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RIJKSWATERSTAAT BRENGT E I N D N O T A ' W A T E R H U I S H O U D I N G
I N H E T NATTE H A R T ' U I T

Volgenvande
zeespiegelstijging beste
optie voorIJsselmeer
Eenkomendeklimaatsveranderingwaardoorhetwaterpeilzalstijgen, eneendaling vande bodem
zorgenervoordat hethuidigewaterbeheer kritischbekekenmoetworden Indetoekomstzullenmeer
problemengaan ontstaan doorwateroverlast, maarookdoor(zoefjwatertekorten. Ditgeldtmet
nameinhetNatteHart, hetIJsselmcergebied.Voorhettoekomstigewaterbeheerin ditgebiedgeeft
Rijkswaterstaat nudevoorkeuraan hetvolgenvandestijging vanhetzeewaterpeil.
Inditgebied beïnvloeden verschillende
watersystemen elkaar:hetIJsselmeer,
Markermeer,derandmeren, hetAmsterdam-Rijnkanaal enhetNoordzeekanaal.In
1997begonRijkswaterstaat hetproject
'Waterhuishouding inhetNatte Hart'
(WIN)omwaterhuishoudkundige oplossingen(endegevolgen daarvan)voordie
problemen tebekijken endoorterekenen,
maarookomdemogelijkheden vooreen
natuurlijker peilverloopinhetIJsselmeergebiedonder deloeptenemen.Deinhoudvan
deeindnota ligt inmiddels vast.Hierinis
eendrietal mogelijke oplossingen verkend
voordelangetermijn (tot2roo)endekorte
termijn (tot2025):hetwaterdirect afvoeren,
'verticale'berging (waterpeilverhoging)en
'horizontale' berging(waterberging).
Volgensdeopstellers vandenotais
'meegroeien metdezee'oftewel peilverhogingdebesteoptie,gecombineerd meteen
grotere spuicapaciteit.

DespuicapaciteitvandeAfsluitdijkwordtwellicht
verdroot.

H20

12-2000

Direct afvoeren
Alsvoordirect afvoeren wordt gekozen,
zijn destreefpeilen beter beheersbaar.De
veiligheid voorhetomliggendegebied
wordtgewaarborgd endewateroverlastin
deregioneemt af.Inderegiomoetenwel
maatregelen genomen wordenomdetoenemendehoeveelheid neerslagtebergen ofaf
tevoerennaar hetnatte hart ofrechtstreeks
naardeWadden-ofNoordzee.
Eenbelangrijk nadeelisdatdezoetwatervoorraden inhetnatte hart niet toenemen,terwijl dedrogeperioden naar
verwachting weltoenemen. Dewatervoorzieningverslechtert dus tenopzichtevande
huidigesituatie.Ookis,netalsnu,sprake
vaneenniet-natuurlijk peilverloop.Omdat
dehuidige streefpeilen gehandhaafd blijven,
blijven ookdehuidigegebruiksfuncties van
het betreffende landenwater gehandhaafd.
Voordezestrategie isopkorte termijn
uitbreiding vandespuicapaciteit noodzakelijk,enoplangeretermijn wordtéénof
meerdere zeergrotegemalen opdeAfsluitdijk noodzakelijk.
Dekosten hiervanzullen hoogzijn, niet
alleendeaanlegvandegemalen,maarook
hetinbedrijf houden:energie, onderhoud.
Bovendien ishetfunctioneren vangemalen
afhankelijk vanexternefactoren. Hoewelde
faalkans klein is,zaldatwélgrotegevolgen
hebben.Ookdeflexibiliteit vanhetwaterbeheeropdelangetermijn wordt beperkt: als
eenmaalvoordezerichting isgekozenkan
daarvan niet makkelijk worden afgeweken.
Dezestrategieheeft weiniggevolgen, maar
biedtookweinigkansen voordeontwikkelingvanhetIJsselmeergebied.Tenslotte
sluit dezestrategie nietgoedaanbij

uitgangspunten vanwater-en natuurbeleid,
zoalshetaansluiten bijnatuurlijke processen.Doorhetminofmeer tegenwerkenvan
dezeprocessen zijn grote (financiële)
inspanningen nodig,enwordt hetwaterbeheer kwetsbaar.

Peil langzaam verhogen
Bijdeoptie 'verticaal bergen'wordende
peilen indeverschillende meren langzaam
verhoogd.Datbetekentdatdewaterkeringenversterkt moetenworden.Daardoor
wordtdeveiligheidvanhetomringende
gebiedgewaarborgd enontstaat demogelijkheid voornatuurlijk(er) peilbeheer. Ook
dewatervoorziening ishierbij gebaat.Het
aanpassen vandijken enkeringen zalwel
hogekosten metzich meebrengen.
Eenvoordeelisdatafwatering vanhet
IJsselmeergebied doordestijgende peilenop
eennatuurlijke wijzegerealiseerdkan
worden,namelijk viade bestaande spuisluizenopdeAfsluitdijk. Toch wordt ookin
dezestrategie uitgegaan vanuitbreidingof
bouw vangemalenomdewaterafvoer uit
omliggendegebieden vanhetIJsselmeerte
garanderen.Ditlevertook aanzienlijke
kosten op.Dezestrategie iswelrelatief
ongevoeligvoorexterne factoren, en flexibel
opmaat temakenbij klimaatsveranderingenenveranderingen inregionale wateraan-en afvoer.
Ookdedijken zijn relatiefongevoelig
voorextremeexternesituaties.Bijeventueel
doorbreken zullendegevolgengroot zijn,
maar veelalineenbegrensdgebiedplaatsvinden.Doordedijken innovatiefte ontwerpenontstaan zowelbinnen- alsbuitendijks
mogelijkheden omnatuur- enlandschapswaarden teversterken.Ookdetotalegevolgenvandezestrategie voorhetlandschapen
decultuurhistorie zijn groot,maar bijzorgvuldigeinpassingzijn mogelijkheden voor
landschapsontwikkeling aanwezig.

Extra berging
Bijdederdestrategiewordtextra ruimte
voorwaterberging rond hetIJsselmeergebiedgecreëerd.Deveiligheid vanhetland
achter dezebergingsgebieden moetgegarandeerd wordendoorextradijken.De
gebieden waarhetovertollige water geborgenwordt,zullenvoornietveelandere
functies meergebruikr kunnen worden.
Dezestrategiebiedt alsvoordeeldateen
natuurlijker, seizoensgebonden peilverloop
kanonrstaan metalsgevolgeengrotere
zoetwatervoorraad.
Debelangrijkste nadelen vormende
ruimtedienoodzakelijk isendehoge kosten

diemoeten wordengemaakt om stadskernen inditgebied enhun omgeving te
beschetmen tegen het water.Ookis het
technisch moeilijk om het watet op het
juiste moment inenuit een laaggelegen
bergingsgebied tekrijgen. Eenander nadeel
isdar,dooreen hoger winterpeil, dijkvetstetkingnoodzakelijk is.Bovendien isdeze
strategie nietflexibelaan tepassen aande
werkelijke klimaatsverandeting.Het realiseren vanbergingsgebieden kostveel tijd,
omdat dezegebieden planologisch gereserveerdmoeten worden.Dezestrategie heeft
grotegevolgen voothet landschap, omdat
eengroteoppervlakte voordewatetopvang
nodig is.Opkleine schaalontstaan wel
mogelijkheden voor hetverbeteren vande
landschaps-en natuurwaarden.

endegroeimogelijkheden voordenatuur en
eennatuurlijk landschap.Alsvoordeze
oplossinggekozen wordt,gaat inde
toekomst het waterpeil dusstijgen enzal
verderedijkversrerking in het IJsselmeergebied noodzakelijk worden. Rijkswaterstaat
omschrijft dezeoplossingals 'meegroeien
met dezee'.

Voorkeur: nu uitbreiding spuicapaciteit, later hoger waterpeil

Het feit datRijkswaterstaat, na evaluatie
vandedrieverschillende strategieën, met
eengecombineerde oplossingkomt, wilniet
zeggen datdepolitiekditoverneemt.Deze
beleidsverkenning heeft eenonderdeel van
het nationale waterhuishoudingsvraagstuk
inbeschouwinggenomen.Andereverkenningen zijn bijvoorbeeld 'Ruimte voor Rijntakken'en'Integtale verkenning Benedenrivierengebied'.Alsdezeenandere adviezen
wordengecombineerd kunnen adviezen en
voorkeuren veranderen.

Volgensdeeindnota heeft uitbteiding
vandespuicapaciteit en het optermijn laten
stijgen van het watetpeil voorlopigdevoorkeuralsbelangrijkste oplossingvoor het
waterbeheer vanhet natte hart.Alsoverwegingen worden genoemd: het gebruik
maken van natuutlijke processen,de flexibeleaanpak,degrorere zoetwatervootraad

DeCommissieWaterbeheer 2teeeuwzal
eenadviesuirbrengen aandesraatssectetaris
vanVerkeerenWatetstaat.Naar verwachtinggebeurt dit inseptember, waarna het
kabinet indecember eenstandpunt inneemt
overdetoekomst van het Nedetlandse
waterbeheer, f
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Aquatech krijgt
nieuwe opzet
Aquatechkrijgtditnajaareen nieuweopzet.Op
de beursvloerkomendiversethematischepresentatiesdieactueleonderwerpen binnendewaterbranchebelichten.Hienneewildeorganisatiede
kennisuitwisselincjtussendeverschillendemarktpartijenstimuleren.Alsvanoudsbiedtdebeurs
overigenseencompleetproducten-endienstenaanbodgerichtopintegraalwaterbeheer.Aquatech2000vindtplaatsvanz6tot enmetz<)
septemberindeRAI inAmsterdam.
Hetvakevenement voor watertechnologieen-management, zoalshet tegenwoordig heet,isruim drie maanden voorde
beurs met meetdan 550exposanten al vrijwelvolledigbezet.
Omdat degtenzen tussen het beheer
vandrink-, afval- en industtiewater langzaam vervagen enproblemen met een
slechte waterkwaliteit en-verdelingom
totaaloplossingen vragendiedeverschillendesectoren dootktuisen,ligtde nadruk
vanAquatech 2000opintegraal waterbeheer.
Ditzal temerken zijn aande verschillende
themaptesentaties.

G=^
Speciaalgericht opNederland ishet
rioleringspaviljoen, datopgezetwotdt in
samenwerking metStichtingRIONED.Het
paviljoen toont vootbeeldprojecten ophet
gebied vanrioleringvanzo'n tiengemeenten.Eenaantal exposanten zaldelaatste
stand vanzaken opditgebied presenteren.
Deandere themapresentaties richten
zich opwatet indeindustrie,water inde
stad,dekeuzevandewaterbron en nieuwe
marktstructuren. Metdenieuwe opzet
besteedtAquatech nadrukkelijk aandacht
aanwatermanagement, waardoor het
evenement intetessanter wordtvoorbeleidsmakers.

Congresprogramma

Afwatering Plangebied WIN
E j Usselmeergebied
? 1 Usselmeergebied bijzondereomstendigheden

INstrumentarium Waterhuishouding

ED Amsterdam-Rijnkanaalen/of Noordzeekanaal

In het Natte hart

j Gedeeltelijk naar Amsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaal
.J Gedeeltelijk naarAmsterdam-Rijnkanaal/Noordzeekanaalen
Usselmeergebied bijzondere omstandigheden

INWIN

DeInternationale WaterAssociation
(IWA) vetzorgttijdensAquatech zoweleen
dtink- alsafvalwatercongres. Samen met
Kiwaorganiseert IWAeendriedaagse conferentie met alstitel'Innovations inclassic
and conventional water treatment processes'.Ensamen met deNVAorganiseertze
eeneveneensdriedaags congresmet de titel
'Implementation oftheEUNutrient Emission Guidelines'. <f

