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CONGRES I N POLEN OVER K E N N I S B U N D E L I N G R O N D
WATERBERGING

Behoudnatuurlijke
overstromingsvlaktes
vangrootbelang
Bundeldehuidigewetenschappelijkekennisover(tijdelijke) waterbergingenhetvoorkomenvan
overstromingenincombinatiemeteennatuurfunctie. Zoluiddehetdoelvandeconferentie'EcoFlood:Towardsnaturaljlood reductionstrategies',dievan8 t/m10septemberplaatsvondin
Warschau.Deaanwezigenprobeerdenantwoordtekrijgen opdevolgendevragen:Kanhetrealiseren
ofherstellenvanoverstronungsvlaktenofwaterbergingsgebiedenmeteennatuurfunctie inEuropa
bijdragen aandereductievanoverstromingen(elders)inhetstroomgebied enaanversterkingvandt
ecologischesamenhang opverschillendeschaalniveaus?Watzijndekostenenbatenvaninrichting
tengunstevannatuureneenverminderingvandekansopoverstroming?Watzijndeaanbevelingen
vanuitderelevantevakgebiedenvoordeinrichting?Enwelkekennisontbreektnogenwelkonderzoek
moetnogwordenuitgevoerd?HetcongresvormdehetstartschotvanhetoverkoepelendEcoFloodprojectdatdoordeEuropeseUniewordtgefinancierd.
Alsgevolgvanmenselijk activiteiten
klimaatsveranderingen namde intensiteit
vanoverstromingen inEuropahetlaatste
decennium aanzienlijktoe.Ditleidtsteeds
vakertotproblemen entoteconomische
schade.Gelijktijdig issprakevaneensterke
afname vandekwaliteitenomvangvan
waardevolleecosystemen inhetdirecte
invloedsgebiedvanbekenenrivieren.Bij
bestuurders,belanghebbenden enwetenschappersgroeit hetbesefdathetherinrichtenvanuiterwaarden envoormaligeoverstromingsvlakten vanbekenenrivieren
interessante mogelijkheden biedtomoverstromingsrisico's instroomgebieden telaten
afnemen entegelijkdekansenvoordeontwikkelingvanwaardevolleecosystemenre
stimuleren.Ditkaneenzowelduurzameals
kosteneffectieve manier zijn omdeintensiteitvanoverstromingen telaten afnemen,

mendiekenmerkend zijn voor natte
omstandigheden.Aankennisomverschillendewetenschapsvelden teintegrerenis
echtereengrootgebrek.Bovendien isde
bestaandewetenschappelijke kennisvaak
nietdirect toepasbaarinde praktijk.
HetdoelvanEcoFloodisrichtlijnenop
testellen voordeontwikkelingen inrichting
vannatuurlijke overstromingsvlaktenen
uiterwaarden.Dezerichtlijnen moeten
onder anderewetenschappelijke kennisover
ecosystemenvan overstromingsvlakten
bevatten,evenalssociaal-economischeaspectenvanhetontwikkelen enrealiserenvan
dergelijkegebieden,eenoplossing bieden
voorpraktischeproblemenenvalkuilen
waarbestuurdersenbelanghebbenden bij
deinrichting vande waterberginggebieden
meetemaken krijgen enwaar mogelijk
oplossingenéneenanalysevanwetenschappelijkekennishiaten aandragen.
Hetverzamelenvandezekennis vormt
eenbelangrijk onderdeelvanhetproject.
Hetgebeurdeopditcongresenhet krijgt
eenvervolgtijdens bijeenkomsten injanuari
2004inDelft enaugustus 2004inGroot-Brittanniè'.

droogte tegentegaan,waardevolleecosystementeherstellen,hetgrond-enoppervlaktewater tebeschermenenomderecreatieve
functie ineengebied testimuleren.
Daarnaast kunnen aldeze mogelijkhedenhunbijdrage leverenaandeEuropese
Vogel-enHabitatrichtlijn, denationale lijsten vanspecialebeschermingszones,aan
doelenuitdeEuropeseKaderrichtlijn Water
enaandeafspraken diezijn gemaaktinde
RamsarConventie.

DeuitvoeringvanEcoFloodligtinhandenvanhetgelijknamige netwerk,datin
Nederland bestaatuitmedewerkersvan
Grontmij, WLlDelft Hydraulics,RIZAen
Alterra.Denemarken wordt vertegenwoordigddoorNERI,Groot-Brittanniè'door
RHIER-RHULenPolendoorIMUZen
SGGW.

EcoFlood

Gemêleerd gezelschap

Opdelangetermijn moethetEcoFloodprojectdeduurzame inrichting van uiterwaardenen(voormalige)overstromingsvlaktenstimuleren,opzo'n manierdat
overstromingsrisico's verminderen endatde
gebieden tegelijkertijd kunnen dienenals
toevluchtsoord voorwaardevolleecosyste-

Hetwetenschappelijke congreswerd
bezochtdoorzo'n 125deelnemersuit 19
Europeselanden.VanuitNederland waseen
grotedelegatieaanwezigvanuit universiteiten,kennisinstituten,adviesbureaus,het
WereldNatuur Fondsenanderengo's,de
overheidendewaterschappen.

VoorafgaandennaafloopvanhetcongresvondenexcursiesplaatsnaarderivierenBugenVistulaendenationaleparkenBtebrzaenNarew.
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Indethemabijeenkomst 'Hydtologieen
geomorfologie' iseenaantal case-studies
geptesenteerd ovetdeeffecten opdehydtologiealsgevolgvaningrepen inhet stroomgebied ten behoevevanherstelenontwikkelingvannatuur envermindering vande
oversttomingskans.Eengrootdeelvande
presentaties werdonderbouwd met hydraulischeofhydrologische modellen.
Indethemabijeenkomst 'biogeochemie'
werdnaderingegaan opdeeffecten van
overstromingen opdebodemchemie.De
verschillendepresentaties behandelden bijvoorbeelddeeffecten vootdevegetatieten
gevolgevandegewijzigde waterkwaliteit en
beschikbaarheid vanstikstofenfosfaat inde
bodem enaanvoervan sediment.
Tijdens dethemabijeenkomst 'referentiegebieden enprocessen' werdmet name
duidelijk hoestudieaan teferentiegebieden
kanbijdragen aanhetherstelvanvoormaligeoversttomingsgebiedenofde inrichting
vannieuwegebiedendoor inzicht inprocessenendaaruit afteleidenintichtings-en
herstelmaattegelen.
Indethemabijeenkomst 'Mogelijkheden
voornatuurbehoud en-herstel'kwam naat
vorendatinundatieenwaterberging in
bestaande natuutgebieden desleutel kunnenzijn tothetstel,maardatditdanvaak
noodzakelijkerwijs ookleidt toteenaanpassingvandenatuurdoelen.Verderwerdook
eenrelatiegelegd tussen dematevanverstoringendedaaraangekoppelde benodigde
inspanning voorherstel.
Inlezingenbijde themabijeenkomst
'sociaal-economische aspecten'werd middels
kosten/baten-analyses aangetoond dat hetstelvanhetoorspronkelijke riviersysteem
petsaldoweldegelijkfinancieelpositiefkan
uitpakken (tenopzichtevan bijvoorbeeld
dijkverhoging).Probleemhierbij vormtwel
definanciëlewaarderingvan bepaaldegoederen,zoalsdewaardevanwonen aanher
watet.Verderkwamenookdekansen aan

boddiepolitiekenregelgevingopEuropese
schaalbieden (bijvoorbeeld de hervorming
vandelandbouwendeKaderrichtlijn Water)
enwerdaandachtgevraagdvootdecombinatievangebiedsfuncties, locatieafweging
enheteffect hiervanopde volksgezondheid.
Tijdens hetcongreswerdenookresultatengepresenteetdvaneenaantal projecten
waarinmentothetopstellenvanmeeralgemenerichtlijnen ofclassificaties tracht te
komenvooroverstromingsreductie incombinatiemeteennatuutfunctie. Ditisookéén
vandedoelstellingen vanEcoFlood.Een
vootbeelduitGtoot-Brittanniëtoondeeen
classificatie vanoverstromingsgebieden op
basisvanhydraulischeeigenschappen. Hieraanheeft meneenhabitatmatrix gekoppeld,
waarmeedepotentievoorbestaande ofte
ontwikkelen gebiedenkanwotdeningeschat.

Uitkomsten
Opbasisvandepresentaties endediscussieskunnendeeerstealgemene uitkomsten vanhetcongresalsvolgt samengevat
worden:
• Het behoud vannatuurlijke overstromingsvlakten isbijzondet belangrijk ter
voorkomingvanoverstromingen elders
inhetsttoomgebied.Daatnaast zijn deze
gebiedenvangroteecologische waaide
(ondetanderevoorbehoud vandebiodiversiteit)enbrengenzetevens andete
waardenmetzichmee (bijvoorbeeld
watetzuivering, economischewaarde);
• Metnameingebiedendieregelmatig
overstromen enwaaideeconomische
schadegroot is,zijn ergoedekansen
voorhethetstelendeontwikkelingvan
natuutlijke oversttomingsvlakten(die
bijdragen aan ovetstromingsreducties);
• Reedsveelwetenschappelijke kennisis
beschikbaar. Dezekennis isniet limiterendvoordeuitvoeringvan projecten
waarindefuncties natuut enovetstro-

mingsreductie/watetbergingwordt
gecombineerd. Publiekeen politieke
steundaarentegen zijn heden tendage
vandoorslaggevendbelanginhetproces
omookdaadwerkelijk tekomen totde
tealiseringvandergelijke projecten.De
aandacht zalzichdaarom stetk moeten
richten opdecommunicatie met
bestuutdetsen belanghebbenden;
• DeKaderrichtlijn Water kan mogelijk
bijdragen totmeerpolitiekesteun voor
hethetstelendeontwikkelingvan
natuurlijke ovetsttomingsvlakten en
gebieden waatinwatetbergingen
natuur wordengecombineerd. Expliciete
tichtlijnen ovethoemet natuurlijke
oversrromingen om tegaan ontbreken
echter nog.
Indevolgendefasevanhetproject (enin
navolgingvanhetcongtes)wordtop23
januati 2004eeninternationale stakeholders
workshopgehouden.Danwordendepraktischeproblemen besproken waarmeebijde
realiseringvanprojecten ophetgebied van
natuurherstel- enontwikkelingenoverstromingsreductie/waterberging rekening moet
wordengehouden.Tijdens deze bijeenkomst
zullendootdiverseinrernationale spiekers
praktijkvootbeelden wotdengeptesenteeid
enzullendeptoblemen diedaatbij speelden
worden toegelicht. *}"
VoormeerinformatieoverhetEcoFloodproject
kuntucontactovnemen metdeNederlandseleden
vanhetEcoFloodnerwerk:WLDelft(H.Duel,E.
Penning),RIZA(M.Platteeuw),Alterra(E. Querner),N.PieterseenGrontmij(E. deSwanof
F. Vlie^enthart).
Geïnteresseerdenvoorde^enoemdebijeenkomstin
januarikunnencontactopnemenmetEllisPenningvanU/L/DelftHydraulics.
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