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Meervoudig ruimtegebruikenwaterberging
Structureleoplossingenvandeproblemenwateroverlastenverdrogingvragenomeenandereaanpak
vanhetwaterbeheer.DeCommLssieTielrooijpleitinhaaradviesoverhetwaterbeleid inde21eeeuw
vooreendnerrapsstrategievanvasthouden,berdenena/voeren.Voorvasthoudenenbergenvanwater
isruimtenodig.Eenextraclaimdusopdeschaarseruimte,waarookandereJuncties,zoalswonen,
landbouw,natuurenrecreatieomstrijden.DaaromzalmeervoudigruimtegebruikinNoord-Hollandnodigzijnomalleruimteweusenterealiseren.

Ditartikelishetlaatstevaneenserievan
vijfdiezijnverschenenindeafgelopen
nummersvanH20overderesultatenvan
hetonderzoeksprogramma Meervoudig
Ruimtegebruik metwaterbergingin
Noord-Holland.Indevoorgaandeartikelen
laghetaccentopdepraktische(on)mogelijkheden vandecombinatievanwaterbergingmetafzonderlijke functies alslandbouw,natuur,recreatieenwonen.Dit
artikelgaatinophetverwevenvanwaterbergingmetmeerderefuncties in ruimte
entijd.

Medio2000ishetonderzoek 'MeervoudigruimtegebruikvoorWaterNoord-Holland'gestart metalsdoelde mogelijkheden
teonderzoekenomwaterberging tecombineren metanderevormenvan landgebruik.
Destudiebepetktzichtothet landelijk
gebiedendeovergangszone tussenstaden
land.Hetonderzoeksprogramma wileen
bijdrage leverenaandepraktische invulling
vangenoemdedriettapsstrategie.Het onderzoekiseensamenwerkingsverband vande
provincieNoord-Holland, deNoord-Hollandsewaterschappen engemeenten,Rijkswaterstaat directieNootd-Holland,de
onderzoeks-enkennisinstellingen:Alterra,
HetCentrum voorLandbouwenMilieu
(CLM)enWLDelft Hydraulicsen Habiforum/Expertisenetwerk voorMeervoudig
Ruimtegebruik.
Het syntheserapport 'Ruimtevoor
Water/WatetvoorRuimte'beschrijft een
aantal mogelijke inrichtingsmodellen voot
waterberging incombinatie met andere
functies. Ookbesteedt het aandacht aande
positioneringvan waterbergingslocaties
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binnen hetwatetsysteemenaan hetgebruik
ervanindetijd.Deresultaten vanhet onderzoeklatendeconcrete (on)mogelijkheden
zienvanmeetvoudigruimtegebruik met
waterberging engevendeconsequenties van
mogelijke beleidsmatigekeuzes.

Inrichtingsmodellen
Indevoorgaandeartikelen isbeschreven
ofverschillende functies tecombineren zijn
met velschillende vormenvan waterberging
envoorraadvorming.Dekennisdieisverzameld indevierbeschrevendeelprojecten is
inhetsynthesetappott samengevat inzeven
inrichtingsmodellen voordeverschillende
typen watetberging,functies enlandschapstypen.Bijdeinrichtingsmodellen staataangegeven inhoeverrezevoldoenaandekarakteristiek vanvasthouden ofbetgen.Een
ovetzichtvandezemodellen isin onderstaandetabel aangegeven.
Indetapportagezijn dezeinrichtingsmodellenverderuitgewerkt.Alsvoorbeeld
hiervangevenweeentoelichtingopdebergingsboezem met'uiterwaard' (ookweltussenboezemgenoemd).
Waterberging langsdeboezemkadedie
primair wordtgebtuiktvoorhetopslaanvan
gebiedseigenwatet alsvoorraad,kanook

benut worden voorpeilhandhaving indroge
tijden. Inprincipekanhetsysteemook
ruimte biedenvoorpiekberging.Eenbergingsboezem iseenbredevaartoflanggerekteplas,metaangrenzendeenstuk land dat
periodiekonderwaterstaat, vergelijkbaar
meteenuiterwaard.Dezevormvanwaterbergingpast inveenweide-en kleipolders
metoverwegendgraslanden diegrenzen aan
het boezemsysteem, waardemelkveehouderij dehoofdfunctie zalzijn.Deuiterwaard
kanbenut worden alsextensiefbeheerde
veldkavelincombinatie meteengoed ontwaterdehuiskavel indepolder.Teeltvan
gewassenvoorbio-energie (wilg,riet)zijn
aanvullende mogelijkheden voor neveninkomsten.Bijkomend voordeelvanwilgen
rietisdewatetzuiverende functie als biofilter.Indebergingsboezem zelf waar permanent waterstaat,zijn erafhankelijk vande
waterkwaliteit, mogelijkheden vootwaterrecreatie,wonen,bedrijvigheid (bijvoorbeeld
drijvende kassen]ennatuur.Het meest
effectief zijn bergingsboezems indroogmakerijen, omdat daatdoordemogelijke peilfluctuatie (tebergenwaterschijf) hetgrootst
is.Het waterpeil ineenbergingsboezem kan
aanzienlijk fluctueren (circaeenmeter),
afhankelijk vandehoogtevandeomringendekade.

Bouwsteen voor de ruimtelijke
inrichting
Welkevandebovenstaande inrichtingsmodellen ineenlandschaptype het meest

Tabel:

effectief is,isafhankelijk vanhet natuurlijke
(water)systeem,deruimtevraag van andere
functies endewaterbergingsopgave.Om
planologen enwaterbeheerders tehelpen bij
het maken vandezeafwegingen zijn inhet
onderzoek vooreenaantal landschapstypen
bouwstenengegevendiemedezijn gebaseerdopprincipes vaneenduurzaam watersysteembeheet.
• veenweidepolders
Hierzijn meerdere inrichtingsmodellen
voorwaterberging mogelijk.Alsdepolder
grenst aandeboezemenmeerdan twee
meterdieper ligt,behootteen inlaatpolder
totdemogelijkheden.Ookkaneenbergingsboezem metuitetwaard worden ingericht.Daarin kanschoongebiedseigen water
wordenopgeslagenvoorgebruik indrogere
tijden.Verbredingvanwaterlopen en flexibelpeilbeheer iseenmaatregeldieextra
waterbergingscapaciteit kanopleveren.Door
dezeinrichtingsmodellen telaten aansluiten
opnatuutkerngebieden enandere bestaande
ecologischevetbindingen kaneenbelangrijkenatuurwinst wordengeboekt. Structurele
verhogingvanhet waterpeilom verdere
bodemdaling door veenklink tevoorkomen
ennieuweveengroeiopgangtebrengen,
leidtindelagedelenvanhetveenweidegebied tot hetontstaan vannieuwe moerassen.
Incombinatie met flexibilisering van het
peilkaninveelgevalleneenveenweidepolderonafhankelijk worden vanaanvoervan
boezemwater.Nieuwemoerassen inhet
veenweidegebied kunnen zichontwikkelen

tot nieuwenatuurkernen, dieeenschakel
vormen ineenbestaandereeksnatte natuurgebieden;
• kleipolders
Indiepedroogmakerijen kandeinrichtingvaneenbergingsboezem met uiterwaardlangsdeboezemkadedeaanzuigende
werkingvangrondwater uit omringende
hogergelegengebieden verminderen (minderverdroging).Eenaaneenschakelingvan
bergingsboezems kanworden gecombineerd
metcultuurhistorische functies (zoalsde
StellingvanAmsterdam ofdeHollandse
Waterlinie).Inkwelgebieden indiepedroogmakerijen, kanmoerasontwikkeling worden
gerealiseerd.Voorpiekennoodberging kunnen inlaatpolders enbinnenpolders worden
ingericht.Hiervoorlenenzichlaaggelegen
delenvandepolder nabij deboezemkade
waargeenactueleofvoorgenomen bebouwingofanderevormen vanintensiefruimtegebruikaanwezigzijn. Inkleipolders kan
verbredingvanwarerlopenenflexibel peilbeheer worden toegepast.Waarhet kleidek
ondiepisendezandondergrond nietalte
fijn zand bevatkanzandwinningeconomisch interessant zijn.Ditkan leiden tot
nieuwewaterplassen meteen bovenlokale
recreatiefunctie, zekerwanneerdeplaseen
onderdeel vormt vaneenrecreatiefwaternetwerk;
•

strandwallenlandschap
Degoedekwaliteit encontinue aanvoer
vanduinwater maaktdit landschapbij uitstekgeschikt voorwaterconservering. Hier-

Overzichtinridinngsmodcllenvoorvasthoudenenberdenvanwater.
type berging

functie combinaties

waterkwaliteit

peilfluctuatie

frequentie

ï bergingsboezem

voorraadbergingen
seizoensberging

recreatie,wonen,
landbouw,nieuwenaruur

gebiedseigen

im

>jaarlijks

2 inlaatpoldet

piekberging
noodberging
piekberging

boezemwater
boezemwater

1-2,5

polderwatet

i-i,5m

1-100jaar
> 100jaar
1-100jaar

gebiedseigen

o,6-i,om

> jaarlijks

gebiedseigen

i,om

jaarlijks

boezemwater

1,5m

i-ioojaar

gebiedseigen

0,5m

»jaarlijks

stedelijk water
bij afgekoppeld
rioolstelsel

0,5m

i-ioojaar
>jaarlijks

inrichtingsmodel

piekberging

3 binnenpolder
4 verbrede watetlopen
flexibel peilbeheer

5 nieuwewaterplassen

voorraadberging en
seizoensberging
piekberging

seizoensberging
piekberging

6 nieuwemoerassen

7 bergingspolders in
stadsrand

voorraadbergingen
seizoensberging
piekberging
voorraadbergingen
setzoensberging
piekberging

robuuste natuut, landbouw
landbouw, afhankelijk van
frequentie waterberging
natuut, landbouw

1,5m

1-100jaar
m

1-100jaar

recreatie,wonen,energie-opslag,
natuur
recreatie,wonen,energie-opslag,
tobuustenatuut
natuur,extensievelandbouwen
recreatie
wonen,recreatie,enetgienaruur
wonen,recreane,energie
robuuste natuut

1-100jaar

V

doorwordteenbelangrijke zoetwatervoorraadopgebouwd diegrotepotentiesvoor
natuut metzichmeebrengt. Waterconserveringkaninditlandschapwordengerealiseerddoor het herstellen ofontwikkelen van
nieuwewaterplassen,zoalsdeBergermeer.
Wanneerdergelijke waterplassen worden
gerealiseerd zalditookleiden tot minder
verdrogingvandeduinvalleien.Omdekansenvoorconserveringvanschoon kwelwater
inhetstrandwallengebied tekunnen realiserenendaarmeedeverdrogingindeduinvalleienverder teverminderen isgeleidelijke
uitplaatsing vandebollenteelt noodzakelijk;
• stedelijke randzone
Eenbergingspolder indestadsrand voor
voorraadberging enpiekberging isminder
makkelijk terealiseren in het sttandwallenlandschap,alsgevolgvandedootlatendheid
vandezandbodem.Planologischereserveringofbestemming vaneenrandzone langs
debebouwdekernenvoorbergingvanstedelijk watet (voorraadberging en piekberging)
iseffectief, zeketalsdebergingscapaciteit
binnen debebouwdekomonvoldoendeis
omextremeneerslaghoeveelheden tekunnenverwerken.Bovendien blijken talvan
ruimtebehoeften vanuitdestad tecombinerenmetdeinrichtingvaneennatte randzo-

nevoorwaterberging.Dooreen uitgekiende
planologische plaatsingvandeinrichtingsmodellenmet dedaarmee te combineren
andetefuncties kunnen samenhangende
eenheden wordengecreëerd:wonen aan
waterplassen met nabijgelegen recreatiemogelijkheden, extensieverecreatie nabij
natuutgebieden enbufferzones tussen
natuur- en landbouwgebieden. Bijkomend
effect vandebestemmingeninrichtingvan
eennattetandzonelangsderandvande
bebouwingisdaterdaardoor ookeen
natuurlijke barrièreontstaat voor sluipende
verstedelijking vanhet platteland.
Binnenallelandschapstypen kan het
duurzaamheidsprincipe 'water latenstromenvanschoonnaarvuil'ofwel hetpositioneringsprincipe worden toegepastdoorde
inrichtingsmodellenmeteenbetere waterkwaliteit (gebiedseigenwatetvoorvoorraadberging)tesitueten inhet bovenstroomse
deelvanhet waterhuishoudkundig systeem.
Indeeindrapportage vanhet onderzoek
worden hiervan enkelebeelden geschetst.

Slotbeschouwing
InNoord-Holland bestaan mogelijkhedenomwatetbetging met anderevormen

vanlandgebruik tecombineren. Waterbergingopkleineschaal isinveelgevallen nu al
inpasbaar in besraande landbouw-, natuur-,
woon-enrecreatiegebieden. Kleinschalige
waterberging kanopkorte tetmijn een bijdrageleverenenmoetdaarom voortvarend
worden opgepakt.Grootschalige watetbetgingkanoplangere tetmijn in samenhang
metgroteruimtelijke ontwikkelingen wordengerealiseerd.Erisdusalleredenvoorom
nu dekansentebenutten om verschillende
ruimteclaims tecombineren met vergroting
vanhetwatetbergend vermogen.Daar zijn
welpolitiekewil,hechte samenwerkingsverbanden encrearievegeestenvootnodig,die
uitgekiendeenvetleidelijke ontwetpen kunnenmaken.Meteenflexibele houding
tegenover terealiseren natuurdoeltypen,
afwijken vansrandaardconcepteninhet
tecreatieveld, vernieuwend ondernemerschapbijagrariërsencreariviteitvan waterschappen enruimrelijk ordenaars liggen
combinaties vangrootschalige watetberging
metanderefuncties voordehand.
Voordefinanciering van projecten,
waarin waterberginggecombineerd wordt
metandere functies, ishet vanhetgrootste
belangdat debetrokken actotenzelfde verantwootdelijk nemen omdebenodigde
financiële middelen beschikbaar testellen.
Deactoten moetenhardeafspraken maken
overderuimtelijke beperkingen endevoorwaardenwaaronder endewijzewaarop het
bergingsgebied ingezetwordralsbergingsgebied.Dezeafspraken overdeinrichtingen
hetbeheet,kunnen inovetlegmetde'dagelijks' terreinbeheerder ofexploitant worden
vastgelegd ineen beheerplan.
Metdetweedefasevanhet projecr
OnderzoekMeervoudigRuimtegebtuik voor
WaterinNoord-Holland zijn weeenstap
dichter bijgekomen bij het realiserenvan
meervoudig ruimtegebtuik met waterberging.Binnenkort wotdtgestart metdedetde
fase,waarinpraktijkervaringzal worden
opgedaan binnen pilotprojecten. Deresultatenvanhetonderzoekgevendeconcrete
(on)mogelijkheden aanvan meervoudig
ruimtegebruik metwaterbergingengeven
deconsequenties vanbeleidsmatige keuzes
enkunnen hietdoor eenbelangtijke bijdarge
leverenaandeinvullingvandestroomgebiedsvisieinNoord-Holland en
daarbuiten, ^f
Florrie de Pater
(Provincie Noord-Holland)
Cees Kwakernaak (Alterra)
Corné Nijburg (Stichting CUR)
Derapporten zijn vanaf hal/juni tebestellen bij
Habiforum.
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