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Kleineretentie:
Poolseervaringen[ij
ALEKSANDRAJASKULA-JOUSTRA,RIJKSWATERSTAATDIRECTIELIMBURG

Maatregelengerichtopdetoenamevankleineretentiehebbeneenpositieveinvloedopveelaspecten:
zijvergrotendebeschikbaarheid vanwaterenverminderenhetoverstromingsrisico doorverbetering
vandestructuurvandewaterbalans.Daarnaastverminderenzijhettransportvanvervuilingenverbeterendewaterkwaliteit, beschermenecologischwaardevollecjebiedeno.a.moerassenennvierdalen,
vergrotendebiodiversiteit en verminderendemmcralisatievanorganischegrondeu.Dezeeffectenzijn
meestal lokaal.Kleineretentieismetdèoplossingvanalleproblemen, maareenbelangrijkelement
vaneenintegraal waterbeheervanhetstroomgebied;zijkannietandere,meertechnischemaatregelen
(inclusief deaanlegvangrotere reservoirs]vervangen,maaralleendeproblemenbeperken.
Decapaciteit vanhetvasthouden van
water heetretentie.Waterwordt vastgehoudenindebodem,inwatetvoerende lagen,in
terreinlaagtes,inboseninnatuutlijke of
kunstmatige reservoirs.Dezecapaciteitis
afhankelijk vanmeerdere factoren, zoalsgeologischeopbouw,bodemsoort, topografie,
waterlopenstelsel enaanwezigheid vanwaterreservoirs.Doorretentiewordteendeelvan
hetwater inperioden vanoverschotvastgehouden omdaarna indrogeperiodende
waterlopen beter tevoeden.
Hoewelelkstroomgebied overeenbepaalderetentiecapaciteit beschikt,zijnoverstromingen,teveelbodemvochtenwatertekorten
(lageafvoeren, uitdrogen vanbodemenlage
grondwaterstanden) natuurlijke verschijnselen.Vanbedreigingispassprakewanneerdeze
situatiesmenselijke activiteiten negatiefbeïn-

vloedenendankanmensprekenover'teveel'
ofte weinig'water.Metanderewoorden:
'natuurlijke extremesituaties'worden
'natuurlijke bedreigingen'alszeschadeaan
menselijke activiteitenveroorzaken.Hoekleinerderetentiecapaciteit vanhet stroomgebied,
destegroterschommelingen vanafvoeren en
grondwaterstanden ènvanhetvóórkomenvan
extremesituaties(overstromingen endroogtes)metalleconsequenties vandien.
Denatuurlijke retentiecapaciteitisinveel
gebiedenaanzienlijk verminderddoormenselijkeactiviteiten,zoalshetkappenvanbos,
aanlegvandijken,verstedelijking, mineralisatievandebodemdoorpeilverlagingenhet
dempenvanwaterpartijen. Daarnaastisde
afwatering versneld.Verondersteld wordtdat
dezeactiviteitenaanzienlijk bijdragen aanhet

In1998 tekendedeNVAeensamenwerkingsovereenkomst methaarPoolsezusterorganisatie
SITWM.EénvandeaspectenervanishetuitwisselenvanvakartikelentussenH20enhetblad
GospodarkaWodna(Waterhuishouding)vanSITWM.NaeenanalysevandecatastrofaleoverstromingvandeOdervan1997(H20nr.16,17,18in2001)enduurzaamheid vanmilieuvriendelijke oevers(H20nr.22in2002)wordtnuineentweeluikaandachtbesteedaandeervaringeninPolenmethetvasthoudenenbergenvanwater,daar'kleineretentie'genoemd.Indit
eninhetvolgendenummer wordendeervaringenbeschrevenopbasisvanmeerderepublicatiesinGospodarkaWodnaenWiadomosciMelioracyjne iLakarskievanWaldemarMioduszewski,ZbigniewKowalewski,CzeslawBuryenMarekJaroslawLos.
Deartikelenzijngeschrevenvooruitlopendophetseminar'KleineretentietussenWeichselen
Maas',dat15aprilaanstaandeplaatsvindtbijhetwaterschapDeDommelinBoxtel,georganiseerdinsamenwerkingmethetMinisterievanVerkeerenWaterstaatdoordeNVA-commissie
TwinningPolen,dieonderanderehiermeegestaltegeeft aandeovereenkomst.
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ontstaanvanextremesituaties.Inhethuidige
economischgebruikvanstroomgebiedenen
rivierdalenendegrote bevolkingsdichtheid
lijkt hetechteronmogelijk omderetentiecapaciteitvolledigteherstellenende effecten
vanextremesituatiesongedaan temakendoor
mensenzichtelatenaanpassen(amoverenvan
inwonersvanbedreigdegebieden).Detotdusvergetroffen technischemaatregelentegen
zoweloverstromingenalswatertekortenhebbenvaaknietdegewensteeffecten. Maarook
uitecologischeoverwegingen moetgezocht
wordennaarandere,meer milieuvriendelijke
oplossingen.
Vormen van retentie
InPolenisindezestigerjarenhetbegrip
'kleineretentie'geïntroduceerd, datallemaatregelenomvat,alofniettechnisch,gerichtop
deverbeteringvandestructuur vandewaterbalansvaneenstroomgebied dooreentoenamevanretentieenvertragenvandewaterkringloop.Onderscheiden wordendevolgende
retentievormen:landschappelijke, oppervlakkigebodemretentieengrondwaterretentie.
Dezeretentieisnietstuurbaar,wordtalshet
wareautomatisch ingezetenheeft eenmoeilijk inteschattenvolume.Datin tegenstelling
totgrotereservoirsvoorzienvandemogelijkheidvansturingvanhetwatervolume afhankelijkvandebehoeftes en klimatologische
situatie:zijkunnenlageafvoeren vergrotenen
deafvoerpiek reduceren.Kleineretentiekan
verdeeldwordenin:
adequateinrichtingenbeheervanstroomgebieden(toenamevanderetentiecapaciteitvandebodemdooreengoedeagrotechniek,erosiemaatregelen,bebossing,
toenamevanmoerassen],en
aanlegvankleinewaterreservoirsen
beperken(sturen)vanoppervlakkige
afvoer (aanlegvanwaterpartijen, opstuwingvannatuurlijke enkunstmatige
waterlopen,exploitatievanirrigatiesystemen).
Heteffect vandekleineretentiekanbeoordeeldwordenoptweeaspecten:
verbeteringvandestructuur vanwaterbalans(verbeteringvanwatervoorzieningvan
natuurenlandbouwgewassenindroge
periodenendusverminderingvandroogteschade,toenamevanaanvullingvan
grondwater,verbeteringvanhet afvoerpatroonvanriviereneninhetbijzonderverminderenvanoverstromingsrisicoenvergrotingvandeminimale afvoeren),
verbeteringvandetoestandvanhetmilieu
inclusiefwaterkwaliteit(toenamevande
biodiversiteit,verminderingvanmineralisatievanorganischebodemdeeltjes, ontstaanvanwaardevolleecosystemenophet
grensvlak water/land.
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retentievormen

beïnvloedingsmethoden

landschappelijk

-vorm van akkers,weiden,bossen,natuurgebieden, waterpartijen
-bebossing,aanplant van bomen en struiken, aanlegvan beschermende
stroken,voren en terrassen
- vergroting oppervlak van moerassen en venen.
-verbeteringvanbodemstructuur, toevoegingvancalcium,goedeagrotechniek,wisselbouw,toenamevangehalteorganischestoffen indebodem
- vermindering vanoppervlakkige afvoer
- vergroten vandoorlatendheid vande bodem
- erosiebestrijding
- beheren van deafvoer uit drainagebuizen
- aanlegvan vijvers en infiltratieputten
- aanlegvan kleine reservoirs
- beheren van deafvoer uit vijvers
- conserveren van water in onder meer sloten en kanalen
- bergen van water afstromend uit drainagebuize;
- vergroten van retentie in riviervalleien
- vertragen van het smelten van sneeuw

bodemretentie
grondwater

oppervlaktewater

sneeuw

Gezien dezeeffecten ishet vergroten van
de retentiezeer wenselijk en demeest milieuvriendelijke en duurzame van alle mogelijke
maatregelen tegen wateroverlast en -tekorten.
I n v l o e d van g r o n d g e b r u i k o p d e
retentie en de afvoerpatroon
Eengrote invloedopde retentiecapaciteit
vaneenstroomgebied heeft het grondgebruik,
zoalsdevorm vanakkers,weilanden en bossen.
Ookhet beheer van het stroomgebied isbelangrijk:irrigatieen maatregelen tegenerosiediede
bodemstructuur verbeteren.Graften (beschermendevegetatiestroken) en struiken kunnen
het retentievolume van debodemzelfs met20
millimeter vergroten.Modelberekeningen voor
eenconcreetstroomgebied wijzen opeen toenamemet 20ptocent vande watetbeschikbaarheid voorplanten door het afremmen vande
afvoer uit drainagebuizen. IndeVerenigdeStateniswaargenomen een reductie vande afvoergolfvan54procent doordeaanlegvan erosieterrassenop37procent vanhet stroomgebied.
Hoegroter debosoppervlakte en hoe
natuurlijker het bos(gemengd met zowel
bomen, struiken alskreupelhout) des tegroter
debeïnvloeding vande waterbalans. Het
grootst ishet effect van bosopde afvlakking
vandeafvoergolf in berggebieden met slecht
BosstrookopdeoeverwalinnatuurparkBeneden-OdervalleibijSzczecin.

doorlatende bodem.Metingen uitgevoerd in
tweePoolsenaburige bergbeken tijdens de
extremeoverstroming injuli 1997hebben aangetoond,dat demaximale specifieke afvoet van
deCzarnaWoda(70procent van het stroomgebied bebost)dehelft wasvan dievandeBiala
Woda(20procent bebost).OokDuitse modelberekeningen hebben latenzien,dat een vervanging van akkersdoor bosin 66procent vande
oppervlaktevan het stroomgebied de afvoergolf
met 42procent reduceert.Bekendzijn gevallen
vanhet afzien van landbouwkundig gebruik
vaneen stroomgebied tengunste van bos,wat
in eenverlagingvan deafvoergolf met75procent resulteerde.Ookweilanden hebben een
grotereretentiecapaciteit dan akkers.
Eenzeergewenste vorm van retentie vormen moerassen.Zij beïnvloeden het afvoerpatroon van waterlopen,grondwaterstanden en
watervoorraden op twee manieren:
afvlakking van deafvoergolf door vertraging van deafvoer uit het stroomgebied
veroorzaakt door eengrotere ruwheid (volgensCanadese ervaringen kan de aanleg
van moerassen met een oppervlakte van
tien procent van het stroomgebied de
afvoergolf reduceren met 30-40procent),
afremming vandegrondwaterafvoer van
naburige hoger gelegengebieden door het
Beverburcht(natuurparkBeneden-Odervallei).

verstoppen van uitmondingen van watervoerende pakketten met degroeiende biomassa.Alsgevolghiervan stijgen in deze
gebieden degrondwatersranden, waardoor
deafvoer naar derivier in het voorjaar kleiner isen de voedingervan in droge perioden toeneemt.
Het opstuwen van water insloten en herstelvan natuurlijke waterlopen uitgevoerd
door ecologischegroeperingen (soms zonder
vergunningen) zijn gericht ophet herstel van
moerassen door het verminderen van waterafvoeren verhogen vangrondwaterstanden. De
effecten op denatuur zijn niet bepaald, maar
erzijn geen negarieveeffecten waargenomen
en in demeestegevallen isdeerosievande
rivierbodem gestopt.
Maatregelen op hetgebied vangebruik en
beheer van het stroomgebied zijn het meest
efficiënt voor de vermindering van hoogwater
veroorzaakt door stortbuien met een gemiddeldevoorkomingskans èngedurende devegetatieperiode.Wanneer degrond is verzadigd
met water kan deeffectiviteit iets kleiner zijn.
Het effect ishet grootst in kleinerivieren. Het
oplossen van de oversrromingsproblematiek
vangrote rivieren door kleineretentie is
onmogelijk; daar zijn integrale programma's
met zowel technische alsruimtelijke maatregelen onontbeerlijk. Het isniet wenselijk om
kleineretentie aftezetten tegengrote reservoirs:beiden zijn zeer nuttig, maar afhankelijk
van degrootte van het stroomgebied.
In sommige gevallen kan de toename van
retentie de beschikbaarheid van water verminderen.Toename vandeoppervlakte van bos en
moerassen en irrigatie vergroten deevapotranspiratie en kunnen dus resulteren in het
dalen van waterstanden en rivierafvoeren. Volgens modelberekeningen kan een omzerting
van akkerland in bosdegemiddelde afvoer verminderen met twaalfprocent ofzelfs aanzienlijkmeer.Toch isdat geen verlies van water:
dit water wordt benut door landbouwgewassen en doorde natuur. In stroomgebieden met
veelboszijn gemiddelde afvoeren lageren de
frequentie van het vóórkomen van lage afvoerengroter dan in diezonder bos (met landbouw).Bebossingvangebieden met een grote
helingen slecht doorlatendegronden kan de
waterbalans aanzienlijk verbeteren; daarentegen kan bebossingvan doorlatende gebieden
(infiltratiegebieden) leiden tot vermindering
van deaanvulling vangrondwater en verkleining vandelage rivierafvoeren.
Opgemerkt dient teworden,datdegeciteerderesultaten betrekking hebben op een
concreetstroomgebied; vooreen ander,met een
verschillendegeologische opbouw, topografie
en bodem,zouden zij anders kunnen zijn.
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Overstromingen vormen de meest zichtbarenatuurlijke bedreiging van de menselijke
leefomgeving. Eerste vermeldingen hierover in
Polen dateren van988.Overstromingen in het
stroomgebied vandegrootstePoolse rivier,
Wisla (Weichsel),komen gemiddeld elke vijf
jaar vóóren in dievan deOder,de tweede
rivier, elkezeven àtienjaar. In de landbouw
wordt wateroverlast veroorzaakt niet alleen
dooroverstromingen, maar ookdoor langdurigeovermatige bodemvochtigheid. Nog in de
19deeeuw werden in Europa hongersnoden
veroorzaakt door teveelwater waargenomen.
Derecente overstromingen lietenzien, dat
catastrofale bedreigingen niet alleen aan de
grote rivieren ontstaan, maar ook langs zeer
kleinewaterlopen. Dezebedreigingen werden
tot dan toeverwaarloosd, omdat de schade
daar veelkleinet isdan aandegrote tivieren.
Zezijn echter niet op te lossen door technische
maatregelen zoals groene rivieren,grote reservoirsofdijken; ook doordesnelheid van het
ontstaan van een overstroming (enkele tientallen minuten tot een paar uur) ontbreekt hier
meestal de tijd om actie teondernemen. Het
enigesoelaas biedt de toename van de retentie.
Bijde eerder in Polen ondernomen acties
gericht opde toename van retentieging het
echter om het vergroten van de watervoorraad
en niet om bescherming tegen hoogwater.Vergeleken met andere Europese landen heeft
Polen namelijk relatiefkleine watervoorraden.
Toch vermelden kronieken in Polen geen hongersnood alsgevolgvangebrek aan water; in
Oekraïne en Rusland kwamen zulke rampen
welvóór.Polen wordt bedreigd door zowel
overstromingen alswatertekorten, wat weerspiegeld wordt door relatiefgrote afvoerschommelingen: het quotiënt van de maximaleen de minimale maandafvoer voor heel
Polen bedraagt 2,6en voor afzonderlijke rivieren isdeze waarde veelgroter.Nog veel grote
schommelingen vertonen momentafvoeren;
bijvoorbeeld voordeWisloka bedraagt het
quotiënt van de minimale en de maximale
afvoer 1:1000.

Geschiedenis
Het ideevan 'kleine retentie' isin Polen

niet nieuw.Reeds ten tijde van dedynastie der
Piasten (11de- 14deeeuw)iseen langdurig procesvan opstuwen van rivieren tengunste van
demolens begonnen. VoordeTweedeWereldoorlog werd het land als het warehiermee verzadigd.Resten van oude hydrotechnische constructies worden nogsteedsgevonden. Soms
worden nieuwe objecten aangelegd op historische locaties en moderne berekeningen bevestigen dejuistheid van de toenmalige plaatskeuze.Zowelvroeger als nu worden ze
spontaan aangelegd, zonder stroomgebiedcoördinatie,uit een sterke behoefte van het
hebben van 'eigen water'.Detweede helft van
de20steeeuw,deperiode vande 'planeconomie' inPolenvertoont een crisis van kleine
retentie.Toenzijn zeer veelkleine objecten
opgegeven en tegelijkertijd een aantal grote
aangelegd.Het nut van degrote retentie wordt
niet ter discussiegesteld, maar de kleine heeft
ook haar specifieke functies.
Eenrecente actiegericht op de toename
van kleine retentie dateert uit dejaren zeventig vandevorigeeeuw, toen de regering een
besluit over reconstructie van kleine reservoirs
en ontwikkeling van kleine waterkrachtcentralesgenomen heeft. Tientallen reservoirs zijn
toen gerealiseerd.

Overeenstemming
In 1995isdoor dePoolse ministers van
Landbouw &Voedselvoorziening en Milieu,
Natuurlijke Bronnen &Bosbouw overeenstemming bereikt over samenwerking op het
gebied vankleine retentie gericht op de ontwikkelingvan verschillende vormen ervan.
Provincialedirecties waterhuishouding hebben uitvoeringsplannen tot 2015opgesteld.
Landelijk waseen toename van retentie voorzien met 1145miljoen kubieke meter; ongeveer
driekwart in devorm van reservoirs,een kwart
door opstuwen van meren en een kleine twee
procent in waterlopen.
Derealisatievan het programma van ontwikkelingvan kleineretentie ismoeilijk stuutbaar,met namedooreengrote verscheidenheid
aan mogelijke maatregelen (vanaanleg en
exploitatievan technische constructies tot
bodembeheer van het stroomgebied).De hoofdtaakvandeoverheid zou moeten zijn het sti-

muleren en niet het uitvoeren van activiteiten.
Eenvoortgangsrapportage is uitgebracht
over derealisarie van het akkoord. In totaal
zijn t/m 2002134meren opgestuwd en 646visvijvers en450reservoirsaangelegd. Gerealiseerd is96miljoen kubieke meter retentie,
zijnde 8,4procent van de t/m 2015geplande
toename (bijna dehelft door opstuwing van
meten, één derde in reservoirs, 13 procent in
visvijvers en acht procent voor deoverige vormen). Eengrote hoeveelheid kleine waterpartijen (meestal van enkeletientallen duizenden
kubieke meters) isaangelegd op landgoederen,
hoofdzakelijk uit esthetische overwegingen,
voor sportvissers,ofzelfs voorverhoging van
status. Deeersteconstructies waren simpel en
rechthoekig.Nu zijn zezorgvuldig aangelegd,
hebben een goed ontwikkelde oeverlijn en
eilanden met loopbruggen.Alleen de vorderingen in waterlopen liggengoed opschema; voor
opstuwen van meren zijn zeiets minder dan
gepland en zeer laagvoorreservoirsen vijvers.
Deoorzaak hiervan zijn financieringsmoeilijkheden.Overigens geldt dat voor veel meerjarige programma's in Polen:na een paar realisatiejaren worden zij langzamerhand vergeten
door beperking van middelen.
Volgens het akkoord zou een aanzienlijk
grotere toename plaatsvinden in andere retentievormen,zoals inrichting en beheer van
stroomgebieden en aanlegvan bijvoorbeeld
biofilters, maar deze vormen blijven achter. De
kostenvan deverkregen één kubieke meter aan
retentie zijn zeergevarieerd:delaagste zijn
voor opstuwing van meren (vier àelfeurocent)
en de hoogste voor reservoirs (maximaal4,5
euro).Eénvan debelangrijkste doelstellingen
van het akkoord wasverbetering vande watervoorziening voorde landbouw (in 1995kon
minder dan de helft van degeschikte gronden
van water voorzien worden).Toten met 1999
zijn bijna 500stuwen aangelegd, dievoor een
watervoorziening van 12.000hectare zouden
kunnen zorgen.Toch dalen zowelde oppervlaktegrond dievan water voorzien kan
worden alsde hoeveelheid onttrokken water
nog steeds.Dereden hiervoor isde algemene
crisis in dePoolse landbouw.

Toekomstig onderzoek
Moerasruîgtemetloofbosopdeachtergrondlangsde
Midden-Wtsla.

Grootschaligmoerasmetajwisselingvannetmoerasen
moerasruigtelangsdeBeneden-Oder.

Ondanks aldezeervaringen zijn nog niet
allevragen over de invloed van kleine retentie
opwaterbeschikbaarheid enophet milieu
beantwoord. Monitoring en onderzoek worden
aanbevolen.Onder anderen zou aandacht
besteed moeten worden aan de mogelijkheden
vanbeperking van de invloedvande verwachte
klimaatverandering opdewaterbalans door de
ontwikkeling vankleine retentie.*
Foto's: Rijkswaterstaat Directie
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