ACHTERGROND

WATERSCHAP RIVIERENLAND PROBEERT Z I C H VOOR TE
B E R E I D E N OP VERANDERINGEN I N DE TOEKOMST

plaatsvanachterafopsituaties tereageren,
kunnen westraks betervooruitdenkenen
anticiperen",aldusde dijkgraaf

Droogtein 2003deed
veelstofopwaaien

WaterschapRivierenland isbezigom
kennis teverzamelendiewordtgebruikt in
rekenmodellen:"Wegaaneen meetnet
opzetten.Geautomatiseerde stuwen leveren
veelgegevensopoverpeilenenhoeveelhedenwaterdielangsstromen.Verderstaanop
verschillendeplaatsenregenmetersen
metersdieverdampingmeten.Behalvemet
regenhebbenweooktemakenmet kwelwater,verdamping,waterdatvanuit derivier
hetgebiedinkomt.Alsjealdiegegevens
hebt,kunjegaan rekenenenregelen,dus
invloeduitoefenen opje watersysteem."
Het waterschap werktaaneen model
waarindehoofdwatergangen zijn opgeno-

"Achterafkunnenweconstaterendatbijna niemand'mhetrivierengebiedschadeheeftondervonden
vandedroogte",aldusdijkgraa/GerritKokvanWaterschapRivierenland.Alleende/ruittelersinde
Overbetuwchebbenhinderondervonden,doordatdaareenberegeningsverbodnoodzakelijkwas.
InArnhem-Zuid liethetwaterschapeennoodgeulgravenvana/deLingeomdroogvallendewatergangenvanvoldoendewatertevoorzien.
"Wehebbenhetwateroppeil kunnen
houden inhetrivierengebied,waardoorde
gevolgen vandedroogtebeperktblee£We
haddendedroogtenoglangkunnen uitzitten.AlswevanRijkswaterstaat watervande
groterivieren mogenaftappen enhetgebied
mogeninlaten,geeft langdurige droogte
geenproblemen",aldusdedijkgraafvan
Rivierenland.

Voorbereiding op grilliger

klimaat
Omookindetoekomst voorbereid te
zijn opextremeweersomstandigheden, zoals
grotedroogtemaarookzeernatte perioden,
ishetwaterschapbegonnen meteenaantal
groteprojecten.ZomaaktWaterschapRivierenland bijvoorbeeld, insamenwerking met
degemeenten in hetrivierengebied, plannen
voorhetlangervasthouden vanhet regenwater indeeigenregio.Het waterschap
werktookaandemoderniseringvan het
watersysteem.Bovendien isRivierenland
nauwbetrokken bijhetproject 'Ruimtevoor
derivier'vanRijkswaterstaat, waarbij
gezochtwordtnaarmanierenomhet rivierwatermeerruimte tegeveninplaats vande
dijken verderteverhogen.
Deklimaatveranderingen hebbende
basisgelegdvoordestroomgebiedsvisie,die
hetwaterschapinsamenwerkingmetde
gemeenten inhetrivierengebied uitvoert.
"Doordeklimaatveranderingen gaan weeen
grilligerklimaat krijgen.Omons hierop
voortebereiden,gevenwehetwaterin het
bestaandesysteemvanwatergangen meer
ruimteengaan wehetwaterbergenophet
land.Gebieden moeten langer hun eigen
regenwatervasthouden.Indenieuwe woonwijktussenDrielenArnhem-Zuid bijvoorbeeldwordenbergingsgebieden aangelegd."
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tenkunnen bergenin het watersysteem,
moeten wehetsysteem moderniseren.In

Verbetering waterkwantiteit en
-kwaliteit
Naastdezegroteenlanglopende projecten,dieallestemaken hebbenmet deklimaatsveranderingen, werkthet waterschap
aanverbeteringvandewaterkwaliteit en
-kwantiteit. Rivierenlandgaatdekomende
jaren veeltijd engeldstekeninhet baggeren
vandewatergangenenherverbeteren van
dewatetkwaliteit,hetzuiverenvan afval-

Hetverwijderen vanslibis noodzakelijk
vooreengoededoorstromingvanhet water
endejuistewaterdiepte.Daaromgaat
WaterschapRivierenland dekomende 15jaar
hethelerivierengebiedbaggeren.Ditbetekentdatongeveer 1,4miljoen kubieke meter
slibgebaggerdgaatwotden,zowelinlandelijk alsinstedelijk gebied.
Dijkverbetertn.gterhoogtevanBenedenLeeuwen.
men.Hetmodelberekent hoeveelhet water
stijgt indesloten alseenbepaaldehoeveelheid regen valt.Het model laatookzien
waar knelpunten inhet watersysteem zitten.

zoveelveiligheid,maarinmiddels blijkt dit
voordetoekomst nietvoldoende.Dezeespiegelstijgt, debodemdaalten extreme
rivierafvoeren nemen toe.Gezocht wordt
naaranderemanieren omhetwatetde
ruimte tegeven.

Dijkteruglegging
Deafgelopenjaren verbeterde WatetschapRivierenland dedijken. Het laatste
stuk, tussenDrielenResteren,isonlangs
afgerond.Alledijken inhetgebiedzijn nu
opdeltahoogte.Nognooitboden dedijken

"Wegaannu eennieuwefasein, waarbij
wededijken nietverderverhogen,maarde
riviermeerruimtegaangeven.Opdit
moment wotdt inLentgewerktaandeplannen vooreendijkteruglegging."

DijkgraafGerritKokvanwaterschapRivierenlandtijdensdedrogezomervan2003opdebodemvandeWaal.

Dekomendejaren werkthet waterschap
aaneenaantalstedelijke baggerprojecten:
Culemborg(30.000m3bagger),Arnhem
(200.000m5)enZaltbommel (5.000m') bijten
despitsaf InTiel(40.000m')wilhet waterschapbinnen afzienbare tijd beginnen.In
TielenCulemborggaat hetom vervuilde
bagger,waarin mogelijk niet gesprongen
explosievenzitten.Dezebaggerwordt afgevoerdnaareenstortplaats.InArnhem daarentegengaat hetombaggerdieschoon
genoegisomopdekanttewotdengezetof
omgebruikr teworden inbijvoorbeeld een
geluidswal.
Inhetrivierengebiedkomenveelnieuwe
woonwijken. Ditbetekentmeerwe'sdie
doorgespoeldworden,meer wasmachines
diewaterverbruiken enmeer doucheputjes
waarvervuildwaterdoorafgevoerd wordt
naarhetriool.Kortom,eentoenamevan het
rioolwarer.Daarnaastzijn denormen voot
hetzuiverenvantioolwater verscherpt.
Redengenoegvoorherwaterschapom hieropvoorbereid rezijn. DezuiveringinWeurt
isuitgebreid endezuiveringinTielis bijna
klaarmetdeuitbreiding.Daarmeekomteen
eindeaandeoverbelasting vandehuidige
zuiveringen inVarik,EchteldenDodewaard
(voorhetafvalwater uitResteren).Het afvalwaterwordrniet langer terplekkegezuiverd
opkleinezuiveringen.
Hetwaterschap isbezigmeteenproef
meteenmembraanbioreactor eneenzandfdter. Metdemembtaanbioreactor wordtop
ditmoment ervaringopgedaanopdezuiveringbijMaasbommel.Eenandere methode
ishetnazuiveren meteenzandfilter.
"Hiermeezuiveren wehetwaternogverder
dan wettelijk afgesproken is",aldus dijkgraafRok. <f
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