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Grenzenaandewerkingvan
bovenstroomseberging

scenario's geconfronteerd, om na tegaan welke
strategieën ongevoelig zijn voor veranderingen
indetoekomst. In dezestudie zijn enkele khmaatscenario's voor dejaren 2050en 2100gedefinieerd, variërend van zeer milde klimaatveranderingen tot extreme veranderingen (tot 20
procent meer neerslag en viergraden temperatuurstijging). Ook voor het waterbeheer zijn
een aantal minder enmeer extreme varianten
gedefinieerd. In de meest extreme varianten
wordt 50procent van delandbouwgrond in het
Rijnstroomgebied omgezet in bos. Hierbij
geldt deveronderstelling dat dit bos een gtote
bijdrage levert aan dereservoirwerking van het

gebied.
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Het effectvan bovenstroomse berging om hoogwater in Nederland tevoorkomen zou wel eenseenveel
geringer effect kunnen hebben dan doorvelenwordt aangenomen. Toegevoegde bergingscapaciteit
bovenin hetstroomgebied heeft weliswaar invloed ophet tijdstip van het hoogwater, maar het volumedat tijdens echte hoogwaters doorNederland moetworden verwerkt isvoornamelijk afhankelijk
van deneerslag in hetstroomgebied.Extreme hoogwaters tredenjuist opals hetstroomgebied volledig verzadigd isdoorvoorafgaande neerslag (hetstroomgebiedstroomtgewoon over), enextra berging heeft opdat procesweinig invloed.
Recente beleidslijnen voor waterbeheer en
derecente literatuur schetsen een aantal radicaleoplossingen voor het verminderen van
problemen met hoge afvoeren en hoge waterstanden.Traditionele oplossingen richten zich
op het verwerken van deafvoergolf (verbreding
rivierbed en versnelde afvoer van hoogwatergolven) en 'harde' maatregelen (dijkenbouw en
harde infrastructuur) om desamenleving te
beschermen tegen degevolgen van hoogwaters. In recente beleidslijnen wordt deze strategieverlaten:alternatieve oplossingsrichtingen
worden gezocht in het beheersen van het aanbod van water, het creëren van ruimte voor de
afvoergolf, het voorkomen van problemen met
hoge afvoeren en een nadere analyse van de
kwetsbaarheid van desamenleving.De Commissie Waterbeheer 21eeeuw vatdit kernachtig samen als:vasthouden, bergen en afvoeren.
Eénvan deaanbevelingen om hoge rivierafvoeren tevoorkomen ishet creëren van extra
berging in het stroomgebied. Hieronder verstaan wemaatregelen dievoorkomen dat het
water tesnel in derivieren terecht komt en die
ertoe bijdragen dat overtollig water langer
vastgehouden wordt in het bovenstroomse
gedeelte van het stroomgebied. Voorbeelden
zijn maatregelen om de snelheid van afvoer te
beperken door het weer laten meanderen van
derivieren, en het creëren van wetlands en het
weghalen van deontwaterings- en afwateringswerken in de landbouwgebieden. Beeldend wordt in dit verband gesproken over 'het
herstel van desponswerking van het boven-

stroomse gedeelte van het stroomgebied' en
'het herstellen van het waterhoudend vermogen in de haarvaten van het systeem'. Ook het
Wereld Natuur Fonds1;en het ministerie van
VROM(bijvoorbeeld in deVijfde Nota Ruimtelijke Ordening) zetten (onder andere) in op het
creëren van extra bovenstroomse berging.De
verwachting isdat door middel van deze ingrepen ookextreem hoge waterstanden vermeden
kunnen worden.
Toch bestaan er voldoende redenen om bij
deze aanbevelingen enige kanttekeningen te
plaatsen. Een aantal hiervan isgebaseerd op
onderzoeksresultaten, terwijl er ook argumenten zijn die minder 'wetenschappelijk' onderbouwd zijn. Dezeargumenten dienen natuurlijk slechts alszodaniggelezen teworden.Voor
deduidelijkheid dient hier vermeld te worden
dat wekanttekeningen plaatsen bij de berging
van overtollig water voordat dit de rivier
bereikt en afgevoerd wordt. Nadrukkelijk gaat
het hier dus niet om deretentie- en calamiteitenpolders die aanbevolen worden om hoogwatergolven opde rivier debaas te kunnen.

In het onderzoek isditgesimuleerd door
onder het nieuwe bosde bergingscapaciteit
van debodem teverdubbelen. Tevens wordt
hierbij aangenomen dat alle kleinere zijrivieren van deRijn weergaan meanderen, waardoor deafvoer van het water vertraagd wordt.
Volgens deaanbevelingen van de Commissie
Waterbeheer 21eeeuw en deVijfde Nota Ruimtelijke Ordening isdit het vrijwel ideale pakket
aan maatregelen. Voordesimulaties zijn de
waterbalansmodellen RHINEFLOW en
MEUSEFLOW8)'')-10)gebruikt en voordeze gedefinieerde scenario's en strategieën worden
afvoerreeksen voor een periode van 30jaar gesimuleerd.
Enkele modelresultaten zijn weergegeven
in afbeelding 1.Deze toont dat het afvoergedragzich clustert in tweegroepen. Uit de
afbeelding blijkt dat degesimuleerde afvoergedrag voor deversiemet een extreem nat klimaat en weinig ingrepen (weinigextra berging) vrijwel samenvalt met deversie met
hetzelfde klimaat en veel ingrepen (veel extra
berging).Ook in desituatie van een extreem
droog klimaatscenario wijkt desimulatie met
veel ingrepen nauwelijks afvan diemet weinig
ingrepen. Ondanks detoch tamelijk rigoureuzeingrepen in het totale Rijn- en Maasstroomgebied blijken dezevoorgestelde maatregelen
dus weinig effect te hebben op de gesimuleerde
hoge afvoeren bij Lobith en Borgharcn. Dit in
tegenstelling tot wat verwacht werd. Hieronder pogen weaannemelijk te maken dat dit
niet alleen modclgedrag is,maar dat dit verschijnsel ook een fysische achtergrond kent.

Verrassende resultaten

Concepten voor het ontstaan van
hoge afvoeren

Ineenonderzoeksproject naar strategieën
voor waterbeheer onder veranderende toekomstige omstandigheden zijn voor de
stroomgebieden van deRijn enMaas een aantal waterbeheersstrategieën en een aantal verschillende khmaatscenario's gcdefimcerdt)-6).
Met behulp van modelsimulaties zijn de velschillende beheersstrategieën met de klimaats-

Het isduidelijk dat, indeideale situatie,
vasthouden en bergen van water voorkomt dat
afvoer optreedt. Toch ishet ookbegrijpelijk dat
de berging geen absolute werking heeft: de
buffercapaciteit iseindig en er kan maar een
beperkte hoeveelheid water worden vastgehouden.Alsdeberging volisstroomt hij over,
en ookdegebufferde hoeveelheid water komt
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uiteindelijk toch weer tot afvoer. Berging heeft
dus alleen effect gedurende deperiode dat de
berging nogniet volis.
In het algemeen ontstaan extreme afvoeren in deRijn enMaas door een langdurig aanhoudende depressie (ofeen reeks van opeenvolgende depressies) boven West-Europa.
Onder dezeomstandigheden raakt de bodem
(debelangrijkste bergingscomponent in de
stroomgebieden) volledig verzadigd.Alsgrote
delenvan het stroomgebied verzadigd zijn,
terwijl het over dezegebieden blijft regenen,
zalerdus een hogeafvoergolf komen. Goudriaanï!verklaart bijvoorbeeld het hoogwater
opdeMaas van 1995alsvolgt: "Het moge duidelijk zijn dat de periode voorafgaand aan en
tijdens het hoogwater van 1995extreem nat
was.Vanafbegin december vielerzoveel regen
dat debodem in deArdennen geheel verzadigd
raakte met water voordat degrote neerslagpieken injanuari 1995optraden. Het water dat
toen vielwerd daarom niet meer in de bodem
opgeslagen maar rechtstreeks viade zijrivieren
afgevoerd naar deMaas.Dehoofdoorzaak van
het hoogwater is vanzelfsprekend dezeextreme hoeveelheid neerslagin het stroomgebied
van de Maas.Dezeneerslagwerd weer veroorzaakt dooreen niet-aflatende opeenvolging
van depressies en bijbehorende regengebieden
in dewinter van 1994/1995,dievanafdeAtlantischeOceaan West-Europa binnentrokken".
Ookeen bevroren bodem (alsgevolgvan
een voorafgaande vorsrperiode) kan een oorzaak zijn dat deeffectieve berging in een
stroomgebied gering is.Ook in deze omstandigheden gaat het stroomgebied zich gedragen
'alsofhet geasfalteerd is'en komt regen (en
gesmolten sneeuw) direct tot afvoer.
In situaties met incidentele neerslag zal
het vergroten vande bergingscapaciteit binnen het stroomgebied weldegelijk effect hebben.Alleen alssprake isvan een langdurige
regenval,zaldezeextra berging toch vol raken,
waarna deeffectiviteit van detoegevoegde berging verdwijnt. Het creëren vanextra berging
in het stroomgebied zalhet tijdstip waarop
geen bergingscapaciteit meer beschikbaar is
wel uitstellen, maar deuiteindelijke hoogte
van deextreme afvoerpiek nauwelijks verminderen.

van dezecapaciteit invloed heeft opde afvoer.
Het eerstesysteem iseen systeem met een relatiefbeperkte berging; het tweede systeem
bevat een twee keer zogrote bergingscapaciteit. Het model berekenr de afvoer van beide
systemen alsde hoeveelheid neerslagdie niet
geborgen kan worden, plus een hoeveelheid
voor het langzame leeglopen van de berging.
Afbeelding 2geeft het gedrag van de tweesystemen voor.Duidelijk tezien isdat het systeem met degeringe bergingeerder afvoer gaat
leveren. Duidelijk isookdat opeen gegeven
moment ookdegrote bergingvolisen beide
systemen niet meer kunnen bufferen. De
afvoeren van beide systemen isdan weer nagenoeggelijk geworden. Opvallend isdat
ondanks de veelgrotere bergingscapaciteit de
hogepiekafvoeren niet lager worden.
Eén opmerking dient echter wel geplaatst
teworden. Bijdit soort concepten en modelonderzoek, waarbij weopzoekzijn naar
extreem gedrag van het systeem, ishet altijd
onduidelijk ofje uitspraken doerover her
gedragvan het reële watersysteem ofdatje uitspraken aan het doen bent over hetgedrag van
het concept ofhet model.

Onderzoek historische afvoerreeksen
Ook vanuit een analyse van de gemeten
historische afvoeren van de rivieren kan een
uitspraak worden gedaan overde effectiviteit
van detoevoegingvan extraberging. Deredenering isdan alsvolgt.Alsextra berging veel
invloed heeft opde hogeafvoeren, dan moeten
weinde 100-jarige afvoerreeksen van Rijn en
Maas hiervoor aanwijzingen kunnen vinden.
In deze 100jaar hebben de stroomgebieden
onder invloed gestaan van een toenemende
verstedelijking, ontginning van ongecultiveerdegebieden en verregaande maatregelen ter

Aft). 1:

bevordering vandeafwatering: allemaal maatregelen diede berging in het stroomgebied
verminderen. Inde 100-jarige meetreeks zou
dus een trend zichtbaar moeten zijn dat in de
laterejaren meer en hogere afvoeren voorkomen dan in deeerstejaren van deeeuw.Hoeweldeze trend besraat ende laatste tienjaar
significant hogere afvoeren worden geconstateerd, moeten deze hogere afvoeren voornamelijk toegeschreven worden aan een verhoogde
neerslag(mogelijk gerelateerd aan klimaatverandering), maargeenenkel verband kan
worden gelegd met veranderingen in landgebruik.Alsweoverdeafgelopen 100jaar geen
effect zien vaneen afname van berging, kunnen weaannemen dat deeffecten van het verkleinen van debergingop hoge afvoeren
geringzijn. Omgekeerd is het dan ookniet te
verwachten dat het vergroten (ofherstellen)
van de bergingscapaciteit welgrote invloed zal
hebben opde piekafvoeren.
Opgemerkt moet worden dat het moeilijk
isde hier vermeende effecten uit de afvoerreeksen afte leiden,omdat een groot aantal signalendoor elkaar heen lopen.Zozegt de Commissie Boerden over deMaas2)':"Er isechter
sprakevan een substantiële herbebossing in
het stroomgebied van deWaalseMaas,..,zodat
mogelijke intensivering van de hoogwarers
niet door ontbossing kan worden verklaard".
Deconclusie dat in deafvoerreeksen geen
enkelsignaal vanveranderingvan landgebruik
istevinden kan dus niet worden gerrokken.De
conclusie dat in het afvoerregime vanRijn en
Maas een duidelijk effect van 100jaar landgebruiksverandering is tevinden kan echter ook
(nog)niet onderbouwd worden.

Wat zegt de literatuur?
Opbasisvaneen literatuuronderzoek van
Dijkman en Pedroli2)blijkt dat voldoende aan-

A/voerverloopvandeRijnonderverschillende vananten vanbeheerenverschillende klimaatscenario's.

Gemiddelde decadeafvoer van de Rijn

Modelberekeningen
Deconcepten zoals hierboven beschreven
zijn met behulp van een eenvoudig rekenmodel teillustreren. Zoals in veel waterbalansmodellen wordt de bodem voorgesteld als twee
reservoirs,diegevuld worden door de neerslag
en hun water met enigevertraging afgeven
aan derivier. In het voorbeeld isde capaciteit
vandereservoirs aanvankelijk beperkt, en
wordt vervolgens nagegaan ofhet vergroten
lö
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wijzingen tevindenzijn om te veronderstellen
datveranderingen in landgebruik het afvoerregimebeïnvloeden.Veelvanderelevante literatuur concludeert dateen veranderingvan landgebruikzal leiden toteenverandering van
bergingen een verandering in hydrologisch
gedragvan hetgebied.Weinigstudiesgaan echterdiepgaand in opdeeffecten in situaties
waarinvolledigeverzadigingoptreedt, terwijl
ineenaantalgevallen weldeopmerking
geplaatst wordt dat deeffecten bij extreem hoge
afvoeren verminderen ofzeergeringzullen zijn.
Het literatuuronderzoek vanDijkman en
Pedroligeeft een overzicht van eengroot aantal
effecten van landgebruiksveranderingen. Veel
onderzoeken zijn gebaseerd op het gebruik van
de'CurveNumber method' (CN),een empirischerelatie die het verband tussen afstroming
en landgebruik geeft. Aan deverschillende vormen van landgebruik wordt een CN-waarde
toegekend, waarmee de teverwachten afvoer
bij eengegeven neerslag kan worden bepaald.
Deaangehaalde onderzoeken maken verschillende keren deopmerking dat geringere effecten te verwachten zijn bij extreme hoogwaters.
Dit blijkt bijvoorbeeld uit het volgende citaat
uit Dijkman en Pedroli:"Alswordt aangenomen dat depiekafvoer evenredig ismet het
netto neerslagvolume, dan volgt uit het voorgaande dat door een toename in de CN-waarde
(bijvoorbeeld door verstedelijking) vooral de
frequent voorkomende piekafvoeren, dat wil
zeggen piekafvoeren met een lage herhalings-

Ajh.r.

Grotestroomgebieden leiden alleen dan
tot extreme afvoeren alsgrote delen van
het stroomgebied verzadigd raken en mee
gaan doen aan het produceren vanveel
directe afvoer;

tijd, relatiefsterk zullen toenemen. De pieken
met een zeergrote herhalingstijd worden nauwelijks beïnvloed."
VanBakele.a.s)betrekken een extra argument indebergingsdiscussie waar hetgaat om
actiefin tezetten berging bij dreigende calamiteiten:"Actiefbergingsmanagement iszeer
effectief maar riskant. Berging pasinzetten als
het echt nodig is,dat isdewens van iedere
hoogwatermanagcr".Actiefbergingsmanagement dient ervoor tezorgen dat de berging
vlakvoordehoogste neerslagkomt zoveel
mogelijk leegis.Bergingcreërendoor veranderingen in landgebruik en pogingen landgebruiksvormen alsbuffer tebenutten leiden
echter niet totdemogelijkheid om actiefbergingsbeheer teplegen.Deopmerking vanVan
Bakelblijft dus van kracht:het iseen riskant
principe:berging kan slechtseen keer gedurendeeen periode vanwateroverschot (hevige
neerslagofhoogwater) wordengebruikt, alsde
bergingeenmaal volis,iszij niet meer effectief

•

Hoge afvoeren komen alleendan voorals
het in grote delen van het stroomgebied
gedurende langere tijd aan het regenen is.
Kleinebuien kunnen over het algemeen
goed geborgen worden;

•

Alsgevolg hiervan zijn hogeafvoeren over
het algemeen niet hetgevolgvaneen incidentele bui,maar vaneen langdurige
depressie diezich overeen belangrijk deel
vangehele stroomgebied uitstrekt. Hoge
afvoeren zijn geen 'event'-verschijnselen,
maar een verschijnsel watzich gedurende
langere tijd opbouwt;

•

Doordatgrote sttoomgebieden in absolute
zin aleen enorme bergingscapacireit
bezitten (allebodems,meren, veengebieden en alleniet bebouwde oppervlakten),
moet ergveelberging extra gecreëerd
worden om het effect merkbaar te laten
zijn;

•

Naast dehydraulische analyse(deprecieze
loopvan het water doordebodem en in
het kanaal)zou deanalysevan hoogwaters
in veelgevallen ookeen analysevan de
waterbalansen voor het totale stroomgebied moeten inhouden (een hydrologische
analyse:hoeveelwater iswaar in het
stroomgebied aanwezig,wat isdetoestand van het stroomgebied alshet begint
te regenen?).De hoogwaterproblematiek
iszowel een hydrologisch alseen hydraulisch probleem.

Conclusies
Uitbovenstaandeblijkt datde effectiviteit
vanbergingafhankelijk isvandeschaalvande
stroomgebieden endegebeurtenissen voorafgaand aanextremeneerslag.Samengevat leiden
deconcepten voorde reactievangrote stroomgebieden tot devolgende constateringen:
•

Binnen grote stroomgebieden worden
individuele afvoerpieken uitgemiddeld.

Uitkomstenvooreenmodelmetweinigeneenmodel metveelbergi

Systeem met weinig berging
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Voorregionale en lokalesituaties (ookals
onderdeel van degrote stroomgebieden) leiden
dezeconcepten tot het volgende:

r\ A A

•

Inde lokalesituatie iswateroverlast vaak
weleen incidenteel 'event', veroorzaakt
doorintensieveregen opeen klein oppervlak (alsvoorbeeld dewateroverlast die
regelmatig optreedt in het Westland).
Dezevormen van wateroverlast worden
maar in beperkte mate bepaald door de
voorafgaande gebeurtenissen (kleine
regio's hebben een veelgeringer 'geheugen');

•

Lokalewateroverlast alsgevolgvan incidentele buien kan weldegelijk verminderd worden door het creërenvan exrra
berging.Het betreft hier echtereen lokaal
probleem met een bijbehorende lokale
oplossing;

.- ^

afvoer

Systeem met veel berging

FT^fT^
^.ftlAA.JMvA
CZDberging 1 H I neerslag

afvoer

_À/w4_

H 2 O 1 5-2002

19

PLATFORM

• Extrabergingstelthettijdstip van'overstromenvandeberging'uit.Lokaalen
regionaalkandusgeprofiteerd worden
vandezeextraberging;
• Analysevanlokalegebeurtenissen isveel
meereenbeschrijvingvandeexacteloop
vanhetwaterdoordebodemenhetkanaal,
en isdusmeereenhydraulisch probleem
enmindereenhydrologischprobleem.
Het is duidelijk datbovenstaandeoverwegingenaanleidinggeventoteenheroverwegingvande gevolgenvanbergingbovenstroomsopdeextreemhogeafvoeren.Ditleidt
tevenstotenigescepsisbetreffende de effectiviteitvandestrategievanhetcreërenvan
extrabergingbovenstrooms tervoorkoming
vanextreemhogeafvoeren.Hetcreërenvan
extrabergingbovenstroomszalslechtsde
overlastvandematighogeafvoeren regionaal
enlokaaldoenverminderen.Voorhetverminderenvandeextreemhogeafvoeren vanRijn
enMaasisdezemaatregelnietvoldoende.
De conclusievanditartikelisniet:bovenstroomsemaatregelenzijn nutteloostervoorkomingvanhoogwater.We willenechterplei-

tentegende suggestiedatalleproblemenopgelostkunnenwordenalswe maarvoldoende
maatregelenbovenstroomswerente treffen.
Hoeweldezemaatregelenmogelijk een bijdrage
zullenleverenaanhetoplossenvanproblemen
indemiddelhogeregionenvanhetafvoerregime, zalhuneffectiviteit bijzeerhogeafvoeren
opde RijnendeMaasgeringzijn.
DeCommissieWaterbeheer 21e eeuw
spreektduidelijk over"hetnietlangerafwentelenvande problemen op benedenstroomse
gebieden",maarwe moetenoppassendat,door
eente grootgeloofinvasthoudenvanwater,de
maatregelenafgewenteld worden op debovenstroomsegedeelten.Gelukkigbiedenderecente
plannenvoorhetwaterbeheervoldoendeaanknopingspuntenomookinhetgevaldatde
maatregelenbovenstroomsonvoldoendeblijkentehelpentocheeneffectief waterbeheer
vorm te geven. «
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