ACHTERGROND

GGOR E N WATERNOOD (3)

Shoppenbijboeren
leidttot nieuw
waterhuishoudingsplan

Hetwaterschapverzorgdetweeworkshopsindeavond indriedeelgebieden. Tijdensdeeersteavond legdeWaterschapGroot
Sallanduit watWaternood isendatvoorhet
waterschapdezemanier vanwerkendebasis
vormtvanhetnieuwe waterhuishoudingsplan.Naeendiscussiemet boerenoverdeze
manier vanwerken,kondenzij knelpunten
aangeven inhet huidigesysteem.Pergroep
vantienpersonen konopeenkaartaangegevenwotden welkegebieden tenatenwelke
tedroogzijn eninwelkeperioden problemen optreden.
Deingetekende knelpuntenkaart onderstreeptedeideeëndiehet waterschapal
heeft overhetgebied,namelijkdat eengroot
deelinnatteperiodenlastondervindt van
waterendathetgebiedaandeflank vande
SallandseHeuvelrugindezomereenwatertekort heeft.
Inheteerstedeelgebied wasdeplenaite
discussienaafloop vandeuitlegvan het
waterschap pittig.Inhettweedeenderde
deelgebiedwasdegevolgdemethodiekdoor
onderlingecommunicatie almeer bekenden
ontstond eenconsttuctievediscussie met
minder emoties.
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Oplossing van het waterschap
DevisievanWaterschapGrootSalland
overdeinrichting vanhetbeheersgebiedis
in2001 vastgelegdindeWatetvisie,diedeel
uitmaakt vanhetWaterbeheersplan. Op
hoofdlijnen luidtdeWatervisie:
• wateroverlast inextremesituatieszoveel
mogelijkverdelenoverhetgebieden
daatdoor afwenteling vanwatet naar
benedenstroomsegedeelten voorkomen;
• zomin mogelijkgebruik maken van
gebiedsvreemd water;
• eenminimale beïnvloedingvanhet
watersysteem;
• geennegatieveeffecten vaningrepenop
deomgeving;
• beschermingvankwelgevoede watergangen tegen negatieve invloedenvan
hetstedelijk enlandelijkgebied;
• éénàtweemaaibeurtenperjaat.

"Kandestuwopzomerpeil"luiddeeenvande uitsprakendietijdensdeeerstegebiedsworkshopin
Dalmsholtewerdgedaan.HetWaterschapGrootSallandheefttweejaargeleden beslotenomvoor
ditredelijkbeslotengebiedtegendeSallandseHeuvelrugeenplanteontwikkelenterverbeteringvan
dewaterhuishouding.BijdeuitwerkingervanwilhetwaterschapdeprincipesvanhetWATersysteemgerichtNOrmercn,OntwerpenenDimensioneren(WATERNOOD)volgen.Naastwaterhuishoudkundigeproblemenspeeltookmeedatvoorditgebiedaleenaantaljareneenruilverkaveling
meteenzogehetenadministratie/karakteropdeagendastaat. Bijhetontwikkelenvanditplan is het
waterschapzichbewustdatzenietmeerde 'oude'maniervanplannenontwikkelenencommuniceren
kanhanteren.Daarom isdekansaangegrepenomalscomnumicatiecasevoorhetWaternoodinstrumentariumvanSTOWAteJungereueudeplanvorming interactie/aantepakken.
HetWaterschapGrootSalland namal
vroegcontactopmetdebetrokkenen.Zij
hebbenveelkennis vandewerkingvanhet
watersysteem enkennen delocatiesenoorzakenvanproblemen. Hetwaterschap wilde
debetrokkenen ookeenmogelijkheid bieden
omietsintebrengen indevormgevingvan
hetnieuwe waterhuishoudingsplan.

ben.Zekerin heteerstedeelgebied kwamen
deaanwezigenvoornamelijk metdetraditioneleoplossingen vanbeterpeilbeheer, het
verplaatsen enbijplaatsen vanstuwen en
vakermaaien.Inhet tweedeenderdedeelgebiedgavendeaanwezigennaast traditionele
oplossingenookmeerderelocatiesvoor
watetbetging.Wateraanvoer werdgezienals
eenoplossingvoordewatertekorten aande
flank vandeSallandse Heuvelrug.

Deavonden werdenvoorgezetendoor
JanLaarman,GLTO-bestuurder, lidvan het
algemeen bestuur enlandbouwet in het
gebied Dalmsholte.Hij kentdeproblemen
vandeboeren inhetgebied,maarstaatook
achterhet Waternoodbeleid.

Oplossingen van de boeren
Tijdens detweedeavond isgediscussieerdoveroplossingen.Groepsgewijs mochtendeboerenaangevenwelkeoplossingze
opwelkelocatieinhetgebiedvoorogenheb-
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Dehoofdlijnen vandeWatervisieprobeerthetwaterschapviatweesporenuit te
werken,namelijkviaduurzameplanningen
duurzame inrichting.

ProjectgebiedDalmsholte
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degronden ronddewaterleidingbieden
mogelijkheden voorbeekdalherstel.De
provincieondersteunt dezevisie;zij
heeft het bovenstroomsegedeeltevan
dezeleidingaangewezen als natuurontwikkelingsgebied.

Duurzame inrichting

Dalmsholteiseengebiedvanongeveer3000hectarendatligtingeklemdtussendeArchemerberg(onderdeelvandeSallandseHeuvelrug),hetRechterenscheVeldenhetOverijsselsKanaal.
HetgebiedligtbovenstroomsenwatertondervrijvervalafophetOverijssels Kanaal.Het
gebiedisrelatiefvlakmeteenmaaiveldverloopvanoostnaarwest.Hetgebiedisminofmeer
eenwaterhuishoudkundige eenheid,doorkruistdooidehoofdwegvanRaaltenaarOmmen.
Hetgebiedheeft overwegendeenlandbouwbestemming (veeteelt).Daarnaastwordtrelatief
veelmaïsgeteeldenvindt-wisselendoververschillendepercelen-bollenteeltplaats.Met
nameinhetnoordoosten isdelandbouwkleinschalig.Hetwaterhuishoudkundig systeem
stamtuitdejaren'50.Hetsysteemisklein,sterkopafvoergerichtenzeergevoeligvoorpeilfluctuatie. Gedutendedeafgelopen 50jaariseenaantalkleineaanpassingenuitgevoerdaanhet
systeemomenkeleknelpuntenoptelossen.Ophetnoordoostelijk deelheeft deprovincieeen
natuurclaim van60hagelegd.BehalveopdeflankenvandeArchemerbergenhetRechterense
Veldkomtinhetgebiedweinignatuur voor.Dewaterkwaliteit vandeVlierwaterleidingende
Vennenbergerwaterleiding isgoed.Beidewatergangenzijnbovenstroomsgelegenenhebben
doorhetaanwezigekwelwatereenbijzondetevegetatie.Dewaterkwaliteitvandemeerbenedenstroomsgelegenwatergangenissterkbeïnvloeddoordelandbouw.OpdeArchemerberg
wordtjaarlijks drietotviermiljoen kubiekemetergrondwater onttrokken.

Duurzame planning
Allereerst wordtgeprobeerd de functies
zoveelmogelijk vanuit 'water'gezienopde
juisteplaats tekrijgen. Voordezestap
gebruikt hetwaterschapeen watersysteemkaartenfunctiegeschiktheidskaarten. Opde
watersysteemkaart zijn ophoofdlijnen de
kwel-,wegzijgings- en intermediairegebiedenweergegeven.Ditgeeft inzicht indeontwikkelingsmogelijkheden van bebouwing,
landbouw ennatuur. Wanneereenvanuit
watergezienongunstige locatiekeuze wordt
gedaanvoorbijvoorbeeld woningbouw,
geeft dewatersysteemkaart randvoorwaardenaanwaarbinnen defunctie zichmag
ontwikkelen.De functiegeschiktheidskaartengevendehuidigedoelrealisaties weer
vanbebouwing,landbouw (grasland)en
natuur.
OokDalmsholte isgetoetst aande
Watervisie(zieafbeelding 1).Ditleiddetot
devolgendeconclusies:

DeflankenvandeArchemerbergzijn te
droogvoorgrasland.Delagegrondwaterstanden makenakkerbouw enbollenteeltmogelijk. Dezefuncties vragen
namelijk omeendieperegrondwaterstanddan grasland;
Derestvanhetgebied iszelfstenatvoor
defunctie grasland.HetWaterschapwil
hierdewaterhuishouding welvoordeze
functie optimaliseren.Akkerbouwen
bloembollenteelt isinditgebied alleen
mogelijk alsnatschade wordtgeaccepteerd;
Inhetcentralegedeeltezijn eenaantal
locatiesuitermategeschiktvoor natuurontwikkeling.Ditgebiedisechter niet
doordeprovincieaangewezenals
natuurontwikkelingsgebied. Bovendien
zijn dekansenvoorhetontwikkelen van
bijzondere natuur beperktbijhet huidigelandgebruik inhet omliggende
gebied.Dewaterkwaliteit vandeVlierwaterleidingenabiotischefactoren op

HetWaterschapGrootSallandzietindat
hetonmogelijk isomallefuncties vanuit het
watersysreemgezienopdejuisteplaats te
krijgen.Wanneereenduurzame planning
nietmogelijk is,ishet indevisievanhet
waterschapjuist noodzakelijk ombij het
ontwerpen,dimensioneren eninrichten van
het oppervlaktewatersysteem rekeningte
houdenmetdeeigenschappenvanhet
grondwatersysteem enhet omliggende
gebiedmetdeaanwezigefuncties.Voorhet
duurzaam ontwerpen wordendoor het
WaterschapGrootSallanddeWaternoodprincipesgehanteerd.Bijhet toepassen hiervangaatGrootSalland nietuit van standaardnormen, maar houdt het inhoge mate
rekeningmerdegebiedseigen, specifieke
waterhuishoudkundige omstandigheden.
Dooreenuitgekiend ontwerp en verbeterde
omgevingvanhet oppervlaktewatersysteem
kanwater langer worden vastgehouden,
waardoorindrogetijden meer(grond)water
beschikbaar isendeafwenreling van wateroverlastnaar benedenstroomse gebieden
verminderd. Hetontwerp is gerichtophet
creëren vanmeerbergingmetondiepereen
brederewaterlopen,waardooreen verbeterdeverhoudingtussen tijdelijke bergingen
transport vanwaterbinnen hetgebied ontstaat.Degrootste effectiviteit vaneen
inrichting conform Waternoodbegint echter
indehaarvaten vanhetwaterstelsel inde
bovenloopvanhet stroomgebied.
OokinhetDalmsholte wilhetWaterschapGrootSallanddeuitgangspunten voor
duurzame inrichtinghanteren.Globaal
moetderuimtevoorhetopvangenenvasthouden vanwaterinDalmsholte verviervoudigd worden.Hetstreven isomdeze
ruimtezoveelmogelijk overhetgebied te
verspreiden.Hierbij zijn functiecombinaties
mogelijk. Waarderuimte precieskomt te
liggen isvoorhetwaterschap nietvan
belangenkaninoverlegmetdelandeigenarenworden bepaald.Knelpunten dieveroorzaaktworden doorverkeerdpeilbeheerof
onderhoud wordennatuurlijk ookaangepakt.Juistinhetoplossenvandezeknelpuntenzitdegezamenlijke basismetdeboeren.

Prioriteiten
Tijdens éénvandeworkshopsiseen
stemminggehouden overwelkeoplossing
boerenenwaterschap hetmeestgewenst
H20
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vinden.Beidepartijen konden reagerenop
vier stellingen.

uitwerking vandezevariant leidt grofweg
totdevolgendetoekomstige waterhuishoudkundige situatie:
• Indenattedelenzaldeafvoer vanwater
ongeveergelijk blijven aandehuidige
afvoer. Deafvoerpieken wordenechrer
afgevlakt, doordat verspreid overhet
gebiedoflangswatergangen berging
wordtgelegd;
• Indedrogegedeelten wordtde afvoer
beperkt.Eenzogroot mogelijk gedeelte
vanhetaanwezigewaterzalinhet
gebied wordengeborgen.Alleenbij
neerslagpiekenenlangdurige neerslag
zaleengedeelrevanhetwater worden
afgevoerd. Hetstreven isomdeneerslag
indezegebiedenzoveelmogelijkin nier
aandewatergangliggendebergingenop
tevangen;
• Voorzoweldenartealsdrogedelengeldt
datdeverhouding tussenafvoerenen
bergenzodanigwordtgekozendathet
grond-enoppervlakrewarerregime
zoveelmogelijk aansluit bijdewensen
vande functie.

boeren waterschap
meerruimte
11%
55%
voorwater
11%
watergangen breder
engroter
14% 25%
stuwenvetplaatsen
enaanpassen
47% 11%
slotenvakermaaien
enbeteronderhouden 28% 2%

Opditmoment werktWaterschap Groot
Sallandeenplan ophoofdlijnen uit.Het
kenteenaantalvarianten.Deeerste variant
ishetaanpassenvanstuw-enpeilbeheer.De
daaropvolgende variantvoorziet bovendien
inhetaanbrengen vanbergingopgronden
diealdoor landeigenaren zijn aangeboden.
Dederdevariantvoorzietalsaanvullingin
hetaanbrengen vandeoppervlakteaanbergingdiedoorhetwaterschapgewensr is.De

Komendnajaar wordendevariantenaan
debetrokkenen voorgelegd.Viaeenplenaire
discussiemogen debetrokkenen aangeven
hoezij hieroverdenken.Naafloop krijgen
betrokkenen demogelijkheid ompersoonlijk vragentestellenoverhetplanofte overleggenovermogelijkheden voor waterbergingopeen(gedeelte)vanhunpercelen.Een
aantalbetrokkenen heeft ondertussen interessegetoond voorhetbergen vanwaterop
eengedeeltevanhunpercelen.Overhet
algemeen willenzijdezewaterbergingcombineren metnatuurontwikkeling. Deideeën
vandezebetrokkenen wordenopdit
momenrindeplanvormingbetrokken, f
Margo Meeuwissen M.Sc.en
ir. Chris Griffioen
(Waterschap Groot-Salland]
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