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Bergen van water

Aftrap
Water beheerst de ruimtelijke ordening van Nederland
in de 21e eeuw. Dat is niet zo verwonderlijk voor de
grootste delta van West-Europa. De vraag is alleen hoe
we onze lotsverbondenheid met het water uitwerken.
Gaan we uit van een strijd tegen het water, dan gaan
we een zware tijd tegemoet. Het zal frustreren dat we
uiteindelijk niet kunnen winnen, alle heroïek uit het
verleden ten spijt.
Versnelde zeespiegelstijging, grilliger rivierafvoeren
en een dalende bodem, die in grote delen van het land
al ver onder zeeniveau ligt, leggen een tijdbom onder
het klassieke bouwwerk van dijken en pompen.
Daarom wordt in deze brochure bepleit om de koude
oorlog tegen het water af te bouwen en juist te investeren in projecten die een bondgenootschap met het water
behelzen. We moeten van onze zwakte onze kracht
maken. De alomtegenwoordigheid van water is een
onvoorstelbare rijkdom, die we nog nauwelijks benutten. Er zijn tal van moderne maatschappelijke vraagstukken, die zich uitstekend laten combineren met het
binnenhalen in plaats van het buitensluiten van water.
Denk aan waterrecreatie, wonen aan het water, zoet-

De rijkdom van Nederland als waterland.

waterbuffers voor de landbouw, natuurontwikkeling,
drinkwater- en delfstoffenwinning. Slagen we er in om,
via dergelijke hoogwaardige toepassingen, meer ruimte
voor water te creëren, dan krijgt als vanzelf het veiligheidsvraagstuk een andere, beter beheersbare dimensie.
Waterberging en waterconservering spelen een belangrijke rol in deze strategie. Vandaar de titel van deze
brochure. En naar goed Nederlands gebruik, schuilt er
ook nog wat symboliek achter die titel. ‘Bergen van
water’ als aanduiding van de rijkdom aan water, waar
we ons voordeel mee kunnen doen (de zee, de rivieren
en: hoera, we hebben een neerslagoverschot!). ‘Bergen
van water’ ook, omdat veel Nederlanders vanuit hun
achtergrond als ‘landrot’ opzien tegen het omzetten
van land in water. ‘Bergen’ ten slotte, met een knipoog
naar het vlakke Nederland, om aan te geven dat onconventionele redenaties nodig zijn om het waterbeheer in
de 21e eeuw tot een succes te maken. In deze brochure
staat een aantal van die redenaties, waarbij klassieke
knelpunten opnieuw gedefinieerd zijn, als kansen voor
de toekomst. Benutten we die kansen, dan verschaffen
we onszelf de ruimte om te genieten van ons Waterrijk
Nederland.
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Waterberging, zoals omschreven in deze brochure, is
dan ook meer dan alleen maar een technische oplossing
om tijdelijk een overschot aan water weg te zetten (de
klassieke berging, die vaak nauwelijks ecologische of
maatschappelijke meerwaarde heeft). De vormen van
berging die hier besproken worden, hebben ook ten
doel om water langer vast te houden en te zuiveren,
zodat er in perioden van droogte langer water van goede
kwaliteit beschikbaar is. Wateroverlast en verdroging
zijn immers de keerzijden van dezelfde medaille (zie
tekst ‘Wateroverlast en verdroging’ op deze pagina).

Ruimte om te bergen
Veel van de door ons voorgestelde bergingsmaatregelen
vragen om ruimte. Langs de grote rivieren (Ruimte
voor Rijntakken) begint dit al gemeengoed te worden,
maar elders nog niet. Ruimte voor rietmoerassen in
de Randstad? Meer ruimte voor de Westerschelde?
Het stuit nog steeds op weerstand, maar is toch net zo
noodzakelijk als langs de rivieren. Het tegenargument
is vaak dat we geen land willen kwijtraken. Maar als
we er prachtige gebieden voor terugkrijgen, met nieuwe
gebruiksmogelijkheden, dan raken we geen land kwijt,
integendeel.
En is Nederland te vol voor zo’n aanpak? Wél vanuit
het perspectief van een ontoegankelijk boerenpolderlandschap, maar niet vanuit het perspectief van de grote
stad in de delta, die Nederland in feite is. Nergens op
de wereld hebben 16 miljoen mensen, die zo dicht op
elkaar wonen, zoveel ruimte op vaar- of fietsafstand.
En niet zomaar ruimte, nee, een prachtig netwerk van
rivieren, beken, vaarten, meren, lagunes, duinen en
wadden. Wonen aan het water is in, maar eigenlijk
wonen we allemaal aan het water. Dat is geen probleem,
maar een onvoorstelbare rijkdom.

Hoezo vol?

Figuur 1. Al het water dat in vier
internationale stroomgebieden
valt, stroomt via Nederland naar
de Noordzee. Dit bepaalt het
totale speelveld van ‘Bergen van
water’!
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onder zeeniveau
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De vormen van waterberging die in deze brochure
besproken worden sluiten zoveel mogelijk aan bij
natuurlijke processen ter plaatse. Dat wil zeggen dat
extreme waterstanden worden afgevlakt, maar niet
dusdanig dat het wezen van bijvoorbeeld hoogwaters,
wolkbreuken of stormvloed teniet wordt gedaan. In
‘beheersbare’ vorm zijn dergelijke natuurfenomenen
namelijk van essentieel belang voor het ecologisch
functioneren van watersystemen, maar ook voor de
menselijke beleving ervan.
In deze brochure zijn bovenstaande principes uitgewerkt
voor verschillende delen van het stroomgebied: de
beken in het bergland, de dalen van de grote rivieren,
estuaria en veengebieden.

stroomgebied

Bergen om te leveren; natuur als bron van water
De betrokkenheid van het Wereld Natuur Fonds bij het
waterbeheer in Nederland komt voort uit de overtuiging
dat natuurgebieden een sleutelrol spelen bij een duurzaam gebruik van water. Natuur op de eerste plaats als
bron van kwalitatief goed water waar andere maatschappelijke functies van profiteren. Daarnaast vervullen
waterrijke natuurgebieden een belangrijke rol als ecologische schatkamers en vormen ze een aantrekkelijke
omgeving voor recreatie en hoogwaardige woningbouw.

Wateroverlast en verdroging
Dat we in droge zomers te weinig water hebben komt grotendeels doordat
we het in natte periodes te snel afvoeren, via intensieve ontwatering. Bij de
bestrijding van wateroverlast moeten we daarom op zoek naar maatregelen
die de afvoer niet versnellen, maar de aanvoer vertragen, zodat:
• hoogwaterpieken worden afgevlakt;
• laagwaterstanden omhooggaan, door langere nalevering van water.
In feite zoeken we ‘sponzen’, die fikse regenbuien absorberen en vertraagd
doorgeven in de droge perioden daarna. Natuurgebieden werken in veel
gevallen als zulke sponzen.
Natuurontwikkeling op strategische locaties kan daarom een belangrijke
bijdrage leveren aan een duurzaam waterbeheer. Er treedt daar vaak ook
nog een biologische zuivering van het water op.

Schelde
Maas
Rijn
Eems
Middelgebergte
Hooggebergte
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Bergen in bergen
Een groot deel van de middelgebergten bestaat
uit een relatief vlak glooiend landschap met
ondiepe dalen, waar van nature moerasvorming
in optreedt.

6

Rijn en Maas, de twee belangrijkste waterleveranciers
van de Nederlandse delta, betrekken hun water grotendeels uit de West-Europese middelgebergten. Dit zou
men voor kennisgeving kunnen aannemen, ware het
niet dat er juist in de waterhuishouding van deze
gebieden veel te verbeteren valt. Ze spelen daarmee
een sleutelrol bij de totstandkoming van duurzaam
waterbeheer op stroomgebied-niveau (zie Figuur 1
op pagina 5).
Gebieden als de Ardennen, Eifel, Vogezen en het
Zwarte Woud voeren hun regenwater momenteel
snel af, doordat de waterlopen in die gebieden tot in
de kleinste haarvaten zijn ‘verbeterd’ en verruimd.
Extreme hoogwaterpieken zijn het gevolg, maar ook
extreem lage rivierstanden, want blijft regen lang uit,
dan drogen deze middelgebergten op.
De Maas is vrijwel geheel van dergelijke gebieden
afhankelijk en voert in droge zomers dan ook nauwelijks water af. De Rijn heeft in de Alpen nog een
tweede bron, maar de gletsjers die ’s zomers voor een
zekere basisafvoer zorgen, worden steeds kleiner.
De neerslagschommelingen in het middelgebergte
komen daardoor ook in de Rijn steeds sterker naar
voren.
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Lang is gedacht dat de middelgebergten ook van nature
weinig water kunnen vasthouden, maar niets is minder
waar. Het stereotiepe beeld van rotsbodems en V-vormige beekdalen die nauwelijks water kunnen bergen,
dient grondig te worden bijgesteld. Men heeft in het
verleden ten onrechte veel verwacht van grootschalige
hellingbebossingen, terwijl de mogelijkheden om al
hoog op de plateaus water vast te houden nooit zijn
uitgewerkt.
In onderstaande teksten schetsen we een nieuw toekomstbeeld voor de middelgebergten als toekomstige
sponzen in de West-Europese waterhuishouding.
Door internationale samenwerking bij het herstel
van bossen, hoogvenen en beekdalen kan dit beeld
werkelijkheid worden.
Bergen op de bergen
Grote delen van de middelgebergten bestaan uit uitgestrekte hoogvlaktes waarin diepe dalen zijn uitgeslepen.
Hier valt doorgaans veel regen en hier kan ook de eerste
klap voor het vasthouden van water gemaakt worden
door de sponswerking te vergroten.
Een nadere beschouwing van veel berggebieden laat
zien dat plekken waar nu bos staat, vroeger bedekt
waren met hoogveen. Dat waren de oorspronkelijke
sponzen, die ontwaterd en ontgonnen zijn. De bossen

Berging in ‘sponzen’

In de Hautes Fagnes (Ardennen, België) wordt
tijdens een periode met veel neerslag water
vastgehouden in de veenvegetatie.

Dit rapport bepleit het herstel van sponswerking in stroomgebieden zo dicht
mogelijk bij de plek waar het water valt. De effectiviteit van deze aanpak wordt
nog wel eens in twijfel getrokken door waterbeheerders die stellen dat als een
spons eenmaal vol is, hij geen water meer kan opnemen en er dus alsnog een
hoogwater optreedt. Op zichzelf klopt het natuurlijk dat het absorptievermogen
van een spons niet oneindig is, maar dat is de duur van een neerslagperiode
ook niet. Het is uiteindelijk dus een kwestie van kansberekening. Hoe groter
de spons, des te meer water hij kan vasthouden, des te groter ook de kans dat
een neerslagperiode voorbij is voordat de spons verzadigd is. En de omvang
van die natuurlijke spons kan gigantisch zijn, veel groter dan op dit moment.

die ervoor in de plaats kwamen zijn vrijwel allemaal
begreppeld, waardoor veel water relatief snel afstroomt.
Door op de juiste plekken de afwatering te dempen
komt de veenvorming weer op gang. In een relatief
klein deel van het bosareaal kan zo de waterafvoer uit
een veel groter gebied worden vertraagd.

8

Op de plateaus liggen behalve bossen ook grote akkergebieden. In de winter liggen zij grotendeels braak.
Als dan de vorst in de grond zit en er veel regen, of
zelfs lauwe regen op sneeuw valt, stroomt het water
snel af en leveren deze gebieden een grote bijdrage
aan de hoogwatergolf. Alle maatregelen die snelle
afstroming vertragen en inzijging in de bodem
bevorderen dragen bij aan de sponswerking van deze
gebieden. Door bijvoorbeeld te ploegen evenwijdig
aan de hoogtelijnen wordt het oppervlakkig afstromende water geremd en krijgt het langer de tijd om in de
grond te trekken.
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Op de golvende plateaus van de middelgebergten beginnen de beekdalen als brede ondiepe dalen, waarin het
water uit de omgeving zich verzamelt. Op het diepste
punt zijn moerassige stroken te vinden, waar het water
dat ondergronds langs de dalwanden afstroomt aan
de oppervlakte treedt. In de vele duizenden van zulke
mini-beekjes in de middelgebergten begint hier al de
versnelde afvoer van water. Hier zijn steevast greppels
gegraven, die de afvoer van het water versterken.
Door deze greppels weer te dichten blijft het water
langer ondergronds, en vertraagt de afvoer. Dat heeft
een langere en lagere hoogwatergolf in de grotere
beken tot gevolg en in droge tijden is er meer en langer
water beschikbaar om de opdrogende beken te voeden.
Door zulke brongebieden aan de landbouw te onttrekken, ontwikkelt zich snel een vegetatie van moerasplanten, wilgen en elzen, die op hun beurt de afvoer
van water vertragen. Voor effectieve waterberging hoeft
maar een klein deel van het totale landbouwareaal voor
dit doel te worden ingericht.
Bergen op de helling
Veel hellingen in de middelgebergten hebben een dunne
bodem op een rotsige ondergrond. De neerslag die hier
valt kan nauwelijks wegzijgen en stroomt snel door de
dunne bodemlaag naar beneden. In de huidige situatie
levert deze waterfractie dan ook een belangrijke bijdrage aan de hoogwatergolf op de rivier.
De reis van dit water door de bodem kan verlengd
worden door herstel van de natuurlijke vegetatie op
berghellingen. Veel hellingen zijn nu in gebruik als

Figuur 2. Door het water in de vele kleine
brongebieden zo lang mogelijk vast te houden,
gaan de haarvaten weer als spons werken.
Het resterende landoppervlak behoudt zijn
huidige gebruiksmogelijkheden.

In de hoogste delen van de Ardennen zijn alle dalen
begreppeld. Zodra water in deze greppels is beland,
stroomt het in sneltreinvaart naar Borgharen!
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Het is een fabeltje dat de beekdalen in de middelgebergten overwegend een scherp V-vormig profiel
hebben, waarin nauwelijks water kan worden geborgen.
Er zijn wel zulke dalen (bijv. de Vesdre en een klein deel
van Ourthe (B) en Moezel (D), maar die zijn een uitzondering op de regel. De meeste van de duizenden
beekdalen in het stroomgebied van Rijn en Maas hebben,
naast de eigenlijke beek, een brede dalvlakte. Die dalvlaktes spelen een belangrijke rol bij de berging van
hoogwaters, of liever gezegd: zouden die rol moeten
spelen, want door afdamming of opslibbing is veel
bergingsruimte verloren gegaan.

weiland of akker en als het bos is, is het vaak jong,
dicht naaldbos zonder bodemvegetatie. In de natuurlijke
loofbosbegroeiing van de hellingen is een dikke strooisellaag aanwezig, waarin het regenwater een langere
weg aflegt dan in de bodems die nu aanwezig zijn.
Het duurt dus langer voordat het water in het beekdal
aankomt en dat heeft weer een gunstig effect op het
uitrekken en afvlakken van hoogwatergolven.
a
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Bergen op ‘beton’
De grootste pieken in de waterafvoer ontstaan als de
middelgebergten een bevroren ondergrond hebben met
een laag sneeuw erop. De toename van het verharde
oppervlak (vaak alleen in verband gebracht met
verstedelijking) is dan maximaal. Als het vervolgens
hard gaat regenen en ook de sneeuw smelt, komt er
in korte tijd een grote hoeveelheid water vrij, die
vanwege de bevroren ondergrond niet in de bodem
kan wegtrekken. Dat heeft een zeer snelle afstroming
en grote pieken in de waterafvoer tot gevolg. Moerasgebieden met een winterse ruigte, structuurrijke bossen
en natuurlijke beeklopen met brede, lage en rijk
begroeide dalvlaktes zijn dan nog de enige werkzame
remmingsmechanismen.

Bergen in dalen

Herstel van dalvlaktes
Zolang een gezwollen beek binnen zijn bedding blijft
stroomt het water snel en verplaatst ook de hoogwatergolf
zich razendsnel naar beneden. Als de beek buiten zijn
oevers treedt en de dalvlakte overstroomt, verspreidt het
water zich over een veel grotere breedte. Hierdoor neemt
b

Figuur 3a en b. Opeenstapeling van afvoergolven
door drie regenperioden die binnen vier dagen
vallen: huidige situatie (a) en gewenste situatie,
met herstel van de sponsfunctie van de middelgebergten (b).

Omvang van de spons
Forse regenval in de middelgebergten leidt tot een afvoerpiek op de rivier.
Die piek wordt al binnen enkele dagen bereikt, maar dan is pas 15% van de
totale hoeveelheid gevallen water langsgekomen. De overige 85% doet er
langer over, maar het overgrote deel stroomt toch ook snel af in de weken
direct na de piek. Extreme hoogwaters ontstaan door een opeenvolging van
regenbuien, waarbij de pieken zich ‘opstapelen’ (zie Figuur 3a op deze pagina).
Omdat er maar weinig water echt lang wordt vastgehouden vindt er in droge
perioden weinig nalevering plaats waardoor extreem lage waterstanden ontstaan.
De grotere sponswerking waarover we het in deze brochure hebben, is al effectief wanneer we erin slagen om enkele procenten van de totale hoeveelheid
water die in het winterhalfjaar valt te beïnvloeden. Wanneer bijvoorbeeld niet
15 maar 13% van de totale hoeveelheid water binnen enkele dagen wordt afgevoerd, behoren extreme hoogwaters op Rijn en Maas tot het verleden. Weten
we bovendien de overige 87% dusdanig te vertragen dat ca. 5% overblijft als
basisafvoer, dan is er in droge perioden voldoende zoet water beschikbaar
(zie Figuur 3b op deze pagina). Om die 5% water achter te houden is maar een
relatief klein deel van het landoppervlak nodig voor de sponsfunctie. Door een
strategische keuze van bergingslocaties kan het water uit een veel groter gebied
lokaal worden geborgen. Kleine moerassen in de bovenloopjes van tienduizenden beken in het middelgebergte zijn een goed voorbeeld van de samengestelde
spons, waar we het in feite over hebben.

Ook in de Ardennen hebben de beken van oorsprong
brede overstromende dalvlaktes. Tussen Hotton en
Durbuy heeft de Ourthe een dalvlakte die plaatselijk
meer dan een kilometer breed is.
(zie ook Figuur 11 op pagina 23)

de gemiddelde stroomsnelheid af en wordt de hoogwatergolf sterk geremd. Hoe meer breedte, hoe trager
en hoe lager de hoogwatergolf.
De dalvlaktes worden nu echter niet optimaal voor dit
doel gebruikt. Deels omdat ze bij dorpen en campings
zijn afgedamd, deels omdat ze in de loop der eeuwen
hoog opgeslibd zijn en deels omdat de beekbeddingen
zelf verbreed en verdiept zijn door de mens. Dit betekent
dat alleen de allerhoogste hoogwaters de vlakte nog
op gaan.
Als de dalvlaktes eerder zouden overstromen wordt het
water eerder afgeremd, komen de pieken later, en vallen
deze minder vaak samen met die van andere beken.
Daardoor worden de topstanden in de grote rivieren lager.
Om de dalvlaktes hun vertragende werk weer te laten
doen, dient het volgende te gebeuren:
Op korte termijn is het zaak de bestaande beekdalvlaktes
te laten overstromen waar dat maar kan. Overstroming
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kan gestimuleerd worden door obstakels als omgevallen
bomen en, binnenkort, beverdammen in de beek te laten
liggen. Dit betekent dat door de extra weerstand daar
ter plekke hogere waterstanden kunnen optreden, waardoor de bergende capaciteit nog toeneemt. Er moeten
hiervoor uiteraard gebieden worden uitgezocht zonder
bebouwing.
Op lange termijn is het van belang de bergende werking
van de dalvlaktes te versterken. Door de veelal vastgelegde beken weer vrij te laten stromen, voeren zij geleidelijk het in de dalvlakte opgeslibde materiaal weer af,
en vergroten zij daarmee de capaciteit van de berging.
Natuurlijke begroeiing van de beekdalen versterkt de
remmende werking.
Vergroting van de dalvlakte: de Worm bij Haanrade
(Zuid-Limburg) als voorbeeld
De Duits-Nederlandse beek de Worm bij Haanrade
heeft een verval van 3-5 meter per kilometer en een
topafvoer van ongeveer 50 kubieke meter per seconde.
Net als de Geul en andere typische middelgebergtebeken stroomt de Worm door een zandig-kleiig pakket
van ca. 3 meter dik, dat op een ondergrond van grof
grind ligt. In de loop van 50 jaar veranderde de beek
zichzelf van een kunstmatige, smalle en diepe beek
in een brede, veelal met bos begroeide dalvlakte.
Plaatselijke effecten van berging in beken
Stromende berging in middelgebergten heeft niet alleen
een positief effect op stroomgebiedniveau. Door het
steile verhang van beken in middelgebergten hebben
ingrepen in de waterhuishouding hier ook een sterk
plaatselijk karakter. Dat maakt het mogelijk om met
bovengenoemde voorstellen voor natuurlijker beekdalen
lokale knelpunten op te lossen, zoals het vrijwaren van
overstromingen van een specifiek dorp of groep huizen.
In Nederland bijvoorbeeld zou een groot deel van het
overstromingsrisico van Valkenburg opgelost kunnen
worden door vlak beneden het stadje de bedding fors te
verbreden, zodat het water sneller en lager door de stad
stroomt, om het vervolgens weer in een brede dalvlakte
op te vangen en af te remmen.

13
De Worm
bij Haanrade
situatie 1924
100 meter

Figuur 4a. Het Wormdal in 1924
Meanderend kronkelt de beek door zijn dalvlakte.
De beekbedding is 2-3 meter diep in het sediment
ingeslepen, en de bedding is 15 - 20 meter breed.

De Worm
bij Haanrade
situatie 1975

De Worm
bij Haanrade
situatie 1989

100 meter

Figuur 4b. Het Wormdal 1975
Vanaf ca. 1950 is de beek aan zijn lot overgelaten.
Botsend tegen de zijwanden is de Worm bezig een
nieuwe, bredere en lagere dalvlakte te vormen.

Wat in Nederland op kleine schaal in Limburg speelt,
doet zich in landen als Duitsland en Frankrijk op veel
grotere schaal voor bij steden in of aan de rand van
middelgebergten. Het moet daarom mogelijk zijn om
een breed internationaal draagvlak voor deze maatregelen te verkrijgen.

Ramp of redding
Overstroomde dalvlaktes moeten weer als iets positiefs worden gezien en niet
als een ramp. Bij een hoogwater in de Geul in september 1998 waren er beelden
te zien van een tractor die ergens in het water stond bij Epen. De gedachte is
dan meteen: dit is een ramp en dit mag niet weer gebeuren. Maar men moet zich
realiseren dat doordat de dalvlakte daar overstroomd is, Valkenburg gespaard is
gebleven.

De Worm anno 2000.

100 meter

Figuur 4c. Het Wormdal in 1989
De nieuwe dalvlakte is tot 200 meter breed. De
beek is erg beweeglijk, en verlegt vrijwel jaarlijks
zijn bedding. Overal liggen resten van oude lopen.

Principe berging van stromend water in een dalvlakte

Figuur 5a. De vastgelegde beek
De meeste beken, ook in de middelgebergten,
zijn in de loop der eeuwen vastgelegd, verbreed en
uitgegraven om de afvoer van water te vergroten.
De dalvlakte slibde daarbij hoog op, zodat de beek
nog dieper kwam te liggen.
1

1

1. Laagwater
De beekbedding draineert sterk en voert het water uit het
omliggende gebied snel af, waardoor verdroging optreedt.
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1. Laagwater
In de verschillende oude beddingen staan hier en daar nog
plassen water. Plaatselijk is er veenvorming. Water wordt
hierdoor vastgehouden en langzaam doorgegeven.

2. Stand bij volle bedding
Grote hoeveelheden water worden zo snel mogelijk
afgevoerd door een bedding die vrij is van obstakels.
2

2

3. Overstroming
De dalvlakte overstroomt. Daarbij worden grote hoeveelheden water zijdelings weggezet in het beekdal. Op het
moment van instromen vertraagt de hoogwaterstroom.
Het slib dat door de beek wordt meegevoerd, bezinkt in de
brede dalvlakte, waardoor deze zichzelf langzaam ophoogt.
Daardoor neemt het bergend vermogen steeds verder af.
4. Afvoerpiek
De afvoerpiek is relatief hoog en duurt maar kort.

Figuur 5b. De vrije beek
Niet langer vastgelegd krijgt de middelgebergtebeek een heel andere opbouw. De eroderende
kracht van het water leidt tot het wegspoelen van
oude sliblagen en verlaging van de dalvlakte.
Er ligt een aantal beekbeddingen naast elkaar, sommige stromend, andere verlaten. Er groeit veel bos
in de dalvlakte en hier en daar zijn er eilanden
opgeslibd.
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2. Stijgend water
Al bij kleine stijgingen van de waterstand beginnen oude
geulen weer mee te stromen, de een na de ander. Sommige
beddingen zijn korter en sturen het water sneller door,
andere zijn langer en dat water doet dus langer over de
tocht. Eilanden, bomen en struiken hinderen het water;
daardoor stijgt de waterstand. Door de grote breedte van
de dalvlakte kan dat extra volume in de breedte geborgen
worden.
3. Hoogwater
Bij topstanden van het water staat de hele dalvlakte vol.
Ook nu nog wordt er veel water afgeremd en stromend
geborgen in de verlaagde en sterk verbrede dalvlakte.

4

4

Beek in Wallonië. Dit is geen
natuurlijke bedding meer,
maar een snelweg voor water!

4. Afvoerpiek
De afvoerpiek is veel lager dan in de oude situatie en
duurt veel langer.

Huib de Vriend, hoogleraar riviermorfologie en -waterbouw in Delft:

F. Schramma, burgemeester van Keulen (Duitsland):

“In zijn algemeenheid is vertraging van de wateraanvoer een goed principe
om hoogwaterpieken af te vlakken. Toch moet je ermee uitkijken want wanneer
je er op de verkeerde plek mee begint kan het wel eens zo zijn dat de afvoeren
van twee zijrivieren, die eerst na elkaar in de rivier kwamen, door vertraging van
de snelste ineens samenvallen.
Het effectief inzetten van stromende berging vergt inzicht in het functioneren
van een heel stroomgebied. Daarbij doet zich het probleem voor dat veel rivierbeheerders weinig weet hebben van de waterhuishouding in de haarvaten van
het systeem.
Langs de Geul hebben we vorig jaar wat modelmatige vingeroefeningen gedaan
rond stromende berging. Om meer ‘gevoel’ met deze materie te krijgen, moeten
we eigenlijk een groter deel van het Rijn- of Maassysteem bij de kop pakken.
Dit proberen we nu in het kader van het IRMA-project (=Interreg Rijn en Maas
Activiteiten) voor elkaar te krijgen.
Waterconservering in de haarvaten van het riviersysteem zet pas zoden
aan de dijk als het op duizenden plaatsen tegelijk gebeurt en vraagt dus om
nationaal of zelfs internationaal beleid. Alleen met aansprekende voorbeeldstudies zullen we het op dat niveau kunnen tillen.”

“Meer ruimte voor berging is ook het grote concept in Nord-Rhein Westfalen.
De stad Keulen is sinds de overstromingen in 1993 en 1995 zelf actief om samen
met de deelstaat twee retentiegebieden aan te leggen. De bouw van de eerste,
150 hectare groot, start in 2001.
De Keulenaren leden in 1993 140 miljoen DM hoogwaterschade, vooral in de
Altstadt, dicht bij de Rijn. Door enkele noodmaatregelen en vooral door een
betere voorlichting bleef de schade in januari 1995 beperkt tot 70 miljoen.
Keulen investeert in hoogwaterbescherming omdat wij ondanks de hoogwaters
de rivier nog altijd als vriend zien. Opvallend is dat niemand van de bewoners
van de Altstadt deze plek wil verlaten, men is gehecht aan de rivier. De stad
Keulen kan samen met de burgers ruimte beschikbaar stellen om hoogwaterproblematiek op te lossen. Ook kunnen we de mensen indringend ‘sensibiliseren’
over de noodzaak van een hoogwateractieplan. Onlangs hebben we een
expositie ingericht over ons hoogwaterprogramma en over het werk van de
Internationale Rijncommissie, vlak bij Pegel Köln, onze peilschaal.
In de toekomst zal de sponswerking van het Rijnstroomgebied nog verder
vergroot moeten worden, onder andere door meer natuur in de bovenloop en
in de middelgebergten. In mijn tuin ben ik al begonnen regenwater op te vangen!”

Natuurlijk beekdal Geul/Worm.
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Bergen langs de grote rivieren

Figuur 6. Het principe van de reliëfvolgende
ontkleiing uit het plan ‘Levende Rivieren’.
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Bij het zoeken naar ruimte voor rivieren in Nederland
moeten we ons de beperkingen realiseren van maatregelen onder in het stroomgebied. Hogerop, in de middelgebergten, waar het grootste deel van de rivierafvoer
begint, heeft waterberging meer effect. Maar om onafhankelijk te kunnen zijn van het tempo waarin die
ingrepen daar plaatsvinden, zullen we ook de mogelijkheden in het laagland moeten benutten.
Daarbij gaat het eveneens om maatregelen die zoveel
mogelijk gericht moeten zijn op meer ruimte voor de
natuurlijke dynamiek van de rivier in combinatie met
maatschappelijke functies die daarvan profiteren.
Het aanleggen van ‘calamiteitenpolders’, zoals recent
door de Nederlandse overheid voorgesteld, past maar
zeer ten dele in deze filosofie. Meer ruimte voor water
wordt hierin nog te weinig als een kans voor nieuwe
ruimtelijke ontwikkelingen uitgewerkt.
De zoektocht naar ruimte om water te bergen levert
voor de diverse riviertrajecten verschillende oplossingen
op. Hieronder wordt dit aan de hand van een aantal
voorbeelden geïllustreerd.
Ruimere uiterwaarden door reliëfvolgende
ontkleiing
Het Plan Ooievaar (1986) legde voor het eerst een
duidelijke koppeling tussen de winning van klei in
de uiterwaarden, meer veiligheid door het vergroten
van de ruimte voor de rivier en natuurontwikkeling.
Deze ideeën zijn in het plan ‘Levende Rivieren’ van
het Wereld Natuur Fonds (1992) verder uitgewerkt.
Kaartstudies van het rivierengebied uit de 16e eeuw
laten zien dat uiterwaarden toen nog laaggelegen waren
en een zandige bodem hadden vol geulen en ruggen,
waar de hoogwaters vrijelijk overheen konden stromen.
Deze zandige bodem is nu bedekt met een metersdik
kleipakket, wat ten koste is gegaan van de ruimte voor
hoogwater. Vooral de aanleg van zomerkades vanaf

de 17e eeuw, ten behoeve van de landbouw, heeft de
uiterwaarden veranderd in grote slibvangen. De klei,
die vroeger met het rivierwater meestroomde naar het
Zeeuwse en Hollandse getijdengebied, bezonk nu in het
rustige water achter de kades. Zo zijn in de loop van
enkele eeuwen de uiterwaarden 2 tot 4 meter opgehoogd
en liggen zij nu zelfs hoger dan het binnendijkse land.
Met de kleiwinning als drijfveer kunnen de uiterwaarden hun oorspronkelijke ruimte weer terugkrijgen.
Door de klei reliëfvolgend van de zandige ondergrond
te ‘pellen’ komt het voor iedere uiterwaard unieke
patroon van geulen en ruggen weer aan de oppervlakte
te liggen. Zo krijgt de rivier haar ruimte terug om te
overstromen en de zandige bodem sluit het beste aan
bij de erosie- en sedimentatieprocessen die zich hier
tijdens hoogwater weer zullen voltrekken.
Een praktisch probleem dat zich bij de reliëfvolgende
ontkleiing voordoet, is de verwerking van voor de kleiindustrie oninteressante delen van de bodem, zoals
de toplaag. De beste oplossing, die geen afbreuk doet
aan de bodemopbouw van het gebied en niet ten koste
gaat van ruimte voor de rivier, is om dit materiaal in
bestaande zandgaten in de uiterwaarden te storten.
Bergen door overlaten
Tot in het midden van de 20e eeuw zijn grote delen
van het stroomgebied van de Rijn in Nederland en
Duitsland onttrokken aan de invloed van de rivier.
Veelal betrof het zomerpolders, waarvan de zomerkade
werd opgehoogd tot winterdijkniveau. Zo is ArnhemZuid rond 1930 in de uiterwaarden van de Nederrijn
gebouwd. De nieuwe woningbouwlocatie Stadsblokken
in de uiterwaarden is echter naar aanleiding van het
hoog water in 1995 geschrapt. Even bovenstrooms van
deze locatie wordt de winterdijk zelfs weer teruggelegd
(in 2000).
Een aantal voormalige overlaatgebieden is nog altijd

Reliëfvolgende kleiwinning in de Loowaard
(Gelderse Poort).
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Wellerlooi
Blitterswijk
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voor de rivier te herwinnen. Eén daarvan is het
Rijnstrangen-gebied in de Gelderse Poort (zie fotomontage op deze en de volgende pagina). Hoewel dit
2.500 ha gebied in 1968 van de rivier is afgesneden,
is bebouwing vrijwel uitgebleven omdat het juridisch
nog steeds tot het bergende deel van het rivierengebied
behoort. Door de Rijnstrangen hun overlaatfunctie terug
te geven en bij tophoogwaters weer mee te laten stromen kan een flinke bijdrage worden geleverd aan de
verlaging van hoogwaterpieken. Bovendien keert dan
een dynamiek in het gebied terug, die de natuurlijke
variatie aan open strangen, rietlanden en ooibossen ten
goede komt. De bergingscapaciteit kan nog vergroot
worden door het gebied reliëfvolgend te ontkleien ten
behoeve van de baksteenindustrie.
Maatwerk langs de Maas
De Limburgse Maas is een buitenbeentje onder de

achter de kades nog als waterberging dienst doet, zal
die functie in de toekomst onder druk komen te staan
(zie tekst ‘Bestuurlijk dilemma’ op pagina 21). Definitieve afsnijding van de rivier leidt ertoe dat hoogwatergolven minder ruimte hebben om hun water weg te
zetten en sneller en hoger benedenstrooms aankomen.
Het gevaar voor overstromingen in laag Nederland
neemt daardoor toe. Vanouds was de Zandmaas, tussen
Roermond en Mook, het gebied waar hoogwatergolven
uiterst traag doorheen liepen en sterk afvlakten. Deze
werking is nu deels teniet gedaan.
Lagere hoogwaterstanden langs de Maas zijn te realiseren door rivierverruiming. Wanneer die plaatsvindt in
het zomerbed (door verdieping of verbreding) betekent
dat opnieuw een grote aantasting van de natuurlijke
dynamiek van de rivier. ‘Normale’ overstromingen
van de uiterwaarden komen dan vrijwel niet meer voor

Broekhuizenvorst

Figuur 7. Kaart met de afname van de overstromingsvlakte van de Limburgse Maas in de afgelopen
150 jaar. Vooral langs de Zandmaas hebben de
kades van na 1995 voor een aanzienlijke afname
gezorgd.

Swolgen
Broekhuizen
Arcen

voor 1850 ingedijkt
tussen 1850 en 1900 ingedijkt
tussen 1900 en 1995 ingedijkt
na 1995 ingedijkt
resterende overstromingsvlakte
kades, dijken en dammen
begrenzing overstromingsvlakte
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Fotomontage Grote Gelderse Waard (Rijnstrangen),
met het door kleiwinning zichtbaar gemaakte
zeventiende eeuwse patroon van geulen.

Nederlandse rivieren. Als enige stroomt zij door een
brede vallei met oplopende oevers en haar overstromingsvlakte is hooguit enkele kilometers breed.
Vanaf de rivier gezien loopt het land trapsgewijs op,
de zogenaamde terrassen (zie Figuur 10 op pagina 22).
Kenmerkend voor de Maas in Limburg is dat er in het
verleden nauwelijks maatregelen zijn genomen tegen
wateroverlast. De oorspronkelijke overstromingsvlakte
was tot aan de hoogwaters van 1993 en 1995 dan ook
nog vrijwel in takt. Daarna is maar liefst ca. 40% van
het overstromingsgebied bekaad! Hoewel het gebied

en door de lagere gemiddelde waterstanden zal een
verdroging optreden in het achterland. Ook lopen de
hoogwatergolven sneller, waardoor er benedenstrooms
eerder problemen optreden. Ingrepen in het winterbed
daarentegen (zoals hoogwatergeulen en weerdverlaging,
zie hierna) passen veel beter bij het natuurlijke karakter
van de Maas.
Anders dan bij de Rijn is er langs de Maas alleen
behoefte aan lagere waterstanden ter hoogte van de
dorpen en steden. Dit vraagt om een uitgekiend ontwerp, waarbij de ingrepen zich concentreren op de
woongebieden en andere delen van de rivier ongemoeid
laten. Omdat langs de Maas waardevolle grondstoffen
in de uiterwaarden zijn te vinden, speelt ook hier de
delfstoffenwinning een belangrijke rol bij de realisatie
van de plannen.
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Hoogwatergeulen, weerdverlagingen en overloopgeulen
De terrassen langs de Maas zijn gevormd in de ijstijden
toen de rivier nog een verwilderde beddingvorm had,
bestaande uit een netwerk van ondiepe geulen met daartussen zandige en grindige eilanden. Dit geulenpatroon
is nog in de uiterwaarden aanwezig (zie Figuur 8 op
deze pagina: AHN-kaart omgeving Ooijen). Als het
hoogwater wordt stromen deze zogenaamde overloopgeulen het eerst vol en zij voeren dan een belangrijk
deel van het hoge water af. Ten behoeve van de landbouw en later ook woningbouw zijn veel van deze overloopgeulen geheel of gedeeltelijk afgedamd. Zelfs na
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Figuur 8. Algemene Hoogtekaart van MiddenLimburg waarop de trapsgewijze hoogtes
in het Maasdal en het patroon van oude geulen
en eilanden duidelijk zichtbaar is.

het hoge water van 1995 is één van de grootste en
belangrijkste, de 8 kilometer lange geul tussen Ooijen
en Wanssum, nog afgedamd. Door kades en andere
hindernissen uit de overloopgeulen weg te nemen kan
de natuurlijke functie van deze geulen tijdens hoogwater weer worden hersteld en zelfs verbeterd.
Bestuurlijk dilemma

Direct langs de rivier liggen heel jonge geulen. Deze
zijn ontstaan toen tijdens hoogwaters in de laatste
eeuwen de rivier soms een andere loop koos. Tijdens
de riviernormalisatie in de 19e eeuw zijn deze geulen
afgedamd en daarna in snel tempo volgeslibd. Ook deze
geulen speelden een belangrijke rol tijdens hoogwater
als het hele winterbed van de rivier gevuld was. Uit
rivierkundige berekeningen blijkt dat een gegraven
netwerk van nieuwe geulen in de uiterwaarden van de
Zandmaas de hoogwaterproblematiek voor een groot

Figuur 9. Vogelvluchttekening van de Zandmaas
met een netwerk van hoogwatergeulen.

Veel dorpen en landbouwgronden langs de Zandmaas zijn pas sinds kort door
kades beschermd tegen hoogwater. Bij extreme hoogwaters zijn deze gebieden
echter nog steeds nodig als waterberging om te voorkomen dat er verder stroomafwaarts levensbedreigende situaties ontstaan. Mocht de rivier in de toekomst
een stand aannemen waarbij de kades onderlopen (de kans daarop is nu eens
in de 30-50 jaar en zal in de toekomst nog altijd eens in de 250 jaar zijn), dan
vullen de achtergelegen woon- en industriegebieden zich alsnog, en bovendien
sneller dan in de situatie van vóór de aanleg van de kades. Bewoners en gebruikers van het bekade gebied zullen in de verleiding komen om de kades met
zandzakken te verhogen, maar vanwege bovengenoemde waterbergende functie
zal dit verboden moeten worden. Welke bestuurder zal de moed hebben om de
Mobiele Eenheid met honden over de kades van Roosteren of Arcen te laten
patrouilleren om de inwoners ervan te weerhouden hun have en goed met zandzakken te verdedigen?

deel kan oplossen. Dit netwerk van zogenaamde hoogwatergeulen is door Maaswerken als een van de alternatieven opgenomen in de trajectnota/MER voor de
Zandmaas. Bij de aanleg komen veel hoogwaardige
grondstoffen (klei, zand en in mindere mate grind) vrij,
die wanneer ze op commerciële wijze worden afgegraven de kosten van het project voor het grootste deel
kunnen opbrengen. Veel gemeenten langs de Zandmaas
staan achter dit plan omdat de aanleg van de geulen een
belangrijke impuls kan betekenen voor de natuurlijke
en recreatieve ontwikkeling van Midden-Limburg.
Zeven gemeenten in de regio Venlo hebben nu het plan
‘Maascorridor’ opgesteld, waarin rivierverruiming door
middel van hoogwatergeulen, weerdverlagingen en
kadeteruglegging wordt gecombineerd met delfstoffenwinning en realisatie van een groot natuurgebied met
mogelijkheden voor natuurgebonden recreatie.
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Figuur 10. Vogelvlucht van het dal met daarop de
verschillende ingrepen in het zomerbed en het
winterbed, alsmede de kades en de terpen.

Jan Schrijen, burgemeester van Venlo:
“Over twee generaties, zeg veertig jaar, zullen de bewoners van onze regio
kunnen oordelen of de huidige generatie bestuurders de juiste keuzes heeft
gemaakt. Het plan ‘Maascorridor’ (zie pagina 23) is in dat verband cruciaal.
De bescherming tegen hoog water staat in Noord- en Midden-Limburg nog
steeds hoog op de politieke agenda. Met het verdiepen van het zomerbed en
het ophogen van kaden wordt maar één doel gediend: vóór 2005 zo’n 70%
van het afgesproken beschermingsniveau bereiken. Wij streven nu een bredere
doelstelling na: veiligheid, delfstoffenwinning, scheepvaart en niet in de laatste
plaats natuurontwikkeling langs de rivier en herstel van de dynamiek van de
rivier. De Maas als uitloopgebied voor de mensen in het Stadsgewest Venlo c.a.,
maar ook als versterking van de positie van de regio. Maatregelen in het winterbed zullen op de lange termijn het meest duurzaam blijken te zijn. En sinds we
in de Romeinenweerd met eigen ogen kunnen zien hoe krachtig de natuur zich
na kleiwinning regenereert, is er veel enthousiasme voor de natuur- en recreatiefunctie van de Maas. Zo’n gebied is heel instructief als het om natuureducatie
gaat en stimuleert de interesse van de bewoners voor de natuur. We keren ons
gezicht weer naar de Maas! De Maas zal al met al voor de komende generaties
een grote rol spelen in de identiteit van onze streek.”

Figuur 11. Een deel van de dalvlakte van de
Ourthe, in het bovenstroomse deel van de Maas
in de Ardennen, herbergt veel ruimte voor de
principes van stromende berging. Door de waterafvoer hier te remmen worden de hoogste èn de
laagste waterstanden van de rest van de rivier
beïnvloed. Het betere waterbeheer wordt echter
pas bereikt door overal waar dat mogelijk is de
rivier meer ruimte te geven. Langs de Zandmaas
bijvoorbeeld zou alle beschikbare ruimte in het
winterbed moeten worden benut voor weerdverlagingen en hoogwatergeulen.
(zie pagina 11 voor een fotografisch beeld van
dit gebied)

Rivierverruiming Grensmaas
Langs de Grensmaas (tussen Maastricht en Roermond)
zijn de plannen voor rivierverruiming in een
vergevorderd stadium en een proefproject bij Meers
is inmiddels van start gegaan. In het ontwerp spelen de
belangen voor veiligheid, natuurontwikkeling en grindwinning van het begin af aan een even grote rol. Door
de rivier over een afstand van ca. 40 kilometer te verruimen nemen de hoogwaterstanden aanzienlijk af en
de veiligheid voor de bewoners van de Maasdorpen toe.
Daarnaast ontstaat er een 1.400 ha groot natuurgebied,
waar de rivier weer vrij spel heeft en kan bouwen aan
een dynamisch rivierenlandschap. De motor in het
project is de grindwinning die uit het projectgebied
circa 65 miljoen ton grind afgraaft en daarmee de rivierverruiming realiseert.
Door de aanpak neemt de ruimte voor het water enorm
toe. De dalvlakte zal minder vaak overstromen, maar
dat betekent niet dat die aan de rivier onttrokken kan
worden, hoe groot de verleiding ook hier weer zal zijn.
Noiseux
Juist bij extreme hoogwaterstanden zal het kunnen
meestromen van de dalvlakte (zonder dat de dorpen
gevaar lopen) voor een aanzienlijke afremming van de
watergolf zorgen.
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Figuur 12a. Grensmaasingreep: huidige situatie
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Figuur 12b. Grensmaasingreep: situatie na uitvoering van ingrepen
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Figuur 12c. Grensmaasingreep: toekomstige situatie
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Allier bij Chatel de Neuvre
(Frankrijk): een natuurlijke
grindrivier met grindbanken,
meerdere lopen en beboste
eilanden.
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Bergen onder nul

Omgekeerde bergen
Waterberging heeft dicht bij de bron het meeste effect.
Normaal gesproken stroomt water van hoog naar laag
en ligt de bron hoog. In Noord- en West-Nederland
daarentegen stroomt water overwegend van laag naar
hoog, aangedreven door pompen. De bronnen van het
watersysteem zijn hier juist de diepst gelegen polders,
vanwaaruit het water via steeds grotere sloten, vaarten
en kanalen in de boezem wordt verzameld voordat het
in zee wordt gepompt.
Het boezemoppervlak is in de afgelopen decennia
steeds kleiner geworden, terwijl de wateraanvoer naar
de boezem juist is toegenomen, o.a. door toename van
het verharde oppervlak, betere drooglegging van landbouwgrond en (daarmee samenhangend) voortgaande
bodemdaling. Neem alleen al de Friese boezem: van
de 100.000 ha aan het begin van de vorige eeuw is nog
maar 14.000 ha over. Een bui van 30 mm heeft nu al
na twee dagen invloed op het boezempeil, waar dat
vroeger tien dagen duurde. De rek is uit het systeem
en bij extreme neerslag moet steeds vaker een maalstop
worden afgekondigd in de afwaterende polders. De
volgende oplossingen worden momenteel afzonderlijk
of in onderlinge samenhang uitgewerkt:
1) Maalstopgebieden: laagveengebieden die tijdelijk
of langdurig van de boezem worden ‘afgekoppeld’
waardoor de boezem in natte perioden niet meer
met water uit deze gebieden wordt belast. Wordt in
maalstopgebieden permanent water vastgehouden,
dan stopt bovendien de bodemdaling en kan de
regeneratie van veen weer op gang komen.
2) Vergroting boezem: dit kost relatief veel ruimte,
maar kan tegelijkertijd veel andere doelen dienen,
zoals recreatie, natuur en waterzuivering. Het levert
een robuuster watersysteem op dat tevens een
verbinding kan vormen tussen natuurgebieden.
3) Inlaat- of bergingspolders: in tijden van extreme
afvoer wordt water tijdelijk opgeslagen in diepgelegen polders of droogmakerijen. Per hectare bruikbaar
oppervlak heeft dit het meeste effect in de diepst
gelegen polders. Bovendien draagt het bij aan het
tegengaan van zoute kwel. De combinatie met blijvend landbouwgebruik vraagt om een goede schaderegeling. Het alternatief is grondaankoop voor de
ontwikkeling van dynamische natte natuur, die ook
voor de recreatie en wonen aan het water aantrekkelijke kanten heeft. Voor de Noord-Hollandse polder
Zeevang is dit laatste verder uitgewerkt (zie Figuur
13 op deze en de volgende pagina en tekst ‘Hans van
der Vlist’ op pagina 31).
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Figuur 13. Vanuit de Schermerboezem (de
grote oost-west lopende watergangen die de
Waterlandse dijk kruisen en uitmonden in het
Markermeer) loopt bij stijgend boezempeil water
over vaste drempels naar de inlaatpolders in
Zeevang. (bron: plan ‘Levende Berging’, 1998)
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Bergen in plaats van dalen
Grote delen van laag Nederland lagen in het verleden
nog als veenkussens boven zeeniveau. Drooglegging
leidde tot oxidatie van het veen, waardoor de bodem
daalde en een nieuwe ronde van droogleggingen nodig
was. Zo belandden veengebieden in een neerwaartse
spiraal, die tot op de dag van vandaag voortduurt.
De gemiddelde bodemdaling bedraagt 40-50 cm/eeuw.
Om de wegzakkende polders landbouwkundig te
kunnen gebruiken, moet steeds meer water worden
uitgepompt, waardoor de boezem extra wordt belast.
Door in delen van het veengebied voor een ander
grondgebruik (of eigenlijk watergebruik) te kiezen kan
het proces van bodemdaling lokaal worden gestopt en
kan op die plaatsen juist de buffercapaciteit van het
boezemsysteem worden vergroot. Waterberging en
waterconservering kan bovendien gecombineerd worden
met andere maatschappelijke wensen, zoals de ontwikkeling van natte natuurgebieden, waterrecreatie, wonen
aan het water en drinkwaterwinning.
Verzadiging met water kan de veenbodem niet alleen
beschermen tegen oxidatie, maar zelfs weer omhoog
doen groeien door de ophoping van afgestorven riet en
veenmos. Dit principe van de rijzende zomp is beschreven in het WNF-rapport ‘Meegroeien met de Zee’
(1997).
De eerste voorbeelden zijn er inmiddels. In de veenpolders Hilversumse Meent (40 ha, naast Naardermeer)
en de Hoogwaterzones in de Wieden (120 ha) is in
de afgelopen jaren het waterpeil decimeters opgezet,
om hydrologische buffers te creëren tussen de natuurgebieden en omliggende, diep ontwaterde landbouwpolders. Deze buffers hebben niet alleen een enorme
aantrekkingskracht op moeras- en watervogels, maar
zuiveren ook het water.

De relatief hooggelegen veenmoerassen kunnen,
via open afwatering of wegzijging door de bodem,
als bron van kwalitatief goed water fungeren voor
de landbouw in de lager gelegen droogmakerijen.
Bergen langs de boezem
Naast inlaatpolders en waterconservering in venige
maalstopgebieden is er nog een derde mogelijkheid
voor waterberging in laag-Nederland en dat is vergroting van de boezem. Door poldergebieden aan de boezem toe te voegen kan de bergingscapaciteit aanzienlijk
worden vergroot, waardoor het in andere polders makkelijker wordt om het gewenste waterpeil te handhaven.
Ook hierbij kan gekozen worden tussen een landbouwvariant met een regeling van schade voor wateroverlast
en een variant waarbij de extra waterberging wordt
aangegrepen om nieuwe initiatieven te ontplooien
op het gebied van natuur, recreatie en een duurzame
zoetwatervoorziening.
De eerste experimenten beginnen zich af te tekenen.
Het Groninger Landschap start in 2000 het project
‘Water over Wolfsbarge’, waarbij de oeverlanden van
het Zuidlaardermeer als nieuw natuurgebied annex
waterzuivering en -berging worden ingericht.
Niet ver daar vandaan, bij het Lettelberterdiep, is het
Waterschap Noorderzijlvest begonnen met de inrichting
van een 90 hectare grote bergboezem. Interessant aan
dit project is dat het niet alleen bijdraagt aan vergroting
van de waterberging, maar dat ook slim gebruik wordt
gemaakt van de zwaartekracht. Door vanuit de hooggelegen boezem een permanente kleine waterstroom
door de bergboezem naar het laaggelegen landbouwgebied te sturen functioneert de bergboezem ook in
droge perioden als:
• paai- en opgroeigebied van vissen en andere waterorganismen;
• zuivering van boezemwater;
• leverancier van kwalitatief goed water aan de landbouw.
In Friesland hebben de gezamenlijke natuurorganisaties
het Wetterskip Fryslân aangeboden om een flink deel
van hun eigendommen (ca. 4.000 ha) beschikbaar te
stellen voor boezemvergroting, bergingspolders en
waterconservering. Van de 16 mm neerslag die het
waterschap extra moet bergen als gevolg van bodemdaling en zeespiegelrijzing, kan naar schatting 5,5 mm
worden opgevangen in de door natuurorganisaties aangeboden gebieden. Door samen met het waterschap de
laatste ontbrekende stukken grond te verwerven, kan
tevens een belangrijke impuls worden gegeven aan de
ecologische hoofdstructuur van Friesland. Met de uit-

Het Waterschap Noorderzijlvest presenteert de
nieuwe bergboezem aan het Lettelberterdiep bij
Groningen op 7 juli 2000.

breiding van de boezem hopen de natuurorganisaties
ook te bereiken dat er meer ruimte ontstaat voor een
natuurlijker peilbeheer. Het Wetterskip Fryslân gaat dit
voorstel nu samen met de natuurorganisaties uitwerken
en een eerste voorbeeldproject wordt voorbereid.
Bergen naar keuze
De lange inpolderingsgeschiedenis van laag-Nederland
laat een verandering zien van een uitgestrekt eilandenen waterrijk in een complex bouwwerk van boezems,
kades, polders, pompen en gemalen. Met het wegpompen van het water zijn honderden stukjes land aaneengegroeid, maar omdat dit vaak decentraal gebeurd is,
zijn er talloze, hydrologisch onafhankelijke, eenheden
ontstaan.
Waterberging in dit gebied kan voortbouwen op deze
enorme verscheidenheid en gebruik maken van de
mogelijkheden om decentraal beslissingen te nemen
over het waterbeheer.
Genoemd zijn al de voor de hand liggende keuzes om
diepe polders te gebruiken als tijdelijke inlaatgebieden,
terwijl hooggelegen veengebieden zich bij uitstek lenen
voor de ‘rijzende zomp’.
Er kunnen echter ook andere afwegingen aan de keuze
ten grondslag liggen. Zo zou waterberging rond
Wieringen het karakter van het oude eiland weer kunnen

Huidig beeld van de diepe polders in Zeevang,
die geschikt zijn als inlaatgebied. Polder Kleiput
(NAP -6 m) en Etersheimerbraak NAP -3,6 m),
op de voorgrond van Figuur 13 op pagina 28 en 29.
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versterken, als basis voor een nieuwe recreatieve
impuls. De Zeeuwse eilanden hebben een andere
opbouw, waarbij het voor de hand ligt om het schaarse
zoete water te bergen in de diepere polders, wat ook
vaak de oudste ontginningen zijn met een langere periode van bodemdaling. Hiervan profiteren dan de hoger
gelegen landbouwgronden in de jongste ontginningen,
waar de opslibbing vanuit zee het langst heeft plaatsgevonden.
Vanuit een algemeen principe om meer water te bergen
kunnen zo van regio tot regio grote verschillen in uitwerking ontstaan, die het eigen karakter van een streek
versterken.

Hans van der Vlist, dijkgraaf hoogheemraadschap Uitwaterende
Sluizen Hollands Noorderkwartier:
“Voor het veilig houden van de boezems in het Hollands Noorderkwartier zijn
sinds de wateroverlast van september 1994 zowel bemalings- als bergingsopties uitgewerkt. Het probleem van wateroverlast in onze drie boezemsystemen speelt pas op termijn, behoudens enkele lokale knelpunten. In het
plan ‘Levende Berging’ (1998) is de bergingsfilosofie uitgewerkt met drie
typen berging. [zie pagina 28 – red.]
Eén van de bergingslocaties ligt in Zeevang (ten noorden van Edam), op grote
afstand van de bemalen lozingspunten van de boezem. Er is een landinrichting
in voorbereiding. Zo’n 240 hectare zou – eventueel stapsgewijs – aan de
Schermerboezem kunnen worden toegevoegd in de vorm van drie bij elkaar
gelegen inlaatpolders. Daarmee vergroot je de boezem uiteindelijk met ruim
10% en realiseer je de ecologische hoofdstructuur op de overgang van het
Markermeer naar het binnendijkse veengebied boven Amsterdam. De aanpak
past in het streven naar grotere onafhankelijkheid van ons 100.000 hectare
groot beheergebied ten opzichte van het Markermeer- en IJsselmeerpeil.
Het Algemene Bestuur van Uitwaterende Sluizen heeft geoordeeld dat extra
berging qua veiligheid minstens zo effectief is als extra bemaling. We hebben
hetzelfde bedrag als we voor extra bemaling kwijt zouden zijn, beschikbaar
gesteld voor bergingsprojecten met meervoudige doelstellingen. De uitdaging
om van Zeevang een meervoudig succes te maken ligt nu bij anderen, onze
bijdrage ligt voor het grijpen!”

Figuur 14. Impressie van de hogesnelheidslijn op
palen door een rietveenlandschap met moerasvogels. Alternatief voor een donkere tunnel!
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Bergen van vloed

Boezemlanden aan de noordrand van het
Tjeukemeer (NAP -0,6 m) gaan iedere winter nog
onder water. In het voorjaar worden ze echter
weer leeggepompt.

Aan de zeezijde is Nederland uitgebouwd tot een schier
onneembaar fort. Zeeweringen, verhoogde duinen,
dijken met bestorte taluds en enorme dammen moeten
de door de wind opgejaagde vloed buiten houden zodat
een ramp als in februari 1953 nooit meer voor kan
komen. Traditioneel kiezen de Nederlanders voor de
harde lijnen: een gesloten kust, met in de Nieuwe
Waterweg een beweegbare afsluiting met de dimensies
van de Eifeltoren.
De Vlamingen, die bij Antwerpen met een soortgelijk
probleem zitten, lossen het heel anders op. Het water
mag de Westerschelde binnenkomen en tot bepaalde
hoogte stijgen, maar de echte stormvloeden worden
opgevangen in een hele serie gecontroleerde overstromingsgebieden achter de dijken.
De Vlamingen vangen het water soepel in het bekken
van de Schelde en haar zijrivieren op, de Nederlanders
keren het keihard tegen een schijnbaar onwrikbare
muur.

Met de grutto omlaag of met de roerdomp omhoog?
Veenweiden of veenmoerassen? Die keuze plaatst menig natuurliefhebber voor
een dilemma. Hele generaties zijn opgegroeid met roepende grutto’s boven de
Hollandse weilanden. Deze vogel is het symbool geworden voor een inmiddels
verouderde mengvorm van natuurbeheer en landbouw, die men via beheerssubsidies overeind probeert te houden. Dat we daarmee een vergankelijk
systeem van wegzakkende en oxiderende veenweiden in stand houden, nemen
we op de koop toe. De waardering voor het open gruttolandschap is zelfs zo
groot dat de hogesnelheidslijn er voor honderden miljoenen guldens onder
de grond wordt gewerkt.
Met diezelfde hoeveelheid geld zouden duizenden hectaren veenweiden kunnen
worden omgezet in waterrijke natuurgebieden, waar de bodemdaling stopt of
het veen zelfs weer omhooggroeit. Net als nu in het Naardermeer zou de treinreiziger kunnen uitkijken over rietmoerassen, waarin soorten leven als roerdomp,
lepelaar, zwarte stern, zilveren maan of otter. Net zo Nederlands en zelfs
zeldzamer dan de grutto, maar wel vertegenwoordigers van een authentiek
ecosysteem, dat een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan het waterbeheer in
West-Nederland.

Gecontroleerde overstromingsgebieden in het
estuarium
Hoogwater op een rivier kan dagen, soms zelfs weken
duren. Hoogwater aan zee duurt altijd maar kort, omdat
het altijd weer eb wordt en de watermassa’s, zelfs bij
aanhoudende storm, dan toch weer gaan dalen. Daarop
is het principe van de gecontroleerde overstromingsgebieden gebaseerd. Dijken keren ook hier het water,
maar bij een bepaalde kritieke hoogte van een stormvloed wordt het water over verlaagde delen van de
dijken in speciaal daarvoor ingerichte polders gelaten.
Dat instromen duurt maar enkele uren, want daarna
wordt het weer eb. De gecontroleerde overstromingsgebieden pakken net het hoogste deel van een stormvloed weg en beperken op die manier de gevaren voor
have en goed van de bevolking.
Dat heeft nog meer voordelen: de overstromingsgebieden kunnen worden ingericht als zout- of zoetwatergetijdengebied, door ook bij gewone vloedstanden een
beperkte hoeveelheid water in te laten. Dergelijke
spectaculaire natuurgebieden dicht bij grote bevolkingscentra kunnen de kwaliteit van leven voor veel mensen
blijvend verbeteren.
Antwerpen veilig
In Vlaanderen zijn al twaalf gecontroleerde overstromingsgebieden langs de Schelde en haar zijtakken
aangelegd. Plannen om een beweegbare zeewering te
maken zoals in de Nieuwe Waterweg zijn van de baan.
Daarvoor in de plaats worden nog enkele overstromingsgebieden ingericht.

Het grootste gebied (580 ha), de polder van Kruibeke,
Bazel en Rupelmonde (KBR) vlak bij Antwerpen,
is nu aan de beurt om ingericht te worden. Door deze
maatregel wordt de hoogste waterstand op de Schelde
bij Antwerpen met 30 - 50 cm omlaaggebracht.
Nieuw is dat de KBR-polder als natuurgebied met
een gedempt getij zal worden ingericht. Door ook bij
normale vloedstanden een beperkt watervolume de
polder in te laten, zullen de laagste delen veranderen
in een zoetwatergetijdengebied, zoals de Biesbosch
vroeger was. Dergelijke zoetwatergetijdengebieden
zijn zeldzaam geworden langs de West-Europese
estuaria, en hier wordt een aanzienlijke oppervlakte
hersteld.
De hogere delen van de polder, die slechts zelden onder
water komen te staan, worden begraasd door natuurlijk
levende kuddes paarden en runderen. Zoetwatergetij,
begrazing en lokaal voorkomende kwel van zoet bronwater uit de ondergrond zullen van de polder een bijzonder aantrekkelijk natuur- en recreatiegebied maken.
De instromende vloed valt van enkele meters hoogte
via watervallen in de polder, wat tot een spectaculair
schouwspel leidt. Dit zal het plezier dat mensen aan
dit natuurgebied kunnen beleven alleen maar vergroten.

In de Biesbosch zijn binnenkort weer getijden- en
rivierdynamiek gezamenlijk beleefbaar!
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Figuur 15. Opeenvolgende vloedstanden in het
Gecontroleerde Overstromingsgebied Kruibeke,
Bazel en Rupelmonde, langs de Schelde.
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Gecontroleerde overstromingsgebieden in Nederland
Enkele jaren geleden zijn er ook in Nederland ideeën
geopperd om langs de Westerschelde zoute overstromingsgebieden aan te leggen, met als voorbeeld de
Hedwigepolder in Zeeuws-Vlaanderen. Dit stuitte op
heftig verzet onder de Zeeuwse bevolking en het idee
werd weer ingetrokken. Hoe begrijpelijk deze reactie
ook is vanuit de emoties van de ramp van 1953, feit is
toch dat de zee zal blijven stijgen, dat het vloedvolume
van de Westerschelde zal blijven toenemen en dat de
dijken hoger en dus kwetsbaarder zullen worden.
Door het estuarium van de Westerschelde achterin,
tegen de Belgische grens, te verbreden, kan de veerkracht van het systeem vergroot worden. Gecontroleerde overstromingsgebieden kunnen ook hier, net
als in Vlaanderen, soelaas bieden.
In andere delen van de Nederlandse estuaria heeft het
bergen van vloed aan betekenis verloren door de aanleg
van de Afsluitdijk en de Deltawerken. Er zijn wel plannen om de spuicapaciteit van de Afsluitdijk te vergroten
en het IJsselmeerpeil èn de dijken mee te laten stijgen
met de zeespiegel. Toch wordt hiermee de veerkracht
maar beperkt vergroot. Op langere termijn zal ook hier
ruimte in de breedte moeten worden gemaakt, voor
situaties waarin hoogwater op de rivieren samenvalt
met noordwesterstorm op zee.
Ook rond de Biesbosch zijn extra overstromingsgebieden nodig. De laatste jaren zijn in dit gebied al enkele
polders teruggegeven aan het natuurlijke systeem. In de
nabije toekomst kunnen ook de Polder de Turfzakken,
de Polder Moordplaat en de Polder Lepelaar, op de
plek van het vierde spaarbekken dat niet doorgaat,
het overstromingsgebied vergroten.
Wanneer binnenkort de Haringvlietdam in meerdere
of mindere mate als stormvloedkering gebruikt gaat
worden, kan bovendien het karakter van deze gebieden
als zoetwatergetijdengebied verder worden versterkt.

(zie hoofdstuk 7 ‘Bergen
in de stad’ op pagina 40)
Dit waterwoud van gele plomp
met baars, brasem, rietvoorn en
snoek is een puur Nederlands
landschap, dat tot in de stad
kan doordringen.

7

Heftige buien of hoog water op de grote rivieren leiden
in nogal wat steden in Nederland al snel tot water in de
kelders en op de straten. Maar ook het stoppen van een
grondwaterwinning kan in de nabijheid tot opspelend
water leiden. Een meestromende Waalkade in Nijmegen
is voor velen een vertrouwd en zelfs geliefd beeld,
maar water in het Stedelijk Museum van Groningen,
tijdens de september-regens van 1998, leidt tot regelrechte schade. Oplossingen zoals het vergroten van de
ondergrondse bergingscapaciteit in riolen zijn kostbaar,
maar in feite ook waterverspillend.
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Bergen in de stad

In het stedelijke waterbeheer is in de afgelopen jaren al
een koerswijziging gaande. Na grootscheepse waterzuivering wordt nu ook de kwantitatieve waterafvoer niet
langer afgewenteld op het buitengebied. Ruimte scheppen in de stad zelf is daarbij het motto. In veel steden
wordt momenteel het bergingsoppervlak verdubbeld.
Maar de insteek van die maatregel is nog steeds voornamelijk technisch van aard, zoals ook de vormgeving
van water in de stad meestal weinig ruimte voor
fantasie of spontane natuurlijke processen toelaat.
In plaats van water als verloren bouwoppervlak te
beschouwen zou veel meer gedaan moeten worden om
water als extra kwaliteit te benutten. IJburg is een eerste
voorbeeld waarin gespeeld wordt met het alom aanwezige water, maar er is nog veel meer mogelijk op het

gebied van drijvende steden, of van stedenbouw waarbij
gebruik wordt gemaakt van getij of stroming. Water kan
het stedelijke leefmilieu interessanter en spannender
maken en de verbinding vormen met grootschaliger
natuur rond de stad.
Meer in detail kan wonen aan het water veel aantrekkelijker worden door gebruik te maken van de natuurlijke
eigenschappen van water. Je kunt woonmilieus creëren
aan en in schone en levende watersystemen, in plaats
van naast wijkparkjes met treurwilgen en beschoeide
gazonnetjes. Het stedelijke waterbeheer kan ruimte
scheppen voor glasheldere watergangen, met snoeken,
stekelbaars en salamanders, met zilverreigers op de
kant. Stedelijke overstromingsvlaktes moeten er komen,
die verder als openbare gebruiksruimte worden ingericht en waar tijdens en kort na heftige buien een wonderschoon waterspektakel te beleven is. In veel steden,
zelfs in laag-Nederland, is er voldoende hoogteverschil
om water te laten stromen. In steden die tegen een
helling liggen of langs een rivier (of beide!), zoals
Nijmegen, Venlo, Maastricht en Arnhem, kan het
helemaal een feest worden als het regent. Daarvoor
moet de watersysteemkennis bij stedenbouwers worden
vergroot en moeten ecologen leren op een professionele
manier in stedenbouwkundige vraagstukken te participeren.

Bergketens

Uit de voorgaande hoofdstukken blijkt de veelzijdigheid
van waterberging. Op iedere plek in het stroomgebied
dienen zich andere toepassingen aan. Op iedere plek
ook zijn er nieuwe mogelijkheden om waterberging
te combineren met andere maatschappelijke functies,
zoals veiligheid, drinkwater- en delfstoffenwinning,
natuurontwikkeling, recreatie en wonen aan het water.
Waar we nog niet bij stil hebben gestaan is dat de
verschillende vormen van waterberging elkaar positief
beïnvloeden en ook dat maakt waterberging tot een
duurzamere strategie dan versnelling van de waterafvoer, de plaatsing van pompen of het bouwen van
hogere dijken.
Het begint allemaal in de kleinste haarvaten van het
systeem: in bronnen, greppels en bergbeekjes, maar ook
in de slootjes en kwelplekken van de diepste polders.
Het langer vasthouden van water op deze plekken
werkt uiteindelijk door in het hele systeem, zoals iedere
vergroting van de sponswerking stroomafwaarts tot een
afvlakking van extremen leidt: lagere hoogwaterpieken
in rivieren en boezems, minder uitdroging in de zomer.

Nederland, het laagste deel van het totale stroomgebied,
is dat een vitaal inzicht. Niet meer afwentelen luidt
daarom op steeds meer plaatsen het credo.
Door op strategische locaties water te bergen en te conserveren verschaffen we onszelf ruimte op verschillende
niveaus. Ter plekke van de waterberging zelf doordat
zo’n berging een combinatie met andere ruimtegebruikers mogelijk maakt (bijv. drinkwaterwinning, natuur,
recreatie, wonen). Stroomafwaarts omdat meer ruimte
ontstaat voor andere functies dan pure hoogwaterafvoer.
Berging in de kleinste haarvaten is uiteindelijk dus
ook van invloed op discussies over het peilbeheer van
het IJsselmeer, de inrichting van het Groene Hart of
de opening van het Haringvliet. Die invloed is nu nog
hoofdzakelijk theoretisch van aard, maar dit kan snel
veranderen omdat waterberging een sneeuwbaleffect
in zich heeft. Door waterberging bovenstrooms ontstaat
stroomafwaarts meer ruimte.

Afvoerversnelling zorgt stroomafwaarts voor problemen. Vertraging van de aanvoer zorgt stroomafwaarts
juist voor grotere marges in het waterbeheer, waardoor
ook een evenwichtiger keuze ten opzichte van andere
maatschappelijke functies kan worden gemaakt.
Voor het waterbeheer en de ruimtelijke ordening van

Frans Tielrooij, voorzitter commissie Waterbeheer 21e eeuw:
“Geef het water de ruimte en de aandacht die het verdient.
Dat is eigenlijk in één zin het advies van de commissie Waterbeheer 21e eeuw
over de toekomst van de waterhuishouding van Nederland. Het gaat namelijk niet
alleen om veiligheid en het voorkomen van wateroverlast, maar ook om het totale
waterbeheer, waarin we af moeten van de strategie van het afwentelen van
problemen naar buiten het eigen stroomgebied. Nu nog sneuvelen vele ruimtelijke plannen in sectorale schoonheid. Er moet ruimte voor water gemaakt worden,
onder meer door het invoeren van een watertoets bij alle grootschalige ruimtelijke ingrepen in ons land. Ten slotte heeft de commissie zich gebogen over misschien wel de hamvraag: vind je maatschappelijk en bestuurlijk draagvlak voor
de maatregelen?

De ondergelopen Waalkade in Nijmegen bij hoge
rivierstand.

Opvallend geluid uit de discussierondes met allerlei soorten organisaties is dat
water meer en meer als bondgenoot wordt beschouwd en niet langer als vijand.
Investeren in de waterhuishouding wordt dan ook meer een kwestie van het
bouwen van allianties met bijvoorbeeld de stedenbouw, de landbouw en natuur.
Daarvoor is een goede sturing nodig, een kosten-batenanalyse en aansprekende
leerprojecten. Daarom moet ons advies eigenlijk iedereen die met de ruimte in
Nederland bezig is aanspreken.”
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Watersport

Van landbouw naar waterbouw
Waterbouw in de klassieke zin van het woord is
eigenlijk meer landbouw. Dikwijls bedoeld om een
zo groot mogelijk landoppervlak droog te houden
en beschikbaar te hebben voor voedselproductie.
Deze brochure maakt duidelijk dat er in Nederland,
maar ook in de omringende landen, behoefte is aan
een nieuw soort waterbeheer, die zich meer op voordelen van water ten opzichte van land richt.
Natuurlijk zijn er al wat voorzichtige pogingen op het
gebied van natuurlijke waterbuffering, wonen op het
water of openbaar vervoer via het water, maar ten
opzichte van het traditionele landgebruik zijn het nog
marginale ontwikkelingen. De hoge ambities in de
overheidsnota’s van de afgelopen jaren, waarin
begrippen als ‘integraal’ en ‘waterbeheer’ de plaats van
‘sectoraal’ en ‘beheersing’ overnemen, worden in de
praktijk vaak nog niet gehaald. Klassieke oplossingen
worden vaak verkozen, omdat we het zo gewend zijn,
haast hebben of geen grond willen opofferen aan water!
De landbouwachtergrond, die velen van ons hebben,
maakt het moeilijk om objectief naar de voordelen van
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zo’n modern waterbeheer te kijken. Verandering van
land in water stuit op veel emotionele weerstand, ook
al zijn de economische voordelen legio. Het wordt nog
te vaak als een intellectuele hobby afgedaan, terwijl
het in feite om een ontluikende topsport gaat, een
exportproduct van formaat als we er goed mee omgaan.

In deze brochure is voornamelijk materiaal verwerkt
uit onderstaande studies:

Opleidingscentrum Nederland
Nederland heeft een ideaal klimaat om het moderne
waterbeheer in al zijn veelzijdigheid te ontwikkelen:
• we hebben een fantastisch watersysteem binnen onze
grenzen: van beek tot zee en van zoet naar zout;
• er is een groot kennisnetwerk van de klassieke
waterbouw, als belangrijke voedingsbodem voor
nieuwe initiatieven;
• de maatschappelijke belangstelling voor nieuwe
strategieën op het gebied van ruimtegebruik,
water- en natuurbeheer en de inrichting van de
woonomgeving is groeiende;
• er zijn al diverse voorbeeldprojecten in de
verschillende deelgebieden van het watersysteem.

Toekomst voor een Grindrivier
Provincie Limburg (1991)

Bij het verder ontwikkelen van deze kwaliteiten is het
zaak om, net als bij topsport, niet alleen aan de techniek
te werken, maar ook aan de ruimte ‘tussen de oren’.
We moeten een mentale omschakeling maken van
waterbouw naar waterbeheer, van plattelandsdenken
naar stedelijk denken, van Nederlands naar Europees.

Land en water: opleidingscentrum Nederland!

Ook de presentatie zal moeten verbeteren. Veel plannen
voor ontpolderingen of de aanleg van bergingsgebieden
worden nu nog met een hoog bulldozer-gehalte gepresenteerd en stuiten al gauw op de ‘Not In My Back
Yard’-reactie. Analoog aan het succes van de nieuwe
natuurgebieden zal gewerkt moeten worden aan een
sfeer waarbij het een voorrecht wordt om betrokken
te raken bij zo’n modern waterbouwproject.
Door in plaats van de beperkingen juist de maatschappelijke meerwaarde van waterberging zichtbaar te
maken (veiligheid, natuur, recreatie, drinkwater) zouden
dorpen, steden en landstreken zich moeten verdringen
om zulke projecten binnen te halen. Dan pas ontstaat
een echte basis voor samenhangend waterbeheer.

Plan Ooievaar
D. de Bruin e.a.
Gelderse Milieu Federatie (1987)

Levende Rivieren
Wereld Natuur Fonds (1992)
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