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N A T U U R O N T W I K K E L I N G E N OEVERFILTRAATWINNING I N
EEN RIVIERKUNDIG PERSPECTIEF

Het streefbeeld isdan ook typische riviergebonden natuur waarbij de als ongewenst
beschouwde effecten opdeomliggende landbouwgebieden beperkt blijven.
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Op tal van plaatsen in het rivierengebied krijgen uiterwaarden eenJunctie als natuurgebied. Hiermee veranderen duizenden hectaren landbouwgrond in nieuwe natuur. Dit sluit aan bij de erkenning dat de^rote rivieren in Nederland belangrijke linten zijn van deEcologische Hoofdstructuur .
Behalve voor natuurontwikkeling zijn sommige uiterwaarden ook interessant voor het onttrekken
van ocverjïïtraat. Dit iseen bron voordedrinkwatervoorziening; dewinning wordt.gevormd door
pompputten teplaatsen op korte afstand van derivier. De eldersoptredende verdrogendeeffecten van
eendrinkwaterwinnincj op denatuur zijn bij oeverfiltraatwinning minimaal.
Het ontwikkelen van natuur en het
inrichten van een oeverfiltraatwinning in een
uiterwaard moeten natuurlijk aansluiten bij
deriviergebonden eigenschappen van het
gebied. De primaire rivierkundige functie van
de uiterwaard, namelijk het gebruik als rivierbed bij hoogwater voor deafvoer van water,
sediment en ijs, speelt hierbij een grote rol.De
beleidslijn 'Ruimte voor deRivier'2' bevat bindende richtlijnen voor het gebruik van het
winterbed van degrote rivieren.
In het ruilverkavelingsproject van het
gebied rond Schalkwijk (provincie Utrecht) is
100hectare aan uiterwaard gronden verworven
voor het ontwikkelen van een natuurgebied.
Dit gebied 'deSteenwaard' is bovendien
geschikt bevonden voor het winnen van oeverfiltraat. Denatuurontwikkelingsdoelen zijn
zodanig votm tegeven dat dewinning hierbij
profijt heeft en omgekeerd: door het aanleggen
van een krekenstelsel worden de hydrologische
effecten van de winning gecompenseerd.

peil uitsteekt. De uiterwaard wordt doorkruist
door een spoorbrug waarvan het landhoofd ver
in de uiterwaard steekt. Dit landhoofd en een
terp waarop het oude veerhuis 'Landlust' staat,
vormen stroomschaduwen. Vanaf Landlust
loopt een hoogwatervrije veerweg naar de
winterdijk. Het gebied wordt actief ontwaterd
viaeen hoofdwatergang parallel aan de
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Door nagenoeg de gehele uiterwaard komt
een benedenstrooms aangetakte geul te liggen.
Ondiep water iseen belangrijke habitat voor
riviergebonden vissoorten zoals de rivierprik.
Hierin isruim voorzien door glooiende overgangen in het traject rond stuwpeil en enkele
ondiepe kreekjes diedoorlopen in rietgorzen
ofbos.Er isafgezien van een met de rivier
meestromende geul. Destroomsnelheid van de
gestuwde Lekis al laag.Deecologische meerwaarde voor stroomminnende vissen is hierdoor twijfelachtig. Daarnaast wordt het morfologisch evenwicht in de rivier verstoord: in
delen van een meestromende geul en in de
rivier ter plaatse van deSteenwaard wordt
meer sediment afgezet.
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In de contactzone tussen land en water
zullen slikken en rietgorzen, belangrijke
vogelbiotopcn, tot ontwikkeling komen.Als
gevolgvan de rivierdynamiek kunnen vegetatiepattonen hier zeer snel wisselen. Bij hogere
waterstanden zullen de zones smaller worden.
Bij lagewaterstanden zullen de shkkige delen
door riet worden gekoloniseerd. Rietgorzen

InnchtmgsschetsStcawaard'0'.
verklaring:blauw= kreek,lichtgroen=stroomdalgrasland,groen=zeggenruigte,oranje=bloermrijkgn
land,bruin=zachthout-ooibos,roodbruin=harthout-ooibos,geel=netenwilg,^rij5=rietgors.

Natuurontwikkeling
In deprovincieUtrecht zijn veel uitetwaarden aangewezen als toekomstig natuurgebied3'. Met degebiedsvisie Uiterwaarden 4 ' is
duidelijk geworden welk soort natuur in de
Utrechtse uiterwaarden gewenst is.De grote
uitdaging is nu het daadwerkelijk realiseren
van die karakteristieke riviergebonden natuur.
DeSteenwaard ligt aan de noordoever van
deLektegenover Culemborg, bovenstrooms
van de stuw bij Hagestein. De rivierdynamiek
isbeperkt tot de hoogwaterperiodes. De uiterwaard bestaat uit een laag deel nabij de
winterdijk (met een ligging beneden het stuwpeil van de rivier van NAP+3 m),en een hogere
brede oeverwal met een zomerkade welke op
NAP +5,20m ruim twee meter boven het stuw-

winterdijk. Deze sloten zijn op oude kaarten
alsvroegere geulen te herkennen. Het geheel
vormt de fysieke basis voor de te ontwikkelen
natuur.

worden rivierkundig als stroombelemmerend
beschouwd. De ontwikkeling van rietgorzen
zal beperkt blijven tot langgerekte zones evenwijdig aan de stroomrichting.
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Veranderingen van de waterkwaliteit tijdens oeverfiltratie.
Processen

Afname

- Slibvorming

Zwevende stoffen, troebelheidsgraad,

-Oxidatie van organisch materiaal en opgelost koolstof
- Denitrificatie
-Absorptie en afbraak van diverse microverontreinigingen

pH, 0 2 ,N0 3 , P0 4 , opgeloste
koolstof, Cr,Pb,Zn, Pak's, tetrachlooretheen, fenol, bacteriën,
virussen, mutagene stoffen en
rest-ß-radioactiviteit.

-Reductie van ijzer en mangaanverbindingen
-Radioactief verval
Tabel 1
Riviergebonden bossen zijn tegenstrijdig
met het streven naar vergroting van de doorstroming van de rivier in het winterbed. Vooral voor hardhout-ooibos (eik,esmet een zeer
rijke bodemflora) is in de uiterwaard weinig
plek. Dit bos verdraagt weinig overstroming.
Hogere delen in de uiterwaarden waar bosontwikkeling plaats kan vinden zijn schaars.
In deSteenwaard is er voor gekozen om bij het
landhoofd van de spoorbrug het terrein op te
hogen voor hardhout-ooibos. Stroomafwaarts
van het veerhuis is ruimte voor zachthout-ooibos.Hier schaart een zijkreek ookdirect aan de
bosrand, een uitgelezen plek voor de ijsvogel.

In het OEDI-concept wordt water via een
bodempassage in de nabijheid van de rivieroever gewonnen. Vervolgens wordt het zogeheten oeverfiltraat gezuiverd en naar de
Utrechtse Heuvelrug getransporteerd. Na een
bodemverblijf van minimaal enkele maanden
wordt het water teruggewonnen en na een
eenvoudige nazuivering kan het water worden
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Het water uit de Lekondergaat, voordat
het in de uiterwaarden wordt opgepompt, een
bodempassage van minimaal 40meter (circa
twee maanden verblijftijd). Door de passage
van de rivierbodem en het aanwezige sediment in de uiterwaard ondergaat het rivierwater een natuurlijke filtratie. Daarnaast heeft
de bodempassage een zuiverende werking en
worden fluctuaties in kwaliteit en temperatuur afgevlakt. In detabel wordt een overzicht
gegeven van kwalitatieve voordelen van de
oeverfïltraatwinning9'.
Door de filterende werking van de bodem
blijft het in suspensie zijnde rivierslib achter
in de bovenste laag van de rivierbodem.
Tijdens hoogwaterafvoeren van de rivier waarbij de stroomsnelheden oplopen tot meer dan
twee meter per seconde wordt deze sliblaag
echter weer in suspensie gebracht. Door dit
proces wordt verwacht dat het slib niet blijft
accumuleren. Zo wordt op een natuurlijke
manier voorkomen dat de rivierbodemweer-

Hydrologischcompenserendeffectvandemjïlrratiekreek.Verminderingingrondwaterstandsvedaging in
metersbijeenoeverfïltraatwinning vanzevenmiljoenkubiekemeterperjaar doordeaanlegvaneen
infiltratiekreek.

Deoverige ruimte zal onder invloed van
extensieve begrazing ontwikkelen tot bloemrijke graslanden. Op de weinig overstroomde
delen komen stroomdal-graslanden. Dit zijn
zeer soortenrijke graslanden met kruiddistel,
gele morgenster, tijm en bevertjes. De lager
gelegen graslanden zullen vochtiger en
voedselrijker zijn. Opvallende soorten zijn hier
het kamgras, boterbloem en veldzuring. De
graslanden zijn broedgebied voor weidevogels
en rust- en fourageergebied voor ganzen en
andere overwinteraars.

Oeverfïltraatwinning
In het Waterhuishoudingsplan van provincieUtrecht uit 19925'zijn maatregelen aangekondigd in het kader van de verdrogingsbestrijding. Aangegeven is,dat de vergunningscapaciteit van N.V. Waterleidingbedrijf
Midden-Nederland (WMN) in het gebied ten
oosten van het Amsterdam-Rijnkanaal met
15procent moet worden teruggebracht. Daarnaast is in dit Waterhuishoudingsplan aangegeven dat uitbreiding in de drinkwatervoorziening bij voorkeur niet met grondwater
wordt gerealiseerd. Voorde vereiste reductie
en de verwachte toename van de vraag naar
drinkwater is door WMN naar een andere bron
gezocht.Alsalternatief voor grondwater heeft
WMN dezogenoemde OEDI-methode ontwikkeld. De mogelijkheden van deze vorm van
drinkwaterproductie is in dejaren tachtig
onderzocht".
28

H2O

2415198

gedistribueerd.
In de voorbereiding van de realisatie van
het project iseen m.e.r.-procedure doorlopen.
Daaruit bleek dat oeverfiltraat uit de Lek,als
bron voor het OEDI-water, het meest geschikt
is .Verder zijn onder andere selecties gemaakt
van de locaties waar reductie van de bestaande
grondwaterwinningen het meest effectief is7'
en waar oeverfïltraatwinning kan worden
gerealiseerd '.

stand toeneemt een daarmee de infiltratie
mogelijkheden van het rivierwater wordt
beïnvloed.
Het oeverfiltraat wordt onttrokken door
middel van 18pompputten (filterdiepte 10tot
30m - mv)die tesamenjaarlijks zeven miljoen
kubieke meter onttrekken uit het eerste watervoerend pakker. Hierdoor wordt de grondwaterstand beïnvloed, ook in de omgeving
buiten de uiterwaard. Dit hydrologische effect
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wordtgecompenseerddoordeaanlegvaneen
kreekaandelandzijde vandewinning.Deze
zogeheten infiltratiekreek staatinopenverbindingmetderivierensnijdt, netalsde
rivier,heteerstewatervoerendpakketaan.
Hierdoor kanaanbeidezijden vandewinning,
rivierwater infiltreren enwordendehydrologischeeffecten vandewinningopnatuuren
landbouw toteenminimum beperkt.Eenaantrekkelijke bijkomstigheid vandeontwikkelingvaneen infiltratiekreek isdatdezelandschapsinrichtingaansluitbijdenatuurontwikkelingsdoelstelling voordeSteenwaard.
Inafbeelding 2 wordt het compenserende
effect vandeinfiltratiekreek getoond.Dit
wordt weergegevendoordegrondwaterstandsverlaging,alsgevolgvandewinningin
heteerstewatervoerendpakket,indesituatie
zónder infiltratiekreek, aftetrekkenvande
grondwatcrstandsvcrlagingindesituatieme't
infiltratiekreek. Hetverschilwordtaangegeven middelsverschil-isolijnen. Doorde
aanlegvande infiltratiekreek wordtdemaximaleverlagingverminderdmet 27cmen
wordtdenoordgrensvanhetgebied,waareen
grondwaterstandsdaling vanmeerdan5cm
optreedt,meerdan750meter teruggedrongen '.
Deuiterwaard waarindepompputten
geplaatst wordenenwaarindekreekaangelegdwordt,overstroomttijdens de frequentehoogwaterafvoeren vanderivier.Bijhet
onderlopenvandeuiterwaard blijft de
oeverfiltraacwinning inbedrijf.Daaromwordendewinmiddelen waterdicht ingerichtmet
bedieningsmogclijkheden buiten deuiterwaard.
Ontwerpproces
Voorhetrealiserenvandeverschillende
landgebruiksdoelen indeSteenwaard(drinkwaterwinning,natuurontwikkeling enhet
creërenvanruimtevoorhoogwaterafvoer), is
hetontwerp onderheviggeweestaaneen
intensiefiteratie-enintegratieproces.Een
overzicht vanditproceswordtweergegeven in
hetonderstaandestroomdiagram.Deverschillendefasen zijn ondersteund doormultidisciplinairegroepsverbanden waarbijdeDienst
LandelijkGebiedveelaleencoördinerenderol
vervulde.Inhetontwerpproces heeft het
gebruikvaneengeografisch informatiesysteemeenessentiëlerolgespeeld.Hierdoor
warenontwerpaanpassingen eenvoudigopte
nemen.

Rivierkundige inpassing
Voorhetbeoordelenvanhet potentieel
voornatuurontwikkeling isdedynamiekvan
deriviervanbelang.DeLekwordtvooreen
grootdeelvanhetjaargestuwd.Metdestuw
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OntwerpprocesherinrichtingSteenwaard

bijHagestein,6,5kmbenedenstrooms vande
Steenwaard,wordthetstreefpeil van
NAP+3,00mzoveelmogelijk vastgehouden.
Hetstuwprogramma voordestuwenbijDriel,
Amerongen enHagesteinvoorzietinhet
gedeeltelijk openenvandestuwenzodrade
IJssel-afvoer meerbedraagtdan 285 m3/sec,en
inhetgeheelopenenervanzodradeafvoer
doordeNederrijn meerdan430m3/sec
bedraagt.Doorhetopenen vandestuwen
daalt ineersteinstantiedewaterstand;bijeen
afvoer van850 m3/secindeLekstijgt dewaterstand bovenhetstreefpeil. Ditkomtgemiddelddriewekenperjaarvoor.
Tengevolgevancalamiteuzelozingenkan
eenaantaldagenperjaar hetwaterindeLek
ongeschiktzijn voordrinkwaterproductie.Om
tevoorkomendaternstigverontreinigd water
indeSteenwaardkankomen,isgekozenvoor
eenontwerpwaarbij hetaantakpunt afsluitbaaris.Bovendienisdebodemliggingvande
infiltratiekreek zoontworpen datevacuatie
vanwaterinbijzondere omstandigheden
betrekkelijk eenvoudigmogelijk is.Geletopde

landschappelijke inpassingvande afsluitconstructie isvooreenafsluitbare duikergekozen.
Dezeaantakkingvormtgeen belemmering
voorvissen.
Deuitwisselingvanwatertussen rivieren
krekenstelsel vindtvoornamelijk plaatsviahet
mechanisme vankomberging inrelatietotde
peilfluctuaties indeLek. Doordegekozen
vormgevingvanhetaantakpunt vindteenverwaarloosbare uitwisseling plaatsvianeervorminginhetverbindingskanaal.Tijdens hoogwaterkanhet rivierwater overdezomerkaden
stromen.DezeliggenopNAP+5,20 m.Dit
overstromen komtnaarverwachting minder
daneenspertweejaar voor.Deonttrekking
vanwateraandeinfiltratiekreek leidttoteen
instroomdebiet van20 l/s.Fluctuaties inneerslagenverdampingleidentot waterbewegingenindezelfde ordevangrootte.
Voorhetrivierkundigbeoordelenvanhet
geheleproject zijn dezogenaamdeMHWeffecten (effecten bijMaatgevendeHoog
Waterstanden) vanbelang.Hetin 1997vastgesteldewettelijk kader 'Beleidslijn Ruimte
H20

241998

29

PLATFORM

voor de Rivier'10' bepaalt dat de uitvoering van
werken in het winterbed alleen toegestaan is
alsaan een aantal stringente eisen is voldaan.
Hieronder valt het niet verhogen van de
waterstanden in maatgevende omstandigheden. DeMHW-stand bij de Steenwaard
bedraagt NAP+7,00m, gebaseerd op de
huidige ontwerp-afvoer bij Lobith van
15.000 m'/sec.

worden alleen tijdens hoge hoogwaters
beperkte morfologische activiteiten vetwacht.
Bijzondere aandacht vraagt het kribvak waarin
het krekenstelsel aangesloten wordt opdeLek.
Degekozen positie in het kribvak houdt rekening met de lokale bodemligging en de recreatievaart. Palenrijen en een bodemverdediging
leggen de verbinding met de rivier vast.
Diffusoren dienen ervoor om de maatgevende
uitstromingssnelheid uit deSteenwaard te
beperken tot 0,3 m/sec. Daardoor is een
acceprabele dwarsstroom voor de scheepvaart
gegarandeerd.

Hoewel het afgraven van grond voor de
aanleg van een krekenstelsel tot meer ruimte
voor de rivier leidt, draagt de in de Steenwaard
teontwikkelen vegetatie bij tot verhoging van
de hydraulische ruwheid. Aan de westzijde van
het gebied wordt ter bescherming van de hierachter liggende agrarische belangen een kade
aangelegd. Deze kadeheeft een waterstandsverhogend effect. Na het doorrekenen van een
aantal varianten voor de inrichting van het

ven garanderen, isverzekerd dat mogelijke
toekomstige ingrepen aansluiten bij de huidige plannen.
De herinrichting van de uiterwaard en de
realisatie van het OEDI-concept zal naar verwachting eind 2000gereed zijn. De combinatie
van oeverfilttaatwinning en natuurontwikkeling waarbij de rivierafvoerfunctie van het
winterbed verbeterd wordt iseen aantrekkelijk
concept waarvan meer toepassingsmogelijkheden aanwezig zijn voor uiterwaarden in
Nederland, f

Slotbeschouwing
Door de integratie van de verschillende
landgebruiksdoelen in deSteenwaard en door
het aansluiten van deherinrichting met de
ruilverkaveling van Schalkwijk is het mogelijk
om het totale project voor betrekkelijk lage
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Bij het beoordelen van de rivierkundige
effecten zijn ook de verwachte erosie-en sedimenratie-processen onderzocht. Op basis van
deberekende stroomsnelhcdcn in de infiltratiekreek en het beschikbaar bodemmateriaal
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gebied met het twee-dimensionale waterbewegingsmodcl MIKE2111'iseen rivierkundig
bevredigend resultaat gevonden. Dat de marges beperkt zijn blijkt uit het belang van de
reductie van de hydraulisch ruwheid door de
introductie van grote grazers.
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maatschappelijke kosten te realiseren. De hierdoor gecreëerde win-win situatie heeft het
tevens mogelijk gemaakt om de verschillende
partijen die invloed hebben op de realisatie
van het project, in vroeg stadium te bettekken.
Essentieel hierbij was een overeenstemming
met betrekking tot degegevens en het simuleren van deeffecten van toekomstige ingrepen
middels een GIS.Door tijdens de ontwerpfase
te anticiperen op toekomstige inrichtingsaanpassingen, welke noodzakelijk kunnen worden
om deveiligheid bij hoogwaterafvoer te blij-

