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Bijdeinrichtingenverbeteringvandeleefomgeving wordtsteedsmeerrekeninggehouden methet
functioneren vanhetwatersysteemalsgeheel.Naasteenstructurele bestrijding vandeverdroging
besraat inmiddelshetbese/datietsgedaan moetwordenaanderisico'svanextremehoogwatersmet
hunschadelijke effecten. Hetproject'Herstel watersysteemTungelroyse beek"vormteengoedvoorbeeldvan landschappelijke herinrichting,waarbij metbehulpvanhydrologisch onderzoekdeverschillendedoelenvoorhetwatersysteem zogoed mogelijk inbeeldzijngebracht. Watkangeleerd
wordenvandeeersteresultaten?
Inviervoorgaandeartikelen(H,0nr.13van
30juni2000.nr.14/15van14juli2000,nr.2van
26januari2001ennr.3 van9februari 2001)is
hetproject'HerstelwatersysteemTungelroyse
beek'uitvoerigbesproken.Ditpilotprojectvoor
hoogwaterbestrijding krijgtfinanciëleondersteuningvandeEuropeseUnie.Hetbeoogde
natuurherstel(hettweededoel)wordtnagestreefd middelseenintegraleaanpakvanwaterberging(tenbehoevevan hoogwaterbestrijding
opdeMaas),verdrogingsbestrijding, herinrichtingvanbeekdalenenwaterkwaliteitsverbetering.Omdatonvoldoendekennisbestondover
dehydrologievanhetstroomgebiedendeeffectiviteitvandiverseherstelmaatregelen,met
nameinsamenhangmetelkaar,voerdeTauwin
opdrachtvandeProvincieLimburgenWaterschapPeelenMaasvalleihet Hydrologisch
onderzoekTungelroysebeek'uit.
Inheteersteartikelwerdendeachtergrondenendeorganisatievanhet herstelproject
beschreven.Inhettweedeartikelwerdingegaanopeenafwegingsmethodiek voorgebiedsgerichtwaterbeheer opbasisvan kwantificeerbaredoeleneneenmaatlatdoelrealisatie.Het
derdeartikelhadbetrekkingopdesanering
vandevervuildewaterbodemvandeTungelroysebeek.Inhetvierdeartikelisdehydrologischemodelleringvanhetwatersysteem

beschreven,waarmeeinzichtwerdverkregenin
dehydrologischeprocessendiehebbengeleid
tothogerepiekafvoerenenverdroging.
Inditslotartikelwordtingegaanopde
belangrijkste onderzoeksresultaten.Deeffectenvandiversehersrelmaatregclcn worden
besprokenenderesultatenvandeafwegingsmethodiekdiehieropistoegepast.Conclusies
wordengetrokken metbetrekkingtotdeeffectiviteitvandiversemaatregelenvoorhoogwaterbestrijding ennatuurherstel.Tenslotte
wordteendoorkijkgegeven naardetoekomstigeontwikkelingvanhetstroomgebied.

Ajb. v.

Doelen
Omvasttekunnenstelleninwelkemate
devootafgesteldeprojectdoelen kunnen
wordengerealiseerdzijndedoelstellingenop
devolgendewijzegekwantificeerd inparametersmeteen streefwaarde:
• Dehoofddoelstelling 'waterberging'is
vertaaldnaareenreductiemettienprocentvaneenextremeafvoergolfvanuit het
stroomgebied eindjanuari1995;
• Dedoelstelling'verdrogingsbestrijding' is
vertaaldnaarhetrealiserenvanvoldoende
areaalnattestandplaatsen,opbasisvanhet
doordeProvincieLimburggewensteareaal
nattenatuurdoeltypen binnendeProvincialeEcologischehoofdStrucruur(PES);
• Voorhetaquatisch-ecologischenlandschappelijkherstelvanbeekdalenisals
hydrologischedoelparameteralleende
gewenstestroomsnelheidsdynamiek
beschouwd;verbeteringvandewarerkwaliteit,substraatenlandschappelijkherstelzijnnietinde afwegingsmethodiek
meegenomen.Alsrandvoorwaardevoorde
herstelmaatregelen isgestelddatdeproductiviteitvanlandbouwgewassendoor
extranatschadeofdroogteschadenettoover
hetstroomgebied nietachteruitmaggaan.
Maatregelen
Vanwegedegrotehoeveelheidlokale
maatregelenenderelatievegeringe effecten
vandeafzonderlijke maatregelenzijndeze
gegroepeerd totmaatregelenclusters.Eenaantalclustershadbetrekkingopallemaatregelen
ineendeelgebied.Daarnaastzijn clusters
doorgerekend metééntypemaatregelinhet
gehelestroomgebied,zoalsstedelijkeretentie,
waterconservering enherinrichting vanalle
grotebeeklopen.Uiteindelijk zijn negen
clustersvolledigdoorgerekendenbeoordeeld.
Beoordeling
Voorelkeclusterzijn methethydrologischemodelderuimtelijke en tijdsaflianke-
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lijkeeffecten berekendopdegrondwaterstanden(GHG,GLGenduurlijn),de
kwel/wegzijging,debeekwaterstanden,de
afvoergolven vanuithetstroomgebiedende
stroomsnelheidsdynamiek indebeken. De
effecten opdeGHGenGLGzijn doorvertaald
naargevolgenvoordestandplaatsconditiesen
voordelandbouwgewasopbrengsten.Een
fraaie maatregelomwatertijdelijk vastte
houdeninhetgebiedishetkunstmatig 'knijpen'vanduikersophetmomentdatdaarvoor
bewustwordtuitgekozen.Inafbeelding 1 iste
ziendatdoordezegestuurderetentie(cluster
8)depiekafvoer vanjanuari 1995drastisch
afneemt. Ditgaatechterwelgepaardmeteen
flinkepeüverhogingendaarmeemetinundatievanhetbeekdal.
Destreefwaarden, demaatregelenclusters,
deeffecten opdedoelparametersenderealisatiekostenzijnsamengevatineenzogeheten
Doelen-Maatregelen-Effecten-Kosten(DMEK)tabel.Aandehand hiervanisvastgesteldin
welkematededoelenwordengerealiseerden
tegenwelkekosten.Eenscorevanhonderd
procentbetekentdateendoelvolledigwordt
gerealiseerd.
Vooreenaantalclusterszijnderesultaten
weergegeveninafbeelding2.
• Bijtoepassingvanallemaatregelenvande
clusterLeukerbeekwordttienprocentvan
derctentiedoelstellingenzevenprocent
vanhetgewensteareaalnatte standplaatsenbinnen hetstroomgebied gerealiseerd.
Doorhetplaatsenvanextrastuwenhebbendemaatregelengeenpositiefeffect op
destromingsdynamiekindebeek.De herinrichtingsmaatregelen dragenopeen
anderewijzewelbijtoteenverbetering
voordewaternatuur;
• Destedelijke projecten (bergbezinkbassins
enafkoppeling) dragennauwelijks bijtot
deprojectdoelstellingen voorretentieen
landnatuur.Datdestedelijke retentieprojecten nauwelijkseffect hebbenopde
retentiedoelstellingvanhetproject,isop
zichzelfmerkwaardig.Deretentieten
behoevevandehoogwaterbestrijding op
deMaasdientechterlangduriger aante
houdendanindestedelijke projectendie
eropzijn ingerichtomregenbuienvan
enkeleurentebergen,waarnadevoorzieningweergeleegdmoetwordenvoor
opvangvandevolgendebui.Omdathet
aantalriooloverstortenzalverminderen,
hebbendezeprojecten weleengunstige
invloedopdewaterkwaliteit endaarmee
opdewaternatuur.Derealisatiekosten
zijnrelatiefhoog;
• Dewaterconserveringsprojecten (peilvethogen,verondiepen,dempen)hebbeneen
(gering)negatiefeffect opde piekafvoeren,
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hw = reductie afvoergolf
In = natte standplaatsen landnatuur
wn =stromingsdynamiek waternatuur
KI = netto opbrengstderving landbouw (10jr)
Ki = realisatiekosten
A/b.r.

Afwegingmaatregelenclusters.

omdathetbergendevermogenvande
bodemtijdens hoogwaterperioden isverminderd.Conserveringiseropgerichtom
zoveelmogelijk ruimteinhetsysteemop
tevullenmetwaterennietomprimair
ruimteaantehoudenvoorpiekreductie.
Deconserveringsmaatregclenzijnwel
effectief voorverdrogingsbestrijding en
relatiefgoedkoop;
• Ookdeherinrichtingvanbeekdalsystemen(hermeandering, profielaanpassing,
maaibeheer)levertslechtseengeringe
bijdrage totderetentiedoelstelling,omdat
bijdegehanteerdebeekdimensiesrelatief
weiniginundatieoptreedt.Welontstaat
eensterkpositiefeffect opdestromingsdynamiekvoordewaternatuur alsgevolg
vanhetopheffen vanbestaandestuwen;
• Decombinatievanherinrichringmetaangestuurderetentievormteenscenario
waarbijderetentiedoelstelling ruimschootswordtgerealiseerd,terwijl tevens
positieveeffecten optredenvoordelandenwaternatuur.Bijaangestuutde retentie
kunnendebeekdalenalstijdelijk retentiereservoirfungeren. Deinundatiewordt
opgewektdoormiddelvaneenregelbaarof
vastkunstwerk(knijpconstructie).De
hogerealisatiekostenzijn metnamegerelateerdaanverwervingskosten vangrondentenbehoevevandeherinrichting.
Overhetgehelestroomgebiedgezienisde
roenamevandenatschadeinhetvoorjaar bij
vrijwelallemaatregelenclusters groterdande
reductievandedroogteschadeindezomer.

Nettobetekentditeen productiviteitsverminderingvanlandbouwgewassen.Dithoudtin
dataanderandvoorwaarde,datdemaatregelenniettoteennetto productiviteitsdaling
indelandbouwmogenleiden,nietwordtvoldaan.Wordendeextrakostenvoordelandbouw(gekapitaliseerdovertienjaar)echter
beschouwd,danblijkendezebetrekkelijkklein
tezijn invergelijkingmetdetotalekostenvan
deprojecten.
Effectiviteit
Hetbelangrijkste resultaatvanhethydrologischeonderzoekisdathetvasthoudenvan
meerwaterbinnen hetstroomgebied tijdens
eenhoogwaterperiodeopdeMaasvoornamelijkgezochtzalmoetenwordeninexttaopen
waterberging(retentie)ennietinvernatting
(conservering).Deextrabergingkanactiefaangesprokenwordendoormiddelvan kunstwerken(aangestuurderetentie).Passieveretentie
doordenatuurlijke herinrichtingvandebeekdalenisbijdedoorgerekendemaatregelenweinigeffectief Bijeenverdergaande herinrichtingmet(grootschalige)natuurlijke inundatie
vandebeekdalenisinprincipeeenbelangrijke
piekafvoerreductie naardeMaasmogelijk.
Veelalisdezereductieechterookwerkzaamals
ditvanuithetrivierbeheernietnodigis.Daarnaastkanhetwaarschijnlijk ookvoorkomen
datdeafvoerpiek uithetstroomgebiedbijdeze
variantenvertraagdwordtenpastotafstromingkomt,alsditvanuitdehoogwaterbestrijdingnietwenselijkofzelfs contra-productiefis.
Consetvetingkanmetbetrekkingtotde
piekafvoer ookaverechtswerken.Ditkomt
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doordat het risicogroot isdat deondergrond al
maximaalgevuld ismet water ophet moment
dat berging voor het intomen van piekafvoer
nodig is.Bovendien isopen water veel flexibelerdan water in degrond, in diezin dat open
water snelafgevoerd kan worden, waardoor de
bergingspotentie voor water weer snel vrij te
maken is.Conservering doordemping van
sloten en verhoging van stuwpeilen leidt in
het algemeen tot hogere grondwaterstanden.
Aangezien inNederland de hoogste natuurwaarden zijn toegekend aan natte natuurdoeltypen, isconservering bij uitstek positiefvoor
deontwikkeling en in standhouding van natte,terrestrische natuur. Samengevat kan dan
ookgesteld worden dat verdrogingsbestrijding
en afvoerpiekreductie moeilijk met elkaar te
combineren zijn.

Conclusies
Op basis van de modelberekeningen en de
afwegingsmethodiek isvastgesteld dat de
hoofddoelstelling van het project (waterretentieten behoevevan deMaas]voorhet totale
stroomgebied niet kan worden gerealiseerd
met demeeste voorgestelde (envoor een
belangrijk deeluitgevoerde) maatregelen. Met
name destedelijke projecten, de waterconserveringsprojecten en de herinrichtingsprojecten dragen hieraan teweinig bij. Deze maatregelen hebben overigens weleen gunstige
invloed opvrijwel allenevendoelstcllingen van
het project, vooraldeverbetering van de
natuur, zowelop land alsin het water.Voor
het gehele stroomgebied lijkt een netto
opbrengstvermindering voorde landbouw
onvermijdelijk.

Tegenstrijdigheid
Debetrokken partijen in het project 'Hersreiwarersysteem Tungelroyse beek' zochten
naat een integrale aanpak van waterberging,
verdrogingsbesttijding, herinrichting van
beekdalen en waterkwaliteitsverbetering zonderdeverslechtering van de landbouwkundige
onstandigheden. Uit het hydrologische onderzoek blijkt dat een maatregelenpakket dat aan
aldezedoelen voldoende bijdraagt, niet is
samen testellen,vanwege tegenstrijdigheid
van sommige vandezedoelen.De belangrijkste tegenstrijdigheden binnen dedoelen zijn
die tussen vernatting voor de natuur en hoogwaterbestrijding en een optimale grondwaterstand voor natte natuur en voor landbouw.
Natuurlijken kunstmatig
Het belangrijkste perspectiefdat uit deze
studie naar voren komt om waterretentie en
natuurherstel integraal terealiseren, vormt
een combinatie van natuurlijke inrichtingsmaatregelen vande beken (dievoorde ruimte
van het water zorgen) met kunstmatige aansturing van deze ruimtes opdie momenten dat

dit vanuit rivierbeheer nodig is.Met andete
woorden debelangrijkste beken worden heringerichr en voorzien van overstromingsvlaktes
met alsdoelom onder meer periodiek natuurlijke overstromingen toe telaten,zoals een
natuurlijke beek moet kunnen. Dezeoverstromingsvlaktes worden vervolgensop momenten dat dit uit het oogpunt van hoogwaterbestrijding noodzakelijk is, kunstmatig
aangestuurd doorde inzet van een aantal
speciaaldaartoegeplaatste regelkunstwerken.
Dit perspectiefheeft echter een aantal nier
teonderschatten nadelen.Allereerst zal ervoor
gezorgd moeten worden dat demeest kwetsbare landbouw niet in de ovetstromingsvlaktes
voorkomt ofalsdit onvermijdelijk is,dat de
negatieve effecten gemitigeetd of financieel
gecompenseerd worden. Een mogelijk nog
belangrijker nadeel bij her grootschalige
gebruik van overstromingsvlaktes, ishet feit
dat zowelde natuur alsde landbouw liever
geen inundantie zien van watet met een onbestemde ofsomszonder meer slechte kwaliteit.
Denatuur lijdr eronder, omdat een beperkt
aantal overstromingen reeds voor onherstelbareschade kunnen zorgen:ongewenste stoffen blijven achtet. Landbouwers klagen ook,
omdat zij in deongewenst opgebrachte stoffen
een bedreiging van deproductkwaliteit zien.
Niet oplosbaar
Het feit dat voor hoogwaterbestrijding op
deMaas retentie in devorm van openwaterberging in dedeelsrroomgebieden het meest
kansrijk is,impliceert in feite dat de hoogwaterproblematiek eigenlijk met oplosbaar,
maar opzijn hoogsr verplaatsbaar is.Ruimtebesparingin en om deMaas vergt allocatie van
ruimte in dedeelstroomgebieden. In feite kun
je dan ook niet spreken van hoogwaterbestrijding, maar van hoogwaterverdcling.Dit impliceertdat nog een afweging gemaakt kan
worden tussen een decentrale opvang(inde
deelstroomgebieden) vetsuseen centrale
opvang(in en om deMaas)van hoogwater. Het
feit dat alleen kunstmatige aanstuting van de
in te richten regionale retentiegebieden effectiefis,versmalrdediscussie tot devraag welke
vorm van retentie het meest doelmatig ofhaalbaar is,en niet zozeerofhet welofniet natuurlijker) moet. Het gegeven dat de doelmatigheid voorop staat, biedt ookruimte aan de
mogelijkheid om niet consequent langsde hele
Maas ingelijke mate tuimte te claimen voor
retentie,maat vooraldaar waar het effectief en
efficiënt is.Een (Maas)-stroomgebiedsbrede
analysezouduidelijk moeten maken welke
regio het meest geëigend isvoorgebruik als
retentiegebied.

vevan dehoogwaterbestrijding in Limburg,
heeft dit onderzoek duidelijk gemaakr.

Devolgende maatregelen zijn rijdens het
project (lopende het onderzoek) reeds uitgevoerd:
- denatuurlijke herinrichting van tien
kilometer beekrraject,
- deplaatsing van 20stuwen ten behoeve
van waterconservering,
- deaanlegvan 150.000kubieke meter
ruimte voor waterretentie,
- deaanlegvan tien bergbezinkbassins
- en de uitvoering van acht regenwaterafkoppelingsptojecten.

Vervolg
Het project 'Herstel watersysteem Tungelroysebeek' betreft een eerste fase.Het krijgt
eenvervolgbinnen het kader vandeReconstructieen het doordeProvincieLimburg vast
testellen Gewenste Gtond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR).Door het Watetschap Peel
enMaasvallei isdaartoeeen stroomgebiedsvisieopgesteld waarin een voorlopige GGORen
dedaarvoor benodigde maatregelen nader zijn
omschreven.Tevenszijn potentiële reserveringsgebieden voorwaterretentie aangegeven.
Degevolgen van de vernattingsmaattegelen
voor het agrarisch grondgebruik in met name
debeekdalcn zijn nader omschreven.Op basis
hiervan worden binnen deReconstructie zones
met extensiefagrarischgebruik vastgesteld.
Omdat devoorgestelde herstelmaatregelen tot onvoldoende natuurlijke waterretentie
leiden,ishet Waterschap Peelen Maasvallei
een onderzoek gesrart naar derealisatie van
gestuurde noodretentie binnen het stroomgebied van deTungelroyse beek.Opbasis van
her maaiveldverloop,het landgebruik en het
lokaleafvoerregime isgezocht naar de meest
kansrijke locaties om tijdens een hoogwaterperiode opdeMaasdeafvoer kunstmatig te
reduceren en eendeelvan het bovenstroomse
beekdal tijdelijk telaten inunderen.Naar verwachting zal in de komende wintet (2002-2003)
een praktijkproef worden uitgevoerd.
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