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Eenintegraleverkenningnaar
waterenruimteinRijnenhurg
(Utrecht)

hetAmsterdam-Rijnkanaaltehoogdreigtte
worden.Ditvoorkomtdatdevijzelgemalen in
hetstedelijk gebiedvanUtrechtenNieuwegeinwordengetroffen dooreenmaalstop.Om
problemen indestad tevoorkomen, houdt
Rijncnburg tijdelijk zijn watervast.Detrits
vasthouden,bergenendanpasafvoeren (CommissieWaterbeheer21eeeuw)istoegepastnog
voordatzewasuitgevonden.Wanneerinde
toekomst nogzwaardereregenbuiengaanvallen,zoalshetrapportvoorspelt,wordthetrisicovanwateroverlastinhetgebiedsteedsgroter.VoorNieuwegeinvragende
klimaatvoorspellingen voordetoekomstspecialeaandacht,wanthetwatersysteem kanin
dehuidigesituatiedebuienmaar nauwelijks
verwerken.Meerregenzalonvermijdelijk tot
proble

1leiden.
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HetgebiedRijnenhurg bij Utrechtisalsindsjaren inbeeldvoorverstedelijking. Rijnenburg isdaarnaasteen.geschiktelocatievoorwaterberging. Als Rijnenbmg daadwerkelijk inontwikkelingwordt
genomen,creëertdit kansenvoormulti-Junctioneel ruimtegebruikeneenkwaliteitsimpulsvan het
watersysteem. Hetproject'Wateren ruimte inRijnenburg' brciujtde kansenenderandvoorwaarden
vooreenduurzaam watersysteem m beeld.Deuitwerkingvankansenenrandvoorwaarden naar
iuriclitiiu|.«cliet.scnvertaaltdezenaardeperspectieven voorde ruimtelijkeplanvorming.
DatwaterinRijncnburgeen belangrijke
rolspeeltgeziendepositiebinnen hetregionalewatersysteem,washet HoogheemraadschapDeStichtseRijnlanden endeProvincie
Utrechtaleentijd duidelijk. Hetderdedeel
vandeVijfde NotaRuimtelijke Ordening,dat
eindvanditjaar wordtverwacht,zalzichuitsprekenoverdeliggingvanderodecontouren,
diebepalenofRijnenburg blijft behorentot
hetGroeneHartofdenieuwste uitbreidingswijkwordtvoordegemeenteUtrecht.Het
hoogheemraadschap endeprovinciewillende
dynamiekdieontstaat rondRijnenburg wanneerhierverstedelijking gaat plaatsvinden,
aangrijpen omdelocatieenhet watersysteem
inhetbijzonder eenkwaliteitsimpuls te
geven.Gezamenlijk hebbenzehet initiatief
genomeneenwatertoets uit tevoerenvoor
Rijncnburg, opeenmanierdieruimtelijk illustreert hoeduurzaam waterbeheer incombinatiemetfuncties wonenengroen in Rijnenburgeenhoogwaardige leefomgeving kan
scheppen.

het wateraan-enafvoeren. Eenoudestroomruggeeft het landschap enigreliefeneen
zandiger ondergrond, terwijl delagergelegen
komgronden aanweerszijden hiervan uitklei
opveenbestaan.Delageredelen hebben bijzonderepotenties voor natuurontwikkeling,
zoalsdekarakteristieke hooigraslandsoorten
enkwelgebonden plantensoorten inslotenen
oeverslatenzien.
Watersysteem en omgeving
DelenvanRijnenburg staanindewinter
vrijwelblank.HetgemaalBijleveld,aande
noordzijde,wordtuitgezet wanneer hetpeilin

Concluderend
Eennieuwewoningbouwlocatie inRijnenburgkrijgtmetbijzondere randvoorwaardentemaken.Hetomringend stedelijkgebied
staathetwaterbijna aandelippen.Tegelijk
vraagthethuidigebeleideenduurzaam
watersysteem dattotindeverretoekomsten
indebredereregionalecontextwaterproblemenvoorkomt.Hethuidigewaterlevenlangs
slotenenoeverstoontaandatzichinhet
gebiedeenwatersysteem metgevarieerdeen
bijzondere natuurwaarden kanontwikkelen.
Bedreigingenenkansendieonderbouwd
wordenindewatertoets.
Uitgangspunten voor een toekomstig watersysteem
Deuitgangspunten diewordengehanteerdvooreentoekomstigwatersysteemin
Rijnenburgweerspiegelendeambitiesvoorde
ontwikkelingvanhetwatersysteem.Dezeliggenaandeenekantzohoogmogelijk omzo
veelmogelijk waterproblemen tevoorkomen
eneenhoogwaardigwater-ecosysteem tecreë-

Rijnenburg ligt aanderand vandegrote
stedelijke gebieden vanUtrecht(Leidsche
Rijn)enNieuwegein, metalshardebegrenzingdesnelwegenA12enA2.Aandewestkant opentzichhet weidse,groeneveenweidelandschap,waaraandezuidrand de
Hollandse IJsselkronkelt.Het watersysteem
kenmerkt zichdoor het slagenlandschap:
smallesloten langs langgerekte weidepercelenenbredeweteringen dwarsdaarop,die
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ren.Aandeandere kant zijn zegetoetst aan de
praktijkom combinaties met andere functies
mogelijk te maken.

Seizoens- en piekberging
Waterpeilvariatieindeloopvan het zomerhalfjaar

Duurzaam waterbeheer
Duurzaam waterbeheer stelt andere eisen
aan het watersysteem dan tot nu toegebruikelijk waren.Water moet worden vastgehouden
en geborgen in plaats van dat het wordt afgevoerd alser teveelvan isen aangevoerd zodra
een tekort ontstaat. Duurzaam waterbeheer
houdt ook in het benutten van de natuurlijke
potenties van het watersysteem. De uitgangspunten voor duurzaam waterbeheer inRijnenburg zijn als volgt gekozen:
Tenaanzienvan seizoensberging, het bergenvanwateroverschotten in het natte
(winter)halfjaar om watertekorten die in
hetzomerhalfjaar ontstaan hieruit aan te
vullen (zieafbeelding 2): deruimte voorseizoensberging moet voldoendezijn om een
gemiddeldjaar teoverbruggen zonder dat
waterinlaat vanbuiten hetgebied nodigis;
Ten aanzien van piekberging, het kortdurend bergen van hevige regenbuien: de
ruimte voor piekberging moet in stedelijk
gebied voldoende zijn om een bui met een
hcrhalingstijd van éénmaal per 50jaar op
tevangen en moet in landelijk gebied voldoende zijn om een bui met een hcrhalingstijd vanéénmaal perjaar op te vangen.Tijdens de bui blijft de afvoerfactor
van 1,5liter persecondeper hectare,de
basis-afvoer die standaard wordt toegestaan voor landelijk en stedelijk gebied, als
uitgangspunt gehandhaafd;
Daarnaast isuitgegaan vaneen maximale
peilfluctuatie van 50cm,omdat bij een
dergelijke peilfluctuatie nog een diversiteit aan ecologische ontwikkeling mogelijk
is.Grotere peilfluctuaties stellen grenzen
aan de natuurlijke ontwikkelingsmoge-

Ajb. 3:

Afb.2:

Seizoens-enpiekbcrgincj.

lijkheden, maar ookaan andere vormen
van medegebruik zoals recreatie;
Het creëren van een ecologische gezond
watersysteem vormt voor Rijnenburg het
uitgangspunt. Dit stelt eisen aan inrichting en beheer:voldoende ruimte voor
flauwe taluds,aanleg van natuurvriendelijke oevers,creëren van diversiteit in
waterdiepten en watcrmilieus, ecologisch
beheer en onderhoud van oevers en watergangen;
Waterstromen met eengoede kwaliteit
blijven gescheiden vanstromen met een
slechtere kwaliteit, bijvoorbeeld afkomstig
van intensiefgebruikt stedelijk gebied;
Ingebieden met belangrijke ecohydrologischewaarden krijgt de ontwikkeling van
eengezond, hoogwaardig ecosysteem prioriteit boven minder kritische functies, bijvoorbeeld infrastructuur.

Klimaatverandering
Devoorspelde klimaatveranderingen zijn
beschreven in minimum-, midden- en maximumscenario's voor 2050en n o o ' l Voor Rij-

nenburg isuitgegaan van het maximumscenariovoor 2050,dat overeenkomt met het voorspelde middenscenario voor 2100:degemiddeldejaarneerslag stijgt met zes procent, de
gemiddelde verdamping perjaar stijgt met
acht procent en deneerslagintensitcit neemt
toe met 20procent.

Waterberging Nieuwegcin
Omdat Nicuwegein ruimte tekort komt
om de hoeveelheid waterberging te realiseren
die inde toekomst nodigzalzijn, isvoor Rijnenburg alsuitgangspunt gekozen dat 85procent van de bergingsruimte die Nieuwegein
nodig heeft, in Rijnenburg wordt gerealiseerd.
Het overigedeel vandewaterberging lost
Nieuwegein zelfop.

Stedelijke opgave
Deverstedelijkingsopgave voor Rijnenburg isnogonbekend en zalafhangen van
politieke keuzes ten aanzien van het gewenste
woonmilieu opdezelocatie.Voorlopig isuitgegaan van een extensiever type verstedelijking
dan in LeidscheRijn plaatsvindt: 25procent
bebouwd oppervlakin plaats van 35procent.
Het overigedeel bestaat uit water en groen.

oorbeeldvande ruimtelijkeweergavevande modeluitvoer.

Duurzaam watersysteem voor Rijnenburg: resultaten
Deconsequenties van duurzaam waterbeheer voordeinrichting van Rijnenburg zijn
stap voor stap in beeld gebracht. De berekeningen zijn uitgevoerd met een waterbalansmodel
met tweemodules:één voor het berekenen van
seizoensberging en één voor piekberging. Het
model isflexibel en inzichtelijk van opzet en
eenvoudig tegebruiken.Viaeen koppeling mer
Arcviewgeeft de uitvoermodule direct ruimtelijk inzicht in de benodigde berging perdeelgebied,de verschillen tussen deelgebieden en
deverhouding tussen benodigde ruimte voor
piekberging en voor seizoensberging (zie
afbeelding 3).
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Resultatenvandescenario'sien2:waterberginginRijnenburg bijduurzaamwaterbeheerindehuidigesituatieenbijklimaatveranderingtot2050.
Scenario 1: duurzaam waterbeheertoegepastin
dehuidigesituatie,zonderklimaatverandering:
vasthouden,bergen,danpasafvoeren
Water vasthouden voor het overbruggen
van eengemiddelde zomer en het opvangen
van regenbuien binnen het gebied (zie uitgangspunten) betekent dat 35procent van Rijnenburg(420 van 1200ha) moet worden
bestemd voor waterberging, uitgaande van een
toelaatbare peilfluctuatie van 50cm.Hiervan is
30procent bestemd voor scizocnsbcrgmg(voor
het aanvullen van het watertekort m de
zomerperiode) en vijfprocent voor piekberging
(voor het opvangen van hevige regenbuien).
Afbeelding 4toont opschaal de benodigde
ruimte voorseizoens-en piekberging in Rijnenburg voorde scenario's 1 en 2.Het huidige
oppervlak aan openwater in Rijnenburg
bedraagt ruim acht procent. Deruimte voor
peilfluctuatie is30cm.Het huidige watersysteem voldoet dus niet aan degekozen uitgangspunten voor een duurzaam watersysteem.
Overige conclusies uit berekeningen seizoensberging en piekberging (onder de gedefinieerde uitgangspunten):
landelijk/stedelijk gebied:
Debenodigde ruimte voor scizoensberging
in landelijkgebied isanderhalf tot twee
maal groter dan in stedelijk gebied, doordat deverdamping in landelijk gebied
hoger is.Debenodigde ruimte voor piekberging in landelijk gebied iseven groot
als in stedelijk gebied, wanneer bij hevige
buien geen water in de bodem infiltreert.
In klei-en veengebied, waar de infiltratiecapaciteit laagis,vormt dit een plausibele
aanname.Wanneer eendeel van het water
inde bodem infiltreert en hier geborgen
wordt, isde benodigde ruimte voor piekberging aan het oppervlak vijf tot tien
maal zo klein.
verdamping vanafopen water:
Deextra verdamping vanafhet open water

Ajb.5:

Resultatenvandescenario's3 en4:waterbergingbijeenstedelijkeinrichtingvanRijnenburg enwaterbergingvoorNieuwegetn.

oppervlak dat bestemd isvoor waterberging,vergroot het watertekort en leidt tot
een toename van de benodigde seizoensberging met 25procent ten opzichte van
desituatie waarin dezeextra verdamping
niet wordt verdisconteerd.
Scenario2:consequentiesvanklimaatverandering voorwaterbergiug(klimaatverandering volgens
maximum-klimaatscenanovoor2050)
Klimaatveranderingen leiden tot een toename van het watertekort in de zomer en heviger regenbuien. Debenodigde ruimte voorseizoensberging zowelalsvoorpiekberging neemt
daardoor toe.Detotale benodigde ruimte voor
waterbergingin Rijnenburg, rekening houdend met klimaatveranderingen, bedraagt in
dat geval37procent (450van 1200ha,zie afbeelding4).

de kwaliteiten zich vermengen, blijft de waterberging voorNieuwegein gescheiden van het
watersysteem in Rijnenburg.
Scenario4:waterberging bijeenstedelijke
inrichting vanRijnenburg
Bijeen verstedelijkingspcrcentagc van25
procent, overeenkomend met 300ha bebouwd
oppervlak, bedraagt de benodigde ruimte voor
seizoens-en piekberging in Rijnenburg 250ha
(dit isexclusiefdewaterberging voor Nieuwegein). Hiervan isongeveer dehelft bestemd
voor seizoensberging en dehelft voor piekberging. Dewaterberging voorNieuwegein legt
een ruimtebeslag van400ha.Deresterende250
ha isgroene ruimte. Afbeelding 5 brengt de
benodigde oppervlakte voorwaterberging volgens scenario 3 en4in beeld.

Conclusies
Scenario3:ruimtevoorwateruitNieuwegein
Het huidige oppervlak van het watersysteem in Nieuwegein bedraagt drie tot vier
procent van het totale stedelijk gebied.De
ruimte voorpeilfluctuatie is20cm.De benodigde ruimte voor seizoens-en piekberging,
volgens deuitgangspunten voor duurzaam
waterbeheer en klimaatverandering bedraagt
bijna 70procent van het stedelijk gebied van
Nieuwegein, ofwel 500ha.Ditgeldt bij een
peilfluctuatie van 50cm.Binnen het stedelijk
gebied van Nieuwcgcrn isdeze ruimte met
meer in tepassen.Wanneer 85procent van de
benodigde ruimte voor waterberging wordt
gerealiseerd in Rijnenburg, legtdit een ruimteclaim opdeze locatievan400ha (uitgaande
van 50cmpeilfluctuatie). Afbeelding 5geeft
dezeclaim voorRijnenburg ruimtelijk weer.
Het water dat uit Nieuwegein naar Rijnenburg wordtgebracht, heeft een matige
kwaliteit,doordat bij deinrichting van Nieuwegein dekwaliteit van het watersysteem
nooit een uitgangspunt isgeweest.Om te
voorkomen dat waterstromen met verschillen-

Het toepassen van deprincipes voor duurzaam waterbeheer (scenario 1)zorgt voor de
grootste toename van debenodigde ruimte
voor waterberging. Deinvloed van klimaatveranderingen isin vergelijk hiermee klein.
Verstedelijking in Rijnenburg leidt tot een
andere opgave voor het watersysteem dan in
het huidige, landelijk ingerichte gebied.
Het creëren van grote waterplassen voor
het bergen van water leidt tot extra verdamping en vergroot daardoor de watervraag.

Inrichtingsmodellen
Deberekende hectares zijn vertaald in
mogelijke ruimtelijke streefbeelden voor Rijnenburg.Deruimtelijke beelden leggen de
relatie tussen de hydrologische berekeningscijfers en de consequenties voorde ruimtelijke
ordening.Dedriegeschetste ruimtelijke
streefbeelden gaan alleuit vangrote wateroppervlakten voordewaterberging voor Rijnenburg inNieuwegein, maar verschillen in de
compactheid van bebouwing en demate waarin zedenatuurlijke kenmerken van het gebied
benutten.
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Afb.6:

Hetstroomru^cnlandschap,hetparklandschapendenetwerkstad. '

Driestreefbeelden zijn geschetst, elk vanuit een verschillend perspectief Afbeelding 6
toont dedriestreefbeelden naast elkaar.

Stroomruggenlandschap
Deruimtelijke inrichting volgt in dit
model de natuurlijke vorm van het landschap.
De iets hogergelegen stroomrug wordt
bestemd voor bebouwing. Delagere komgronden bieden ruimte voor waterberging en
natuur. Dewaterberging voor Rijnenburg
vindt plaats in de plas aan de noordzijde. Deze
plas krijgt een goedewaterkwaliteit doordat
bijdestedelijke inrichting van Rijnenburg
verontreiniging van het water wordt voorkomen. Deplas aan dezuidzijde isbestemd als
waterberging voorNieuwegein. De waterkwaliteit in dezeplas blijft matig totdat in
Nieuwegein voldoende maatregelen worden
getroffen om ook verontreiniging van het
water te voorkomen.

Parklandschap
Dit model lijkt op het stroomruggenlandschap,maar gaat uit vaneèn lagere bebouwingsdichtheid. Debebouwing vindt verspreid over destroomrug plaats en er blijft
veelruimte voor natuur en recreatie.De
waterberging wordt opvergelijkbare opgclosr
als in het voorgaande model.

gebied.Dit gebied kan zich ontwikkelen tot
een waardevol natuurgebied.

Communicatie richting ruimtelijke
planvorming
Deresultaten vandestudie zijn vroegtijdig in de vorm van een workshop onder de
aandacht gebtacht van ruimtelijke planvormers en enkele belangenorganisaties. Hoewel
opdit moment geen sprake isvan een concreet
gemeentelijk plan ofbesluit voor de locarie Rijnenburg, is het voortrajecr van de ideevorming
over mogelijke verstedelijkingsopties reeds in
ganggezet. Het hoogheemraadschap en de
provincie willen viadewatertoets Rijnenburg
water binnen deze ideevorming een belangrijkeplaats tegeven.Deresultaten van de watertoets zullen ookeenplaats ktijgen binnen het
streekplan. In de watertoets verstrekt deregionalewaterbeheerder deinformatie diede
ruimtelijke planvormers hiervoor de nodige
handvatten geeft. In het proces van informeren,adviseren, beoordelen en besluitvormen
over water in ruimtelijke plannen isde eerste
stap dus gezet.
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Netwerkstad
Dit model heeft een volledig andere
invalshoek en richt zich opde aansluiting bij
aangrenzende stedelijke gebieden en infrastructuur. Desituering van de bebouwing in
een band langsdebestaande infrastructuur
zorgt vooreengoede ontsluiting. De intensievewijze van bebouwing laat veelruimte voor
water en natuur. Deranden langs het water
bieden mogelijkheden voor deinrichting van
stranden en havens voordewaterrecreatie.De
grote waterplas biedt ruimte voor de berging
van water uit Nieuwegein. De waterberging
voor Rijnenburg vindt plaats in natte weilanden en rietlanden aan dezuidzijde van het
24
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naarde wateropgavc voor Rijnenburg Utrecht.

