OPINIE

O M G A N G MET EXTREEM HOGE AFVOEREN OP R I J N E N MAAS
N I E T AFSCHUIVEN OP DE B U R E N

Wieisverantwoordelijk
vooronzedrogevoeten?
Desomsproblematischhogewaterstandenenajvoeren vandeRijnenMaaskomenuitBelgië. DuitslandendeAlpen.Waaromzoudenwijdandeproblemenvanevacuatieenwateroverlastalleenmoetendraden,terwijlwedegroterivierendelenmetonzebuurlanden?Waaromzoudenwijdancontinu
omedijkenverhogenenkostbareruimteopojjerenvoornoodoverloopgebieden,terwijlaldatwaterin
jéite uitBelgiëenDuitsland komt?Deonsomringendelandenzoudeneenbeterbeheervandegrotc
rivierenmoetenvoeren.BelgiëenDuitslandzoudenookmaareensietsaandeoorzakenvande hoge
nvierafvoerenmoetendoen,meentWillemvanDeursenvanCarthagoConsultancy.
IederekeerdatzichinNederlandproblemenvoordoenmetwaterofdateeningreep
voorhetwaterbeheerwordtgepland,komt
dezediscussieterug,zoalsbijdeplannenvoor
denoodoverloopgebieden indeOoijpolder bij
Nijmegen enhetRijnstrangengebied bijArnhemofbijderecentehoogwatersopdeMaas.
Dediscussiekomtvoortuithetideevanintegraalstroomgebiedsbeheer, waarbijdewaterbeheerderhethelestroomgebiedvandegrote
rivierenbetrektbijde hoogwaterbestrijding.
Integraalstroomgebiedbeheer iséénvande
pijlersvanhetnieuwewaterbeheer.Bovenstroomsegebiedenzoudenwatet moeten
vasthoudenomwatetovetlast tevoorkomen.
Opheteerstegezicht lijktdezestrategieaantrekkelijk.Tochishierbij eenaantalkanttekeningenteplaatsen.Destrategieleidtertoedat
weafhankelijk wordenvanhetbuitenland en
vermindertbovendienhetzichtopdemaatregelendieweinNederlandkunnen treffen.
Eenstrategiediedestenmeervaltafteraden,
omdatdeoplossingeninhetbuitenland mindereffectiefzoudenkunnenzijndannodigis
ominNederlanddrogevoetentehouden.

stroomsepartners.Weverwachten daarvan
eengrootbegrip vooronzesituatie.Belgiëen
Duitsland (maarookFrankrijk enZwitserland],hoewelzijbestmeevoelen metNederland,hebbenalsbelangrijkste taak hun
eigen inwoners tebeschermen enwillen dus
bij wateroverlast hetwaterzosnel mogelijk
kwijt raken.Wanneerdebelangen vande
verschillendepartners uiteenlopen,zoalsbij
extremewateroverlast, isdestrategieom
onzeveiligheid inhanden teleggenvanpartijen diedegedeelde verantwoordelijkheid
watminder voeleneengevaarlijke strategie.
Beterishet omderelatiemet bovenstroomsepartijen tebaserenopeen afwegingvankosten enbelangen.Overlegmoet
gebaseerdzijn opantwoorden opdevraag
wiebelangheeft bijeenbepaaldeingreepen
wiedekosten betaalt.Vooralalshetgaatom
deaanlegvanretentiebekkens enveranderingen vanlandgebruik kunnen diekosten
erghoogoplopen.
Duidelijk isdatregio'salleendanbereid
zullenzijn diekostentedragen alshetvoordeelvoordeeigenregiohiermeeineven-

wichtis.Aanbovenstroomsegebiedenvragenofzij watervastwillen houden voorde
beschermingvanbenedenstroomsegebiedenisdus nieteenvanzelfsprekende solidariteit.AlsNederland wildatde buurlanden
grotehoeveelhedenextra water vasthouden,
zalNederland daarvooreengrootdeelvande
kostenmoetengaandragen.Enalswijeen
grootdeelvandiekostengaandragen,moetenweonsafvragen ofwedatgeldniet effectieverineigenland kunnen inzetten.

Norm voor hoge afvoer zinloos
Binnen integraal stroomgebiedsbeheer
proberen wedehogerivierafvoeren onder
controletekrijgen doorhetstellenvan normen.Bovenstroomsegebieden inBelgiëen
Duitsland, maarookindehogeredelenvan
Nederland,zoudenmaximaal eenvante
vorenafgesproken hoeveelheidwateropde
rivierenmogen lozen.Zozoudeverwachte
extraneerslagbij klimaatverandering
gebufferd moeten worden ennietdirectop
deriviergeloosdmogen worden.Opdeze
manier zoudewatetoverlast benedenstrooms wordenbeperkten helpende
bovenstroomsegebiedenactiefmeehethoge
watertevoorkomen.Omaandeze normen
tevoldoenmoet indebovenstroomsegebiedenextrawaterberginggemaakt worden
doorbijvoorbeeld reservoirs,loofbossen of
natteveengebiedenaanteleggen.
Maarnormen werkennietonderextremeomstandigheden.Jekunt eventueel
afspreken hoeveelwaterer vastgehouden
moetworden,maarjehouden aan afspraken
hoeveelwater maximaal magwegstromenis
nietaltijd mogelijk. Hoeveelmoeitede
waterbeheerder ineenbovenstroomsgebied
ookzaldoen,alshetlangblijft regenen zijn
alzijn bodems,bassinsenreservoirsvol.
Blijft deregenaanhouden,danzalhetovervloedigewater tochnaarderivieren stro-

Gedeelde verantwoordelijkheid
Eénvandeuitgangspunten vanintegraalwaterbeheer iseengedeeldeverantwoordelijkheid voorhet waterbeheer inhet
totalestroomgebied:wewonenmet zijn
alleninhetzelfde stroomgebied en moeten
gezamenlijk zorgen voorgoed waterbeheer.
Inprincipeisiedereen hetdaarmeeeens,
maaropvallend isdatiedereendaarbij alleen
maar inbovenstroomse richtingkijkt.Datis
logisch,wantje krijgt hetprobleemvan
boven.Mensenverwachten solidariteitvan
deregiobovenstrooms,maarvergetenvaak
solidair tezijn metdebenedenstroomse partij.Nedetland heeft alleenmaarbovenH2o
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men,ondanksalle normeringen.
Ookdeverantwoordelijkheid voorhet
handhaven vandenormering endeeventuelesancties bij verondersteld wanbeheer liggenmoeilijk. Hoekanna wateroverlast
benedenstrooms worden vastgesteld welke
vandebovensttoomsepartijen nietaan zijn
verplichting heeft voldaan,alsookvoordeze
gebiedengeldtdat hetdweilen ismetde
kraanopen?Kunnen wedeindividuele
waterbeheerder aansprakelijk srellenvoor
het feit dat hetextreem hardgeregend heeft?
Dezeoverwegingen makende normering
problematisch.Wemoeten niet teveelop
hun werking vertrouwen.

Weinig effectief
Vaakwordt eropgewezendatdoorverstedelijking indebuurlanden watet steeds
minder debodem inkandringen,endat
doorontbossingenverkeerd agrarisch landgebruik desponswerking vanhet stroomgebiedernstigisaangetast.
Wemoetenechtervootzichtigzijnmetde
teverwachteneffectiviteit vandemaatregelen
indebuurlanden.Hetbeelddatdesponswerkingvandegrote nvierenernstigisaangetast,
istezwaaiaangezet:stroomgebieden alsde
RijnenMaaszijninstaatomgedurendehet
najaarendewinterenorme hoeveelheden
watervasttehouden.Dehoeveelheiddiereeds
gebufferd wordt,ligtveelhogerdanwemetde
relatiefkleineingrepenvanvematting,retentieofexttainfiltratie indebodemkunnen
bereiken.Denatuurlijkebergingis uiteindelijk
vol,meestaleinddecemberbeginjanuari,ende
hogeafvoerenontstaandoorhetoverstromen
vandeberginginhetstroomgebied:desponsis
verzadigd.Hetmaaktdannietmeeruit ofhet
waterindebodemkaninfiltreren;debodemis
tochalvol.Hetmaaktook nietmeeruitofdaar
veengebiedenliggen;ookdezeveengebieden
zijnopdatmomentvolledigverzadigd.Alle
regendiedannogvalt,stroomtsnelnaarde
rivierenensnelnaarNederland:inhetkonde
ooizaakvandehoge rivierafvoeren.
Extraberging betekentdat meer water

Hoogwater indeRijn.

kanwordenvastgehouden,maardezeextra
bergingzalgedurendehetnajaar steedsvetdergevuld rakenen isindecember allang
vol, enzaldusnietveelhelpen.Eennatte
herfst isvoldoendeomdebodem enextra
aanwezigebergingvolledigtevullen.Veel
regen indecember enjanuari leidt dusook
dan tothogerivierafvoeren, ondanksde
extrabergingsmogelijkheden diein het
stroomgebied zijn gemaakt.
Veeldiscussiebestaatoverde effectiviteit
vanexttabeigingdoorveranderingenvan
landgebruik.Doordeenepartij wordtdeze
effectiviteit vollediggemarginaliseerd, terwijl
deanderepartijbeweendatgrotewinstente
behalenzijn.Totophedenhebbennoch
modelonderzoeknoch veldmetingen enanalysevandatareeksenaankunnen tonendatde
bovenstroomseberginginextremehoogwateisituatiesweikelijkeenaanzienlijke bijdrageaandeoplossingvanhetprobleembetekenen. Zolangdebijdiageniet isaangetoond,is
hetmisschienveistandigonsnietalterijkte
rekenenmetbovenstroomse maarregelen.
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Nationale Toekomstprijs overwater
Destichting DeNationaleToekomsrpnjs looft
eenbeloningvan 12.500eurouitaan degenedie
hetbesteplanojproject indientinhetkadervan
dejbro-prijsvraag 'Creativiteitbovenwater'.
Deopdtacht bestaatetuit omwaterinal
haat verschijningsvormen te fotograferen.
Daarbij onderscheidt destichtingdriecategorieën:water indenatuur, water indestad
enmens enwater.Deinzender moet niet
alleeneenfoto sturen,maarookeenbegeleidendemotivatieofvisie.Inzenden voordeze
fotowedstrijd kantot 10augustus.Eendeskundigejury zaldeinzendingen beoordelen.
Dewinnaarswordenbekendgemaakt op 2
september, f
Voormeerinformatie:(070J4417080.

Hetzoubeterzijnonsteconcentrerenop
devraaghoeNederlandommoetgaanmet
echthoogwatetdanteproberenmoeizame
ondelhandelingen tevoetenmetDuitslanden
België'overonbewezensttategieën.Daarbij
lijkt hetverstandigde verantwoordelijkheid
voorhetwatetbeheervanNederlandnietuit
handen tegevenaandeomringendelanden.
HetbelangvanNederlandbijeengoedwaterbeheeriszogrootdatwenietmogenvertrouwenopmaatregelenwaarvande effectiviteit
betwijfeld kanworden.Beterisomdeafvoeren
vanRijnenMaas,ookdeextreemhogeafvoeren,evenalsdeneerslag,alsrandvoorwaarden
voorherNederlandswatetbeheer tebeschouwen. Binnendezerandvoorwaarden dient
Nederlandzijnwatetbeheerinterichten.De
afgelopen eeuwenhebbenlatenziendat
Nederlanddaartoeuitstekendinstaatis. *\
Willem van Deursen
(Carthago Consultancy)
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Unieke verplaatsing
leidingen
Afgelopen maand begonWatertransportmaatschapptjRijn-Kennemcrland (WRK) methet
verplaatsenvan drietransportleidingen langsde
Az bijVinkeveen.Deverplaatsinggebeurtop
eenuniekemanier:deleidingenwordenoptien
meterdiepreindevastezandlaaggeboord.
Dedrietransportleidingen vervoeren
doordeWRK voorgezuiverd water naarde
waterleidingduinen van GemeentewaterleidingenAmstetdam enPWN. Deleidingen,
meteendiameter van 1,20meter, moeten
verplaatst worden vanwegede verbreding
vandesnelwegAz.Begindirjaar startten de
aannemers met hetvervangenvantweeleidingen tussenVinkeveen enAbcoude,over
eenlengtevanvijfkilometer.Deleidingen
worden tien meter diepindevastezandlaag
geboord.Dezemethode heeft eenaantal
voordelen:eenopenontgravingwordt vermeden,deveenlagenblijven onaangetast en
hetinklinkingsproces wordrnietvetsneld.
Bovendien hoevendeleidingen niet extra
gefundeerd teworden,omdatzeindevaste
zandlaagliggen.Hetproject isuniekin
Europadoor decombinatievantechnieken
delengteendiametetvandewaterleidingen.
DeleveringvanwaterdoorWRK gaat
gewoondoor tijdens deverplaatsing,dieeen
grootdeelvanditjaar zalduren, «f
H2O
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