methet Waternoodinstru-

mentarium.Naastgrondwaterstandenen
-gebruikzijngegevensnodigoverdeterrestrischeenaquarischenatuur, kwelenwaterkwaliteit.
Deuitgangspunten voordeoptimale
situatievoorlandbouw,stedelijk gebieden
natuur zijn alvastgelegd inhet instrumentarium.VoorlandbouwbepalendeHELPtabellen deoptimalesituatie.Dezetabellen
gevengewasschadesvooraardappelen,gras,
granen,maïs,bietenenbouwland.Voorstedelijkgebiedgaandebetrokkenpartijen er
vanuitdatdegewenstehoogste grondwatersrandhogermoetliggendan80cmbeneden
maaiveld.Opvallendisdatgeeneisenwordengesteldaandehoogtevandegewenste
laagstegrondwaterstand.Ditiswelnoodzakelijk inzakkingsgevoeligegebiedenen
gebieden waardefundering van huizen
besraaruithouten palen.
Deoptimalesituatievoornaruur wordt
pernaruurdoeltypeautomatisch berekend
aandehand vanhydrologischestuurvariabelendiebepalendzijn voorhetaldanniet
voorkomenvansoorten.Doorhet'blackbox'karaktervanhetinstrumentarium krijgtde
gebruikerdeoptimalesituatiehelaasniette
zien.MetbehulpvandeWaternood-applicatie'Hydrologischerandvoorwaarden Natuur'
kanditinzichtechterwelwordenverkregen.
Dezeapplicatiegeeft demogelijkheid omzelf
pernatuurdoeltypeofplantengemeenschap
derandvoorwaarden tebepalen.

Voorbeeld vandoelrealisatie
Methet Waternoodinstrumentarium
zijn deverschillen tussendeactueleenoptimalesituatie inzichtelijk gemaaktenisvoor
deverschillende functies nagegaan inhoeverrewordtvoldaanaandegesteldeeisen
aandewaterhuishouding.Demare waarin
dewaterhuishouding voldoet,is uitgedrukt
indematevandoelrealisatie.Indezestudie
zijn doelrealisatiesbepaald voorlandbouw,
stedelijk gebied,terresrrischenatuur, waterkwaliteitenaquatischenatuur.Dedoelrealisatieis100procent wanneerdefunctie zonderenigehydrologischebeperkingkan
worden vervuld.
Bijgaande kaart toonteenvoorbeeldvan
dedoelrealisatiekaart voorlandbouw.Het
grootstedeelvanhetgebied heeft eendoelrealisatievan75à80procent.Delaagstescores(50à70procent)wordenvooralveroorzaaktdoor natschade.
Devraagiswelkescorevoldoet.Ditis
vooraleenbesruurlijke keuzedievangebied

zowelonder normaleomstandigheden (incidenteel hogeoppervlaktewaterstanden) als
bijextreemnatteomstandigheden (watetop
hetlanddoorbergingstekott). Andetzijds
kanookheteffect vandebeoogdepiekbetgingopdewatetkwaliteitonvoldoende wotdenondetzocht.Debruikbaarheid vande
waterkwaliteitsmodule inhet instiumentarium isbeperktvanwegedevelefactoren die
eenrolvanbetekenis spelen.

MogelijkhedenvoorlandbouwinpolderBerkel.Een
doelrealisatievan100procentbetekentdatlandbouw
zonderendehydrologischebeperkingmogelijkis.
totgebied kanvetschillen.Indezecasestudie
isvoothet vaststellenvaneennotmgekeken
naatdehuidige dtoogleggingstichtlijnen.
Delfland hanteett inpeilbesluiten als richtlijn vootlandbouw datperpeilgebied tien
procent tedroogenvijfprocent tenat mag
zijn.Ditzijn echtet oppetvlaktepetcentages
engeenpercentages voordtoogteschade en
natschade,zoalshetinstiumentariumberekentaandehand vandeHELP-tabellen.Bij
gebtekaanrichtlijnen voorhet accepteten
vandoelrealisatiescores zijn genoemde
oppervlaktenormen toch doorvertaald.
Zodoendeisvootlandbouw eengemiddelde
doelrealisatievan85procent pet peilgebied
alsnotm aangehouden.Slechtséénpeilgebiedvoldoet hieraan.
Omeenzohoogmogelijke doelrealisatie
tebereiken isviaeeniteratiefproceshet
gewenstegtondwaterregime bepaald.Dat
betekent datmaatregelenzijn gesimuleetd
dootdeGHGenGLGaantepassenen
opnieuwdoelrealisatieszijn betekend.Vervolgensmoeteenvettalingworden gemaakt
naatdegewensteoppetvlaktewatetpeilen.
VootpoldetBerkelisditnietgoed mogelijk,
omdat derelatietussengrond-enoppetvlaktewatetonvoldoende bekend isengeen
grondwatermodel beschikbaatiswaataande
uitkomsten kunnen wotdengetoetst.Wel
zijnde resultaten vetgelekenmetdievande
gangbaresystematiekopbasisvandedroogleggingsrichtlijnen.

Maatregelen
HetWatetnoodinstrumentatium isniet
geschiktomalleknelpunten inhet watersysteeminbeeldtebrengenen oplossingen
teonderzoeken.Hetgaatdanenerzijds om
deknelpunten indewaterhuishouding,

Maatregelen eneffecten diewelmet het
instrumentarium zijn onderzocht, zijn:
peilwijzigingen enheteffect opdedoelrealisatielandbouw,
uitbreidingglastuinbouw en stedelijk
gebied,waarmeeeenindrukisvetkregen
vandenoodzakelijke ingrepen inhet
watersysteem
enverhogingvanhetstteefpeil inde
'GroenblauweSlinger'.

Conclusies
MetdecasestudieinpoldetBetkelis
enetzijds etvatingopgedaanmetdeWatetnoodmethodeenanderzijds met het instiumentarium.MetWateinoodwotdt bij het
opstellenvaninrichtingsplannen enpeilbesluiten meeiaandacht besteed aan het
gtondwatei.Dematewaarinstutingvan het
grondwater mogelijk is,ispergebied verschillend.Vaakzijn demarges waarbinnen
methetoppetvlaktewatetpeilgestuutd kan
wordengering.Hierdoor ismet peilaanpassingdegewenstegrondwatetstand langniet
altijd tebereiken.Vooialinpoldeismetstedelijke englastuinbouwgebieden isde
invloedvanoppetvlaktewatetpeilen opde
gtondwateistandengeling.DeWateinoodmethodiek heeft zekereenmeerwaarde,
maareennadeelisdeveronderstelling dat
voldoendekenniseninfotmatie aanwezigis
oveideactuelegiondwateistandenen
inzichtbestaatinderelatietussengrond- en
oppetvlaktewatei.Indepraktijk blijkt dat
veelalniethetgeval.Dit betekent datDelflandenZuid-Holland nognietzoverzijn
omdemethodiekgoedtekunnen toepassen.
Demethodedraagt bij toteen uniforme
enintegrale belangenafweging. Allete
nemen stappenzijn benoemd en teptoduceetbaat.Dooideintroductievandedoelrealisatiekangekwantificeetd worden inhoevettewoidtvoldaanaande hydrologische
functie-eisen. Detoetsingaaneen kwantificeerbaremaatisbevorderend VOOTdeobjectiviteitentranspatantie indebesluitvorming.Ookisdecommunicatie metde
belanghebbenden eenbelangrijk pluspunt
vandeWateinoodmethodiek.Patticipatie
vanmensen uitdestreekzaleeidetleiden
toteenbleedgediagenplan.Het belangrijk-

steknelpunt bij hettoepassenvanhet
Watemoodinstiumentaiiumisdat betrouwbarebasisinformatie (grondwateistanden)
onvoldoendebeschikbaat is.Indecasestudie
poldetBetkelisgetracht deverouderde
grondwateittappen teactualiseren.Het ontbreektechteiaangiondwatermetingenof
eengtondwateimodelomdezenieuwe
grondwateittappen tetoetsen,waatdootde
uitkomsten onbettouwbaatzijn.Verderisin
hetinstrumentariumalleendegrondwatercomponent opgenomen,waardoor het
oppetvlaktewater buiten beeldtaakt.Een
vettalingnaatoppetvlaktewatetpeilen ofwel
hetoppetvlaktewatenegime wordt niet
ondetsteund doothet instiumentarium.
Vetdeikomenbijde belangenafweging
aspecten kijkendiemomenteel nietin het
instiumentarium zijn opgenomen.Vooibeelden hietvanzijn:aquatische natuutdoeltypen,hydrologischeeisenvande fauna
(bijvooibeeld weidevogels],archeologieen
cultuuihistoiie.Hetinstiumentarium moet
dan ookgezien wotden als hulpmiddel,
waatvanondeidelengoedbruikbaar zijn als
basisvoorhetopstellenvanpeilbesluitenen
intichtingsplannen.Zoishet instiumentarium bijvooibeeld geschiktvoorhet bepalen
vanhetoptimalegiondwatettegimepet
functie. Optimaleontwatetingsdiepten voot
landbouw ennatuuidoeltypenzijn eenvoudigtebepalen.Vetdeiisdewaterkwaliteitsmodulealsapattondetdeel tegebiuiken
voorhetbepalen vandeuitspoelingvan nutriënten vanuit debodem naarhetoppetvlaktewatet.Metandeiewoorden:vooreen
aantalaspectenheeft dewaterbeheeider met
hetinsttumentatium eenextra hulpmiddel
in handen.

Aanbevelingen
Hetisaantebevelenviameetgegevens
zicht tekrijgen opdeactuelesituatie van
grond-enoppeivlaktewatetenmeet inzicht
teverkrijgen inderelatietussenbeide.Vooialdegebieden met watethuishoudkundige
knelpunten (denkaanwatetovetlasten
-tekott)zoudendaatbijprioriteit moeten
krijgen. Hetgiondwateiistenslottebepalend vooidematewaaiinfuncties alslandbouwennatuui wordenbediend.Aanbevolenwordtaandehandvanmetingen een
modeloptestellen,datmeerinzicht biedtin
derelatietussengrond-en oppeivlaktewatet.Hietbijgaatdevootkeutuit naareen
modelwaaringrondwater, oppeivlaktewatet
endeonverzadigdezonezijngekoppeld. %
Arnold Osté
(Ingenieursbureau BCC)
Eric Gloudemans
(Hoogheemraadschap van Delfland)
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