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' S P A N N E N D WATER'

Waterberging in
combinatie met
recreatie
Hetprincipe'watervasthoudenentergenalvorenshetaftevoeren'heeftconsequentiesvoorhet
landgebruikinNederland.Hetimpliceertondermeereenanderpeilbeheerenmeerruimtevoor
waterberging.Datiseengevoeligpuntineenlandwaarelkevierkantecentimetergrondgebruikt
wordt.RedenvoordeprovincieNoord-Holland omsamenmetbelanghebbendepartijenenmet
subsidievanHabiforumteonderzoekenofnietmeerderefunctiesophetzelfde terreinkunnenworden
gecombineerd.Ditonderzoekheet'MeervoudigRuimtegebruik enWaterberging inNoord-Holland'.
Inhetonderzoekzijnvierdeelprojectenonderscheiden.Indedeelstudie'SpannendWater'isonderzochtinhoeverrecombinatievanwaterbergingenrecreatiemogelijk isinNoord-Holland.
Aandehand van literatuuronderzoek,
workshopseninterviewsiseenbeeld
geschetst vandemogelijkheden omwaterbergingtecombineren met recreatieende
aspecten diehietbijeenrolspelen.Daarnaast
isgebruikgemaakt vandeervaringen die
zijn opgedaan indrie referentiegebieden:
Geestmerambacht,ZwaansbroekenBovenkerkerpolder. Het onderzoek 'Spannend
Water'isuitgevoerd doorWL/Delft HydraulicsenAlterra middelseenwerkgroep met
daarinookmedewerkersvanANWB,
RECRON,Waterschap Groot-Haarlemmermeer,Dura-Vermeer,DWRendeprovincie
Noord-Holland.
Ingrotelijnen kanworden geconcludeerddateencombinatie van waterberging
metrecreatiemogelijk is,maardan moet
weleenduidelijke noodzaakbestaanvoor
waterberging inhetgebied.Want hoewelde
functiecombinatie opzich kostenbesparend
is,brengt hetwelkostenmetzichmeevoor
zowelwaterberging alsrecreatie.Hetgebied
moetvoldoendebergingscapaciteit bieden,
recreatiefaantrekkelijk zijn ende functiecombinatie moetfinancieel, bestuurlijk en
juridisch haalbaar zijn.

Waarm o e t j e rekening mee
houden ?
Bijrecreatieincombinatie met waterbergingishetvanbelang,datvoorafgoed
wordtgedefinieerd welktyperecreatie
gewenstisinhet teontwerpen recreatiegebied(hetrecreatieveconcept). Hierbij
spelentweezakeneenbelangrijke rol:de
doelgroependerecreatievebehoefte.In zijn
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algemeenheid bestaat inNootd-Holland
bijvoorbeeld veelmeer behoefte aan ruimte
voorwandelenenfietsen dan aanwatergebonden recreatie.
Iedersoortrecreatie heeft zijn eigen
inrichtingsvoorkeuren:zwemmers zijn
gebaatbijeenstevigeondetwaterbodem en
eengoedewaterkwaliteit, visserswenseneen
gezondevisstand enrustigeoeversende
pleziervaart wilschoonenhelder water met
goedeverbindingen tussen vaargebieden.
Wandelaarsenfietsers hebben het liefstde
keuzeuit diverse routemogelijkheden.
Eengrootdeelvandegesignaleetde
mogelijkheden enproblemen isterugte
brengen totkeuzes.Keuzesoppolitiekbestuurlijk niveau (bijvoorbeeld watvoot
soortrecreatiegebied moeterkomen)en
keuzesopeenpraktisch niveau (bijvoorbeeld
hoerichtjehet inenwaarmoetje danrekeningmeehouden).Nadatdepolitiekbestuurlijke keuzeszijn gemaakt, beginnen
deafwegingen overdeinrichtingvan het
waterbergings-recreatiegebied. Deinrichtingvanhetrecreatiegebied beïnvloedtde
belevingswaarde,het typerecreatie,de
recreatieveopvangcapaciteit, de hoeveelheid
waterdiekanwordengeborgenendusook
hettypebergingendaarnaastde natuurlijke
kwaliteit vanhet landschap.

Wat voor recreatie komt er?
Voorelknieuw recreatiegebied,dusook
incombinatie meteen waterbergingsfunctie,moeteenplanwordenopgesteld.Bijzondereaandacht isdaarbij nodigvoorde
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wisselwerkingtussendedoelen waterbergingenrecreatie.Meerconcreetgaat het om
zakenalsoeverinrichtingen-beheer, waterkwaliteits-enkwantiteitsaspecten, bereikbaarheid en toegankelijkheid vanhetgebied,
onderhoud enbeheeren aanlegkosten.
Bijlandgebonden recreatie(wandelenen
fietsen) kaneengebiedindewinterenhet
voorjaar bijna evenintensiefwordengebruikt
alsindezomer.Bijeen functiecombinatie
metseizoenssbergingzalindewinterenhet
voorjaar eengrootdeelvanhetgebiedonder
waterstaan.Bijdeinrichtingmoetworden
nagedachthoeookindewinterenhetvoorjaarvoldoendepadentoegankelijk blijven
(drijvend,verhoogd).Bijwatergebonden
recreatiemoetvoldoendeopenwateraanwezigzijn,ofwordengecreëerd.Voorafgaand
onderzoeknaardeverwachte waterkwaliteit
en-kwantiteit isnoodzakelijk,wantin
Noord-Holland isdekansopzeer voedselrijke
waterenbehoorlijk groot.Tevensmoeteen
uitspraakwordengedaanoverdekansopbijvoorbeeld insectenoverlastenalgenbloei.
Recreatiefgebruikvanopenwater kan
worden bevorderddoorde aanleg/benutting
vanzowelplassenalsvaarten ensloten.Voor
landgebonden recreatiekunnen vaarten
aantrekkelijkerzijn danplassen.Bijdekeuze
spelenookdewaterkwaliteitenbergingscapaciteiteenrol.Wanneerdewaterkwaliteitdusdanigslechtisdat sterke
(blauw)algenbloei teverwachten is,ishetde
vraagofeenplaswelhetmeestgewenste
typeopenwater is,want (blauw)algen ontwikkelenzicheerder inplassendaninvaartenensloten.Daartreedteerder kroosvormingop,watveelminder problemen
oplevertdanalgebloei.Blauwalgenzijn in
zwemwater problematisch.Voortsdoetde
stankoverlast bijmassalesterfte vanalgen
naeenbloeiperiodeafbreuk aanderecreatievebelevingswaardevanhetgebiedenook
aandemeeralgemenewaarderingvanmensenvooropenwater.

En hoe zit het met de waterkwaliteit ?
Piekbergingenseizoensberging werken
verschillend uit opdewaterkwaliteit.Bijseizoensberging wordtvoornamelijk gebiedseigenwateropgeslagen.Bijpiekbergingzal
ookvaakgebiedsvreemd watervanslechre
kwalireirwordeningelaten (meestal afkomstiguit deboezem).Ditwater beïnvloedt de
oorspronkelijke kwaliteitvanhetgebiedseigenwatersterk.Verschillende compartimenten inhetgebied,waarbij water vanverschillendebronnen inverschillendedelen
vanhetgebiedwordenopgevangen,kandan
uitkomst bieden.Ookbij seizoensberging
kancompartimentering problemen helpen
voorkomen.Doorcompartimenten éénvoor
éénvoltelatenlopen,zalslechts een beperktehoeveelheidvanhetgebied pias-dras kunnenstaan (ondiepewateren vermeerderen de
kansopinsectenoverlast).Nadelenvancompartimentering zijn echterdehogerekosten
door extrakades,deonnatuurlijkheid ende
vetminderdetoegankelijkheid voorvaartuigen.

Hoe kan de combinatie van
waterberging en recreatie
worden gestimuleerd ?
Aanzoweldeinrichting alshet onderhoudenbeheervaneengebiedzijn kosten
verbonden.Wanneerdeaanlegvaneen
recreatiegebied gepaardgaatmeteenextra
waterbergingsfunctie krijgr derecreatiebeheerder temaken methogerekosren.Door
depeilvariatievergt hetonderhoud van
paden,watergangen, recreatievoorzieningen
enbegroeiingextta inspanning. Langdurige
overstroming kanbovendien leiden totver-

zakkingvanpaden,sedimentatie vansliben
bijvoorbeeld sterkerietgroei.
Tochiscombinatievanwaterbergingen
publiekerecreatiefinancieel welaantrekkelijk.Doordecombinatievanbeide functies
ineenzelfde gebied hoeft ernamelijk minder
grondaangekocht teworden.Voorbeide
functies samengeeft diteen aanzienlijke
kostenbesparing.Dezebesparingopde
grondkosten zalmeestalopwegen tegenkostenverhogingen diesamenhangen met extra
onderhoud en dergelijke.
Opditmomentverlooptde financiering
vanfunctiecombinaties tussenwaterberging
enrecreatienietzonderproblemen.Ditkomt
doordatvoordefinancieringvandewaterberging(nog)geenstructurelemiddelen
beschikbaarzijn.Voorpubliekerecreatieis
welbudgetbeschikbaar.Dit recreatiebudget
isbestemdvoordeaankoopenrecreatieve
inrichtingvangronden.Deextrakosrendie
waterbergingmetzichmeebrengtkunnenet
nietmeewordengedekt.Combinatiemet
commerciëlerecreatiekanenigeverlichting
bieden,maarzaldeextrakostenvoorwaterbergingevenmin kunnendekken.Dewinstmargesindecommerciëlerecreatiezijndoorgaansklein.Naasreenbeschouwingvande
regulieregeldstromenvoorwarerbeheer
(waterschapslasten,Rijks-enprovincialegelden,EU-gelden)moetdanookwordennagegaanhoeookanderefuncties zoalswoningbouweenbijdragekunnen levereninde
kosten.

Hoe nu verder?
Recreatieisopvelemanieren tecombi-

nerenmetwaterbergingenhetiszinvolom
dirindeprakrijk ooknatestreven.De
beschikbareruimte inNoord-Holland is
immers beperktenvoorbeidefuncties isnu
eenmaalruimrenodig.Daarnaasr biedrde
combinatie metwaterookzeer aantrekkelijk
kansen voorderecreatieendetecreatieve
belevingskwaliteit.Ditneemtnietwegdat
indeprakrijk vaaknogeenaantal hobbels
moet wordengenomen.Definanciën zijn op
voorhand nognietrond, grondaankopen
gaanmeestalmoeizaamenvaakliggener
ooknoganderebestuurlijke enjuridische
drempels.Creatieveideeënzoudendaarechternieropmogensruklopen.Alsopbasis
vancreatieveideeëneendoortimmerd en
aantrekkelijk ontwerp wordrgemaakt, dan
moet het mogelijk zijn omdaarmeedeverschillende overhedenenprivate financiers
enthousiast temakenomfinancieel bij te
dragen.Wanneergoedestructuren bestaan
omdezeideeënvormtegevenentefinancieren,kandircreatieve ontwikkelingsproces
doorgaanenzijn ergoede mogelijkheden
omrecreatieincombinatie met waterbergingniet alleenmogelijk, maarookspannend temaken, f
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