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VOORSTEL VAN STAATSSECRETARIS D E VRIES

Poldersinrivierengebied
vrijhoudenvoor
hoogwater
StaatssecretarisMoniquedeVriesvanVerkeerenWaterstaatwildeBiesbosch,hetRijnstrangengebiedbijdeDuitse.grensendeOoijpolderbijNijmegen bijzeerhogewaterstanden deelsonder
waterlaten lopen.Alsdezeretentie^ebiedenteweinigsoelaasbieden, komendelen vandeTielerwaard/Vij/heerenland,Bommelerwaard, hetLandvanHeusdenenAltenaendeBeerseOverlaat
(vanDenBoschtotCuijk)inaanmerkingomteoverstromen.
Devoorstellen werden naar buiten
gebracht bijdeaanbieding vandeadviezen
vandestuurgroepen Ruimte voor RijntakkenenIntegrale verkenning benedenrivieren op28februari. DeVrieslegtdeadviezen
envoorstellen nuvooraandeTechnische
Adviescommissie voorde Waterkeringen,
het overlegorgaan Waterbeheer enNoordzee-aangelegenhedenendeCommissie
Waterbeheer 21eeeuw.Opbasisvan hun
reactieszaldestaatssecretaris medioditjaar
haar definitieve standpunt bepalenenaan
het kabinet voorleggen.

Geen dijkverhoging meer
Dijkverhoging isnaditjaar niet meer
aandeorde.Eindditjaar ishetDeltaplan
GroteRivierenvrijwel afgerond. Dedijken
zijn danophetgeplande veiligheidsniveau
gebracht.Eenverdereverhogingvande
dijken levert niet meer veiligheid op,integendeel.Dedoorbraak vaneentorenhoge
dijk leidt toteenenorme overstroming.
Deverwachteverhogingvanhetzeeniveauenderivierafvoeren makenherdaarom

noodzakelijk dataanderivierenmeer ruimte
teruggegeven wordt.Omdatper1januari
vanhetvolgendjaaralmethogere waterstandengerekendgaat worden,kanniet
gewacht wordenmetmaatregelen.Deadviesorganisaties stellen2015alsstreefjaar waarin
allemaatregelen uitgevoerd dienen tezijn.
Allereersrisgekekennaareenverdieping
vanhetzomerbed.Maarvolgensbeidestuurgroepenzetdiemaatregelgeenzodenaande
dijk.Erzittenzelfs nadelen aan:zoutkan
makkelijkerinhetzomerbed binnendringen
endestabiliteit vandedijken neemt erdoor
af Verdiepingvanhetzomerbed kanalleen
alsovergangsmaatregel ofalslaatstemogelijkheid wordeningezet,aldusdeadviezen.

Benedenstrooms
Deproblematiek inhetbenedenrivierengebied iscomplex.Dekansopoverstromingen wordtonder andere bepaald door
eencombinatievanhogerivierafvoeren en
verhogingvandezeespiegel.Deafvoervan
water vanuit deRijn zalopkorte termijn in

StaatssecretarisMoniquedeVries
[foto:bureauThuringbvj.
deLekgroteproblemen veroorzaken.Vanwegedeingrijpende maatregelen dienodig
zijn omditoptelossenendedaarmee
gepaard gaande hogekosten isdeafvoervan
extra waterviadeWaalvolgensdestuurgroepdeenigeoverblijvende strategie. Om
risico'svoordelaaggelegen Drechrstedenregiotevoorkomen,dringt de stuurgroep
aanophetafvoeren vanherwaterviade
zuidrand:deNieuweMerwedeenhet
HollandsenDiep/ Haringvliet.
Dit betekent datdeWaalendeBoven
Merwedeverruimd moeren worden.Omdie
waterstandsverhogingen tecompenseren,
zijn meer mogelijkheden aanwezig.Eén van
demeest kansrijke ishetaanleggen vanéén
ofmeerderegroenerivieren ofzogeheten
by-passesinhetLandvanHeusdenen
Altena.Deze'groene'rivieren staan droog
zolangergeenproblemen zijn. Ookde
krekenindeBrabantseBiesbosch zouden
hun oorspronkelijke watervoerende functie
kunnen terugkrijgen. Dezelaatste mogelijkheid isdeminst ingrijpende.
Voorhetbovenstroomse deelvande
bedijkre Maasisnogverkenning verricht
naat mogelijkheden vanrivierverruimde
maatregelen.

Niet verrassend
Hetvoorstelomzogehetencalamiteitenpoldersaantewijzen,isnietnieuw.Inverschillende
(overheids)rapportages komenpassagesvooroverpoldersdieinnoodgevallenonderwater
gezetkunnen worden(zieookhetrecenteIPO-rapport).Eenmaandgeleden nogopperde
hoofdingenieur-directeur vanRijkswaterstaat directieoost-Nederland,ir.H.Jansen,opeen
conferentie overhoogwaterinhetDuitseReesdatdelandelijke overheidgebiedenmoest
aanwijzen diebijextreem hoogwater ondermogenlopen.Alsvoorbeelden vandezecalamiteitenpoldersnoemdehij toenhetRijnstrangengebied bijArnhemeneendeelvandeOoijpolder
bijNijmegen bijnaam.VolgensJansenmoetNederland indekomendeeeuwaccepterendat
beperkteoverstromingen bijextreemhoogwater niettevoorkomenzijn.
Opdeconferentie presenteerdenNederlandenDuitsland maatregelen tegenhoogwaterinhet
stroomgebied vandeRijn.
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HoogwaterindeRijnbijArnhem

Bovenstrooms
Voorhe:bovenriviergebiedheeft de
stuurgroep Ruimte voorRijntakken het
adviesopgesteld.Uitgegaan wordtvande
nieuwemaatgevende rivierafvoer van16.000
kubiekemeter persecondebij Lobith.Op
zichlijken geenextra maatregelen nodig te
zijn na dedijkverhogingen omdiegrotere
hoeveelheid watet veiligtegeleiden doorde
IJsseltot aan Kampen,door deNederrijn en
Lektot aanSchoonhoven endoor deWaal
tot Gorinchem.
Demaatregelen diedestuutgroep voorstelt richten zichopeen ruimer doorstroomprofiel. Devoorkeurgaat uit naar
lokaledijkverleggingen en verlaging vande
uitetwaarden. In tweede instantie kunnen
aanvullende maatregelen in het zomerbed

noodzakelijk zijn alskribverlaging en in het
uitersregevalverdiepingvan het zomerbed,
alsdat benedenstrooms tenminste geen
extraproblemen opleverr.

IPO-kaart voor waterberging
Enkelewekengeleden presenteerde her
Interprovinciaal Overleg(IPO)een overzicht
vanalleruimtelijke mogelijkheden voor
warerberging inNederland (ziehet vorige
nummer).HerIPOgaat uit van tweeopties:
retentiepolders waar water vastgehouden
kanwotden en inlaatpolders waar bijeen
extremeafvoer watet uitdeboezemsgecontroleerd kanworden ingelaten. Dezezogeheten Kansenkaart voorwatetbergingisook
aangeboden aandeCommissie Waterbeheer
2iceeuw.f"

Meerruimtevoorderivierenkangekoppeldwordenaannatuurbeheer.OpdefotodeMillingerwaardtenoostenvan
Nijmegen,een.gebiedwaarlietWereldNatuurFondssamenmetStaatsbosbeheeraandeontwikkelingvaneen
natuurlijkrivierenlandschapwerkt.Ditgebiedmagbijhoogwateronderlopenomwateroverlastelderstevoorkomen[foto.-JohanBekhuis).
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Reacties
DevoorstellenvanstaatssecretarisDeVriesvallen
nietbijiedereeningoedeaarde.Dewaterschappenvindendatdeveiligheidvanaf lietbegin
gegarandeerdmoetwordenennietpasin2015.
Eenverdereverhogingvandedijken moetniet
uitgeslotenworden,aldusondermeerhetPolderdistrictBetuwe.
InhetWaterschap maakt oud-dijkgraaf
VanLeeuwenvan het poldetdistrict zich
zotgenoverdeplannen."Bij het maken van
afwegingen dreigt het veiligheidsaspect snel
naat deachtergtond teraken.Ikvreesdatals
weniet steedsblijven hameien opdemogelijke risico's,eruiteindelijk teweinig
aandacht aandeveiligheid wotdt besteed".
DijkgraafVandenBergvanwatetschap
DeMaaskant ispertinenttegenstandervan
hetweetopenenvandein1942gesloten
BeetseOverlaat,éénvandemogelijke toekomstige'calamiteitenpolders'.EndijkgraafSnoek
vanwatetschapAlmenBiesbosch "heeft
geleerddijken tebouwen,nietomzedooite
steken".Hetwaterschapinvesteerdenade
wateroverlastin 15193 e n 1995vom 180miljoen
guldeninhetversterkenvandedijken.

Positiever
Maarerzijn ookpositieve reacties.De
Delftse hoogleraar watetmanagementVan
denAkkerzeiinVARA's VroegeVogelshet
goed tevinden datdestaatssecretaris de
mensen met deneus opdefeiten heeft
gedrukt."Achteldevethoogde dijken
moetenzeergroteoppervlakten polderland
beschikbaar komen om rivierwater ingeval
vannoord tekunnen bergen".
Enprofdr.Saeijs,oud-directeuivan
Rijkswateistaat inZeeland ennu bijzonder
hoogleraar wateikwaliteitsbeleiden duuizaamheid aandeEiasmusunivetsiteit in
Rotteidam,zegt in hetblad vanVeteniging
Milieudefensie: "Desamenleving heeft geen
ecologisch benul.Politicidenken dat problemenindewaterhuishouding technische
problemen zijn. Hetgevolgisdatzichinde
vorigeeeuwinNederland eenecologische
ramp heeft voltrokken.Het rivierensysteem
isvernietigd.DeRijn isvoor heelveelgeld
verbouwd enmoetnuopnieuw worden
verbouwd.Wehebbenonszelfomlaag
bemaald.Inveelpolders isdebodem na1900
met andeihalvemetetgedaald,teiwijlde
zeespiegelmet 20cmsteeg.Eenwaterhuishoudkundige eenheid moet inprincipe
toekomen metdeneeislagin het eigen
gebied.Dat vereisteenduurzame waterketen in iederestad", f
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