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lu dit artikel wordt een dnetal strategieën voor toekomstige rivierverruiming 111 lietstroomgebied van
deMaasgepresenteerd, dieopeen integrale wijze veiligheid koppelen aan ruimtelijke ordening. De
strategieën zijn opgesteld inopdracht van deDirectie Limburg van Rijkswaterstaat in het kadervan
herproject Integrale Verkenning Maas (IVM). In dit projectzijn deconsequenties onderzocht van
hogere maatgevende afvoeren van deMaas die op termijn kunnen optreden. Het project resulteerde
afgelopen maart in een adviesaan destaatssecretaris van Verkeereu Waterstaat. De doelstelling was
om, uitgaande van cenzo procent hogere toekomstige watera/voer, antwoord tegevcn op devraag oj
inhoudelijk, bestuurlijk-maatschappelijk, sociaal-economisch en juridisch voldoende perspectiej
bestaat opeen pakket rivierverruimende maatregelen waarmee in detoekomst deveiligheid tegen
overstromingen kan wordeugehandhnajd zonderde dijken oj kaden te verhogen.

ordening inNederland,maarookin hetIVMstudiegebied.Deprincipeszijn per definitie
integraal,omdatderuimtelijke ordeningis
opgebouwd uit verschillendelagen waarin
water, natuur, landschap,landbouw,recreatie,
industrie en wonen allemaaleenplaats hebben.
Bij'concentratie'wotdt derolenpositievan
deMaasinderegiogetypeerd als efficiënte
waterafvoer. Destrategie kenmerkt zichdooi
eenscherpescheidingvan functies en duidelijke
contrasten in het landschap tussen land, water
enstad.Bij'mozaïek' wotdt derolenpositievan
deMaasin deregiogetypeetdalseengevarieerd
endiverspatroon vanverschillende unieke
plekkenwaartegelijkertijd wordt gewoond,
gewetkt engerecreëerd(functieverweving). Bij
'netwetk'tenslotte wotdt derolenpositievan
deMaasin deregiogetypeerd alsverbindingslijn tussen drogeen natte (infrastructurele,
stedelijkeen functionele) knooppunten. De
strategie kenmerktzichdooieenpatroon van
lijnen encorridorswaarlangs functionele relatiestussen gebieden wordengelegd.
Tijdens een tiental integrale werksessies,
georganiseerd door deauteurs van dit artikel
met deskundigen van het RIZA,Rijkswaterstaatdirectie Limburg,MUST,Altena enHKV
op het gebied van watersystemen, natuui,
landschap,ruimte, recreatie,landbouw, stad,
infrastructuur en economische bedrijvigheid,
zijn devolgende stappen doorlopen om uiteindelijk tekomen tot integrale maatregelpakket-

Eenuitgebreide inventarisatie van rivierverruimende maatregelen in en langs deMaas
leverdeiets meer dan 160potentiële maatregelen op.Op basis hiervan isgezocht naar
manieren waaroppotentiële individuele maatregelen kunnen worden vertaald naat integrale
pakketten van rivierverruimende maatregelen.
Bovendien isbekeken hoeveiligheid en rivierverruiming kunnen worden gekoppeld aan
ruimtelijke ordening.

Om tot verschillende maattegelpakketten
tekomen zijn drie principieel verschillende
richtingen van omgang met de ruimtelijke
ordeninggehanteerd.Deze ruimtelijke ordeningsstrategieën zijn geenblauwdrukken voor
de toekomstige inrichting van het stroomgebied vandeMaas.Zegeven slechts mogelijke
ontwikkelingsrichtingen aan.

Eénvandekernvragen in IVMwashoe in
de toekomst veiligheiden rivierverruiming
geïntegreerd kunnen worden opgepakt in
bestaande en toekomstige ruimtelijke ordeningsvraagstukken, inclusiefhet streven naar
ruimtelijke kwaliteit.

Alsleidraad voorhet opstellen vandeintegralepakketten zijn devolgende ruimtelijke
ordeningsprincipes gebruikt:concentratie,
mozaïeken netwerk. Dezealgemene principes
spannen het speelveldopvan mogelijkheden
hoeomgegaan kan worden metde tuimtelijke

Deeerstestap bestaat uit eenglobale verkenning van dekansen per sectorom rivierverruimende maatregelen tekoppelen aan ruimtelijke oideningsprincipes.In IVMzijn elf
potentiële maatregelen geïdentificeeid, waaiondei zometbedverdieping en -veibreding,
neven- en hoogwatergeulen, uiterwaardverlaging,dijk- en kadeverlegging,groene rivieren
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KernbegripROprincipe'concentratie':
scheidingvanJuncties.

Ruimtelijke ordeningsprincipes

KernbegripROprincipe'mozaïek':
junctievcrweving.

Kansvcrkcnning

KernbegnpROprincipe'nenverk':
junctionelerelaties.
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en retentie.Bij ieder ruimtelijk ordeningsprincipe passen verschillende rivierverruimende
maatregeltypen. Insommigegevallen overlappen deze,maar meestal isde kwalitatieve
invulling van een specifiek maattegeltype per
principe anders. Samengevoegd leveren deze
sectorspecifieke interpretaties een integraal
beeld op per ruimtelijk ordeningsprincipe.
Ruimtelijk rejerentiebeeld
Opbasisvan dedrie ruimtelijke ordeningsprincipes isvervolgensderuimte langs
deacht onderscheiden dceltrajecten inIVM
verkend.Door de verschillende deskundigen
zijn demeest karakteristieke kenmerken aangegeven,gezienvanuit elkvan dedrie ruimtelijke ordeningsprincipes. Vervolgens isaangegeven hoe ieder principe kan worden
toegepast.Dit istenslotte vertaald in eenglobale ruimtelijke schets voor het IVM-gebied
(afbeelding 4tot en met 6).
Selectie, toetsing en terugkoppeling
Per traject zijn vervolgens de bijpassende
rivierverruimende maatregelen geselecteerd.
Aangezien het belangrijkste doel van IVMis
om, naast streven naar ruimtelijke kwaliteit,
deverwachte hogere topafvoeren veiligafte
voeren,zijn degeselecteerde maatregelen
getoetst ophun waterstandverlagende effect.
Ditgebeurde met behulp van een beslissing-

Afb.4:

Ruimtelijkreferaitiebeeld'bij'concentratie'.

ondersteunend systeem,waarmee de hydraulischeeffecten van rivierverruimende maatregelen langsdeMaas worden berekend. Hiermee isgecontroleerd in hoeverre een
maatregelenpakket dewaterstand terugbrengt
tot hetgewenste niveau.
Mocht dit niet lukken,dan zijn aanvullende rivierverruimende maatregelen geselecteerd
die het bestepassen bij het betreffende ruimtelijke ordeningsprincipe.Omgekeerd, indien
eenmaatregelpakket dewaterstand meer verlaagt dan nodig is,zijn maatregelen uit het
maatregelenpakket gehaald die het minst passen bij het betreffende ruimtelijke ordeningsprincipe.Bij het samenstellen, aanpassen en
fijnslijpen van de integrale maatregelpakketten heeft dus steeds het ruimtelijke ordeningsprincipe geprevaleerd.Als randvoorwaarde
gold dat demaatregelpakketten voldoen aan de
gestelde veiligheidsnormen in het gebied.

dieping, het verwijderen van knelpunten en
dijkverleggingen zijn in deze strategie het
belangrijkste middel om de afvoercapaciteit
van deMaas teoptimaliseren. Inde netwerkstrategie wordt veelmeer gekeken naar de kansen en mogelijkheden om maatschappelijke
functies tekoppelen door middel van het creëren van ruimtelijke netwerken. Dit gebeurt in
deze sttategie vooralmet behulp van neven- en
hoogwatergeulen, groene rivieren en zomerbedverbreding.
Bijde mozaïek-strategie staat functieverweving(multifunctioneel ruimtegebruik) centraal en wordt een variatie van voornamelijk
kleinschalige maatregelen ingezet,zoals lokale
uiterwaardverlaging en kleinschalige retentie
om eenzodivers mogelijk ruimtelijk beeld te
creëren met een opeenvolging van unieke plekken engebieden waar tegelijkerrijd kan
worden gewoond,gewerkt en gerecreëerd.

Integrale strategieën

Conclusies

Deontwikkelde integrale strategieën met
rivierverruimende maatregelen voorde verschillende trajecten langs deMaas zijn weergegeven indeafbeeldingen 7tot en met9.De
concentratie-strategie zet met name in op
grootschalige maatregelen zodicht mogelijk
bij de rivier.Derivierzelfstaat centraal en
maatregelen dicht bij derivierzoals integrale
uiterwaardverlaging, beperkte zomerbedver-

Dehiergepresenteerde aanpak voor het
samenstellen van integrale rivierverruimende
maatregelpakketten in het kader van 'Waterbeheer 21eeeuw'en 'Ruimte voor de rivier' is
nieuw voorRijkswaterstaat. Het koppelen van
veiligheid aan ruimtelijke ordening en ruimtelijke kwaliteit isnooit eerder zoexpliciet en
nadrukkelijk volgens ruimtelijke ordeningsprincipes opgezet.Degehanteerde aanpak
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Ruimtelijkrejerentiebeelo'bij 'mozaïk'.
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heeft alsgrootstemeerwaarde tenopzichtevan
ervaringen uitsoortgelijke projecteninhet
verledendatdezedaadwerkelijk integraalis,
aangezienallerelevantesectorenen functies
eenplaatshebbenindesamengesteldemaatregelpakketten.Explicietwordtopéénofanderemanierrekeninggehoudenmetdebijbehorendebelangen.Deaanpaklaatduidelijk zien
datveiligheid,ruimtelijke ordeningenruimtelijke kwaliteitonlosmakelijk metelkaarzijn
verbonden.Doorveiligheidsvraagstukken en
ruimtelijke structuren enkwaliteiten inhun
onderlingesamenhangnaderuit tewerken
wordendebelangrijkste kansenenbedreigingenvoorrivierverruiming vanzelfzichtbaar.
Degepresenteerde kaarten met maatregelenhebbenalleenbetekeniswanneerze
wordenbekekeninsamenhangmetderuimtelijkereferentiebeelden, diezijngeschetstvoor
iederIVM-traject.Hetonderscheidendevermogenvandemaatregelpakketten wordtook
pasduidelijk wanneerdemaatregelpakketten
samenmetdezeruimtelijke referentiebeelden
wordengepresenteerd.Deruimtelijke
referentiebeelden beslaanoverigensnietalleen
hetMaasdalzelf,maarookdeomliggende
omgeving,omdatdeMaashiervannietinvolledigeafzondering kanwordenbekeken.
Hoeweldemaatregelkaarten ophetniveau
vanhetgeheleIVM-studiegebiedzichduidelijkvanelkaaronderscheiden,zijnop traject-
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Strategiebij'concentratie'.
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niveau een paar overeenkomsten waar te
nemen. Zo blijken de mogelijkheden om toekomstige hoogwaterproblemen op te lossen
steeds beperkt op de trajecten Peelhorstmaas
en Venloslenkmaas en moeten opdeze trajecten voot allestrategieën steeds bijna alle
mogelijke maatregeltypen worden ingezet.
Het Maasdal ishier relatiefsmal met weinig
ruimte in het zomer- en winrerbed. Op de
andere trajecten bestaan veelmeer keuzemogelijkheden. Ookblijkt het onderscheid tussen
het onbedijkte en bedijkte deel van deMaas en
deverschillende veiligheidsnormen op deze
trajecten bepalend voor desamenstelling van
demaatregelpakketten op trajectniveau. Het
zalin een vervolgfase van IVMdit trajectniveau zijn waarop nog een aantal zeer belangrijkekeuzes open ligt,die nu slechts opeen verkennende wijze in beeld zijn gebracht.
Afhankelijk van de huidige ruimtelijke kenmerken van een traject, degewenste toekomstige ruimtelijke inrichting en de prioriteit die
hierbij wordt toegekend aan de toekomstige
ontwikkeling van verschillende functies en
sectoren passen deverschillende ruimtelijke
ordeningsprincipes in meer ofmindere mate
bij een specifiek IVM-traject.

gebied) per definitie op conflicterende ruimteclaims vanuit verschillende secroren aangezien
hier ruimtelijke comparrimentering en scheiding van funcries cenrraal staat.Welke functie
hierbij voorrang krijgt op andere functies
vormt een belangrijk discussiepunt.
Eénvan de belangrijkste conflicten treedt
op bij het inzetten vangrootschalige uiterwaardverlaging.Uiterwaardverlaging biedt
naast het vetgroten van de afvoercapaciteit
tevens kansen voor deomwikkeling van
natuur langs de rivier.Zelfs een beperkre verla-
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Devraag hoe her beste met conflicterende
tuimteclaims omgegaan kan worden bij het

Strategiebij 'mozaïek'.

•
^
^

-_ |

c

•

Debovenstroomse trajecten Bovenmaas,
Grensmaas enPlassenmaas passen bijvoorbeeld geziendegeomorfologie van het gebied
en het huidige ruimtegebruik veelbeter bij
een strategie gebaseerd op het mozaïek-principedan het concentratie-principe. Groorschalige retentie of'groene rivieren' komen in deze
rrajecten dan ook niet voor,simpelweg omdat
hetgebied zichdaar niet voor leent en voor dit
typemaatregelen weinigofgeen ruimte is.Aan
deandere kanr lijkt benedenstrooms in de
Benedenmaas en deGetijdenmaas het landschapen de huidige ruimtelijke inrichting veel
meer tepassen bij het concentratie-ptincipe. In
een vervolgfase zaldus nogeen belangrijke
srap moeten worden gezetom te kijken in hoeverredegescherste strategieën niet opéén of
andere wijze kunnen worden gecombineerd,
diepasr bij de huidige engewenste toekomstige ruimtelijke inrichting van het gebied.
Uiteraard bestaan verschillende opvattingen over dekansen diemaatregelen bieden
voor specifieke sectoren,zoals landbouw,
natuur, wonen aan water en recreatie opspecifieke IVM-trajecten. Maatregelen dievoorde
enesector kansen voor toekomstige ontwikkeling bieden, kunnenjuist als bedreigend
worden beschouwd door andere sectoten.Veel
ishierbij afhankelijk van despecifieke invullingdieaan maatregelen wordt toegekend en
devoorwaarden waaraan maatregelen volgens
de verschillende sectordeskundigen opspecifieke trajecten zouden moeten voldoen om
kansen tebieden. Ondet het concentratie-principestuit functieverweving (srapeling van
andere functies dan water in éénen hetzelfde

ging kan echter desastreus uitpakken voor
evenruele aanwezigeglasruinbouw ofverblijfsrecreatie. Uiterwaardverlaging biedt
daarom alleen kansen voor deaanwezigeglastuinbouw ofverblijfsrecreatie indien delocaties waai deze activiteiten zich bevinden zodanig worden ontzien dat zegeen last hebben
van toenemende overstromingsfrequenties en
vernatting in het gebied alsgevolgvan het
afgraven van de uiterwaard.
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samenstellen van de strategieën isexpliciet
voorgelegd tijdens consultatierondes met de
Projectgroep IVM.Indeze projectgroep zitten
verschillende lokale en regionale belanghebbenden. Op basis van dezeconsultatierondes is
ervoorgekozen de toekomstige keuzeruimte
voor verschillende maatregeltypen per traject
teverwerken insubvarianten per strategie.
Dezesubvarianten laten tevenszien dat niet
allesuit dekast hoeft te worden getrokken om
toekomstige hoogwaterproblemen te kunnen
oplossen.Zohoeft met noodzakelijkerwijs
grootschalige retentie teworden ingezet om

Ajb.9:

toekomstige hoogwaterafvoeren re kunnen
verwerken. In plaatsdaarvan kunnen verschillende combinaties vanmaatregelen op deverschillende trajecten worden gekozen.
Dit kan middels het trekken van buitendijkse neven-en hoogwatergeulen ofbinnendijkse 'groene rivieren',zoals in de netwerkstrategie,het inzetten van een scala aan
kleinschalige maatregelen inclusief kleinschalige retentie bovenstrooms,zoals in de
mozaïek-strategie ofhet integraal inzetten van
uiterwaardverlaging zoals in de concentratiestrategie.

Strategiebij 'netwerk'.

Dekeuze voordeze verschillende maatregelen op trajectniveau staat dus nogopen en
zou ineen vervolgfase nader moeten worden
gespecificeerd aandehand van de ruimtelijke
opgave diede regio voor het gebied in gedachten heeft en deverschillende belangen die
daarbij een rol spelen, nu en in de toekomst.
Wordt bijvoorbeeld gekozen voor het behoud
en versterken van dePlassemaas alsdé belangrijkste recreatieve locatielangs deMaas,dan
heeft dit consequenties voorde inzetbaarheid
vanmaatregelen dienaar verwachting de toekomstige ontwikkeling van de watergebonden
recreatieondermijnen zoals uiterwaardverlagingWordt daarentegen gekozen voor het versterken van de natuurfunctie van deMaas
waarbij derivier écngrote ecologische corridor
wordt,dan biedt uiterwaardverlagingjuist
weerenorm veel kansen.
Indien ervoor wordt gekozen de glastuinbouw in dePeelhorst in het winterbed te
handhaven, dan vormt uiterwaardverlaging
weereen bedreiging.
In het algemeen geldt dat de in deze verkennende studie samengestelde maatregelpakketten enigedürfen geloofvereisen in de
maakbaarheid van deruimte. Tegelijkertijd
brengt dezestudie desterke (ruimtelijk) ordenende werking van de rivierverruimingsopgavevan deMaas in beeld,waarbij vaak nieuwe
en verrassende mogelijkheden aan het licht
zijn gekomen om de band tussen de rivier en
zijn omgeving teversterken. f
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