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Waterschap Zuiderzecland wil hetvasthouden van waterals beheersmaatregel inzetten om een bijdrage releveren aanhet oplossen van dewateropgave.Met behulp van demethode FutureViewis
gekeken waar water vastgehouden zou kunnen worden en hoeveel, fan belang hierbij isdatecu afwegiuggcmaakt wordt nissendevoordelen van vasthouden (niet a/wentelen) eu denadelen ('tijdelijk
extra wateroverlast indebergingsgebiedcu). Een aantalgebieden blijktgeschikttezijn voorwaterberging. Dcgcbruikte interactieve aanpak met verschillende a/delingen binnen hetwaterschap,
waaronder de uitvoerende waterbeheerders, zorgde voorecu breed draagvlak.
HetNationaal Bestuursakkoord Water
(NBW)stelt, innavolging van het advies vande
Commissie Waterbeheer 21eeeuw(WB21),
onomwonden dat anders moet worden omgegaan met water. Dekernpunten van het nieuwewaterbeleid kunnen samengevat worden
tot 'waterproblemen niet afwentelen'. Eén van
maatregelen die wordt voorgesteld, isom
water zoveelmogelijk vast te houden,om daarna pasover tegaan totbergenenafvoeren.Het
bergen van water maakt integraal deeluitvan
het concept 'ruimte voor water' enbetekent
dat complexe maatregelen op het gebied van
de ruimtelijke ordening noodzakelijk zijnom
dit tebewerkstelligen. Om tothet vasthouden
vanwater tekomen, isgeen complexe besluitvorming nodig. Door hettijdelijk verhogen
van het oppervlaktewaterpeil kan de waterberging vrij snelgerealiseerd worden.
Het vasthouden van water kan plaatsvinden inhet open watersysteem eninde bodem.
Het isduidelijk dat het merendeel indebodem
plaatsvindt enalleen een kleine fractie inhet
open watersysteem. Met name inhetbeheersgebied van Waterschap Zuidcrzeeland, waar
slechts één procent van het oppervlak open
watet isendedrooglegging relatiefgrootis
(gemiddeld 1,40 meter), ishet vasthouden van
water indebodem essentieel2'.
Dekernvraagbijditvasthouden iswaar dit
gerealiseerdzoukunnen worden inhet beheersgebiedvanWaterschapZuiderzeeland enhoeveelextra watervastgehouden kan worden.

FuturcVicw
Dit isgebeurd met behulp van de methode
FutureView.Dezemethode isgebaseerd ophet
analyseren vandemogelijkheden omwater
vast tehouden zowel in debodem alsinhet
oppervlaktewater.Aangezien de bodemhet
merendeel vanditwater zal vasthouden, wordt
gebruik gemaakt van hetmodel SWAP,aangevuld met een vereenvoudigde koppeling naar
het oppervlaktewater.

Demethode gebruikt bestaande gegevens
en analyseert deze met een regionale versievan
het model SWAP(Soil,Water,Atmosphere,
Plant).Dit model simuleert transport van
water,opgeloste stoffen en warmte inde
onverzadigde/ verzadigde zone.SWAPisontwikkeld door Wageningen Universiteiten
AlterraGroeneRuimte.Devetsiedie hieris
toegepast, bevatdezogeheten quasi-subregional optie,waarbij oppervlaktewateren
stuwbeheer integraal kunnen worden gemodelleerd'L
FutureView richt zich minder ophet
hydraulische systeemenmeer op het bodemwater met een koppeling naar het oppervlaktewater.Inplaats van een paar buien isde
methode gebaseerd op het dynamisch doorrekenen van een heeljaar, waardoor het de voorgeschiedenis,dieessentieel isvoor bodemvocht
dynamiek, opeen realistische manier meeneemt. Demethode ishierdoor uitermate
geschikt voor analyses op het gebied vanhet
vasthouden van water.
Devolgende stappen zijn genomen omte
komen totde regionale analyse vande
mogelijkheden van vasthouden van water:
bepaling rekeneenheden,
selectievan een maatgevend jaar,
toepassingvan verwachte klimaatverandering op het maatgevendejaar,
bepaling van het vasthoudend vermogen
onder het huidige streefpeil per rekeneenheid,
bepaling van het toekomstig vasthoudend
vermogen bij drie verschillende oppervlaktewaterpeilen (+50cm,+75 cm,+100cm)
per rekeneenheid,

Definities van vasthouden
Erbestaat veelverwarring dooreen niet éénduidige begripsdefinitie alsover vasthoudenen
bergen wordt gepraat.Innavolging vanVanBakel(2004)zijn inditartikel devolgende definities gebruikt:
vasthouden: het proceswaarbij water inde bodem en het lokaleopen water systeem vetblijft,
vasthoudend vermogen:de hoeveelheid water,uitgedrukt inmillimeters ofkubieke metersper
hectare,die kan worden vastgehouden.
nat vasthouden:water vasthouden inhet lokaleopen water systeem,
droogvasthouden:water vasthouden inde bodem.
Het vasthoudend vermogen kan inprincipezowel uitdrukken hoeveel water totaal kan worden
vastgehouden (het potentieel vasthoudend vermogen),maar ookde hoeveelheid water dieop
een zeker moment nogextra kan worden vastgehouden (hetactueel vasthoudend vermogen).
Beidetermen zijn echter afhankelijk van dedefinitie vandebegin- en eindcondities.Inditartikel gaan weervan uit dat deeindconditie isgedefinieerd alseen volledigverzadigde bodemen
een oppervlaktewaterpeil gelijk aan deminimale maaiveldhoogte.
Het isvan belangom tebeseffen dat inhetbeheersgebied vanWaterschapZuiderzeeland het
vasthoudend vermogen vandebodem (droogvasthouden) vaakvelemalen gtoter isdandat
van het open water (nat vasthouden).
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Actueel v a s t h o u d e n d v e r m o g e n
20mei=dagnummer140

A/b.1:

Actueelvasthoudendvermogenperrekeneenheid tijdenseendrogeperiode(20
mei=dagnummer140). Gebiedeninroodgearceerd(stedelijk)zijnnietmeegenomenindeanalyses.

berekening van het extra vasthoudend vermogen per rekeneenheid,
berekening van deeventuele schadeals
gevolgvan vasthouden per rekeneenheid,
opschaling van de rekeneenheden tot de
complete regionale analyse,
invloed van bodemdaling, en

Ajb. 3:

Ajb. 1:

Hoeveelheidwaterdieextrawordtvastgehoudendoor hetoppervlaktewaterpeiltijdelijk met100cm teverhogennaeenhevigeregenbui.

vergelijking van de resultaten met lokale
gebiedskennis.
Dit artikel bespreekt demeest belangrijke
stappen.
Degenoemde benadering gaat ervan uit
dat een gebied wordt opgedeeld in rekeneenhe-

Detevenvachtenlokalewateroverlastbijhet vasthoudenvanwater.Aangegevenishoeveeldagenin hetmaatgevendejaardegrondwaterstandhogerdan2$cmondermaaiveldstaat(linkszondervasthouden, rechtsmetoppervlaktewaterpeiltijdelijk toocmopzetten).

G r o n d w a t e r : o n d i e p e r dan 25 c m

Grondwater: o n d i e p e r dan 25 c m

zonder peil opzetten

bij peil opzetten: 100 cm

dagenperjaar
0 '
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30-90
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den.De basis vooreenrekeneenheid ishet peilvak,waar kleinere peilvakken zijn samengevoegd en grotere zijn opgedeeld.Verdere indeling isgebaseerd op de hydrologisch
belangrijke eigenschappen alshoogte, helling,
drooglegging, bodem,grondgebruik en drainage.Van belang isdat het aantal rekencenhe-
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den voldoende groot isom de ruimtelijke
onderverdeling duidelijk naar voren telaten
komen,maar tegelijkertijd voldoende klein om
niet teverzanden indetails.

Geschikheid voor vasthouden
oppervlakte waterpeil opzet

• o

Vasthoudend vermogen

| 50cm

Het vasthoudend vermogen isniet constant inde tijd en verandert door hydrologische processen als neerslag, verdamping,
infiltratie, drainage,kwelen oppervlaktewaterpeilen.Inafbeelding i ishet actueel vasthoudend vermogen van debodem en het open
water per rekeneenheid weergegeven na een
droge periode.Deze kaart geeft dus aan hoeveel
water maximaal vastgehouden kan worden en
isvergelijkbaar met het theoretische potentieel
vasthoudend vermogen.Duidelijk isdat voor
allegebieden het vasthoudend vermogen groter isdan 50mm. Dit betekent dat indien een
bui van 50mm valt,dezeinprincipe volledig
m het gebied zou kunnen worden vastgehouden en dus niet hoeft teworden afgewenteld
op bencdenstroomse gebieden.
Hierbij moeten echter tweezaken inogenschouw worden genomen.Ten eerste betekent
een vasthoudend vermogen van bijvoorbeeld
50mm, dat 50mm inprincipe kan worden
vastgehouden, maar dat dan debodem volledig verzadigd isen dat desloten volledigvol
zijn. Erisdan dus duidelijke wateroverlast.
Een tweedepunt isdat dit vasthoudend vermogen,zoals aangegeven inafbeelding 1,tijdsafhankelijk isenindien een nattere periodein
beschouwing wordt genomen, dit vasthoudend vermogen lager wordt.

Inzet regelbare stuwen
Uit afbeelding 1 blijkt duidelijk dat voor
bepaalde gebieden voldoende capaciteit isom
water langer vast tehouden om benedenstroomsegebieden teontzien ofde piekbelasting vangemalen teverminderen. Devraagis
nog niet beantwoord hoegebruik gemaakt kan
worden van deze vasthoudcapaciteit.
Om dit extra vasthouden terealiseren
kunnen voorgestuwdegebieden de stuwen,
indien regelbaar,gedurende kortetijd (een
paar dagen) omhooggezet worden en daarna
stapsgewijs weer op het normale streefpeil
worden gezet.Vooronderbemalen gebieden
zou het peilwaarbij deonderbemaling wordt
ingezet, tijdelijk kunnen worden verhoogdom
zodoende water langer vast tehouden. Ook
zou kunnen worden overwogen om inde
onderbemalen gebieden extra stuwen te plaatsen om water vast tehouden. Dezeopties werken volgens hetzelfde principe:direct na een
heftige bui wordt het oppervlaktewaterpeil
enige tijd hoger gehouden waardoor minder
snel warer vanuit debodem naar het open
water stroomt en water dus minder snel het
gebied uitstroomt.

75 cm
100 cm
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A/b.4:

Uiteindelijkeafwegingvandegeschiktheidtotextra watervasthoudenvoordeverschillendeoptiesvan stuwbeheer: tijdelijkopzettenvanoppervlaktewaterpeilmet50,750/100cm.

Metbehulp van FutureView isgekeken
wat het effect isindien gedurende vijf dagen
na een bui een hoger peil wordt gehandhaafd.
Erzijn hierbij driesituaties onderscheiden
waarbij het oppervlaktewaterpcil met 50cm,
75cm en 100cm wordt opgezet.De hoeveelheid water dieextra zou kunnen worden vastgehouden door het oppervlaktewaterpeil tijdelijk 100cm teverhogen, isweergegevenin
afbeelding 2.Dezeafbeelding geeft het verschil
aan tussen dehoeveelheid water dievastgehouden wordt bij constant peilbeheer (vaste
stuwen) zoals weergeven inafbeelding 1 en de
hoeveelheid bij het tijdelijk verhogen van het
peil met 100cm.
Vooteengroot aantal gebieden ligt dit
extra vasthouden tussen de 10en de 20mm.
Opvallend isdat voor een aantal van de hoger
gelegengebieden het extra vasthouden klein
is.Deverklaring ligtinhet feit dat dezegebieden ookzonder verhoogd peilalveel water
vasthouden doorderelatiefgrote drooglegging
en een hoger oppervlaktewaterpeil niet veel
invloed heeft.

effecten, ook negatieve aspecten met zich mee.
Gebieden kunnen tenat worden doordat teveel
ofte lang water wordt vastgehouden. Er kan
dus gesteld worden dar indien mogelijkheden
tot vasthouden bestaan ineen bepaald gebied,
dit niet altijd samen gaat met de geschiktheid
tot vasthouden.
Dedynamische aanpak die hief gevolgd is,
geeft, naast het vasthoudend vermogen per
rekeneenheid, ook aan hoeveel dagen perjaar
degrondwaterstand te hoog is,voorde verschillende opties van vasthouden. Uit afbeelding 3 blijkt dat vooreen aantal gebieden het
vasthouden van water nauwelijks negatieve
effecten met zich meebrengt, terwijl voor
anderegebieden water vasthouden onevenredigveeloverlast veroorzaakt doof hoge grondwaterstanden. Deaangegeven overschrijdingskansen van het grondwater hebben betrekking
op het maatgevendejaar met eenT=25kans,
waar bovendien het NBW-klimaatscenario nog
opis toegepast.Dit betekent dat inde meeste
jaten deze overschrijdingen indepraktijk niet
worden gehaald.

Tijdelijke wateroverlast
Zoalsaleerder aangegeven brengt dit langer vasthouden van water, naast de positieve

Geschiktheid voor vasthouden
Deafweging dienugemaakt moet worden,
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isomgebiedentebepalenwaardeinzetvan
regelbarestuwen mogelijkheden schepttot
extravasthouden,maarwaartegelijkertijd de
lokalenatschademinimaal is.Metbehulpvan
beslisregelsisbepaaldwaardegeschiktheid
vanvasthouden ligt.Uitgangspunt hierbijis
datindiendegrondwaterstand meerdantien
dagenperjaar teondiepis,dezegebieden
slechtgeschiktzijnvoorhetvasthoudenvan
water.Ookiservanuitgegaandatingebieden
waarhetextravasthouden vanwaterbeperkt
is,investeringen voorhetplaatsenvanregelbarestuwen nietrendabel zijn.

verbanden hebbenertoegeleiddathetresultaatvandestudiewaterschapsbreed gedragen
isendeanalyseseencombinatievormenvan
gegevensenmodellenenerzijds endeaanwezigegebiedkennis vandediversedisciplines
anderzijds.
Conclusies
Destudienaardemogelijkheden en
geschiktheidvanhetvasthoudenvanwaterin
hetbeheersgebiedvanWaterschapZuiderzeelandtoontaandathiervoorzekermogelijkhedenbestaan.VooralindeNoordoostpolderen
oostelijkFlevolandkaneengrootgedeeltevan
dewateropgavewordenopgelostdoordeinzet
vanregelbarestuwen.Degeschiktheidskaart
kanhierbijdebasisvormenvoorhetbesluiten
tothetplaatsenvanregelbarestuwen.

Deuiteindelijkegeschiktheid voorvasthoudenisaangegeven inafbeelding 4.DuidelijkisteziendatmetnameindeNoordoostpoldereningedeeltesvanoostelijk Flevoland
vasthouden zekertotde mogelijkheden
behoort.Interessant isdatafbeelding 4ookkan
wordeningezetals geschiktheidskaartvoor
hetinrichtenvanretentiegebieden.Degebiedenwaardewateropgavenietkanworden
opgelostdoorvasthoudenindebodem,zoudendusdegebiedenzijnwaarretentiegebiedenkunnenwordeningericht:degelegebiedeninafbeelding4.

Uittabel 1 blijktdatdehoeveelheid water
dievastgehouden kanwordenvoordeNoordoostpolder inprincipevoldoendeisvoorhet
oplossenvandewateropgave.Vooroostelijk
Flevolandlijkt diteveneenshetgeval,maar
voorzuidelijk Flevolandzijnde mogelijkheden
totvasthouden tebeperkt.Hierzullendanook
duidelijk aanvullendemaatregelen voornodig
zijn.DepositieveconclusiesvoordeNoordoostpolderenoostelijk Flevolandmoeten
enigszinsvoorzichtigbenaderdworden,aangezienhethiergaatomtotalenvoordegehele
polders.Voorwatbetreft hervasrhouden isnu
eenruimtelijk beeldbeschikbaar. Momenteel
wordtechternoghardgewerktaanhetverkrijgenvaneenruimtelijk beeldvandewateropgave.Hetontbrekenvaneenruimtelijk beeld
vandewateropgavemaakthetniet mogelijk
omexactaantegeveninhoeverredewateropgavedaadwerkelijk opgelostkanwordendoor
hetvasthoudenvanwater.

Inzet van veldexpertise
Eenbelangrijkecomponentvandestudie
wasdesamenwerkingendebetrokkenheid
vandeuitvoerendelokalewaterbeheerdersvan
hetwaterschap.Tijdens heteersteoverlegisop
globaleschetskaarten aangegevenwaarde
mogelijkheden vanextravasthouden volgens
de uitvoerendewaterbeheerders liggen. De
resultaten komengoedovereenmetderesultatenuitdeFutureView-methode.
Naastregelmatigoverlegmetdelokale
waterbeheerders warenookdiverseandere
afdelingen binnen hetwaterschap betrokken
bijdestudie(waterbeleid, waterbeheer,
ingenieursbureau).Aldezesamenwerkings-

Tabel 1.

DestudieisgebaseerdopeengecombineerdgebruikmakenvandeFutureView-

De hoeveelheid water die vastgehouden kan worden, uitgaande van de,geschtkthcid tot vasthouden. Tevens is
de wateropejave, zoals vermeld m de stroonujebiedsvisic, weergegeven.

Noordoostpolder
oostelijk Flevoland
zuidelijk Flevoland
totaal
wateropgave
Noordoostpolder
Flevoland

oppervlakte
vasthouden
(ha)

vasthouden

vasthouden

K)

(mm)

38.000

7.900.000

16

30.000

4.800.000

9

3.000

400.000

1

71.000

13.100.000

9

7.000.000

14

7.000.000

7

*Voordeberekeningnaarmmvasthouden isuitgegaanvandetotaleoppervlakte:Noordoostpolder50.000ha,Oostelijk Flevoland54.000ha,Zuidelijk Flevoland43.000.
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methode,beschikbaregegevensenlokale
gebiedskennis.Dezeaanpakheeft geleidtot
eengrotedraagkracht voordezestudiebinnen
hetwaterschapwaarbij medewerkersvanverschillendeafdelingen metelkaarhebben
samengewerkt:deregio'sNoordenZuid,
desectorenwaterbeheer en-beleidenhet
ingenieursbureau.«
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