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E E N P L E I D O O I VOOR EEN STILLE BLAUWE REVOLUTIE

Kleinschaligewaterbergingopgroteschaal
NadatdeCommissieWaterbeheerzie eeuw haaradvieshad uitgebrachtomhetNederlandsewaterhuishoudkundigsysteemtoekomstbestendigtemaken,zijnvelepartijenonderregievandeprovincies
enthousiastaaitdeslaggegaanomstroomgebiedsvisiestemaken.IndestroomgebiedsvisieNoorderkwartierwordtgekozenvoor2900haoppervlakaanextrawaterberging.Daarvanwordthetleeuwendeelgezochtmkleinschaligebergingoppolderniveau,ondankshetfeit datditnietdemeest
goedkopeoptieis.Dekeuzeis ingegevendooreenaantal argumenten,waarvanhetstrevennaar
rechtvaardigheid enpraktischehaalbaarheid doorslaggevendwaren.
Nadat indejaren negentigvandevorige
eeuwmeerderemalenernstige wateroverlast
enzelfs bijna dijkbreuken waren opgetreden,werddeCommissieWaterbeheer21e
eeuwingesteldmet alsopdracht: onderzoek
ofhetwaterhuishoudkundig systeemop
ordeis.Hetantwoord kwam in2000:het
waterhuishoudboekje inNederland wasniet
oporde.Envooralindetoekomstzoudenwe
problemen kunnen verwachten.
Watzouermoetengebeurenomhet
waterhuishoudkundig systeemopordete
brengen?Omdaaropvoorhetregionalesysteemzichttekrijgen,zijn provincies,waterschappenengemeentenenthousiastaande
slaggegaanomstroomgebiedsvisies te
maken.Zelateneendiversbeeldzien.Ineen
aantalvisiesligthetaccentophet voorkómen
vanwateroverlastenoverstromingen;bij
andereisookaandachtbesteedaanhettegengaanvanverdroging,watertekortenbodemdaling.Ditvanuitdeideedatdoordeproblemen integraaltebenaderenookmaatregelen
wordengevondendieeenbijdrageaanmeerderevangenoemdeproblemenkunnenleveren.ZoisindevisievoorAmstellandgekozen
voorhetonderwaterzettenvaneenpaarpolders.Daardoorkanschoonwaterworden
vastgehouden voortijden vanwatertekort,
bodemdalingwordttegengegaanendeverdrogingindeomringendeveenweidegebiedenvermindert.Ookkunnendeplassenin
tijden vanzwareneerslagwordengebruikt
omwateroverlast elderstevoorkomen.Kiezenvoorzulke,veelalgrootschalige,maatregelenisdanonvermijdelijk omindeverre
toekomstnietmeteenkwetsbaarenvaakook
kostbaarwatersysteemteblijven zitten.
Grootschalige maatregelen terverbeteringvanhetwaterbeheer diebeslagleggen
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opderuimte,zijn echter nietmakkelijk te
realiseren.Veelland moetwordenopgekocht,somsinclusiefgebouwen. Procedures
dieertoemoeten leidendat landookwerkelijk onder waterkanwordengezet,nemen
velejaren ensomszelfs decenniainbeslag.
Naast het tijdsaspect speelt het draagvlak
voorditsoortmaatregelen een belangrijke
rol.Waarnu koeienstaan tegrazen,wordt
zo'ngebiedlatermoerasofplas;een flinke
verandering inhetlandschap.Wehebben in
deafgelopenjarengeziendatplannen om
poldersonder water tezetten,grote weerstandbijbewonersenlandeigenaren oproepen.Eengoedvoorbeeld hiervanishoede
studie'Levendeberging'vandewaterschappentennoordenvanhetNoordzeekanaal in
1998 werdontvangen,getuigeonder meer
hetontstaan vandezeeractieveactiegroep
'Levendeberging:nee!'indeZeevang.
Uithetbovenstaande kunnen weenkele
conclusiestrekken.Indeeersreplaats dat
communicatiemetbewonersenbelangengroepen cruciaalisbijhetvoorbereiden van
grootschalige ruimtelijke waterbeheersmaatregelen.Denoodzaakenurgentie,maar
ookdekansen,diedezeplannen biedenom
andereideeënteverwezenlijken, moeten
heldervoorhetvoetlichtwordengebracht.
Indetweedeplaats hoevenweerdekomende15à20jaar nauwelijks opterekenen dat
veelgrootschalige maatregelen gerealiseerd
zullenworden.Datbetekent nietdat weze
nu maarmoetenvergeten,integendeel.
Voorbereidingen moeten nu worden getroffenomgebiedendiedaarvoor in aanmerking
komen tebehoedenvoor 'spijtmaatregelen'
enomhetcommunicatietraject in tezetten.
Overigensbestaanenkeleuitzonderingenwaargrootschaligemaatregelen welop
korteretermijn gerealiseerd kunnen worden.

Hetbetreft plannenvoordeaanlegvangrote
recreatiegebieden ennieuwenatuur.Hier
liggengoedekansenomrecreatie,natuur en
waterberging tecombineren1.Haastisgebodenomdiekansendanooknu tegrijpen.
Voorhetoplossen vanwatertekorten
verdrogingsproblemen envoorhet tegengaanvanbodemdalinghebben wegeenvliegendehaast.Wekunnen opditpunt opkortetermijn alvooruitgangboekendoordaar
waarhetkan2peilverhogingterealiserenof
verderepeilverlagingtegentegaan.Voor
wateroverlast ligtdatanders.Alswenu
alleeninzoudenzettenopgrootschalige
maatregelen,zullenweindekomende30
jaargeendrogevoetenhouden.Omdatte
voorkomen moetenwemaatregelen gaan
uitvoeren dieopkortetermijn soelaasbieden.Devraagiswelksoortmaatregelen daar
hetbestvoorinaanmerking komt.

Drie scenario's
Maatregelen dieopkortere termijn
genomen kunnen worden om wateroverlast
tevoorkomen,kunnen weonderverdelen in
kleinschalige maatregelen indehaarvaten
vanhetsysteem,berging in inundatiepoldersenextrapompen.Tervoorbereidingvan
destroomgebiedsvisie Noorderkwartier
(Noord-Holland) zijn driescenario'suitgewerkr;inelkervanstaateenvandezemaatregelencentraal:het polderbergingsscenario,
het bergenscenario enhetafvoerscenario.De
berekeningen dietenbehoevevandescenario'szijn gemaakt,zijnglobaal.
Hetpolderbergingsscenario gaatuitvan
bergingvandetoenamevandeneerslaginde
polders3.Dusdebemalingscapaciteit vande
polderopdeboezemwordtniet uitgebreid.
Omwateroverlast tevoorkomenwordtextra
bergingscapaciteit indepoldergecreëerd.
Datkandoorwatervasttehouden inde
bodem,inhetoppervlaktewater ofdoorhet
aftevoerennaareenlagerdeel,waarhet tijdelijkwordtgeborgen.Inditscenariowordt
intotaal4.000haoppervlaktewater bijgegraven,watneerkomt op2,5procentvanhet
totalebeheersgebied.Hiermeekanhetprobleemvanwateroverlast voordetoekomst
wordenopgelost.Ditkostvoorhetheledeelstroomgebiedongeveer280miljoen euro.
Hetbergenscenariogaatervanuitdatde
verwachtetoenamevandeneerslagwordt
uitgepomptopdeboezemendatdegemaalcapaciteitnaarhetbuitenwater nietwordt
vergroot.Datbetekentdatdegemaalcapaciteitvanpoldernaarboezemwordtvergroot

endat,omdepiekenindeboezemoptekunnenvangen,inundatiepolders wordengerealiseerd.Nodigisdan 1000haaan inundatiepoldersenextrapompcapaciteit.Teneinde
indepolder hetwateraftekunnen voeren
naardepoldergemalen moetendesloten met
20procentwordenvergroot.Detotalekosten
bedragen 245miljoen euro.Hierbij isgeen
rekeninggehoudenmetdekostenvanverruimingvandeboezemopenkeleplekken.
Inhetafvoerscenariowordtalhetextra
waterdatvalt,meteenviadeboezemafgevoerdennaarhetbuitenwater gepompt.
Ruimtevoorextrawarerbergingisnietnodig,
maarwelverruimingvandepolderslotenen
deboezemomdegroterehoeveelheden water
aftekunnenvoeren.Aanextrapompcapaciteitis100miljoen euronodig.Voorverruimingvanpoldersloten kan70miljoen euro
wordenbijgeteld.Dekostenvoorverbreding
vandeboezemzijn nietinbeeldgebracht.

Keuze voor het dure scenario
Dezedriescenario'szijn tegenelkaar
afgewogen eneriseen voorkeursscenario
samengesteld.Inditscenariowordt 2900ha
oppervlakvoorwaterberging gereserveerd.
Ondanksdeenigszinshogerekosten bestaat
ditvoorkeursscenario tochvoorbijna70procentuit hetduurdere scenario,namelijk het
polderbergingsscenario.Darisinteressant,
gezienhet feit dat waterschappen zuinig
zijn metdecenten.Waaromgevenzedan
tochdevoorkeuraanhetduurdere scenario?
Indeeersteplaats isditscenario het veiligst
enhetmeestduurzaam. Hierin wordtgeen
extrawater opboezemen buitenwater
(Noordzeekanaal,Markermeer,IJsselmeer)
gemalen,waardoordebelastingvandie
waterenniet toeneemt evenalshetrisico
voordijk- enkadebreuk.Derisico'sals
gevolgvanuirvalvangemalen oflangdurig
hogewaterstanden inbuitenwater zijn bij
ditscenariohetkleinst.Eentweede argu-

(foto:C.Meijer).

mentisdatdeextrabergingscapaciteit inde
polder indrogetijden ookkanbijdragen aan
hetlanger vasrhouden vanwater.Hetextra
wateroppervlakzalookde waterkwaliteit
tengoedekomen.Indederdeplaatsisruimtevooruitbreiding vande afvoercapaciteit
vandeboezemnietnodigenookextra
bemalingscapaciteit kanachterwege blijven
watgunstigisvoordekooldioxidebalans.In
devierdeplaats-endatishet belangrijkste
argument geweestomgrotendeels voorher
polderbergingsscenario tekiezen-isdit het
meestrechtvaardige scenario.Elkepolder
lostzijn eigenprobleemopin tegenstelling
tot hetbergingsscenario,waarhet probleem
vanhethelebeheersgebied wordt afgewenteldopeenkleindeelgebied.Indiscussies
metbewoners inhetgebiedaandezogenaamdewatertafels bleekdatzij vrij massaal
voorpolderbergingkozenvanwege dit
rechtvaardigheidsargument.
Entenslotteeenheelpragmatisch argument:ditscenarioisvrijeenvoudigterealiseren.Geenmoeizameplanologische proceduresomgroteaaneengesloten stukken grond
teverwerven,geenuitkoopvan bedrijven,
geenradicaleveranderingen inhet landschap
engeenopstanden vanbewonersdiegeven
omhun karakteristieke landschap.
Nee,gewoongrond opkopen langsslotenendeslootverbreden.Doorditslimaan
tepakken kunnen natuurvriendelijke oevers
wordengecreëerd,waarmeeeenbijdrage aan
dewarerkwaliteitenaannatuur kan worden
geleverd.Eenanderemogelijkheid isgrond
opkopendaarwaardooreenlageliggingvan
hetmaaiveldalleenmet onderbemalingen
noglandbouw kanworden bedrevenendat
indrassenatuur omzetten.Tevenseengoede
manier omdeproblemen van onderbemalingen optelossen.Inplaatsvangrond
kopenkunnen ookcontracten wordengeslotenmetboeren ofnatuurorganisaties om
dezemaatregelen tetreffen. Contractenvoor

blauwedienstenkunnengoedkoper zijn
doorbelastingconstructies en/ofgoedkope
leningen.Grondkopenofcontracten afsluiten,daarmeezalweerveel landbouwgrond
verlorengaan,zalmogelijk wordenopgemerkt Dat iswaar,maar alswenuziendat
eenoverschotaanlandbouwgrond bestaat
enaleenkleindeelvandiegrond wordt
ingezetvoorwaterberging,waardoordeoverigelandbouwgrond inderoekomst gevrijwaardwordrvanwareroverlast,dan kan
tochniemanddaar tegen zijn.

De stille blauwe revolutie
Enkelewaterschappenzijn aljaren bezig
grond tekopenomslotenteverdubbelenof
oplagedelenindepolderwaterbergingte
creëren.Zowordtzonderhieraanveelruchtbaarheid tegevenhetprobleemvanwateroverlastgeleidelijkaanopgelost.Eenstille
blauwerevolutie.Eneenrechtvaardigerevolutie,wantelkepolderlostzijneigenprobleemop.Hetprobleemwordtniet afgewenteldopeenpaarplekken,dieallelastenvan
hetheledeelstroomgebied moeten dragen.
Voorzo'nstrategieiswelwatnodigen
metnamevanhetwaterschap.Indeeerste
plaatseengoedgrondbeleid teneindeduidelijkheid tebiedennaarbestureneningelandenroeenomzoefficiënt mogelijk met
beschikbaremiddelenomregaan.Indetweedeplaatsisgeldnodig.Eenscenario,datvoor
zo'n75procenrberusropbergenindepolder,
zaldewaterschapslasren metzekertienprocenromhoogstuwen.Alsdit maatschappelijk
enbestuurlijk alsprobleemwordtervaren,
zullenprovincieenRijkbijmoetenspringen.
Mogelijkheden daarvoorbestaanal,bijvoorbeelddoorsubsidiegeldenvanhetRijkende
EUintezetten.HetRijkkanookhetvormen
van'blauwfondsen' stimuleren,waaruit
goedkopeleningenkunnen worden verstrekt,
ofinzettenopbelastingconstructies waardoor
inrichtingsmaatregelen voorboerenbelastingaftrekbaar worden.EnhetRijkzalook
directbijmoetendragenaandemaatregelen.
Tenslottewordenmetditdurescenariode
rijkswateren nietextrabelast,waardoorindie
waterenminder maatregelengenomenhoeventeworden, f
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vergoedingen.

gehanteerd: een extra neerslagvan zo procent in2050en
het systeem isnu oporde metgemiddeld vijjprocent oppervlaktewater eneenpoldergemaalcapaciteit vangemiddeld
14,4mm per etmaal.
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