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ven in sterk dynamische omgevingen als
bijvoorbeeld duinen, estuaria en rivieren. Niet
alleecosystemen zijn veerkrachtig: sommige
systemen zijnjuist aangepast aan laagdynamische omstandigheden. Erbestaan in de
natuur naast veerkracht dan ook andere soorten strategieën, bijvoorbeeld buffering, isolatie (ofvermijding) en weerstand.
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Dc.vierde Nota waterhuishouding geefi aan dat liet waterbeleidgericht isop "het hebben vaneen
veilig en bewoonbaar land en het instandhouden en versterken vangezonde en veerkrachtige watersystemen, waarmee eenduurzaamgebruik blijft gegarandeerd". Rijkswaterstaat heeft nader verkend
wat onderhet versterken van deveerkracht van watersystemen moet worden verstaan. Het resultaat
isverwerkt in de brochure 'Werken met water: veerkracht als strategie', die deze maand uitkomt. Dit
artikel iseensamenvatting van die brochure, waaraan ookeen aantal waterschappen hebben
vrkt.
Een belangrijk kenmerk van veerkrachtige
watersystemen isdat er een zekere ruimte
bestaat voorde natuurlijke dynamiek van het
water. Herstellen van deveerkracht van watersystemen past in de verandering in denken
over het waterbeheer, diegaande is.De afgelopen eeuwen is vooralgewerkt aan beheersing
van het water, watgeleid heeft tot een afname
van de veerkracht van de systemen. Meer
aandacht voor veerkracht kan in bepaalde
gevallen helpen bij het oplossen van problemen waar het waterbeheer voor staat, zonder
dat het echter een strategie isdie in allegevallen de besteoplossing biedt. Destudie reikte
gidsprincipes aan voor de versterking van de
veerkracht van watersystemen en constateerde
dat veerkrachtige watersystemen aanpassingen vragen van beheerders,gebruikers en
omwonenden.
Levenin een laaggelegen delta betekentje
aanpassen aan het water, ofhet water beheersen.In dat beheersen zijn westeeds beter
geworden, alzal het water nooit volledig
onder controle komen. Deverwachte veranderingen in regenval, rivierafvoer, zeeniveau en
bodemligging brengen dat nogeens extra
onder de aandacht. Beheersing van het water
blijkt bovendien vaak te leiden tot een vicieuze
cirkel, waarin steeds opnieuw aanvullende
maatregelen moeten worden genomen.
Beheersing blijkt ook vaak te leiden tot verlies
aan natuur- en landschapswaarden. De laatste
jaren is daardoor een verandering aan het
ontstaan in het denken over het waterbeheer.
Er wordt gezocht naar alternatieven, waarbij
er meer aandacht is voor de natuurlijke eigenschappen van watersystemen. Water krijgt

hierdoor een steeds belangrijkere plaats in de
ruimtelijke ordening.
Het woord 'veerkracht' in de vierde Nota
waterhuishouding sluit aan bij deze verandering in denken. Veerkracht iseen aansprekende metafoor, met een positieve klank.Alsje
het begrip volledig vastlegt indefinities zou
het zijn aansprekendheid misschien wel kwijt
kunnen raken.Tegelijkertijd kan meer inzicht
in het begrip veerkracht het denken over
watersystemenjuist stimuleren.

Veerkracht als strategie
In desysteemecologie isveerkracht het
vermogen van systemen, ofonderdelen daarvan,om zodanig te reageren op veranderende
omstandigheden ofverstoringen dat de essentiële kenmerken hersteld worden. Dit betekent
dat het systeem door verstoringen beïnvloed
kan worden, maar dat die verandering niet
definitiefis: het systeem 'veert terug'.Veerkracht is in de natuur een strategie waarmee
soorten ofecosystemen in stand kunnen blij-

A/b.1:

Deverschillende ecologische overlevingsstrategieën kunnen model staan voor strategieën in het waterbeheer die eropgericht zijn
dat een watersysteem blijvend zijn functies
kan vervullen. Deindeling in vier strategieën
iseen goed hulpmiddel om eens met een
andere bril naar het waterbeleid te kijken. Net
als in denatuur, laten ook in het waterbeheer
de vier strategieën zich echter welgoed onderscheiden, maar minder goed scheiden.
Wat betekenen de vier strategieën in het
waterbeheer? Bij veerkracht isde hoofdlijn
aanpassing aan dedynamiek van het watersysteem, 'meeveren' met het water. Het kan
bijvoorbeeld betekenen dat de kustlijn op
bepaalde locaties niet meer volledig wordt
vastgelegd, ofdat er weer mogelijkheden
ontstaan voor natuurlijke verschillen in
waterpeil tussen zomer en winter. Bij weerstand is het kernpunt dat de natuurlijke dynamiek van het watersysteem wordt bedwongen. Het volledig reguleren van waterstanden
met behulp vandijken, sloten en gemalen is
typisch een weerstandstrategie. Isolatie iseen
strategie waarbij een beperkt gebied wordt
afgesloten van de rest van het systeem. Isolatie
isde laatste decennia veel toegepast in natuurgebieden, die hydrologisch gescheiden worden
van hun (sterk door de mens beïnvloede)
omgeving. Buffering iseen strategie waarbij
de dynamiek in een systeem wordt afgevlakt,
door tijdelijke opslag van bijvoorbeeld water
ofdoor het aanleggen van een voorraad, zoals
dat bij zandsuppletie aan de kust gebeurt.
In de loop der eeuwen isweerstand de
overheersende strategie in het waterbeheer
geworden. Deeenzijdige nadruk hierop hing
samen met de nadruk op veiligheid en het
economisch rendement van gebruiksfuncties
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veerkracht

een middel,één van de mogelijke strategieën.
Erzijn enkele factoren aan tegeven die een rol
spelen bij de keuze van een strategie:
isolatie

weerstand
I buffering

Afb. 2:

Indenatuurzijnvierstrategieën teonderscheiden, waarmeeorganismen,populatiesof
ecosystemenzichwetentehandhavenbijhet
optredenvanverstoringen.Dezestrategieën
komenvaakincombinatiesvoorenzijn
daardoornietaltijdscherpuitelkaarte
houden.Zezijnooktoepasbaarop hetwaterbeheer.

van watersystemen.Alsgevolg hiervan zijn de
natuurlijke eigenschappen van onze watersystemen sterk veranderd. In een evenwichtige benadering hebben echter allevier de
strategieën hun plaats.
Deveerkrachtstrategie in het waterbeheer
bestaat uit versterking van de veerkracht van
het watersysteem in de brede zin van het
woord: her natuurlijk watersysteem met het
menselijk gebruik daarvan. Een veerkrachtig
systeem herstelt na een verstoring. De 'essentiële kenmerken' (zoalsde definitie dat noemt)
blijven behouden. Hoe sneller herstel ofeventueel aanpassing verloopt, des te veerkrachtiger is het systeem.Wat de essentiële kenmerken zijn isafhankelijk van de functies die we
aan het watersysteem toekennen. Voorde
scheepvaartfuncrie kan bijvoorbeeld de vaargeuldiepte een essentieel kenmerk zijn, voor
de waterwinning het zoutgehalte, voor de
recreatie het doorzicht, voor de natuur de
breedte van de rietkraag en voor de veiligheid
de breedre van de duingordel.
Vaakheeft een watersysteem een heel
scala van functies gekregen, die sterk uiteenlopende en zelfs tegenstrijdige eisen kunnen
stellen. Omdat er dus veel verschillende
'essentiële kenmerken' kunnen zijn en ook
veelverschillende soorten verstoringen
kunnen voorkomen, is moeilijk te spreken
over de veerkracht van een watersysteem in
het algemeen. Bij ieder kenmerk kunje de
vraag stellen ofhet veerkrachtig reageert op
een bepaalde verstoring. Eigenlijk heeft ieder
watersysteem daarom vele 'veerkrachten'.

Kiezen voor veerkracht?
Het versterken van de veerkracht van
watersystemen isdus geen doel opzich, maar
I4
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Alsde negatieve gevolgen van een versroring groot zijn, moet de kans daarop klein
worden gehouden. Bijdeboulevard van
Scheveningen bijvoorbeeld zou kustafslag
onacceptabele gevolgen hebben en ligt dus
een weerstandstrategie voor de hand;
Alsde gevolgen beperkt zijn, ofbeperkt
zijn te maken, bestaat ruimte voor een
veerkrachtstrategie. Bij het beperken van
negatieve gevolgen kan de planologie een
grote rol spelen.Alsbijvoorbeeld wonen
en bedrijvigheid uit een oversrromingsgevoeliggebied worden geweerd, worden
de negatieve gevolgen van overstroming
beperkt;
Een bufferstrategie kan een oplossing zijn
voor verstoringen met een beperkte
omvang en duur. Zo kunnen inundatiegebieden een korte hoogwaterpiek afvlakken. Essentieel isdat debuffer na de
verstoring weer hersteld kan worden;
Alsdegekozen strategie negarieve neveneffecten heeft, kan een isolatiestrategie
mogelijk een oplossing zijn voor deelgebieden.
Vaak isdoorgaan op een eenmaal ingeslagen wegde eenvoudigste keuze.Een verandering van strategie isvaak lastig,zowel rechnisch als financieel en maatschappelijk. Op
langere termijn, en wanneer ookzaken als
natuur, landschap en welzijn worden meegewogen, kan een verandering van srrategie
echter grote voordelen hebben. Het is daarom
belangrijk niet relichtvaardig te kiezen voor

devertrouwde strategie (weerstand!) en om
een nieuwe strategie als een uitdaging te zien.
In de praktijk ligtde beste oplossing vaak in
een combinatie.
Versterking vandeveerkracht van watersystemen vraagt opeen aantal punten om
verandering in denken, rekening houden met
natuurlijke dynamiek, die niet geheel voorspelbaar is.Her betekent accepteren dat niet alles
altijd en overal mogelijk isen leren omgaan
met onzekerheid. Het betekent dat water meer
isdan alleen een hulpmiddel of belemmering
voor economisch gewin.Veerkrachrige watersystemen vragen dus aanpassing van de
mensen diemet het systeem temaken hebben.

Veerkracht in de praktijk
Om het denken over veerkracht wat
concreter te maken, zijn een aantal gidsprincipesgeformuleerd, die helpen bij her zoeken
naar maatregelen. Zezijn gericht opzowel de
veerkracht van watersystemen alsop de
aanpassing die gevraagd wordt van mensen.
Zegeven richtingen aan:de lijst isgeen checklisr voor de veerkracht van watersystemen,
natuurlijke dynamiek: veerkracht betekent
aanpassingaan de natuurlijke dynamiek.
Gadaarom na in welke mate naruurlijke
dynamiek beperkt isen zoeknaar mogelijkheden vooreen(gedeeltelijk) herstel daarvan.Gaverder na in hoeverre inrichting en
gebruik leidentoteenonnatuurlijke mate
vandynamiek (verstoring) enzoek naar
mogelijkheden om dievorm van dynamiek,
ofdeeffecren daarvan,rebeperken;
ruimte:ga daarom na welke gebieden
binnen de natuurlijke invloedssfeer van

HoogwaterbijPannerden.Deverwachtetoenameindepiekajvoervanderiviereniseenvanderedenenwaaromecubezinningop hetomgaanmetwatersystemennodig is.
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hetwatervallen.Zoeknaar mogelijkheden
voor(gedeeltelijk] herstelvandeinvloed
vanhetwateringebiedendieaandie
invloedonttrokkenzijn.Pashetgebruik
indenatuurlijke invloedssfeer vanhet
waterzoveelmogelijk aande natuurlijke
dynamiekaan;
netwerken:verbindingen tussen systemen
kunnen bijdragen aanvergrotingvande
veerkracht.Gadaarom nawaarinrichtingsmaatregelen hebbengeleidtotscheidingen tussenwatersystemen ofverkleiningvandewateroppervlakte.Zoeknaar
mogelijkheden tothetherstelvan natuurlijke relaties tussendesystemenenhet
metelkaarinverbindingbrengen vante
kleingewordensystemen;
differentiatie: eenvormigesystemen
hebbenweinigveerkracht.Gadaaromna
ofsprakeisvanvoldoendedifferentiatie in
deinrichtingvanhetwatersysteem,waarbijnatuurlijke systemenals referentie
kunnendienen.Ontwikkel plannenvoor
herstelvandenatuurlijke variatie;
gradiënten:hardegrenzenbeperkende
veerkracht vanhetwatersysteem.Gana
waarhardegrenzendenatuurlijkegeleidelijke overgangen hebbenvervangenen
zoeknaarmogelijkheden omgeleidelijke
overgangen teherstellen;
waterbewustzijn:zorgdatmensenzich
weerbewustwordenvanwathetbetekent
ineenwaterland tewonenenvandebaten
diegoedfunctionerende watersystemen
opleveren.Zorgvooreducatieenpubliciteitmetbetrekking totdekansenen
problemen vanhetwaterbeheer,speciaal
bijmensendiebij hetwaterwonen,
werkenofrecreëren;
geenafwenteling vanproblemen:alsbij
inrichting,beheerengebruik(endusook

bijbeleidsvorming]onvoldoenderekening
wordtgehouden metderelatiesmet
anderewatersystemen kanveerkracht
verlorengaan,kunnen problemenworden
afgewenteld enblijven potentiesongebruikt.Gadaaromnawelkerelaties
bestaat tussen hetwatersysteem ende
omliggendesystemen,zowel bestuurlijk,
ruimtelijk alsfunctioneel enhoudhier
rekeningmee;
prioriteiteninfunctietoekenning: deveelheidvanfuncties vanwatersystemen met
hun tegenstrijdige eisenkanertoeleiden
datalleruimtevoorveerkrachtverloren
gaat.Kiesdaaromprioritaire functies,die
sturendzijn voordeeisendieaan inrichtingenbeheervanhet watersysteem
wordengesteld.Zoeknaar mogelijkheden
voorzoneringwanneerprioriteringvoor
hetwatersysteem alsgeheelongewenstis;
ruimteinfunctie-eisen: scherpgeformuleerdefunctie-eisen kunnen tenkoste
gaanvandeveerkrachtvanhetsysteem,
doordatergeenruimtevoor natuurlijke
processenoverblijft. Zoekdaaromnaar
mogelijkheden hetgebruik vanwatersystemenendeinrichtingvanhetgebied
eromheen zodanigaantepassen,dater
minder strikteeisenaanhetsysteem
wordengesteld;
inrichtingnaarnatuurlijke karakteristieken:wanneertegennatuurlijke karakteristiekenvaneensysteeminwordtgewerkt,
kostditveelinspanningengaatditten
kostevandenatuurlijke veerkracht.Sluit
daaromzoveelmogelijkaanbij natuurlijke
patronenenprocessen.Maakgebruikvan
denatuurlijke potentiesvansystemenen
vanlocatiesbinnensystemen;
draagkracht normstellend:alsdedraagkrachtvaneensysteemwordtoverschre-

den,'knaptdeveer'.Ganahoehetwatersysteemdoordemensgebruikt wordten
ofditgebruikgeengroterebelastingoplevertdanhetsysteem kanverwerken.
Beperkdebelasting totwathetsysteem
aankan.

Tot slot
Veerkrachtbetekent werken métwaterin
plaatsvanstrijden tégenhetwater.Hetzal
duidelijk zijngewordendatversterkingvan
deveerkracht vanwatersystemengeen
eenvoudigemethode is,waardoor hetwatersysteemallemogelijkeverstoringen enbelastingen aankan.Veerkrachtisooknietde
oplossingvooralleproblemen.Werkenaan
versterkingvandeveerkrachtkaninveel
situatiesechterweleenbijdrage leverenaan
hetoplossenvanproblemen.Dedynamiek
vanhetwaterendaarmeedeveerkrachtvan
watersystemenverdienenonzeaandacht.
Wieopdehoogteisvanwaterallemaal
speeltinwaterlandzalindegidsprincipes
weinignieuwsvinden.Tochhelptnaaronze
overtuiginghetdenkenoverconceptenen
strategieën,het naastelkaarzettenvan
verschillendebenaderingenenhet proberen
eenstaptemakennaardeconcretisering bij
hetdenkenoveronsomgaanmetwater.Een
aansprekende metafoor alsveerkracht helpt
bovendienomdeideeënnaaranderente
communiceren.
Geïnteresseerdendiedebrochure'Werkenmet
water:veerkrachtalsstrategie'toegezondenwillen
krijgen,kunnendezeaanvragenbijAlberrRemmelzwaal(0320]19&i }j. f
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