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bewerkstelligen enbewaken vankwaliteit.
Enerzijdsgaathetomchemischekwaliteiten(conform deMTR-lijst)en anderzijds
omecologische.

WatervisieVallei&Eem:
kansen,keuzenencoalities
voorduurzaamwaterbeheer
IR. H E N K NOBBE, WATERSCHAP VALLEI & EEM
IR. MAARTEN WITBERG. N I E U W E GRACHT, STAD MILIEU LANDSCHAP

RondKerstmisverschijntdedefinitieve versievan deWatervisievan Waterschap Vallei& Eem.Zij
draaft detitel 'Kansen,keuzenencoalities'.Hiermeezeihetwaterschapdetoonvoorhettoekomstige
waterbeheer:detaken zogoed mogelijk zelfstandig uitvoerenentegelijk inzetten opsamenwerking
omextradoelenopKerngebiedvanwaterbeheerterealiseren. Hetwaterschap kiestvooreenvisieop
waterbeheerdieniet zozeerderuimtelijke ordening'overdoet'alswelvoorwaardensteltaan ruimtegebruiken mogelijkeveranderingen daarin. Daarnaast claimt Waterschap Vallei& Eem ruimtevoor
hetbeheersen vanwateroverlast enhctvenvezenlijken van kwaliteitsdoelen. Oogvoordelokalesituatie ishierbijsteedsuirgangspuntgei
Dewatervisieiseenuitwerkingvande
opdrachtdiegesteld isdoordeCommissie
Waterbeheer2ieeeuw.Hetgaatomeentrendbreukinhetwaterbeheer.Decommissieconcludeert,datderuimtedieinNederlandvoor
hetwaterbeschikbaar is,tekleinisgeworden.
Naastoverlastproblemen, dieherenderinhet
landsteedsvakeroptreden,komthierdoorook
dewaterkwaliteit inhetgedrangendaarmee
allerleigebruiksfuncties instadenland.Op
eenaantalplaatsenspelendaarbovenopveiligheidsproblemen;ookbijVallei&Eem.Deverwachteklimaatveranderingzaldezeproblemennogversterken.
Decommissiekiestvoorverduurza-mingen
stelteenaantalalgemeentoepasbareprincipes
voorzoalsdetritsvasthouden-bergen-afvoeren.Ditkannietinelkgebiedopdezelfdemanier
wordenuitgewerkt.Daarvoorbestaanreveel
ruimtelijkeverschillenenteveeleigenaardighedeninregionalewatersystemen.Eengebiedsgerichteuitwerkingisdaarom noodzakelijk.
FormeelgeziensluirdevisieaanbijdeStartovereenkomstWaterbeheer21eeeuw:hetactieplanvanrijk,provinciesenwaterbeheerdersop
wegnaareennationaalbestuursakkoord.
De wateropgave
Doelvandezeprocedureishetwatereen
sturende roltegeveninderuimtelijke ordening.Tegelijkertijd iswaterbeheer inwezen
faciliterend: zonder ruimtegebruik iswaterH20
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beheernietnodig.Watervisies,eneigenlijkook
stroomgebiedsvisies,zijnermetomhetwerk
vanderuimtelijke ordening'overtedoen'.De
kerntaken vanhetwaterbeheer dienenalsuitgangspunt vooruitsprakenoverhetruimtegebruik.Hetgaatom:
waarborgen vanveiligheid.
BijVallei&Eembetreft heteenonderscheidtussen binnen-en buitendijkse
gebieden;
voorkomenenbeheersenvanoverlasr.
Tussenstedelijkeenlandelijkegebieden
bestaateenverschil,evenals tussen wateroverlastgebicdenenanderegebieden;

Methetoogophetduurzaam uitvoeren
vandietakenkandangebiedsgewijsbezien
wordenofruimtegebruik strijdig ismetwaterbcheerdoelcn(bouwenindiepegebiedsdelen)
ofzejuist meehelpenrealiseren(eenmoerasnatuurgebied waarseizoensbergingplaarsvmdtj. Hetkanookzijndatheteneofhet
andereruimtegebruik ineengebiednietzoveel
verschilmaakt.
Indewatervisiestaat,uitgesplitstnaar
aardenlocatie,deopgavediehetwaterschap
zichsteltvanuitdegenoemdekerntaken.De
relatieruimtelijke ordening-waterkomt tot
uitdrukkingdooreenbeschrijvingvan:
deconditieswaaronderruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn,
dedirecteruimteclaim voorduurzaam
waterbeheer,zoalsvergrotingvanhet
oppervlaktewater
endemogelijkheden voorcoalitiestussen
waterbeheerenruimtelijke functies.
De Gelderse Vallei
DeGelderseVallei,tussendeUtrechtse
HeuvelrugendeVeluwe,staatdelaatste tijd
vooralbekendomzijn intensieveveehouderij.
Maardaarnaastzijnerveelprachtigelandgoederen tevindenzoalsKallenbroek,waardevollenatuurreservaten zoalsGrootZandbrink
enpiepkleinewaterpareltjes zoalshetMeeuwenkampje (nabijVeenendaal).Hetgebied
heeft eenaantrekkelijk woon-enwerkmilieu
enkentgrotestedelijkegebieden.InAmersfoort, Ede,WageningenenVeenendaalwonen
samenruim300.000mensen.
Hetgrootstedeelvanhetwatersysteem
vanVallei&Eembestaatuitbeken.Demeeste
daarvanstromen uitinhetValleikanaal,dat
samenmetdeEemdedrager vormtvanhet
watersysteem.Inhetnoordenzijn polders

Ajb.
coalitiezones:
schoon stroomgebied

natuur bovenstrooms

waterparels:
isoleren en bufferen
van natuurgebiedjes
bij kleine kwelvensters
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landbouw benedenstrooms
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(Eemland enArkcmhecn). Het Binnenveld is
een oud veengebied.
Deuitgangssituatie voor het waterbeheer
in deGelderseValleien omstreken verdient
verbetering. Langshet Valleikanaal komt
periodiek forse wateroverlast voor, voor het
laatst in 1998.Op veleplaatsen isde waterkwaliteit onder de maat. Dit heeft in eerste
instantie repercussies voor natuurwaarden,
maar ookvoor de landbouw en voor stedelijk
water leidt dit tot knelpunten. Het rijksbeleid
isvoor heel Nederland gericht op een gelijke
'basiswaterkwaliteit'.
In hetgebied vanVallei&Eemblijft deze
kwaliteit nog lang beïnvloed door stikstof- en
fosfaatbelasting uit de landbouw, de afvalwaterzuiveringen en uit riooloverstorten.
Het binnen afzienbare termijn realiseren
van dezebasiskwaliteit isdaarom al behoorlijk
ambitieus.Ingebieden waarde basiskwaliteit
het einddoel is,zal het waterschap zich,onder
voorwaarden, faciliterend opstellen ten opzichtevan het ruimtegebruik. Deze basisgebieden
beslaan het grootste deelvan Vallei&Eem.
Maarerzijn ookgebieden die- mede
dankzij waterkwaliteit en waterbeheer -een
hoge landschappelijke en natuurwaarde hebben ofkunnen krijgen. Hier kunnen extra
watcrbchcerdoelen,die het hele grondgebied

van nut kunnen zijn, worden gehaald. In deze
'plus-'gebieden isdeambitie hoger; naast een
extra inspanning voor realisatie ligt het in de
rededat hier wèlstrengere voorwaarden aan
het ruimtegebruik gesteld worden. Deze plusgebicden zijn afgebakend volgens het gcdachrengocd van destroomgebiedsbenadering, dat
wil zeggen passend in een deelstroomgcbied
(zieafbeelding 1).

De grondplaat
Debasis-en'plus-'gebieden zijn uitgewerkt ineen zogenaamdegrondplaat (afbeelding 2).Alseerstestaat hierop verbeeld een
indicatie van deruimteclaim dienodig isom
duurzaam waterbeheer tekunnen realiseren.
Hieronder vallenenkelebuitendijkse gebieden
dievanwegedeveiligheidgevrijwaard moeten
blijven van verstedelijking (uiterwaarden langs
deNederrijn en een buitendijks deelvan Eemland).Daarnaast islangs het Valleikanaal en in
het Binnenveld een aantalgebieden aangewezen waarperiodiek bergingvan (regen)water
tot op het maaiveld zalplaatsvinden. Deze
gebieden vallendeels samen met de noggrotendeels intacte Grebbelinie:het 18eeeuwse
militaire verdedigingswerk, dat diende om
gecontroleerd gebieden te inunderen bij aanvallen over land om Utrecht en Holland te

beschermen.Zoontstaat een nieuwe functie:
het beheersen van wateroverlast,vooreencultuurhistorisch waardevol object.
Tenslotte zal per watergang bekeken moeten worden ofhet invullen van de trits 'vasthouden-bergen-afvoeren' leidt tot een aanpassing vandie watergang, bijvoorbeeld door hem
uit tevoeren met een zogenaamd accoladeprofiel.Overigens kunnen dergelijke profielen een
belangrijke rol spelen in het inrichten van natteecologische verbindingen. Ook aangegeven
zijn gebieden waar het waterschap kansen ziet
om in samenwerking met anderen waterbeheerdoelen terealiseren (coalitiegebieden). Het
gaat hier vooralom gebieden met hogepotentiële -natuur- en landschapswaarden.
Voorbeelden zijn het Binnenveld en het als
'schoon deelstroomgebied' in te richten gebied
rond deSiberié'nbeeken de Romselaarsebeek.
Onderscheid bestaat tussen gebieden waar
het waterschap in beginsel neutraal staat ten
opzichte van het ruimtegebruik en gebieden
waar voorwaarden aan inrichting en gebruik
worden gesteld.Toekomstige overlastgebieden
bijvoorbeeld worden beperkt in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Daarom zijn op de grondplaat langs een aantal stedelijke gebieden verstedelijkingsgrenzen getrokken. Daarnaast
moet de landbouw soms beperkt worden in
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Watervisie Vallei & Eem
DeGrondplaat
landelijk gebied: basisgebieden
Landelijk gebied met deelstroomgebiedgrens| \
Invullen trits: vasthouden, afvoer vertragen|_
landelijk gebied: plusgebieden
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vaker dan 1/10 per jaar
Coalitiezone (vnl. natuuren landschap)=
Waterloop met hoge waterkwaliteit
Waterparel met indicatie buffergebied
(geïsoleerd kwelvenster van hoge kwaliteit)
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stedelijk gebied
Stedelijk gebied: duurzaam waterbeheer
Stedelijke opgave beheer waterloop
Verstedelijkingsgrens"i
veiligheid
uitendijks gebied, overstromingsrisico i|
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zijn ontwikkelingsmogelijkheden; in een bergingsgebied zal rekeninggehouden moeten
worden met (tijdelijke) beperking van de
betreedbaarheid en opbrengstschade; ook in
coalitiegebieden kunnen beperkingen nodig
zijn.Tenslotte zijn erzogenaamde waterparels
onderscheiden:geïsoleerde kwelgebiedjes met
een bijzondere natuurwaarde,diemeestal als
natuurreservaat beschermd zijn (bijvoorbeeld
Allemanskampje). In een (afte bakenen)
bufferzone daaromheen kunnen gebruiksbeperkingen nodig zijn.

Uitwerking in deelstroomgebieden
Het waterschap isverdeeld in deelstroomgebieden.Hier wordt detrits 'vasthouden bergen -afvoeren' ingevuld. Het begint met
maatregelen in het haarvatenstelsel,daar waar
de regenvalt.Dan in het lokale bergingssysteem en tenslotte op regionaal niveau.
•

•

Deaard van het beeksysteem en de zandige
grondslag waarin het freatisch grondwater
stroomt, leiden erdesondanks toe dat
bovenstrooms vasthouden en vertragen
van de afvoer zijn grenzen kent. Berging
van bovenstrooms gevallen regenwater in
en om de midden- en benedenlopen van de
beken zal altijd nodig zijn;
Demaatregelen dienen voor het vergroten
van desponswerking van het gebied. Deze
metafoor geldt niet alleen voor een lege
spons die water opzuigt, maar ookvoor
een vollewaar geen druppel meer bij kan.

•

Dit betekent dat op elk niveau een zekere
buffer moet bestaan.Afstemming moet
waarborgen dat niet allesponzen precies
op hetzelfde moment volzijn en tot overlast gaan leiden in het regionale systeem;
Tenslotte isde beoordeling van de omvang
van demaatregelen (hoeveel is"zoveel
mogelijk" vasthouden?) in relatie tot het
gewenstegrondgebruik een politieke
kwestie.

Deuitwerking in de watervisie betreft een
voorzet indevorm van een beschrijving van
mogelijke maatregelen; als voorbeeld noemen
wehier het Binnenveld.
Voorbeeld: het Binnenveld
Het Binnenveld iseen laaggelegen weidegebied, ingesloten tussen deNederrijn, de
Utrechtse Heuvelrug,deVeluwe,Ede,Wageningen enVeenendaal. Indit gebied moet een
bergingsgebied voor regionale wateroverlast
komen. Opde kaart (afbeelding 3)isde contour
van het zoekgebied uit de Bergingskansenkaart
Utrecht aangegeven.Tegelijk heeft het Binnenveld grote natuurwaarden, zoals m de
BlauweHel en de BennekomscMeent.Periodieke berging van gebiedsvreemd water is in
deze kwetsbare kwclgebiedcn problematisch;
daarom denken terreinbeheerders aan het
omkaden vandereservaten.Aande andere
kant isde regionale wateroverlast een 'fact of
life'; dezezalregelmatig optreden,ofernu een
overlastgebied isafgebakend ofniet. Reden

wateropgaven in het binnenveld
/
» /

ecologische
verbinding
door stedelijk gebied
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voor het waterschap om het Binnenveld als
coalitiegebied aan tewijzen, ook omdat het
waterschap niet alleeneen kwantitatief probleem wil oplossen met het Binnenveld, maar
ook,langs deGrift, een natteecologische verbinding mogelijk wil maken.Desteden rond
het Binnenveld kunnen deoverlast in Binnenveld helpen beperken door binnen hun
bebouwde kom zoveelmogelijk bergings- en
infiltratiecapaciteit te realiseren.
Uit dit voorbeeld blijkt dat zowel het
ruimtegebruik, degebiedskwaliteiten als de
belangen van grondeigenaren, terreinbeheerders en bewoners zeer sterk zijn verweven.Wil
het waterschap Vallei&Eemzijn taakgoed
kunnen uitvoeren,dan issamenwerking het
parool.Dit geldr in het hele gebied.
Voorstedelijke gebieden zullen samen met
degemeenten plannen moeten worden ontwikkeld om dewateropgave daar verder in te
vullen.Tedenken valt onder meer aan afkoppelprojecren.
In samenspraak met de landbouwsector
zullen in het buitengebied afvoervertragende
maatregelen moeren worden uitgevoerd. Soms
zullen deze maattegelen zich vooralin en
dichtbij dewatergangen bevinden; vaakook
zullen aanpassingen in her grondwaterpeil
nodig zijn.
Samen met natuur- en landschapsbeheerders en recreatieschappen kunnen belangrijke
waterkwaliteitsdoelen (maar ook bergingsgebieden) gerealiseerd worden tegelijk met het in
stand houden ofontwikkelen van nieuwe (natte) natuur.
Naast dezeinzet opsamenwerking blijft,
zoals de watervisie stelt,Vallei&Eem streven
zijn eigen taken zogoed alsmogelijk uit te
voeren. Inmiddels wordt dewatervisie al informeelgebruikt in contacten met bijvoorbeeld
gemeenten. Deeerste reacties stemmen optimistisch,zowelomdat devisienietgeheel op
technische aspecten leunt alsomdat ze het verband legt met de ruimtelijke vraagstukken van
de gemeenten.

Samenwerking

\ Gearceerd:
\ coalitiezone
\ Binnenveld

^ÉS\

WAGENINGEN

- verstedelijkings\ grenzen
In stedelijke gebieden:
/
over naar duurzaam stedelijk waterbeheer
In overig buitengebied:
C«>
uitwerken trits "vasthouden- bergen'
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buitendijks gebied

Linksen rechts in de(vak)pcrsblijkt hoe
omvangrijk landelijk gezien de ruimteclaim
voor duurzaam waterbeheer is,en hoe kostbaar eenzijdige verwervingen uitvoering zou
zijn. Over de te maken kosten ende hoogte van
een rijksbijdrage isnu nog weinig bekend.Wel
isduidelijk dat bij deeerste schattingen voor
Nederland alsgeheel vooral wordt ingezet op
meervoudig ruimtegebruik, zodat grondaankopen beperkt kunnen blijven.Dit iseen indicatiedat nieuw,duurzaam waterbeheer niet
alleen een probleem van waterbeheerders is,
maar een taak die insamenwerkingzal moeten
worden uitgevoerd. Dewatervisie vanVallei&
Eem heeft dit alsuitgangspunt.«1

