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BELANGRIJK ONDERSCHEID TUSSEN BESTAANDE EN 'NIEUWE'
NATUUR

Waterberging in
natuurgebieden:
kommaarop?
InNederlandwordtoveralnaarstiggezochtnaarlocatiesvoorhetbergenvanwater.Omdatnatuurbeheerdersvoorheensteedsklaagdenoververdroging,valthetoogdanalgauwopnatuurgebieden.
Sommigeterreinbeheerderslatenooknietnaomindemedtahunbereidwilligheidtotdeelnamete
benadrukken:"Kommaaropmethetwater!"Maardegevolgenvanwaterbergingvoornatuurworden
pasduidelijkalsnaarechtenatuurinechtegebiedenwordtgekeken.Danblijktdathetvasthoudenvan
gebiedseigenwatervooreigengebruikgocdmogelijkis,maardathetbergenvan'andermans'water
tochwatmoeilijker ligt.Alsernieuwenatuurgebieden bijkunnenkomen,is echterveelmeermogelijk.
DeCommissieWaterbeheer 21eeeuw
heeft detrits'vasthouden,bergenen afvoeren'totuitgangspunt verklaardendaareen
voorlopigeruimteclaim van tienduizenden
hectaresbijgeformuleerd. Nu ishetaande
provinciesomhieraanconcreetinvullingte
geven.Naarstigwordtgezocht naar ruimte
voorwaterberging.Ruimtedienudooranderenwordtgebruiktenwaar weeranderen
misschienookaleenoogjeoplietenvallen.
RedenvoordeProvincie Noord-Holland
omsamen met waterschappen, gemeenten,
Rijkswaterstaatenterreinbeheerders énmet
subsidievanHabiforum, eenstudie'MeervoudigRuimtegebruik enWaterberging in
Noord-Holland' reverrichten ronddevraag:
Ishet mogelijkomwaterberging tecombineren metbijvoorbeeld landbouw, natuur,
recreatieofstedelijke ontwikkeling?
WL/Delft HydraulicsenAlterra onderzochtensamenmet terreinbeheerders enwaterschappendemogelijkheden om waterbergingtecombineren metnatuur in het
project 'Waterwildernis'.Derapportage
wordtbinnenkort afgerond. Het onderzoek
kanhelpenbij hetmakenvaneenkeuzein
concretesituaties.Deonderzoekersgeven
voorbeelden voorde binnenduinrand,
droogmakerijen met boezemwateren en
laagveengebieden.

Verschillende benaderingen
Het maakt uitofergensalhoogwaardige
natuur is,diekanverdrinken,verdrogen,of
eutrofiëren, ofdat'nieuwenatuur' kan ontstaan opgronden dienu nogeen ander
gebruikkennen.Voorbeidesituaties moet
eenanderebenaderinggevolgd worden.
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Voorbestaande natuurgebieden kan worden
aangesloten bij kennis over veranderende
standplaatsomstandigheden door veranderend waterbeheer endegevolgen daarvan
voorlevensgemeenschappen vanplanten en
dieren.Watvoor'nieuwenatuur'zou kunnen ontstaan isveelonzekerder;dit vraagt
eenbenaderingdieuitgaat vanecologische
kansrijkdom.
Alsinbestaande natuurgebieden wateroverschotten vanelderswordengeborgen,
betekent datinundaties metgrotere diepten,
vanlangereduur, metwatervaneensoms
slechtekwaliteiteninseizoenen waarin dat
normaalnietzouoptreden.Ditbetekent verdrinkingeneutrofiëring, doordat water met
hogenutriëntengehaltes hetgebied bereikt
ofdoordat het hardereboezemwater de
mineralisatie vanorganischestofversnelt.
Voornieuwenatuurgebieden betekent het
dateennatuurontwikkeling optreedtdie
pastbij dynamische omstandigheden metde
nadruk opnaten voedselrijk.
Alsinbestaande natuurgebieden water
wordtopgeslagenvoorwatertekorten elders
-bijvoorbeeld inlandbouwpolders -betekentdat langduriger inundatie inhet natte
seizoen,eventueeldoorlopend inhet droge
seizoenentevenseen verdergaande
(grondjwaterstandsdaling in het droge
seizoen.Ookditleidt totverdroging,metde
daarbij behorendeeutrofiëring en verruigingalsgevolg.Voornieuwe natuurgebiedengeldtookinditgevaldateen natuurontwikkelingzalplaatsvinden dieaansluit bij
dergelijke dynamische omstandigheden,
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metdenadruk opnat-droogwisselingenen
voedselrijke omstandigheden.

Waterberging in bestaande
natuurgebieden?
Bestaandenatuur inNoord-Holland is
veelalaangepast aanherzeergoedgeregelde
peilregime inpoldersenboezems.Decennialangzorgvuldig beheervandevegeratie
doormaaienofextensievebegrazingzorgde
vooreengeleidelijketoename vande
natuurwaarde, hetzij indevormvan rijke
(weide)vogelgebieden,hetzij indevormvan
soortenrijke vegetaties met bijvoorbeeld
orchideeën.Herresultaat isdatzeersoortenrijke,maar inveelgevallenookzeerkwetsbare,ecosystemenzijn ontstaan,diehun
voortbestaanjuist mededanken aanhet
zorgvuldige waterbeheer.
Bergingvangrotehoeveelhedengebiedsvreemdwaterindergelijkegebiedenbetekentdaarentegen eenforsemilieudynamiek.
Depeilflucruarieszullenveruitgaanboven
denatuurlijke peilfluctuatiesdoorvariatiein
neerslagoverschotten.Debestaande natuurwaardenzullendaarforsonderlijden.Enhet
hersreivandeoorspronkelijke natuurwaarde
zalookweerdecenniavanzorgvuldigbeheer
vereisen.Ditintegenstellingtot intensief
agrarischeteeltenzoalsaardappelendiein
heteerstvolgendejaar weer rooprocenrproductiefzijn.Bergingvangrote hoeveelheden
gebiedsvreemd waterinbestaande natuurgebiedenmethogebotanische natuurwaarden
wordtdanookongewenst geacht.Ditgeldt
hetsterkstvoordelaagveengebieden-waar
verdrogingofgebiedsvreemd water tot
eutrofiëring leiden-envoordebinnenduinrand-waardegunstigeinvloedvan kalkrijke
enmatigvoedselrijke kwelteniet wordr
gedaan.Het toestaanvannatuurlijke peilfluctuatiesalnaargelanghetseizoenen/of
deweersomstandigheden kan daarenregen
weleenverbeteringvandemilieuomstandigheden betekenen.
Inbestaandenatuurgebieden waardoor
lagepolderpeilen ofgebiedsvreemd waterde
botanischekwaliteitsterkonderdruk staat,

kanvasthouden enbergingvangebiedseigen
waterleidentoteenverrijking vandebotanischekwaliteit.Opvergelijkbare wijzegeldt
dathetvasthouden vankalkrijke, mesotrofe
kwelaandebinnenduinrand kan bijdragen
aaneenherstelvansoortenrijke, kwelafhankelijkevegetaties.Hierbij staathetherstel
vandeoorspronkelijke waterhuishoudkundigesituatievoorop.Hetbestrijden vanverdroging-inclusiefhettegengaan van
gebiedsvreemdwatet-isdusgebaatbijeen
peilbeheer datmeer aansluit bij natuutlijke
fluctuaties.Datbetekent -inkubieke meters
uitgedrukt -eenforse bijdrage aandetotale
hoeveelheid waterberging.
Intijden vanhevigeneerslaggeldtechterdaternietnogmeer waterbij kan:volis
vol.Hierissprakevaneendilemma tussen
Vaaknuttig, maarsomseennadeel(hoge
peilen)versusminder natuurlijk, maarheel
nuttig intijden vannood(lagepeilen)'.
Waterberginginbestaandenatuurgebiedenmetlagebotanischenatuurwaarden stuit
opminderbezwaren,omdatdaarminderaan
verlorenis.Daarbijkanvooralworden
gedachtaanverdroogdebroekbossen,graslandenopkleizonderkweleneutrofe rietlanden.
Dankanofeenverrijkingvanhetbestaande
natuurtypeoptredenofeengeleidelijkevervangingdooreenander natuurtype.

Waterberging in nieuwe natuurgebieden
Watetberging innieuw teontwikkelen
natuurgebieden kaneendoorvelengewaardeerd resultaat opleveren,mits denatuur
zichkanaanpassen aanteverwachten overstromingsdynamiek c.q. uitdrogingsdyna-

Grutto(foto:G.Ttk,HetNoord-HollandsLandschap).

miek.Denatuur moetalshetware kunnen
wennen aande omstandigheden.
Ecosystemen vandergelijke dynamische
milieuszijn relatiefrobuust, maarook
armer aansoorten,rijkeiaanaantallen en
productiever.Men kandenkenaan situaties
vergelijkbaar metdeOostvaardersplassen in
deeerste(tientallen)jaren nahetontstaan of
aannatuur zoalsdiezichontwikkelt in
uiterwaarden.
Welkenatuur preciestevetwachten is,is
allereerstafhankelijk vandemilieuomstandigheden.Noord-Holland kent-buiten de
duinen endezandgronden vanhetGooihoofdzakelijk voedselrijke bodemsenvoedselrijk (boezem)water.Gegevendeberging
vangrotehoeveelheden waterzullenzich
daarecosystemenvanvoedselrijke endynamischeomstandigheden ontwikkelen:
eutrofe rietlanden enmoerassen, struwelen
enWilgenbossen.Ophogeredelenmet korteregemiddelde overstromingsduren (minderdan50dagen)kunnen bossenvaniepen
enessenontstaanmetzomereik.Inveengebiedendielangdurignatzijn, kanzicheen
elzenbroekbos ontwikkelen.Alshierdoor
hernieuwde veengroeiplaatsvindt, kan het
maaiveld weerlangzaam omhoog komen,
waarbij hetmilieu langzaam voedselarmer
wordtenhetelzenbroekbos kan opschuiven
inderichtingvanhetoorspronkelijke halfopenlaagveengebied met hoogveenbulten
metwilgen-en berkenstruweel.

Vogels en de betekenis van
terreinbeheer
Zowelvoorbestaandealsvoornieuwe
natuurgebieden geldtdat het terreinbeheer
heelbepalend isvoordeontwikkeling vande
vegetatieenhetuiterlijk vanhetlandschap.
Inveelgevallenzalwaterberging betekenen
dathetkorthouden vandevegetatiedoor
maaien ofbegrazingmoeilijkerzalworden;
hetisdomwegtenat.Datbetekenteen
geleidelijke veranderinginderichtingvan
meerrietland enbos.
Datheeft alsvoordeeldatdeverhouding
tussenboombroeders engrondbroeders
onderdevogelsopschuift richtingboombroeders,zodathetrisicoopverdrinkingvan
nesten/jongen kleinerwordt.Maareendergelijkeontwikkelingkanongewenstzijn in
rijke(weide)vogelgebieden, inhet bijzondet
alsdaarvooreenHabitatrichtlijn ofVogelrichtlijn geldt.Nederland heeft immers een
internationaleverantwootdelijkheid voor
bepaaldevogelsoorten,vooralvanopen
weidegebied.Datbetekent ookdateen
waterbergingsdoelstelling daarminder
gemakkelijk kanwordengerealiseerd.Daar

komtnogbijdatdefraaiste openveenweidegebiedenvanEuropainNoord-Holland liggen.Ditopenlandschapzaldooreentoenamevanrietenbosstetk veranderen,
hetgeenvanuitcultuurhistorisch perspectief
aandacht vraagt.

Conclusies
Kijken wenogeventerugnaardetrits,
zoalsdiedoordeCommissie Waterbeheer
21eeeuwisgeformuleerd, danontstaat het
volgendebeeld:
• Vasthouden komtdanoveteenmetbetgingvangebiedseigenwatervooreigen
gebruik.Hetgaatdaarbij omzowelneerslagoverschotten alskwelwaterdiewordengeborgenintijden vanoverschot
voorperiodenmet tekorten.Dergelijke
vormen vanbergingsluitenvrijwel altijd
goedaanbijwatvoor natuurontwikkelinggewenst is,zekeralsdaardooreen
natuurlijker peilregimetotstand komt.
Metanderewoorden:bergingvan
gebiedseigenwatervooreigengebruikis
altijd goedteverenigen metnatuur. Dat
geldtookvoornoodsituaties.Vanuit
natuutoogpunt bezienishet waterhuishoudkundigde'eigenbroek ophouden'
dusgoedmogelijk, waarmeeeen bijdrage
kanwordengeleverdaanhetlenigenvan
waterhuishoudkundige problemenvoor
eengrotergebied;
• Het'echte'bergenvangrotehoeveelhedenwaterdievanelderswordenaangevoerdofvooreenforsgrotere omgeving
vtaagteengenuanceetder antwoord. Het
isniet wenselijk datdelaatste'parels'
verlorengaanofinkwaliteit achteruitgaandoordebergingvanwatervan
en/ofvooranderen.Danisimmers weer
sprakevanafwenteling van problemen
opdenatuur;problemen dienota bene
voortkomen uit landgebruik datnietis
aangepast aande milieuomstandighedenterplaatse.Maardezevormen van
waterbergingzijn welgoedtecombinerenmet deontwikkeling van'nieuwe'
natuur;
Waterberging ingebiedendienu nog
geennatuurfunctie hebben kandus bijdragenaanhetlenigenvandeptoblemen van
anderegrondgebruikers,eenverbeteringvan
dewaterhuishouding betekenen enextra
natuur opleveren. %
dr.Frans Klijnen ir.Ellis Penning
(WL/Delft Hydraulics)
Voormeerinformatie:(015)2858824.
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ComéNtjburg(0182)540630.
H20

7-2002

53

