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Realisatie en huidige toepassingen

Waterbergingonderweg
IR. B. KOLEN, HKV LIJN IN WATER

Watzijn degevolgen van 'stromende berging' op een kleinstroomgebied bij wateroverlastoj
-schaarste? Het principe van 'stromende berging' kan inpraktijk worden cjebraclit dooreenmeer
natuurlijke waterloop te 'ontwikkelen'. In de natuurontwikkelingsprojecten rond degrote rivieren is
toepassing van het principe actueel. Ook in kleinerestroomgebieden kan stromende berging meehelpen delokale hoogwaterproblematick te bestrijden. Inzicht in dea/voerstatistiekeu van het watersysteem isdaarbij welessentieel; anders kan het middel ergerzijn dan de kwaal.
Het principe van 'stromende berging'
berust op het gedrag van een natuurlijk watersysteem. In zo'n systeem kan de waterloop
zich verplaatsen, terwijl rond de waterloop op
de oevers,oude verlaren beddingen en uiterwaarden vegetatie tot ontwikkeling komt.
Tijdens afvoerpieken isvrijwel het gehele
systeem gevuld met water en wordt de piek
afgevlakt en vertraagd. In droge perioden blijft
er in oude beddingen en plassen water achter
in het systeem en reageert debodem als een
soort spons. Hierdoor kan meer water wegzijgen naar dieper grondwater. De beoogde
effecten van 'stromende berging' zijn dus vrijwelvergelijkbaar met die van een 'groene
rivier' en natuurlijke beekdalen.
Het tot stand komen van een natuurlijk
watersysteem iseen langdurig proces.Al
eeuwen wordt de bedding van kleinere waterlopen min ofmeer vastgelegd voor de belanghebbenden: landbouwers en molenaars.
Oeverafslag en het verplaatsen van de bedding
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isom diverse redenen tegengegaan waardoor
de huidige smalle beddingen zijn ontstaan. De
ontwikkeling van een natuurlijk watersysteem
kan in ganggezet worden door het vrijlaten
van deoevers. Hierdoor kan de waterloop zich
verplaatsen (zie tweede foto). Na het vrijgeven
van deoevers stelt het watersysteem zich in op
de nieuwe evenwichtsituatie. In deeerstejaren
treedt veelerosie op.Alhet overtollig zand
wordt afgevoerd (eventueel kan de natuur
worden geholpen door afgraven). Uiteindelijk
bereikt het watersysteem een dynamisch evenwicht. Rond dezich verplaatsende bedding
ontstaat een karakteristieke vegetatie.De
ontwikkeling hiervan kan gestuurd worden
door het uitzetten vangrazers.Het te plegen
onderhoud aan het natuurlijke watersysteem
isminimaal. Door bijvoorbeeld omgevallen
bomen telaten liggen in de waterloop wordt
de stroomrichting verstoord waardoor de
waterloop zich blijft verplaatsen. Op het land
bieden omgevallen bomen levenskansen aan
andere soorten.

Om 'stromende berging' te kunnen realiseren iseen bepaalde hoeveelheid grond rond
de oorspronkelijke waterloop nodig.De waterloop kan zich over dezegronden verplaatsen
en vegetatie kan zich ontwikkelen. In de praktijk iservaak niet genoeggrond en ruimte
beschikbaar. Dat betekent dat de waterbeheerder gronden moet aankopen en opnieuw moet
inrichten en onderhouden.
Het wijzigen van het grondgebruik betekent een breuk met het grondgebruik zoals
dat de afgelopen decennia is toegepast. Waar
eerst degronden rond dewaterloop planmatig
onderhouden werden, wordt nu gekozen voor
een natuurlijk, zichzelf onderhoudend
systeem. Het isdaarom belangrijk dat inwoners van het gebied, waterbeheerders en
andere belanghebbenden worden geïnformeerd over de ontwikkelingen en processen in
het gebied.
Naast de bestrijding van wateroverlast en
verdroging zijn er nog andere positieve neveneffecten op te merken als het principe van
'stromende berging' wordt toegepast. De
natuurlijke waterloop geeft kansen voor
natuurontwikkeling en herstel van het
ecosysteem.Dediversiteit en de overlevingskansen van soorten in het systeem kunnen
toenemen. Ook de recreatiesector krijgt de
mogelijkheid om zich verder te ontwikkelen
door deaanwezigheid van een natuurgebied.
Op een aantal plaatsen in Nederland
wordt 'stromende berging' in kleinere watersystemen al toegepast. Eenbekend voorbeeld
is de Geul inZuid-Limburg tussen Mechelen
enPartij. Hier heeft de waterloop de afgelopen
30jaar een natuurlijke bedding kunnen
vormen. Een ander voorbeeld is tezien in de
wacerloopdeWorm bij Haanrade.
Een recenter voorbeeld isde Geul tussen
Valkenburg en Meerssen. Hier isover een
bepaald traject de oeverbescherming verwij-
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Stroomgebied waterloop Zwart
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Zwart benedenstrooms

maximale afvoer 48 m / s
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derd en de waterloop vrijgelaten. Andere plannen om stromende berging toe te passen door
de natuurlijke waterloop te herstellen, zijn er
bij de Mark en deDommel in Noord-Brabant
en het Oude Diep in Drenthe.

Effecten
Door het toepassen van stromende
berging wordt de berging in een waterloop
vergroot en wordt de afvoer uit de waterloop
vertraagd. Hierdoor ontstaan mogelijkheden
om wateroverlast en -schaarste te bestrijden
en eventuele gevolgen van klimaatveranderingen op te vangen.
Wateroverlast
Doorgaans ligt ereen duidelijk re onderscheiden hoofdwaterloop waarop diverse
waterlopen afwateren. Viade hoofdwaterloop
wordt de afwatering van het gehele gebied
verzorgd.Deafvoer van de hoofdwaterloop is
deoptelsom van alle waterlopen die erop lozen
(zieafbeelding 1).Afhankelijk van de situatie
stromen de verschillende afvoergolven uit het
watersysteem in een bepaalde volgorde in de
hoofdwarerloop. In her meest desastreuze
gevalvallen alle afvoerpieken tegelijkertijd
waardoor de grootte van de afvoergolf m de
hoofdwaterloop maximaal is.
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Aß),i:

Afvoerverddmgwaarbijpiekenvrijwelgelijktijdigvallen.

groter. Dehoofdwaterloop wordt hierdoor
minder zwaar belast, niet alle afvoerpieken
moeten vrijwel gelijktijdig worden verwerkt
(afbeelding 3).Demaximale afvoer van de
hoofdwaterloop neemt dus af Hierdoor
kunnen situaties van wateroverlast worden
voorkomen en wordt de afvoercapaciteit van
het watersysteem beter benut.
Het is belangrijk dat dejuiste en geschikte
waterloop wordt vertraagd. Dit klinkt logisch,
maar toepassen van 'stromende berging' in
een verkeerde waterloop kan averechtse effecten opleveren. Deachterliggende gedachte is
het spreiden van afvoergolven die tezamen
uiteindelijk één golfgaan vormen. Vertragen
van een warerloop,waarvan de afvoergolf
altijd voor degolfvan de hoofdwaterloop
uirloopt, betekent dat de afvoergolven dichter
op elkaar komen te liggen. Hierdoor bestaat de
mogelijkheid dat de kans op wateroverlast
toeneemt. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

In de praktijk stromen deafvoergolven uit
deverschillende waterlopen vrijwel nooit
exact tegelijk af Erisaltijd sprake van een
bepaalde spreiding van afvoergolven (afbeelding 2).Het tijdsverschil tussen de afvoergolven wordt veroorzaakt door een combinatie
van factoren. Deze factoren, zoals de waterstand in het open water, de grondwaterstand,
de inrichting van het gebied en de neerslag
vormen tezamen een gebeurtenis.

Mogelijke effecten van 'stromende
berging' blijken uit de afvoerstatistieken van
het (regionale) watersysteem. Deze geven
inzicht in het afvoerverloop van de waterlopen
in het betreffend gebied. Om de afvoerstatistieken te kunnen bepalen iseen verzameling
data nodig waarin alle representatieve gebeurtenissen zijn opgenomen die afvoer veroorzaken.Diverse factoren, zoals de verzadigingsgraad van de bodem, de waterstand van het
open water en de neerslag, bepalen de wijze
waarop een gebied reageert op neerslag en dus
de afvoersratistieken van het gebied.

Door stromende berging toe te passen kan
de spreiding van afvoergolven en dus het tijdsverschil tussen pieken worden beïnvloed. De
afvoergolf uit het natuurlijke sysreem komt
trager op gang, waardoor de afvoerpiek ook pas
later in de hoofdwaterloop stroomt. Hierdoor
wordt het tijdsverschil tussen afvoergolven

Watcrscliaarste
'Stromende berging' kan meehelpen aan
de bestrijding van deverdroging in een gebied.
In het natuurlijke watersysteem dat ontstaat
isde waterloop doorgaans breder en ondieper
dan de huidige waterlopen. Op de oevers en
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uiterwaarden ontwikkelt zich een natte,
moerassige vegetatie.Op de foro's zijn de
kenmerken van het natuurlijke watersysteem
duidelijk zichtbaar. In periodes van watertekorten blijft meer water achter in het
natuurlijke systeem dan inde huidige watersystemen. Dit water bevindt zich niet alleen
in de waterlopen van het natuurlijke systeem,
maar ook in de bodem. Hierdoor neemt de
infiltratie naar het grondwater toe.

Klimaat
Demeest recente klimaatscenario's gaan
uit van het feit dat de extremen in het weer
groter worden. Dat betekent dat er meer
extreem natte perioden komen, maar ook meer
drogere perioden.Dewaterhuishouding in
Nederland moet zich hierop aanpassen. Wateroverlast in natte perioden en warerschaarsre in
droge tijden wordt immers in Nederland vrijwel niet geaccepteerd. Het toepassen van stromende berging in een stroomgebied iseen
maatregel om gevolgen van klimaatveranderingen op te kunnen vangen. In natte perioden
ontstaat een betere afvoerverdeling in het
watersysteem waardoor de kans op wateroverlast afneemt. In drogere perioden iser meer
water aanwezig in het gebied zodat de waterschaarste minder wordt.

Inzicht in afvoerprocessen
Devraag ofde rode waterloop uit het
voorbeeld normaal gesproken voor ofna de
afvoergolf van de zwarte waterloop
uitstroomr, kan beantwoord worden met de
afvoerstatistieken. Dezegeven informatie over
de kans op een bepaalde afvoerverdeling van
een watersysteem. Bepaald kan bijvoorbeeld
worden hoegroot de kans isdat de afvoerpiek
van de rode waterloop een dag eerder oflater
valt dan de afvoerpiek vande zwarte waterloop.Dezestatistieken kunnen voor ieder
warersysteem bepaald worden.
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Ajb. y. Gespreide cijvoerverdclmsj.

Debenodigdeinformatie bestaatuitlangdurigemetingenvandeafvoervandewaterlopeninhetsysteem.Belangrijk isdat
voldoendebruikbaremeetreeksenbeschikbaar
zijnvoordewaterlopen.Nagegaanmoet
wordenofdeafvoermetingen na bijvoorbeeld
eenstedelijke uitbreidingnogrepresentatief
zijn voordehydrologischesituatieinhet
gebied.Alsdemeetreeksen niettoereikend zijn,
kaneenmodeluitkomstbieden(zowelneerslag-afvoer alshydraulisch).Methetmodel
kunnenallerepresentatievegebeurtenissen
wordengesimuleerd,daarbijgebruikmakend
vaneengoedeverzamelingdata.Opbasisvan
dezegebeurtenissen kunnendeafvoerstatistiekenwordenopgesteld.Bijhetgebruikvaneen
modelishetbelangrijk dathetmodelde
werkelijkheid weergeeft; eengoedgecalibreerd
modelisnoodzakelijk.Deinvloedvanstromendebergingkanineenlaterstadiummet

Brede natuurlijke beddiiig.

hetmodelwordenonderzochtevenalsdegevolgenvanautonomeontwikkelingen (klimaat,
bodemdaling)enbijvoorbeeld gebiedsontwikkelingen(stedelijke uitbreiding).
Uitheteffect opde afvoerstatistieken
blijkt inwelkewaterlopen 'stromende
berging'kanbijdragen aandebestrijding van
wateroverlast.Ookzalblijken inwelkewaterlopen hetjuistgeenzinvolletoepassingis.
Doorindebetreffende waterlopen het natuurlijksysteem(opdegewenste trajecten) te
modelleren,kunnen deeffecten opdeafvoer
wordenbepaald.Methetmodelkanworden
nagegaanhoelanghetnatuurlijke traject
moetzijn ombepaaldeeffecten tebereiken.Bij
demodelleringvaneennatuurlijke beddingis
hetbelangrijk rekeningtehouden methet feit
datdebegroeiingseizoensafhankelijk isendat
dewaterloopzichkan verplaatsen.

Naasthetvertragen vandeafvoer uiteen
bepaaldewaterloop kanookuit de afvoerstatistieken blijken datjuist hetversnellenvan
deafvoer effectief isvoordebestrijding van
hoogwater.Despreidingvande afvoergolven
ineenwatersysteemwordtdan immers
vergroot(zieafbeeldingen 2en3).Combineren
van'stromendeberging'enversnellen vande
afvoer ineenwatersysteem kandeafvoer van
eenregionaalwatersysteembeterspreiden.
Hierdoor wordtdemaximaleafvoer lageren
deafvoercapaciteit vandeafwatering uit het
systeem beter benut.
Conclusie
Hettoepassenvan'stromende berging'
doorhetontwikkelenvaneen natuurlijke
waterloopkanbijdragen aandeaanpakvan
wateroverlasten-schaarsteineenwatersysteem.Watbetreft hoogwaterbestrijdingis
eenanalysevandeafvoerstatistieken noodzakelijkom tebepalenofhetvertragen vande
afvoer dooreennatuurlijke beddingineen
bepaaldewaterloopzinvol is.Dezeanalyse
moetvoorkomen datdeaverechtse effecten
optreden bijdehoogwaterbestrijding. Uitde
afvoerstatistieken kanblijken datookversnellenvandeafvoergolf uitéénvandewaterlopen uit hetsysteemdewateroverlast kanreduceren.Deachtergrond vanhetvertragenen
versnellen ishetbeterspreidenvan afvoergolven.Hierdoor wordtdewateroverlast
beperkt endeafvoercapaciteit beter benut.
Verderkannaastdeaanpakvanwateroverlastenverdrogingdenatuurlijke bedding
voorzieninbijvoorbeeld recreatiebehoeftes en
natuurdoelstellingen.
Bovendiensluit 'stromendeberging'aan
bijdebevindingenvandeCommissieWaterbeheer21eeeuw.'Stromendeberging'inde
haarvaten vanhetsysteemhoudt neerslag
langervastindebodemenhetoppervlaktewater.Ookwordt hetwatertijdelijk geborgen
rondomdenatuurlijke waterloopvoordathet
wordt afgevoerd.
Foto's:A.Wybenga
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