Overlaten en groene rivieren:geschiedenis of toekomst?*

1. Nieuwe doelen in het waterbeleid
Onze waterstaatsgeschiedenis wordt
gekenmerkt door een niet-aflatende strijd
tegen hoge waterstanden, zowel langs de
kust als langs rivieren en beken. Veiligheid vormt al eeuwen het hoofddoel van
ons waterhuishoudingsbeleid [Rijkswaterstaat, 1968].Dit is zelfs na de recente
koerswijzigingen die met het begrip
'integraal waterbeheer' worden aangeduid
[Rijkswaterstaat, 1985] een onaangetast
uitgangspunt gebleven.
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Met de introductie van het integraal
waterbeheer heeft het waterhuishoudingsbeleid er een aantal doelstellingen bij
gekregen. Een interessante nieuwe doelstelling is de gerichtheid op meerdere
gebruiksfuncties, waaronder ook natuurbeleid wordt begrepen [Ministerie V & W,
1985]. Dit krijgt vooral vorm in de
toegenomen zorg voor waterkwaliteitsaspecten in relatie tot het algemene
milieubeleid [Ministerie V &W, 1989],
maar ook een nieuwe kijk op waterkwantiteitsbeheer past in dit kader.
Alhoewel de doelstellingen van het
integraal waterbeheer nadrukkelijk breder
zijn, is het nog maar de vraag in hoeverre
dit ook de feitelijke strategie voor het
omgaan met piekafvoeren en hoge waterstanden beïnvloedt. De onaantastbaarheid
van de doelstelling voor de veiligheid
tegen overstroming vormt mogelijk een
belemmering voor het introduceren van
een nieuwe strategie. In het debat over de
rivierdijkverzwaring werd deze onaantastbaarheid door de huidige minister nog
eens onderstreept. Zij stelde, dat het
verlies aan landschappelijke waarden
natuurlijk een pijnlijke kwestie is, maar
waar de veiligheid voorop moet staan, dit
nu eenmaal onvermijdelijk is [Verslag
mondeling overleg vaste Commissie voor
Verkeer en Waterstaat, 12 april 1991].
* Dit artikel is geschreven naar aanleiding van een
prijs, uitgereikt in het kader van het 'Ideeënboek
NMP' van het ministerie van VROM aan F.Rlijn.
Het is grotendeels gebaseerd op het Studentenrapport 'Van rechte dijk naar groene rivier' van
R. Ilavinea, V. Loeffen en W. van der Slikke.

In het 'Milieu-ideeënboek' is onder de
titel 'Herstel calamiteuze polders en overlaten' gesuggereerd dat overlaatsystemen
een milieuvriendelijke strategie zouden
kunnen vormen voor het omgaan met
piekafvoeren en hoge waterstanden
[Anonymus, 1989;blz. 181]. Hierdoor
zouden vele dijkverzwaringen kunnen
worden voorkomen. Het begrip
calamiteuze polder is in de titel gebruikt
als metafoor voor een goede bestuurskundige regeling voor de betrokken
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gebieden. Daarbij zou een compensatieregeling kunnen worden getroffen voor de
benadeelden naar analogie van de voormalige calamiteuze polders in Zeeland
[Schorer, 1897]. Overlaten bieden
misschien extra afvoercapaciteit of waterbergingscapaciteit. Minister Nijpels heeft
het CML gevraagd dit idee aan een
nadere analyse te onderwerpen.
Hierop is nagegaan wat precies de
werking van overlaten is en welke andere
methoden zijn en worden gebruikt voor
het omgaan met piekafvoeren en hoge
waterstanden. Dit heeft geleid tot de
formulering van een aantal voorwaarden
waaronder overlaatsystemen als alternatief
denkbaar zijn. Er zijn ook nieuwe vragen
gerezen die een simpel antwoord op de
vraag in de titel van dit artikel nog niet
mogelijk maken. Het lijkt daarom gewenst
dat in bredere kring over dit mogelijke
alternatief voor dijkverzwaringen wordt
nagedacht. Om de discussie hierover op
gang te brengen is dit artikel geschreven.
2. Het omgaan met piekafvoeren en
hoge waterstanden in het verleden:
veerkracht versus weerstand
De eerste pogingen van de Nederlanders
om zich met kunstgrepen tegen overstromingsgevaar te beschermen,
bestonden uit het opwerpen van terpen
(Friesland), woerden (rivierengebied) en
vliedbergen (Zeeland). Vanaf ongeveer
1000 na Chr. vonden vervolgens de eerste
bedijkingen plaats, resulterend in een
vrijwel aaneengesloten dijksysteem langs

Samenvatting
Onze waterstaatsgeschiedenis wordt
gekenmerkt door een niet-aflatende
strijd tegen hoge waterstanden.
Daarbij zien we een geleidelijke
verandering van strategie.
Oorspronkelijk gaf men het water de
ruimte, wat het z'n kracht ontnam.
Later is men steeds meer weerstand
gaan bieden met steeds technocratischer oplossingen, waardoor de
druk van het water is toegenomen.
Dit is te beschouwen als een overgang van veerkrachtstrategie naar
weerstandstrategie.
In het 'Milieu-ideeënboek' is onder
de titel 'Herstel calamiteuze polders
en overlaten' gesuggereerd dat overlaatsystemen een milieuvriendelijke
en veerkrachtiger strategie zouden
kunnen vormen voor het omgaan
met piekafvoeren en hoge waterstanden. Hierdoor zouden vele dijkverzwaringen kunnen worden voorkomen. Minister Nijpels heeft het
CML gevraagd dit idee aan een
nadere analyse te onderwerpen.
Er is nagegaan wat precies de
werking van overlaten is. Dit heeft
geleid tot de formulering van een
aantal voorwaarden waaronder overlaatsystemen als alternatief denkbaar
zijn. Omdat een simpel antwoord op
de vraag in de titel van dit artikel
echter nog niet mogelijk is, lijkt het
gewenst de discussie in bredere
kring op gang te brengen. Daarom
willen we met dit artikel waterbeheerders uitnodigen tot discussie
en (planvormend) onderzoek in
concrete situaties.

de grote rivieren in ongeveer 1400 na Chr.
[Commissie Rivierdijken, 1977].
Deze dijken braken echter geregeld
ongecontroleerd door, soms met enige
hulp van de overburen (Gelderland versus
Brabant langs de Maas). Om de dijken op
kritieke punten te ontlasten werden vanaf
de 18e eeuw min of meer gecontroleerde
overstromingen toegestaan door de aanleg
van een groot aantal overlaten.
Met de groei van de technische mogelijkheden zijn de meeste overlaatsystemen
weer buiten gebruik gesteld. In onze eeuw
worden hoge waterstanden in rivieren en
beken gepareerd door dijkverhogingen en
dijkverzwaringen in combinatie met
regulatie en normalisatie. Langs de kust
is gekozen voor dijkverzwaring in
combinatie met kustverkorting door
afdamming van estuaria en zeearmen.
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2.1. Veerkrachtversus weerstand
Als we deze zeer beknopte geschiedenis
van ons omgaan met hoge waterstanden
op strategisch niveau beschouwen, dan
zien we dat er eerst sprake was van
aanpassing aan de mogelijkheden die de
'waterwolf ons liet. Geleidelijk is het
water getemd en is het idee gaan overheersen dat de mens de natuur volledig
naar z'n hand kon zetten. Deze ontwikkeling is te beschouwen als een
verandering van strategie, een overgang
van veerkrachtstrategie naar weerstandstrategie. Oorspronkelijk gaf men het
water de ruimte, wat het z'n kracht
ontnam ('riet buigt maar breekt niet').
Later is men steeds meer weerstand gaan
bieden, waardoor de druk van het water is
Afb. 1 - Veerkracht versus veeerstand.

Aß. lb - Overstrommgsvlakte met woerden.
Aß. Ie-Loopvelden met kades.
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toegenomen. Het waterbeheer heeft zich
tegelijkertijd steeds meer ontwikkeld in
een technische richting, waarbij
problemen met steeds krachtiger en
ingenieuzere kunstwerken werden
opgelost (afb. 1).
2.2. Duurzaamheid
Inmiddels heeft toch weer een kentering
plaatsgevonden in het denken over het
omgaan met hoge waterstanden. Dit heeft
zich voor het eerst duidelijk gemanifesteerd in het besluit om de Oosterschelde
niet volledig af te sluiten, maar te voorzien
van een stormvloedkering. Dit is een zeer
populaire techniek geworden, gezien de
recente besluiten over de Nieuwe
Waterweg en de kering in het Zwarte
Meer bij Ramspol.
Deze kentering in het denken is misschien
ook ingegeven door een veranderende
publieke opinie over de traditionele
technocratische oplossingen. Ook de mate
waarin de technocratische maatregelen de
veiligheid werkelijk garanderen wordt ter
discussie gesteld [Hervaes etal, 1990].
In het bijzonder de schade die rivierdijkverzwaringen aan natuur en landschap
aanrichten roept tegenwoordig steeds
meer weerstand op, zelfs zo dat vorig jaar
weer kamervragen over deze kwestie zijn
gesteld [Volkskrant, 6 maart 1991].
Bovendien zijn de ingrepen vaak duur en
weinig duurzaam. Dit laatste uit zich in het

Aß. ld - Overlaatsysteem.
Afb. Ie - Uiterwaarden metverhoogde bandijken.

feit dat de frequentie en hoogte van hoge
waterstanden lijken toe te nemen door
bovenstroomse verbetering van de
afwatering van landbouwgronden en ook
door de vergroting van het stedelijk
gebied. In de Rijntakken wordt ook het
doorstroomprofiel nog eens verkleind
door sedimentatie in de uiterwaarden
[De Bruin etai, 1987].Beide verschijnselen maken het noodzakelijk de
ontwerphoogten van rivierdijken steeds
weer te herzien.
Al met al kan van een ingezette of
naderende kentering in de strategie
worden gesproken die goed aansluit bij de
intenties van het integraal waterbeheer:
van beheersen naar beheren.
Onzes inziens zou de strategische keuze
voor een veerkrachtbenadering daarbij

Enkele begrippen
Een overlaat is een verlaging in een
dijk, bedoeld voor de zijdelingse afvoer
van rivierwater bij hoge waterstanden
om dijkbreuken te voorkomen.
Een overlaatsysteem kan dan worden
beschouwd als het geheel van één of
meer overlaten met een achterliggend
gebied. Inveel gevallen is er sprake van
een inlaat en een verder stroomafwaarts gelegen uitlaat. De laatste ligt
dan op een plaats waar de rivier breder
is en zonder bezwaar alle water kan
afvoeren. Inzo'n geval stroomt het
water in het geïnundeerde gebied mee.
Hiervoor wordt wel de term 'groene
rivier"gebruikt als het een afleiding
betrof over enkele kilometers
[Bongaerts, 1909].De hoofdfunctie van
het systeem is inzo'n geval vergroting
van de afvoercapaciteit over een
bepaald rivier- of beektraject.
Als er slechts één overlaat aanwezig is
waar het water zowel door binnenstroomt als na de hoogwaterpiek weer
wegstroomt, is er sprake van een
retentiebekken.
De hoofdfunctie van het systeem is in
zo'n geval tijdelijke berging [Dister,
1986]. Er zijn ook retentiebekkens met
verschillende in- en uitlaat. Soms is de
inlaat dan een overlaat en de uitlaat een
sluis met een lagere drempel. Dit laatste
is gewenst om het bekken weer te
kunnen legen onder vrijverval.
Inveel gevallen is er sprake van een
combinatie van functies, zowel
capaciteitsvergroting als tijdelijke
berging.

aanknopingspunten kunnen bieden.
Dit sluit ook aan bij het kernbegrip duurzaamheid uit het milieubeleid, waarbij een
duurzaam waterafvoersysteem wordt
gekenmerkt door een langdurig evenwichtige en tegelijkertijd dynamische
situatie.
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3. Enige geschiedenis
Het woord overlaat wordt in Nederland
voor het eerst gebruikt in 1730 toen de
overlaat van de Cruquius werd aangelegd.
Voorheen werden problemen met te hoge
afvoeren al opgelost door het doorsteken
of niet verhogen van dijken, waardoor er
min of meer gecontroleerde overstromingen ontstonden. Onbewust
werden hiermee de eerste overlaten
geïntroduceerd.
Vanaf circa 1800 werden de overlaten als
officieel instrument in het waterbeheer
gebruikt. Naar aanleiding van grote
problemen in 1809 stelde Lodewijk
Napoleon een commissie in, het 'Comité
Central du Waterstaat', die in haar
plannen de aanleg van overlaten
institutionaliseerde [Van der Toorn, 1890].
Hiermee moesten belangen van direct
betrokkenen wijken voor het algemeen
belang, dat gediend werd met een betere
bescherming van het binnendijkse gebied.
De commissie stelde onder meer een
afleiding van de Bovenrijn naar de IJssel
voor via een overlatenstelsel bij de
Lijmers, een aantal zijdelingse afleidingen
bij de IJssel zelf en een grootschalig plan
bij de Linge, de Lingewerken met de
Dalemse overlaten. Ook omstreeks 1821
en 1850 zijn commissies aan het werk
geweest met deze problematiek, wat

leidde tot plannen voor afleidingen en
overlaten.
In 1850 kwamen onder andere de
inspecteurs van de Waterstaat Ferrand en
Van der Kun met plannen voor grootschalige rivier'verbeteringen'. Zij deden
voorstellen tot normalisatie van de
Nederlandse rivieren, waarbij zijdelingse
afleidingen slechts in het uiterste geval
zouden worden toegepast [Ferrand & Van
der Kun, 1856].Mede hierdoor zijn uiteindelijk slechts een beperkt aantal
overlaten en afleidingen gerealiseerd.
3.1. Uitvoeringen werking
Er zijn in Nederland circa 40 overlaten
geweest, die sterk verschillen in grootte en
effectiviteit. Bij deze overlaten is sprake
van een verlaging in de dijk, variërend in
breedte van 100 meter tot circa
5 kilometer. Het overstroomde gebied kan
enkele vierkante kilometers (Ellecomse
Overlaat bij Doesburg) tot enkele
honderden vierkante kilometers
(Baardwijkse Overlaat bij 's-Hertogenbosch) groot zijn.
Het is niet van alle overlaatsystemen
bekend hoe vaak zij functioneerden en
hoe lang het binnendijkse gebied daarna
onder water stond. Afhankelijk van de
hoogste waterstanden functioneerden een
aantal grote systemen als de Beerse en de

Aß. 2 -DeBeerseMaas [naar: Schuiling, 1932]. schaal1:200.000.
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Baardwijkse overlaat vrijwel elk jaar
[Bongaerts, 1909].Andere systemen
hebben echter nooit gefunctioneerd of in
ieder geval niet op de manier waarop zij
oorspronkelijk bedoeld waren. Zo is
bijvoorbeeld de Bingerdense overlaat bij
de IJssel (ten zuiden van Doesburg)
aangelegd als uitlaat voor water dat het
gebied binnenstroomde via de Lijmerse
overlaat bij Oud-Zevenaar.
De Bingerdense overlaat is echter zoveel
hoger dan de Lijmerse overlaat, dat ze
nooit in deze combinatie hebben
gefunctioneerd.
De belangrijkste verschillen tussen
systemen worden bepaald door het
afvoerregime van de desbetreffende rivier
(ijs- of regenrivieren). Hiermee hangen
immers enerzijds het moment van overstroming in het seizoen (winter of voorjaar/zomer) en anderzijds de duur en de
grootte van de overstroming samen.
Ter illustratie zullen enkele voorbeelden
kort besproken worden.
3.2. De BeerseMaas en de Heerewaardense
overlaten
Langs de Maas hebben een aantal overlaten gefunctioneerd, die ten zuiden van
de rivier tussen Cuijk en de Biesbosch bij
elkaar een gebied van zo'n 240 tot 300
vierkante kilometer hebben beïnvloed
(afb. 2). Berichten van problemen langs
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de Maas stammen al uit de 14e eeuw, toen
de Heer van Ravenstein eigenmachtig de
Seghedijck liet doorsteken, waardoor het
hele gebied tot 's-Hertogenbosch onder
water kwam te staan. Bevelen van de
Hertog van Brabant om 'den Seghedijck
hogher ende breder dan die Maesdijck is'
te maken, vormden geen beletsel voor het
telkens weer doorsteken van deze dijk
[Bongaerts, 1909]. Daarna begon een
periode waarin de diverse betrokken
graafschappen afwisselend de dijken
dichtten of juist weer doorstaken, al naar
gelang hun eigen belangen [Bongaerts,
1909]. In 1830 werd uiteindelijk besloten
tot de aanleg van een definitieve afleiding
van Grave naar 's-Hertogenbosch met een
tweetal overlaten in de Maasdijk bij Grave
[Schuiling, 1934].Deze afleiding staat
bekend als de Beerse Maas en werkte
bijna elk jaar. Het water van de Maas
stroomde over de overlaten bij Grave via
het binnendijks gebied naar 's-Hertogenbosch, waar het via het riviertje de Dieze
terugstroomde in de Maas [Schuiling,
1934]. Bij zeer hoog water kon echter niet
al het water uit de Beerse Maas via de
Dieze worden afgevoerd. Dan trad een
overlaat in de linker Diezedijk in werking,
waardoor het water het Bossche Veld
instroomde. Uiteindelijk werd het water
via de Baardwijkse overlaat in de Amer en
de Biesbosch geloosd [Bongaerts, 1909].
Na onderzoek werd uiteindelijk in 1921
overgegaan tot sluiting van de Beerse
overlaat [Commissie inzake de gedeeltelijken ophooging van den Beerschen
Overlaat, 1919;Commissie inzake de
watervrije ophooging van den Beerschen
Overlaat, 1921].Hiermee kwam een eind
aan de jaarlijkse grote overlast voor het
gebied tussen Grave en 's-Hertogenbosch.
Een tweede probleem langs de Maas lag
ter hoogte van Heerewaarden en Fort
St. Andries, waar Maas en Waal dicht bij
elkaar liggen. Bij hoge waterstanden in de
Waal stroomde hier water van de Waal
naar de Maas. In 1856 is er een stelsel van
drie overlaten aangelegd, de Heerewaardense overlaten [Beekman, 1932].
De Maas kreeg hierdoor zeer frequent een
aanzienlijke hoeveelheid extra water te
verwerken, wat resulteerde in problemen
door opstuwing bovenstrooms.
Het functioneren van de Heerewaardense
overlaten had op deze manier grote
invloed op de werking van de Beerse
overlaat. De Heerewaardense overlaten
zijn tussen 1888 en 1892 geleidelijk
opgehoogd tot in 1904 de afsluiting was
voltooid [Bongaerts, 1909].
Deze overlaten langs de Maas zijn voorbeelden van een grootschalig systeem,
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waaruit ook de onderlinge samenhang
tussen verschillende overlaten duidelijk
blijkt.
3.3. De Sekdoornse overlaat
Een voorbeeld van een kleiner overlaatsysteem is de voormalige Sekdoornse
overlaat langs de IJssel vlakbij de monding
in de voormalige Zuiderzee. In de IJssel
speelde getijde-invloed een rol. Bij hoge
zeewaterstanden of stormvloeden op de
Zuiderzee kon het IJsselwater
onvoldoende worden afgevoerd, waardoor
bovenstrooms een hoger overstromingsrisico ontstond. Op aandringen van de
polderbewoners in Salland werden daar
de kaden langs de rivier sterk verbeterd
en verhoogd, echter ten koste van een
groot oppervlakte aan waterbergend
vermogen. Dit verhoogde de kans op dijkdoorbraken verder bovenstrooms sterk.
In 1891besloot het Provinciale Waterstaatsbestuur tot verlaging van een
gedeelte van de Sekdoornse dijk ten
zuidoosten van Zwolle, de Sekdoornse
Overlaat. Hierbij overstroomde een gebied
van 4-12 vierkante kilometer. Met het
gereedkomen van de Afsluitdijk (1932)
werden ook de zomerkaden in het gebied
tot winterdijken verhoogd en is de
Sekdoornse overlaat gesloten [Van der
Schrier, 1968].
3.4. Redenen voor sluiting
Het grootste nadeel van het overlaatsysteem, wat uiteindelijk in alle gevallen
de aanleiding tot sluiting is geweest, is het
grote ruimtebeslag. In de loop van de
jaren werd de druk op het land steeds
groter onder andere door intensivering
van functies als stedelijke bebouwing en
landbouw.
Voor de landbouw was de schade aan
gewassen doorslaggevend om zich tegen
het overlaatsysteem te keren. Zeker bij
langdurige overstromingen in het groeiseizoen gingen grote delen van de oogst
verloren. Bovendien verviel één van de
voordelen, namelijk de bemestende
werking van het rivierwater, bij het
beschikbaar komen van kunstmest.
Daarnaast veroorzaakten de overstromingen, die soms zelfs jaarlijks terugkeerden, problemen in het stedelijk
gebied. Water drong de huizen binnen en
bemoeilijkte transport van mensen en
goederen. Het sociale leven in de streek
raakte ontregeld, zoals blijkt uit een
pamflet uit 1879 van Van Diesen.
Deze keert zich tegen zijdelingse
afleidingen en wijst op 'het groote nadeel
van de gestremde gemeenschap gedurende
den overloop, een gemeenschap, waarvoor
in zulke oogenblikken juist de dijk, die

dan onbegaanbaar is zou moeten dienen'
[Van Diesen, 1879].
Sociale en politieke druk hebben uiteindelijk geleid tot de beslissing om de
overlaatsystemen te sluiten.
4. Recente ontwikkeling
De laatste tijd worden er weer systemen
aangelegd, die verwantschap vertonen met
de oude overlaatsystemen. Deze systemen
worden meestal aangeduid met de term
retentiebekken en worden aangelegd met
als hoofdfunctie de berging van hoogwaterpieken. Voorbeelden zijn te vinden
langs de Dommel, de Beerze en de
Bovenslinge. Ze vormen vaak een alternatief voor (relatief duurdere en landschapsonvriendelijke) ingrepen langs
beken zoals dijkaanleg c.q. -versterking.
Daarnaast kunnen deze retentiebekkens
ook hoge (potentiële) natuurwaarden
bezitten of dienen als drinkwaterreservoir.
4.1. Redenen voor aanleg
De laatste decennia zijn in veel waterlopen de fluctuaties in de afvoerpieken
toegenomen. Deels is dit veroorzaakt door
de regulatie- en normalisatiewerkzaamheden in de beddingen zelf en deels heeft
de intensivering van het gebruik van
omliggend gebied invloed gehad [As et al,
1988]. Onder andere door toename van de
stedelijke bebouwing en ontwatering van
landbouwgebieden is de afvoer van water
via rivieren en beken vergroot.
In combinatie met de afgenomen waterbergende capaciteit door regulatie vraagt
dit om nieuwe mogelijkheden van waterretentie, daar overstromingen de laatste
jaren steeds minder acceptabel zijn.
Nevenfuncties als het opslaan van water
voor drinkwaterbereiding of voor het
tegengaan van verdroging kunnen ondersteunende argumenten zijn om inderdaad
te kiezen voor een retentiebekken.
Enkele van deze systemen zullen nader
worden toegelicht.
4.2. Retentiebekken bijdeAaltense Slinge
Het retentiebekken bij de Aaltense Slinge
heeft het opvangen van hoogwaterpieken
in deze watergang als belangrijkste
functie. Onder andere door de aanwezige
stedelijke bebouwing van Bredevoort was
de maximale afvoercapaciteit van de
Aaltense Slinge onvoldoende in hoogwaterperiodes. Capaciteitvergroting in de
beek zelf bleek een te dure oplossing,
waarna voor een retentiebekken met een
uitlaat in de aangrenzende Schaarbeek is
gekozen. Op het moment dat het bekken
vol raakt, treedt een overlaat naar de
Schaarbeek in werking, waarna water als
het ware via een afleiding om Bredevoort
heen wordt geleid en terugstroomt in de
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Aaltense Slinge. De totale inundatieperiode is zo maximaal vijf dagen, waardoor het landbouwkundig gebruik van dit
gebied relatief weinig schade ondervindt.
4.3. Waterbuffers in Zuid-Limburg
Vooral in Zuid-Limburg worden retentiebekkens in toenemende mate gebruikt.
In de zogenaamde waterbuffers wordt het
water tijdelijk geborgen en na de afvoerpiek wordt het water weer in de beek
geloosd [Kuijpers, 1990].Zo zijn langs de
Geleenbeek drie buffers aangelegd: de
Rousch, Terworm en Ten Esschen.
De twee laatstgenoemde zijn voorbeelden
van het nieuwe model buffer, waarbij de
lokatiekeuze en inrichting sterk
afhankelijk zijn gesteld van landschappelijke aspecten. Voor natuurontwikkeling wordt een bekken daarbij in
compartimenten opgedeeld, die na elkaar
in werking kunnen treden bij toenemende
wateroverlast. De meeste vervuiling komt
zo in het eerste compartiment terecht,
waardoor de kansen voor natuur in de
achtergelegen compartimenten groot zijn.
Soms krijgen de bekkens ook een
recreatiefunctie [Kuijpers, 1990].
4.4. 'Taschenpolder' in Duitsland
Een veel grootschaliger systeem is te
vinden in Duitsland langs de midden- en
bovenloop van de Rijn. Door de 'Internationale Hochwasserstudienkommission
für den Rhein' zijn verschillende
technische oplossingen voor de
problemen in Duitsland aangedragen.
Eén van de mogelijke oplossingen is een
systeem van 'Taschenpolder': grote

opvangbekkens met een reguleerbare
in- en uitlaat, gelegen in de voormalige
overstromingsvlaktes (afb. 3).
Sinds de zeventiger jaren heeft men te
kampen met hoogwaterstanden door
grootschalige ingrepen in de Bovenrijn
[Dister, 1986]. Door technische ingrepen
ten bate van energiewinning en scheepvaart is circa tweederde van de oorspronkelijke overstromingsvlaktes van de
rivier afgesneden. Door dit verlies aan
waterbergend vermogen is de afvoer in de
dooiperiodes versneld [Dister, 1986;
Ministerium für Umwelt, Baden Württemberg, 1988].Dit heeft tot gevolg dat de
hoogwaterpieken de middenloop gelijktijdig bereiken met die van enkele zijrivieren, waaronder de Neckar en de
Main. Het laagland krijgt daarmee een
zeer grote hoeveelheid water ineens te
verwerken, wat de overstromingsdreiging
in het dichtbevolkte gebied sterk heeft
doen toenemen. Na het verlies van de
natuurlijke overstromingsvlaktes bieden
Taschenpolder nieuwe mogelijkheden
voor waterberging.
Er zijn twee soorten Taschenpolder
ontworpen: een starre en een flexibele
variant. Bij de starre variant is het de
bedoeling dat deze voortdurend watervrij
gehouden wordt en slechts bij zeer hoge
waterstanden, dus enkele malen per eeuw,
gevuld wordt. Bij de flexibele variant
worden de in- en uitlaatopening in de
zomer (vanaf juni) opengehouden om
zodoende de waterstand in de polder met
de natuurlijke stand van de waterspiegel
van de Rijn mee te laten variëren. In de

Afh. 3 -ModelvaneenTaschenpolder[naar: Diner, 1986].
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winter tot eind mei worden de inlaatopeningen gesloten omdat in deze tijd met
catastrofale hoogwaterstanden rekening
gehouden moet worden [Dister, 1986].
Op de Taschenpolder zijn veel reacties
van de natuurbescherming gekomen.
Eén van de bezwaren is dat plotseling een
grote golf water het bekken in zal
stromen, waarbij de waterstand in een
korte periode een extreem hoog peil
bereikt. In Midden-Europa is geen
levensgemeenschap bekend, die zulke
omstandigheden verdragen kan
[Rademakers, 1989; Dister, 1986;Dister et
al, 1990].Het 'Auen-Institut' te Rastatt
stelt daarom voor, de rivier weer als van
oudsher meer ruimte te geven: het
'Renaturierungskonzept'. Men stelt voor
de oorspronkelijke overstromingsvlaktes
min of meer te herstellen door onder
andere de dijken verder van de rivier af te
leggen. Daarmee zal rivierooibos zich
weer kunnen ontwikkelen en worden de
kunstmatige waterbekkens overbodig
[Rademakers, 1989].
4.5. Verschil metvoormalige overlaten
Er zijn enkele verschillen te noemen
tussen de in het verleden gebruikte overlaatsystemen en de nieuwe retentiebekkens.
Bij retentiebekkens is sprake van
(tijdelijke) wateropslag waarbij berging de
belangrijkste functie is. De voormalige
overlaatsystemen werden aangelegd als
afleiding, waarbij als het ware een extra
rivierbedding werd gecreëerd. Hierdoor
ontstaat een meestromend systeem met
weliswaar extra waterbergingscapaciteit,
maar waarbij het toch vooral draaide om
capaciteitsvergroting.
Dit verschil komt ook tot uiting in de mate
van reguleerbaarheid. Een overlaat bij een
groene rivier is een simpele dijkverlaging.
Bij een retentiebekken is er altijd sprake
van een sluis of ander kunstwerk,
waarmee de in- en/of uitlaat van het water
kan worden geregeld. Het tijdstip van in
gebruikneming wordt dan niet alleen
bepaald door de hoogte van de waterstand, maar ook door het al dan niet
openzetten van het in/uitlaatwerk.
Deze reguleerbaarheid kan consequenties
hebben voor de gebruiksmogelijkheden
van het achtergelegen land.
5. Hebben overlaten toekomst?
Uit de voorbeelden in de vorige paragraaf
blijkt dat er een hernieuwde belangstelling
is voor overlaatsystemen en aanverwante
flexibele oplossingen voor het omgaan
met piekafvoeren en hoge waterstanden.
In deze discussieparagraaf zal worden
aangegeven onder welke voorwaarden en
in welke situaties overlaten een alternatief
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kunnen vormen voor dijkverzwaring.
Voorwaarden waaronder overlaten zouden
kunnen worden aangelegd zijn te
groeperen onder veiligheid, hydraulica,
sociaal-psychologische aspecten,ruimtelijke en
ecologische inpasbaarheid en economische
aspecten.
Veiligheid
Dat de veiligheid van mens en huisdier in
het waterhuishoudingsbeleid nog steeds
voorop staat is al vermeld. De principiële
keuze voor dit beleidsuitganspunt hoeft
niet ter discussie te worden gesteld, maar
de wijze waarop hieraan invulling wordt
gegeven staat wel aan de nodige kritiek
bloot [Bervaes etal,1990].
Veiligheidsnormen worden in het milieubeleid gebaseerd op risicoberekeningen, te
beschouwen als het produkt van kans en
gevolg. Voor overstromingen en dijkdoorbraken betekent dit kans op onderlopen maal het aantal slachtoffers. Nu zijn
de normen gebaseerd op berekeningen
van de kans op overstroming, zonder
rekening te houden met het gevolg.
Althans, dat lijkt het geval als naar de
normen uit de Deltawet wordt gekeken.
Voor het rivierengebied wordt daarbij
gewerkt met een kans van eens per 1.250
jaar, ongeacht de lokatie. Voor zeer dun
bevolkte gebieden, die snel ontruimd
kunnen worden, lijkt dit een onnodig
strenge norm. In feite wordt deze ook niet
zo streng toegepast, want er worden reeds
uitzonderingen gemaakt voor uiterwaarden, het Kampereiland (1:100) en
vanuit afvoeroogpunt belangrijke lokaties
langs de Limburgse Maas. Hen gedifferentieerd normstelsel, gebaseerd op
risico's, moet ook zeker mogelijk worden
geacht. In de meeste gevallen is het
immers mogelijk een hoogwaterpiek
tenminste enkele uren en vaak al dagen
van tevoren te voorspellen. In zo'n geval is
de bevolking gewaarschuwd en kan eventuele evacuatie worden voorbereid.
Als voorwaarde voor het instellen van een
overlaatgebied kan nu dan ook worden
genoemd: goede mogelijkheid tot
evacuatie van mens en dier, opdat het
risico gering is.
Hydraulica
Een overlaatgebied moet voldoende groot
zijn om de hoogwateroverlast op te
vangen. Voor een meestromend systeem
betekent dit dat de doorstroomcapaciteit
over het volledige traject voldoende moet
zijn. Voor een retentiesysteem betekent
het dat de bergingscapaciteit voldoende
moet zijn om dat deel van de piekafvoer
op te vangen dat moet worden afgetopt
om benedenstrooms problemen te voorkomen. Hiervoor is het noodzakelijk

inzicht te hebben in de afvoerkarakteristiek van een rivier of beek.
Op basis daarvan kan het systeem
gedimensioneerd worden. Voor bijvoorbeeld de benedenloop van de Overijsselse
Vecht wordt geschat dat om overschrijdingen van de afvoer eens per
10jaar gedurende 2 dagen op te vangen
tenminste 11 km 2 nodig is bij een
inundatiediepte van 2 m.
Voor de uitvoering is van belang dat
erosie achter de overlaat wordt voorkomen door een goede, gewoonlijk harde,
bekleding. In een aantal gevallen kan uit
hydraulische overwegingen worden
gekozen voor een reguleerbare inlaat en
uitlaat.
Sociaal-psychologische aspecten
Overstromingen veroorzaken flinke overlast voor wie er mee wordt geconfronteerd. Bewoners van overlaatgebieden
zullen hier frequent mee te maken krijgen.
Overstromingen zijn voor de schaarse
bewoners van uiterwaarden en onbedijkte
riviervlaktes in Limburg een jaarlijks
terugkerend fenomeen: lastig maar niet
echt erg. Lr blijkt sprake te zijn van
acceptatie.
Over deze acceptatie is weinig bekend,
maar er zijn aanwijzingen dat deze
omgekeerd evenredig is met de freqentie
van overstromingen. Vlet andere
woorden: hoe minder vaak iets overstroomt, des te minder wordt het geaccepteerd. Dit zou kunnen betekenen dat
overlaatsystemen alleen dan een
acceptabele oplossing vormen als ze ook
echt regelmatig functioneren. Daarbij kan
gedacht worden aan een overstromingskans van minimaal eens per 10 jaar.
Als overstromingen zeldzamer worden,
bestaat de kans dat de bewoners
investeringen doen in bijvoorbeeld vaste
vloerbedekking of parket in plaats van
plavuizen. De flexibiliteit van de bewoners
neemt in feite af.
Een betere oplossing is natuurlijk als alle
woningen voldoende hoog staan (op
terpen) of een ringdijkje kennen.
Dan blijft de overlast beperkt tot moeilijke
bereikbaarheid. Tot voor enkele jaren
stonden op het Kampereiland alle
boerderijen nog op terpen of andere
hoogten.
Overstromingen worden bovendien
makkelijker geaccepteerd als niet een
'verantwoordelijke persoon' kan worden
aangewezen. Dit laatste is het geval als het
moment van inlaat door bediening van
een reguleerbaar kunstwerk wordt
bepaald. Dat dit problemen met acceptatie
zou kunnen opleveren werd door
verscheidene woordvoerders van waterschappen en Rijkswaterstaat naar voren

gebracht. Daarom lijkt een niet-reguleerbare inlaat de beste keuze.
Tenslotte kan acceptatie nog beïnvloed
worden door de verwachtingen voor
ruimtegebruiksmogelijkheden. Daarbij is
van belang welke functies het gebied moet
gaan vervullen. Verwachtingen voor de
mogelijkheden voor landbouwkundig
gebruik of natuurontwikkeling lopen
echter nogal uiteen, wat de kans op
acceptatie beïnvloedt.
Ruimtelijke en ecologische inpasbaarheid
Een overlaatsysteem heeft forse
consequenties voor de gebruiksmogelijkheden van het overlaatgebied. Ook kan
het nodig zijn dijken aan te leggen om het
overlaatgebied te begrenzen. Hierbij moet
aandacht worden besteed aan de
inpassing in de bestaande landschapsstructuur. In gebieden met veel dijken zal
dit relatief gemakkelijk zijn, omdat de
karakteristiek van het landschap ook door
deze dijken wordt bepaald. IIet is als het
ware een voortborduren op cultuurhistorisch erfgoed.
Het grondgebruik in de overlaatgebieden
moet niet te zeer geschaad worden door
de frequente overstromingen. Dit legt
beperkingen op aan de gebruiksmogelijkheden. Als de rivierkundige functie als
hoofdfunctie wordt beschouwd, is de
keuze van nevenfuncties beperkt tot
extensieve landbouw, recreatie, natuurontwikkeling en produktiebosbouw
(populieren). In hoeverre deze gebruiksfuncties schade ondervinden van de
dynamische omstandigheden bij
overstroming, is nog een vraag.
Bebouwing in overlaatgebieden is
ongewenst, maar vaak moet met
bestaande bebouwing rekening worden
gehouden. Als deze op natuurlijke
hoogten of terpen ligt, is er geen
probleem. Is dit niet het geval dan kan
ook aan ringdijken rond bebouwingskernen worden gedacht.
Economische aspecten
In hoeverre een overlaatsysteem een
alternatief kan vormen voor dijkverzwaring of andere technische
oplossingen zal ook op een kosten-batenvergelijking gebaseerd moeten worden.
Daarbij zijn onzes inziens de volgende
punten van belang:
- effecten op natuur en landschap moeten
volwaardig meegenomen worden;
- de aanleg van een overlaat als
kunstwerk lijkt relatief goedkoop:
lage investering;
- de consequenties voor het ruimtegebruik moeten worden verrekend;
daarbij kan een financiële compensatie
('overstromingsfonds') voor gedupeerden
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en een eventuele kapitaalvernietiging
(sloop van bouwwerken) tegen de hoge
onderhouds-en bedrijfskosten plus het
renteverlies bij een traditionele technocratische oplossing worden geplaatst;
- het onderhoud van dijken/overlaten en
andere kunstwerken moet volledig
worden doorberekend over de
economische levensduur; in dat verband
verwachten we dat een overlaat zeer duurzaam is, ook bij veranderende zeespiegelstand en afvoerkarakteristiek van rivieren.
6. Tot slot
Hierboven zijn enkele bevindingen weergegeven van een oriënterend onderzoek
naar de gebruiksmogelijkheden van overlaten in het Nederlandse waterkwantiteitsbeheer. Zoals uit de voorwaarden blijkt, is
dit nog geen eenvoudig rijtje voorwaarden
waarop met 'ja, het kan' kan worden
geantwoord. De belangrijkste vragen doen
zich voor op het gebied van hydraulica,
natuurontwikkelingsmogelijkheden en
bestuurlijke haalbaarheid. Alleen op de
hydraulica en de bestuurlijke haalbaarheid
zal kort worden ingegaan.
Vragen over de hydraulica kunnen slechts
beantwoord worden door te gaan rekenen,
maar dit vereist dat een concrete lokatie
wordt gekozen. In het oriënterend onderzoek is al enige aandacht besteed aan de
Overijsselse Vecht. Deze middelgrote
rivier kent hoogwaterproblemen, vooral in
de benedenloop. Daar treedt interactie op
met opstuwing vanuit het IJsselmeer en de
IJsselafvoer, waar nu in het kader van de
m.e.r. Ramspol oplossingen voor worden
gezocht. Alhoewel al voor een keersluis
gekozen is, zou het onzes inziens een
goede zaak zijn een overlaatalternatief als
serieuze optie in deze m.e.r. te betrekken.
Voor de bestuurlijke haalbaarheid kan
worden gesteld dat er altijd sprake is van
tenminste drie aspecten: weten, willen en
kunnen. Wat het weten betreft, lijkt het
erop dat we veel van de waterstaatsgeschiedenis kunnen leren. Dit weten
moet ook doordringen tot de beslissende
instanties. Voor het kunnen is een nauwkeurige beschouwing van onze wetgeving
noodzakelijk, waarbij bevoegdheden en
taken onder de loep worden genomen.
Hier wordt momenteel onderzoek naar
verricht. Tot dusver lijken er geen grote
formele belemmeringen te bestaan.
Voor het willen tenslotte is bij het
afnemen van interviews gebleken dat een
grote terughoudendheid bestaat bij waterbeheerders om overlaatsystemen als optie
in beschouwing te nemen. Nu zijn de
consequenties van een dergelijke keuze
natuurlijk groot. Maar tegelijkertijd kan

worden gesteld dat de rijksoverheid
dergelijke duurzame oplossingen zegt te
willen, zoals kan worden afgeleid uit het
Nationaal Milieubeleidsplan en de Derde
Nota Waterhuishouding. Het is onzes
inziens tijd dat het willen ook op planvormingsniveau en uitvoeringsniveau gaat
doorwerken. In dat licht willen we met dit
artikel waterbeheerders uitdagen tot
constructieve discussie en (planvormend)
onderzoek.
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SOI en PTH sluiten
samenwerkingsovereenkomst
De Stichting Opleidingen Installatietechniek en de Pedagogische Technische
Hogeschool Nederland (PTH) zijn een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan
op het gebied van het ontwikkelen en
verzorgen van vaktechnische bij- en
nascholingscursussen voor docenten
installatietechniek.
De bij- en nascholingscursussen worden
door de PTH ontwikkeld volgens cursusplannen die met SOI zijn overeengekomen. Voor de ontwikkeling van de
cursussen zal de PTH gebruik maken van
leerstof die door SOI wordt geleverd.
De PTH is verantwoordelijk voor de
acquisitie van cursisten voor de bij- en
nascholingscursussen. Het instituut zal het
vastgestelde cursusaanbod zelf uitvoeren.
SOI en de PTH zullen jaarlijks de
behoeften aan bij- en nascholingscursussen in kaart brengen op basis van
signalen uit het onderwijsveld en de
behoeften van, of de ontwikkelingen in de
installatiebranche. Het concept-scholingsaanbod wordt ter toetsing voorgelegd aan
een begeleidingscommissie, die bestaat uit
vertegenwoordigers van organisaties van
het beroepsonderwijs en van overlegorganen in de installatietechniek.

