Beoordeling van natuurontwikkelingsplannen in uiterwaarden

Inleiding
De rivier op maat gemaakt
Sinds anderhalve eeuw zijn we in Nederland bezig geweest met het aanpassen van
ons rivierengebied. Door de economische
drijfveren van scheepvaart en de landbouw, en de beveiliging van ons land
tegen overstroming heeft het rivierenlandschap zijn huidige vorm gekregen.
Tot in de achttiende eeuw ontstonden er
vele gevaarlijke situaties op de rivier door
de vorming van ijsdammen die het water
tot grote hoogte deden opstuwen.
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Het is dan ook niet verwonderlijk dat het
veilig afvoeren van ijs op de rivier een
belangrijk motiefis geweest voor de
rivierkundige aanpassingen. De halverwege de negentiende eeuw gestarte
normalisatie had tot doel de afstroming
van de rivier gelijkmatiger te krijgen. Met
de aanleg van kribben en leidammen
werd getracht de rivier te voorzien van
een strak gestroomlijnd profiel. Verder
voordeel van deze normalisatie is dat door
het meer uniforme profiel ook de scheepvaartroute minder gehinderd werd door
lastige obstakels als zich verplaatsende
zandbanken en geringe vaardiepte op
plaatsen waar de rivier voorheen
uitwaaierde.
Meer ingrepen waren op zijn plaats toen

Samenvatting
In anderhalve eeuw hebben we voor de scheepvaart, landbouw en veiligheid het
rivierenlandschap zijn huidige vorm gegeven, waarbij de uiterwaarden voor een
goede afvoer van water, ijs en sediment glad zijn gestreken en waardoor de rivier
steeds dieper in de bedding is ingesneden. Verdroging en grote waterstandfluctuaties zijn mede het gevolg. Met het plan 'Ooievaar' is de toon gezet voor
natuurontwikkeling in het rivierengebied. De ontwikkeling en beoordeling van
natuurontwikkelingsplannen is sterk afhankelijk van de genoemde primaire
functies van de rivier. De verdeling van de vier hoofdcomponenten ooibos,
grasland, moeras en water moet zo uitgekiend zijn dat er netto geen waterstandverhoging in de uiterwaard optreedt en de afvoerverdeling over de riviertakken in
stand blijft. Voor de evaluatie wordt een Geografisch Informatie Systeem ingezet
met alle noodzakelijke basisinformatie voor de berekening van de hoofdcomponenten. Het effect van ingrepen op het totale systeem wordt via gekoppelde
modellen berekend en getoetst aan de primaire functies van de rivier.

de scheepvaart toenam. Niet alleen de
intensiteit nam toe maar efficiëntievergroting leidde ook tot schaalvergroting.
Door bochtafsnijdingen en kanalisatiewerken in de vorm van stuwen werd de
rivier verder geschikt gemaakt voor de
nieuwe generatie van schepen. Ook de
verdeling van het water over de riviertakken werd door stuwen ter hand
genomen, niet alleen door de scheepvaartbelangen maar ook om in droge tijden het
water beter over ons land te verdelen.

De uiterwaarden gladgestreken
Naast deze werken in de rivier zelf bepaalt
ook de inrichting van de uiterwaarden
voor een belangrijk deel het gezicht en de
beleving van het rivierenlandschap. Het
agrarisch gebruik van de uiterwaarden,
veelal graslanden, is vanuit het oogpunt
van een veilige afvoer van water een
prettig gegeven. Immers, deze gladde
groene vlakten kunnen bij een hoogwatergolf een aanzienlijk deel van de afvoer
voor hun rekening nemen en ontlasten het

Afb. 1-Daling vande
rivierbodem bijLobith,
Gendt en Nijmegen de
afgelopen 70jaar
(boven); de rivierwaterstandbij Lobith de
afgelopen 90jaar
(midden)enhetjaarlijks
maximale verschiltussen
hoge enlage waterstanden bij Lobith de
afgelopen 90jaar
(onder).
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zomerbed. Hij het ontwerp van de rivierdijken is rekening gehouden met deze rol
van de uiterwaarden, en daarom wordt
iedere verandering in de uiterwaard
kritisch bekeken op mogelijk nadelige
gevolgen voor de capaciteit van het
afvoeren van water.
Al met al is het rivierenlandschap van nu
een glad en gestroomlijnd geheel. Staande
op de dijk heb je een weids uitzicht over
de aan banden gelegde rivier, druk
bevaren door een grote variëteit aan
schepen en geflankeerd door groene
vlakten met vredig grazende koeien. Voor
velen een mooi gezicht en aanleiding voor
fietstochten over de dijken.
De natuur bijnavergeten
Br kleven echter ook negatieve kanten aan
deze ontwikkeling. Immers, de rivier
snijdt zich steeds dieper in zijn eigen
bedding in; daarmee zal op den duur de
fundering van de vele werken die in en
langs de rivier liggen bloot komen en
aangetast worden. Gevaar voor het los
komen liggen van deze elementen
betekent nu ingrijpen in de ontwikkeling
of op termijn dure rekeningen betalen.
Verder zijn de gemiddelde waterstanden
en daarmee samenhangend de grondwaterstanden in de uiterwaarden lager
komen te liggen zodat de uiterwaarden
langzaam aan verdrogen, waarvan vooral
de nog overgebleven restanten van de
natuur de nadelige gevolgen ondervinden.
Hovendien zijn door het insnijden van de
bedding de waterstandfluctuaties toegenomen en hebben daardoor bepaalde
groepen van waterplanten en kleinere
diersoorten sterk te lijden (afb. 1).
Vooral de natuur heeft sterk geleden
onder de behandeling die wij het rivierengebied hebben laten ondergaan. Geen
wonder dat in recente beleidsplannen
zoals het Natuur Heleidsplan [Anonymus,
1989 (b)] en de Derde Nota Waterhuishouding [Anonymus, 1989 (a)[ een lijn
wordt uitgestippeld waarlangs de natuur
een kans krijgt om te herstellen. Het
rivierengebied verdient niet alleen een
kans voor herstel door de in potentie
waardevolle mogelijkheden voor de
natuur in het gebied zelf, maar kan zeker
ook een functie hebben als bron vanwaar
een verdere verspreiding van soorten kan
plaatsvinden. Deze ecologische hoofdstructuur draagt bij aan een meer duurzaam milieu.
Duidelijk is echter dat er sprake is van een
conflictsituatie tussen de gevestigde
economisch bepaalde belangen en het
belang van de natuur, omdat minder
ruimte voor agrarische benutting overblijft. Daarnaast betekent het laten
ontwikkelen van rivierbegeleidende

bossen minder bijdrage aan de waterafvoer door de uiterwaarden. Zorgvuldig
afwegen is dan ook het motto.
Plan Ooievaar
Na het uitkomen van plan 'Ooievaar' is
definitief de toon gezet voor natuurontwikkeling in het rivierengebied.
Centraal in het plan staat de ontwikkeling
van rivierbegeleidend (ooi)bos, grazige
vegetaties, moerassen en open water
[Bruin etal, 1987]. In de aan de landbouw
onttrokken uiterwaarden worden benedenstrooms de zomerdijken geslecht en kan
de rivier eerder en vaker zijn invloed doen
gelden bij hoogwater. Hierdoor zullen snel
ooibossen ontstaan, terwijl ontgravingen
in de uiterwaard de gecreëerde weerstandverhoging voor de rivier moeten
compenseren. Hierdoor ontstaan waterpartijen en moerassen, terwijl graslanden
ontstaan door extensieve begrazing door
vee. Ontgravingen zijn dus een zeer
essentieel element in het plan en in het
plan moeten de uiterwaarden geheel ten
goede komen aan natuurontwikkeling,
terwijl in de binnendijkse gebieden de
landbouw geoptimaliseerd wordt.
Toen de toon eenmaal gezet was en
gebieden aangewezen waren voor natuurontwikkeling [Anonymus, 1991] kon de
werkelijke invulling van plannen
beginnen. Een belangrijk aspect bij de
ontwikkeling van plannen is de potentie
voor natuurontwikkeling in de bewuste
gebieden. Hebben we enige zekerheid dat
er ook werkelijk bossen zullen komen en
zo ja, hoe snel? Hinnen Nederland zijn er
wat dat betreft geen referentiebeelden
meer; er moet gezocht worden in

Frankrijk, Duitsland, Zwitserland en
Hongarije. Op basis van deze referentiegebieden worden scenario's gemaakt voor
mogelijkheden van natuurontwikkeling in
Nederland.
Ontwikkeling en beoordeling van
plannen
Voor het maken van een plan is het noodzakelijk de potenties te verkennen van het
te ontwikkelen gebied. Op basis van overstromingskaarten kan een redelijke voorspelling gemaakt worden van de ontwikkelingsmogelijkheden voor ooibos, terwijl
in combinatie met intensiteit en kwaliteit
van begrazing de mate van bosontwikkeling bepaald kan worden. Omdat bijvoorbeeld voor wilgen het moment van zaadvorming en -verspreiding in combinatie
met de dan heersende waterstand de kans
op kieming bepaalt, zit er een Hink
stochastisch element in de vorming van
zachthout-ooibos. Het is daarom beter
over de potentie dan over de kans op
ooibosvorming te spreken. Door sturing
via begrazing en afgravingen en ontgrondingen wordt de uiterwaard verder
gevormd. De verdeling van de vier hoofdcomponenten ooibos, grasland, moeras en
water moet zo uitgekiend zijn dat er netto
geen waterstandverhoging in de uiterwaard optreedt.
Dit uitkienen is een minitieuze zaak en
moet via een iteratief proces plaatsvinden.
Het beoordelen van de plannen vindt in
eerste instantie plaats op het niveau van
potentie voor de ontwikkeling en op de
tweede plaats op het niveau van effect op
weerstandverhoging. Omdat het veiligheidsaspect en economisch belang van de

Afb. 2 - Hen GIS met diverse informatielagen communiceert met modellen, toetsen en ingrepen. De modellen halen
informatie uit het GIS om berekeningen uil te voeren, die vervolgens terug naar het GIS wordt gezonden.
De informatielagen kunnen naar behoefte bijgesteld worden door ingrepen eu door toetsen geëvalueerd worden op de
essentiële rivterfunelies.
WAQUA iseen tweedimensionaal horizontaal stromingsmodel; INUNDA isecu inundatiemodel; 1) Model is in
ontwikkeling; 2) Model later toe te voegen.
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Afb. 3 - Hethuidige rivierenlandschap inNederlandzoals bepaalddoorscheepvaart enlandbouw (links)enhet potentiële rivierenlandcoals datnu nog inhelzuidenvan
Hongarije te zien is.

extreme waterhoogten voor de rivierbeheerder zeer zwaar weegt is het van
essentieel belang dat deze beoordeling
goed en snel plaatsvindt. Daarom is het
noodzakelijk dat het evalueren van deze
afzonderlijke componenten modelmatig
gebeurt en is er een opzet gemaakt voor
een geïntegreerde modelaanpak [Dollee &
Lammens, 1992; Vierssen &Windt, 1990;
Witte, 1990].
Opzet voor eensamenhangend model
Belangrijke onderdelen van het model zijn
de overstromingskaart om de potentie
voor de vegetatie vast te stellen en de
inzet van een stromingsmodel om de
verandering van de stromingsweerstand in
de uiterwaard door bosvorming te toetsen
op waterstandverhoging (afb. 2).
De overstromingskaart
De overstromingskaart wordt berekend
vanuit de rivierkaart en de waterstanden
met behulp van het model INUNDA.
Anders dan bij de gebruikelijke inundatiemodellen wordt in dit model het vollopen
en leeglopen van de uiterwaard berekend,
waarbij de zomerkaden en de daarin
gelegen sluizen geschematiseerd worden
als overlaten. Vooral het gevoerde sluisbeheer en de geringe afmetingen van de
sluizen hebben tot gevolg dat de waterstand in de uiterwaard niet goed kan
worden afgeleid uit de waterstand in de
rivier [Duizendstra, 1993]. Dit model
wordt gekoppeld met een G(eografisch)
I(nformatie) S(ysteem) waarin rivierkaart
en gedetailleerde informatie over het
bodemverloop in de uiterwaard is opgeslagen. Aan de hand van deze
informatie is het mogelijk patronen van
inundatiediepten te berekenen waarmee
een zonering van vegetatie kan worden
voorspeld. Compensatiewerken zoals
ontgravingen kunnen eenvoudig in de GIS

bestanden worden ingevoerd, waarna
nieuwe overstromingskaarten berekend
kunnen worden. Hiermee is de basis
gelegd voor de potentiële vegetatieontwikkeling.
Depotentiële vegetatie
Voor de vegetatie is de inundatieduur één
van de belangrijkste factoren naast
begrazing en grondsoort. Op dit moment
worden de beste mogelijkheden gegeven
door correlatiemodellen, dat wil zeggen op
basis van bestaande gegevens in binnenen buitenland wordt vegetatie gecorreleerd met inundatieduur, begrazing en
grondsoort [Duel, 1991;Duel & Kwakernaak, 1992; Runhaar, 1991].
Op basis hiervan worden verwachtingen
berekend voor scenario's met andere
inundaties (door afgravingen en slechten
zomerdijk) en andere begrazingen
(extensief, beëindigen of andere grazers).
Dit voorspellen op empirische grondslag
heeft als nadeel dat het geen rekening
houdt met stochastische variaties door
specifieke omstandigheden in individuele
jaren. Op basis van de huidige kennis ligt
een dergelijk dynamisch model alleen
voor wilgenbos in het verschiet. Voor het
correlatiemodel worden ook een begrazingskaart en bodemkaart als aparte
lagen in het GIS opgenomen. Veranderingen in de drie genoemde factoren
kunnen direct in potentiële vegetatie
vertaald worden (afb. 2).
Effectvan vegetatieop waterstand
De potentiële vegetatie wordt met rekenregels omgezet in weerstand voor de rivier
en met het 2D-waterstromingsmodel
WAQUA wordt het effect hiervan op
waterstand en stroomsnelheden bepaald.
Om deze berekeningen te kunnen maken
heeft WAQUA als invoergegevens naast
waterstanden en rivierkaart een vegetatie-

kaart omgezet in ruwheden nodig. Deze
terugkoppeling is noodzakelijk om vast te
stellen of de vegetatie-ontwikkeling
voldoende gecompenseerd wordt door
afgravingen. Op deze manier kan een
aantal scenario's doorgerekend worden en
telkens in iteratief proces getoetst worden
tot ze voldoen aan de rivierkundige eisen.
Toetsing
Het gehele model bevat een bestand aan
basisgegevens die in een GIS zijn opgeslagen. Vlet dit GIS communiceren een
inundatiemodel (INUNDA), een vegetatiemodel, een stromingsmodel (WAQUA) en
later nog toe te voegen modellen voor
morfologische respons van de rivier en
voor het gedrag van golven in relatie tot
de kruinhoogte van de bandijken. Elke
ingreep in de uiterwaard, hetzij een afgraving, hetzij verandering van begrazing
of wat dies meer zij kan daarmee volledig
doorgerekend worden. Het model rekent
effecten door van ingrepen en maakt
daarmee een toets mogelijk of aan de
normen voor veiligheid en scheepvaart is
voldaan.
Verantwoording
Dit artikel is tot stand gekomen op basis
van bijdragen voor een workshop over
een geïntegreerd modelinstrumentarium
voor het rivierengebied op 2 april 1992.
Onze dank gaat uit naar H. Coops
(vegetatiekundige), H. D. Duizendstra
(waterbouwkundige), M. M. Schoor
(fysisch geografe), H. H. van Velzen
(waterbouwkundige) en E. B. Zegers
(waterbouwkundige). Naast deze directe
bijdragen hebben velen vanuit een grote
variëteit van disciplines hun rol in het tot
stand komen van het model in opbouw.
Ook zonder hen zou dit artikel niet tot
stand zijn gekomen.
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WNWB schenkt fontein aan
inwoners Hoeven
Op 17 november jl, werd in de vijver van
het Hertenkamp te Hoeven een fontein in
gebruik gesteld die de NV Waterleiding
Maatschappij 'Noord-West-Brabant'
aanbood aan de Hoevense bevolking.
Aanleiding voor deze geste is de afronding
van de bouwwerkzaamheden op drinkvvaterproduktiebedrijf Seppe waar onder
meer een onthardingsinstallatie is gerealiseerd. De fontein is bedoeld als een
symbool van dank van de WNWB voor de
plezierige samenwerking met de
gemeente Hoeven en als tegemoetkoming
voor de overlast die de bevolking heeft
ondervonden van het bouwverkeer in de
afgelopen drie jaar.
In overleg met de gemeente Hoeven is
gekozen voor dit cadeau dat een relatie
heeft met water en waar in beginsel elke
inwoner van Hoeven plezier aan kan
beleven.
De fontein werd officieel overgedragen
door de directeur van de WNWB, de heer
G. J. van Nuland, aan de heer A. Osterloh,
burgemeester van Hoeven.
(Persbericht WNWB)
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Stichting Wateropleidingen
officieel van start
Vanaf 1januari 1994 kan de hele
bedrijfstak Watervoorziening voor al haar
opleidingen terecht bij één organisatie
binnen één gebouw. De Stichting Wateropleidingen is geboren, een initiatief van
vier verschillende organisaties, te weten:
- De Vereniging van Exploitanten van
Waterleidingbedrijven (VEWIN)
- De Nederlandse Vereniging voor Afvalwaterbehandeling en Waterkwaliteitsbeheer (NVA)
- De Vereniging van Waterleidingbelangen in Nederland (VWN)
- KIWANV
De Stichting zal geheel onafhankelijk van
deze vier participanten gaan functioneren.
Volgens de voorzitter van het bestuur van
de Stichting, de heer ir.J.J. Al. van der
Horst, is Wateropleidingen opgericht met
het doel het gehele integrale waterbeheer
een centrum te bieden dat kan voorzien in
al hun opleidingsbehoeften. 'Op deze
manier willen we een optimale dienstverlening bieden aan de branche', aldus
Van der Horst.
Het komt er eigenlijk op neer dat de
Stichting alle huidige opleidingsactiviteiten
van de VEWIN, VWN, NVA en KIWA
overneemt en zich verder toelegt op de
verzorging van alle mogelijke opleidingen

op het gebied van water. Vanaf een introductie tot blijvende nascholing kan men
terecht bij Wateropleidingen. Oftewel
volgens Van der Horst: 'De onduidelijkheid over de vraag, waar moet ik
aankloppen voor welke opleiding, verdwijnt door de oprichting van de Stichting
Wateropleidingen'.
Optimale dienstverlening
Met het tekenen van de notariële akte op
16 november jl. werd de Stichting Wateropleidingen een feit. Per 1januari zal de
stichting echter pas operationeel worden.
Maar wat kan men dan verwachten van
deze Stichting?
- Wateropleidingen gaat een geïntegreerde aanpak bieden van verschillende
vormen van kennisoverdracht aan de
bedrijfstakken openbare drinkwatervoorziening, afvalwaterbehandeling en waterkwaliteitsbeheer. Hierbij zal gebruik
worden gemaakt van alle in aanmerking
komende onderwijsmiddelen. Opleidingen
kunnen zelf worden verzorgd maar
kunnen ook worden uitbesteed.
- Wateropleidingen zal gaan optreden als
uitvoerende instantie bij de examinering,
verbonden aan de gegeven opleidingen.
- Wateropleidingen zal de bedrijven gaan
ondersteunen bij de voorbereiding en
uitvoering van hun opleidingsbeleid.
Om een zo goed mogelijke start te maken
begint de Stichting dus pas per 1januari.
Voor die tijd zal de Stichting zich volledig
toeleggen op een optimale voorbereiding.
Tot 1januari kunt u terecht bij de bij u
bekende instanties. Wateropleidingen gaat
zich overigens vestigen in Utrecht, dit in
verband met de centrale ligging.

