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PeiïbesluitAlmenBiesbosch:
flexibel beheerovbasisvan
grondwaterstanden
M. VAN OIJEN, HOOGHEEMRAADSCHAP ALM EN BIESBOSCH
G. ROOVERS, ORANJEWOUD

wettelijk vereist.Daarnaast blekende grondslagen voordevigerende peilbesluiten verouderd,met name tegen het licht van het nieuwe
beleid om grondwater als leidraad voot het
oppervlaktewatet te kiezen (methode 'Waternood').Voorhet waterschap reden om alle
vigerende peilbesluiten teherzien enée'n
nieuw peiïbesluit tegaan vaststellen voor het
gehele beheersgebied. Dit peiïbesluit moest
aansluiten bij denieuwste ontwikkelingen en
de verdereafstemming tussen het agrarische
warerbeheer en de inliggende natuurgebieden
realiseren.Daarmee staat het gebied voot de
volgende stap:een nieuw peiïbesluit, met het
invoeren van een flexibel peilbeheer,gericht op
derealisatie van dein het gebied gewenste
grondwaterstanden, vastgelegd in een peiïbesluit voor het gehele beheetsgebied.Het peiïbesluit iseind 2000vastgesteld en goedgekeurd.

J. KLEIN, WITTEVEEN+BOS

Proces en besluitvorming
Peilbesluiten staan allang met meer inliet rck.cnvan het optimale (water)pei!vooralleen de landbouw.Natuurbelangen maar ookoverigefuncties van hetwater worden indeafweging betrokken.
Sindsdecommissie Watemood isookderol van ha grondwater in het waterbeheer expliciet naar
vorengebracht. Overdewijze waarop begrippen als 'grondwaterals leidraad voor oppervlaktewater'
en 'flexibel peilbeheervoorzowel landbouw eu natuur' meen waterbchecrsin^siustruineut enjuridisch document kunnen wordengegoten, isechter nogweinig bekend.Het opstellen van een nieuw
peiïbesluit voor het beheersgebied van Hoogheemraadschap van Alm enBiesbosch was aanleiding
omgroudwater als leidraad voorhetoppervlaktewaterbeheer enjlexibel peilbeheer hierin teverankeren endaarmee draagvlak voor hetpeilbeheer bi]zowel denatuurorganisaties als landbouwsector te
verwerven.
Het beheersgebied van het HoogheemraadschapAlm en Biesbosch isaltijd aleen
regiogeweest waarin de waterbeheersing
volop in beweging was.Zoishet gebied in de
jaren zestigverkaveld, waarbij de op het Biesboschgetij gerichte afwatering isgewijzigd en
verbeterd,en heeft deafsluiting van het
Haringvliet begin zeventigerjaren de afwateringverder veranderd.

stedalingen zijn opgetreden in het gebied
waar veenin de bodem voorkomt.
In het beheergebied vigeerden tot in 2000
vijfverschillende peilbesluiten, waatvan het
oudste reeds uit 1988dateerde.Herziening van
minimaal eendeel vandepeilbesluiten was

Aß. 1:
Het beheersgebied van het waterschap
omvat polders indeBiesbosch (Noord- en
Oostwaard) en het Landvan Heusden enAltena. Het van oudsher waterrijk gebied is sterk
agrarisch ontwikkeld en bevatook grote delen
natuur, buitendijks maar ook binnendijks
gelegen.Met name in het Land van Heusden
enAltena kent het agrarisch gebied een aantal
natuutgebieden van importantie, zoals het
Pompveld,Uitwijkse Veld en de Kornse
Boezem.Het waterschap isdan ooksinds het
begin van dejaten negentig bezig met de realisering van ecologische verbindingszones in
her gebied.
Het laaggelegen zee-en rivierkleigebicd
tussen deMerwede endeBergscheMaas heeft
sinds de railverkavelingen een sterke maaivelddalinggekend, lokaalwel40 cm.De sterk20
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Eenbelangrijk startpunt voorde planvorming wasdewens van het waterschap om het
proces te laten begeleiden door een brede groep
waarm alle belanghebbende groeperingen in
het gebied een stem zouden hebben.Dit betekende dat naast de landbouwotganisaties ook
lokalenatuut- en milieupattijen alsmede de
hengelsportfederatie zitting hebben genomen
in deklankbordgroep.Ookzijn externe overheden alsgemeenten, provincie, natuurbeheerders en her ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij in de klankbordgroepvertegenwoordigd geweest.
Devootbereidingvan dekeuzes in de
besluitvorming heeft in de klankbordgroep
plaatsgevonden. Deuiteindelijke keuzes zijn
vastgesteld door het bestuur van het warerschap.

Schematischeweergave van hetopstellenvan hetpeiïbesluit opbasisvan demethodiekWatemood.
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Het doel hiervan isom onnodige waterstandsverlagingen in drogere periodes te verminderen, wateroverlast inlandbouwgebieden te
voorkomen en ervaringen op tedoen met een
andere wijze van peilbeheer dieeen verdere
afstemming tussen natuur en landbouw in de
toekomst ten nutte kan zijn.

Bijdeplanvorming isineerste instantie
uitgegaan van een peilkeuze op basis van een
grondwatergestuurd peilbeheer. Tijdens de
uitwerking volgens dit principe kwam naar
voren dat in dediversepeilvakken peilvcrlaging wenselijk was,onder andere vanwege de
opgetreden maaiveldsdalingen. Het aantal
peilvakken waarin het peilverhoogd zou
worden wasbeperkt. Opdit moment kwamen
de tegenstrijdige belangen tussen natuur en
landbouw hieromtrent duidelijk naar voren.
Het proces leekafte koersenop een 'traditioneel' peilbesluit waarin weinig ruimte zat voor
het afstemmen vandeverschillende wensen
vanuit de natuur en landbouw. Voor het
waterschap wasdit niet acceptabel.Daarom is
ervoorgekozen een nieuwe stap m de afstemming tussen landbouw en natuur te zetten.
Overeenstemming werd gezocht en verkregen
over een experiment met flexibel peilbeheer.

Systematische aanpak
Het opstellen van het peilbesluit opbasis
vandemethodiek Waternood isuitgewerkt in
een aanpak die in afbeelding 1 is weergegeven.
Dewaterpeilen worden daarbij gebaseerd
opdegewenstegrondwaterstanden in het
gebied.Hierbij isvooralde ligging van de
grondwaterstand ten opzichte van maaiveld
belangrijk. Inhet algemeen geldt dat het
instellen van hogere waterpeilen in het oppervlaktewater ookleidt tot hogere grondwater-
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Gewenstegrondwaterstanden bij verschillende soorten grondgebruik
• bouwland op klei:IVofdroger
• bouwland op kleimet zandlagen:IV
• grasland op eenzandbodem: II* (eendroger deelvan II)ofIII
• grasland op klei: IV
• natuur (inditgebied):I,IIofIII

Afb.2:

Grafischeweergaveindelinggrondwaterstanden.
opbrengstdepressie (schade, in %)
wateroverlast

droogte schade

standen. Onderzocht diende te worden welke
grondwaterstanden gewenst zijn en met welke
oppervlaktcwaterpeilendeze grondwaterstanden zogoed mogelijk bereikt kunnen
worden.Doordezebenadering vormen de
gewenstegrondwaterstanden bij het peilbeheer het uitgangspunt, conform het landelijk
en provinciaal beleid.Degewenste grondwaterstanden zijn daarbij afhankelijk van het
grondgebruik en functies vandegronden en
de toegekende functies aande wateren. Ook
het bodemtype isbelangbij het bepalen van de
gewenste grondwaterstanden.
Degrondwaterstand wordt gekarakteriseerd door degrondwatertrap (Gt).Een lageGt
betekent hogegrondwaterstanden (nat)en een
hogeGtbetekent een lage grondwaterstand.
Dezewordt uitgedrukt in een gemiddelde
hoogste (GHG)en eengemiddelde laagste
waterstand (GLG).Hiernaast zijn de gewenste
grondwaterstanden voorde verschillende
soorten grondgebruik samengevat.
In het onderzoek isgekeken naar twee
situaties
degrondwaterstand in een matig droge
zomerperiode (ongeveer overeenkomstig
degemiddeld laagste grondwaterstand)
en degrondwaterstand in een matig natte
winterperiode (ongeveer overeenkomstig
degemiddeld hoogste grondwaterstand).
Om deoptredende grondwaterstanden
gedetailleerder te kunnen beoordelen, zijn
deze vergeleken met degewenste waarden en
vervolgens ingedeeld in vijfcategorieën,variërend van te nat naar tedroog.Deze onderverdeling isper typegrondgebruik, en zonodig
bodemtype,verschillend. Deindeling is in
afbeelding 2toegelicht.
Voorelk typegrondgebruik en bodemtype
kan deoptimale situatie anders liggen.Verder
kan voor bijvoorbeeld natuur de optimale
situatie overeenkomen met een pias-dras situatiewaarbij degrondwaterstand ongeveer
gelijk aan het maaiveld is.
Resultaten

maximale
opbrengst

indeling in categorieën A

-> <-

B
grondwaterstand (m • mv)

A: te nat
B: iets te nat
C: gewenste grondwaterstand
D: iets te droog
E: te droog

-><-

Meteengrondwatermodel zijn de grondwaterstanden in het gehelebeheersgebied berekend.Deberekeningenzijn uitgevoerd vooreen
natteeneendrogesituatie om deGLGenGHG
teberekenen.Terverificatie zijn de berekende
GLGenGHGvergeleken metde gemeten
grondwaterstanden ende grondwatertrappen
dieopdebodemkaart zijn aangegeven.
Daarna isgetoetst in hoeverrede berekendegrondwaterstanden overeenkomen met de
gewenste situatie. Dit isgeptesenteerd met
een knelpuntenkaart (voor een voorbeeld zie
afbeelding 3).
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KnelpuntenGLG-huidigesituatie HoogheemraadschapAlm en Biesbosch
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LegendaKnelpuntenkaart
ietstedroog
gewenst
ietste nat
te nat
Aß).]:

Voorbeeldvaneenknelpuntenkaart.

Deresultaten kunnen alsvolgt worden
samengevat:
• ingrote delen van het gebied voldoen de
huidige peilen uitstekend (vooral
'szomers);

Tabelz:

•
•

in landbouwgebieden ishet plaatselijk te
nat;
voordefunctie natuur ishet plaatselijk te
droog.

Flexibelpeilbeheer: inwelkeomstandighedenwordthethogedanwel lqgcwinterpeilgehanteerd?

neerslag voorgaande
zeven dagen

neerslag voorgaande
drie dagen

neerslag
komende 24 uur

peilinstelling

otot ïo m m

0 tot 6mm

minder dan 8mm
meer dan 8 mm
minder dan 5 mm
meer dan 5 m m
minder dan 4 mm
meer dan 4 mm
nauwelijksneerslag
meer dan 2mm
nauwelijks neerslag
meer dan 2mm
allegevallen

hoog
laag
hoog
laag
hoog
laag
hoog
laag
hoog
laag
laag

6tot 10mm
ïo tot 20 mm

0tot 10mm
10 tot20mm

20 tot 30 mm

0tot 5mm

meer dan 30 mm

allegevallen

Voorbeeld:Deafgelopen zeven dagen viel 15 mm regen.Daarvan viel twaalfmillimeter gedurende de laatste driedagen.Deneerslagverwachting voorde komende dag iszeerlaag.Uit de
tabel volgtdat dan het hogepeilwordtgehanteerd. Derelevante cellen staan cursief
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Belangrijk voor het verloopvan het proces
wasdatdeoptredendegrondwaterstanden in
grote delen overeenkomen met de gewenste
grondwaterstanden in het overwegend agrarische beheersgebied.
Waarknelpunten voorkwamen,zijn peilveranderingen voorgesteld, waardoor de totale
oppervlakte aan te nattegebieden indeze peilvakken kan afnemen van 15tot vijf procent.
Met name 'swinters blijken de belangen van
landbouw en natuur echter tegenstrijdig,
waarbij een 'traditioneel pcilbesluit'met vaste
waterpeilen, de tegengestelde belangen van
aangrenzend gelegen natuur- en landbouwgebieden niet kan overbruggen.
Naar e e n flexibel peilbeheer
Met name vanuit denatuurorganisaties is
in het procesgevraagd om voor (delen van) het
beheersgebied méér tedoen om zowel de
belangen van landbouw en natuur meer recht
tedoen. Hiertoe heeft het waterschap in een
deelvan het gebied voorgesteld een experiment met flexibel peilbeheer testarten. In dit
voorstel kan het tehandhaven peil in een
gebied op twee niveaus worden gehandhaafd,
een hoogofeen lagerpeil.Welkvan beidepeilen ingesteld wordt, wordt door het water-
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schapbepaaldaandeopgetreden neerslaginde
voorgaandeperiode,endeneerslagverwachtingvoordekomende24uur.Tabel2geefteen
vereenvoudigde besliswijze weer.
Dekeuzevooreenhoogoflagerpeilwordt
daarbij bepaald opbasisvaneenseriereedsuitgevoerdemodelberekeningen. Hetwaterschap
maaktdeafweging vooreenhoogoflagerpeil
danookiederedag,enalleenvoordegeautomatiseerdintestellenpeilen.Indezemethodiekwordtvoorkomendathetwaterschap
onnodiglagerepeilenhanteertdannoodzakelijk.Maarnogbelangrijker, deopgedaneervaringen kunneneenopstapvormenomde
methodiek verderuittebreiden,zowelinhet
betreffende deelgebiedalsinanderegebieden.
Hetexperimentmetflexibelpeilbeheerbegon
eindvorigjaar navaststellingvanhetpeilbesluit.
Juridische aspecten
Eenvaakgenoemdprobleem bijdeinvoeringvanflexibel peilbeheer ineengebiedwaar
eenpeilbesluitvankrachtdienttezijn,isde
rechtszekerheid.Eenpeilbesluitdientrechtszekerheid tebiedenaaningelanden omtrent
hetdoorhetwaterschap tevoerenpeilinde
watergangen.Indejuridischevertalingvan
hetpeilbesluit betekendedittotdusverveelal
hetexactvastleggenwelkedezepeilenwaren,
inwelkegebiedeneninwelkeperiode.Bij de
gebruikteformulering isgeentwijfel mogelijk.
Dejuridischerechtszekerheid kanechterook
opanderemanierenwordengeboden, bijvoorbeelddoorallebelanghebbenden vanhet
beginafaantebetrekkenbijdetotstandkomingvaneenpeilbesluitendoorbijdevaststellingvanhetplanteallentijdedezwaarste
inspraakprocedure tegebruiken.Eeneenduidigepeilbeschrijvinghoeft dannietaltijd
noodzakelijk tezijn.
Voorhetexperimentheeft het waterschap
vooralsnoggekozenvooreenmixvanbeide
bovenstaandemogelijkheden. Debelanghebbendenzijn vanbeginafaanbetrokkeneneris
eenruimeinspraakprocedure toegepast.Verderisbeschrevendathetwaterschapverschillendepeilenkanvoeren,afhankelijk vande
gevallenenverwachreneerslag.Welkedeze
mogelijkepeilenzijn,enin welkesituatiesze
zullen wordennagestreefd, staateenduidig
vastgelegdinhetpeilbesluit.
Vervolg: monitoring en draagvlak
Hetflexibel peilbeheerbetekenteennieuwemethodeomomtegaanmethetpeilbeheer.Ervaringhiermeebestaatechternognauwelijks,zowelnietinde
juridisch-beheersmatig zin,alsinde
(eco)hydrologischezin.Daaromlooptsindsde
invoeringvanhetexperimentookeenmonito-
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ringsprogramma. Hierbij wordendevolgende
aspectengemeten:
grondwaterstanden inpeilvakkenmet
flexibel entraditioneelpeilbeheer.Bovendienwordendegemetengrondwaterstandenaandegewenstegrondwaterstandengetoetst;
ecologischebeoordelingvandevegetatie
indenatuurgebieden binnen hetbeheersgebiedenoeversverdeeldoverhetgebied.
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vlakvoorhetpeilbeheervanhetwaterschapen
deafstemming tussendenatuur- enagrarischebelangen.

Demonitoringvindtzowelplaatsinhet
peilgebiedmetflexibelpeilbeheerennatuurgebiedenindedirecteomgevingalsinpeilgebiedenmettraditioneelpeilbeheer.Deresultatenvandemonitoringzullenmetde
klankbordgroepvoorhetpeilbesluitworden
besproken.Overdriejaar wordthetexperimentgeëvalueerd.Dezeevaluatiekanleiden
totuitbreiding,bijsruring ofhetstakenvan
flexibel peilbeheer.MaarbovenalkanhetleidentoteenverderevergrotingvanhetdraagH 2 0 J 14/15-2001
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