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VOORBEELD VAN TOEKOMSTIGE WATERBERGING I N
RIVIERENGEBIED

'Groenerivier*in
KAN-gebiedslaattwee
vliegeninéénklap
Eenruimtelijk kaderwaarin in-enextensievelandbouweeneigenplekhebben,waarwatergerichte
recreatieineenhoogdynamischestedelijkeconrextgerealiseerdwordtmetdaarnaasteendynamische
rivternatuurvan/ormaat.Ditallesincombinatiemetdemogelijkheidvaneenrivierajvoervan
18.000kubiekemeterperseconde.Hetklinkthaasttemooiomwaartezijn.Maartochis bovenstaandeweldegelijkmogelijk,denktAlterra-onderzoekerdr.HenkWolfertdievoorStaatsbosbeheer
devisie'LonkendRivierenland'voorhetKnooppuntArnhem-Nijmegen(KAN-gebied)concreetuitwerkteendaarmeedediscussieoverwaterberging enretentienieuwleveninblaait.
In'LonkendRivierenland,klaarvoorde
toekomsr'heeft Staatsbosbeheer haarvisie
ophetNederlandserivierengebied uitgewerkt.Deorganisatie heeft devisieontwikkeldvanuit haar medeverantwoordelijkheid
voorhergebiedalsterreinbeheerder.Ook
wildedeorganisatieals maarschappelijke
instantieeenbijdrage leverenaandebesluitvormingrond dePlanologischeKernbeslissing(PKB)Ruimte voordeRivier.
WanneerStaatsbosbeheer indediscussiesronddezebesluitvorming haarvisiepresenteerde,werdzijvaakgeconfronteerd met
vragenals'Hoezietdateruit?','Hoehoog
wordendedijken dan?'en'Isdevisierivierkundiggezienwelmogelijk?'.Alterrawerd
daaromgevraagddevisievanStaatsbosbeheervoorhetKAN-gebiedzoconcreetmogelijktemaken.

Veiligheid en ontwikkeling
BestuurdersinhetKAN-gebied staan
voordeuitdagingdeveiligheidinhetgebied
bijeentoekomstigerivierafvoer van18.000
kubiekemeterpersecondetewaarborgen
terwijl deverstedelijking oprukt.
HetplandatAlterrain samenwerking
metWLDelft Hydraulics inditlicht voorhet
gebiedontwierp,iseeninrichting vanhet
landschap methetoogopdelange termijn.
Daarnaast werdhetprincipevande'groene
rivier',oftewel bergendestroming,vergelekenmetretentie.Een'groenerivier'iseen
rivierverruimende maatregel,bedoeldomde
afvoercapaciteit vanderiviertevergroten
(zieookH 2 0nr.24/2003).
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Hetplan omvatdriezeer verschillende
deelgebieden:Rijnsrrangen, Lingewaarden-

OostenLingewaarden-West. DeRijnstrangeniseennatuurlijk gebiedmeteendynamischeriviernatuur. Lingewaarden-Oost,
dattussenArnhemenNijmegen ligt,issterk
verstedelijkt enLingewaarden-West,het
gebied tussenEistenOchten,iseenopen
rivierenlandschap metlandbouw."Het feit
datdeopenstructuur vanhetlandschapzo
gewaardeerd wordt,betekent nietdater
niets kan",aldusWolfert.Hijziet namelijk
weldegelijk mogelijkheden vooreenherinrichtingvanhetgebied waarbij hetprincipe
vande'groenerivier'eenprominenteplaats
inneemt,ookmethetoogopdeurbanisatie
vanhetrivierengebied."Misschien komen
weerover50jaar achterdathogeredijkenin
combinatiemetretentieennoodoverloop
nietdebesteoplossingisendanisdie ruimteermetmeer.
Metzijn plandenktWolfert tweevliegen
inéénklapteslaan:veiligheidenontwikkelingvanhetlandschap."Indeaquatische
delenvanhetRijnsrrangen-gebied issinds

ZozouhetKijmtrangengcbiedermdetoekomstuit kunnenzien.

i960derivierdynamiek helemaalverdwenen.Datismoerasgeworden.Methetprincipevanbergendestroming wordt hetovertolligewaterafgevoerd én krijgjedie
dynamiek weer terug."Maarde'groene
rivier' biedtookruimteaan recreatieen
woningen,zegtWolfert."Jekunt hetgebied
verbinden metdeVeluwedoor langeafstandspadenaan teleggen.Dangeefjeheteenlandelijke recreatieve functie. Endoorverder te
gaan metdeplannen voorParkOverbetuwe,
met ruimte voorspontaangevormde natte
natuurterreinen, wordteengroeneschakel
gevormd tussenArnhem enNijmegen en
versterken natuurontwikkeling enwoningbouwelkaar hier."

Reserveren
Wolfert noemt hetprincipevan bergendestroming robuuster danretentie."Hetis
eennatuurlijk systeem.Het isveerkrachtig
enflexibelenhet werktaltijd, want het
loopt meemet hetriviersysreem.Retentie
luistert nauw.Jelooptaltijd het risicodat
hetgebied nietoptijd wordtopengezet.Een
'groenerivier'zetbewoners aanhet denken
voorwatlandinrichting betreft. Wanneer
eengebiedeensinhetjaar onderwater staat,
zalniemand het inzijn hoofd halen erte
gaanbouwen.Bijretentiewordt rekening
gehouden met het onderlopen van het
gebiedvaneensinde600jaar.Dan wordt
zo'ngebied naverloopvantijd tochwelverleidelijk." Wolfert twijfelt ofzijn plannen
ooitverderzullen komendande tekentafel.
"Hetisnatuurlijk eenspectaculair verhaal.
Tochwordterserieusnaargeluisterd.Maar
erzijn voor-en tegenstanders.VoorhetPKB
RuimtevoordeRivierzijn devoorbereidingeninvollegang.Daarzijn alhele trajecten
voorafgelegd. Enookdediscussieovernoodoverlooplooptaleentijd.Bijdebeleidsmakersheerstnu eenhoudingvandatermaar
eensietsmoetgebeuren.Dusikzieditplan
nieteen-twee-driegerealiseerd."Tochis
Wolfertoptimistisch."Ikmerkdat wanneer
ikmijn verhaalergensgehouden heb,mensenzichrealiserendatondanks tetentieen
noodoverloop,een'groenerivier'ende
ruimtedaarvoormisschien tochnodig zijn.
Wanneerzijgaan nadenken overhetreserverenvandiegebieden,hebben wealveel
gewonnen."*!"
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Preciezere meting
van verontreiniging
uiterwaarden
HetNederlandserivierengebied biedtsteeds
meerruimtevoornatuur.Doorverontreiniging
indeuiterwaardenkanhetechtermoeilijkzijn
eenstabielecosysteemteontwikkelen.Doordat
deconcentratievandeverontreinigingenerg
wisselendis,ishetmoeilijkomvoorééngebied
tebepalenhoeverontreinigd hetis.Lammert
Kooistrapromoveerdeop21 apriljl. aande
KatholiekeUniversiteitNijmegenopeenproefschriftdateenmethodebeschrijftdiehijontwikkeldheeft omeventuelerisico'svoortoekomstige
natuurbetermteschattenopbasisvanspectrometrie,GIS-systemeneneenecologischmodel.
Metgoederuimtelijke informatie over
eventueleverontreinigingen indebodemis
hetmogelijkeenafgewogen beslissingte
nemenoverdehuidigeen toekomstige
inrichtingvandeNederlandse uiterwaarden.
Doordatdeconcentraties van bijvootbeeld
zwaremetalenopkorteafstand ergkunnen
variëren,ishetmoeilijk voorééngebiedte
bepalenhoedithetbestingelicht kanworden.Kooistrabehandeltinzijn proefschrift
tweeonderwerpen.Indeeersteplaatsontwikkelthijeenprocedurediede ruimtelijke
variabiliteitvanverontreiniging meeneemt
indeecologischebeoordelingvan rivieruiter-

waarden.Alstweedeheeft hijgekekennaar
dehaalbaarheidvanhetgebruikvanremote
sensingtechniekenomderuimtelijke verspreidingvan(metaal)verontreiniging in
uiterwaardbodems tekarakteriseren.
Debelangrijkste conclusiesvanhet
proefschrift zijn dathetgebruik vanGISkan
leidenroteenlocatiespecifiekeschattingvan
deblootstellingaanverontreinigingen. Dit
geeft eenrealistischer beelddanéénenkele
schattingvoordegeheleuiterwaard.Verder
blijkt dateenaccurateschattingvandeverontreinigingen mogelijk ismetbehulp van
bodemreflectiespectra. Opeen indirecte
manier kunnen metalenaangetoond worden,omdatzij indebodemsvandeuiterwaardensterkgecorreleerdzijn met het
organischestof-enkleigehalte.Tenslotte
kunnen remotesensingtechnieken bij het
beheervanverontreinigde uiterwaarden
naasralbestaande methoden helpenomop
eenrelatiefsnelleen niet-destructieve
manier vlakdekkende ruimtelijke informatie
teverzamelen. 1(
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Lingewaarden-West.
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