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In Nederland ishet besefgegroeid dat ruimtelijke ordening en waterbeheer nauw met elkaar verweven
zijn ojzouden moeten zijn. Fenomenen ab 'natte' paragrafen in bestemmingsplannen, provinciale
omgevingsplannen en gewenstegrond- enoppervlaktewaterregimes zijn voorbeelden dat water als
ordenendprincipeserieusgenomen wordt.Met het onderkennen van derol van water binnen de ruimtelijke ordening envtceversawordt de gereedschapskist van de hydrolooggevuld met extra instrumenten om problemen op te lossen. Eén van debelangrijkste nieuwegereedschappen ishet inzetten
van bergingsruimten om afvoerpickcu op tevangen alsalternatief voordemeer conventionele
oplossingsmethoden als het vergroten van deafvoercapaciteit en het verhogen van dijken enkades.
Intussen lopen erdiverse ontwikkelingen
waar het creëren van bergingsruimte en zogenaamde veerkrachtige watersystemen een
belangrijke plaats innemen. Nu zijn begrippen als berging en veerkracht toe te passen op
verschillende schaalniveaus, tijdshorizonten
en doelfuncties. Dit kan leiden tot complexe
situaties, waarin het van vitaal belang isgoed
inzicht te hebben m hoe de touwtjes te bedie-

nen.In dit artikel zetten we in de beknopte
vorm van stellingen relevante bevindingen op
een rijtje en willen daarmee een bijdrage leveren aan de discussie omtrent een doordacht en
verantwoord hoogwatermanagement.

Een afvoerhydrologische analyse
Alvorens de stellingen te presenteren,
bieden weeen kader om de verschillende aan

hoogwatermanagement gerelateerde fenomen
te kunnen plaatsen. Een helder kader is noodzakelijk om de verschillende oorzaak/gevolgketens inzichtelijk te houden.Alleen al de
complexe relaties die hiertussen bestaan,
zouden ons behoedzaam moeten maken,
aangezien die tot welhaast onvoorspelbare
gevolgen kunnen leiden. Enige bescheidenheid ten aanzien van 'zekerheden' in hoogwatermanagement isdethalve gepast.
In essentie kunnen we het neetslag/
afvoer-proces voorstellen alseen 'transformatievan het nccrslagsignaal naar een afvoersignaal'. De bron van hoogwater wordt doorgaans gevormd door een sterke piek in de
neerslaghoeveelheid. Wat wewensen is dat de
afvoer van deze neerslaggeleidelijk verloopt,
met een maximale piekhoogte die past tussen
dijken en kades.Het mechanisme van deze
transformarie wordt gevormd door een groot
aantal parallelle en in seriegeschakelde reservoirs (grondwatet, maaivelddepressies, waterlopen) diemet elkaar verbonden zijn (afbeelding 1). Deze reservoirs hebben een bepaald
bergingsvermogen (grondwatetberging,
berging in open water) en zijn met elkaar
verbonden (uitwisseling grondwater met
oppervlaktewater, overlopen van maaivelddepressies, uitwisseling tussen verschillende
oppervlaktewaterreservoirs). Deze verbindingen hebben een bepaalde weerstand (drainage- en wateruitwisselingsweerstand). Daarnaast hebben de reservoirs zelfeen interne
weerstand (korrelskelet van de ondergrond,
hydraulische weerstand van waterlopen).
In het kader van hoogwatermanagement
isde volgende vtaagactueel:welke combinaties van berging en weersrand zijn het meest
effectief om depiek in de neerslag voldoende
afte vlakken? Belangrijk is hierbij onderscheid te maken tussen ontwatering en afwatering. Ontwatering is het proces van stro-

De spons als metafoor
In veelplannen dieover herstelvanwatersystemen handelen,wordt het
begripsponswerkingvaakgebruikt om debergingseigenschappen van
eensysteem teduiden.Hetvergroten vandesponswerking houdt indat
deberging vaneensysteemvergroot wordt om meer watervastte
kunnen houden alsditnodigis,bijvoorbeeld om een hoogwater te
voorkómen.
Desponsiswatdat betreft eenperfecte metafoor voorhet watersysteem:
debodemmatrix ishetsponsmateriaal enderuimte tussen dekorrels
zijn deholten in despons.Als wedesponsgoed bekijken, zienwedat
dezevooralveelwater opneemt alsdezeleeggeknepen is. Dan isde
bergingscapaciteit hetgrootst. Eenvollespons neemtechtergeen water
op. Alleswatje eropgooit,stroomt erdirect weervanaf De metafoor
leert derhalvedat het vergroten vande sponswerking/bergingscapaciteit
eropgericht isom ruimten vrij temaken om water opte kunnen
vangen.Dit staat echter in contrast met het streven om waterjuist
zoveelmogelijk permanent indebodem en dewatergangen tehouden,
teneindedeverdroging te bestrijden.

Ajb. 1:

Bergingsreservoirs enstromingsweerstanden neerslcig-af/voers_ysteem.
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de hoge afvoeren veroorzaken) met gemiddeld
circa 30cmgedaald, waardoor naar schatting
30mm extra warerberging in de bodem is
gecreëerd. Dezeberging wordt bij maatgevende situaties maximaal benut, omdat de
ontwateringnormen zodanig zijn dat de
grondwaterstand in deze situatie ongeveer tot
aan maaiveld komt.

Neerslagpiek

n

De nog steeds voortgaande verbetering
van de ontwatering door vergroting van de
drainagedichtheid leidt tot een verhoging
van de maatgevende afvoer.

Afb. 2:

Piektimiiy:interessant,maarriskant.

ming van water door ofover degrond naar de
ontwateringsmiddelen (drainage), afwatering
betreft de afvoer van het drainagewater via de
waterlopen in een gebied.
Door de eigenschappen van de reservoirs
en de verbindingen daartussen (in termen van
berging en weerstanden) ondergaat de neerslagpiek een vervorming (afbeelding 2).De
eerstevervorming vindt plaats door de ontwatering. Deafvoergolf die in de afwateringsmiddelen ontstaat, verplaatst zich en ondergaat daarbij ook weer een vervorming. Bijde
samenkomst van twee waterlopen vindt
'optelling' van de afvoer van beide waterlopen
plaats.Afhankelijk van de aankomsttijd van
de afvoerpieken in de beide waterlopen kan de
samengestelde afvoerpiek na samenkomst al
ofniet versterkt worden. Het zal duidelijk zijn
dat dit tijdstip van eminent belang is in de
ontwikkeling van een afvoergolf in stroomafwaartse richring.Dit geldt zowel op lokale
als op regionale en internationale schaal.
Vandeze systeembeschrijving kunnen we
aantal zaken afleiden en leren, die als achtergrond van belang zijn bij de stellingen. Het
betreft onder meer de volgende principes:
Demaximale berging in het oppervlaktewater is relatiefbeperkt en bedraagt in het
hogedeel van Nederland naar schatting
slechts vijf procent van de maximale
berging in de bodem. Dit betekent dat
indien de berging in de bodem gevuld
raakt, algauw een beroep moet worden
gedaan op berging in inundatievlakten
(maaivelddepressies en beekdalen);
- Het iswellicht beter en duidelijker te streven naar 'veerkrachtige berging' dan naar
een veerkrachtig watersysteem (wat dit
H2O

ook moge zijn). Hieronder zou kunnen
worden verstaan de ruimte die er nog in
de berging zit tijdens extreme neerslagsiruaties;
Deafvoer via ontwateringsmiddelen
(drainagebuizen) wordt bepaald door de
zogenaamde drainageweerstand. Naarmate deze weerstand lager is(hoge drainagedichtheid) vindt dezeafvoer sneller
plaats. Met andere woorden verdichting
van het drainagestelsel leidt tot een
versnelling van de afvoer;
Verdieping van het drainagestelsel (verlaging van de onrwateringsbasis) leidt tot
lageregrondwarerstanden, maar geeft de
bodem tevens meer potentiële berging.
Dit betekent dat het één en ander gunstig
isvoor deeersteopvang van de neerslagpiek en daarmee voor de demping van de
afvoergolf
Omgekeerd leiden hoge grondwaterstanden en hoge peilen van het oppervlaktewater tot het eerder volraken van de
ondergrondse berging en daarmee tot
minder demping van de afvoergolf
Een snelle afwatering kan gecompenseerd
worden door het bevorderen van berging
op het maaiveld (plassen, inundatievlaktes), mits deze berging voor de aanvang
van een neerslagpiek niergeheel gevuld is.

De stellingen
De verbetering van de ontwatering ten
behoeve van de landbouw door peilverlaging moet geleid hebben tot een
reductie van de piekafvoeren.
Deze eerstestelling vloeit voort uit het
vierdeprincipe. Door de voortschrijdende
drooglegging isdegrondwaterstand in de
nattere gebieden (diehet overgrote aandeel in

Deindruk bestaat dat er met name in het
zuidelijk zandgebied fors isofwordt overgedraineerd (als de bekende drainagecriteria als
norm worden genomen), aangezien de landbouw streeft naar eengrondwatertrap IVmet
een GHG dieper dan 40cm-mv. Daardoor
stijgt in maatgevende situaties de grondwaterstand niet meer rot in het maaiveld waardoor
een deel van de berging in de onverzadigde
zone niet wordt benut. Het resultaat is een
verhoging van de maatgevende afvoer met
10tot 30procent. Daardoor wordt een deel van
deverlaging van de maatgevende afvoer door
verbetering van deontwatering (zieeerste stelling) weer teniet gedaan. Het isoverigens wel
zodat in nog extremere situaties dan de maatgevende bij overdrainage nog berging in de
onverzadigde zone beschikbaar ismet als
resultaat een verlaging van deze extremere
afvoeren.
Vernatting leidt tot hogere maatgevende afvoeren, tenzij de afwatering
extra wordt gestremd.
Een vertaling van het vijfde en zesde principe:minder berging leidt eerder tot het stijgen van degrondwaterstand tot in het maaiveld waarna de oppervlakre-afvoer zorgt voor
hoge fluxen. Indien deze hogere fluxen niet
door desloten en beken kunnen worden afgevoerd treedt berging op het maaiveld op waardoor de verhoging van de drainageflux te niet
wordt gedaan door de stremming in het afwateringssysteem. Dus vernattingsmaatregelen
diegericht zijn op de verhoging van de grondwaterstand moeten daarom altijd vergezeld
gaan van maatregelen om de afwatering extra
re stremmen.
Knijpen van de afwateringscapaciteit
bij de bron is het meest effectieve maatregel o m piekafvoeren te reduceren.
De bergingsmogelijkheden in de openwaterproftelen zijn in het hellend deel van
Nederland beperkt. Maar deeffectiviteit van
het oplopen van de waterstanden wordt sterk
vergroot als daardoor ookde ontwateringsbasis tijdelijk 'stroomgebiedbreed wordt
verhoogd. Dit kan alleen alsde kleinste ontwateringsmiddelen (desloten) dit gedrag verto-
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nen,darwilzeggeneengrotevariatievertonen
inopenwaterstanden onderinvloedvanvariatieinontwateringsfluxen. Ditkanworden
gerealiseerddoor hetknijpen vandeafwateringscapaciteit vanslotenenkleinere zijbeken
doorbijvoorbeeld hetaanleggen vankleine
duikersresp.knijpconstructies. Volgens
modelberekeningen kanhiermeeinhet
stroomgebied vandeTungelroyschebeekeen
piekafvoerreductie van23 procentworden
gerealiseerd.
Beekherstel isalleen effectief met
betrekking tot de reductie van piekafvoeren alsdit leidt tot inundatie.
Betekeningenvoorhetstroomgebied van
deTungelroyschebeektonenduidelijk aandat
pasreductievandepiekafvoeren optreedtals
debekenzodanigworden geherdimensioneerd
datzebij maatgevendeafvoeren buiten hun
oeversgaantreden eninundatie veroorzaken
dieuitgestrekter wordtnaarmatedeafvoer
toeneemt.
Actiefbergingsmanagement iszeer
effectief maar riskant.
Bergingpasinzetten alshetechtnodigis,
datisdewensvanelkehoogwatermanager.De
vraagisalleen:watishetjuistemoment?.Te
vroegdoetdeeffectiviteit sterk verminderen
entelaatinzetten ismostetdnade maaltijd.
Bovendienkan,doorverschillen in looptijden
binnen eenstroomgebied, hetactiefinzetten
vanbeigingjuist ervoorzorgendatdepieken
bijhetuitstroompunt gaansamenvallen.Als
voorbeeld:dooractiefinzetten vanretentiein
hetbeekdalvandeDommelkunnen deafvoerpiekenvandeDommelendeMaasbij
's-Hertogenbosch meergaan samenvallen.
De zogenoemde boerenstuwtjes
kunnen zorgen voor hogere piekafvoeren.
InhetkadervanIRMAwordeninde
provinciesLimburgenNoord-Brabant ende
BelgischeprovinciesLimburgenBrabanteen
gtootaantalstuwtjesgeplaatstdiedootde
boerenzelfwordenbediend endietotdoel
hebbenhetwaterinhetvoorjaar vastte
houden.Omeenmaximaaleffect tehebben,
moetendestuwtjes vroeginhetvoorjaarzo
hoogmogelijk wordengesteld.Daardoor isde
grondwaterstand hogerenisdeberginggeringerhetgeen hogerepiekafvoeren begunstigt.
Bovendienisdekansgrootdatdeboereninde
periodenmetveelneerslagdestuwtjesjuist
lagergaanstellenmetalsgevolgeenextra
afvoer.
Restauratie vande waterhuishouding
anno 1850leidt niet noodzakelijkerwijs tot
lageremaatgevende afvoeren.
Indesituatieanno 1850wasdebergingin
debodemindewinter aanzienlijk geringer

vergelekenmetdehuidigesituatie.Maarook
destromingsweerstanden indeslotenenhet
bekenstelselwarenaanzienlijkgrotervergelekenmetnu.Eerstgenoemd fenomeen leidt tot
hogerepiekafvoeren, laatstgenoemd fenomeen
totlagere.Meteenwatersysreemmodel vande
Tungelroyschebeekisdehistorische situatie
gesimuleerd.Hieruitbleekdatde piekafvoeren
indeontwatering tienprocentgroter waren
dantegenwoordig.Depiekafvoeren inde
afwateting vanuithetstroomgebied waren
echtercirca25procentkleinerdantegenwootdig,omdatopuitgebteideschaal inundatie
vanbeekdalenoptrad.
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Maatregelen in het bebouwd gebied
met alsdoeleen reductie vande piekafvoeren kunnen leiden tot een verhoging van
de piekafvoeren van het stroomgebied
waarin het bebouwde gebied is gelegen.
Bijneerslagen meteenhogeintensiteitop
verhardeoppervlakten treden inderegeloverstorten inwerkingmetalsresultaateen
hevigemaarkortdurende afvoergolf Dezegolf
isveelsnellerdandeafvoergolf uit hetlandelijkgebied.Indien nu wordtafgekoppeld, gaat
hetbebouwdgebiedzichminofmeetgedragenalshetlandelijk gebiedwaardoorde
afvoergolven vanbeidegebiedeninfasegaan
lopen.Heteffect kanzijndatdaardoorde
piekafvoeren vaneenstroomgebied kunnen
toenemen.

R a p p o r t a i . SC-DLO.

Het vergroten vandenatuurlijke veerkracht vanhet watersysteem gaat bijna
altijd ten koste vandedoelrealisatie van
andere belangen, ookdie van bepaalde
natuur. Veerkracht isdaarmee niet per
definitie een 'must', maar een 'belang' dat
in de ruimtelijke ordening meegewogen
dient te worden.
Hetvergroten vandenatuurlijke veerkrachtvaneensysteembetekentdaterletterlijkenfiguurlijk ruimte isomongewenste
situaties hethoofd tebieden.Infeite moeteen
reservesysteemgecreëerdwordenom,alsdit
nodigis,intekunnenzetten.Hetzouvergelekenkunnen wordenmethetaanhoudenvan
eenlogeerkamer (deretentieruimre) vooral
dannietaangekondigd bezoek:iets dergelijks
doejedoorgaansalleenalshethuisgroot
genoegis,maarnietindesituatiedateen
gezinalsmaargroeitenderuimtenodig heeft
omiedetgezinslid eenslaapplaats tegeven.
Hetaanhouden vanderetentieruimte inhuis
voordeenkelekeerdatiemand wilovernachten,betekentdatdedoelrealisatievanderegulierebewonersvermindert.Erisimmerseen
kamerminder.Menzounatuurlijk eenandere
kamerindeling kunnen makenalsiemandwil
blijven slapen,maardanwordtdesituatie
geconditioneerd enishetgeen natuurlijke
veerkracht meer.
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