ACHTERGROND

' G R O E N E RIVIEREN' E N 'BLAUWE

BYPASSES'

Rivierverruiming
vanformaat
Deoverheidwildegroterivierenverruimenomtevoorkomendatderivierdijkenbijeenstijgende
afvoer noghogermoetenworden.Ditvergrotenvandeajvoercapaciteit kandoorhetzomerbedteverdiepen,dooruiterwaardenajtcgravai o/doorbinnendijksruimtetezoeken.Hetblijktdatbinnendijkseruimteoplangetermijndemeestezodenaandedijkzettegendeminstekosten.Binnendijkse
maatregelenzijn bijvoorbeeld dijkverlcggingen, 'groenerivieren'en'blauwebypasses'.Metnamedie
laatstetweemaatregelenzijnnogrelatie/onbekend.Daarom isvoordeSpankrachtstudieverkend
hoe groenerivieren'en'blauwebypasses'inhetbuitenland eruitzien,hoezeerinNederland uitzoudenkunnenzienenwaarzetoegepastzoudenkunnenworden.
'Groenerivieren' worden delaatste tijd
vaakgenoemd alsmogelijke rivierverruimendemaatregel.Zevormengeen bergingsgebieden,maarzijn bedoeld omde afvoercapaciteitvanderivier tevergroten.In essentie
iseen'groenerivier'een(nieuwe) uiterwaard
tussen tweedijken diealleenbij hoogwater
'meestroomt'. Een'groenerivier' isduseen
meestentijds droogstaand winterbed.In
Nederland betekent ditdanvrijwel automatischookdat het begroeidendusgroenis.
'Groenerivieren' komen inbeeldalsdijkverleggingnietgoedmogelijk is,bijvoorbeeld
door intensievebebouwing netachterde
dijk. Daniseenuiterwaard achterdiebebouwingomsomseengoedalternatief, reden
omookweltespreken vaneenbypass.

Alsuiterwaard tussen tweedijken voert
een'groenerivier'maareenenkelekeerper
jaar water,netalsderestvande uiterwaard.
Enalshetwater wordtbuitengehouden met
eenoverlaataandeinstroomzijdezelfs maar
eensinveletientallen ofhonderdenjaren.
Datbetekent datderuimteslechtszonu en
dan teleenwordtgegevenaanhet water,
maarmeestentijds voorandere doeleinden
kanwordengebruikt,bijvoorbeeld voor
landbouw ofalsnatuur- en/ofrecreatiegebied:danzijn zegeheel'groen'.Erkanook
eengeulofplasinwordengegravenvoor
dagrecreatie ofomdat datfraai gevonden
wordt:danzijnze'blauwgroen'. Eengeul
kanooknuttigzijn omde afvoercapaciteit
extratevergroten ofgewenstzijn opdatde

'Groenerivier'bijPannerdentervergrotingvande ajvoercapaciteitvanhetPannerdenschKanaal
(foto:RijkswaterstaatMeetkundigeDienst).
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bewoners indeomgevingzichbewust blijvenvandehydraulische functie. Tenslotte
kaneengeulhet bijproduct zijn vankleiwinningvootdedijklichamen terweerszijden.
Striktgenomenzijn blauwgroeneomleidingen-dieookwelbypasswordengenoemd
-geenechte'groenerivieren'.Normaal
gesproken staaterimmerswaterin,alleen
stroomt hetniet.Tussendevrijwel altijd
droogliggendeechte'groenerivier'ende
'blauwgroenebypasses'metdaarineenoude
rivierarmofgegravengeulligteengrijs
gebied.Inditartikelgaathetoverbeide.

Rol in het verleden, rol in de toekomst?
Vooralinde19eeeuwwerdveelgebruik
gemaakr vanoverlaatsystemen, diesoms tot
doelhadden water binnendijks tebergenen
somsom hetbinnendijks aftevoerentoteen
punt verderbenedenstrooms, waarher
rivierbed weerruimgenoegwas.Indielaatstegevallen -waarbij dus vergrotingvande
afvoercapaciteit vooropstond -werdsoms
gesproken vaneen'groenerivier'.Datwas
bijvoorbeeld hetgevalbijdeBeerseoverlaten
inNoord-Brabant, waardespoorlijn over
eenforse lengteoppijlers wasgeplaatst om
hetwaterongehinderd viadeBeerseMaaste
kunnen latenpasseten.Tegenwoordigworden'groenerivieren'weergeopperd alseen
relatiefkosteneffectieve maatregel inhet
strevenrivierenweermeerruimte(terug) te
geven.
Verleden
InNederland isdemeestbekende'groenerivier'het oorspronkelijke stelselvande
BeerseMaas.Vooreendeelbetrofheteen
kombergingsgebied, maarbij voldoende
hogeafvoeren opdeMaasgingdeBeerse
Maasmeestromen.Dezewas nauwelijks
doorgeleidedijken inomvangbeperkt,zodat
in het uitetstegevaleengebied vanzo'n250
km2onderliep.
Eentweedebekend voorbeeld van forse
omvanguit hetverleden ishet Rijnstrangengebied bij Lobith.Oorspronkelijkwasdit
eengewoneRijntak,maarnadeaanlegvan
hetPannerdensch Kanaalin 1707werd het
een'blauwgroene'bypassenisdeinlaat
stapsgewijs afgesloten. Vanaf1923 wassprakevaneenoverlaataandeinlaatzijde:de
Spijkseoverlaat.Dezeisgeleidelijk opgehoogd(in 1923 eerstmetviermeter;bij het
hoogwater van 1926wasdeoverstorthoogte
nogtweemeter),maarpasin 1959definitief
gesloten.

NaastdeRijnstrangen lagnoghetstelsel
vandeLijmerse ovetlaat(inlaat)metdeBingerdenseovetlaat(bedoeld alsuitlaat).Dit
stelsel-bedoeldomwater vanhet Rijnstrangengebied naardeIJsselteleidenenzode
Lekdijken benedenstrooms teontzien- heeft
inz'n kortebestaan van 1810 tot 1853 slechts
zeldengefunctioneerd. Ookhier ontbraken
geleidedijken tet beschetmingvanZevenaar
enDuiven,hetgeen tot veelprotesten uitde
stteekleidde.
TegenoverZutphen bevondzichopde
westoevetvandeIJsselvroegereen overlaat
indeKanonsdijk,waaroverwaterviade
OudeIJsselkonworden afgevoerd. Deze
onbedijkte 'groenerivier'lijkt telatief
gemakkelijk weerinereteherstellen.
Uitdezevootbeeldenuit hetvetleden
blijkt dat hetbij de19eeeuwseoverlaatsystemenvaakgingomgrotegebieden diekondenondetlopen ennietzozeerom ruimtelijk
bepetkte 'uitetwaarden tussendijken', zoals
zehierbovenzijn gekarakteriseerd.
Heden
Modernevarianren vande'groene rivier'
langsdeRijn enMaaszijn hetandere uitersteinhetspectrum vangrootschalig tot
ruimtelijk beperkt.Voorbeelden hiervan zijn
de'groene'rivierbij dePannerdensche overlaat,inArnhem (vandeJohnFrostbrug naar
Meinerswijk) endeGriethauser Altrhein
tussenEmmetich enSchenkenschanz net
overdeDuitsegtens.
De'groenerivier'bijPannerdenscheKop
ligtnietachtereenkleinedijkring, maar
slechtsachtereenlosliggend stuk bandijk
metbebouwingerop.De'groenerivier'van
Arnhem isdaarmeeenigszins vergelijkbaar,
maardaarligtgeendijk tussen hoofdsttoom
ende'groenerivier',maareen hoogwatervrij
eiland.EnookdeGriethauserAlttheiniste
beschouwen alseenbuitendijkse 'groene
rivier',alleenmaar vandeBovenrijn gescheidendoordehoogomdijkte zometpoldet van
Salmotth.

bij hoogwater indewintet(delaatste maal
in 151519)ena c n t maalbijeenzomerhoogwater(delaatstekeerin2002).
LangsdeMidden-Loire bevindenzich14
bypassestussenNeversenAngers,in vrijwel
allegevallen bij stedelijke knelpunten, waarondetGien,Orleans,BeaugencyenBlois.
Sommigebypassesgaan meestromen alseen
overlaatindedijk overloopt-ineenzevental
gevallen isdievoorzien vaneen'zekering'
vankleidiewegspoeltbij hoogwatet.En
anderegaan meestromen alsde natuurlijke
reliëfhoogte wordtovetschteden.Daar ontbreektsimpelwegdedijkoveteenbepaalde
lengte.DevasteovetlatenbijGien,BeaugencyenBloislatenwateroverbij hoogwaters
metkansenvantespectievelijk 1/30,1/50en
1/70 perjaar.
Achtereenaantaloverlaten liggen
woonwijken, diedaarinhet verleden soms
uitonwetendheid zijn ontstaan.DeFranse
overheid achtditongewenst alsdehuizen
vlakachterdeoverlaatstaan ofwaarzeeen
stroombelemmering vormen.Het betreft
tochalgauwzo'n 1000inwonets achterde
overlaatvanPassy(laCharité)enenkele honderden bijdievanGien.Inanderegevallen
beschouwr deoverheid debestaande bebouwingnietalsprobleem,maarwotdt viade
ruimtelijke-ordeningswetgevingwelhet te
bebouwenpercentage vanelkperceel
beperkt.InhetgevalvanOrléansenvoorstedenwonenmomenteel zo'n50.000mensen
inde'groenerivier'directachtetdezestad
langs(in i960slechts 25.000)eninhetgehele
tracévan35kmzijn dater70.000.Deoverstromingsfrequentie ismomenteel ongeveer

1/150;erzijn plannen hiervan 1/200 te
maken,alhoeweldebewoners erooknu met
plezietschijnen tewonen*.
Omverergeringvandesituatie tevoorkomengeldt vanaf1998 inprincipeeen
bouwverbod voorherlandelijk deelvande
Loire-vallei.Indebestaande bebouwingskernen magnogwel'verdicht' worden.

Waar(om) 'groene rivieren'?
Doordat 'groenerivieren'alshetware
wintetbed toevoegenaanhetdwarssprofiel,
zijn zehydraulisch metdijkverlegging te
vergelijken.Zekomendanookvooralinaanmerkingvoorrivierverruiming opplaatsen
waathetwinterbed ergsmalis, bijvoorbeeld
bij natuurlijke engten (Maas),bij schaardijken(Waalenbedijkte Maas)enbij stedelijke
knelpunten.Vooralopplaatsenwaareen
vernauwingleidt tot forse opstuwingbovenstrooms kunnen 'groenerivieren'zeerveel
effect sorteren.
Invergelijking metbuitendijkse maatregelen hebbenzoweldijkverleggingen als
'groenerivieren'eenzekere toekomstwaarde,
omdat zeoppervlak toevoegen aanhet wintetbed,zealdusdekansverkleinendatdeze
ruimte wordt volgebouwd met woon-of
bedrijfsgebouwen enzelatere buitendijkse
maatregelen makkelijker makenomdater
dan meerbuitendijks terrein isdannu het
gevalis.
Devraagwaar'groenerivieren'eenzinvollebijdrage kunnen leverenaanhetvergrotenvandeafvoercapaciteit kannietlos
wordengezienvandevraagofalleeneen
hydraulisch doelnagestteefd wordt ofook

'Groenerivier'bijArnhem(Meinerswijkmiddenboven)metrechtsbovendehoofdgeulbijhethoogwatervan1995
(foto:RijkswaterstaatMeetkundigeDienst).

Buitenland
LangsdeElbeligt bijMaagdenburgeen
zogeheten Umflutkanal, datgebtuik maakt
vaneenoudetivierarm:deAlteElbe.Bij
laagwater zorgteenstuw-dePretziener
Wehr-voorvoldoendehogewaterstanden in
dehoofdstroom, omdat deoudeloopkörtet
isenandersallewatet naarzichtoezou trekken.Bijhoogwatet wordtdestuwgeopend
eneenmaximaal debietvan 1800kubieke
meter persecondeviahet Umflutkanal afgevoerd;datiseendetdevandetotaleElbeafvoer terplaatse.Destuwdateert uit 1875
enheeft sedertdien 50maal gefunctioneerd
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eenecologisch doel,waarbij overdimensioneringgewenstistercompensatievande
opstuwende werkingvanbegroeiing,ofeen
ruimtelijke-ordeningsdoel, waarbij water
wordtgebruikt omeenbepaald contourenbeleid teondersteunen.
Tegendezeachtergrond kanonderscheidwordengemaakt inenerzijds 'groene
rivieren'uit noodzaak [datwilzeggenwaar
dijkverleggingdoor het bestaande ruimtegebruik opproblemen stuit,zoalsbij steden,
lintbebebouwing ofbij intensiefbebouwde
oeverwallen]énanderzijds 'groene rivieren'
uit wens(bijvoorbeeld waaromwillevan
grootschalige natuurontwikkeling, landschapsontwikkeling ofomoptiesvoorde
(verre)toekomst opentehouden eengroot
oppervlaktebeslag eerder alskansdanals
beperkingvoor(eventueel meervoudig)
ruimtegebtuik wordt beschouwd).
Heteerstetype'gtoenerivier'zalover
hetalgemeen relatiefkleinzijn,datwilzeggensmalenniet langerdanstrikt nodig.Bij
het tweedetypezalvooralgezocht worden
naargroorschalige oversrromingsvlakresin
komgebieden,diesomsworden aangeduid
metdetermen 'stromende kommen'. Het
gaat omzeeromvangrijke gebieden,omdar
zezo demeesteinvloed hebben opdehoogte
engepiektheid vandeafvoergolf(topvervlakking)enaldus deveerkracht van het
hoogwaterbeveiligingsstelsel vergroten.
Stromende kommen passengoedindeecologischehoofdstructuur ofzijn daarineenverbindendeschakel.Mogelijk ten overvloede
wordtopgemerkt dat de'groene rivieren'
vanheteerstetypemaatschappelijk haalbaarder lijken alsderivierkundige invals-

hoekherzwaarstweegt.Het tweedetype(uit
wens)maakt slechtskansalsgroot belang
wordtgehecht aan toekomstruimte voot
natuur en/oflandschap.
Waar l a n g s R i j n t a k k e n e n Maas?
'Groenerivieren' kunnen worden
beschouwd alsalternatiefvooruiterwaardverlagingenandergrootschaliggtondverzet,
indienzeoptimaalgebruik maken van het
natuurlijk reliëf Datbetekent dat bij voorkeurniet wordtgegraven.Alleendan steken
zequakosteneffectiviteit gunstigafbij
uiterwaardverlaging.Voordelocatiekeuze
betekent aansluiten bij hetnatuurlijk reliëf
dat'groenerivieren' inonbedijkt gebiedzeldeneengeschiktemaatregelzullen vormen
endathetnietvoordehand ligtzein(de
richtingvan)zeerlaagliggendepolderste
situeren,bijvoorbeeld langsdebenedenrivierenofonderNAP (bijvoorbeeld deAlblasserwaardofKrimpenerwaard).
Desondanks zijn bypassesin binnendelta'salsdeBiesboschenIJsseldeltaweldegelijkdenkbaat,maardanzullenzemeer het
karakter van'blauwebypasses'ofnieuwe
riviertakken hebben.
'Groenerivieren'kunnen worden
beschouwd alsalternatiefvoor dijkverleggingen,alszeminder ingrijpen in het
bestaanderuimregebruik. Infeite isdit het
belangrijkste argument omüberhaupt naar
'groenerivieren'tekijken, want inplaats
vanééndijkzijn ernu weltweenodig.Dat
betekent niet/zomin mogelijkin bebouwd
gebied,zominmogelijkdoor intensief
gebruiktgebiedenzominmogelijk droge
infrastructuur kruisend.

Voor- en nadelen
'Groenerivieren'hebben renopzichte
vanandererivierverruimende maatregelen
eenaantal voor-ennadelen.Een(onvolledige)lijst:
• Zeleiden totextraoppervlak uiterwaard,
datvooreenaantal (aangepaste)economischegebruiksfuncties en/of natuurontwikkeling kanworden gebruikt;
• Hun hydtaulische effectiviteit issoms
erggroor,zekerinvergelijkingmetdete
maken kosten;
• Zezijn ergingrijpend envormen snel
aanleidingtot eenNIMBY-reactiebijde
getroffenen. Daarstaattegenover dat
meteen'groenerivier'echtblijk wordt
gegevenvaneenserieuzeaanpakvanhet
'RuimtevoordeRivieren'-beleid endat
wordtblijkens onderzoek dooreengroot
deelvandebevolkingjuist op prijs
gesteld;
• Zekunnen negatievegevolgen hebben
voorhet landschapsbeeld maarookpositiefbijdragen aanruimtelijke kwaliteit,
mits votmgegevendoorkundige landschapsarchitecten ofstedebouwers met
tespectvoorhetverledenende identiteit
vanhetgebied;
• Hetzalnodigzijn hetoppervlak tevrijwarenvanhydraulischeobstakels en/of
bebouwing,zodat'meekoppeling' met
het rodeengroenecontourenbeleid van
de5eNotaRuimtelijke Ordening denkbaaris;
• Voordenatuur kunnen zeeenverbeteringvandeecologischeverbinding tussenboven-enbenedenstrooms betekenen;
• Tussende'groenerivier'ende hoofdstroomkaneenkleinedijkring ontstaan,
waarvandebeheersingvanhetoverstromingsrisico extraaandacht vraagt.

InlaatvandeGriethauserAltrhcintegenoverHochElten/Montferland(foto:FransKlijn).
Nietalleskanopéénendezelfde plaats
wordengerealiseerd.Afhankelijk vandeconrextmoetnaareenjuiste mixvanblauw met
groen (natuut),blauwmetgeel(landbouw)
ofblauw met rood(stedenbouw) worden
gezochr.
Ditartikelis.gebaseerdophetrapport'Groene
rivieren: mogelijkhedenvoortoepassing',datis
gemaaktinopdrachtvan hetRIZAenuitgegeven
alsdeelrapport11vandeSpankrachtstudie(WLrapportQ2975.i8).

J

Frans Klijn
(WLDelft Hydraulics)
• Deoverstromingskansisvergelijkbaarmetdieopveel
plaatsen langsdeonbedy'kteMaas.
Het laatste extreme hoogwateropdeLoiredateert van
1&66.
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