Klimaatbuffers in perspectief: succes- en faalfactoren.
Auteurs: Marjolein Sterk (ARK Natuurontwikkeling)
December 2013

Sinds 2006 werkt de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) bestaande uit ARK
Natuurontwikkeling, de12landschappen, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer,
Vogelbescherming Nederland, Waddenvereniging en Wereld natuur Fonds aan de
realisatie van klimaatbuffers door heel Nederland. De Coalitie heeft in die periode
veel werk verzet. Er zijn twintig gebiedsprojecten en tien strategische projecten
gerealiseerd. En elk project was maatwerk. In dit document staat een overzicht
van succes- en faalfactoren, met betrekking tot bestuurlijke aspecten, van de
verschillende projecten. Daar waar de informatie voorhanden was, zijn de
betreffende projecten horende bij de factoren als voorbeeld genoemd.
Noord, oost, zuid, west. Hoog Nederland of laag Nederland, elk
klimaatbufferproject heeft verrassende samenwerkingsverbanden opgeleverd.
Tussen bijvoorbeeld private partijen, overheden en ngo’s zowel nationaal als
internationaal. En zodra die click er is, worden er topprestaties geleverd. Zo is in
het Kempen~Broek een grensoverschrijdend natuurgebied ontstaan waar zowel
aan Belgische als aan Nederlandse zijde maatregelen zijn genomen om water
langer vast te houden. Bovendien heeft dankzij het vertrouwen dat de overheid
had in ARK zeer vlotte kavelruil plaatsgevonden waardoor niet alleen de natuur,
maar ook recreatie, landbouw en waterbeheer profiteren. Een punt van aandacht
is dat partners elkaars taal moeten beheersen om succesvol samen te werken.
Dit was zeker niet bij alle projecten het geval waardoor processen stroef
verliepen zoals bij de IJsselpoort (Natuurmonumenten). In de praktijk blijken
klimaatbuffers een katalysator voor gebiedsprocessen. Door het potje geld van
het Ministerie van I&M dat elke CNK-partner als startgeld kon investeren, kwam
er voldoende co-financiering van betrokken partijen zodat het project vaak groter
uitpakte dan verwacht. Bovendien zorgde inbreng van eigen grond voor een
vlotte start. Gelijker tijd ervaren verschillende projecten een starheid dat
wanneer zij geen landelijke opgave zijn, ook geen aanspraak kunnen maken op
landelijke financiering. Bovendien kan het gebeuren dat bijvoorbeeld een
verantwoordelijke wethouder door een incident gebonden is en zich niet kan
uitspreken over een klimaatbuffer. Terwijl deze politieke steun vaak wel
doorslaggevend is voor het slagen van een project. Hoe groter het draagvlak
voor de bijbehorende visie, des te krachtiger was de katalyserende werking van
klimaatbuffers. Zo heeft project Schoonwatervallei Castricum van Landschap
Noord-Holland een wenkend lange termijn perspectief om dit gebied nog mooier,
duurzamer en bovendien klimaatbestendig te maken samen met de agrariërs,
recreatie en waterschappen. In Beuningen (ARK) heeft men ervaren dat een
samenwerkingsverband met één spreekbuis als zeer prettig wordt ervaren door
bijvoorbeeld de plaatselijke bevolking. Maar er zijn ook voorbeelden waar het
zoeken naar nieuwe kansen achterwegen blijft. Dit wordt voornamelijk

veroorzaakt doordat partners elkaars problemen niet adopteren waardoor
samenhorigheid mist.
Dit soort projecten met veel partners, verschillende grondeigenaren en
lokaal/regionale opgaven hebben veel te lijden onder een snel wisselende
landelijke overheid. Als het Haagse beleid regelmatig een andere koers gaat
varen, is planvorming onmogelijk. De Hunze (de12landschappen) liep daardoor
bijna haar financiering mis. En Schieveen van Natuurmonumenten heeft zich op
het laatste moment teruggetrokken toen de kans groot werd dat een wet rondom
moerassen in de buurt van vliegvelden binnen de projecttijd bekrachtigd ging
worden. Op lokaal niveau zorgt de stroperigheid van vergunningverlening dat de
start van het project lang op zich laat wachten. Deze actieradius loopt niet
parallel met die van het beheer, het bestuur en het geduld van grondbezitters.
Zo heeft Ooijen-Wanssum van Staatsbosbeheer lang moeten wachten met haar
werkzaamheden waardoor projecten kosten kunnen oplopen door meer
arbeidsuren, stijgende grondprijzen en extra beheerskosten voor bijvoorbeeld
extra maaien. Door de bestuurlijke onzekerheid zijn er partners die hun
activiteiten en resultaten liever voor zichzelf houden om ook in de toekomst nog
met iedereen door een deur te kunnen en dat komt niet ten goede aan de
transparantie.
De projecten Zeegras van de Waddenvereniging, zuid-west Ameland van
Staatsbosbeheer en de Zachte Zandmotor van het Fryske Gea hebben een
hoog experimenteer gehalte wat onzekerheid over de resultaten met zich
meebrengt. Ervaring leert dat alle resultaten leerzaam zijn voor projectpartners
en ook voor externen. Het honoreren van dit soort projecten door in dit geval het
Ministerie van I&M bleek dus een kans om de klimaatbuffer aanpak een stap
verder te brengen. Uit de interesse van buitenlandse bezoekers en een artikel in
Nature geschreven door een internationaal gezelschap blijkt dat we met
klimaatbuffers een exportproduct hebben ontwikkeld. Het experimentele karakter
van een aantal klimaatbufferprojecten versterkt het beeld dat de toepasbaarheid
breed is, en dat is alleen mogelijk door actieve governance en integratie in
beleidsvorming.
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1. Korte beschrijving
De Afsluitdijk is toe aan een flinke opknapbeurt. In 2006 is de Afsluitdijk getoetst aan de norm voor
waterveiligheid. Toen bleek dat er verbeteringen nodig zijn om het achterland ook in de toekomst
veilig te houden.
Afgelopen jaren is er gedacht over de manier waarop de Afsluitdijk in de toekomst de veiligheid kan
blijven garanderen die het nu biedt. Rond 2009-2010 leken de plannen veelbelovend. De Afsluitdijk is
natuurlijk een icoon voor waterbouwend Nederland en een opknapbeurt kan goede perspectieven
bieden voor duurzaam watermanagement. Duurzaam met technische renovatie, maar ook ruimte
voor natuur, recreatie en mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie. Een goed project
om het gedachtengoed van de Natuurlijke Klimaatbuffers ook daar te laten landen. Een strategische
lobby was nodig om niet terug te vallen in de klassieke dijkenbouw. De Waddenvereniging heeft
energie gezet op lobby in de Structuurvisie ‘Toekomst Afsluitdijk’ van de overheid.
Inmiddels is op het budget gekort en door het Rijk gekozen voor een overslagbestendige dijk. Bij zeer
uitzonderlijke stormen kan zeewater over de dijk slaan. De dijk wordt over de hele lengte versterkt
met een sterkere toplaag. Ook worden de spui- en schutsluizen versterkt. Met deze verbeteringen
biedt de Afsluitdijk tot halverwege deze eeuw bescherming tegen hoogwater.
Rijkswaterstaat realiseert deze werkzaamheden in samenwerking met de provincies Fryslân en
Noord-Holland, en met de gemeenten Sudwest Fryslân, Hollands Kroon en Harlingen. Het Rijk is
verantwoordelijk voor het versterken van de veiligheid en vergroting van de afvoercapaciteit. De
regio is verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie
en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. In 2015 wordt gestart met de maatregelen om de Afsluitdijk te
versterken.

2. Geplande maatregelen en resultaten
De lobby van de Waddenvereniging heeft ertoe geleid dat de gedachte van de Natuurlijke
Klimaatbuffers voor een deel is opgenomen in de Structuurvisie ‘Toekomst Afsluitdijk’. In deze
Structuurvisie van het rijk worden verschillende alternatieven beschreven. Ook wordt hier gesproken
over ruimte voor zoet-zoutovergang en vispasseerbaarheid en ruimte voor natuurvriendelijke oevers
aan de koppen van de Afsluitdijk. Van juni 2010 t/m december 2011 is door de Waddenvereniging
ingezet op beleid beïnvloeding op de plannen van het rijk.
De volgende fases zijn doorlopen:
Fase 1.

De Waddenvereniging en de Vereniging tot Behoud van het IJsselmeer (VBIJ) hebben
verschillende natuurorganisaties uitgenodigd om mee te denken met een
toekomstperspectief en gedeelde visie, als tegengeluid tegen versobering van de
plannen rondom de Afsluitdijk. In november 2010 heeft dat tot publicatie van een
streefbeeld geleid: ‘Afsluitdijk Natuurlijk Veilig’. In januari 2011 is dit boekje
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gepresenteerd aan Annemiek Nijhof, de toenmalige Directeur Generaal Water van
het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het boekje is verder breed verspreid
tussen inhoudelijke doelgroepen en tevens gestuurd naar fracties van de Tweede
Kamer.
Fase 2.a.

In december 2010 is een ‘Schetsschuit’ georganiseerd om de plannen uit de
publicatie concreet te maken. De Waddenvereniging deed dit in samenwerking met
o.a. Dienst Landelijk Gebied en het Deltaprogramma Waddenzee . De
verantwoordelijke ambtenaren voor de Rijksstructuur Visie Afsluitdijk waren
aanwezig.

Fase 2.b.

In februari 2011 zijn het VBIJ en de Waddenvereniging benaderd door ‘Projectgroep
toekomst Afsluitdijk’ om de zogenoemde natuurambitie in de Rijksstructuurvisie
Afsluitdijk verder in te vullen. Op aandringen van de Waddenvereniging is dit gedaan
in een bredere groep natuurorganisaties onder aanvoering van het Programma Rijke
Waddenzee.
Ondertussen presenteerde in mei 2011 de Adviescommissie Afsluitdijk (Nijpels) haar
advies. De inhoud van het advies was wat natuurambitie betreft bijzonder
teleurstellend en de Waddenvereniging heeft dit in landelijke media laten landen.

Fase 3.

In juli 2011 is de Rijksstructuur Visie verschenen. De natuurambitie zoals
vormgegeven door de natuurorganisaties waren slechts ten dele terug te vinden.
Daarom is een brief gestuurd namens deze organisaties aan de Staatssecretaris van
I&M. Hierin werd aangegeven teleurgesteld te zijn over de sobere natuurambitie. De
inhoud van deze brief is tevens gecommuniceerd naar de Kamercommissies I&M en
EL&I én de landelijke pers.

Fase 4.

De Waddenvereniging heeft in afstemming met collega organisaties besloten om te
interveniëren tussen de bestuursovereenkomst tussen Rijk en regionale overheden.
De inzet is om een project met natuurambitie dat op kleinere schaal laat zien wat het
potentieel is van Natuurlijke Klimaatbuffers bij grootschalige projecten als de
Afsluitdijk: de Vismigratierivier.
Kern van het project is de aanleg van een slingerende ecologische verbinding voor vis,
gelokaliseerd naast de spuisluizen van Kornwerderzand. Door de grote lengte van de
rivier (6 kilometer) is de overgang van zout naar zoet water geleidelijk, waardoor veel
soorten trekvissen van de Waddenzee naar het IJsselmeer kunnen zwemmen. Aan
beide kanten is de rivier af te sluiten, zodat zout water uit de Waddenzee de
zoetwatervoorraad in het IJsselmeer niet aantast. Door de afsluitbaarheid is er
evenmin een risico voor de veiligheid.

3. Monitoring en uitgevoerd onderzoek
De volgende bronnen zijn gebruikt bij deze evaluatie:
-

Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, december 2011.
Eindrapportage strategische klimaatbuffer Afsluitdijk als Natuurlijke Klimaatbuffer.
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Vismigratierivier. Artist Impression, Dienst Landelijk Gebied

4. Beïnvloedingsmiddelen en effecten
Structuurvisie Toekomst Afsluitdijk
Lobby inspanning
Inbreng in de
Rijksstructuurvisie
(‘Structuurvisie
Toekomst
Afsluitdijk’)

Inzet
De keuze voor een
overslagbestendige dijk in plaats
van klassieke dijkversterking.

Veiligheid waarborgen met behulp
van natuurlijke processen.
Voorkomen van het nemen van
grootschalige maatregelen aan de
kant van de Waddenzee, waardoor
waardevol habitat verloren gaat.
Het nemen van maatregelen aan
de IJsselmeerzijde om de harde
grens tussen het zoete IJsselmeer
en de zoute Wadden te verzachten
en de beperkte natuurwaarde aan
de IJsselmeerkant te verhogen.
Zorg voor betere mogelijkheden
voor vismigratie.
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Resultaat
Er is gekozen voor een
overslagbestendige dijk (no regret
maatregel), een variant waarbij water
over de dijk kan slaan, bij zeer
uitzonderlijke stormen. Dus in plaats
van traditionele dijkversterking door
verhogen en verbreden wordt de dijk
overslagbestendig gemaakt.
Geen concrete maatregelen. Mogelijk
ruimte voor natuurlijke processen in de
toekomst.
Deze grootschalige plannen zijn door
natuurorganisaties en wetenschappers
getoetst en als onhaalbaar of
onwenselijk aangemerkt.
Deze inzet is duidelijk terug te vinden in
de natuurambitie. Helaas niet in
concrete maatregelen maar wel is er in
de toekomst ruimte gecreëerd voor
activiteiten op dit gebied.
Aan het eind van 2011 is hard gewerkt
door de Waddenvereniging en het VBIJ
aan de ideeën voor een
vismigratierivier. De vismigratierivier
maakt deel uit van het programma De
Nieuwe Afsluitdijk. Daarmee is het een
directe vertaling van de ambitie Natuur
uit de Ambitieagenda Afsluitdijk. Het
rapport is een goede stap richting de
realisatie van de ambitie Natuur.

Zorg altijd voor minder schade van
grote zoetwaterbellen naar de
Waddenzee.

Behoud van de open ruimte.
Duidelijkheid over de kansen van
meekoppelen van andere functies.
Duidelijkheid over kosteneffectiviteit berekening.

Het is nog onduidelijk of er een extra
spuimiddel komt in de Afsluitdijk of dat
er gepompt gaat worden. In het laatste
geval zijn er zeker mogelijkheden om de
zoetwaterstromen meer te verspreiden
(namelijk niet langer afhankelijk van
getij)
Open ruimte is gewaarborgd.
Meekoppelkansen op het vlak van
recreatie en het opwekken van energie
zijn benoemd.
Is meegenomen in de afweging om te
kiezen voor een overslagbestendige
dijk.

Samenvatting beïnvloeding
Toelichting:
• Aannemelijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Bewezen: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten.
• Een effect is of aannemelijk of bewezen. M.a.w. slechts een van deze twee vakjes moet
worden ingevuld.
• Het vakje ‘aannemelijk’ of ‘bewezen’ wordt gevuld met een kleur. Daarvoor wordt de word
functie ‘arcering’ gebruikt (symbool is een emmertje dat wordt leeg gegoten). Gebruik de 2e,
3e, 4e en 5e standaardkleur (resp. rood, oranje, geel en lichtgroen):
o
= effect is negatief
o
= effect is positief, maar gering
o
= effect is positief en significant
Resultaten/ Effecten
Lobby (via Vogelbescherming Nederland) voor het
natuurvriendelijker maken van de IJsselmeer- en de Waddenzeekant
van de Afsluitdijk, en het vergroten van het voedselaanbod voor
schelpdieretende vogels.
Beïnvloeding van de structuurvisie ‘Toekomst Afsluitdijk’ met
daarbij de overslagbestendige dijk (RWS) tot gevolg
Initiatief van een vismigratierivier is bij de lobby op gang gekomen
(verzachten harde scheidslijn zout/zoet)samen met VBIJ
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Projectplan Klimaatbuffer Anserveld, Leisloot en Ootmaanlanden e.o., 17 juli 2012

1. Korte beschrijving
Medio 2010 is gestart met de uitvoering van de herinrichting van het Dwingelderveld welke gericht is
op systeemherstel. Dit herstel betekent vernatting van de heidegebieden en herstel van slenken, die
het water vertraagd afvoeren naar de lager gelegen beekdalen en landbouwgronden aan de randen
van het natuurgebied. De centraal in het gebied gelegen landbouwenclave van het Noordenveld is
aan de landbouw onttrokken en omgevormd (greppels, sloten en watergangen zijn gedempt),
waardoor het natuurgebied met 200 ha is vergroot. Een deel van de waterberging wordt gerealiseerd
in het Dwingelderveld en dit draagt bij aan de realisatie van de regionale wateropgave. De afgelopen
jaren was al regelmatig sprake van wateroverlast, onder andere in Meppel.
Aanvullend op de maatregelen die zijn uitgevoerd in het Dwingelderveld zullen op de flanken van het
Dwingelderveld in het kader van het project Anserveld, Leisloot en Ootmaanlanden
klimaatbufferende maatregelen worden uitgevoerd in het Anserveld en de Leisloot (totale berging
van 50.000 m³). Daarnaast biedt de inrichting van de Ootmaanlanden mogelijkheden voor het
creëren van een klimaatbuffer op de flanken van het Holtingerveld. De inrichting van de
Ootmanlanden levert een berging van 600.000 m³ op.
Het klimaatbufferproject Anserveld, Leisloot en Ootmaanlanden Dwingelderveld heeft het volgende
doel:
“Ongewenste verdroging en wateroverlast in het afwateringsgebied van het Dwingelderveld en
Holtingerveld tot een minimum beperken en gelijktijdig de natuurlijke waarden en recreatieve
belevingswaarde van het gebied versterken, waardoor deze gebieden kunnen functioneren als
belangrijke klimaatbuffer en als voorbeeldproject voor overige projecten in Nederland. Daarnaast
draagt de klimaatbuffer bij aan de realisatie van de regionale wateropgave”.
De kosten van de uitvoering van de plannen Anserveld, Leisloot en de Ootmanlanden zijn geraamd
op € 3.299.000.
Tot op heden (januari 2014) is er vooral geld uitgegeven aan het verwerven van gronden. Wat betreft
de Klimaatbuffer is er nog geen schop in de grond gegaan.

Verwachte effecten
Anserveld /Leisloot
De inrichting van het Natura 2000 gebied Dwingelderveld is gericht op systeemherstel. Dit betekent
vernatting van de heidegebieden op het plateau van het Dwingelderveld en herstel van de
oorspronkelijke afwateringspatronen: herstel van het systeem van slenken en aaneengeschakelde, in
elkaar overstromende, komvormige laagten die het water vertraagd afvoeren naar de lager gelegen
beekdalen en landbouwgronden aan de randen van het natuurgebied. Inrichting van het Anserveld
en het Leislootgebied is cruciaal voor het volledig herstel van de natuurlijke afwatering.
In de huidige situatie moet het peil rond de Davidsplassen in extreme situaties hoger gehouden
worden dan gewenst, in verband met mogelijkheid van frequente overstroming van kwetsbare
heidevegetaties in het benedenstroomse Leislootgebied. Door inrichting en herstel van de slenk in
het Anserveld kan het peil rond de Davidsplassen lager ingesteld worden en kan een tijdelijke stuw in
het natuurgebied opgeruimd worden. Vernatting van het Anserveld kan tevens tot
kwaliteitsverbetering leiden van het Drostenveen en omgeving en van het hoogveentje op de flank
van de Anserdennen. Inrichting en herstel van het slenkpatroon van het benedenstroomse
Leistroomgebied zorgt voor vernatting van het gebied door de vertraagde afvoer. In het voorjaar en
zomer zullen de grondwaterstanden langzamer uitzakken waardoor herstel en verbetering van de
kwaliteit van natte heide - en slenkvegetaties zal optreden.
Ootmaanlanden
De voorgenomen maatregelen leiden tot vernatting in de Ootmaanlanden e.o. door gebiedseigen
water vast te houden, in combinatie met verhoging van de grondwaterstanden en toestaan van
inundatie van water uit de Oude Vaart. Hierdoor kan herstel optreden van gradiëntsituaties met
(lokale) kwel in de Ootmaanlanden. Doeltypen kunnen zijn o.a. nat heischraal grasland, kleine
zeggenvegetaties en in de laagste delen overgangen naar veldrusschraalland, en wat basenrijkere
natuurtypen als dotterbloemhooiland. In de bosvariant een overgang van gagel en wilgstruweel naar
elzen-berkenbroek en elzenbroekbos. Een dergelijke vernatting kan ook tot verbetering leiden van
een aantal habitattypen in het Holtingerveld, zoals de bosveentjes en de slenk met het vochtige
heide - en hoogveencomplex Uffelterveen/Kolonieveen.

2.

Monitoring en uitgevoerd onderzoek

T.b.v. de vergunningverlening voor de inrichtingsmaatregelen in het Anserveld, Leisloot en
Ootmaanlanden zal er vooronderzoek plaatvinden m.b.t. archeologie en flora en fauna. In het
projectplan is niet voorzien in monitoring nadat de inrichting heeft plaatsgevonden.

3. Effecten van klimaatverandering
a. Effecten op de veiligheid

Hoge beek- en rivierafvoeren
Afwatering op zee
Verschil waterpeil zeespiegel
en polderpeil
Stabiliteit
zeewering/waterkering
Verandering natuurlijke
processen (sedimentatie)

Effect
Door de inrichtingsmaatregelen wordt de afvoer vertraagd en de
piekafvoeren beperkt.
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.
Door het herstellen van de geleidelijke overgangen in nat en droog,
voedselrijk en voedselarm, hoog en laag neemt de ecologische
amplitude aanzienlijk toe en zal de biodiversiteit ook gaan
toenemen.

b. Effecten op het watersysteem

Lage zomerafvoer

Hoogwaterpiek, of neerslagpiek (T= 10 of
T=100)

Natuurlijke overgangen land-water

Verontreiniging, invloed op waterkwaliteit

Zuurstof, botulisme, algen
Grondwaterpeil

Effect
Inrichting en herstel van het slenkpatroon van het
benedenstroomse Anserveld-/Leistroomgebied zorgt
voor vernatting van het gebied door de vertraagde
afvoer. In het voorjaar en zomer zullen de
grondwaterstanden langzamer uitzakken waardoor
herstel en verbetering van de kwaliteit van natte heide
- en slenkvegetaties zal optreden. In de
Ootmaanlanden zijn hoge grondwaterstanden gewenst
om de wegzijging uit het Holtingerveld te verminderen
en de verdroging op te heffen.
In de Ootmaanlanden Is er extra capaciteit voor de
opvang van toenemende piekafvoeren van de Oude
Vaart gecreëerd (450.0000m3 berging). Door het
nemen van inrichtingsmaatregelen kan hier bovendien
nog eens 150.000 m3 water extra worden
vastgehouden.
De uit te voeren inrichtingsmaatregelen dragen bij aan
natuurlijke overgangen land-water, zo worden zowel in
de het Anserveld als in de Ootmaanlanden bestaande
slenken geactiveerd. In natte omstandigheden kan hier
het water zijn weg vinden.
In de Ootmaanlanden kan waterberging van
gebiedseigen water leiden tot afkoppeling van het
landbouwwater, met een betere waterkwaliteit tot
gevolg.
n.v.t.
De grondwaterstanden worden verhoogd.

Overige

In het Anserveld en het Leislootgebied kunnen jaarlijkse
inundaties gaan optreden als gevolg van het activeren
van bestaande slenken .

c. Effecten op de natuur

Robuustheid natuurgebieden (corridor,
dynamiek, etc.)
Veerkracht systeem (meegroeien met
klimaateffecten)
Omzetten/verandering van het
ecosysteem

Biodiversiteit (verschenen/verdwenen
soorten en habitats en aantallen)

Plaagorganismen
Beheerbaarheid

Overige

Effect
Door het uitvoeren van de maatregelen in het
Dwingelderveld en in de Ootmanlanden wordt de EHS
versterkt. Zie verder onder 2.
Extreem hoge beekafvoeren worden beperkt door de
toename van het waterbergend vermogen tengevolge
van de inrichting.
Verstoring van ecologische relaties wordt opgeheven,
doordat scherpe grenzen binnen de gebieden worden
opgeheven. De oppervlakte en kwaliteit van natte en
droge heide neemt toe, overeenkomstig de kerndoelen
van het Natura 2000-gebied.
Door het herstellen van de geleidelijke overgangen van
nat naar droog, voedselrijk en voedselarm, hoog en laag
zal de biodiversiteit gaan toenemen. Het leefgebied van
de kamsalamander wordt uitgebreid door zes nieuwe
poelen te graven in het Noordenveld en het Kloosterveld.
Inrichting van Anserveld en Leislootgebied draagt bij aan
ontwikkeling en herstel en verbetering van kwaliteit van
natte heide, heischraal grasland, actief hoogveen,
slenkvegetaties met snavelbiezen, zure vennen en
mogelijk berkenbroekbos. Inrichting van Ootmaanlanden
biedt mogelijkheden voor nat heischraal grasland, kleine
zeggenvegetaties, veldrus schraalland en
dotterbloemhooiland. Doelsoorten van de
Ootmaanlanden zijn kamsalamander, roodborsttapuit en
paapje.
n.v.t.
Inrichting van het Anserveld en Leisloot leidt tot een
versterking van de beheerbaarheid van het
Dwingelderveld. In het Dwingelderveld zullen minder
hoge waterstanden voorkomen, dat zal kwetsbare
vegetaties in dit gebied ten goede komen.
In het Dwingelderveld neemt het aantal natuurtypen toe
en vooral ook de geleidelijke overgangen tussen de
natuurtypen. Hierdoor vermindert de natuurstress, die is
gekoppeld aan scherpe grenzen, aanzienlijk. De variatie
in vochtigheid en waterstanden versterkt dit effect.
Oplossing van de verdrogingsproblemen in de
Ootmaanlanden kan tot verbetering leiden van de
kwaliteit van de heide en hoogveenvegetaties in het
Holtingerveld.

d. Economische effecten

Beschikbaarheid zoet
water
Beschikbaarheid
koelwater
Aantrekkelijkheid nabije
woonmilieus
Recreatieve
mogelijkheden
Kosten waterbeheer
kosten terreinbeheer
Beschikbaarheid water
landbouw in droge
periodes
Bufferen teveel water
landbouw
CO2-opslag
Overige

Effect
Kwelwater wordt langer vastgehouden, waardoor mogelijk in drogere
perioden de Oude Vaart meer water afvoert dan in de huidige situatie.
Functies benedenstrooms kunnen daarvan profiteren.
n.v.t.
Het Anserveld, Leisloot en Ootmaanlanden worden meer natuurlijk
ingericht. Dat zal de aantrekkelijkheid van het woonmilieu verhogen. De
maatregelen zullen zo worden uitgevoerd dat bewoners en bedrijven
geen overlast zullen ervaren.
Er vindt natuurontwikkeling plaats, waar de lokale middenstand en
recreatieve ondernemingen van kunnen profiteren. Zo is er direct naast
de Ootmaanlanden een camping gelegen. Deze camping zal profiteren
van de inrichtingsmaatregelen.
Deze kosten zijn niet begroot. Door het voorkomen van wateroverlast in
het laaggelegen Meppel zullen er in ieder geval veel kosten worden
bespaard.
Deze kosten zijn niet begroot. Vergoeding voor het beheer van de in te
richten ha’s komt onder de systematiek van Subsidieregeling Natuur- en
Landschapsbeheer (SNL) te vallen.
De inrichtingsmaatregelen zullen naar alle waarschijnlijkheid geen effect
hebben op de beschikbaarheid van water voor de landbouw in droge
periodes.
De inrichtingsmaatregelen vinden plaats op natuurterreinen. Lager
gelegen landbouwgronden zullen hierdoor minder snel overlast
ondervinden van te hoog water.
Vernatting van het Anserveld/ Leisloot en de Ootmaanlanden kan
bijdragen aan het voorkomen van veenoxidatie.
Er is geen groot bedrijfsleven dat profiteert van de klimaatbuffer.

e. Effecten leefklimaat

Waterschade aan gebouwen

Overstromen riolen
Temperatuur tijdens
hittegolven

Effect
Het langer vasthouden van water in het Dwingelderveld/Anserveld
Leisloot en het vasthouden en bergen van water in de
Ootmaanlanden voorkomt wateroverlast voor de bebouwing van
Meppel, Ruinerwold en Ruinen. De maatregelen in de
Ootmanlanden dragen bij aan het WB21-opgave voor het
stroomgebied van de Oude Vaart (lokaal en regionaal vasthouden
en bergen en vertraagd afvoeren). Hierdoor vermindert dat kans op
wateroverlast benedenstrooms onder meer in Meppel.
Bovenstrooms vasthouden en bergen kan er aan bijdragen dat
riolen benedenstrooms (Meppel) minder snel vollopen.
n.v.t.

Fijnstof

n.v.t.

2. Samenvatting klimaatbufferende effecten
Toelichting:
• Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.
o
= effect is negatief
o
= effect is positief, maar gering
o
= effect is positief en significant
o
Effecten
Waarschijnlijk Zeker
Vergroten waterbergend vermogen
Vergroten biodiversiteit
Voorkomen wateroverlast landbouw en bebouwing Meppel

Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Beuningen
Januari 2014
Contacten
Johan Bekhuis, johan.bekhuis@ark.eu, t. 06 5179 0835
Bronnen
• Projectplan Klimaatbuffer Beuningen, september 2009
• ‘Weelde in de Beuningse Uiterwaarden’, Bureau Stroming 2007
• Uitwerking Klimaatbuffer bij de Bunswaard, Bureau Stroming mei 2012

1. Inleiding
In 2008 is de visie ‘Weelde in de Beuningse Uiterwaarden’ vastgesteld door de gemeenteraad van
Beuningen. De uiterwaard wordt in deze visie ingericht ten behoeve van duurzame
hoogwaterveiligheid met een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit (recreatief gebruik,
cultuurhistorie en natuur). De Beuningse uiterwaarden moeten in de toekomst meer water kunnen
afvoeren dan nu het geval is. Op lange termijn verwacht men namelijk hogere afvoeren door de
Waal. In het kader van ‘klimaatbuffer Beuningen’ wordt het eerste deel van een hoogwatergeul
gerealiseerd. De intentie is om de gehele geul te realiseren in een later stadium, met geld van de
Provincie in het kader van Programma Waalweelde. ARK heeft in juli 2011 middelen gekregen van de
klimaatbuffercoalitie voor de aanpak van de eerste stap in de totale herinrichting van het gebied.
Deze middelen en bijbehorende maatregelen hebben als vliegwiel gewerkt voor een verdere
uitwerking van de hele hoogwatergeul. Afgelopen jaar heeft de Provincie namelijk 15 miljoen euro
gereserveerd in het kader van het programma Waalweelde voor de verdere inrichting. De provincie is
in 2013 al begonnen met de planning en voorbereiding van de te nemen maatregelen, omdat het
Waalweelde geld in 2016 besteed moet zijn.

Voorlopig ontwerp WEELDE IN DE BEUNINGSE UITERWAARDEN (ontwerp van Provincie Gelderland ikv
programma Waalweelde). De provincie heeft 15 miljoen euro gereserveerd om de uitvoering omstreeks
2016-2017 af te kunnen ronden.

In de eerste instantie zou er een 2,5 kilometer lange, 150 meter brede hoogwatergeul aangelegd
worden. Deze plannen zijn bijgesteld. De hoogwatergeul wordt straks helaas minder lang, omdat in
het geultracé een vuilstort met chemisch afval ligt. Het opruimen van die chemische erfenis is
financieel onhaalbaar. Daarom moet de hoogwatergeul worden ingekort, met als gevolg dat ook het
effect op het maatgevend hoogwater peil wat geringer zal zijn. De verwachting is dat met de aanleg
van de verkorte geul de hoogwaterstanden op de rivier met circa 4,5 cm dalen (voorlopige
ramingen).
De werkzaamheden voor Beuningen (aanleg van oostelijk deel hoogwatergeul in de Bunswaard) zijn
inmiddels van start gegaan (november 2013). Bomen zijn weggehaald waar gegraven zal worden. Het
graafwerk is helaas vertraagd door de vondst van migrerende kamsalamanders in het werkgebied
afgelopen najaar. De graafwerkzaamheden zijn nu uitgesteld naar het voorjaar van 2014.
Met het budget van het klimaatbufferproject worden de volgende maatregelen getroffen:
•

•
•

Aanleg van het oostelijke deel van de hoogwatergeul, te beginnen direct westelijk van de
toegangsweg naar de Bunswaard en zover mogelijk in westelijke richting. Begonnen wordt op
het terrein van Staatsbosbeheer.
Er wordt een kleischerm ingegraven in het deel van de nevengeul dat aan de rivierdijk grenst,
om de bodemweerstand tegen kwel en piping zo groot mogelijk te maken.
De hoogwatergeul wordt gevormd met een tweetal eilanden, die er toe leiden dat er zoveel
mogelijk ecologisch waardevol ooibos ingepast kan worden.

Werkgebied Klimaatbuffer Beuningen (rood gearceerd), gelegen aan de westzijde
van de toegangsweg naar voormalige steenfabriek Bunswaard. Het smalle
zuidelijke groen-omzoomde strookje parallel aan de dijk betreft het aan te brengen
kleischerm ter voorkoming van kwel en piping.

Met het budget van de provincie worden de volgende maatregelen getroffen:
•
•

Aanpassing toegangsweg Bunswaard t.b.v. doorstroming. Twee duikers worden per geul onder
de kade gebracht, vooral voor de verbinding van de wateren ter weerszijden van de weg.
Herinrichting steile oevers grindplas. Om de kans op afslag te verminderen wordt grond uit het
project gebruikt om onderwateroevers te verflauwen.

Verwachte effecten
Het klimaatbufferproject Beuningen vormt een concrete start van ‘Weelde in de Beuningse
uiterwaarden’ en biedt daarmee ruimte aan andere sectoren:
•
•
•

bijdrage aan rivierveiligheid op lange termijn
ecologisch herstel in riviersysteem (Natura 2000)
recreatie ( wandel-, struin- en fietsroutes)

2. Effecten van klimaatverandering
a. Effecten op de veiligheid

Hoge beek- en rivierafvoeren

Afwatering op zee
Verschil waterpeil zeespiegel
en polderpeil
Stabiliteit
zeewering/waterkering
Verandering natuurlijke
processen (sedimentatie)
Overige

Effect
De realisatie van de totale geul levert een maatgevend hoogwater
peildaling van de Waal van 4,5 cm op. Het deel van de
hoogwatergeul dat met Klimaatbuffer geld wordt gerealiseerd zal
maar een klein deel van deze uiteindelijke waterstanddaling
opleveren. Bij de realisatie van de totale hoogwatergeul worden
twee dwarskades geslecht en kan de instroomopening van de geul
bij het Grindgat te zijner tijd worden verlaagd, waardoor meer
doorstroom mogelijk is en waardoor uiteindelijk een
waterstanddaling van 4,5 cm gerealiseerd kan worden.
Door de geplande maatregelen van het project Weelde in de
Beuningse Uiterwaard (waarvan Klimaatbuffer Beuningen een
onderdeel is) vindt er hoogwaterdaling op de Waal plaats, waardoor
de noodzaak van dijkverhoging minder groot wordt.
Natuurlijke processen als afslag en sedimentatie zullen in de
hoogwatergeul plaatsvinden, maar doorstroming van het water
moet gewaarborgd blijven. RWS zal ingrijpen wanneer door
bijvoorbeeld bosopslag de stroming wordt belemmerd.
De (toekomstige) hoogwatergeul houdt geen water vast (geen
berging).

b. Effecten op het watersysteem

Lage zomerafvoer

Hoogwaterpiek, of
neerslagpiek (T= 10 of T=100)
Zoutindringing via rivier
Natuurlijke overgangen landwater
Verontreiniging, invloed op
waterkwaliteit

Zuurstof, botulisme, algen
Grondwaterpeil

Effect
De hoogwatergeul zal niet meestromen met een lage zomerafvoer.
De eis vanuit RWS is dat de hoofdgeul van de Waal bevaarbaar moet
blijven voor de scheepvaart. Bij een lage zomerafvoer zal daarom
alle water door de hoofdgeul van de Waal blijven stromen.
Door de rivier meer ruimte te geven in de vorm van de
hoogwatergeul, is de rivier minder gevoelig voor een hoogwater- of
neerslagpiek. De realisatie van de totale geul levert een
waterstanddaling van de Waal van 4,5 cm op.
De natuurlijke overgangen van land-water nemen toe in
oppervlakte. De oever van de hoogwatergeul zal glooiend aangelegd
worden, waarbij kansen voor pionierplanten ontstaan.
De vegetatie van de oevers van de nevengeul zorgen voor zuivering
van het water.
Een groot deel van het sediment dat de rivier aanvoert, zal in de
bestaande grindplas in de Bunswaard neerzakken. Het water in de
nevengeul zal hierdoor relatief helder zijn, zelfs bij een hoge
rivierafvoer.
De vegetatie zorgt voor meer zuurstof in het water van de Waal.
De rivier en de hoogwatergeul komen zo dicht bij elkaar te liggen,
dat het ondergrondse watersysteem van de geul kan worden
beïnvloed door het systeem van de rivier en vice versa. Door het
graven van de geul wordt de weerstand voor kwel en piping naar de
binnendijkse gronden verminderd. Om deze reden wordt een
kleischerm ingegraven in het deel van de nevengeul dat aan de
rivierdijk grenst, om daarmee de bodemweerstand tegen kwel en
piping op het oude niveau terug te brengen.

c. Effecten op de natuur

Robuustheid natuurgebieden
(corridor, dynamiek, etc.)

Veerkracht systeem
(meegroeien met
klimaateffecten)

Effect
Robuustheid van riviernatuur neemt toe, doordat er
landschappelijk een grotere eenheid ontstaat (minder
versnippering). Door de aanleg van de klimaatbuffer ontstaat
structureel meer ruimte voor natuur. De Grindplas, die vanuit de
criteria van Kaderrichtlijn water als oninteressant is gekwalificeerd
wordt verbonden met een fors areaal ondiepere oevers, waarvan
flinke delen met een zandige bodem. Dit is gunstig voor
waterplanten en - dieren. Er verdwijnt een kleine oppervlakte oud,
hoogwaardig zachthoutooibos, daartegenover staat dat er in de
stromingsluwe delen van de uiterwaard veel meer ruimte ontstaat
voor ongestoorde ontwikkeling van ooibos. Er wordt minder
waardevol ooibos gekapt dan, zonder de aanleg van een geul, in
het kader van Stroomlijn noodzakelijk zou zijn.
Door de ruimte die (het deel van) de hoogwatergeul biedt, kan de
klimaatbuffer meegroeien met het klimaateffect van hogere
waterpieken in het stroomgebied van de Waal.

Trekroutes van vogels of
andere organismen
Omzetten/verandering van het
ecosysteem
Biodiversiteit
(verschenen/verdwenen
soorten en habitats en
aantallen)

Plaagorganismen
Beheerbaarheid

Overige

De inrichting van de klimaatbuffer heeft mogelijk effecten op
vogels die nu in het gebied overwinteren of pleisteren (fuut,
aalscholver, kolgans, grauwe gans, smient, krakeend, pijlstaart,
slobeend, tafeleend, kuifeend, meerkoet, kievit, grutto, wulp).
In de stromingsluwe delen ontstaat meer ruimte voor de
ontwikkeling van ooibos (zachthout).
De klimaatbuffer biedt goede kansen voor de ontwikkeling van
riviernatuur. De oevers worden flauw aangelegd (talud 1:7), zodat
er slikkige en zandige strandjes ontstaan voor pionierplanten en
watervogels. Dit betekent dat het grootste deel van het jaar de
waterdiepte 2-3 meter bedraagt, waardoor licht tot op de bodem
van de grotendeels grofzandige geul kan doordringen. Dit
bevordert de vestiging van waterplanten. Op de hogere delen, zoals
de koppen van de eilanden en delen van het terrein van de
Bunswaard ontstaat ruimte voor de ontwikkeling van soortenrijke
stroomdalvegetaties met soorten als veldsalie. Op termijn ontstaat
meer structurele ruimte voor rivierdynamiek, wat gunstig is voor de
ontwikkeling van de biodiversiteit.
Nevengeulen bieden een meerwaarde voor vis, door haar functie
als kraamkamer en opgroeigebied. Ook voor macrofauna levert een
geul een meerwaarde op t.o.v. de rivier. De dichtheid van
macrofauna is van belang voor vogels en vis.
Er moet een beheerplan worden opgesteld door Rijkswaterstaat en
Staatsbosbeheer. Daarbij dienen de waterstaatkundige belangen
ten aanzien van onderhoud en beheer van de watergangen,
waterkeringen en leidingen gewaarborgd te zijn.
-

d. Economische effecten

Beschikbaarheid zoet water
Beschikbaarheid koelwater
Aantrekkelijkheid nabije
woonmilieus
Recreatieve mogelijkheden

Kosten waterbeheer
kosten terreinbeheer
Beschikbaarheid water
landbouw in droge periodes
Bufferen teveel water
landbouw

Effect
De toegankelijkheid van het gebied zal verbeterd worden
(klimaatproof toegangsweg en wandelroute). Ook de
beleefbaarheid wordt verbeterd (wandelroute en wonen in de
Bunswaard). De gemeente heeft het initiatief genomen om samen
met geïnteresseerde ondernemers na te denken over recreatieve
faciliteiten langs de dijk. Er komen informatieborden bij de ingangen
van het terrein. Ondernemers zijn begonnen met de plannen voor
een bed&breakfast en er komt een koffiehuisje
(plattelandsontwikkeling).
-

CO2-opslag
Overige

-

e. Effecten leefklimaat

Waterschade aan gebouwen
Overstromen riolen
Temperatuur tijdens
hittegolven
Fijnstof
Overige

Effect
Nederlandse rivierengebied wordt met de maatregelen veiliger. Op
landelijke schaal kan dit waterschade aan gebouwen voorkomen.
-

3. Samenvatting klimaatbufferende effecten
Toelichting:
• Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.
o
= effect is negatief
o
= effect is positief, maar gering
o
= effect is positief en significant
Effecten
Waarschijnlijk Zeker
Waterstandsdaling rivier de Waal bij hoge afvoeren (veiligheid)
Grotere biodiversiteit
Versterking recreatieve belevingswaarden
Robuustheid natuurgebieden, landschappelijke eenheid
Uitstraling natuurwaarde op hoofdgeul
Maatregelen in de Bunswaard hebben als vliegwiel voor realisatie
van de totale herinrichting gewerkt (geld provincie)
Vliegwiel voor lokale economie

Monitoring systematiek Strategische projecten inbreng Deltaprogramma
Uitgevoerd door Bureau Stroming o.l.v. Arnold van Kreveld
(versie december 2013)

Contacten
o Coördinator Inbreng Deltaprogramma en Natuur en Milieu Federatie Gelderland,
Roelof Van Loenen Martinet, r.vanloenenmartinet@gnmf.nl, t. 026 3523 752
o Natuur en Milieu Overijssel, Willem Seine, seine@natuurenmilieuoverijssel.nl, t. 038 4250 960,
Natuur en Milieufederatie Zuid Holland, Alex Ouwehand a.ouwehand@milieufederatie.nl, t.
070 3010 114
o Milieufederatie Noord Holland, Erna Krommendijk, e.krommendijk@mnh.nl, t. 075 6351 598

1. Korte beschrijving

Met de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (CNK) is afgesproken dat de NMF in aanvulling op hun
eigen activiteiten in het Deltaprogramma bijzondere aandacht geven aan de integratie van
natuurlijke klimaatbuffers in de voorkeurstrategieën van een aantal deelprogramma’s. Voor een
vijftal deelprogramma’s, namelijk de regionale programma’s Kust, Rijnmond Drechtsteden, Rivieren
en de Zoetwater voorziening op de hoge zandgronden en het generieke deelprogramma Veiligheid
zijn in de eerste plaats position papers geschreven en is op geëigende wijze geïntervenieerd bij de
ontwikkeling van de voorkeurstrategieën.
Voor de bijdrage van de NMF was voor elk van de vijf deelprogramma’s € 4.000 beschikbaar, met een
mogelijke uitbreiding voor zoetwater met € 2.000 en voor coördinatie € 3.000.
OPM: alleen de inspanning van NMF is in deze evaluatie opgenomen; WNF, Natuurmonumenten,
Vogelbescherming Nederland en Waddenvereniging hebben ook gewerkt aan het inbrengen van de
Natuurlijke Klimaatbuffers in het Deltaprogramma.

2. Geplande maatregelen en resultaten

In de subsidieaanvraag worden de volgende maatregelen en resultaten genoemd:
Bijdragen aan de totstandkoming van een position paper voor de vijf Deelprogramma’s:
- Zoetwatervoorziening (Natuur en Milieu Overijssel i.s.m. Natuur en Milieu Noord-Brabant)
- Rivieren (Natuur en Milieu Federatie Gelderland)
- Veiligheid (Natuur en Milieu Federatie Gelderland)
- Kust (Milieufederatie Noord Holland)
- Rijnmond Drechtsteden (Natuur en Milieufederatie Zuid Holland)
“De Natuur- en Milieufederatie is voor het tot stand komen van het position paper rond de 5
genoemde deelgebieden het aanspreekpunt. (…) Daarnaast zullen de Natuur en Milieufederaties een
coördinerende rol vervullen in de lobby naar de deelprogramma’s van het Deltaprogramma.”
 Deze vijf position papers zijn in 2012 alle opgeleverd, tot stand gekomen met inbreng van de
NMF.
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3. Monitoring en uitgevoerd onderzoek

De volgende bronnen zijn gebruikt bij deze evaluatie:
-

-

Overeenkomst CNK en NMF (1 oktober 2012)
Eindrapportage regionale inzet NMF voor Natuurlijke klimaatbuffers in het DP2013;
De Natuur en Milieufederaties, 16 oktober 2013
Natuurlijke Klimaatbuffers – Kennis en Kansen tussenrapportage 2010-2012, bijlagen 2,
inclusief de aanbiedingsbrief Natuurlijke klimaatbuffers in de deelprogramma’s van het
Deltaprogramma (bijlage 2B), en de position papers Kust (2E), Rijnmond Drechtsteden (2F),
Rivieren (2G), Zoetwatervoorziening (2I).
Position paper Waterveiligheid (20 september 2012), niet uitgebracht
Maasstrategie veiligheidsnormering, interne notitie (24 januari 2013)
Rapportage OIM (Overleg Infrastructuur en Milieu) – Advies aan de Deltacommissaris m.b.t.
de Deltabeslissingen en Voorkeursstrategie, 21 november 2013

Halverwege de projectperiode is een inhoudelijk overleg geweest tussen de opdrachtgever CNK en
de deelnemende federaties en begin juni 2013 is door alle deelnemende NMF een evaluatie
gepresenteerd tijdens de bufferbijeenkomst in Den Bosch. Tenslotte is meegewerkt aan de
samenvatting van de tussenrapportage die als managementsamenvatting in juni 2013 is verschenen.

4. Beïnvloedingsmiddelen en effecten

De te meten resultaten zijn:
A. Uitgevoerde studies/onderzoeken ter inhoudelijke onderbouwing van de beoogde
beleidsbeïnvloeding – dat zijn de overeengekomen en opgeleverde position papers.
B. Communicatie over deze onderbouwing met Strategische partners, zoals gesprekken,
brieven, presentaties. Dit onderdeel vereist inspanningen zowel tijdens formele
bijeenkomsten als in het informele circuit.
C. Effecten: het landen van het Strategisch project/ voorbeeldprojecten/ de
Klimaatbufferfilosofie in (beleids)documenten van Strategische partners.
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DP Zoetwatervoorziening (DPZW), Hoog Nederland
A
B

Inspanning
(mee)schrijven
position paper
Deelname aan
bijeenkomsten
Contacten leggen,
informatie, opstarten lobby

Formeel
X

Opbouw netwerk in Oost en
Zuid
Gesprekken voeren t.b.v.
ambassadeurs kweken

C

Presentaties formele circuit:
RAO, RBO, projectgroep
Zoetwatervoorziening Oost
Nederland
Aandragen van gebieden
voor ontwikkelen van NKBpilots
Is het geland? Staat er iets
over NKB in het DP/ VKS?

Informeel

Resultaat
Position paper DPZW Hoog Nederland

X

Agenderen bij Water4daagse Zwolle

X

Geagendeerd bij overheden.
Bijeenkomst met tbo’s 15 januari 2013
Gezamenlijke zoektocht tbo’s naar
nieuwe KB-projecten.
Opstellen aanpak voor lobby in
provincie
Een aantal partijen is hierdoor warm
gelopen voor de klimaatbuffers:
provincie Overijssel, waterschappen
Vechtstromen, Groot Salland, Reest en
Wieden.
Brief aan RBO namens alle
natuurorganisaties Rijn Oost;
Tv-programma over ZON/
klimaatbuffers.
Lijst kansrijke gebieden
klimaatbuffers; Uitnodiging
Uitvoeringsprogramma ZON
• In de Voorkeurstrategie zijn de
NKB projecten/strategieën
Sponswerking en Integraal
beekherstel opgenomen; Provincie
Gelderland zal uitwerking van
sponswerking voor Rijn-Oost
financieren.
• In het Advies OIM aan Stuurgroep
Deltacommissaris is de Oostelijke
Aanvoer benoemd (laagwater 2.0),
het belang van grondwater, en
verminderen van veenklink door
oxidatie, d.m.v. pilots.
• Deelprogramma
zoetwatervoorziening: Regge
genoemd als voorbeeld, verwijzing
opgenomen naar het gehele
programma natuurlijke
klimaatbuffers.
• Strategie Zoetwatervoorziening
Hoge Zandgronden, onderdeel van
het deelprogramma zoetwater.
Gemaakt door Zuid en Oost
provincies en waterschappen
(geen locaties, #ha’s/ km
watergang, wel op kosten gezet.

X
X

X

X
X
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Deelprogramma Rivieren (DPR)
A
B

C

Inspanning
(mee)schrijven position
paper
Deelname bijeenkomsten:
- Klankbord DP Maas,
- Klankbord DP Rijn,
- WaalWeelde,
- Gem. taakgroep IJssel,
- kwartaaloverleggen
ambt.
voorbereidingsgroep
Deltaprogramma Rivieren
- Deltacongres.
Presentaties
- provinciale
samenwerkingsoverleg
van natuur en
milieuorganisaties.
- Expertisenetwerk
Waterveiligheid,
werkgroep Rivieren
(ENW-R).
- ambt. begeleidingsgroep
DPR
- de klankbordgroep en
- de stuurgroep Delta Rijn
- vervolggesprek (met ARK)
met de
programmadirecteur
Is het geland?

Formeel
X

Informeel

Resultaat
Position paper DPR

X

Doelen breed uitgedragen

X

Doelen breed uitgedragen

X

Afspraken over aanvullend overleg
over WMC en over mogelijkheden
nHWBP

X

In de Voorkeurstrategie zijn de
volgende NKB projecten/strategieën
opgenomen:
- IJsselpoort (optie tot parel)
-Overstroom (geagendeerd in de
stuurgroep en op de
Onderzoeks/Kennisagenda van DP
-Rijnstrangen (op de agenda bij het
Programmabureau)
-Nieuwe Rivier Betuwe (genoemd als
noodgreep in de Proeftuin Kop van de
Betuwe Meerlaagsveiligheid).
In de VKS is op veel riviertakken het
adagium “Ruimte waar het kan, dijken
waar het moet” toegepast.
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Deelprogramma Veiligheid (DPV)
A
B

Inspanning
Schrijven position paper

Formeel
X

Aanvullend:
strategische notitie
Maas

Informeel

X

Resultaat
Position paper DPV
De uitgangspunten zijn terug te vinden in
de div. gebiedsgerichte deelprogramma’s.
Interne notitie

Deelprogramma Kust
Inspanning
Schrijven position paper

Formeel
X

B

Inbreng via OIM;
klankbordgroep DP Kust,
maatschappelijke
organisaties

X

C

Is het geland?

A

Informeel
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Resultaat
Position paper Deelprogramma Kust; PP
besproken met deelprogramma Kust;
formele reactie DP positief en uitnodigend
(‘meegroeiconcepten’ en aan te wijzen
‘parels’ langs de kust)
Input Consultatieronde van de Nationale
Visie Kust: lijst ‘natuurparels’ en
Adviesbrief.
De door NMF/CNK aangedragen ‘parels’
zijn nog niet overgenomen, omdat ze niet
tot stand zijn gekomen binnen de
regioprocessen. De lijst is in tweede
instantie meegegeven aan de
regioprocessen; als er in de toekomst
projecten kunnen worden toegevoegd, zal
dat alsnog gebeuren.
NB: ook de N2000 beheerplannen bieden
kans om de NMF parels gerealiseerd te
krijgen; ook in de verdere uitwerking van
de NVK parels wordt NMF betrokken.
Inbreng in de Natuurambitie Grote
Wateren van EZ: natuur in synergie met
veiligheid.
De inbreng is geland in de Nationale visie
Kust - hoofdoplossing zandige kust. De
natuurcomponent is versterkt door de
NMF inbreng (veiligheid en ruimtelijke
kwaliteit zat er al in, o.a. Natura2000
beheerplannen). Tot nu toe was qua
ecologie vooral zandsuppleties verankerd
(vooroevers): nu ook duinen en
duindynamiek (brede stranden remmen
duindynamiek, dus integraal afwegen).
Integrale aanpak verankerd!
Nog te realiseren: Zonering/ inzicht
cumulatief effect van strandhuisjes
(inbreng krijgt een vervolg).

Deelprogramma Rijnmond Drechtsteden
A
B

Inspanning
Schrijven position paper
Bijdragen aan PP’s Kust
en ZWDelta
Bijeenkomsten
klimaatbuffer coalitie

Formeel
X

Bijeenkomsten
Maatschappelijke
Adviesgroep (MAG)
deelprogramma
Rijnmond Drechtsteden

X

Trekker thematafel
Ecologie, Natuur en
Recreatie.

X

Organisatie
expertmeeting
oostelijke aanvoer
C

Informeel

Resultaat
Position paper Rijnmond
Drechtsteden

X

Afstemming intern;
Totstandkoming gedeelde
Bekkenvisie
In het eindadvies zijn de
volgende meekoppelkansen
natuurlijke klimaatbuffers
overgenomen:
- Oostelijke aanvoer
zoetwatervoorziening WestNL, in combinatie met de
stormvloedkering Haringvliet.
- Building with nature
- Zuidelijk deel eiland van
Dordt
Het binnen het
Deelprogramma op de kaart
zetten van de ecologische
belangen i.c.m. recreatie; zie
tevens de bijlage.
De weerstand is hiermee
bespreekbaar gemaakt &
onderlinge kennisuitwisseling
heeft plaatsgevonden.
De resultaten van de
thematafels worden onderdeel
van de strategieën voor
Rijnmond Drechtsteden

X

Is het geland?
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5. Samenvatting beïnvloeding
Toelichting:
• Aannemelijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Bewezen: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten.
• Een effect is of aannemelijk of bewezen. M.a.w. slechts een van deze twee vakjes moet
worden ingevuld.
• Het vakje ‘aannemelijk’ of ‘bewezen’ wordt gevuld met een kleur. Daarvoor wordt de word
functie ‘arcering’ gebruikt (symbool is een emmertje dat wordt leeg gegoten). Gebruik de 2e,
3e, 4e en 5e standaardkleur (resp. rood, oranje, geel en lichtgroen):
o
= effect is negatief
o
= effect is positief, maar gering
o
= effect is positief en significant
Resultaten/ Effecten
Position paper gereed als gecoördineerde basis voor de
inhoudelijke onderbouwing van de beleidsbeïnvloeding.
Communicatie Strategische partners (bijvoorbeeld
overheidsinstelling), zoals gesprekken, brieven, presentaties.
Effecten: het landen van het Strategisch project/
voorbeeldprojecten/ de Klimaatbufferfilosofie in
(beleids)documenten van de Strategische partner.

Waarschijnlijk Zeker

6. Overige beoogde effecten
Nvt.

Toelichting
• Bedoeld worden effecten uit de aanvraag en de beschikking.
• Overige - niet vooraf benoemde – effecten ook aangeven, met de toevoeging dat deze niet
zijn benoemd in de aanvraag.
• Denk aan effecten als: media aandacht, workshops voor experts, structurele
samenwerkingsverbanden, etc.
• Kwantificeer en onderbouw daar waar mogelijk. Een effect als ‘veel media aandacht’ is
onvoldoende concreet.

7

Bijlage: Artikel Deltanieuws
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Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Eelder en Peizer Maden
December 2013
Contact
Nicko Straathof (Natuurmonumenten): n.straathof@natuurmonumenten.nl, t. 06 2900 4184
Roel Douwes (Natuurmonumenten): r.douwes@natuurmonumenten.nl, t. 06 2180 8029
Gerard Zeemans (Waterschap Noorderzijlvest): g.zeemans@noorderzijlvest.nl , t. 050 304 8307
John Laninga (Waterschap Noorderzijlvest): j.laninga@noorderzijlvest.nl, t. 050 304 8343
Roy van Hezel (Waterschap Noorderzijlvest): r.vanhezel@noorderzijlvet.nl

1. Genomen maatregel(en)
In de Eelder en Peizermaden wordt 1700 hectare aaneengesloten natuur en waterberging aangelegd.
Dit als onderdeel van herinrichtingsproject Peize (5.200 hectare) met een 3-voudige doelstelling:
1. Landbouw: verbeteren landbouwstructuur
2. Natuur: versnelde aanleg natuur
3. Veiligheid: verkleinen risico ernstige wateroverlast Groningen

Werkzaamheden aan de Eelder en Peizermaden, met Groningen op de achtergrond (foto Arnold van Kreveld)

Het klimaatbufferproject Eelder en Peizermaden (als onderdeel van de herinrichting) heeft de
volgende doelen:
1. Herstel natuurlijk watersysteem van het Eelderdiep.
2. Robuust maken van lokale natuur en watersysteem.
3. Verbeteren waterkwaliteit.
4. Versterken landbouwstructuur voor overblijvende bedrijven (betere kavelverdeling).
5. Optimaliseren van beheer van natuur- en waterberging.
Om deze doelen te bereiken zijn de volgende maatregelen genomen:
1. Verwerving van ongeveer 50 hectare grond.
2. Het tracé en inrichtingsplan voor koppeling Grote Masloot en Eelderdiep zijn uitgewerkt en
de realisatie wordt in 2014 afgerond.
3. Vaststellen ruilplan voor gronden.
4. Ge gemeente Tynaarlo heeft de bijdrage aan het saneren van de riool overstorten van de
wijk Spierveen (Eelde-Paterswolde) in voorbereiding en deze wordt in 2014 uitgevoerd.

2. Verwachte effecten
De volgende effecten (van de herinrichting) worden verwacht:
• Stijging grondwater in het gebied met natuurfunctie: dit is goed voor de natuur, maar kan
negatieve effecten hebben voor woningen, infrastructuur en naburige landbouwpercelen. Uit
een eerste voorlopige analyse van de grondwaterstanden buiten de waterberging blijkt de
stijging van de grondwaterstand zodanig gering is, dat er niet van negatieve effecten
gesproken kan worden.
• Vergroting capaciteit voor waterberging en daarmee verkleinen van de kans op schade door
hoogwater in o.a. Groningen.
• Ontstaan van een patroon van moerasvegetaties en waterplantengemeenschappen (in de
laagste delen), bloemrijke graslanden met houtwallen, singels en poelen (op de hoge
gronden) en daartussen vochtige en natte schraallanden.
• Herstel natuurlijke processen (natuurlijk peil, overstromingen).
• Sterke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen C02 en lachgas door vernatting van
eerder ontwaterde veengronden. Tijdelijk is wel met een verhoogde uitstoot van methaan te
rekenen, echter deze is van korte duur en zal naarmate de verlanding voortschrijdt omslaan
in netto koolstofvastlegging.

3. Monitoring en uitgevoerd onderzoek
Deze evaluatie is daarom grotendeels gebaseerd op de eindrapportage van Natuurmonumenten,
aangevuld met informatie uit MER, het concept toelichting peilbesluit (juni 2011) een concept
monitoringplan, www.herinrichtingpeize.nl, aangevuld door de onder ‘contact’ genoemde personen.
De geplande monitoring staat in hoofdlijnen beschreven in het Inrichtingsplan herinrichting Peize (4
maart 2008). Daarnaast is er een concept monitoringplan:
“Huisman, J; J. Gooijer en A. Mulder, 19 december 2008. Monitoring waterbergingsgebied.
Benodigde meetinspanning ter bepaling oppervlaktewaterkwaliteit en – kwantiteit in het
toekomstige waterberging- en natuurgebied Leekstermeer en Eelder- en Peizermaden.
Waterschap Noorderzijlvest.”
Natuurmonumenten en SBB zijn beiden vertegenwoordigd in de werkgroep monitoring. De vanuit
klimaatbuffers gezien belangrijkste te monitoren onderwerpen zijn:
• Grondwater: provincie, waterschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer hebben
peilbuizen, maar dit meetnet is ontoereikend. Er zullen daarom nog extra peilbuizen worden
geplaatst.
• Kwaliteit en kwantiteit oppervlaktewater, o.a. om de bergende werking van deze
klimaatbuffer te kunnen bepalen. Het kwantiteitsmeetnet wordt in 2014 gerealiseerd, en
vanaf dan wordt er meer bekend over hoeveel water het gebied in gaat, er weer uitstroomt
en dus ook meer over de bufferende werking (in volume en tijd).
• Ontwikkeling van de flora en fauna.
Daarnaast wordt gekeken naar archeologie, steekmuggen, groene glazenmaker, ganzen, zettingen
van kades en leidingen, bouwkundige staat van woningen en bodemkwaliteit (m.n. de
fosfaatbelasting). Een belangrijk deel van de monitoring van de natuurwaarden (planten,

broedvogels, dagvlinders, sprinkhanen, libellen) vindt plaats in het kader het Subsidiestelsel Natuur
en Landschap (SNL).

Groene glazenmaker, uitsluipend op krabbenscheer (foto Arnold van Kreveld)

Monitoring zal plaatsvinden tot 3-5 jaar na oplevering van de herinrichting. Mocht zich in deze
periode geen extreme situatie hebben voorgedaan, dan wordt deze periode mogelijk verlengd.

4. Effecten van klimaatverandering
a. Effecten op de veiligheid
Effect
Hoge beek- en
rivierafvoeren

Afwatering op zee
Verschil waterpeil
zeespiegel en polderpeil
Stabiliteit
zeewering/waterkering

De MER concludeert: “In een hoogwatersituatie, die gemiddeld een
maal per honderd jaar voorkomt, worden door de waterberging de
maximale waterstanden op de Elektraboezem voldoende verlaagd. In
alle alternatieven worden grote hoeveelheden water geborgen.
Daarmee wordt aan de veiligheidsnorm voldaan.”
Op 4 januari 2012 besloot waterschap Noorderzijlvest om het gebied
voor het eerst in te zetten om het hoge water in Noord-Drenthe op te
vangen en de waterstand in het omliggende gebied met 15 cm te
verlagen. Op 4 januari werd daarom 800 ha als noodberging onder
water gezet.
Het gebied is inmiddels regulier gevuld en kan 2,5 tot 3 miljoen kuub
water bergen (als de -0.50, -0.70 m +NAP worden verhoogd tot -0,40
m +NAP).
Het gebied kent de volgende streefpeilen -0.50, -0.70 en -0.83 m
+NAP en ligt dus lager dan de zeespiegel. Het loost op de Groninger
Boezem (-0.93 m +NAP) die bemalen wordt op de Waddenzee.
-

Verandering organismes
(zeegras, oesterbanken,
veen, etc.).

-

Verandering natuurlijke
processen (sedimentatie)

Bij overstroming zal er vanuit de beken (voornamelijk organisch en
voedselrijk) slib worden afgezet.

Overige

In de gebieden waar moeras wordt nagestreefd zal de bodemdaling (
door veenoxidatie) verminderen. De bodemdaling door gaswinning in
Slochteren en Roden wordt niet verminderd.

Het voorkeursalternatief.

Het gebied één dag na het besluit het in gebruik te nemen voor waterberging (5 januari 2012). Foto van
www.herinrichtingpeize.nl

b. Effecten op het watersysteem

Lage zomerafvoer

Hoogwaterpiek, of
neerslagpiek (T= 10
of T=100)
Zoutindringing
Natuurlijke
overgangen landwater
Verontreiniging,
invloed op
waterkwaliteit

Zuurstof, botulisme,
algen
Grondwaterpeil

Effect
Het gebied behoort tot de Topgebieden verdroging van de provincie
Drenthe. Het hogere grondwaterpeil zal gunstig zijn tegen de verdroging van
de natuur. De hogere beek- en slootpeilen zijn ( verhoging van 60 tot 80 cm)
gunstig voor de gewenste natuurontwikkeling en leiden in delen van het
gebied ook tot herstel van kwelstromen (zie MER rapport).
Er is extra capaciteit voor de opvang van toenemende piekafvoeren van
aanvoerende beken gecreëerd.
Er zijn veel meer natuurlijke overgangen gekomen tussen land-water. Herstel
van een aantal vegetatietypen en natuurlijke overgangen daar tussen is een
van de doelen van het project.
Het is lastig om conclusies te trekken, aangezien er over een relatieve korte
periode (paar jaar) wordt gemeten. Maar voor zover daarover iets kan
worden gezegd wordt bij een aantal meetpunten in het gebied een lichte
verbetering van de waterkwaliteit gemeten. De gehalten aan stikstof en
fosfaat vertonen hier een neerwaartse trend. Welke maatregelen hieraan
ten grondslag liggen is nu moeilijk aan te geven. Daarvoor zal er langer
gemeten moeten worden. Uit de resultaten van de overige parameters die
worden gemeten kunnen op dit moment nog geen conclusies worden
getrokken.
In de aanvraag van het project was opgenomen dat de waterkwaliteit van de
Eelder- en Peizermaden verbeterd zou worden door de aanpak van
overstorten uit het riool van de woonwijk Spierveen in Eelde-Paterswolde.
Met de bijdrage van het ministerie van VROM is een versnelde aanpak van
de overstorten mogelijk. De gemeente Tynaarlo werkte hiertoe een plan uit,
gericht op het terugdringen van de overstortfrequentie en het verbeteren
van de kwaliteit van het water dat bij eventuele overstort alsnog naar het
Eelderdiep afstroomt. De gemeente Tynaarlo is gestart met de planvorming
voor de realisatie van het helofytenfilter en daarmee het saneren van de
riooloverstort. De verwachting was dat dit uitgewerkt en gerealiseerd zou
kunnen worden in 2011, maar omdat de gemeente moet wachten op de
aktepassering voor zij kan beschikken over de benodigde gronden zal dit
waarschijnlijk 2014 worden.
Door het staken van landbouwkundig grondgebruik over grote oppervlakten
in het gebied , zal de uitspoeling van nutriënten naar het oppervlaktewater
a.g.v. bemesting en veenafbraak sterk dalen. De waterkwaliteit van het
oppervlaktewater zal daardoor verbeteren. Ook de sedimentatie van
nutriëntrijk slib afkomstig uit het bovenstrooms gelegen landbouwgebied zal
voor een verbetering van de waterkwaliteit stroomafwaarts van de
Onlanden (Leekstermeer) leiden.
Er is een risico op algengroei, omdat er in de bodem veel fosfaat zit als
gevolg van bemestingen door de landbouw. Het gedrag van het fosfaat de
komende jaren is onderdeel van het monitoringplan.
De slootpeilen zijn omhoog gegaan, hiermee zijn de grondwaterstanden
eveneens, zij het in mindere mate verhoogd. De uiteindelijke verhoging kan

pas worden vastgesteld na evaluatie van de metingen na definitieve
afronding van het project.
-

Overige

c. Effecten op de natuur

Robuustheid
natuurgebieden (corridor,
dynamiek, etc.)
Veerkracht systeem
(meegroeien met
klimaateffecten)

Trekroutes van vogels of
andere organismen

Omzetten/verandering van
het ecosysteem

Biodiversiteit
(verschenen/verdwenen
soorten en habitats en
aantallen)

Plaagorganismen

Effect
Sterk vergroot door het ontstaan van een aaneengesloten
natuurgebied van 1400 hectare (inclusief Leekstermeergebied 2500
ha).
Vanuit de herinrichting Roden Norg wordt het aansluitende beekdal
van het Peizerdiep gehermeanderd tot aan het Fochtelooerveen.
Verder is in 2012/2013 100 ha EHS toegevoegd aan de waterberging
(gebied Zuidermaden van Drentslandschap) ten zuiden van de
waterberging.
De maximumpeilen in het gebied liggen vast in een peilbesluit. Door
sedimentatie zal er nauwelijks maaiveldverhoging plaatsvinden
(organisch slib breekt weer af bij blootstelling aan de lucht).
Veenvorming/c.q. verlanding is te verwachten op plekken die
gedurende het winterhalfjaar ca. 180 dagen onder water staan.
Vooral moerasvogels zullen profiteren; daarnaast wordt het gebied
mogelijk geschikt als leefgebied voor otter en bever. In het
nabijgelegen Hunze-gebied zit een zich uitbreidende populatie bever.
Spectaculair was een aantal waarnemingen van een otter in mei
2013, waaronder een vastgelegd op camera:
http://www.natuurbericht.nl/?id=10627
Er zal grootschalige moerasnatuur ontstaan (rietmoeras,
zeggemoeras, broekbos en wilgenstruweel, natte schraallanden).
Er is in het gebied geen hoogveenrestant aanwezig. Wellicht zit in de
bodem nog een rest veenmosveen, maar het meeste zal door oxidatie
verdwenen zijn. Vooralsnog wordt, ook vanwege de hoge
voedselrijkdom, geen hoogveenontwikkeling voorzien.
Deze zal fors toenemen. De ontwikkeling is zichtbaar in 2 slenken die
sinds 2012 worden gemonitord. De oever kenmerkt zich door
algemene soorten van voedselrijke omstandigheden, maar er zijn ook
twee Rode Lijst-soorten van matig voedselrijke wateren gevonden:
Spits en Stomp fonteinkruid. Verder is de in Nederland weinig
waargenomen worm Arcteonais lomondi aangetroffen.
Er is enige zorg voor het verdwijnen van de bedreigde groene
glazenmaker. Om dit te voorkomen zijn maatregelen genomen,
waardoor ook deze gevoelige soort naar verwachting zal profiteren.
In delen van het gebied waar kwel versterkt wordt zullen de
bestaande trilvenen verbeteren in kwaliteit en ontstaan op grotere
schaal natte schraallanden (o.a. dotterbloemgrasland). Gesignaleerd
in 2013 is uitbreiding van ronde zegge en waterdrieblad in het gebied
bij de Noorderdijk.
Er is zorg over steekmuggen. Hier zijn maatregelen tegen genomen:
geen aanleg van ‘muggenkweekvijvers’ en een barrière tussen het
gebied en een aangrenzende woonwijk. Tevens worden
muggenbulten met beplanting aangelegd en worden houtsingels

gekapt om open gebied te creëren voor voldoende luchtstroming.
Steekmuggen zijn opgenomen in het monitoringplan. Op basis van
onderzoeken tot nu toe is geen sprake van structurele overlast, maar
het gebied is zich nog aan het ontwikkelen. Daarnaast is er zorg over
een algenplaag a.g.v. overbemesting in het verleden.
In het grootschalige moeras wordt niet of nauwelijks beheerd. In de
randzones van het moeras (de overgangen van zand naar veen,
tevens zones met lokale en regionale kwel) vindt wel beheer plaats in
de vorm van extensieve beweiding en hooilandbeheer.
-

Beheerbaarheid

Overige

d. Economische effecten

Beschikbaarheid zoet
water
Beschikbaarheid
koelwater
Aantrekkelijkheid
nabije woonmilieus
Recreatieve
mogelijkheden
Kosten waterbeheer

Kosten terreinbeheer

Beschikbaarheid
water landbouw in
droge periodes

Bufferen teveel water
landbouw

Effect
De stad Groningen en een aantal andere plaatsen krijgt 1700 hectare
natuurgebied, met recreatieve routes.
Er wordt 12 kilometer aan nieuwe recreatieve routes (fiets- en
wandelpaden) aangelegd.
De kosten worden lager. Het boezemwatersysteem wordt veel robuuster. In
de huidige situatie is het boezemoppervlak 1600 ha. Dit wordt meer dan
verdubbeld met 1700 ha. Kortom robuuster en flexibeler. Vanuit
waterbeheer betekent dit minder onderhoud aan watergangen (straks
alleen de slenken). Verder wordt een aantal gemalen opgeruimd, de
overlaatwerken zijn niet regelbaar en ruimte in het systeem vereist niet dat
er elk jaar intensief geschoond hoeft te worden.
Wel is er een aantal aandachtspunten. Door de relatief lage
stroomsnelheden in o.a. de slenken zal het op diepte houden van de
watergangen in het gebied meer aandacht vragen. Tevens kan na een
extreem hoogwatersituatie de afvoer van organisch materiaal richting het
Leekstermeer sterk toenemen waardoor bij de uitstroom in het
Leekstermeer meer onderhoud nodig is.
In de delen met grootschalig moeras (-50 gebied en -83 gebied) zullen de
beheerkosten dalen. Voor de andere deel (-70 gebied) zullen de kosten
mogelijk hoger zijn vanwege het maaibeheer in nattere omstandigheden
dan voorheen. Ook de toegenomen recreatie (fietspaden,
natuurbeleefpunten, wandelroutes, informatiepunten, etc.) zal kosten met
zich meebrengen.
Het systeem was en is zo ingericht dat de landbouw van water wordt
voorzien, en de klimaatbuffer heeft daarop geen toegevoegde waarde.
De hogere standen treden bovendien vooral in de winter op. De
uitstralingseffecten worden echter zoveel mogelijk vermeden. In de zomer
is er wateraanvoer nodig om de sloten in het landbouwgebied
(bovenstrooms) op peil te houden . Er is geen aantoonbaar positief effect
op de landbouwwaterhuishouding in de zomer irt droogtebestrijding.
Als gevolg van het vergroten van het bergend oppervlak zullen de
boezemwaterstanden minder stijgen en dus minder overlast geven voor

Verandering
groeiseizoen
CO2-opslag

Overige

landbouw en bebouwd gebied. Dit is met name van toepassing op de niet
gestuwde gebieden.
Te verwachten is dat enerzijds de afbraak van veen afneemt, minder CO2
uitstoot, maar dat die van methaan juist de komende tijd toeneemt. De
moerasvorming wordt gewenst maar ook dan geldt vaak dat hetgeen er via
CO2 wordt vastgelegd er via methaan weer uit komt en de broeikasgas
balans op zijn hoogst neutraal.
-

e. Effecten leefklimaat

Waterschade aan
gebouwen
Overstromen riolen
Temperatuur
tijdens hittegolven
Fijnstof
Overige

Effect
Eerdere hoogwaters hadden veel schade in Groningen tot gevolg (o.a. het
ziekenhuis en het Groninger Museum). De schade, en het risico hierop, zullen
fors afnemen door de klimaatbuffer.
Er is minder kans op terugstroom in het riool.
Aangrenzende woonwijken zouden tijdens hittegolven kunnen profiteren van
koelte van het water.
Op een aantal locaties worden meer steekmuggen verwacht.

5. Samenvatting klimaatbufferende effecten
Toelichting:
• Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.
= effect is negatief
= effect is positief, maar gering
= effect is positief en significant
Effecten
Minder (risico op) waterschade in o.a. Groningen.
Robuuster watersysteem.
Aantrekkelijker voor omwonenden en recreanten.
Herstel natuurlijke vegetaties en soorten.
Verbeteren veerkracht door herstel natuurlijke processen.
Eerst minder uitstoot en vervolgens vastlegging CO2
Verbetering van de waterkwaliteit

Waarschijnlijk Zeker

6. Overige beoogde effecten
De MER schat de effecten als volgt in:

Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Friese IJsselmeerkust
december 2013
Contacten
Chris Bakker, c.bakker@itfryskegea.nl, t. 0512 - 30 58 60
Bronnen
-Projectplan de groeiende IJsselmeerkust van Friesland pilot eco-dynamische kust, april 2010

1. Inleiding
Met een mogelijke verhoging van het IJsselmeerpeil (Flexibel Peilbeheer) dreigen bestaande
natuurlijke waarden van de Friese kust te verdwijnen en worden sommige dijktrajecten extra
kwetsbaar voor golfinslag en erosie. De Natuurlijke Klimaatbuffer Friese IJsselmeerkust bestaat uit
uitvoering van drie experimenten die volgens eco-dynamische principes worden uitgevoerd langs de
Friese kust. Twee zandsuppletie voor de kust en een modelmatige benadering om de inzet van
diverse typen klimaatbuffers en meer gangbare kustverdedigingstechnieken bij Hindeloopen in een
modelomgeving te testen. Het mogelijke resultaat is het ontstaan van (semi-) natuurlijke vooroevers
met bijzondere pioniersnatuur die bovendien dijken versterken.
Op grond van de resultaten van de experimenten wordt een advies geformuleerd gericht aan het
Deltaprogramma IJsselmeergebied. De opgedane kennis over de interactie tussen peilbeheer,
sedimentatie en ecologische processen wordt daarin vertaald naar adviezen.
Aan de hand van de verschillende landschapstypen langs de Friese kust en de verschillende functies
(natuur, veiligheid, recreatie) die de Friese kust vervult zijn de locaties van de pilots gekozen. De
locaties van de experimenten zijn: voor de kust van de Workumerwaard (1), voor de kust ten zuiden
van Hindeloopen (2) en voor de kust van Oudemirdum (3). Iedere locatie heeft specifieke
omstandigheden en doelen.
De inrichting van de pilot bij de Workumerwaard is in oktober 2011 afgerond. Hier is onderzocht of
er een graduele ophoging van de oever plaatsvindt doordat, enkele honderden meters uit de kust,
een zandbank onder water is aangelegd. In combinatie met de aanleg van een palenrij waartussen
wilgentakken gevlochten zijn, ontstaat er een beschutte zone vlak voor de kust. Twee en een half jaar
naar aanleg kunnen de volgende conclusies getrokken worden:
• Transport van zand vond voornamelijk in noordelijke richting plaats, doordat het
zandtransport parallel aan de kust veel sneller verliep dan dwars op de kust. De suppletie
wordt opgenomen in parallel aan de kust gelegen ribbels, die hierdoor aan hoogte winnen.
Deze ribbels dempen daardoor de golfwerking in sterkere mate.
• Ten noorden van de aangelegde palenrij is wel enige aanzanding zichtbaar. De combinatie
van suppletie en luwte is hier waarschijnlijk de oorzaak van. Een grote eerdere suppletie die
niet gemonitord is, lijkt eveneens tot versterkte aanzanding achter dammen te hebben
geleid.
• Er is geen zand op de kust gekomen. Het zand lijkt onder de waterlijn te blijven. Wel is
verdere afslag van de Workumerbuitenwaarde waargenomen.
• Zowel afslag van de Workumerbuitenwaard als transport van de suppletie lijkt in grote mate
bepaald te worden door de gebeurtenissen tijdens stormen.
• De suppletie en het gebied tussen de suppletie en de kust zijn niet begroeid geraakt door riet
of andere planten die boven water uitsteken. Het onnatuurlijk peil van de IJsselmeer beperkt
de uitbreiding van riet in deze ondiepte waarschijnlijk in sterke mate .
Het project wordt t/m 2016 gemonitord, daarna wordt het project overgedragen aan Building with
Nature.

De pilot voor de kust ten zuiden van Hindeloopen bestaat uit de monitoring en modellering van de
beweging van het al voor de kust aanwezige zand. Hier is tien jaar geleden zand op het strand
gesuppleerd. De richting van het overheersende zandtransport is naar het noordoosten gericht. Aan
de hand van het model wordt bepaald wat de sedimentatie en erosie effecten van diverse
maatregelen zijn. Overleg met lokale ondernemers heeft de wens voor een stabiel strand (zand op de
oever), geen verzanding van de haven en vaargeul en een geschikte diepte voor zwem- en
surfactiviteiten in beeld gebracht. Deze wensen vormen tevens onderdeel van de
maatregelenscenario’s. Er zijn drie scenario’s uitgerekend:
• Deze laten zien dat ter plaatse van Hindeloopen een krachtig zandtransport plaatsvindt,
parallel aan de kust. Dit transport heeft waarschijnlijk het eerder opgespoten strand
meegenomen. Alleen met harde elementen, zoals geotubes of biezen matten kan bij
Hindeloopen zand voldoende op zijn plaats gehouden worden om tot de gewenste resultaten
te komen. Een strand dat tevens de golven dempt, behoort dan tot de mogelijkheden. Er lijkt
echter onvoldoende zand richting kust getransporteerd te worden om bij Hindeloopen
geleidelijke aangroei van het strand mogelijk te maken.
• Het baggerbezwaar van de haven is volgens het model wel te verkleinen als de hoofdstroom
van water en sediment wordt bijgestuurd, eveneens met behulp van harde elementen zoals
dammen.
Bij Oudemirdum is in het voorjaar van 2013 door de aanleg van een zandbank in een hak schuin op
de kust, de bodem lokaal opgehoogd. Bij deze pilot ligt het accent op integrale kustbescherming en
kan worden onderzocht in welke mate het creëren van bredere vooroevers kan bijdragen aan de
veiligheid. Door de aanleg van de zandbank worden binnenkomende golven over langere afstand
gedempt waardoor de kracht van de golven afneemt. Tevens vervult een al bestaande rietkraag een
golfdempende functie:
• In het eerste jaar bewoog de zandhaak zich 20 meter naar het noordoosten, terwijl ook een
deel van het zand is opgenomen in de ribbels die parallel aan de kust liggen. Daarmee
beweegt deze zandbank zich zoals voorspeld. De zandbank is niet begroeid geraakt en ligt
inmiddels te diep om alsnog te begroeien.

2. Verwachte effecten
De pilots leveren kennis en ervaring over hoe de duurzaamheid van de kust, en de functies daarvan
vergroot kunnen worden. Tevens komt in beeld hoe er een kwaliteitsimpuls aan de (Friese)
IJsselmeerkust gegeven kan worden. Concreet heeft deze kwaliteitsimpuls de volgende kenmerken:
- creëren van robuustere natuur langs de vooroevers van het IJsselmeer door het
terugbrengen van meer vegetatiegradiënten en het vergroten van habitatdiversiteit;
- in stand houden van de veiligheid (ondanks een wellicht hoger IJsselmeerpeil, vergrote
opwaaiing en hogere golven in de toekomst door grotere kans op flinke stormen);
- verkleinen van de kwetsbaarheid van ondiepe gebieden en schelpenbanken voor hogere
waterstanden;
- verkleinen van kwetsbaarheid voor overstroming van huidige buitenwaarden;
- voorzien in de toenemende behoefte aan recreatievaart en oeverrecreatie.
De kennis die de pilot heeft opgeleverd valt als volgt samen te vatten:
In veel situaties is een combinatie van zachte maatregelen (zandsuppleties) en harde maatregelen
(dammen, matten, geotubes) nodig voor het bereiken van de beoogde resultaten, zoals vooroevers
met hoge natuurwaarden, die tevens de veiligheid van de achterliggende dijk vergroten. Per gedeelte
van de Friese kust is op hoofdlijnen aan te geven welke combinaties van maatregelen kansrijk zijn
voor benutting van klimaatbuffers in relatief tot het Deltaporgamma IJsselmeer.

3. Monitoring

De experimenten sluiten aan bij een innovatie programma van Building with Nature. In 2010 is
parallel aan het maken van de eerste ontwerpen, een monitoringsplan opgesteld. Building with
Nature verricht metingen ten behoeve van de volgende elementen:
- bijdrage van vooroevervegetatie aan de sedimentatie-retentie van de Friese IJsselmeerkust;
- zandtransportcapaciteit van het systeem;
- adaptieve capaciteit van de oevers van het natuurlijk ecosysteem. De wensen vanuit
verschillende sectoren (veiligheid, natuur, recreatie) en de manier waarop ecodynamische
kustontwikkeling een bijdrage kan leveren aan deze wensen en belangen;
- in het kader van het Building with Nature programma wordt de monitoring van de
aangelegde pilots voortgezet tot en met 2017. Dit gebeurt met bijdragen van Provincie
Fryslân, Wetterskip Fryslân en het consortium Ecoshape.

4. Effecten van klimaatverandering
a. Effecten op de veiligheid

Hoge beek- en rivierafvoeren

Afwatering op zee
Verschil waterpeil zeespiegel en
polderpeil
Stabiliteit zeewering/waterkering

Verandering organismes
Verandering natuurlijke processen
(sedimentatie)

Overige

Effect
De pilotprojecten geven meer inzicht in de mogelijkheden van
kustversterking, wanneer de IJssel een grotere afvoer heeft
op het IJsselmeer en het IJsselmeerpeil verhoogd wordt. Het
moet de komende jaren doormiddel van de monitoring
blijken hoeveel van de golfkracht geremd wordt door de
zanddeposities van de pilotprojecten en uiteindelijk op de
Friese kust terecht komt.
De pilotprojecten dragen bij aan kennis van hoe de kust van
Friesland veiliger kan worden. Als de projecten in staat zijn
om dijken te beschermen, dan zullen dijken minder snel
opgehoogd hoeven te worden.
Per gedeelte van de Friese kust is aan te geven waar het
transport van sediment leidt tot aanzanding en waar tot
erosie. Mede op basis van deze kennis kan geselecteerd
worden hoe stromingen en sedimenttransporten bijgestuurd
moeten worden om klimaatbuffers te laten ontstaan of vast
te houden.
-

b. Effecten op het watersysteem

Lage zomerafvoer
Hoogwaterpiek, of neerslagpiek (T=
10 of T=100)
Zoutindringing via rivier
Natuurlijke overgangen land-water

Effect
Oppervlakte vergroot, vanwege ontstaan rietmoerassen in
luwe, ondiepe gedeelten Tevens levert het project kennis op

Verontreiniging, invloed op
waterkwaliteit
Zuurstof, botulisme, algen
Grondwaterpeil
Overige

die nodig is om vooroevers te ontwerpen.
Riet kan fijn sediment invangen.
-

c. Effecten op de natuur

Robuustheid natuurgebieden

Trekroutes van vogels of andere
organismen
Omzetten/verandering van het
ecosysteem
Biodiversiteit
(verschenen/verdwenen soorten en
habitats en aantallen)
Plaagorganismen
Beheerbaarheid
Overige

Effect
Het gehele buitendijkse gebied van de Friese kust is een
onderdeel van het Natura2000 gebied “IJsselmeer”. Op dit
moment neemt de kwaliteit van de natuur op de vooroevers
van dit Natura2000 gebied af. Dit gebeurt door een
combinatie van erosie op de ene plaats, een gebrek aan
dynamiek op andere plaatsen en grotere risico’s op
overstroming. Door in het Friese kustsysteem een balans
tussen voldoende dynamiek, behoud van waardevol land en
uitbreiding van vooroevers te realiseren, ontstaat er een
graduele kustzone en een robuustere natuur met meer
vegetatiegradiënten.
De pilotprojecten hebben als doel de natuur te behouden en
zullen daarom geen effect hebben op de trekroutes van
vogels of andere organismen.
De pilots dragen bij aan het behouden van buitendijkse
natuurgebieden.
Behoud van de buitendijkse natuur is belangrijk voor een
groot aantal vogelsoorten. Ook voor broedende weidevogels
in de Workumerwaard, waarvan de kuikens buitendijks
foerageren. Helaas verdrinken ze hier bij hoog water. De
hoogte van het IJsselmeerpeil is daarom belangrijk.
Indien de pilotprojecten slagen, en een waterkerende functie
hebben, dan zal er op meer plaatsen worden gesuppleerd.
-

d. Economische effecten

Beschikbaarheid zoet water
Beschikbaarheid koelwater
Aantrekkelijkheid nabije
woonmilieus
Recreatieve mogelijkheden

Kosten waterbeheer

Effect
Het zwemstrand dat ontstaat bij pilot Hindeloopen kan een
nieuwe impuls geven aan de recreatie in het gebied rondom
het badpaviljoen. Nieuwe recreatievoorzieningen kunnen
worden aangelegd.
Bij aanleg van vooroevers kan langs een deel van de Friese
IJsselmeerkust een dijkverzwaring vermeden worden. . In
Hindeloopen kan het baggerbezwaar van de haven worden

kosten terreinbeheer
Beschikbaarheid water landbouw in
droge periodes
Bufferen teveel water landbouw
Verandering groeiseizoen
CO2-opslag
Overige

beperkt
Het IJsselmeer is in de huidige situatie een buffer voor de
landbouw en een drinkwaterbassin, dit zal zo blijven.
Door het ontstaan van rietmoerassen kan meer CO2
opgeslagen worden.
De vooroever zou de dijk kunnen beschermen en daarmee de
frequentie van onderhoud verminderen.

e. Effecten leefklimaat

Waterschade aan gebouwen
Overstromen riolen
Temperatuur tijdens hittegolven
Fijnstof
Overige

-

Effect

Samenvatting klimaatbufferende effecten
Toelichting:
• Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.
o
= effect is negatief
o
= effect is positief, maar gering
o
= effect is positief en significant
Effecten
Inzicht in kosten-effectieve manier van waarborgen veiligheid en
biodiversiteit
Kennisopbouw eco-dynamische kustontwikkeling (natuur het werk
laten doen)
Kennisopbouw van meegroeiende natuur en een meegroeiend
voorland

Waarschijnlijk Zeker

De kosteneffectiviteit wordt sterk beïnvloed door de aanpak bij aanleg van zandmotoren en
vooroevers. Hier zijn grote hoeveelheden sediment voor nodig. Wanneer deze goed worden
afgestemd op onder andere baggerwerkzaamheden in het IJsselmeer valt de vergelijking met
traditionele kustverdediging positiever uit dan wanneer voor dit doel zand moet worden gewonnen.
De kans om in het IJsselmeer klimaatbuffers als werk-met-werk aan te leggen is echter groot.

Monitoring natuurlijke klimaatbuffer Harger- en Pettemerpolder
februari 2014
Contact
Marc Schepers, inspiratio.mschepers@gmail.com, t. 06 3101 4080
Robin Witkamp: (Hoogheemraadschap Noorderkwartier (HHNK)), r.witkamp@hhnk.nl, t. 06 2907
5715 / 072-582 8282
Luc Berris, Natuurmonumenten, l.berris@natuurmonumenten.nl, t. 06 5429 5302 / 035-655 9609

1. Genomen maatregel(en)
Het klimaatbufferproject van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers betreft de dijk en het achterland
tussen Camperduin en Petten. Dit project wijkt af van de andere klimaatbuffer projecten. Er is
namelijk (nog) geen sprake van uitvoering van maatregelen, maar Natuurmonumenten en
Vogelbescherming zijn aangehaakt aan het lopende planvoorbereidingstraject voor de Zwakke
Schakels Noord-Holland-Noord (HHNK en RWS). Het planvoorbereidingstraject is inmiddels afgerond
en het project bevindt zich nu in de realisatiefase.
In de subsidieaanvraag bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu werd ingezet op de
Hondsbossche Zeewering als overslagdijk. Het idee - zoals gedefinieerd in hoofdstuk 6 van de visie
Natuurlijke Klimaatbuffers in oktober 2006 (zie illustratie) - was om de ruimte achter de dijk te
gebruiken voor overslag. Dijkverzwaring zou dan niet nodig zijn. Tegelijkertijd zou het gebied kunnen
worden ingericht voor recreatieve mogelijkheden langs de kust, waarmee de sociaal economische
structuur van de regio zou worden versterkt. Dit idee is – ondanks het oorspronkelijke enthousiasme
van waterschap en provincie en lobby van Natuurmonumenten – uiteindelijk in het planproces van
de kustverdediging afgevallen.

Waarom geen overslagdijk?
Zandig zeewaarts past het beste in de visie van het Deltaprogramma en dat heeft zwaar
meegewogen. Een overslagdijk scoort slecht qua veiligheidsgevoel (qua veiligheid zelf is deze prima)
en daar is na lokaal verzet een zekere vrees over ontstaan bij bestuurders. Voorts is de wijze waarop
de overslagdijk qua vormgeving is uitgewerkt in het MER erg onaantrekkelijk (keermuur etc.).
Hoogheemraadschap, Provincie en Rijkswaterstaat hebben de zandig zeewaartse oplossing
uitgewerkt. Financieel lijkt deze optie inmiddels voordeliger dan een overslagdijk vanwege de fors
gedaalde zandprijzen. Natuurmonumenten heeft aangegeven de voorkeur te geven aan deze zandige
zeewaartse versterking boven een dijkversterking.
Er is nu gekozen voor een zandige versterking van de kust waarbij grootschalig wordt gesuppleerd in
zeewaartse richting. De dijk zal haar waterkerende functie verliezen, maar blijft als lijnelement
behouden.
De plan- en besluitvormingsprocedure is inmiddels afgerond, evenals de aanbesteding. De aannemer
en zijn plannen zijn op 11 december 2013 bekend gemaakt.

Zandsuppletie (Schoorl, net zuidwaarts van de Hondsbossche zeewering)

De buitendijkse versterking betreft een langgerekte land- en intergetijde uitbreiding
van circa 300 ha. Deze strekt zich uit over circa 11 kilometer kustlengte waarbij het
middengedeelte het breedst is. Binnen deze ruimte ontstaan prima kansen voor
natuur en recreatie. Echter, er verdwijnen worden ook belangrijke bestaande
natuurwaarden. De situatie per najaar 2013 is als volgt (Schepers 2013):
• Natuurmonumenten heeft een substantiële rol gekregen in het optimaliseren van
de zandig zeewaartse kustversterking. Zij heeft (mede namens andere
natuurorganisaties) gesprekken gevoerd met de inschrijvende marktpartijen, om

•

•

•
•

•

•

de natuurambities te verhogen en de natuur functioneel onderdeel te laten zijn
van de zandige versterking.
In principe is een hoofdzonering overeengekomen met recreatieondernemers,
gemeenten, RWS en HHNK voor hoofdfuncties natuur resp. recreatie, maar deze is
nog niet vast gesteld.
In gezamenlijk onderzoek en rekenwerk met kustmorfologen en ecologen is
geconcludeerd dat de ontwikkeling van natte natuur (duinvalleien, strandlagunes
etc.) de meest toegevoegde waarde levert voor de natuurkwaliteit van de kust en
bijdraagt aan leefbaarheid, beperking van verstuiving en recreatief gebruik;
Voor de natuurzone gelden aangepaste normen voor zeer laag frequente
onderhoudssuppleties.
De aanbesteding bevat belangrijke financiële prikkels om natuurkwaliteiten en
leefbaarheid bij de marktpartijen te stimuleren via harde eisen en via de zgn. EMVI
methode (Economisch Meest Voordelige Inschrijving).
Met recreatieondernemers zijn initiatieven genomen om een
kustbelevingscentrum te realiseren in de recreatiezones. Gemikt wordt om ook in
deze zones strandlagunes te realiseren met hoge natuur- en belevingswaarden.
Aan maatregelen van mitigatie van de bestaande natuurwaarden die verloren
zullen gaan, wordt door HHNK nog steeds hard gewerkt. In de definitieve
vergunningaanvraag heeft HHNK een pakket maatregelen opgenomen voor
mitigatie van Steenloper en Scholekster, en plannen voorzien om de zilte
natuurwaarden in de Harger en Pettemerpolder duurzaam in stand te houden.
Hiertoe is een convenant afgesloten.

HHNK en NM hebben afgesproken meer te doen voor natuur en zoeken daarom samenwerking. In
dat verband wordt er momenteel gepland en onderhandeld over een aanvullend pakket
maatregelen. Er is een intentieverklaring en het is de bedoeling hiervoor een
samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

2. Verwachte effecten
De volgende effecten (van de zandig zeewaartse kustverdediging met zandsuppletie) worden
verwacht:
• Meer veiligheid.
• Meer natuur.
• Er ontstaat de langste aaneengesloten duinenrij van Europa.
• Meer mogelijkheden voor recreatie.
• Openhouden opties toekomst, door in Harger- en Pettemerpolder geen ruimtelijke
ontwikkelingen toe te staan die zich niet verhouden met overslag.

Van de redactie

Wat wordt geëvalueerd?
In deze monitoring is niet geëvalueerd of het strategisch project - met bovengenoemde doelen –
succesvol is. Er wordt gekeken hoe de voorgestelde integrale oplossing (= een natuurlijke
klimaatbuffer en het voorkeursalternatief) zich verhoudt t.o.v. een traditionele dijkversterking.
Omdat er slechts een indicatief ontwerp is, is niet altijd precies te zeggen wat effecten zullen zijn.
Wel kan er meestal een verwachting worden uitgesproken.

3. Monitoring en uitgevoerd onderzoek
•
•

•
•
•

Eindrapportage Natuurlijke Klimaatbuffer Harger en Pettemer Polder. Inspiratio, Marc Schepers,
december 2013.
Concept eindrapportage ‘Kust op kracht. Programma Ruimtelijke Kwaliteit Zwakke Schakels
Noord-Holland Afsprakenprogramma Regionale Partijen’ (Provincie Noord-Holland en
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, 14 januari 2011).
‘Aanpak vanuit natuuroptiek voor Zwakke Schakels Noord-Holland’ (Marc Schepers, i.o.v.
Natuurmonumenten en Vogelbescherming, 29 januari 2012).
HPPolder. Jaarrapportage juni 2011.
Brief aan HHNK PNH en RWS NH inzake uitvraag KVP (27 maart 2012).

4. Effecten van klimaatverandering
a. Effecten op de veiligheid
Effect
Er wordt over gedacht om het grondwaterpeil in delen van de
HPP te verhogen, of te plaggen (daardoor ook nattere vegetatie).
De zandsuppletie geeft extra veiligheid aan de zeewering en
kustzone.
Er wordt onderzocht of met biobouwers zandsuppleties beter in
stand kunnen worden gehouden, en het bodemleven en dat van
de intergetijdenzone zich kan herstellen en ontwikkelen.
Door de zandsuppletie wordt zand en slib via zo natuurlijke
mogelijke wijze langs de dijk en de verdere kust verspreid. (bv
zandmotor).
-

Hoge beek- en rivierafvoeren
Afwatering op zee
Verschil waterpeil zeespiegel en
polderpeil
Stabiliteit zeewering/waterkering
Verandering organismes
(zeegras, oesterbanken, veen,
etc.)
Verandering natuurlijke
processen (sedimentatie)
Overige

Uitzicht vanaf het zuidelijke overgang van de Hondsbossche zeewering naar de duinenkust richting Schoorl
bij laagwater (links) en hoogwater (rechts)

b. Effecten op het watersysteem

Lage zomerafvoer
Hoogwaterpiek, of neerslagpiek
(T= 10 of T=100)
Zoutindringing
Natuurlijke overgangen landwater
Verontreiniging, invloed op
waterkwaliteit
Zuurstof, botulisme, algen
Grondwaterpeil
Overige

Effect
Onderzoek heeft aangegeven dat er geen significante effecten van
zandsuppletie op zout indringing zijn te verwachten.
Ontstaan meer natuurlijke, zachte, zandige overgang zand-zee.
Volgens berekeningen zal er a.g.v. de suppletie nauwelijks effect
zijn op het grondwaterpeil.
-

c. Effecten op de natuur

Robuustheid natuurgebieden
(corridor, dynamiek, etc.)
Veerkracht systeem
(meegroeien met
klimaateffecten)
Trekroutes van vogels of
andere organismen

Omzetten/verandering van het
ecosysteem
Biodiversiteit
(verschenen/verdwenen
soorten en habitats en
aantallen)

Plaagorganismen
Beheerbaarheid

Overige

Effect
Er zal een ecologische verbinding ontstaan tussen de noordelijk en
zuidelijk gelegen duinen en strand. Hierdoor ontstaat de langste
duinenrij van Europa. Voor de Harger en Pettemerpolder geldt dat
voor de natuur aan landzijde.
Een natuurlijk systeem is flexibeler dan een dijkversterking en kan
beter meegroeien met eventuele toekomstige sterkere
klimaateffecten (zoals stijging zeespiegel, hogere golven,
langduriger stormopzet, meer neerslag binnendijks (berging?).
Indien de zandsuppletie wordt uitgevoerd met een lagune of ander
ontwerp waardoor een deel van het zand niet bereikbaar is voor
recreanten, dan zal hier een interessant tussenstop ontstaan voor
o.a. steltlopers, sterns en meeuwen. Verder kunnen mogelijk
soorten als zandhagedis en verschillende planten profiteren van
duinvorming langs de dijk. Daar staat tegenover dat de huidige
belangrijke functie van de basaltblokken als foerageergebied voor
trekvogels verloren dreigt te gaan. HHNK heeft daarom een pakket
maatregelen opgenomen voor mitigatie van Steenloper en
Scholekster
Onnatuurlijke harde grens wordt gedeeltelijk vervangen door
natuurlijkere, zachte overgangen.
De huidige dijk met basalt stroomhoofden heeft een eigen
biodiversiteit. Er is nu voor de dijk goed zicht onder water (nl.
weinig zand) en dat is gunstig voor een groot aantal ongewervelde
dieren (zoals mosselen), waardoor m.n. steltlopers hier in grote
aantallen foerageren tijdens de trek en als overwinteraar.
De biodiversiteit zal vooral toenemen als het lukt de basaltblokken
te handhaven in het nieuwe ontwerp (bv voor consolidatie van het
zand). Deze zijn van belang voor o.a. steenlopers en ongewervelde
dieren.
De natuurwaarde van het opgebrachte zand hangt af van de
frequentie van suppletie. Voor de natuurzones is gekozen voor een
lage frequentie van suppleties.
Voorgaand is aangegeven dat de beheerbaarheid voor natuur maar
ook voor veiligheid en kosten een zware opgave zijn in dit project.
De hoge dynamiek in dit kustvak maakt een zekere consolidatie
van het zand waarschijnlijk noodzakelijk, omdat het zand en
daarmee de natuur in zekere mate te beschermen tegen jaarlijkse
stormen. Dit wordt de belangrijkste opgaven in de aanbesteding
die aan marktpartijen zal worden voorgelegd.
Voor de grijzen duinen in het kusttraject van Petten tot Callantsoog
is het zeer gewenst dat er weer lokale verstuivingen en
zandinwaaiing gaat plaatsvinden. Een zandige oplossing voor deze
duinen biedt belangrijke condities om de achterliggende natuur
vitaal en bijzonder te houden.

Veel vogels (o.a. kanoet en steenloper) trekken heen en weer tussen De Petten (foto boven) en de stroomhoofden aan de
andere kant van de dijk. Het verdwijnen van de stroomhoofden onder zand tast ook de waarde van De Petten aan.

d. Economische effecten

Beschikbaarheid zoet
water
Beschikbaarheid
koelwater
Aantrekkelijkheid nabije
woonmilieus
Recreatieve
mogelijkheden

Effect
Het wordt veiliger en mooier. Natuurontwikkeling in de HPP vrijwaart
deze van de beginnende verrommeling, kavelopdeling etc.
Zandsuppletie voor de dijk is aantrekkelijker dan het verzwaren van de
dijk. Verder investeert Natuurmonumenten in recreatieve mogelijkheden

Kosten waterbeheer

Kosten terreinbeheer

Beschikbaarheid water
landbouw in droge
periodes
Bufferen teveel water
landbouw
Verandering groeiseizoen
CO2-opslag
Overige

in de Harger en Pettemerpolder.
De zandsuppletie is goedkoper dan een traditionele dijkverhoging en –
verbreding. Ook zijn de ruimtelijke implicaties aan landzijde veel
geringer. Met de huidige lage zandprijzen is zandsuppletie waarschijnlijk
ook voordeliger dan een overslagdijk.
Zorg is dat zandsuppletie kan leiden tot verstuiving van zand over de dijk,
waar bewoners last van zouden kunnen krijgen. Dan zou beheer nodig
kunnen zijn. Dit effect treedt waarschijnlijk slechts lokaal op. Het
terreinbeheer van de suppletie zelf is nog ongewis: zie bovenstaande
opgave voor beperking beheer en onderhoud (lees
onderhoudssuppleties).
-

e. Effecten leefklimaat

Waterschade aan gebouwen
Overstromen riolen
Temperatuur tijdens hittegolven
Fijnstof
Overige

Effect

Door grond te verwerven in de Harger en Pettemerpolder kan
ruimte worden gereserveerd voor toekomstige projecten, verder
wordt een begin gemaakt met het tegengaan van verdergaande
verrommeling. Die verrommeling is een uiting van het gegeven
dat agrarisch gebruik hier aan zijn einde is gekomen, en is al
langer gaande: perceelsplitsingen, paardenweitjes met
badkuipen voor drinkwater, kamelen, plaatsing ‘asociale familie’,
etc. Hierdoor wordt het gebied onaantrekkelijk en wordt
realisatie van een overslaggebied – mocht dat weer gaan spelen steeds lastiger en duurder.

5. Samenvatting klimaatbufferende effecten
Toelichting:
• Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.
= effect is negatief
= effect is positief, maar gering
= effect is positief en significant

Effecten
Huidige natuurlijke oplossing met zandsuppletie is flexibeler dan
een dijkversterking.
Aantrekkelijker voor omwonenden en recreanten dan
dijkversterking.
Verbeteren veerkracht (toekomstige overslag) door
grondverwerving in de Harger en Pettemerpolder.
Verbetering groot aantal natuurwaarden, o.a. door ontstaan natte
duinvalleien, inrichting natuurzone en ontstaan verbinding tussen
duinen noord en zuid van de Hondsbossche Zeewering.
Effect van zandsuppletie op steenlopers en andere van hard
substraat en/of helder water afhankelijke organismen.

Waarschijnlijk Zeker

6. Overige beoogde effecten
De algemene les van dit project is dat tijdig investeren in het formuleren van een gezamenlijk project
naar alle waarschijnlijkheid leidt tot een succesvoller project dat bovendien mogelijk sneller en/of
met minder communicatieve schade kan worden uitgevoerd (want minder procedures en/of minder
krachtige protesten).

Kennisinventarisatie Natuurlijke Klimaatbuffer Hunze
Contacten
Teddy Bezuijen, projectleider Drents Landschap, t.bezuijen@drentslandschap.nl, t. 0593 333 058
Henk van Norel, hydroloog Waterschap Hunze en Aa's
Documentatie
• Eindrapport Natuurontwikkeling Torenveen en Bonnerklap: toelichting bij het
ontwikkelingsplan en definitief ontwerp Torenveen, Stichting Het Drentse Landschap, 2006
• Projectplan Klimaatbuffer Hunze- Torenveen, Stichting Het Drentse Landschap, 2009

1. Inleiding
In de middenloop van de rivier de Hunze zijn maatregelen uitgevoerd in deelgebied het Torenveen,
een gebied met een oppervlakte van 180 ha. De ontwikkelde en uitgevoerde plannen voor dit
deelgebied zijn onder andere gebaseerd op doelstellingen uit de ‘Hunzevisie’. Deze visie is in 1995
door Stichting Het Drentse landschap, Stichting het Groninger Landschap en het Wereld Natuurfonds
opgesteld.
De loop van de Hunze in het Torenveen heeft een lengte van 4,5 kilometer en is een schakel in de
gehele loop van de beek. Voorheen werd het Torenveen gebruikt voor landbouwactiviteiten. Onlangs
is het gebied omgevormd naar natuur. Inmiddels zijn er meerdere deelgebieden omgevormd naar
doelstellingen uit de Hunzevisie. In overleg met de streek en vele partners zullen meer gebieden
worden aangepakt, hetgeen leidt tot omvorming van de huidige gekanaliseerde Hunze tot een
meanderende laaglandbeek met haar systeemkenmerken. Deelgebied de Manderlanden is in 2013
afgerond en deelgebied de Oudeweer zal in 2014 worden ingericht.
Doel van deelgebied Torenveen en de overige schakels in het Hunzedal is het realiseren van een
natuurlijk beekdalsysteem, dat tevens randvoorwaarden biedt voor calamiteitenberging en het in
neerslag arme perioden vasthouden en naleveren van water, verbeteren van de kwaliteit van het
oppervlaktewater, tegengaan van verdroging, verduurzaming van de drinkwaterwinning, bevorderen
van de recreatie, verbeteren woon- en leefklimaat en het verbeteren van de kavelstructuur van de
landbouw.

Het Torenveen tijdens het hoogwater van
januari 2011

Het huidige tracé van de Hunze is blijven bestaan, maar wordt gevolgd door een meanderend
gescheiden tracé, waar ongeveer 50% van de waterafvoer doorloopt. Voor het terugbrengen van de
meanders is de historische loop van ca. 1900 als uitgangspunt gekozen. Op de plekken waar de
meanders de huidige loop kruisen zijn brede dammen geplaatst met een hoogte die ongeveer gelijk
is aan de 50% van de afvoer. Dat betekent dat bij hogere afvoeren de gedeelten van de huidige loop
mee afvoeren en de stijghoogte van het water beperken, omdat er meer berging en een breder
afvoeren profiel beschikbaar is. De gedeelten van de huidige loop die geen afvoerende functie
vervullen bij lage afvoeren, zullen ofwel aan de benedenstroomse zijde aangetakt worden, ofwel als
poel gehandhaafd blijven. In het Torenveen is extra ruimte voor water gecreëerd door
overstromingsgebieden nabij de Hunze in te richten. Deze lage gronden kunnen bij hoge
waterstanden inunderen, en hebben daarom een bufferende werking. Reconstructie van reliëf en het
mogelijk verlagen van gronden langs de beek hebben deze inundaties mogelijk gemaakt. De
Klimaatbuffer heeft zichzelf al bewezen, in januari 2012. Toen zijn de lage gronden ingezet tijdens
hoogwater. Het heeft een paar dagen blank gestaan (zie foto) en daarna is het water vertraagd
afgevoerd door de Hunze richting het Zuidlaardermeer.

2. Uitgangspunten herinrichting
•
•
•
•
•
•
•
•

landschappelijke openheid
hermeandering
primaire hydro-ecologische processen mogelijk maken
vergroten van de buffercapaciteit van neerslag, grondwater en oppervlaktewater
migratiebarrières opheffen
bodem- en reliëfgradiënten benutten
grondwater- en oppervlaktewatergradiënten benutten
hydrologische beïnvloeding tussen natuurontwikkelingsgebied en agrarisch
gebied minimaliseren

3. Monitoring en uitgevoerd onderzoek
Monitoring naar flora en fauna wordt uitgevoerd door het Drents Landschap. Monitoring van de
waterkwaliteit en waterbufferend vermogen wordt uitgevoerd door het Waterschap.

4. Effecten van klimaatverandering
a. Effecten op de veiligheid
Effect
Hoge beek- en rivierafvoeren In januari (2012) zijn de lage gronden langs de Hunze succesvol ingezet
tijdens hoogwater. De inzet van die gronden vertraagde het proces van
waterafvoer. In neerslagrijke perioden is de afvoer van de Hunze zo
groot dat hoge waterstanden de stad Groningen bedreigen. Zulke
hoge neerslagpieken zijn nog niet voorgevallen na de herinrichting. Het
vasthouden van water in het Torenveen en de andere schakels in het
stroomgebied biedt ruimte voor calamiteitenberging. 1/7 van de in de
toekomst verwachte neerslagtoename in het stroomgebied, ten
gevolge van klimaatsverandering, kan worden opgevangen door het
heringerichte Torenveen. Het opvangen en vasthouden van water in
de middenloop van de rivier is van grote invloed op de
waterproblematiek benedenstrooms, in natte tijde maar ook in droge
tijden.
Afwatering op zee
Door de inrichtingsmaatregelen in het dal van de Hunze vindt er een
vertraagde afvoer plaats naar de Waddenzee (uiteindelijke monding
van het water uit de Hunze).
Verschil waterpeil zeespiegel en polderpeil
Stabiliteit
zeewering/waterkering
Verandering organismes
Er zal geen actieve veenvorming plaats gaan vinden, omdat het gebied
(zeegras, oesterbanken,
niet permanent onder water gaat staan.
veen, etc.)
Verandering natuurlijke
Inundaties kwamen bij het vigerende peilbeheer niet of nauwelijks
processen (sedimentatie)
meer voor, ondanks de afwezigheid van kaden langs het grootste deel
van de Hunze. Voor het Torenveen geldt als doelstelling: het
ontwikkelen van een begeleid natuurlijke Hunze met bovenlopen,
waarbij spontane processen als stroming, erosie, sedimentatie en
begrazing de ruimte krijgen. De meanderende loop is gegraven met
een relatief steile buitenbocht en een relatief flauwe binnenbocht,
waarbij het water haar eigen structurerende werk zal gaan doen.
Erosie en sedimentatieprocessen hebben de vorm van de loop
inmiddels beïnvloed.
Overige
b. Effecten op het watersysteem
Effect
Door de herinrichting wordt water vastgehouden in het stroomgebied
en kan nalevering van water plaats vinden in droge perioden.
Hoogwaterpiek, of
Door de herinrichtingmaatregelen in het Torenveen kan 500.000 m³
neerslagpiek (T= 10 of T=100) water worden geborgen. De lagere terreingedeelten van het
stroomdal overstromen bij een hogere afvoer in de Hunze. Via de
slenken en/of sloten wordt het overstromingswater vertraagd
afgevoerd. In het gehele tracé van de Hunze kan nu 3.5 miljoen m³
Lage zomerafvoer

meer geborgen worden t.o.v. de vroegere situatie.
Zoutindringing via rivier
Natuurlijke overgangen land- Aan de meanderende beek zijn brede natte beekarmen gekoppeld met
water
een niet stromend karakter. Processen zijn in gang gezet, en water- en
moerasplanten kunnen uitbundig groeien. Het huidige tracé is
enigszins verondiept en er zijn natuurlijke oevers ontstaan.
Verontreiniging, invloed op
Naast neerslag wordt het beeksysteem voor een belangrijk deel met
waterkwaliteit
kwelwater vanuit de Hondsrug gevoed. Daardoor is de waterkwaliteit
lokaal goed, alhoewel de invloed van de landbouw in de omgeving
groot is. De waterkwaliteit bij de riviermonding zal verbeteren doordat
de rivierloop is verlengd met meanders en afvoerwater vanaf de
landbouwgronden wordt voorgezuiverd via een langere en
plantenrijke aanvoerweg.
Zuurstof, botulisme, algen
Door de toename van oevervegetatie zal er waarschijnlijk meer
zuurstof in het water komen.
Grondwaterpeil
De waterbufferende werking is vergroot met hogere
oppervlaktewater- en grondwaterstanden. Het aanwezige (deels
geoxideerde) veen in de bodem heeft een positief effect op de
waterbufferende werking. Het hogere grondwaterpeil zal verdere
oxidatie van het veen tegengaan. Maar dit zijn processen van lange
duur.
Overige

c. Effecten op de natuur
Effect
Robuustheid natuurgebieden Het Torenveen is enkel een schakel van de gehele loop van de Hunze.
Uiteindelijk zal de gehele loop worden aangepakt en heringericht
worden, naar een meanderende laaglandbeek met haar
systeemkenmerken. Er zal een robuust natuurgebied ontstaan. Het
water van de Hunze stroomt uit in het Zuidlaardermeer. De
waterkwaliteit van dit Natura 2000 gebied zal verbeterd worden door
de inrichtingsmaatregelen in het stroomdal van de Hunze.
Veerkracht systeem
Het deelgebied is ingericht zodat de effecten van klimaat zullen
worden gemitigeerd.
Trekroutes van vogels of
In de meanderende loop van Torenveen zijn tien voor vissen
andere organismen
passeerbare drempels aangelegd met een onderling hoogteverschil
van 7 cm. In de overige loop van de beek worden bij stuwen
aanpassingen gedaan voor herstel van vismigratie.
De Hunze vormt een goede flora- en fauna corridor met het Natura
2000 gebied het Zuidlaardermeer.
Omzetten/verandering van
het ecosysteem

Plaatselijk zullen bosgedeelten verdwijnen vanwege de nieuwe loop
van meanders. Voor alle bestaande bossen geldt dat de strakke
structuur omgevormd wordt naar een meer natuurlijke bos. Er zal
geen actieve omvorming plaatsvinden.
In de hogere terreingedeelten waar zich keileem of veen in de
ondergrond bevindt, zijn enkele poelen aangelegd. Deze poelen liggen

buiten het bereik van het overstromingswater. Hier zijn ideale
omstandigheden voor amfibieën en libellen en waterjuffers gecreëerd.
Het bestaande reliëf is versterkt waardoor er meer variatie in
plantensoorten kan ontstaan.
De oevers van het meanderende tracé zijn vanwege de dynamiek in
het waterpeil overwegend kaal, slikkig of begroeid. De kalere oevers
zijn aantrekkelijk voor onder andere kleine steltlopers.
Door een betere waterbufferende werking en hogere
oppervlaktewater- en grondwaterstanden zijn de
groeiomstandigheden voor (half)natuurlijke vegetaties verbeterd. De
brede oeverlanden hebben droge en vochtige gedeelten die leiden tot
variatie in de bloemrijke graslanden
Aan de meanderende beek zijn brede natte beekarmen gekoppeld met
een niet-stromend karakter. Hier gaan water- en moerasplanten
uitbundig kunnen groeien. Deze plekken zijn bij uitstek geschikt als
paaiplaats voor vissen en als leefgebied voor amfibische dieren
(kikkers, salamanders, libellen en waterjuffers).

Biodiversiteit
(verschenen/verdwenen
soorten en habitats en
aantallen)

Plaagorganismen
Beheerbaarheid

Overige

Door de graslanden in de natuurgebieden te maaien en het maaisel af
te voeren, wordt het gebied verschraalt en worden de graslanden
botanisch interessant. Er is afgesproken met agrariërs om de
verspreiding van distel en zuring naar omliggende landbouwpercelen
te voorkomen.
Het gebied heeft potentie voor o.a. steltlopers vanwege dynamiek met
als gevolg kale, slikkige oevers. Verder potentie voor kwartelkoning,
blauwborst, visdief, bruine kiekendief, goudplevier, smient en
slobeend. In de toekomst kan de betekenis toenemen voor onder
ander de waterspitsmuis, vleermuizen (foerageergebied) en wellicht
de das (foerageergebied en op hoge koppen hun burchten). In de
buitenbocht van de meanders kunnen oeverzwaluwen gaan broeden.
Beheer van graslanden vindt plaats via extensieve begrazing door
runderen van agrariërs uit de omgeving, met waar nodig
gecombineerd met maaien en afvoeren. Het Drents Landschap beslist
over de intensiteit van de begrazing.
Sedimentatie en afkalving zullen wel gecontroleerd plaats vinden,
omdat de meanders watervoerend moeten blijven. Ook als meanders
dicht slibben zal er actie moeten worden ondernomen. Er moet
rekening worden gehouden met belangen van buiten het gebied.
Opslag van bomen die de doorvoer van water belemmerd, zal
verwijderd worden.
-

d. Economische effecten

Beschikbaarheid zoet
water

Effect
In het Hunzedal wordt circa 35 miljoen m³ drinkwater gewonnen,
drinkwatervoorziening heeft waarschijnlijk baat bij de natuurontwikkeling in
het Hunzedal. De inrichtingsmaatregelen over de gehele Hunze hebben

Beschikbaarheid
koelwater
Recreatieve
mogelijkheden

namelijk een positief effect op de winbaarheid van grondwater in droge
tijden. Wellicht dat met de herinrichting, verdrogingseffecten van
waterwinning worden gedempt. Op deze manier kunnen natuur en
drinkwatervoorziening elkaar helpen.
-

In het plangebied zijn mogelijkheden om te wandelen, fietsen en kanoën.
Vanaf verschillende punten zijn oevers bereikbaar voor vissers. Sinds de
herinrichting is het aantal fietsers en wandelaars toegenomen.
Kosten waterbeheer
Kosten terreinbeheer Voor het Drents Landschap zijn de kosten van het terreinbeheer hoger t.o.v.
de vroegere situatie. Randvoorwaarden als doorstroming van het water,
zorgen voor het nodige beheer (kappen, maaien, grondverzet).
Beschikbaarheid water In de achterliggende landbouwgebieden zal de grondwaterstand niet
landbouw in droge
wijzigen, omdat langs het hele traject tussen het natuurgebied en de
periodes
landbouwpercelen een parallelle watergang ligt waar de huidige waterpeilen
worden gehandhaafd. Water aan- en afvoer is gegarandeerd en plaatselijk
zelfs verbeterd.
Bufferen teveel water Om vernatting van de aangrenzende landbouwpercelen te voorkomen, is een
landbouw
parallelle watergang gerealiseerd, waar de huidige streefpeilen gehandhaafd
blijven. De landbouw zal daarom geen schade ondervinden van de genomen
maatregelen
Verandering
groeiseizoen
CO2-opslag
Overige
e. Effecten leefklimaat

Waterschade aan gebouwen
Overstromen riolen
Temperatuur tijdens hittegolven
Fijnstof

Effect
-

5. Samenvatting klimaatbufferende effecten
Toelichting:
• Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.
o
= effect is negatief
o
= effect is positief, maar gering
o
= effect is positief en significant
Effecten
Toename waterbufferend vermogen
Ontstaan natuurlijker ecosysteem
Grotere biodiversiteit
Versterking recreatieve belevingswaarden
Toename veiligheid drinkwatervoorziening
Toename waterkwaliteit
Minder verdroging in natuurgebieden

Waarschijnlijk Zeker

Kennis inventarisatie natuurlijke klimaatbuffer IJsselmonde
Januari 2014
Contacten
Gijs van Zonneveld, gijs.vanzonneveld@ark.eu, t. 06 5135 8186
Documentatie
Inrichtingsplan klimaatbuffer Koedoodzone, brochure klimaatbufferkansen IJsselmonde-Stadshavens.

1. Korte beschrijving
ARK Natuurontwikkeling werkt in Barendrecht en Albrandswaard aan de ontwikkeling van
Klimaatbuffer IJsselmonde. Langs het riviertje de Koedood ligt nu een begraasd natuurgebied en de
Zuidpolder is aangepast voor een flexibel waterpeil. In totaal meet het gebied 1.000 ha, met als
ruggengraat een 10 kilometer lange waterverbinding tussen het Zuiderpark en de Zuidpolder.
Door de combinatie van zeespiegelstijging en lage rivierafvoeren krijgt zout water steeds vaker en
langer de kans landinwaarts binnen te dringen en krijgt het gebied te maken met verzilting.
Nu wordt er in natte periodes zo snel mogelijk veel – relatief schoon– regenwater uit het gebied de
Oude Maas in gepompt. En als er water nodig is, wordt er (minder schoon) water uit de Oude Maas
gehaald. Op termijn zal de Oude Maas helaas zelfs verzilten.

Artist impression van Klimaatbuffer IJsselmonde langs de Koedood tussen Barendrecht en Rhoon
(afbeelding: Jeroen Helmer)

De beoogde klimaatbuffer IJsselmonde is een robuust watersysteem waarbij extreme regenbuien
opgevangen kunnen worden en regenwater uit natte periodes wordt bewaard voor droge periodes.
Dit levert naast een functionele klimaatbuffer ruimte voor recreatieve voorzieningen als kanoverhuur
en aaneengesloten fietsverbindingen.

ARK is gestart met de uitvoering van twee voorbeeldprojecten binnen de gewenste klimaatbuffer: de
Zuidpolder van Barendrecht, en een oeverstrook langs het riviertje de Koedood op gemeentegrond
van Albrandswaard. Voor realisatie van de Zuidpolder is afkoppeling nodig van een woonwijk ten
noorden van de Zuidpolder. Zo wordt de Zuidpolder een recreatie- en natuurgebied dat door flexibel
waterpeil met een fluctuatie van 20 cm op natuurlijke wijze meer regenwater kan opvangen.
Dat maakt IJsselmonde niet alleen minder afhankelijk van het steeds meer verziltende en niet altijd
even schone water uit de Oude Maas. Het is ook het een geweldige impuls voor de waterkwaliteit in
het gebied. De relatief vuile waterstromen uit de woonwijken en de rivier mengen niet meer met het
schone water in de Zuidpolder. Bovendien zal door de peilfluctuatie gecombineerd met de
natuurlijke oevers die in het Zuidpolder aangelegd worden een rijke watervegetatie ontstaan. Deze
(water)planten zorgen ook voor zuivering van het water.
De Gaatkensplas en Koedoodseplas die ten westen van de Zuidpolder liggen worden momenteel
continu doorgespoeld vanwege waterkwaliteitsproblemen. Dat doorspoelen vraagt nu grote
hoeveelheden water uit de Oude Maas. Het is de bedoeling enerzijds de meren zo aan te passen dat
de waterkwaliteit ook zonder grote doorspoeling op peil kan blijven en de bergingscapaciteit te gaan
benutten door deze plassen aan de Zuidpolder te koppelen en het peil ook daar 20 cm te laten
fluctueren. Daarmee wordt het watersysteem ongeveer drie keer zo groot en robuuster.
De Koedood is een riviertje dat vroeger een verbinding vormde tussen de Nieuwe en de Oude Maas.
Nu staat het niet meer in verbinding met de grote rivieren en doet het dienst als boezem van het
polderwater. In de Koedoodzone worden brede, natuurvriendelijke oevers aangelegd, waardoor het
systeem groter wordt en dus robuuster. Het gebied wordt nu begraasd door enkele Schotse
Hooglanders, die hier jaarrond zorgen voor het beheer van de Koedoodoevers, voor een meer
natuurlijke ontwikkeling en een afwisselend buitengebied voor Barendrecht. Het streven is om het te
begrazen gebied uit te breiden zodat er ruimte komt voor een efficiënter (graas-)beheer.
De uitvoering van de voorbeeldgebieden gebeurt samen met onder andere de betrokken gemeentes,
Stadsregio Rotterdam, Gemeente Rotterdam, Provincie Zuid-Holland en het waterschap Hollandse
Delta.

2. Verwachte effecten
De klimaatbuffer zorgt voor:
1. minder afhankelijk van zoet water uit de verziltende rivieren rond IJsselmonde;
2. rijkere natuur dank zij een andere inrichting en beheer: een flexibel waterpeil, begrazing,
natuurvriendelijke oevers;
3. veel grotere toegankelijkheid in het buitengebied van Barendrecht en Albrandswaard voor
recreanten en omwonenden, die hier kunnen recreëren (kanoën, zwemmen, fietsen, wandelen,
struinen);
4. een duurzamer, toekomstig bestendig beheer dat zeker op termijn goedkoper is;
5. ervaring met een andere manier van omgaan met water: bufferen in plaats van lozen en pompen.

3. Monitoring en uitgevoerd onderzoek
In dit project is géén budget opgenomen voor monitoring.

4. Effecten van klimaatverandering

a. Effecten op de veiligheid
Effect
Er wordt beter op piek- en seizoensberging ingespeeld: in de
Zuidpolder wordt de mogelijkheid voor een peilfluctuatie van 20 cm
gerealiseerd. Dit wordt op zo’n manier gerealiseerd dat agrariërs er
geen last van ondervinden. Door dit meer flexibele peil kan er in
tijden van hoge neerslagpieken meer water in het gebied worden
opgevangen. Dit water kan later weer gebruikt worden.
Afwatering op zee
Verschil waterpeil zeespiegel en polderpeil
Stabiliteit
zeewering/waterkering
Verandering organismes
(zeegras, oesterbanken,
veen, etc.)
Verandering natuurlijke
De natuurlijke oevers in combinatie met flexibel peil bieden ruimte
processen (sedimentatie)
aan vegetatiegroei die zorgt voor waterzuivering. De beschikbaarheid
van zoet water zal in de toekomst beter gegarandeerd kunnen
worden. Tot slot bieden natuurvriendelijke oevers een bescheiden
ruimte om natuurlijke processen, zoals verlanding, te laten
plaatsvinden.
Verzilting van Oude en
IJsselmonde ligt ingeklemd tussen twee langzaam verziltende rivieren
Nieuwe Maas
en is momenteel afhankelijk voor haar watertoevoer van die rivieren.
Door de klimaatbuffer wordt de afhankelijkheid minder (de totale
klimaatbuffer kan in potentie alle jaarlijkse regen bufferen). De pilot is
een kennismaking met een andere manier van omgang met water.
Hoge beek- en
rivierafvoeren

b. Effecten op het watersysteem

Lage zomerafvoer
Hoogwaterpiek, of
neerslagpiek (T= 10
of T=100)
Zoutindringing via
rivier

Natuurlijke
overgangen landwater
Verontreiniging,

Effect
Doordat het waterpeil kan gaan fluctueren in de Zuidpolder kan er meer
water worden vastgehouden. Water dat weer kan worden ingezet in droge
perioden.
Door in de verschillende deelgebieden zoveel mogelijk (fysieke) ruimte te
maken voor (grond)waterpeilschommelingen, wordt de mogelijkheid voor
piekberging gecreëerd. Tijdens een extreme regenbui die één keer per 25 jaar
voorkomt, kan als de gehele klimaatbuffer gerealiseerd is, gedurende een
paar dagen tot weken ongeveer 1,2 miljoen m3 water geborgen worden.
Het water dat tijdens hoge neerslagpieken kan worden opgevangen, kan later
weer gebruikt worden(zoetwater reservoir). Door deze buffer wordt het
gebied minder afhankelijk van de inlaat van zilt rivierwater uit de Oude Maas,
en wordt de waterkwaliteit van het gebied verbeterd.
Er wordt ongeveer 15.000m² aan natuurvriendelijke oevers gerealiseerd in de
Koedoodzone. Deze oevers geven een belangrijke natuurwinst op de grens
van nat naar droog.
In de Zuidpolder worden ook natuurvriendelijke oevers aangelegd bij de
herinrichting door gemeente Barendrecht.
Het gebied kan meer regenwater opvangen en er vindt daarom minder inlaat

invloed op
waterkwaliteit

Zuurstof, botulisme,
algen
Grondwaterpeil
Overige: onttrekking
zoetwater uit
rivieren

vanuit de Oude Maas plaats. Hierdoor verbetert de waterkwaliteit. Voorheen
werd al het schone regenwater direct weggepompt, nu kan een deel in het
gebied opgevangen worden. De natuurvriendelijke oevers dragen ook zorg
voor een voor een goede waterkwaliteit door de aanwezigheid van meer
water - en oeverplanten (zoals riet).
Mogelijk vermindering van blauwalgen in Rotterdamse grachten, door
doorstroom van water met betere kwaliteit.
Er valt per jaar 1.939.300 m³ regen in de Zuidpolder, verspreid over 12
maanden. Met 20 cm peilfluctuatie kan in de Zuidpolder per keer 52.000 m3
geborgen worden. In de zomer valt er in Nederland nog zo’n 60 mm per
maand. Daarmee kan de totale buffer 2 tot 3 keer per maand gevuld worden.
De doorspoelbehoefte is groter dan de totale regenval, dus de buffer kan
continu gebruikt worden. De klimaatbuffer in de Zuidpolder zorgt ervoor dat
de behoefte aan inlaatwater via de Zuidpolder 1 (afhankelijk van de
doorspoelbehoefte) verminderd wordt met 30 tot 70%. Als de Gaatkensplas
en de Koedoodseplas ook aan de Zuidpolder worden gekoppeld, wordt de
uitkomst nog gunstiger.

c. Effecten op de natuur

Robuustheid natuurgebieden
(corridor, dynamiek, etc.)
Veerkracht systeem
(meegroeien met
klimaateffecten)
Trekroutes van vogels of andere
organismen
Omzetten/verandering van het
ecosysteem

Biodiversiteit
(verschenen/verdwenen
soorten en habitats en
aantallen)
Plaagorganismen

Beheerbaarheid
1

Effect
Het gebied wordt natuurlijker ingericht met o.a.
natuurvriendelijke oevers. De robuustheid van het gebied wordt
groter, doordat ruimte wordt gegeven aan natuurlijke processen.
De natuurlijke veerkracht neemt toe, doordat het gebied meer
plaats maakt voor natuurlijke processen, doordat het waterpeil
meer mag gaan fluctueren.
De vegetatie zal zich aanpassen aan de meer natuurlijke overgang
tussen land en water. Door schoner water conform het
regenmodel neemt de kwaliteit van het habitat toe, waarvan
planten en dieren zullen profiteren.
Meer variatie en gradiënten (hoog-laag, droog-vochtig) maken het
ecosysteem rijker.
Daarnaast krijgen regenval en zon (verdamping) weer meer
invloed. Dit heeft waarschijnlijk ook effect op de vegetatie.
De Zuidpolder krijgt een flexibel peil met flauwe oevers, wat
kansen biedt voor de biodiversiteit en de waterkwaliteit. Er zijn
sinds de inrichting in de rand van het projectgebied bevers
waargenomen (migratie vanuit de Biesbosch). Lepelaars en kluten
foerageren in de natuurlijke oeverzones.
In het gebied zijn al tal van (kleinere) verbindingen waarlangs
exoten (vis, rivierkreeft) zich verplaatst hebben. Verwacht wordt
dat de opschaling richting een klimaatbuffer geen extra bijdrage
aan de verspreiding heeft.
De Koedoodzone wordt begraasd met Schotse Hooglanders. Door

Er zijn meerdere inlaatpunten.

deze natuurlijke vorm van begrazing zullen meer natuurlijke
overgangen in de vegetatie ontstaan en toename aan soorten
insecten, vlinders en andere organismen. Natuurlijke processen
vinden plaats en beheer is dan ook minder noodzakelijk.
Het watersysteem wordt groter en daarmee minder gevoelig voor
heftige buien.
-

Overige

d. Economische effecten

Beschikbaarheid zoet
water
Beschikbaarheid
koelwater
Aantrekkelijkheid nabije
woonmilieus
Recreatieve
mogelijkheden
Kosten waterbeheer

kosten terreinbeheer
Beschikbaarheid water
landbouw in droge
periodes
Bufferen teveel water
landbouw
Verandering
groeiseizoen
CO2-opslag
Overige

Effect
De beschikbaarheid van kwalitatief goed water voor diverse functies
(ecologie, recreatie, verversing stadsparken, agrarische functies wordt
vergroot. Overigens is de beschikbaarheid nog niet vaak een acuut
probleem, behalve voor het Zuiderpark in Rotterdam.
Omwonenden van de klimaatbuffer kunnen genieten van rijke, ruige
natuur op een steenworp afstand. Omwonenden kunnen vrij kanoën,
fietsen en struinen. Voor een regio waar het bevolkingsaantal de
afgelopen tien jaar verdubbeld is, is dat enorme winst.
De recreatieve mogelijkheden zijn toegenomen. In het dichtbevolkte
leefgebied van Rotterdam kunnen mensen (weer) kennis maken met
natuur. Kano excursies worden georganiseerd.
Het Waterschap hoeft minder te bemalen in het gebied, doordat minder
water vanuit de Oude Maas moet worden ingelaten voor het benodigde
waterpeil. Door de aanpassingen in de Koedood- en Gaatkensplas kan de
doorspoeling verminderd worden. Op lange termijn levert dat
kostenbesparing op.
Er zijn grote grazers ingezet om het gebied jaarrond te beheren, maar het
is de vraag of deze manier van beheren goedkoper is dan traditioneel
maaibeheer.
Door het flexibele waterpeil kan de landbouw in droge periode
(kwalitatief beter) water uit het gebied onttrekken.
Door de organisatie van een flexibel waterpeil kan er meer water worden
gebufferd tijdens natte perioden.
-

e. Effecten leefklimaat

Waterschade
aan gebouwen
Overstromen
riolen

Effect
De nieuwe woonwijk rond Koedood- en Gaatkensplas zijn al ontworpen op een
peilfluctuatie
De realisatie van de klimaatbuffer zal misschien een zeer bescheiden bijdrage
leveren aan het voorkomen van overstorten in de regio.

Temperatuur
tijdens
hittegolven
Fijnstof
Overige

De klimaatbuffer heeft een goede voorlichtingsfunctie voor kinderen uit de
stedelijke omgeving. Er is een jeugdeducatie programma gestart, in dit kader
worden er veldlessen gegeven. Er zijn al 1.400 kinderen en 200 begeleidende
volwassenen mee geweest met een veldles (natuurexpeditie). Kinderen leren
spelenderwijs over de natuur vlakbij huis en nemen vervolgens hun ouders
enthousiast het gebied mee in.

5. Samenvatting klimaatbufferende effecten
Toelichting:
• Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.
o
= effect is negatief
o
= effect is positief, maar gering
o
= effect is positief en significant
Effecten
Verbetering ruimtelijke kwaliteit
Versterking recreatieve belevingswaarden
Verbeteren zoetwater voorziening
Toename biodiversiteit
Verbeteren woonmilieu
Verbeteren waterkwaliteit

Waarschijnlijk Zeker

6. Overige beoogde effecten
Voorbeeldfunctie
Op de lange termijn moet het project draagvlak en daadkracht genereren voor grootschalige
waterbuffering in IJsselmonde.

Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Kempen-Broek
Januari 2014
Contacten
Denis Frissen, beheerder ARK Natuurontwikkeling, denis.frissen@ark.eu, t. 06 3071 6598
Ger van de Oetelaar, ARK Natuurontwikkeling, ger.vandenoetelaar@ark.eu, t. 06 2044 7518

1. Genomen maatregelen
De Klimaatbuffer Kempen-Broek herstelt de bufferende werking van de voormalige
doorstroommoerassen van het Kempen-Broek. Op strategische plekken in het gebied is door ARK
Natuurontwikkeling grond aangekocht en ingericht ten behoeve van waterberging in combinatie
met natuurontwikkeling. ARK vervult daarmee een tijdelijke rol. Ondersteunt door ingenieurs- en
adviesbureaus zorgen zij voor de herinrichting van marginale landbouwgrond. De heringerichte
gebieden zullen in de toekomst in beheer komen bij terreinbeheerders (2017-2018). Samen met
partnerorganisaties Natuurmonumenten, Natuurpunt België, Limburgs Landschap vzw,
Waterschap Peel en Maasvallei en het Agentschap voor Natuur en Bos wordt
grensoverschrijdend en grensverleggend gewerkt aan systeemherstel van uitgestrekte
doorstroommoeras in het Limburgs en Brabantse grensgebied.
Vrijwillige kavelruil tussen agrariërs en natuurontwikkelaars is het instrument waarmee
gebiedsontwikkeling in het Kempen-Broek op gang is gekomen. Zo zijn de voor landbouw meest
geschikte gronden in de handen van de agrarische ondernemers gekomen en heeft de natuur
juist de nattere stukken grond in gebruik. Door tussenliggende hectares te verwerven konden
terreindelen van bijvoorbeeld Natuurmonumenten met elkaar verbonden worden en zijn
robuustere eenheden natuur ontstaan. Met het dempen van ontwateringsgreppels en het
verwijderen van voedselrijke bovengrond worden doorstroommoerassen met grote
zeggenvegetaties, rietvelden en broekbossen in de toekomst op deze plekken verwacht. Maar de
natuur mag daarbij zelf z’n gang gaan.
De werkzaamheden die uitgevoerd
zijn:
-

-

Grondverwerving via vrijwillige
kavelruil.
Inrichting van verworven grond
(opruimen tussenrasters, afdichten
van sloten om water vast te
houden, afgraven fosfaat verrijkte
bovengrond).
Openstelling van de terreinen voor
publiek en het loslaten van vrij levende kuddes grazers.
Voorlichting en educatie via symposia, excursies en veldonderwijs.
Aanbieding van omgevormde terreinen aan terreinbeherende instanties.

Er zijn al gronden via vrijwillige kavelruil verworven en omgezet in natte natuur. Het aankopen en
omvormen van grond is een lopend proces. Door het realiseren van gerichte aankopen en
ruilingen zijn natte graslanden van Natuurmonumenten verbonden tot langgerekte percelen
langs de Abeek. Door maaiveldverlaging en het dichten van drainerende greppels zijn op
verschillende plekken inundatiegebieden ontstaan. Hoger in het landschap worden moerassen
gebufferd met infiltrerend regenwater en wordt kwel langer vastgehouden.
Natuurmonumenten is gestart om aansluitend een groot natuurontwikkelingsproject
(Kettingdijk) te realiseren. Hierin is eveneens
waterretentie en de buffering van kwelwater
voorzien. Daarnaast is door ARK een
landbouwenclave verworven waardoor in de
gebieden
Smeetshof,
Kettingdijk
en
Wijffelterbroek vernatting kan plaats vinden.
Hier vindt geen drainage meer plaats en daar
zijn de omliggende natuurgebieden ook bij
gebaat.

2. Verwachte effecten
Op de lange termijn zal er een
hoogwaardig
grensoverschrijdend
natuur- en recreatiegebied gerealiseerd
zijn, dat zich aan weerszijden van de A2
uitstrekt over een oppervlakte van ruim
25.000
hectare
in totaal.
De
Klimaatbuffer Kempen-Broek (als ook
de
eerder
gerealiseerde
pilot
Weerterbos) maakt deel hiervan uit. Het
waterrijke natuurgebied buffert de
waterhuishouding
van
landbouwgebieden in Midden- Limburg en Oost-Brabant en voorkomt wateroverlast in
benedenstrooms gelegen stedelijke gebieden, zoals die van Maaseik, Weert, Eindhoven en Den
Bosch. De heftige storm met noodweer in Weert van 23 juli 2013 illustreert de noodzaak voor
Klimaatbuffers in deze regio. In droge tijden kan de landbouw profiteren van afgifte van water uit
natuurgebieden.

Aanjager voor méér
ARK Natuurontwikkeling heeft dezelfde rol
(grondverwerver) in Natuurgebied de
Maashorst in Brabant verkregen. Net als in
Kempen-Broek wordt hier grond aangekocht
en omgezet in natuur. Het project in de
Maashorst maakt onderdeel uit van het
provinciale programma ‘Landschappen van
Allure’. In dit programma wordt in een
drietal gebiedsprojecten geïnvesteerd in
herstel van landschap en natuur, waarbij
natuurkernen worden ontwikkeld. Waterbuffering en herstel van grote grondwater gevoede
systemen in combinatie met landbouwontwikkeling is ook daar een belangrijke opgave.

3. Monitoring en uitgevoerd onderzoek
Monitoring waterkwaliteit maakt deel uit van het reguliere werkpakket van Waterschap de
Dommel. Natuurmonumenten laat samen met het Vlaamse Natuurpunt en ARK een
hydrologische studie uitvoeren naar het grensoverschrijdende doorstroommoeras rond de
gebieden Kettingdijk, Wijffelterbroek en Smeetshof.

4. Effecten van klimaatverandering
a. Effecten op de veiligheid

Hoge beek- en
rivierafvoeren

Afwatering op zee
Verschil waterpeil
zeespiegel en polderpeil
Stabiliteit
zeewering/waterkering
Verandering organismes
(zeegras, oesterbanken,
veen, etc.)
Verandering natuurlijke
processen (sedimentatie)

Effect
De herstelde doorstroommoerassen bieden sponswerking en kunnen
water vasthouden en vertraagd afvoeren naar benedenstroomse
gebieden. Hoeveel water kan worden vastgehouden wordt op het
moment berekend met behulp van een hydrologisch model. In de
loop van 2014 zal hierover een uitspraak gedaan kunnen worden.
Door veranderende inrichting en beheer kan de kwaliteit van
broekbossen sterk toenemen en worden hooilanden omgezet in
moerassen met zeggenvegetaties. Veenopbouw kan hierdoor weer
gaan plaatsvinden.
Onder invloed van herbivoren als rund en bever zijn nieuwe
processen in het gebied geïntroduceerd. Door aanwezige bever en
bouw van dammen ontstaat op kleine schaal stuwing en
waterretentie in kleinere beeklopen.

b. Effecten op het watersysteem

Lage zomerafvoer/neerslagpiek

Zoutindringing via rivier
Natuurlijke overgangen land-water

Verontreiniging, invloed op
waterkwaliteit
Zuurstof, botulisme, algen
Grondwaterpeil
Overige

Effect
Vooral benedenstrooms zullen lage zomerafvoer en
hoogwaterpieken minder effect hebben op het
watersysteem, omdat deze door herinrichting bovenstrooms
worden afgevlakt. Nalevering in tijden van droogte is een
belangrijke winstfactor.
Natuurlijke overgangen land-water zullen toenemen. In de
agrarische gebieden is daar nu geen ruimte voor, maar
ruimte ontstaat en natuurlijke processen zorgen voor een
natuurlijke overgang van water en land.
Door zuivering van het water in de natuurgebieden zal de
waterkwaliteit benedenstrooms toenemen.
Grondwaterpeil is in de heringerichte gebieden omhoog
gegaan, door het veranderde gebruik (van landbouw naar
natuur) is dit mogelijk.
-

c. Effecten op de natuur

Robuustheid natuurgebieden
(corridor, dynamiek, etc.)

Veerkracht systeem
(meegroeien met
klimaateffecten)
Trekroutes van vogels of
andere organismen

Omzetten/verandering van
het ecosysteem
Biodiversiteit

Effect
Versnipperende natuurgebieden worden weer met elkaar
verbonden (noord-zuid richting) door aankoop en herinrichting naar
natte natuur. Er zal een aaneengesloten natuurgebied van bijna 20
km lengte en een omvang van meer dan 7.000 hectare ontstaan.
Het grensoverschrijdende gebied zal in totaal 25.000 hectare groot
worden. Zo ontstaat er een keten van natuurgebieden, met goede
migratie mogelijkheden voor flora en fauna, waarvan hun
leefgebied kan verschuiven i.v.m. het veranderende klimaat. Het
project draagt bij aan de ontwikkeling van de ecologische
hoofdstructuur. Het gebied heeft vanwege de omvang de potentie
om aansprekende soorten als edelhert, eland, kraanvogel of zwarte
ooievaar toe aan te trekken.
De veerkracht van het systeem is toegenomen, de
migratiemogelijkheden voor flora en fauna zijn met de herinrichting
verbeterd, en water kan beter geborgen worden (sponswerking
neemt toe). De herinrichting sorteert voor op een veranderend
klimaat.
Drooglegging van de voormalige doorstroommoerassen heeft
geleid voor een barrière voor migrerende planten- en diersoorten.
Herstel van gronden met overgangen naar natte natuur heft deze
barrière op en herstelt de noord-zuid corridor, die bij
klimaatsverandering zo belangrijk is.
De natuurlijke vegetatiestructuur wordt hersteld. Er ontstaat plek
voor moerassen, beekdalen, broekbossen, ruigten en struwelen
met ruimte voor veenopbouw.
Door het afdichten van ontwateringssloten is het natuurlijk systeem

(verschenen/verdwenen
soorten en habitats en
aantallen)

hersteld en daarmee het leefgebied van soorten als boomkikker,
grote weerschijnvlinder, bosbeekjuffer, otter, wilde zwijn, bever. De
boomkikker is inmiddels gesignaleerd, evenals pleisterende
groepjes kraanvogels. Bevers maken dammen in het gebied en er is
een otter waargenomen. Door de rietontwikkeling aan de Belgische
kant is het aantal roerdompen toegenomen. Afgelopen jaar (2013)
waren in het gebied op 5-6 locaties vogels in broedtijd aanwezig.
De heringerichte gebieden worden begraasd met runderen (de
tauros, een zo goed mogelijk op de uitgestorven oeros lijkend
rund). Nu lopen er zo’n 65 runderen in het gebied. Door
omschakeling van gemechaniseerd beheer naar natuurlijke
graasactiviteit ontstaan gradiëntrijke systemen.
-

Plaagorganismen
Beheerbaarheid

Overige

d. Economische effecten

Beschikbaarheid zoet
water
Beschikbaarheid
koelwater
Aantrekkelijkheid
nabije woonmilieus
Recreatieve
mogelijkheden
Kosten waterbeheer
kosten terreinbeheer
Beschikbaarheid water
landbouw in droge
periodes
Bufferen teveel water
landbouw
Verandering
groeiseizoen
CO2-opslag
Overige

Effect
In tijden van droogte zorgen de nog natte natuurgebieden voor nalevering
van schaars water in de omliggende landbouwgebieden.
Het gebied biedt betere recreatiemogelijkheden, en zorgt daarmee voor
een aantrekkelijker woonmilieu.
Voor de recreatie biedt het fijnmazige landschap van zandruggen en natte
valleien een ideale infrastructuur voor wandelen, fietsen en sinds 2013 ook
voor kanovaren. De recreatie is daarmee toegenomen.
Door het toelaten van procesnatuur (beheer door grote grazers) zijn de
beheerkosten afgenomen.
De landbouw in het gebied kan gebruik maken van de herstelde
sponswerking in het gebied en is hierdoor minder kwetsbaar voor
verdroging. De zoetwatervoorraad is namelijk vergroot door het toestaan
van een hogere grondwaterstand. De invloed van de landbouw op de
natuur is hiermee afgenomen.
Door realisatie van de doorstroommoerassen met veenopbouw wordt CO²
opgeslagen.
Langs de Abeek is een inundatievlakte ingericht. Daar is eerder door een
ondernemer een waterkrachtturbine geplaatst. Deze kan energie
opwekken, en levert aan een lokaal net. Vanwege het inundatiemoeras kan
een hoger peil en een langere natter periode worden nagestreefd wat leidt
tot meer rendement van de turbine.

e. Effecten leefklimaat

Waterschade aan gebouwen
Overstromen riolen
Temperatuur tijdens
hittegolven
Fijnstof
Overige

Effect
Met dit project wordt de waterhuishouding verbeterd en dit
voorkomt mogelijk toekomstige wateroverlast in Maaseik, Weert,
Eindhoven en Den Bosch.
Door haar ligging is de regio van het Kempen-Broek geregeld in het
nieuws vanwege haar extreme weerwaarnemingen. Toekomstig
onderzoek moet uitwijzen of het bufferen van water invloed heeft op
afname van hitte en droogterecords.
-

5. Samenvatting klimaatbufferende effecten
Toelichting:
• Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.
o
= effect is negatief
o
= effect is positief, maar gering
o
= effect is positief en significant
Effecten
Toename robuustheid natuurgebied
Grootschalige waterberging
Toename leefgebied flora en fauna
Verbetering migratiemogelijkheden flora en fauna
Voorkomen van wateroverlast benedenstrooms
Vermindering van schade in de landbouw (droogte)

Waarschijnlijk Zeker

Kennisinventarisatie strategisch project klimaatbuffer Markermeerdijken
Contacten
- Sascha van Breukelen, de12Landschappen, s.vanBreukelen@de12landschappen.nl, t. 030
2122 037
- Klaas Jan Wardenaar, Vista Landschapsarchitectuur en stedenbouw, klaasjan@vista.nl, t. 020
6224 431, 06 5361 5324
- Hester Faber, Anet Lablans, t. 072582 7249, a.lablans@hhnk.nl, Koos Woestenburg, t. 072
582 7700, k.woestenburg@hhnk.nl, omgevingsmanagers vanuit HHNK
Datum: januari 2014

1. Korte beschrijving
Versterking van de Markermeerdijken is nodig. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
(HHNK) werkt al een aantal jaren aan een zoektocht naar een oplossing. De bedoeling is dat de dijk in
2021 weer veilig is voor de 50 jaar die daarop volgen.
Bij de zoektocht van de HHNK naar de beste oplossing heeft de 12Landschappen geprobeerd
invloed uit te oefenen op de keuze en gelobbyd voor de aanleg van zogenaamde oeverdijken. Het
idee van het ontwikkelen van oeverdijken is begonnen bij een idee van HHNK en Deltares dat
reguliere dijkversterking langs de kust van Noord-Holland ook anders kan.
Wat is een oeverdijk?
Een oeverdijk ligt aan de buitenzijde van de oude dijk. De oude dijk verliest daarbij zijn functie als
waterkering, maar blijft wel liggen als waardevol landschappelijk element. De oeverdijk is in contrast
met de huidige dijk laag en breed en loopt geleidelijk op, hierdoor kan het achterland veilig
beschermd worden, en ontstaat er ruimte voor unieke natuurontwikkeling op de brede lage dijk.
Rondom de waterlijn kan een oeverzone zich ontwikkelen.
Voordelen van oeverdijken ten opzichte van reguliere dijkversterkingen zijn breder dan alleen
natuurwinst. Er zijn geen steunbermen die binnendijks veel ruimte vragen, er kan worden gewerkt
vanaf het water, dat minder verstoring oplevert, en de cultuurhistorische waarden van het gebied
blijven overeind.
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Warm pleitbezorger van de oeverdijk is Flos Fleischer, directeur van Stichting Het Blauwe Hart. Deze
stichting behartigt de belangen van het IJsselmeergebied vanuit de notie dat IJsselmeer en
Markermeer één groot watersysteem vormen dat als één geheel moet worden benaderd. ‘Flauw
aflopende oevers, plas-drasgebieden, extra leefomgeving voor vissen en voedselgebied voor
weidevogels, allemaal kansen die oeverdijken voor de natuur bieden’, zegt zij. ‘Dit alles valt goed te
combineren met recreatie, kleinschalig en in harmonie met de natuur. Bovendien wordt door deze
innovatieve manier van dijkversterking typisch Nederlandse expertise ontwikkeld, die ook elders kan
worden toegepast.’

2. Geplande maatregelen en resultaten
De oeverdijk werd twee jaar geleden op een brainstormsessie bij HHNK bedacht en heeft het
intussen tot het voorkeursalternatief gebracht. Het plan is goedkoper dan, of vergelijkbaar met een
traditionele dijkverhoging. Uit een maatschappelijke kosten-batenanalyse scoort de oeverdijk beter
dan traditionele dijkverhoging.
Het voorkeursalternatief is op 12 februari 2013 vastgesteld door het dagelijks bestuur van het
hoogheemraadschap. Momenteel wordt door de HHNK het voorkeursalternatief uitgewerkt tot een
projectplan. Het projectplan is een plan waarin precies staat beschreven hoe de dijk versterkt gaat
worden. HHNK wil zich bij het versterkingstraject van de Markermeerdijken richten op maatwerk,
waarbij verschillende soorten oplossingen per deelgebied weergegeven worden. Oeverdijken worden
genoemd als innovatieve oplossing met kansen voor ruimtelijke inrichting.
Op initiatief van de provincie en het hoogheemraadschap zijn in april 2013 inspiratieworkshops
gehouden, met de inrichting van de oeverdijken langs de Markermeerkust als thema. De deelnemers
waren plaatselijke bewoners, gemeenten, ondernemers, natuur- en recreatiegroepen en andere
belangengroeperingen. In de workshops bleek een breed gedragen wens om de
gebruiksmogelijkheden van de Markermeerkust te vergroten maar tegelijk de kleinschaligheid ervan
te behouden. Ook was er een voorkeur om op de verschillende gedeelten van de oeverdijken de
2

binnendijkse functie, bijvoorbeeld natuur, ‘buiten’ voort te zetten. De resultaten van de workshops
zijn opgetekend in een inspiratieboek.
Er wordt momenteel gekeken naar de (financiële) haalbaarheid van de oeverdijk en de
mogelijkheden voor de inrichting ervan. In dat verband werkt het hoogheemraadschap samen met
Ecoshape, een organisatie die kennis ontwikkelt, onder meer als het gaat om natuurlijke
waterkeringen. De oeverdijk is ontworpen naar de inzichten van ‘building with nature’. Dat betekent
dat hij, eenmaal aangelegd, niet tussentijds hoeft te worden opgehoogd. Het natuurlijke proces van
aanlanding en verzanding houdt de oeverdijk op sterkte.

Bron: HHNK nieuwsbrief juni 2013:
voorkeursalternatief
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3. Monitoring en uitgevoerd onderzoek

De volgende bronnen zijn gebruikt bij deze evaluatie:
-

Inspiratieboek ‘Oeverdijken, kans voor veiligheid en natuur’
Nieuwsbrief HHNK juni 2013*
Nieuwsbrief HHNK juli 2013*
Nieuwsbrief HHNK november 2013*
Nieuwsbrief dijkversterking Markermeerdijken*
*te downloaden op de site van HHNK: http://www.hhnk.nl/dijkversterkingen

4. Beïnvloedingsmiddelen en effecten

De te meten resultaten zijn:
A. Uitgevoerde studies/onderzoeken ter inhoudelijke onderbouwing van de beoogde
beleidsbeïnvloeding – dat zijn de overeengekomen en opgeleverde position papers.
B. Communicatie over deze onderbouwing met Strategische partners, zoals gesprekken,
brieven, presentaties. Dit onderdeel vereist inspanningen zowel tijdens formele
bijeenkomsten als in het informele circuit.
C. Effecten: het landen van het Strategisch project/ voorbeeldprojecten/ de
Klimaatbufferfilosofie in (beleids)documenten van Strategische partners.
Inspanning
Ontwikkelen van het
Inspiratieboek ‘Oeverdijken,
kans voor veiligheid en
natuur’

Resultaat
Een concreet rapport met uitgewerkte ideeën over de invulling van
de Markermeerdijken, dat gebruikt wordt in de lobby naar de
aanleg van de oeverdijken langs de IJsselmeerkust. In de aanloop
hier naar toe heeft de 12Landschappen onder meer een workshop
georganiseerd.

Betrokkenheid partijen
creëren

LNH (naast stichting Blauwe Hart) is een logische regionale partner
voor de 12Landschappen, hoewel het projectgebied buiten de
natuurgebieden-invloedsfeer ligt van LNH.
De organisaties hebben, op verzoek van de 12Landschappen,
vanuit hun doelstelling inzet gepleegd op het dossier en het
oeverdijkconcept geagendeerd, richting onder meer HHHK en
Werkmaatschappij Markermeer-IJmeer (i.v.m. relatie met
Toekomstbestendig Ecologisch Systeem.)

Presentatie project
vooroevers tijdens
bijeenkomst
belanghebbenden

Hernieuwde aandacht voor inspiratieboek ‘oeverdijken’.
Vervolgstap is geweest het opnieuw onder de aandacht brengen
van het voorstel bij projectleider HHNK. Natuur was daar niet meer
‘geagendeerd’.

Diverse
(telefoon)gesprekken met
o.a. HHNK, Landschap
Noord-Holland, St Blauwe
Hart, Klaas-Jan Wardenaar,
RWS
Bijeenkomst betrokkenen bij
LNH om voorstel vooroevers
te herwaarderen. Rol D12L
was agenderen en

Vernieuwde aandacht voor natuurvariant bij vooroevers met name
bij projectmensen van HHNK en provincie Noord-Holland. Bij
eerdere insipiratiebijeenkomsten georganiseerd door KJ
Wardenaar iov HHNK bleek zeker interesse voor natuur maar
voorstel ‘oeverdijken’ was bij hem niet bekend.
Bevestiging van belang meekoppelen natuurwaarden op de
locaties waar vooroevers zijn aangegeven bij het dijkherstel. Zowel
provincie als projectleider HHNK bevestigden dit. Rol voor LNH als
aanspreekpunt voor natuurvariant binnen project Markermeerdijk.
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entameren.
Afspraken over
projectbegeleiding

De 12Landschappen heeft taken overgedragen aan Landschap
Noord Holland voor invulling natuurvariant vooroevers.

5. Samenvatting beïnvloeding
Toelichting:
• Aannemelijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Bewezen: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten.
• Een effect is of aannemelijk of bewezen. M.a.w. slechts een van deze twee vakjes moet
worden ingevuld.
• Het vakje ‘aannemelijk’ of ‘bewezen’ wordt gevuld met een kleur. Daarvoor wordt de word
functie ‘arcering’ gebruikt (symbool is een emmertje dat wordt leeg gegoten). Gebruik de 2e,
3e, 4e en 5e standaardkleur (resp. rood, oranje, geel en lichtgroen):
o
= effect is negatief
o
= effect is positief, maar gering
o
= effect is positief en significant
Resultaten/ Effecten
Inspiratieboek heeft bijgedragen in de lobby naar de keuze voor
oeverdijken
Betrokkenheid partijen creëren door:
Presentatie project vooroevers
Diverse telefoongesprekken
Bijeenkomst Landschap Noord Holland
Overdragen projectbegeleiding
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Waarschijnlijk Zeker

Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Oesterdam
November 2013
Contacten
• Björn van den Boom (omgevingsmanager), Natuurmonumenten,
B.vandenBoom@Natuurmonumenten.nl , T. 06 5115 4386
• Ben de Winder, Rijkswaterstaat (projectleider), ben.de.winder@rws.nl , t. 06 5240 3641
Documentatie
• Projectopdracht ‘een groene en veilige Oesterdam’
• Communicatieplan Natuurlijke Klimaatbuffer Oesterdam v2
• Verslag Brainstorm Communicatie Oesterdam
• Rapport ‘Perspectief Natuurlijke keringen’ + bijlage, Ecoshape
• Veiligheidsbuffer Oesterdam Oosterschelde. Overzicht T0-metingen. 28 oktober 2013
Interview
7 augustus 2012, telefonisch interview met Björn van den Boom.
26 november 2013, telefonisch interview met Ben de Winder.

1. Korte beschrijving
Deze klimaatbuffer maakt onderdeel uit van het Nationaal Park Oosterschelde. Het is een van de
grootste natuurgebieden van Nederland. Met name de zogenaamde intergetijdengebieden 1 maken
het tot zeer waardevolle natuur. Ook zorgen de intergetijdengebieden voor een sterke demping van
de golfslagwerking op de dijken achter de stormvloedkering, en dragen daarmee bij aan de veiligheid
van het achterland.
De intergetijdengebieden bestaan dankzij twee uitgebalanceerde processen, die samen zorg dragen
voor de instandhouding van deze waardevolle natuur. Door het instromende zeewater wordt
sediment vanuit de geulen meegenomen en afgezet op de zandplaten. Het uitstromende water,
vooral bij hoogwater en storm, voert zand af naar de geulen. Hierdoor vindt zowel opbouw als
afbraak van de intergetijdengebieden plaats en ontstaat de dynamische natuur.
De aanleg van de stormvloedkering heeft (onbedoeld) tot effecten geleid die het voortbestaan van
de intergetijdengebieden sterk negatief beïnvloedt. Dit negatieve effect staat wel bekend als
‘zandhonger’. Ondanks dat de stormvloedkering de getijdenwerking in de achter de kering liggende
zeearm heeft behouden, is er toch 30% minder zeewater dat de Oosterschelde in- en uitstroomt. Als
gevolg daarvan zijn de geulen overgedimensioneerd ten opzichte van de huidige hoeveelheid

Intergetijdengebieden zijn zandplaten, schorren en slikken die tijdens vloed via de geulen (grotendeels) onder
water lopen en bij eb weer droogvallen. De dynamische natuur die daar ontstaat is bijzonder waardevol en
biedt veel voedsel voor kleine steltlopers. Gemeten naar het aantal kleine steltlopers is de Oosterschelde een
essentiële voedselplek op de West-Atlantic flyway die, net als de Waddenzee, van internationaal belang is .
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Foto 1: Oesterdam met de zandplaat in zuidwestelijke deel van het gebied (foto: Loes de Jong)

instromend water. De watermassa die bij vloed het bekken instroomt heeft tegenwoordig
onvoldoende kracht om nog sediment ‘op te pakken’ en op de platen te leggen. Door windwerking
en uitstromend water erodeert er wel sediment van de platen naar de geulen. Het afbraakproces
gaat door, terwijl de opbouw niet meer plaatsvindt. Daarnaast speelt mee dat de zeespiegel stijgt
(circa 1 cm/jaar), waardoor het bestaande intergetijdengebied sowieso een steeds kleinere
droogvaltijd kent (daling van het maaiveld). Volgens berekeningen van Rijkswaterstaat leidt de
combinatie van deze factoren effectief tot een afname van de oppervlakte aan schorren, slikken en
zandplaten met 50 tot 100 ha/jaar. Zonder ingrijpen zal in 2060 het intergetijdengebied in de
Oosterschelde gedecimeerd zijn tot zo’n 1.100 hectare.

Foto 2: tijdens vloed overstroomt het grootste deel van het
intergetijdengebied (foto: A. van Eckeveld)

Om de veiligheid van de Oesterdam te waarborgen, is de glooiing van de dijk in 2012 civieltechnisch
versterkt. In combinatie met deze dijkversterking wordt de natuurlijke klimaatbuffer ‘een groene en
veilige Oesterdam’ gerealiseerd. Dit project biedt een innovatieve oplossing om de levensduur van de
dijk met circa 25 jaar te verlengen, met als positief neveneffect winst voor de natuur en voor het
maatschappelijk-economisch medegebruik.

De essentie van de klimaatbuffer is het aanbrengen van circa 500.000 m3 zand, dat uit lokale
afgravingsprojecten beschikbaar komt. Gevolg is minder directe golfwerking op en aantasting van de
dijk en daardoor kan het onderhoud met 25 jaar worden uitgesteld. Dit is een innovatieve oplossing,
aangezien nooit eerder op deze schaal is geïnvesteerd in dijkbehoud middels voorlandversterking. Er
is beperkte ervaring opgedaan in de Oosterschelde met 60.000 en 100.000 m3 zandsuppletie op
respectievelijk de Schelphoek en de Galgenplaat. De ontwikkelingen op de Galgenplaat zijn de
afgelopen jaren intensief gemonitord en deze kennis is benut bij het ontwerp van de zandsuppletie
bij de Oesterdam. Als gevolg daarvan is besloten om het zand voor deze klimaatbuffer met name op
de huidige plaatranden te suppleren (en niet midden in het gebied, waardoor het bestaande
bodemleven zoveel mogelijk intact gehouden kan worden). De natuurlijke golfwerking zal ervoor
zorgen dat het zand gedurende 20 jaar geleidelijk over het intergetijdengebied verspreid wordt,
waarmee de daling van het maaiveld wordt tegengegaan.
Daarnaast worden semi-natuurlijke Oesterriffen aangelegd in het noordwestelijke deel van het
gebied. Deze hebben primair tot taak om wegspoelend zand in te vangen, maar zijn ook goed te
gebruiken voor oesterbroed, waardoor ze een positieve bijdrage leveren aan de oestersector.
Omdat deze aanpak innovatief van aard is, zit er onzekerheid in de uiteindelijke ontwikkelingen. De
termijn van het uitgestelde onderhoud kan in de praktijk anders uitpakken dan de verwachte 25 jaar:
het zou ook 20 jaar kunnen zijn maar evengoed 40 jaar. Mocht de oplossing succesvol blijken te zijn,
dan is deze ook toepasbaar in vergelijkbare gebieden in de Oosterschelde en daarbuiten (op termijn
ook in de Waddenzee bijvoorbeeld).
Activiteiten:
In de winter van 2012/2013 wordt het zand in twee nabijgelegen geulen gewonnen en op het
projectgebied gesuppleerd. Er is beperkte vertraging geweest, veroorzaakt door aanpassing van het
plan voor de zandsuppletie en noodzakelijke uitwerking/voorbereiding van de afgravingsgebieden.
Daardoor is ook het vergunningentraject later van start gegaan. In 2013 worden ook de genoemde
Oesterriffen in het noordwestelijk deel van het gebied aangelegd. November 2013 is de
klimaatbuffer opgeleverd.

2. Verwachte effecten
•

•

Zandsuppletie zorgt voor het in stand houden van platen, schorren en slikken gedurende 25 jaar
(hierin zijn zowel de effecten van de zandhonger, als van de zeespiegelstijging meegenomen);
overigens nemen oppervlakte en droogvaltijd wel af gedurende die 25 jaar.
Een goed werkend intergetijdengebied vermindert de golfslag op de Oesterdam, waardoor
technisch onderhoud aan de Oesterdam voor tenminste 25 jaar uitgesteld kan worden.

3. Monitoring en uitgevoerd onderzoek
Vanaf de realisering van de klimaatbuffer is er langjarige monitoring voorzien, juist om de effecten
van deze innovatieve oplossing goed te kunnen vastleggen. Er wordt gemonitord tijdens:
de aanleg

o.a. bodemhoogte mosselpercelen, productiegewicht op nabijgelegen
mosselpercelen, zwevende stof rond platen/slikken

periodiek
continue

stroomsnelheid op de platen, slikken en in de geulen, en golven
vogels, bodemdieren, sedimentatie en erosie processen, samenstelling van
sedimentatie, golfhoogte, -richting en –periode, bodemhoogte van platen/slikken

Om de morfologie van de platen continue te monitoren wordt gebruik gemaakt van hoogtemeting.
Voor de biologische monitoring wordt gebruik gemaakt van tellingen. Deltares verwerkt de gegevens
die vanuit het gebied worden verzameld. Met deze monitoring wordt aangesloten bij de
voorbereiding en besluitvorming die gaande is in het kader van de MIRT Verkenning Zandhonger.
RWS en overige betrokken instanties hebben een partnerovereenkomst gesloten met het Center of
Expertise Deltatechnology. Hogeschool Zeeland is penvoerder en verder zijn o.a. Imares, Deltares,
NIOZ en Larenstein betrokken kennisinstituten. Gezamenlijk financieren RWS en NWO 5 jaar fysisch,
morfologisch en biologisch onderzoek ten bate van de veiligheid en natuurlijkheid.
De volgende metingen komen aan bod:
• Morfologie: RTK, Singlebeam, Multibeam, Laseraltimetrie, Orthofotogrammetrie,
Sedimenttransportrichting.
• Ecologie: Vogeltellingen, Macrofaunabemonsteringen, Gebied dekkende opname bodemleven.
• Fysica: Stroommetingen, Golfmetingen, Zwevend stof.
• Algemeen: Visuele inspectie.
De 0-situatie voor deze aspecten is vastgelegd in het rapport “Veiligheidsbuffer Oesterdam
Oosterschelde. Overzicht T0-metingen. 28 oktober 2013”.

4. Effecten van klimaatverandering
a. Effecten op de veiligheid
Effect
Aanwezig in veldproject?
Hoge beek- en rivierafvoeren
Afwatering op zee
Verschil waterpeil zeespiegel
Buitendijkse droogvaltijd in stand houden, remmen van de erosie
en polderpeil
met gemiddeld 2 cm/jaar
Stabiliteit
De intergetijdengebieden spelen een grote rol in het dempen van
zeewering/waterkering
de golfslag op de Oesterdam. De klimaatbuffer draagt bij aan de
instandhouding van de intergetijdengebieden en daarmee aan de
levensduur van de zeewering.
Verandering organismes
De beoogde aanleg van de klimaatbuffer voorziet ook in de aanleg
(zeegras, oesterbanken, veen, van semi-natuurlijke oesterriffen op de buffer zelf.
etc.)
Verandering natuurlijke
De klimaatbuffer draagt bij aan de instandhouding (voor naar
processen (sedimentatie)
verwachting 25 jaar) van bestaande natuurlijke processen, waarbij
de sedimentatie een belangrijke rol speelt.
Overige
De innovatieve oplossing biedt veiligheid voor naar verwachting 25
jaar. In de praktijk zal blijken in hoeverre de verwachte termijn
gehaald gaat worden. Daarom is deze pilot van groot belang voor de
toekomstige ontwikkeling van de kustverdediging.

b. Effecten op het watersysteem
Effect
Lage zomerafvoer
Hoogwaterpiek, of neerslagpiek (T= 10 of
T=100)
Zoutindringing via rivier

Aanwezig in veldproject?
-

Natuurlijke overgangen land-water

Behoud van waardevolle overgangen (zandplaten,
schorren en slikken).
-

Verontreiniging, invloed op
waterkwaliteit
Zuurstof, botulisme, algen
Grondwaterpeil
Overige

-

-

c. Effecten op de natuur
Effect
Aanwezig in veldproject?
Robuustheid natuurgebieden
Garantie van voortbestaan van het intergetijdengebied als gevolg
(corridor, dynamiek, etc.)
van de zandsuppletie. De veiligheid wordt voor 25 jaar
gegarandeerd. Dat betekent niet dat het gehele
intergetijdengebied voor dezelfde periode zal blijven bestaan. In
die periode van 25 jaar zal de aangebrachte zandlaag eroderen en
nemen het oppervlakte dat droogvalt en de droogvaltijd af.
Veerkracht systeem
De veerkracht van het huidige systeem staat onder druk doordat
(meegroeien met
door de aanleg van de stormvloedkering zandhonger is ontstaan.
klimaateffecten)
Aangezien nieuwe zandsuppleties in de toekomst mogelijk blijven,
kan de huidige klimaatbufferaanpak weer worden ingezet en de
klimaatbuffer meegroeien met de klimaateffecten.
Trekroutes van vogels of
De klimaatbuffer zorgt ervoor dat steltlopers en zeehonden langer
andere organismen
kunnen blijven foerageren, rusten en/of zogen. Het gebied is van
grote betekenis voor bodemdieren.
Omzetten/verandering van het Geen verandering, maar instandhouding van het
ecosysteem
intergetijdengebied.
Biodiversiteit
De aanleg van Oesterriffen zal bijdragen aan de handhaving van de
(verschenen/verdwenen
oester in dit gebied. Allerlei soorten zullen profiteren van het
soorten en habitats en
oesterrif en zich hier jaarrond of een deel van het jaar vestigen.
aantallen)
Door de instandhouding van het intergetijdengebied blijft voor
kwetsbare soorten een goed en groot leefgebied beschikbaar.
Plaagorganismen
Beheerbaarheid
Na het aanbrengen van het zand is er geen beheer nodig.
Overige
-

d. Economische effecten
Effect
Aanwezig in veldproject?
Beschikbaarheid zoet water

Beschikbaarheid
koelwater
Aantrekkelijkheid
nabije woonmilieus
Recreatieve
mogelijkheden
Kosten waterbeheer

Kosten terreinbeheer
Beschikbaarheid
water landbouw in
droge periodes
Bufferen teveel water
landbouw
Verandering
groeiseizoen
CO2-opslag
Overige

Voor mensen in de regio is een rijk en dynamisch natuurgebied binnen
handbereik.
De instandhouding van het intergetijdengebied geeft ruimte voor recreatie
(watersport, wandelen, vogelaars). Daarnaast gebruiken leden van
Sportvisserij Nederland de spitlocatie (voor aas). Hiervan wordt door circa
10.000 mensen per jaar gebruik gemaakt.
Het suppleren van platen is aanzienlijk goedkoper dan gangbare herstel- en
versterkingswerkzaamheden aan bestaande dijken. Volgens het rapport
‘Perspectief Natuurlijke Keringen’ blijkt uit studies dat voor ongeveer de
helft van de dijken in de Oosterschelde zandsuppletie kosteneffectiever is.
Wel is de kanttekening gemaakt dat in alle gevallen sprake is van maatwerk
en dat de financiële aspecten daar ook van afhangen.
Zie ´Kosten waterbeheer´
De aanleg van extra oesterriffen in de Oosterschelde zorgt voor een impuls
voor de oesterkwekerij en -visserij. De kweek van oesters is afhankelijk van
de Oosterschelde en het Grevelingenmeer (vanwege de optimale
omstandigheden ter plaatse).

e. Effecten leefklimaat
Effect
Aanwezig in veldproject?
Waterschade aan
gebouwen
Overstromen riolen
Temperatuur tijdens
Tijdens hittegolven zou het gebied aantrekkelijk kunnen zijn om de hete
hittegolven
bebouwde omgeving te ontvluchten (dagrecreatie).
Fijnstof
Overige
-

5. Samenvatting klimaatbufferende effecten
Toelichting:
• Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.
o
= effect is negatief
o
= effect is positief, maar gering

o

= effect is positief en significant

Effecten
Veiligheid: door de instandhouding van het maaiveld blijven de
intergetijdengebieden intact, waardoor er een dempende invloed
van de getijden op de Oesterdam zal zijn voor naar verwachting 25
jaar (het is een pilot, de tijdsduur kan anders uitpakken, het
dempende effect is zeer aannemelijk).
Kosten: de aanleg + het onderhoud van deze klimaatbuffer zal zeer
waarschijnlijk budgetneutraal of goedkoper kunnen zijn dan de
gangbare oplossing voor de Oesterdam (herstel en versterking van
de bekleding).
Natuur: door de instandhouding van het intergetijdengebied blijft
zeer waardevolle, dynamische natuur behouden. De veiligheid
wordt voor 25 jaar gegarandeerd. Dat betekent niet dat het
intergetijdengebied voor dezelfde periode zal blijven bestaan. In die
periode van 25 jaar zal de aangebrachte zandlaag eroderen en
nemen dus het oppervlakte dat droogvalt en de droogvaltijd af.
Economie: de aanleg van oesterriffen voor oesterbroed en de
impuls voor recreatie (wandelen, vogelen en sportvisserij) zijn extra
effecten die door de aanleg van de klimaatbuffer ontstaan of
worden behouden.
Leefklimaat: het gebied kan tijdens hittegolven een rol spelen voor
dagrecreatie (ontvluchten van de hete bebouwde omgeving)

Waarschijnlijk

Zeker

6. Overige beoogde effecten
Vanwege de innovatieve aspecten aan deze klimaatbuffer is de communicatie over de klimaatbuffer
een belangrijk thema. Door een kleine werkgroep is een aanzet voor een communicatiestrategie
gegeven, met goede ideeën om de klimaatbuffer helder te communiceren.
Bij succes – dat o.a. moet blijken uit de monitoring – is deze oplossing interessant voor de
bescherming en instandhouding van dergelijke buitendijkse natuurgebieden, zowel in Nederland
(bijvoorbeeld het Waddengebied) als daarbuiten. De BV Nederland kan de kennis uit deze projecten
benutten in haar internationale contacten. Daarbij kan tegelijk meegelift worden op de goede positie
van de Nederlandse kennis en kunde rondom bescherming tegen water. De integrale aanpak van
veiligheid, natuur én recreatie vormt een interessante mix.
De klimaatbuffercoalitie werkt in dit project samen met diverse partijen om deze kennis te
verzamelen en verder te ontwikkelen. Dat zijn in elk geval de volgende partijen:
 Ministerie van Verkeer & Waterstaat, Rijkswaterstaat Zeeland
 Projectbureau Zeeweringen: een samenwerking van Waterschap Scheldestromen en
Rijkswaterstaat
 Provincie Zeeland








Deltares
Imares
Oester- en mosselsector
Gemeenten
Sportvisserij Nederland
Overige geïnteresseerden en belanghebbenden

Kennis inventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Ooijen-Wanssum
December 2013
Contacten
Marcel Vermeulen, projectleider, Staatsbosbeheer, m.vermeulen@staatsbosbeheer.nl, t.06 5251
1819
Documentatie
• Aanvraag subsidieverlening Pilot Natuurlijke Klimaatbuffers 2009, Klimaatbuffer OoijenWanssum.
• Klimaatbuffer Oude Maasarm (brochure van o.a. SBB).
• www.ooijen-wanssum.nl.

1. Korte beschrijving
Zware en langdurige regenval in het stroomgebied van de Maas zorgde in 1993 en 1995 voor
extreme overstromingen van de Maas in Nederland. Deze ‘regenrivier’ veroorzaakt regelmatig
wateroverlast als gevolg van overvloedige regenval in de wintermaanden, en staat zomers vaak laag.
Als reactie op deze extreme overstromingen is er gewerkt aan een plan voor de Maas: het
Maasverdrag uit 1994 dat later overgegaan is in het Grensmaasverdrag uit 1995 (in samenwerking
met België). In het Grensmaasverdrag gaat het niet alleen om veiligheid, maar tevens om ecologie,
recreatie en drinkwater.
Tussen Ooijen en Wanssum in ligt, parallel aan de Maas, een oude Maasarm die tot 1996
overstroomde bij hoogwater. De bewoners in het vrij laag gelegen gebied kregen daardoor veel met
wateroverlast te maken. Na de extreme jaren 1993 en 1995 is in 1996 de betreffende Maasarm door
een kade afgesloten van de Maas. Het resultaat is aanzienlijk minder wateroverlast in het gebied zelf,
maar er dreigt nu een ander gevaar: er treedt bij hoogwater een sterke piekverhoging op van de
waterstand in de hoofdstroom van de Maas.
Om deze nieuwe problematiek – mede in het licht van het Grensmaasconcept en ‘Ruimte voor de
rivier’ - het hoofd te bieden, is een integrale gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum opgesteld, met
aandacht voor veiligheid, natuur, leefbaarheid in Wanssum en economische ontwikkeling. Het
Staatsbosbeheer (SBB)-project ‘klimaatbuffer Ooijen-Wanssum’ is een belangrijk onderdeel van deze
gebiedsontwikkeling. De essentie van de klimaatbuffer is dat de oude Maasarm weer kan volstromen
bij hoogwater op de Maas, leidend tot lagere waterstanden op de rivier. Aanvullende maatregelen
uit de integrale gebiedsontwikkeling beschermen omwonenden tegen wateroverlast.
De klimaatbuffer voorziet als onderdeel van en vooruitlopend op de integrale gebiedsontwikkeling in
een gedeeltelijke reactivering van de oude Maasarm, te weten op de gronden van SBB. Het betreft
een gebied van circa 80 ha. Het totale oppervlak van de Oude Maasarm met bestemming
natuur/recreatie (EHS status) bedraagt circa 375 ha. Omdat de voor de klimaatbuffer benodigde
gronden in bezit zijn van SBB, kon er relatief snel gestart worden.
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Omdat de klimaatbuffer onderdeel is van de grotere gebiedsontwikkeling, zal de functie van
‘stromende rivier’ pas gerealiseerd kunnen worden als ook de andere onderdelen van de
gebiedsontwikkeling zijn gerealiseerd. Dat zal naar verwachting over 4-6 jaar zijn (planning is 2017).
De gebiedsontwikkeling omvat de volgende deelprojecten, aanvullend op de klimaatbuffer:
• aanleg kades rondom woonkernen ter voorkoming van wateroverlast;
• verwerving van de EHS gronden en inrichting daarvan (provincie Limburg); is mede afhankelijk
van het beschikbare budget voor grondverwerving en is inmiddels opgestart);
• graven van hoogwatergeulen in het uiterwaardengebied;
• verwijderen van de kade uit 1996 die de Maasarm afsluit van de Maas.
Het is de bedoeling dat SBB het gehele gebied zal beheren, wanneer dit is verworven en ingericht.
Activiteiten klimaatbuffer
De activiteiten zijn uitbesteed aan een aannemer en de verantwoordelijkheid voor de dagelijkse
projectleiding is door DLG genomen. De volgende activiteiten zijn in het project uitgevoerd:
1. Op de gronden van SBB is een circa 2,6 km lange geul uitgegraven in de oude Maasarm.
2. Aan weerszijden van de geul is de Maasarm natuurlijk ingericht (open landschap).
3. Er zijn nieuwe recreatievoorzieningen gecreëerd.
> Allemaal gereed gekomen op 1 februari 2013 (opening 1 maart 2013)
1. Uitgraven geul
De geul is 2,6 km lang (maar is op enkele plaatsen onderbroken, omdat de SBB gronden niet volledig
aaneengesloten zijn). De breedte is gemiddeld 60 meter en de diepte 1,2 meter, maar varieert
behoorlijk (tot zeer lokaal 2,5 meter diep). Er is voor een relatief diepe geul gekozen om begroeiing
erin te voorkomen. Normaliter zal er helder en schoon grond- en regenwater in staan.
De wegen die van zuid naar noord het gebied doorsnijden, liggen wat hoger en vormen daarmee
dammen die de geul segmenteren. Door bestaande sloten (die overtollig water direct aan de Maas
afgeven) te dempen en door de
segmentatie in de geul, wordt water
langer vastgehouden in het gebied. Ook
is het grondwaterpeil binnen het
projectgebied omhoog gebracht.
Daarmee draagt de klimaatbuffer bij aan
de antiverdrogingsdoelstellingen van de
provincie Limburg. De afwatering van
nabijgelegen landbouwarealen verloopt
via het bestaande (lokaal beperkt
aangepaste) afwateringsysteem.
Foto 1: reconstructie van de geul (foto en -bewerking: Dirk Oomen)

2. Inrichting van de Maasarm
De totale Maasarm is gemiddeld ongeveer 300 meter breed en heeft een natuurlijke inrichting
gekregen. Op de laagste delen begint een moerasgebied te ontstaan. In de hoger gelegen delen vindt
alleen overstroming plaats bij hoogwater in de Maas. Daar zullen bloemrijke graslanden zich
2

ontwikkelen. Doordat de bestaande bosgebieden natter worden, zullen deze zich gaan ontwikkelen
richting broekbos.
Als gevolg van het kwelwater dat in het gebied aanwezig is, verloopt de natuurontwikkeling
spontaan, leidend tot een hoge natuurwaarde met bijbehorende soortenrijkdom.
Er is actief beheer nodig om het gebied open te houden voor een goede doorstroming bij hoogwater
in de Maas. Hiervoor past SBB begrazing toe, uitbesteed aan een locale agrarische natuurvereniging;
de beheerkosten zijn voor SBB zeer beperkt. De inzet van runderen (Hooglanders) remt de
bosontwikkeling en levert meer gevarieerde natuur op, met meer natuurlijke gradiënten in het
landschap. Daarnaast voegt dit waarde toe voor de recreatie: een gevarieerder, aantrekkelijker
landschap.
3. Recreatievoorzieningen
De klimaatbuffer heeft de recreatiemogelijkheden in het gebied uitgebreid. Het wandelnetwerk is
uitgebreid (verdubbeld), met wandelmogelijkheden in de lengterichting van de geul en struinnatuur.
Een nieuwe uitkijkpost op een bult biedt een goed overzicht over het gebied.
Het bestaande fietspad is aantrekkelijker geworden – bezoekers waarderen de ervaring van ruimte.

2. Verwachte effecten
Na realisatie klimaatbuffer:
• Langer vasthouden van grondwater/regenwater in het projectgebied
• Verhoging van het grondwaterpeil in het projectgebied
• Door aaneensluiting van de gebieden ontstaat robuuste natuur, die door het schone water een
groot zelfontwikkelend en –herstellend vermogen heeft
• Vergroting van de biodiversiteit
• Interessant recreatiegebied met bijbehorende economische bedrijvigheid
• Verbetering van woon/werk omgeving in de regio
• Omdat de klimaatbuffer reeds begin 2013 opgeleverd is (alle gronden voor het projectgebied
waren al van SBB), kan dit project een katalyserende werking hebben voor de overige onderdelen
van de integrale gebiedsontwikkeling.
Na realisatie integrale gebiedsontwikkeling:
• Piekverlaging van circa 40 cm bij hoogwater in de Maas met een stroomopwaarts effect van
40 km, tot aan Roermond.
• Versterking van de overige genoemde effecten door benutting van de gehele Oude Maasarm.

3. Monitoring en uitgevoerd onderzoek
In het kader van de subsidie voor de klimaatbuffer zijn geen afspraken gemaakt over monitoring. SBB
wil monitoring uitvoeren om het beheerplan daarop te kunnen afstemmen. Gedacht wordt aan
enkele keren per jaar inventariseren van vogels en flora. Het plan voor monitoring en beheer moet
nog ontwikkeld worden in het kader van de EHS.
In de huidige situatie geeft een lokale vrijwillige vogelgroep meldingen van bijzondere soorten door,
en ook de boswachter meldt af en toe boeiende waarnemingen.
3

4. Effecten van klimaatverandering
In deze tabellen wordt uitgegaan van de klimaatbuffer op zichzelf. Eventuele effecten die verwacht
worden na realisatie van de totale gebiedsontwikkeling, worden apart benoemd.
a. Effecten op de veiligheid
Effect
Aanwezig in veldproject?
Hoge beek- en
Na realisatie van de integrale gebiedsontwikkeling waaronder de
rivierafvoeren
klimaatbuffer zal de oude Maasarm bijdragen aan piekverlaging in de
Maas bij hoogwater. De afvoercapaciteit van de geul is groter ten
opzichte van een droge strook land, doordat ‘water over water’
sneller stroomt. Samen met de te graven hoogwatergeulen in het
uiterwaardengebied zal er een piekverlaging van circa 40 cm bereikt
worden. Naar verwachting eens per 3-6 jaar zal de oude Maasarm
meestromen met de Maas. Met deze maatregelen is het gebied IVMproof 1.
Afwatering op zee
Verschil waterpeil
zeespiegel en polderpeil
Stabiliteit
zeewering/waterkering
Verandering organismes
Door de natuurontwikkeling is het uniforme populierenbos
(zeegras, oesterbanken,
omgevormd naar waterpartijen, moeras, broekbos en flora- en
veen, etc.)
faunarijk grasland. Hierdoor zijn andere habitats gecreëerd, met
andere soorten planten, vogels, insecten, bever.
Verandering natuurlijke
Na realisatie van de gebiedsontwikkeling (fysieke verbinding van de
processen (sedimentatie)
klimaatbuffer met de Maas) zal er naar verwachting eens per 3-6 jaar
water door de Maasarm stromen. Een stromende geul die ruimte
heeft, zal het landschap plaatselijk opnieuw vorm geven (door
sedimentatie, erosie), bijdragend aan landschappelijke diversiteit en
natuurontwikkeling.
Overige
-

In het project Integrale Verkenning Maas (IVM) heeft het RIZA (=Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en
Afvalwaterbehandeling), in opdracht van Rijkswaterstaat directie Limburg, de consequenties van de vergroting van de
maatgevende afvoercapaciteit van het water in de Maas onderzocht. Als uitgangspunt is genomen dat de huidige
afvoercapaciteit van 3.800 m3 per seconde moet toenemen tot 4.600 m3 per seconde in 2050. Om ruimte te vinden voor
deze toename zijn meer dan 160 rivierverruimende maatregelen geïnventariseerd.
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b. Effecten op het watersysteem
Effect
Aanwezig in veldproject?
Lage zomerafvoer
Grond- en regenwater worden in de nieuwe situatie langer vastgehouden in
de Oude Maasarm. Het waterpeil is binnen het projectgebied opgezet: het
peil is per segment ingesteld, gereguleerd door middel van stuwen
(waterschap). Het effect op de omgeving (hoger gelegen landbouwgronden)
is beperkt (zie Waterwetvergunning). De omliggende afwatering is in tact
gebleven, er is alleen een peilverschil binnen natuurstrook. De drainerende
werking is hierdoor verminderd, wat verdroging in de zomer voor de
omliggende landbouwgronden kan verminderen.
Hoogwaterpiek, of
Neerslag wordt in het projectgebied langer vastgehouden dan voorheen en
neerslagpiek (T= 10
dus langzamer naar de Maas afgevoerd.
of T=100)
Na realisatie van de integrale gebiedsontwikkeling zal een hoogwaterpiek in
de Maas (deels) kunnen worden opgevangen door de Maasarm (zie ook 4a).
Zoutindringing via
rivier
Natuurlijke
Door de klimaatbuffer is in een toename van (semi) natuurlijke land-water
overgangen landovergangen gerealiseerd langs de 2,6 km lange geul.
water
Verontreiniging,
In de geul verzamelt zich naar verwachting zeer schoon regen- en
invloed op
grondwater (rijk kwelwater); het water van omliggende landbouwgronden
waterkwaliteit
komt het gebied niet meer in, maar wordt via sloten afgeleid.
De waterkwaliteit wordt niet gemeten, maar lokaal is de oorsprong met het
oog zichtbaar: IJzerrijke kwel (bruine kleur) en bacterievliesjes
Zuurstof, botulisme,
algen
Grondwaterpeil
Het grondwaterpeil is binnen het projectgebied hoger komen te staan, als
gevolg van de peilopzet en de segmentatie in de geul, en het dempen van
sloten (minder afwatering). Dit draagt bij aan de antiverdrogingsplannen van
de provincie Limburg.
De nabijgelegen landbouwgronden houden de mogelijkheid om direct op de
Maas af te wateren. Daarvoor zijn beperkt ingrepen in de
afwateringsstructuur gedaan.
Overige
-

5

c. Effecten op de natuur
Effect
Aanwezig in veldproject?
Robuustheid natuurgebieden
Er is een bijna aaneengesloten gebied van circa 80 ha ontstaan, met
(corridor, dynamiek, etc.)
diverse natuurtypen en gradiënten.
Na realisatie van de integrale gebiedsontwikkeling zal het areaal
met bestemming natuur/recreatie circa 375 ha groot zijn,
resulterend in een robuust natuurgebied met natuurlijke dynamiek.
Veerkracht systeem
De klimaatbuffer vermindert de verdroging als gevolg van het
(meegroeien met
hogere grondwaterpeil.
klimaateffecten)
Na realisatie van de integrale gebiedsontwikkeling zal de gehele
Maasarm benut worden om hoogwaterpieken op de Maas te
kunnen afvoeren. Een hogere frequentie van deze
hoogwaterpieken als gevolg van klimaatverandering kan door het
gebied prima worden opgevangen.
Trekroutes van vogels of
Het projectgebied biedt trekkende vogels (en wellicht andere
andere organismen
organismen) een extra foerageergebied, vooral watervogels als
trekkende ganzen.
Omzetten/verandering van het Er zijn nieuwe natuurtypen in het projectgebied ontstaan (en die
ecosysteem
ontwikkeling gaat nog voort): moerasachtige gebieden op de
laaggelegen delen, broekbossen in de nattere bossen en bloemrijke
graslanden in de overige delen van het gebied. De inzet van grote
grazers zorgt voor natuurlijke gradiënten in het landschap. Het
schone kwelwater draagt bij aan zelfregulering en systeemherstel
van de natuur.
Biodiversiteit
Omdat er natuur ontstaat met een hogere natuurwaarde, worden
(verschenen/verdwenen
nieuwe soorten verwacht zoals watervogels, roofvogels, ,
soorten en habitats en
Waterlelie, Fonteinkruid, Groene kikker, Kleine watersalamander
aantallen)
en Bever. Een deel van deze soorten is door de boswachter al
gesignaleerd, o.a. IJsvogel, Grote zilverreiger, Aalscholver, Bever,
Das en planten als Gele plomp en Dotterbloem.
Plaagorganismen
Beheerbaarheid
Het ontwerp bestaat uit een flauwe oever met daarna een steil
talud. Hiermee is op de beheerbaarheid geanticipeerd: naar
verwachting is volgroeien geen risico, maar dat moet blijken in de
praktijk. De ervaringen tot nu toe zijn positief.
De inzet van grazers draagt zorg voor het beheer van de gebieden;
er zijn drie eenheden uitgerasterd. Naar verwachting zal dat
afdoende zijn om het gebied open te houden; in het eerste jaar
wordt deze aanname bevestigd. SBB heeft het begrazingsbeheer
uitbesteed aan een vereniging van ondernemers uit de agrarische
sector, GroenPlus. Zij zetten Schotse Hooglanders in, en hebben
mogelijkheden om indien nodig aanvullende drukbegrazing
(schapen) te organiseren.
Overige
d. Economische effecten
Effect
Aanwezig in veldproject?
Beschikbaarheid zoet
In de arm (segmenten) is het waterpeil opgezet, waardoor het gebied in de
water
zomer de omliggende landbouwgronden minder draineert. De omgeving
bestaat echter uit hoger gelegen gronden, dus nalevering vanuit de
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Beschikbaarheid
koelwater
Aantrekkelijkheid
nabije woonmilieus
Recreatieve
mogelijkheden

Kosten waterbeheer

Kosten terreinbeheer
Beschikbaarheid water
landbouw in droge
periodes
Bufferen teveel water
landbouw
Verandering
groeiseizoen
CO2-opslag
Overige

Maasarm speelt geen rol.
Er vindt verbetering plaats van de woon/werkomgeving in de regio.
Er zijn nieuwe recreatieve voorzieningen aangelegd: wandelroutes, een
uitkijkpunt, struinnatuur. Het fietspad is mooier geworden (aantrekkelijker
landschap), zeggen bezoekers.
Sinds de aanleg van de klimaatbuffer organiseert de boswachter regelmatig
activiteiten, zoals natuur excursies. Er komen meer bezoekers: de
aanvragen voor excursies is sterk vergroot, o.a. door lokale en regionale
natuurverenigingen. De wandelpaden worden goed gebruikt. Mensen van
elders komen nu naar het gebied (voorheen waren het vooral lokalen).
Naar verwachting zal het effect van de (voldoende diep gegraven) geul zijn
dat er geen begroeiing in de geul zal ontstaan en daarom is de
waterbeheeropgave gering. De ervaringen uit het eerste groeiseizoen
bevestigen dit beeld.
Het begrazingsbeheer wordt uitbesteed aan agrarische ondernemers.
Daarmee is de beheeropgave voor SBB gering.
Mogelijk zal door het langer vasthouden van grond- en regenwater, de
afwatering op de Maas uit nabijgelegen agrarische gebieden vertragen met
gunstige gevolgen in tijden van droogte. Van nalevering is echter geen
sprake.
Door de ontwikkeling van moerasvegetatie en struweel aan de randen van
de geul, zal in bescheiden mate CO2 worden vastgelegd.
Ondernemers in de horeca en/of outdoor activiteiten krijgen betere kansen
voor hun product/dienst.
Het gebied heeft een functie gekregen in de sociale werkverschaffing: een
samenwerking met SBB bestond al, maar heeft met dit project een concreet
terrein gekregen waar mensen met een arbeidsbeperking de bebording e.d.
hebben aangelegd.
De klimaatbuffer geeft ruimte aan verbrede landbouw: beheer gebeurt
door een agrarische natuurvereniging in plaats van klassieke boeren.

e. Effecten leefklimaat
Effect
Aanwezig in veldproject?
Waterschade
Na realisatie van de integrale gebiedsontwikkeling is het risico op waterschade
aan gebouwen
aan gebouwen in de regio en stroomopwaarts verminderd door de verlaging van
de hoogwaterpiek in de Maas. De aanleg van kades zoals voorzien in de
gebiedsontwikkeling waarborgt ‘droge voeten’ in de woonkernen, wanneer er
daadwerkelijk Maaswater door de Maasarm stroomt.
Overstromen
riolen
Temperatuur
Tijdens hittegolven kan het waterrijke projectgebied wellicht een uitweg bieden
tijdens
uit de hete stedelijke omgeving (dagrecreatie).
hittegolven
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Fijnstof
Overige

-

5. Samenvatting klimaatbufferende effecten
Toelichting:
• Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.
o
= effect is negatief
o
= effect is positief, maar gering
o
= effect is positief en significant
Effecten
Watersysteem: hoger grondwaterpeil en langer vasthouden van
water in het projectgebied (natte natuurdoelen) helpt verdroging
tegen te gaan (omgeving ook enigszins, maar waarschijnlijk niet
significant)
Natuur: er ontstaan diverse natuurtypen die een waardevolle
biodiversiteit kennen.
Economie: versterking van de recreatieve mogelijkheden in het
gebied
Economie: Interessantere omgeving biedt ondernemers in de
horeca / outdoor activiteiten betere kansen; bijvoorbeeld: een
spirituele zingeving bedrijf gebruikt het gebied voor retraites.

Waarschijnlijk

Zeker

Na realisatie integrale gebiedsontwikkeling:
Veiligheid: piekdaling in de Maas met effecten stroomopwaarts tot
aan Roermond
Leefklimaat: verminderen van risico op waterschade in de regio en
stroomopwaarts

6. Overige beoogde effecten
De klimaatbuffer kent een breed draagvlak doordat het ingepast is in het kader van de integrale
gebiedsontwikkeling, waarbij DLG, Provincie Limburg, Rijkswaterstaat directie Limburg, Waterschap
Peel en Maasvallei, gemeente Venray en gemeente Horst aan de Maas betrokken zijn. Daarbij heeft
dit project mogelijk een katalyserende rol, omdat in 2012 de realisatie is voorzien, terwijl de overige
onderdelen uit het ontwikkelingsplan over 5-7 jaar zullen gerealiseerd zijn.

Foto 2: mei 2012, de eerste schep in de grond (foto: SBB)
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zomer 2012, tijdens aanleg

najaar 2012, na aanleg
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Kennisinventarisatie Poort naar de IJssel
Januari 2014
Contacten
Wim Goedhart, W.Goedhart@Natuurmonumenten.nl, t. 026 3523 443, 06 2151 0990
Meer informatie: http://www.rivierklimaatpark.nl/

1. Samenvatting
Natuurmonumenten heeft i.s.m. Staatsbosbeheer een begin gemaakt met de ontwikkeling van het
Rivierklimaatpark ‘Poort naar de IJssel’. Het gaat om het uiterwaardengebied van de IJssel dat zich
uitstrekt van de kop van de IJssel in de gemeente Arnhem, via de gemeenten Westervoort, Rheden
en Zevenaar. De komende 15 jaar wordt gewerkt aan de realisatie van het Rivierklimaatpark. In dit
project gaat Natuurmonumenten buiten de gebaande paden. Naast de rol van terreinbeheerder stelt
ze zich op als ‘groene ontwikkelaar’. Het Rivierklimaatpark zal niet in één klap kunnen worden
uitgevoerd. De beschikbare financiële middelen zijn niet toereikend en men heeft gekozen voor een
‘zwaan-kleef-aan’ benadering, waarbij in de loop der tijd initiatieven van verschillende partijen
leiden tot een samenhangend en aantrekkelijk gebied. Dit werkt. Ondertussen zijn meerdere
financiers gevonden voor het project, onlangs kwam daar een LIFE subsidie en een bijdrage van de
stadsregio Arnhem-Nijmegen bij. Het rivierklimaatpark heeft daarnaast een plek gekregen in de
regionale voorkeursstrategie voor de IJssel in het Deltaprogramma Rivieren. Inmiddels is bij elkaar 6
miljoen euro binnengehaald. Een groot deel van het grootschalige project is nog in de planningsfase,
het pilotproject ‘de Vaalwaard’ wordt inmiddels ingericht.
Een ander pilotproject is de
Velperwaard, strategisch gelegen
tussen Veluwemassief en IJsselvallei,
grenzend aan de bebouwde gebieden
van Velp en Rheden. In de
Velperwaard
heeft
Natuurmonumenten circa 50 hectare
grond gekocht. Een plan om grond te
ruilen
met
andere
aanwezige
grondeigenaren is inmiddels afgerond.
Daarnaast is er een gezamenlijk
inrichtingsplan van het gebied waar
Natuurmonumenten,
agrariërs,
andere
grondeigenaren,
een
agrarische natuurvereniging en een bewonersorganisatie in mee hebben gedacht. Inmiddels zijn de
vergunningsprocedures voor dit inrichtingsplan opgestart. Momenteel is het gebied nog in agrarisch
gebruik. Een deel van deze landbouwgronden zijn in 2015 omgezet in natuur. Water
(overstromingswater, kwelwater en beekwater) wordt straks langer vastgehouden, waardoor een
riviermoeras kan ontwikkelen. In de tot nu toe ontoegankelijke gebieden struinroutes gecreëerd.

Een ander deelproject ligt in Westervoort-Noord. De inrichting van deze uiterwaard zal op termijn
een bijdrage leveren aan de mogelijk noodzakelijke extra doorstromingsmogelijkheden van water.
Daarnaast biedt het een ecologische dooradering in de stroomrichting van de rivier, en vergroot het
de toegankelijkheid voor recreanten. Om dit doel te bereiken zal er mogelijk een gedeeltelijke
ruimtelijke herschikking van functies op bestaande en blijvende bedrijfslocaties moeten
plaatsvinden. In Westervoort Noord is 9 ha grond verworven, deze grond zet Natuurmonumenten
mogelijk in bij het aanpassen van bedrijvigheid in het gebied. Het plan voor dit deelgebied zit nog in
de verkennende fase.
In de Koppenwaard, bij Lathum is 28 hectare grond verworven. Het betreft een voormalige
steenfabriek (6 ha), een kleiputtencomplex (5 ha)
en een deel landbouwgrond (17 ha). Over de
herontwikkeling van het steenfabriek terrein
wordt nagedacht. Momenteel loopt een
verkenning van een ruilproces met agrariërs,
waardoor de gronden van Natuurmonumenten
op de goede plek komen te liggen. Zodat
natuurontwikkeling en waterveiligheid daar plaats
kunnen vinden. Met deze inrichting wordt
aangehaakt bij de voorkeursstrategie van het
Deltaprogramma Rivieren. De inrichtingsvisie van
de Koppenwaard wordt in 2014 ontwikkeld.
Het al bestaande natuurgebied de Vaalwaard wordt inmiddels heringericht. Kronkelwaarden zijn
hersteld, zodat er weer ruimte is voor de dynamiek van het water. Delen van het gebied zijn
verlaagd, en delen zijn opgehoogd, zodat natuurlijke gradiënten ontstaan.

2. Verwachte effecten
-

Het Rivierklimaatpark anticipeert op de klimaatsverandering door op termijn voldoende

-

ruimte te bieden aan water van 16.000m³ (huidig) naar 18.000m³ doorstroom, waardoor
afwatering van de IJssel op het IJsselmeer bij afwateringspieken minder problemen
veroorzaakt. Pieken van afwatering worden hiermee opgevangen. Als er niets wordt gedaan
zal het water in de IJssel in de toekomst op sommige plaatsen 40-55 cm stijgen.
Toename biodiversiteit, door toename natuurlijke processen.
Een gevarieerd en toegankelijk uiterwaardengebied waar mensen waarde aan hechten.
Verkoeling stedelijk gebied.
Publiek en privaat initiatief ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de betrokkenheid.
Een direct verband tussen het nieuwe landschap en bewustwording van klimaatverandering.

3. Monitoring en uitgevoerd onderzoek
Om het belang van migratiemogelijkheden voor behoud van de biodiversiteit bij
klimaatverandering aan te tonen zal een nulmeting van de flora en fauna ter plaatse van de pilots
worden uitgevoerd en zal een monitoring programma worden opgesteld. De lokale (afdelingen
van) natuurorganisaties worden benaderd om hier een bijdrage aan te leveren. In de
Velperwaard is inmiddels een 0-meting uitgevoerd betreffende broedvogels en eco-hydrologie.

4. Effecten van klimaatverandering
a. Effecten op de veiligheid

Hoge beek- en
rivierafvoeren

Afwatering op zee
Verschil waterpeil
zeespiegel en polderpeil
Stabiliteit
zeewering/waterkering
Verandering organismes
(zeegras, oesterbanken,
veen, etc.)
Verandering natuurlijke
processen (sedimentatie)
Overige

Effect
Het Rivierklimaatpark IJsselpoort levert een forse bijdrage aan op de
verwachte hogere watertoevoer vanuit de Nederrijn via het
Pannerdens Kanaal naar de IJssel (van 16.000m3/s naar 18.000m3/s,
Bron: Deltaprogramma Rivieren). Het project betreft geen
waterberging, maar het biedt ruimte bij hogere rivierafvoeren
(overstromingswater kan langer vast worden gehouden). Door
vertraging van het water kunnen aanvoerpieken worden gebufferd.
De afwatering van de IJssel op het IJsselmeer gebeurt door de
vertraging van de afvoer met minder pieken, met minder risico’s.
Als de heringerichte uiterwaarden gebruikt worden tijdens hoge
piekafvoeren van de IJssel, zal er een andere vegetatie ontstaan.
Waar landbouw grond wordt ingezet voor het Rivierklimaatpark,
zullen natuurlijke processen weer plaats gaan vinden, met hopelijk
sedimentatie van rivieraanvoer tot gevolg.

b. Effecten op het watersysteem

Lage zomerafvoer
Hoogwaterpiek, of neerslagpiek (T= 10 of
T=100)

Natuurlijke overgangen land-water

Verontreiniging, invloed op waterkwaliteit

Zuurstof, botulisme, algen
Grondwaterpeil

Effect
Overstromingswater, kwelwater en beekwater wordt
langer vastgehouden voordat het afstroomt naar het
zomerbed van de IJssel.
In het pilotproject de Velperwaard kan
overstromingswater, door herinrichting van landbouw
naar natuur, worden vastgehouden. Door kades te
creëren en delen uit te diepen kan het water na
hoogwater niet terugstromen en blijft het in het gebied
gebufferd.
De ruimtelijke herschikking van functies op bestaande
bedrijfslocaties in het tweede pilotproject Westervoort
Noord, levert een bijdrage aan extra
doorstromingsmogelijkheden van water (piekafvoeren).
De natuurlijke overgangen zullen toenemen, doordat
het rivierwater op meer plekken zal blijven en voor
meer natuurlijke overgangen zal zorgen.
Water dringt door herinrichting van de uiterwaarden
verder het land in.
De landbouw in de Velperwaard watert in de huidige
situatie af op de IJssel, dit gaat in de toekomst niet
veranderen. Plekken die nu voornamelijk worden
beïnvloed door kwel- en regenwater, zullen
voedselrijker worden door de aanvoer van voedselrijk
rivierwater.
Het grondwaterpeil van de in te richten gebieden zal
mogelijk omhoog gaan tijdens en na een piekafvoer van
de rivier.

c. Effecten op de natuur

Robuustheid natuurgebieden
(corridor, dynamiek, etc.)

Veerkracht systeem
(meegroeien met
klimaateffecten)
Trekroutes van vogels of
andere organismen

Effect
De robuustheid van de natuurgebieden neemt toe. De IJsselpoort is
een goede verbinding tussen de droge Veluwe en de IJssel.
Daarnaast wordt de robuustheid ook in de lengterichting van de
rivier vergroot. Hiermee wordt de barrière in de
migratiemogelijkheden van planten en dieren opgeheven zodat de
biodiversiteit de opschuivende klimaatzones kan volgen.
Door andere inrichting van landbouwgrond, ontstaat een
natuurlijke klimaatbuffer. Hierdoor herstelt zich een veerkrachtig
watersysteem dat pieken in de wateraanvoer kan bufferen. Op
natte plekken kan moeras ontstaan met gradiënten naar drogere
delen.
Soorten kunnen met de inrichting van de IJsselpoort migreren van
Veluwe naar rivier. Ook wordt de trekroute van organismen stroom
op- en afwaarts versterkt. De hogere delen in de uiterwaarden

kunnen als hoogwatervluchtplaats functioneren.
De Velperwaard en Koppenwaard leveren circa 50 ha nieuw
leefgebied op, variërend van hardhoutooibos, rivierbegeleidende
moerassen tot stroomdalgraslanden waarbij populaties van
typische riviergebonden soorten in omvang zullen toenemen. In de
Koppenwaard wordt een groot deel ingericht als ‘natte natuur’ dat
als glanshaverhooiland en stroomdalgrasland wordt beheerd.
Soorten als kleine zilverreiger, kamsalamander, otter en bever
kunnen zich in het gebied gaan vestigen. Doordat het in te richten
gebied voor een groot deel uit landbouw bestaat, zal de
biodiversiteit toenemen wanneer het ecosysteem verandert in een
natuurlijker systeem. De betekenis voor overwinterende ganzen
blijft gehandhaafd.
Men gaat in de heringerichte gebieden over van een traditioneel
beheer naar een natuurlijk beheer, maar dit zal geen jaarrond
begrazing betreffen.

Omzetten/verandering van
het ecosysteem

Biodiversiteit
(verschenen/verdwenen
soorten en habitats en
aantallen)
Plaagorganismen
Beheerbaarheid

d. Economische effecten

Beschikbaarheid zoet
water
Beschikbaarheid
koelwater
Aantrekkelijkheid nabije
woonmilieus

Recreatieve
mogelijkheden

Kosten waterbeheer
kosten terreinbeheer
Beschikbaarheid water
landbouw in droge
periodes
Bufferen teveel water
landbouw
Verandering groeiseizoen
CO2-opslag
Overige

Effect
De beschikbaarheid van zoet water voor landbouw en natuur zal in de
toekomst vergroot worden.
In de steden kan op warme dagen de temperatuur flink toenemen.
Doordat het gebied natuurlijker wordt ingericht zal de aantrekkelijkheid
van het woonmilieu van Arnhem e.o. worden vergroot. De bewoners
kunnen in en langs het water koelte vinden op de steeds vaker
voorkomende hete dagen.
De ambitie is om de ingerichte gebieden open te stellen voor het
publiek. Een bezoek aan de Veluwezoom kan worden gecombineerd met
een bezoek aan de IJsseluiterwaarden en er ontstaat een aantrekkelijk
netwerk van paden in de uiterwaarden. De Velperwaard zal hier een
forse impuls aan geven, wat zeker economische impulsen tot gevolg zal
hebben.
Kosten zijn er nauwelijks, en deze zullen ook niet veranderen. Mogelijk
kunnen kosten in andere gebieden worden voorkomen, vanwege
bijdrage aan grondwaterspiegelstijging in bebouwde omgeving.
Agrariërs geven aan geen last van droge periodes te hebben.
-

e. Effecten leefklimaat

Waterschade aan gebouwen

Overstromen riolen
Temperatuur tijdens hittegolven
Fijnstof

Effect
In de huidige situatie vindt er geen waterschade plaats aan
gebouwen. De vraag is of met de inrichting de kwelstromen
vanuit de Veluwe worden gestagneerd, waardoor er in het
bebouwde gebied van Arnhem waterschade plaats kan vinden.
Tijdens hittegolven kan het plangebied als verkoeling dienen
voor stadsbewoners.
Het struweel en bos dat een kans gaat krijgen in het
plangebied zal fijnstof verminderen.

5. Samenvatting klimaatbufferende effecten
Toelichting:
• Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.
o
= effect is negatief
o
= effect is positief, maar gering
o
= effect is positief en significant
Effecten
Opvangen van water tijdens piekafvoer van de IJssel
Toename biodiversiteit
Spin-off voor nieuwe projecten
Toename verkoelingsmogelijkheden omwonenden
Vergroting migratiemogelijkheden flora en fauna

Waarschijnlijk Zeker

Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Voorne
Februari 2014
Contact
Stefan Poot (Natuurmonumenten): s.poot@natuurmonumenten.nl, t. 06-5582 5199
Tom Oosterom (Waterschap Hollandse Delta): t.oosterom@wshd.nl, t. 088-974 3194

1. Genomen maatregel(en)

Voor de Kustversterking Zwakke Schakel Kust van Voorne van Waterschap Hollandse Delta is in 20092010 over een lengte van 4 km een 130 meter brede duinenrij aangebracht (zeewaarts;
‘duinsuppletie’) en is het strand verhoogd (‘standsuppletie’); zie onderstaande figuur.
De totale kosten bedroegen € 19,4 miljoen.

1

In 1987 is het duin van Voorne ter hoogte van de punt versterkt met zand uit zee, dat verrijkt was
met slib. Hier had het habitattype Witte duinen moeten groeien, maar door deze verrijking heeft zich
in zeer snel tempo een zeer dicht en hoog duindoornstruweel ontwikkeld.
Aanvullend op de Kustversterking Zwakke Schakel Kust van Voorne zijn zodoende
klimaatbuffergelden (€ 500.000) ingezet voor het herstel van 18 hectare verrijkt duingebied. Op het
deel waar zich het habitattype ‘witte duinen’ zou moeten ontwikkelen is over een oppervlakte van
ca. 15 hectare de duindoornvegetatie verwijderd en de oude, verrijkte bovenlaag 50 cm afgegraven
en weer aangevuld met 50 cm kwalitatief beter zand. Dit is allemaal uitgevoerd in 2010.

2. Verwachte effecten

In de subsidieaanvraag zijn de volgende verwachte effecten genoemd:
• Vergroten veiligheid door aanbrengen nieuwe duinenrij.
• Vergroten veiligheid door herstel natuurlijke processen (zand aan- en afvoer, verstuiving,
duinvorming).
• Herstel biodiversiteit en natuurlijk systeem.
• Ontwikkelen recreatieve mogelijkheden.
> Uitzichtpunt ingericht incl. 2 infopanelen gerealiseerd in najaar 2010

3. Monitoring en uitgevoerd onderzoek

Voor deze monitoring zijn de volgende onderzoeken en gegevens gebruikt:
• Monitoring en evaluatieprogramma Versterking kunst van Voorne. C.T.M. Vertegaal, mmv
S.M. Arens, mei 2010.
• Marten Annema (4-11-2010). Verslag veldbezoek vegetatieherstel op de ‘Punt van Voorne’
• Marten Annema (14-11-2011). Tussentijdse evaluatie van de peilbuizen geplaatst in het
kader van de klimaatbuffer op de punt van Voorne
• Han Meerman (9-11-2011). Bezoek klimaatbufferproject zeewering schapenweide 5 juli 2011
• Metingen peilbuizen augustus 2008 – november 2012
• Hoogteverschilkaarten tussen 2009, 2010, 2011, 2012 (voorbeeld in bijlage 1a en b).
• Metingen en dwarsprofielen jarkusraaien 2009, 2010, 2011 en 2012 (voorbeeld in bijlage 2).
• Bas Arens (16-4-2013) Verslag veldbezoek Voorne 15 april 2013 door Waterschap en
Natuurmonumenten. Incl. figuur Hoogteverschillen Jarkusmetingen 2010 en 2012.
• Nico Straathof (30-1-2013). Effecten van de duinverbreding op de grondwaterstand in
Voorne’s Duin.
• Anton van Haperen e.a.(24-7-2013). Korte impressie overleg Klimaatbuffer Voorne & de
Schapenwei; is ingrijpen noodzakelijk om de Schapenwei tegen instuiving te beschermen?
• Han Meerman (12-12-2013). Verslag monitoring Klimaatbufferproject Voornes Duin, 2013,
obv veldbezoek juni/juli 2013.
• Telefonische gesprekken met Stefan Poot (NM), Huibert van Rossum en Tom Oosterom
(beide WSHD)
Jaarlijks vindt er een veldbezoek plaats met Natuurmonumenten en waterschap Hollandse Delta. Er
wordt onder andere gekeken naar de duinvorming/ verstuiving en de vegetatieontwikkeling.
De geplande monitoring is in detail beschreven in “Monitoring- en evaluatieprogramma versterking
Kust van Voorne (mei 2010)”. Dit document is opgesteld door Vertegaal Ecologisch Advies en
Onderzoek, in opdracht van Waterschap Hollandse Delta. In dit document zijn de volgende
samenvattende tabellen van het monitoring programma en evaluaties te vinden:

2

Toelichting:
Het te monitoren Natura2000 habitattype H1110 betreft de “Permanent met zeewater van geringe
diepte overstroomde zandbanken”.
MEP staat voor Maximaal Ecologisch Potentieel; de doelstelling uit de Europese Kaderrichtlijn Water
voor kunstmatige wateren.
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Effecten van klimaatverandering
a. Effecten op de veiligheid
Hoge beek- en
rivierafvoeren
Afwatering op zee
Verschil waterpeil
zeespiegel en polderpeil

Stabiliteit
zeewering/waterkering

Verandering organismes
(zeegras, oesterbanken,
veen, etc.)

Verandering natuurlijke
processen (sedimentatie)

Overige

Effect
De extra zandlaag creëert een grotere zoetwaterbel. Deze
veroorzaakt naar verwachting een hogere grondwaterstand.
Het lijkt erop dat de bel inderdaad groter geworden is (persoonlijke
mededeling Stefan Poot). De Schapenwei wordt actief onderbemaald;
vroeger stond deze namelijk in verbinding met zee. Deze zone was al
nat, maar na uitvoering van het Klimaatbufferproject is het er nog wat
natter, terwijl de afstand tot zee groter is geworden. Dit moet dus
stagnerend regenwater zijn: de zoetwaterbel.
Berekeningen bevestigen dit beeld (Straatsma, 2013): in de
Schapenwei zal de kwel toenemen, afkomstig uit het centrale
duingebied. Zie ook de toelichting bij grondwater (b; effecten op het
watersysteem).
De 130 meter brede nieuwe duinenrij en het verhoogde strand geven
extra veiligheid. Op zowel de nieuwe duinenrij als het opgehoogde
strand is sprake van beginnende duinvorming.
De helmaanplant aan de zeezijde is grotendeels aangeslagen, maar
een deel is weggewaaid. Op die plaatsen verstuift een belangrijk deel
van de kering en is deze erg laag. Dit wordt echter opgevangen door
een oud, vitaal duin daarachter, dat aan het groeien is.
Er is wel verstuiving, maar niet schrikbarend; voor de veiligheid is er
voorlopig geen probleem. Controle vindt plaats via het inmeten van
de bodemhoogte en dwarsprofielen; zie bijlagen 1 en 2.
Zowel op het strand als in de duinen is beginnende begroeiing met
pioniers zoals biestarwegras en kruiden. Deze zal helpen het zand vast
te houden. De dynamiek (erosie en sedimentatie van zand) is zo hoog,
dat deze pioniervegetatie naar verwachting blijvend is. De
groeiplaatsen van zeeraket en loogkruid zijn sinds 2012 grotendeels
verdwenen (Jan Meerman, 2013).
Van nature is de punt van Voorne een erosiekust - dat is ook na de
zandsuppletie het geval.
Er is mogelijk sprake van een versnelling van de verondieping in het
Brielsche Gat door het inwaaien van aangebracht zand (à la
Zandmotor).
-
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b. Effecten op het watersysteem
Lage zomerafvoer
Hoogwaterpiek, of
neerslagpiek (T= 10, T=100)
Zoutindringing via rivier
Natuurlijke overgangen
land-water
Verontreiniging, invloed op
waterkwaliteit
Zuurstof, botulisme, algen
Grondwaterpeil

Overige

Effect
Mogelijk minder zoute kwel achter de duinen, maar dit is niet
gemeten. De dynamiek lijkt door zout vergroot.
Uit berekeningen (Nico Straathof, 2013; bijlage 3a) blijkt dat de
grondwaterstand maximaal en lokaal met ca 1 meter zal stijgen. Naar
verwachting zal na 3-5 jaar na de ingreep de stijging van het
grondwaterpeil stabiliseren. De stijging is het sterkt merkbaar op de
plek van de vroegere duinvoet, landinwaarts uitvlakkend.
Dit effect blijkt echter nog niet eenduidig uit de metingen aan de
peilbuizen, die door het waterschap gevolgd worden (bijlage 3b).
-

Verstuiving bij windkracht 7 (foto Stefan Poot)
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c. Effecten op de natuur
Robuustheid
natuurgebieden (corridor,
dynamiek, etc.)
Veerkracht systeem
(meegroeien met
klimaateffecten)
Trekroutes van vogels of
andere organismen
Omzetten/verandering van
het ecosysteem

Biodiversiteit
(verschenen/verdwenen
soorten en habitats en
aantallen)

Plaagorganismen
Beheerbaarheid
Overige

Effect
De toename van dynamiek door het herstel van natuurlijke processen
(winddynamiek en hydrodynamiek) is duidelijk zichtbaar: er vindt
erosie en sedimentatie plaats.
Zie de hoogteverschillenkaart 2008-2012 in bijlage 1b.
Beginnende duinvorming op het strand (met biestarwegras).
De aangebrachte kalkrijke, slibarme zandlaag is een duidelijke
meerwaarde voor het kustecosysteem en het herstel van het
habitattype 'Witte duinen’. Onnatuurlijk duindoornstruweel, ten
gevolge van een in het verleden aangebrachte slibrijke bodem, is
afgevoerd en lijkt niet terug te keren.
De begroeiing is nog in het pionierstadium: de eerste bij
kustecosysteem behorende pioniers (o.a. zeeraket en loogkruid)
waren in 2011 terug, al zet de ontwikkeling niet door; in 2012 was al
geconstateerd dat de groeiplaatsen van zeeraket en loogkruid
grotendeels zijn verdwenen en daar is in 2013 geen verandering in
gekomen.
Naar verwachting blijft het pionierstadium met meer of mindere
begroeiing lang bestaan door de hoge dynamiek: het systeem is te
dynamisch voor doorontwikkeling.
Onderzoek van Anton van Haperen (ecoloog kustsystemen SBB) geeft
aan dat doordat er veel zand op de binnenkant van het duin landt, het
struweel wordt overstoven. Locaal ontstaat hierdoor meer variatie
(dikkere/ dunnere zandlaag); de variatie komt het systeem ten goede.
Er wordt geen vegetatiebeheer uitgevoerd (dat was ook niet het geval
vóór de ingreep).
Er is een grote landinwaartse zandverplaatsing richting schapenwei,
maar ingrijpen lijkt niet nodig. Enerzijds zou het stuivende zand in
theorie op termijn een bedreiging kunnen vormen voor vegetatie
door overstuiving, onder andere voor de beschermde
Groenknolorchis, maar anderzijds vertraagt het inwaaiende zand het
verzuren van de schapenwei, wat de Groenknolorchis ten goede
komt.
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d. Economische effecten
Beschikbaarheid zoet
water
Beschikbaarheid
koelwater
Aantrekkelijkheid nabije
woonmilieus
Recreatieve
mogelijkheden
Kosten waterbeheer
Kosten terreinbeheer

Beschikbaarheid water
landbouw in droge
periodes
Bufferen teveel water
landbouw
Verandering groeiseizoen
CO2-opslag
Overige

Effect
Er zal een grotere zoetwaterbel ontstaan. Mogelijk kan deze worden
gebruikt voor de natuur, de aangrenzende landbouw en/of gaat dit zoute
kwel tegen. Dit laatste wordt niet gemeten.
Het is veiliger, toegankelijker en mooier geworden.
Het aangelegde wandelpad en uitzichtpunt trekken bezoekers, maar ook
de enorme zandlaag wordt veelvuldig verkend; vóór de ingreep was dit
een ondoordringbaar duindoornstruweel.
De beheerkosten van de Schapenwei zijn voor de natuurbeheerder wat
toegenomen: er is een hogere bemalinglast door de toegenomen
zoetwaterbel (tegengaan vernatting).
Er is gekozen voor groot onderhoud i.p.v. ieder jaar kleine ingrepen.
Er lijkt een evenwicht te ontstaan (stabiele plekken met schelpen). Van
de mogelijkheid om helm aan te planten, zal voorlopig geen gebruik
gemaakt hoeven worden. Op dit moment zijn er geen grote negatieve
gevolgen voor het afslagprofiel van de duinen zichtbaar.
Mogelijk kan de grotere zoetwaterbel op termijn worden gebruikt voor
de landbouw.
-

Het nieuwe uitzichtpunt bovenop de aangebrachte zandlaag (terreinbezoek november 2011)

7

e. Effecten leefklimaat
Effect
-

Waterschade aan gebouwen
Overstromen riolen
Temperatuur tijdens hittegolven
Fijnstof
Overige

4. Samenvatting klimaatbufferende effecten
Toelichting:
• Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.
= effect is negatief
= effect is positief, maar gering
= effect is positief en significant
Effecten
Extra veiligheid door een 130 meter brede, meters dikke zandlaag
en verhoogd strand
Duinvorming in aangebracht zand duinen en strand
Herstel natuurlijke dynamiek
Versnelling verondieping Brielsche Gat
Vergroting zoetwaterbel
Hogere grondwaterstanden
Meer recreatie
Herstel habitat en biodiversiteit

Waarschijnlijk Zeker

5. Overige beoogde effecten
Natuurmonumenten en Waterschap Hollandse Delta zijn beide goed te spreken over de
samenwerking. Er is in de beginperiode veel gedaan aan communicatie, waarbij in de meeste
gevallen het waterschap trekker was:
-2009-02-18:
-2009-05-19:
-2009-09-09:
-2010-01-13:
-2010-04-19:
-2010-06-28:
-2010-07-02:
-2010-02-05:
-2010-09-21:

Inloopdag belangstellenden
Persbijeenkomst Goeree gereed, Voorne start
Persbericht werk gestart
Persbericht vegetatieherstel
Persbijeenkomst laatste fase project
Persbijeenkomst Voorne gereed
Persbericht o.a. duinpad NM weer open
Artikel in magazine WSHD
Uitzichtpunt ingericht incl. 2 infopanelen
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WSHD
WSHD
WSHD
NM
WSHD
WSHD
WSHD
WSHD
NM

De monitoring wordt gezamenlijk uitgevoerd. Dat loopt goed, maar beide partijen geven wel aan
soms moeite te hebben het contact te onderhouden in de drukte van alledag.

Samenwerking tussen Vereniging Natuurmonumenten, waterschap Hollandse Delta en Bureau Stroming tijdens monitoring

Er zijn enkele niet verwachte effecten:
1. De groei van vegetatie (o.a. helm) op het verhoogde strand was vooraf niet ingeschat.
2. Er is veel meer recreatie op de nieuw aangebrachte zandlaag dan vooraf ingeschat was
(o.a. ruiters en wandelaars met honden). Dit komt door de verflauwing en het verwijderen
van duindoorn; het gebied is nu goed bereikbaar. De bijbehorende dynamiek is welkom, de
verstoring die met name loslopende honden veroorzaken aan broedende plevieren/
scholeksters minder. Ook de Schapenwei is bereikbaar geworden (niet toegankelijk gebied).
3. De borden verdwijnen snel onder het stuivende zand en infopanelen worden gezandstraald.
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Bijlage 1a – kaart met hoogteverschillen 2009-2011
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Bijlage 1b – kaart met hoogteverschillen 2010-2012 - ingezoomd

De zwarte lijn geeft de 3m NAP lijn in 2012 weer. De kleuren zijn: rood depositie en blauw erosie,
schaal verdeling van +1m tot -1m.
De vijf zones zijn aangegeven met 1 t/m 5:
1. Zeewaartse helling duinverzwaring. Deze is ingeëgd met Helmwortels: het Helmgras goed
aangeslagen, maar nu vindt er door waarschijnlijk voornamelijk winderosie en
hydrodynamische processen forse degradatie van de helling plaats.
2. zone tussen 1 en de oude zeereep 3: zwaar geërodeerd tot een zeer vlakke vlakte
3. oude zeereep zone met hoge rug: sterk opgehoogde strook met zeer vitale Helm. Depositie is
plaatselijk meer dan 2m.
4. tussen zone tussen 3 en depositiezone 5: al het bedekkende nieuwe zand is hier
weggeërodeerd. In deze zone zijn door NM op verschillende plaatsen rietpoten gezet om de
erosie tegen te gaan.
5. depositiezone in duindoorn en (wilgen/berken) bos, op de overgang naar de schapenwei. De
maximale depositie is hier lokaal meer dan 3m.
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Bijlage 2a – Profiellokaties jarkusraaien 2009, 2010, 2011 en 2102
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Bijlage 2b – Voorbeeld van een dwarsprofiel Jarkusraai: 2009-2102

Blauwe lijn: profiel 2009 (voor opbrengen zand)
Groene lijn: profiel 2010 (na opbrengen zand)
Rode lijn: profiel 2011
Onder is ook een lichtblauwe lijn toegevoegd: profiel 2012 (in aanvulling: oranje = NAP-lijn, roze = leggerprofiel)
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Bijlage 4a – Grondwaterberekeningen effect duinverzwaring
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Bijlage 4b – Grondwatermetingen 2008-2012
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Documentatie
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1. Genomen maatregelen
In het najaar van 2012 is het project Klimaatbuffer Regge volgens plan opgeleverd. De genomen
maatregelen betreffen een tracéaanpassing (hermeandering) en verontdieping van delen van de
benedenloop van de Regge, waardoor water langer wordt vastgehouden in het gebied en water
tijdelijk kan worden opgevangen tijdens piekafvoeren. De maatregelen zijn gerealiseerd door
Waterschap Regge en Dinkel en Landschap Overijssel i.s.m. de gemeenten Ommen-Hardenberg,
Hellendoorn en Twenterand.
Klimaatbuffer Regge omvat twee deelgebieden: de Nieuwebrug en de Archemermaten. Beide
gebieden liggen in de benedenloop van de Regge in Overijssel, die vervolgens uitmondt in rivier de
Vecht. Het stroomprofiel van de Regge is aangepast, zodat natuurlijke rivierprocessen weer plaats
kunnen vinden. De bodembreedte van de hoofdstroom is versmald en de Regge is ondieper gemaakt.
Hierdoor zijn hogere stroomsnelheden ontstaan. De oevers zijn natuurlijk ingericht. Dit biedt meer
ruimte voor planten- en diersoorten, en is landschappelijk erg aantrekkelijk. De basisafvoer gaat
volledig door de heringerichte hoofdstroom. Bij hogere afvoeren stromen hoogwatergeulen mee en
worden uiterwaarden (deels) ingezet om water tijdelijk op te vangen.

Stroomgebied van de Beneden-Regge

Het deelgebied Nieuwebrug ligt grotendeels aan de linkeroever van de Regge. Het stroomprofiel van
de Regge is hier verkleind. De bodembreedte is teruggebracht van circa 20 meter naar circa 14 meter
en de bodem is gemiddeld met ongeveer 0.75 m verhoogd. Aan de rechteroever van de Regge is de
kade gehandhaafd, maar aan de linkeroever is de kade verwijderd. Aan de westzijde van
Nieuwebrug, in de buitenbocht van de Regge, is een oorspronkelijke meander als nevengeul
aangelegd. Deze nevengeul stroomt nu continu mee met de Regge. De overige gronden in het
plangebied zijn ingericht als natuurlijk grasland.
Het deelgebied Archemermaten is gelegen aan de westzijde van de Regge. Ook in dit gebied is het
stroomprofiel van de Regge kleiner gemaakt. De bodembreedte is teruggebracht van circa 16 meter
naar circa 12 meter en de bodem is gemiddeld met ongeveer 0.90 m verhoogd. De Regge heeft hier
haar meanderende loop terug gekregen (referentie stroomprofiel rond 1900), waarbij ook een paar
oorspronkelijke meanders zijn aangesloten. De kade op de linkeroever is in zijn geheel verwijderd.
Tijdens hoogwater inundeert vrijwel het gehele gebied en fungeert als waterbergingsgebied. Een
nieuwe kade is om het gebied aangebracht om buiten het gebied liggende gronden en gebouwen te
beschermen. Sloten, greppels en drainagebuizen binnen het nieuwe natuur- en waterbergingsgebied
zijn zoveel mogelijk verwijderd om het water in het gebied langer vast te houden.

Natuurlijk vs. natuur: het wegvallen van de stuw
In januari 2012 is tijdens een flinke waterafvoer de stuw bij Archem verzakt door de kracht van het
water. Hierdoor functioneert de stuw op dit moment niet meer. Technisch is het niet meer mogelijk
om deze stuw te herstellen. Daarom is er een tijdelijk vaste stuw gebouwd met een lager peil. Het
vervallen van de stuw heeft een direct effect op de waterstand in deelgebied de Archemermaten.
Het zomerpeil is een halve meter lager en de Regge heeft een meer drainerende werking dan in de
situatie van vóór het wegvallen van de stuw. Omdat in een natuurlijke rivier ook geen stuwen
aanwezig zijn, wil het Waterschap samen met Landschap Overijssel de komende jaren kijken hoe de
situatie zich gaat ontwikkelen.
Aanjager voor méér
Naast het inrichten van deelgebied de Nieuwebrug en de Archemermaten, is geld vanuit de Coalitie
Natuurlijke Klimaatbuffers gebruikt voor de voorbereiding (t/m aanbesteding) van twee andere
deelgebieden, liggende aan de Regge. De aangrenzende deelgebieden Eerde-Archem en de Kiekebelt
worden ook op een natuurlijke manier ingericht, net zoals de Archemermaten en de Nieuwebrug. De
werkzaamheden aan de Klimaatbuffer Regge hebben hierbij als aanjager gewerkt.

Hoogwater in 2007 in het plangebied
Verwachte effecten
-

een natuurlijker Regge

-

het vasthouden van water

-

ruimte voor water tijdens hoogwatersituaties

-

invulling van de EHS

-

een verbeterde recreatieve beleving

2. Monitoring en uitgevoerd onderzoek
Er is geen officieel monitoringsprogramma opgezet. Het Waterschap Regge en Dinkel heeft wel vaste
meetpunten in het Reggesysteem t.a.v. de waterkwantiteit en kwaliteit, maar deze zijn niet specifiek
afgestemd op dit project.
Landschap Overijssel krijgt Subsidie Natuur- en Landschapsbeheer vanuit het Ministerie van
Economische Zaken voor de Nieuwebrug en de Archemermaten. Waarschijnlijk worden de gebieden
vanwege deze subsidie de komende jaren geïnventariseerd op flora en fauna. Wanneer dat zal
gebeuren is nog onbekend.

3. Effecten van klimaatverandering
a. Effecten op de veiligheid

Hoge beek- en
rivierafvoeren

Afwatering op zee
Verschil waterpeil zeespiegel
en polderpeil
Stabiliteit
zeewering/waterkering
Verandering organismes
(zeegras, oesterbanken,
veen, etc.)
Verandering natuurlijke
processen (sedimentatie)
Overige

Effect
De maatregelen hebben tot een toename van waterberging geleid in
de benedenloop van de Regge, en daarmee voor een afname van
het inundatierisico buiten het plangebied. Door de toename van het
waterbergend vermogen blijft het water langer in het stroomgebied.
Het grootste deel loopt jaarlijks een keer onder, de laagste delen een
paar keer per jaar en de hoogste delen 1- 2 keer per eeuw (extreme
situatie). In 2013 heeft het gebied gedeeltelijk blank gestaan.
In de deelgebieden heeft de rivier haar natuurlijke loop
teruggekregen (hermeandering). Processen als sedimentatie en
erosie vinden weer plaats. Dit is het eerste jaar na inrichting al
zichtbaar.

b. Effecten op het watersysteem

Lage zomerafvoer
Hoogwaterpiek, of neerslagpiek (T= 10 of
T=100)

Effect
De hermeandering en de verdieping van de rivier, en
de mogelijkheid voor periodieke waterberging , heeft
het mogelijk gemaakt meer water te bergen in het
stroomgebied van de Regge. Archemermaten kan in de
maximale afvoersituatie (1 keer per eeuw) tot circa
700.000 mᶾ bergen en Nieuwebrug tot circa 300.000
mᶾ.

Zoutindringing via rivier
Natuurlijke overgangen land-water
Verontreiniging, invloed op waterkwaliteit

Zuurstof, botulisme, algen

Grondwaterpeil

Overige

De natuurlijke overgangen zijn toegenomen.
De afgelopen decennia is de waterkwaliteit van de
Regge behoorlijk verbeterd, door de afname van de
textielindustrie in het stroomdal. Het water wordt
jammer genoeg behoorlijk beïnvloed door de
afstroming van landbouwwater en die invloed is niet
afgenomen met de het inrichten van de Klimaatbuffer.
Door de herinrichting zijn meer plas-dras situaties
ontstaan waar waterplanten kunnen zorgen voor meer
zuurstof. Ook zal het wateroppervlak toenemen
waardoor er meer zon in kan vallen, in combinatie met
meer waterplanten zal dit voor meer zuurstof in het
water zorgen.
De maatregelen hebben invloed op het grondwaterpeil.
Langs de gehele Beneden Regge zullen in het beekdal
de optredende grondwaterstanden over het algemeen
gaan stijgen. Door de calamiteit met de stuw is echter
de grondwaterstand op veel plekken gezakt.
-

c. Effecten op de natuur

Robuustheid natuurgebieden
(corridor, dynamiek, etc.)

Veerkracht systeem
(meegroeien met
klimaateffecten)

Trekroutes van vogels of
andere organismen

Omzetten/verandering van het
ecosysteem

Effect
Door verandering naar een meer natuurlijke en dynamische Regge
met ruimte voor periodieke waterberging, voldoet het gebied aan
een functioneel onderdeel van de EHS, waar natuurlijke processen
de ruimte krijgen. Aan de noordoost kant ligt het Natura 2000
gebied ‘Vecht en Beneden-Reggegebied’. Door de nieuwe inrichting
van de Beneden Regge, is een groot oppervlakte natuurgebied
ontstaan. Er is in totaal 85 ha retentiegebied gekoppeld aan nieuwe
natuur (EHS).
Herstel van een ‘veerkrachtig’ systeem dat neerslagpieken kan
bufferen. Door het bufferen van rivierwater wordt het
verdrogingsprobleem in natuurgebieden in de omgeving
aangepakt. Het uiteindelijke plan is om de gehele rivierloop van de
Regge op de manier zoals de Nieuwe Brug en de Archemermaten in
te gaan richten.
In eerste instantie zou er een vistrap worden aangelegd bij de stuw
in de Linderbeek (zijwaterloop Regge), zodat de stuw passeerbaar
zou worden voor vissen om hiermee de leefomgeving van de vissen
te vergroten. Vanwege de calamiteit bij stuw Archem is de aanleg
van de vistrap in de Linderbeek uitgesteld.
Voor het plangebied wordt in z’n geheel gestreefd naar kruidenrijk
en faunarijk grasland met verspreide beplanting en onderhouden
door graasvee. Het ontstaan van broekbossen wordt op sommige
plaatsen toegestaan.
Met de keuze van een dynamische rivier als uitgangspunt voor de

nieuwe inrichting van de Regge wordt gestreefd naar een duurzaam
riviersysteem met ruimte voor water. De nieuwe Regge krijgt weer
het beeld van een meanderende loop en inundatie van de
beekdalgronden eromheen.
Het gebied is nog niet zolang geleden ingericht, effecten op de
biodiversiteit zijn nog niet zichtbaar. De steile taluds kunnen als
broedplaats gaan dienen voor oeverzwaluw en ijsvogel. Bij de
herinrichting is rekening gehouden met de populatie boomkikkers,
die zich hier sinds 2006 heeft gevestigd. Hiertoe is een plek aan de
binnenkant van een meander verlaagd tot een ondiep open water,
om zo de voorwaarden voor de aanwezigheid van de boomkikker te
optimaliseren. Vijf natuurdoeltypen worden met het project
versterkt en vergroot: rivier en nevengeul, plas en geïsoleerde
strangen, rietland en ruigte, stroomdalgrasland, struweel-, mantelen zoombegroeiing. Door deze natuurtypen in kwaliteit te
verbeteren en in oppervlak te vergroten zal de biodiversiteit in het
gebied met het goede beheer, vanzelf toenemen.
Doordat het gebied sterk vermest wordt door landbouwactiviteiten
in de omgeving, zit er veel stikstof in de bodem. Deze stikstof zorgt
voor de groei van pitrus. Pitrus wordt weggemaaid en door
begrazing teruggedrongen.
-

Biodiversiteit
(verschenen/verdwenen
soorten en habitats en
aantallen)

Plaagorganismen
Beheerbaarheid

Overige

d. Economische effecten

Beschikbaarheid zoet
water
Beschikbaarheid
koelwater
Aantrekkelijkheid
nabije woonmilieus
Recreatieve
mogelijkheden

Kosten waterbeheer
kosten terreinbeheer

Effect
Het gebied is door de natuurlijke inrichting aantrekkelijker geworden voor
wandelaars, fietsers en sportvissers. Ook recreatie op het water met kano,
vlot, roei- en fluisterboot is door de hermeandering aantrekkelijker
geworden. Tussen de beide bruggen, aan de rechteroever van de Regge, is
een belevingsknooppunt gecreëerd, waarbij de aanwezige flauwe
zandoever is uitgebreid. Hier is met een kunstproject, waarbij een
plaatselijke school betrokken was, een kunstwerk geplaatst. Op de
rechteroever van het deelgebied Archemermaten is een fietspad met een
fietsbrug aangelegd. De plaatselijke bevolking heeft positief gereageerd op
de nieuwe ontwikkelingen in het gebied.
Zowel het stroomprofiel van de hoofdstroom als van de hoogwatergeulen
ontwikkelen zichzelf en houden zichzelf als dynamisch systeem in stand.
Naast stroomsnelheid is de aanwezigheid van vegetatie die de
doorstroming beïnvloed een belangrijke factor voor de dynamiek. Indien
noodzakelijk zal er door het waterschap onderhoud worden uitgevoerd met
de maaiboot. Afgelopen jaar is dit nog niet nodig geweest.

Beschikbaarheid water
landbouw in droge
periodes

Bufferen teveel water
landbouw
Verandering
groeiseizoen
CO2-opslag
Overige

Ondanks dat de terreineigenaren en pachter verantwoordelijk zijn voor het
vlakdekkende terreinbeheer, blijft het waterschap verantwoordelijk om het
waterbergingsgebied in stand te houden. Het gebied moet dan ook ten alle
tijden beschikbaar zijn voor tijdelijke inundaties. Wanneer zich situaties
voordoen die een belemmering vormen voor het inunderen van voldoende
water zal er ingegrepen worden.
Ten behoeve van het beheer van het terrein en het bereiken van de
ecologische doelstellingen maakt Landschap Overijssel gebruik van
begrazingsbeheer. Hiervoor wordt voor zover mogelijk graasvee van
plaatselijke agrariërs ingezet, versterking van samenwerking met lokale
bevolking. Het begrazingsbeheer vindt plaats tot aan het water. Dit
betekent voor het waterschap in principe geen onderhoud aan de oevers
(tenzij ernstige uitspoeling/afkalving heeft plaatsgevonden). Voor de
hoogwatergeul zal voor zover geen graasbeheer mogelijk is, machinaal
onderhoud plaatsvinden aan de oevers door het waterschap. Dit is ook in
2013 gebeurd. De verwachting is dat de investering van het onderhoud
redelijk gelijk blijft of iets lager wordt. Het wordt een meer natuurlijk
systeem wat een andere manier van onderhouden behoeft. De Regge zal
niet meer zo vaak per jaar gemaaid worden, maar de hoogwatergeul zal
nog wel vrijgehouden moeten worden en oeverafkalving zal indien nodig
moeten worden hersteld.
Het effect van het ontwerp laat in de Archemermaten een zeer beperkt
effect op de nat- en droogteschade zien. Bij Nieuwebrug, Archem en Eerde
is een beperkte toename van natschade te verwachten. Deze gronden zijn
voornamelijk in gebruik als marginale landbouwgronden en nieuwe natuur.
De invloed van de verandering op de landbouwkundige mogelijkheden
langs de Regge zijn zeer beperkt.
-

4. Samenvatting klimaatbufferende effecten
Toelichting:
• Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.
o
= effect is negatief
o
= effect is positief, maar gering
o
= effect is positief en significant
Effecten

Geen

Waarschijnlijk

Zeker

Toename waterbufferend vermogen
Ontstaan natuurlijk ecosysteem
Grotere biodiversiteit
Versterking recreatieve belevingswaarden
Minder kans op verdroging natuur
Toename waterkwaliteit

Kennisinventarisatie strategische Klimaatbuffer Rijncorridor
Februari 2014

Contacten
Arnold van Kreveld (Bureau Stroming), a.kreveld@xs4all.nl
Wim Braakhekke (Bureau Stroming), wim.braakhekke@stroming.nl , t. 0575-503090
Han Sluiter (Staatsbosbeheer), h.sluiter@staatsbosbeheer

1. Inleiding
De Rijn heeft twee bronnen. Allereerst gletsjers in het hooggebergte. Daarnaast regen die zich
langzaam via de bodem en moerassen verzamelt in beekjes en tenslotte de rivier voedt. Beide
bronnen staan onder druk. Door klimaatverandering zijn de temperaturen hoger en worden gletsjers
kleiner. Het broeikaseffect heeft ook effect op regenval. Daar komt bij dat het middelgebergte stevig
wordt gedraineerd, waardoor de bodem water minder lang kan vasthouden. Het gevolg van deze
processen is meer gevaarlijke hoogwaters in de winter en ernstigere droogte in de zomer.
In Nederland hebben we inmiddels zo’n 2 miljard euro besteed aan het Programma Ruimte voor de
Rivier, waarin nevengeulen zijn aangelegd en dijken zijn teruggelegd om de rivier meer ruimte te
geven. Maar gezien de toekomstige hoogwaters moeten we meer maatregelen nemen. Rijncorridor
is een initiatief van verschillende organisaties 1 dat er op is gericht het hydrologische, ecologische,
economische en sociale belang van de Rijn in de toekomst veilig te stellen en te versterken. Centraal
staat het herstel van natuurlijke processen. Rijn Corridor richt zich op het hele stroomgebied van de
Rijn, van de bron tot aan de monding.
De Nederlandse partners van Rijncorridor pleiten ervoor om oplossingen hogerop in het
stroomgebied te onderzoeken. Eerdere modellen van Rijkswaterstaat toonden aan dat het nemen
van maatregelen hogerop in het stroomgebied van de Rijn (bijvoorbeeld in het middelgebergte) geen
soelaas biedt voor toekomstige hoogwaters. Bureau Stroming en Carthago Consultancy weerleggen
dit in hun rapport genaamd “Mogelijkheden voor bergen? Bergen van mogelijkheden!”. Dit rapport is
tot stand gekomen door een bijdrage van de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers en begeleid vanuit
Staatsbosbeheer. Met dit rapport tonen de schrijvers aan dat de RWS modellen voor het
middengebergte onjuist zijn en dat de modellen herzien moeten worden. Hiermee pleiten de
Nederlandse partners van Rijn Corridor voor het openen van de discussie om maatregelen hogerop
in het stroomgebied uit te voeren.
Rijncorridor laat zien dat het herstel van natuurlijke processen ook vanuit economisch oogpunt erg
verstandig is. Zo zou het wel eens een duurdere en minder structurele oplossing kunnen zijn om in
Nederland meer dijken te bouwen i.p.v. de sponswerking van bodems in het middelgebergte te
herstellen. Met als extra positief effect dat een herstelde sponswerking ook nog eens meer water
nalevert in droge periodes. Cruciaal in een periode waarin drogere periodes in de zomer toenemen.
Andere Rijncorridor ‘business pilots’ waarbij het herstel van natuurlijke processen en economie
1

Rijncorridor is een initiatief van de volgende organisaties: de Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers (m.n.
Natuurmonumenten, SBB en WNF), Institute for Geography and Geoecology (Department WWF-Institute for
Floodplain Ecology), Platform Biodiversity Ecosystems and Economy, BUND AG Rhein / Rheinland-Pfalz, Aqua
Viva – Rheinaubund en WWF Zwitserland.
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elkaar versterken zijn bosbouw, natuurlijke koeling en filtering van lucht in steden, recreatie en
kleiwinning. Daarnaast biedt de Green Rhine Corridor kader en netwerk waarmee de deelnemers
ervaringen uitwisselen voor de opheffing van migratiebarrières voor riviervissen (zalm, steur) en
samen druk uitoefenen op overheden en bedrijven om dat te bewerkstelligen.
Voor meer info zie: http://www.stroming.nl/visie.asp?menu=Rijn%20Corridor
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2. Strategische Klimaatbuffer Rijn corridor
Dat is waar deze strategische Klimaatbuffer over gaat: de lobby bij de Nederlandse overheid en
internationale partners van Rijncorridor om weer serieus te kijken naar maatregelen (met name
sponswerking) hogerop in het stroomgebied met het rapport “Mogelijkheden voor bergen? Bergen
van mogelijkheden!” als achtergronddocument. Het moet echter nog onderzocht en onderbouwd
worden of maatregelen hogerop daadwerkelijk voor de oplossing van het hoogwater probleem gaan
zorgen. Op verzoek van de overige Rijn Corridor partners zijn de Nederlands partners daarom op
zoek naar financiering voor een grootschalig onderzoek naar de effectiviteit van al uitgevoerde
herstelprojecten. Dit onderzoek dient uitgevoerd te worden in Nederland, maar ook in het
middelgebergte (Duitsland) in samenwerking met Duitse waterschappen. Daarnaast versterken de
Nederlandse deelnemers aan Green Rhine Corridor hun bovenstroomse collega’s in hun lobby om de
laatste vismigratiebarrières op te heffen. Dit in navolging van de succesvolle samenwerking tegen de
intrekking van het Kierbesluit Haringvliet in 2010-2011.

2. Monitoring en uitgevoerd onderzoek
-

Visie ‘a green Rhine corridor’ , juni 2013, Rijn Corridor
Van Deursen, W (Carthago Consultancy), Van Winden, A (Bureau Stroming), Braakhekke,
W. (Bureau Stroming), mei 2013. “Mogelijkheden voor bergen? Bergen van mogelijkheden”

3. Beïnvloedingsmiddelen en effecten
Partij
Deltaprogramma Rivieren

Internationale
ministerconferentie over de Rijn
2013

Conferentie Straatsburg maart
2014

Lobby inspanning/resultaat
Bij dit Deltaprogramma is het rapport “Mogelijkheden voor
bergen? Bergen van mogelijkheden!” onder de aandacht
gebracht. Hier is opgemerkt dat de modellen van Rijkswaterstaat
geen juiste berekening zijn van oplossingen in het
middengebergte van de rivier.
Bij deze conferentie heeft het WNF de Green Rhine Corridor
gepresenteerd en kort gesproken over de speerpunten. Ter
sprake kwam het nemen van maatregelen hogerop in het
stroomgebied. Coalitie vroeg binnen en buiten conferentie met
succes
om
maatregelen
Franse
vismigratiebarrières
waterkrachtcentrales.
Het nemen van maatregelen hogerop in het stroomgebied staat
voor deze conferentie op de agenda. Internationale kracht
samenwerking laten zien in overleg met Franse energieproducenten over vormgeving vispassages Boven-Rijn. Nederlandse deelname aan internationale petitie (Natuurmonumenten, WNF,
Sportvisserij Nederland).

4. Samenvatting beïnvloeding
Toelichting:
• Aannemelijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren – of
waarvan modellen laten zien – dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
3

•
•
•

Bewezen: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten.
Een effect is of aannemelijk of bewezen. M.a.w. slechts een van deze twee vakjes moet
worden ingevuld.
Het vakje ‘aannemelijk’ of ‘bewezen’ wordt gevuld met een kleur. Daarvoor wordt de word
functie ‘arcering’ gebruikt (symbool is een emmertje dat wordt leeg gegoten). Gebruik de 2e,
3e, 4e en 5e standaardkleur (resp. rood, oranje, geel en lichtgroen):
o
= effect is negatief
o
= effect is positief, maar gering
o
= effect is positief en significant

Resultaten/ Effecten
Het rapport “Mogelijkheden voor bergen? Bergen van
mogelijkheden!” weerlegt de uitkomsten van Rijkswaterstaat waarin
de sponswerking van de bovenloop van de Rijn wordt afgeschreven.
Sponswerking in de bovenloop van de rivier zorgt mogelijk wel voor
opvang en vertraging van de afvoer van rivierwater. Het effect van
de sponswerking op de rivierafvoer moet nog onderzocht.
Internationale samenwerking binnen leidt tot krachtenbundeling en
versterking Internationale Rijncommissie bij lobby voor herstel
riviervisstand en opheffen vismigratiebarrière
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Waarschijnlijk Zeker

Kennisinventarisatie strategisch Klimaatbufferproject Rijnstrangen
December 2013

Contacten
Frank Maasland, Stichting ARK, frank@aino.me, t. 06 5040 7006
Gijs Kurstjens, Kurstjens Ecologisch Adviesbureau, g.kurstjens@planet.nl, t. 06 3830 4148

1. Context en korte beschrijving

Het Rijnstrangengebied ligt bij de waterkraan van Nederland, dicht bij de Duitse grens. Tot voor
enkele decennia geledenhad het gebied een rol m.b.t. doorstroming, verdeling en opvang van water.
ln de PKB Ruimte voor de rivier is het gebied om die reden als lange termijn reservering opgenomen.
Daar is sindsdien geen maatregel op gevolgd. Omdat het niet gaat om een simpele inrichting
buitendijks, geldt het als een meer structurerende maatregel. Het Deltaprogramma verkent deze
optie opnieuw.
Het Deltaprogramma is gestart voor de lange termijn wateropgave. Inzet van de Rijnstrangen valt
onder de keuzes die worden gemaakt in het deelprogramma Rivieren en is gerelateerd aan keuzes
die worden gemaakt in de deelprogramma’s Rijnmond Drechtsteden, IJsselmeer en de
structurerende besluiten rond de waterverdeling over de riviertakken.
Medio 2014 worden hoofdkeuzes verwacht tussen de scenario's 'versterken dijken' en 'ruimte voor
rivier'.
De provincie Gelderland heeft begin 2013 het initiatief genomen voor werkateliers over de
toekomstige functies en ontwikkeling van de Rijstrangen. Men verwacht dat de lange termijn
wateropgave het toelaten van rivierwater in de strangen nodig maakt.
De Rijnstrangen zijn zowel qua geografische ligging als qua ontstaansgeschiedenis interessant voor
herstel van natuurlijke processen in relatie tot de wateropgave. De natuur heeft last van verdroging
door te lage grondwaterstanden. Het gebied is onderdeel van N2000 gebied Gelderse Poort; er wordt
beheerd voor rietmoeras ten gunste van broedbiotoop voor roerdomp en grote karekiet (HR, VR).
Natuurbelangen hebben binnen het Deltaprogramma en streekproces geen hoge prioriteit. Het is
daarom een kans om de klimaatbufferaspecten bij dit proces in te brengen.
Als Natuurlijke Klimaatbuffer is de Rijnstrangen uitermate geschikt. Inzet van de Rijnstrangen als
buitendijks gebied voor meestromende berging en/of buffering is de belangrijkste ingreep voor
systeemherstel, en daarmee ruimte voor natuurlijke dynamiek en natuurontwikkeling. Er is
bovendien een interessante koppeling mogelijk met de hoge cultuurhistorische kwaliteit van het
gebied en de ambitie om recreatie en toerisme een economische pijler te laten worden.
Korte beschrijving
Het klimaatbufferproject steunt op twee pijlers. Enerzijds de integrale gebiedsontwikkeling
inrichting, die de Natura2000 doelen realiseert en de regio economische ontwikkelkansen biedt: de
agrariërs ontwikkelmogelijkheden en een recreatieve impuls, mede op basis van de rijke
cultuurhistorie. De basisgedachte van de integrale gebiedsontwikkeling is het ruimtelijk scheiden van
natuur en landbouw met bijbehorende inrichting, opdat de omstandigheden voor beide sectoren
geoptimaliseerd kunnen worden. De natuur profiteert van een vergroot oppervlakte, regelmatige
doorspoeling (eens in de 5-10 jaar), en een hoger voorjaarspeil. De landbouw profiteert van
verbeterde hydraulische omstandigheden (aangepaste drainage, ophoging gronden, verlegde kades).
Dit onderdeel is op relatief korte termijn uit te voeren.
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De tweede pijler is de veiligheidsopgave: Rijnstrangen als retentiegebied voor piekafvoeren op de
Rijn. De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers ziet Rijnstrangen graag opgenomen in de
voorkeursstrategie Deltaprogramma Rivieren als mogelijke maatregel. Hiervoor zijn verdergaande
maatregelen nodig en gedacht wordt aan een lagere termijn. De ingrepen uit de eerste pijler,
sorteren voor op de inrichting voor deze tweede pijler. De eerste pijler kan bijvoorbeeld alvast de
ruimtelijke reservering oplossen, die door deze tweede pijler op het gebied ligt en de
ontwikkelmogelijkheden voor agrariërs beperkt. Het klimaatbufferproject Rijnstrangen omvat deze
beide pijlers.
De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers heeft €20.000 in het Strategische project Rijnstrangen
geïnvesteerd; ARK en WNF hebben daarbovenop een eigen bijdrage geleverd.

2. Geplande maatregelen en resultaten

In de CNK financieringsaanvraag zijn door aanvrager ARK de volgende doelen geformuleerd:
1. Opstellen van een bouwsteen natuur t.b.v. de integrale ontwikkeling van de Rijnstrangen in
het kader van lange termijn opgave Deltaprogramma.
> Zie presentatie Strategische verkenning bouwsteen natuur regioproces Deltaprogramma
(pdf-versie 3 december 2013).
2. Leggen van de relatie tussen herstel van natuurlijke processen en ecologische ontwikkeling,
cultuurhistorie, versterking toeristische identiteit, waterhuishouding.
> Zie presentatie 3/12/2013; hier is de landbouw aan toegevoegd.
3. Uitwerken en beoordelen van scenario's voor meestromende berging of retentie i.r.t. natuur
en natuurlijke processen in de Rijnstrangen.
> Retentie: zie presentatie 3/12/2013. Doorspoelen eens in de 5 jaar is toegevoegd natuurlijk
proces. Natuurlijk rietbeheer.
> Stromende berging is niet uitgewerkt, omdat dit de afvoerverdeling over de Rijntakken
beïnvloedt (met vergaande gevolgen voor IJssel en Lek), en daarmee geen optie is voor het
Deltaprogramma. Voor de lange termijn blijft dit wel een mogelijkheid.
4. Betrekken beheerders en beslissers bij het opstellen van de bouwsteen, gericht op draagvlak
en werven ambassadeurs voor het inbrengen van de bouwsteen in volgende processen.
> Er zijn gesprekken gevoerd met provincie Gelderland als trekker van het Regioproces,
resulterend in een presentatie aan de gedeputeerde Josan Meijers; gesprekken zijn gevoerd
met het Deltaprogramma deelprogramma Rivieren (Lilian van der Aarsen, Ysbrand
Graafsma) en met de gemeente Rijnwaarden (wethouder Jos Lamers).
Presentatie voor een Projectgroep van Waterschap (op verzoek van Ysbrand Graafsma).

3. Monitoring en uitgevoerd onderzoek

Geraadpleegde documenten:
- Strategische verkenning bouwsteen natuur regioproces Deltaprogramma
(PowerPoint presentatie, versie 3 december 2013).
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4. Effecten van klimaatverandering
a. Effecten op de veiligheid
Effect
Hoge beek- en
Effecten zijn afhankelijk van het te kiezen scenario: Vaste Overlaat
rivierafvoeren
(VO) of Gestuurde Overlaat (GO). De inzet van Rijnstrangen
veroorzaakt bij scenario GO een waterstandsdaling op de Waal van
15-17 cm en op de IJssel 3-5 cm; bij VO is dat bij beide 2-3 cm extra.
Afwatering op zee
Verschil waterpeil zeespiegel en polderpeil
Stabiliteit
De huidige hoogte van de winterdijken is voldoende; versterking van
zeewering/waterkering
de winterdijken is wel nodig, onder andere in verband met piping
(achterstallig onderhoud in combinatie met aangescherpte
veiligheidsnormeringen).
Er is 3 tot 9 km nieuwe dijk aan de Duitse zijde nodig (het aantal km’s
is afhankelijk van de al dan niet gezamenlijke aanpak met Duitsland).
Waarschijnlijk moeten zeven gemaaltjes geüpgraded worden. Een
inlaatwerk oostelijk van Spijk is noodzakelijk, en afhankelijk van het te
kiezen scenario een tweede inlaat westelijk van Spijk (in het geval van
de vaste overlaat). Om de overstromingsduur te beperken is een
extra uitlaatwerk nodig bij Kandia.
Ten slotte vindt het versterken/verleggen van de zomerkades plaats,
ten behoeve van het beperken van kweloverlast/ scheiden landbouw
en natuur, in combinatie met het ophogen van agrarische gronden.
Verandering organismes
Optimale inrichting en beheer t.b.v. laagdynamische natuur.
(zeegras, oesterbanken,
Rietmoerassen, waterplanten, vochtige graslanden, aquatische
veen, etc.)
milieus zullen in oppervlakte uitbreiden.
Rietmoerassuccessie wordt geremd (afremmen verbossing) door de
kansen voor waterriet te vergroten door regelmatige doorspoeling/
vernatting.
Verandering natuurlijke
Onbekend; kleine doorstromingen nemen weinig sediment mee. De
processen (sedimentatie)
overstroming van eens in de 1250 jaar zal wel sediment (slib)
meebrengen, maar gezien de lage frequentie zal dit weinig impact
hebben.
Overige
-
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b. Effecten op het watersysteem
Lage zomerafvoer

Hoogwaterpiek, of
neerslagpiek
(T= 10 of T=100)
Zoutindringing via rivier
Natuurlijke overgangen
land-water
Verontreiniging, invloed op
waterkwaliteit

Zuurstof, botulisme, algen
Grondwaterpeil

Overige

Effect
Enigszins natuurlijker peilbeheer (randvoorwaarde N2000):
10,4-10,5 m +NAP in het voorjaar in plaats van 10,0 m, waarna het
geleidelijk uit mag zakken naar 10,0 m +NAP naar de zomer: water
wordt iets langer vastgehouden (niet te lang, vanwege kwel).
Neerslag en kwel worden in het projectgebied langer vastgehouden
dan voorheen en dus langzamer naar de Rijntakken afgevoerd.
Na realisatie van de integrale gebiedsontwikkeling zal een
hoogwaterpiek in de Waal (deels) kunnen worden opgevangen door
het Rijnstrangengebied.
Die nemen flink toe. Plekken die te hoog liggen voor riet worden
afgegraven; kleiwinning; natte landbouwgronden krijgen een
functieverandering en worden natuur.
De huidige situatie bestaat uit regen en kwel: de waterkwaliteit is
goed. Toename aan waterriet heeft een zuiverende werking.
Bovendien neemt de directe invloed van verrijkt landbouwwater af
door functieverandering van 100 ha en het ruimtelijk scheiden van
natuur en landbouw. Hierdoor zal de waterkwaliteit verder
verbeteren.
Bij periodieke overstromingen is er kans op kwel in de binnendijkse
gebieden (ca 40 ha volgens GGOR-studie).
Eventuele overlast wordt gemitigeerd (ophogen gronden (ca 100 ha),
verplaatsen zomerkades, functieverandering, drainage verbetering).
Het gewenst hogere voorjaarspeil heeft dit effect niet.
-
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c. Effecten op de natuur
Robuustheid
natuurgebieden (corridor,
dynamiek, etc.)
Veerkracht systeem
(meegroeien met
klimaateffecten)
Trekroutes van vogels of
andere organismen
Omzetten/verandering van
het ecosysteem

Biodiversiteit
(verschenen/verdwenen
soorten en habitats en
aantallen)
Plaagorganismen
Beheerbaarheid

Overige

Effect
Natura2000 doelen worden gerealiseerd: uitbreiding leefgebied
moerasvogels van 70 ha naar ca. 300 ha door reliëfvolgende
ontkleiïng en peilopzet.
Een gedegen scheiding tussen landbouw en natuur verhoogt de
robuustheid van het gehele systeem.
De extra rivierwaterberging die de inzet van Rijnstrangen realiseert,
maakt Nederland veiliger tegen rivieroverstromingen, ook wanneer
bij de verdergaande klimaatverandering tot 18.000 m3/sec bij Lobith
ons land binnenkomt.
Het huidige laagdynamische moerassysteem heeft een hoger
dynamische oorsprong, en wordt weer iets dynamischer. Dit op een
wijze waardoor de laagdynamische soorten en habitats extra
aandacht vragen en krijgen; aanvullend ontstaan nieuwe kansen,
bijvoorbeeld voor de uitbreiding van waterriet/ rietmoerassen.
Periodieke stevige doorstroming bevoordeelt de ontwikkeling van
waterriet (regelmatige afvoer van de strooiselophoging).
Ca 1x/5 a 10 jaar peil op 12 m +NAP, dit is alleen mogelijk als er een
aanzienlijke watergolf op de rivier is.
Het huidige interim beheer (maaien, plaggen, strooiselafvoer) wordt
vervangen door eens in de 5-10 jaar door te spoelen. Mogelijk is
aanvullend eenmalig ingrijpen/ cyclisch beheer nodig.
Na een doorspoeling zal het af te voeren strooisel zich aan de
westzijde bij Kandia en lokaal bij bruggen ophopen; de afvoer van dit
strooisel is een beheeraandachtspunt.
-
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d. Economische effecten
Beschikbaarheid zoet water
Beschikbaarheid koelwater
Aantrekkelijkheid nabije
woonmilieus
Recreatieve mogelijkheden

Kosten waterbeheer

Kosten terreinbeheer
Beschikbaarheid water
landbouw in droge periodes
Bufferen teveel water
landbouw
Verandering groeiseizoen
CO2-opslag
Overige

Effect
Wonen op een historische herstelde dijk kan de aantrekkelijkheid
vergroten; mooiere omgeving, meer toerisme.
Betere ontsluiting gaat een grote meerwaarde vormen, met name het
nieuwe toeristisch fietspad op de zomerdijken.
De rijke cultuurhistorie en erfgoed van de streek, in combinatie met
natuur van Europese klasse (natuurlijke, verlandende rivier) vergroot
de recreatieve en toeristische mogelijkheden. De nabijheid van
toeristentrekkers in Nederland en Duitsland biedt hiervoor goede
perspectieven.
Na inrichting zal het waterbeheer veranderen, maar dat hoeft niet
duurder te zijn, mogelijk zelfs goedkoper (efficiëntere inrichting;
minder schadevergoedingen voor wateroverlast in de landbouw) .
Niet rendabele landbouw (te nat) krijgt een functieverandering.
Nemen waarschijnlijk af: het dure interim beheer wordt (grotendeels)
vervangen door eens in de 5-10 jaar doorspoelen.
Die neemt waarschijnlijk toe, door een grotere waterbel i.c.m. de
capillaire werking van de kleigrond.
-

e. Effecten leefklimaat
Waterschade aan gebouwen
Overstromen riolen
Temperatuur tijdens
hittegolven
Fijnstof
Overige

Effect
Bij inzet van de Rijnstrangen blijven de huidige terpen droog,
onafhankelijk van het kiezen scenario (Vaste of Gestuurde Overlaat).
De huidige situatie verandert op dit vlak zodoende niet.
-
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5. Samenvatting klimaatbufferende effecten

Toelichting:
• Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.
o
= effect is negatief
o
= effect is positief, maar gering
o
= effect is positief en significant
Effecten

Waarschijnlijk Zeker

Veiligheid: Waterstandsdaling op de Waal van 15-17 cm en op de
IJssel 3-5 cm (gestuurde overlaat); bij een vaste overlaat is dat voor
beide Rijntakken 2-3 cm extra.
Watersysteem: Water wordt langer vastgehouden door natuurlijker
peilbeheer: wat hoger in het voorjaar, geleidelijk uitzakkend.
Natuur: Uitbreiding leefgebied moeras- en watervogels.
Natuur: Periodieke stevige doorstroming bevoordeelt de
ontwikkeling van waterriet.
Economie: sterke impuls voor recreatieve ontwikkelingen.
Landbouw: daar war nodig kwelschade door omvorming opheffen
(goede gronden worden verbeterd, slechte gronden omgevormd
naar natuur).

6. Overige beoogde effecten

Er zijn in dit gebied zeer veel meekoppelkansen te benutten: een mozaïek van landbouw en natuur,
cultuurhistorie en toerisme. De landbouw ervaart in de huidige situatie negatieve gevolgen van de
ruimtelijke reservering; deze kan door uitvoering van de Klimaatbuffer opgeheven worden.
In het vakblad H2O (nr 10, oktober 2013) is een mooi artikel verschenen over deze Klimaatbuffer,
waarin wethouder Lamers het volgende aangeeft: “Je kunt je verzetten tegen het onvermijdelijke,
maar je kunt het ook zien als een kans. Je werkt mee, maar onder voorwaarden. (…) Een slimme
overlaat in de Rijndijk kan de toeristische potentie verhogen.”
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Kennisinventarisatie strategisch project Roggenplaat
November 2013
Contacten
• Björn van den Boom (omgevingsmanager), Natuurmonumenten,
B.vandenBoom@Natuurmonumenten.nl, t. 06 5115 4386

1. Korte beschrijving
Strategisch project Roggenplaat richt zich op de uitvoering van een grootschalige zandsuppletie van
1.65 miljoen kuub zand op de Roggenplaat, in het westelijk deel van de Oosterschelde, in de periode
2017-2020. Momenteel verdwijnt er per jaar ongeveer 80 hectare van de Roggenplaat onder water.
De Roggenplaat is de grootste en ecologisch meest waardevolle zandplaat in de Oosterschelde en
daarmee van groot belang voor realisatie van de Natura2000-doelen. De plaat draagt bij aan de
veiligheid doordat deze de golfslag dempt op de dijken van Schouwen-Duiveland. Realisatie van dit
project zou een forse opschaling betekenen van de doelen en ambities die gerealiseerd worden
middels klimaatbuffer "de Groene Oesterdam".

2. Geplande maatregelen en resultaten
Het strategisch project betreft een participatieproces met betrokkenen, in nauwe samenwerking met
RWS Zeeland. In de subsidieaanvraag worden de volgende maatregelen en resultaten genoemd:
a) Organisatie intersectorale workshops.
b) Opstellen inrichtingsplan, incl. doorrekening van realisatiekosten.
c) Uitwerken breed gedragen brochure voor bestuurders en beleidsmakers.

3. Beïnvloedingsmiddelen en effecten
M.b.t. de geplande maatregelen en resultaten is de stand van zaken november 2013 als volgt:
a) Organisatie intersectorale workshops: De voorbije maanden hebben expertsessies plaatsgevonden
om een eerste inhoudelijke uitwerking aan de plannen te geven.
b) Opstellen inrichtingsplan, incl. doorrekening: in (de eerste helft van) 2014 wordt een concreet
projectplan uitgewerkt en wordt geïnvesteerd in een verkenning van financieringsmogelijkheden.
c) Uitwerken breed gedragen brochure: de tekst is gereed en deze wordt gedragen door de regionale
alliantie Red de Roggenplaat! Met als partijen Natuurmonumenten, Provincie Zeeland, Nationaal
Park Oosterschelde, ANWB, HISWA en het Watersportverbond.
Eind 2013 is er effectief aandacht gevraagd voor de optie van zandsuppletie op de Roggenplaat, met
als belangrijkste additionele resultaten:

1

1) Uitgebreide aandacht in Nieuwsuur, met 7 minuten lang aandacht voor de voordelen van
zandsuppletie op de Roggenplaat, zie http://nieuwsuur.nl/video/556484-zandhonger-in-deoosterschelde.html

2) Een brief van de Staatssecretaris van EZ, mede namens de Minister van I&M, met steun voor de
aanpak in dit strategisch project, te weten het ontwikkelen van een gezamenlijke aanpak en
financieringsvoorstel. Wel wordt aangegeven dat er op dit moment geen geld is gereserveerd op
de begroting. Zie http://www.rijksoverheid.nl/documenten-enpublicaties/kamerstukken/2013/11/06/kamerbrief-over-aanpak-zandhonger-oosterschelde.html

4. Samenvatting beïnvloeding
Het project ligt op koers. Het is gelukt met een brede coalitie overeenstemming te bereiken over de
tekst voor een brochure. Het inrichtingsplan en de financiële doorrekening zullen in de 1e helft van
2014 worden opgepakt. Hoewel het Rijk heeft aangegeven dat het benodigde geld niet op de
begroting te vinden is, is er wel breed steun in de Tweede Kamer. De ministeries van EZ en I&M
hebben aangegeven mee te werken aan de uitwerking van een aanpak en financieringsvoorstel voor
de zandsuppletie van de Roggenplaat. Dit is een resultaat dat verder gaat dan beoogd in het
projectvoorstel. Het strategisch project kan – al is het nog niet afgerond en al liggen er nog forse
uitdagingen – in deze fase als zeer succesvol worden beoordeeld.
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Kennis inventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Schoonwatervallei Castricum
Januari 2014
Contacten
Els Zwartendijk, projecteider, e.zwartendijk@landschapnoordholland.nl, t. 088 0064 438
Rob Veenman, bestuurder HHNK, r.veenman@hhnk.nl, t. 072 5828 282
Johan Stuart, j.stuart@landschapnoordholland.nl
Peter Keesman, vrijwillig onderzoeker waterkwaliteit, v.burgering@quicknet.nl
Theo Bakker, twm.bakker@telfort.nl
Martin Witteveldt, ecoloog Landschap Noord Holland, M.Witteveldt@landschapnoordholland.nl

1. Korte beschrijving
Het project ‘Schoonwatervallei Castricum’ ligt ten zuiden van Alkmaar, tussen Heiloo en Castricum.
Het betreft een gebied van ongeveer 1.000 hectare gelegen tussen het Noord-Hollands
Duinreservaat en het Alkmaardermeer en heeft betrekking op het hele stroomgebied van de
Schulpvaart. De uiteindelijke ambitie is om het hele stroomgebied uit schoon en gebiedseigen water
te laten bestaan. De eerste fase, de klimaatbuffer, bestaat uit het reeds begrensde en deels
ingerichte deel van de Ecologische Hoofdstructuur tussen duinen bij
Bakkum en het
Alkmaardermeer bij Akersloot. Het doel van het project is dat het plangebied zelfvoorzienend wordt,
waarbij het niet meer nodig is gebiedsvreemd boezemwater in te laten. Dit gebeurt onder andere
door binnen het plangebied het watersysteem van de landbouwgebieden en die van de
natuurgebieden zoveel mogelijk te scheiden, zodat in de natuurgebieden geen invloed meer zal zijn
van het door de landbouw beïnvloede en daardoor voedselrijke water. Maatregelen zijn al
uitgevoerd over een oppervlakte van ongeveer 120 hectare, deze zijn in juli 2013 afgerond.

De maatregelen die tot nu toe zijn uitgevoerd hebben betrekking op:
-

Versterken kwelstromen/toestroming schoon water naar landbouw- en natuurpercelen.
Vasthouden en bergen van water.
Scheiden van schoon en voedselrijk water.
Geleidelijke transformatie grondgebruik.

Ondertussen is Landschap Noord-Holland bezig met de realisatie van de rest van het plangebied. Zij
koopt binnen het plangebied nieuwe gronden aan, er worden nieuwe stukken ingericht vanwege een
compensatiemaatregel en een ander deel komt via kavelruil beschikbaar voor inrichting.
De duinen en de strandwallen nabij het plangebied zijn infiltratiegebieden. Hier zijgt regenwater de
bodem in en komt als kwelwater in de binnenduinrand weer naar boven. Sinds 1990 is de winning
van duinwater ten behoeve van de drinkwatervoorziening in het aangrenzende duingebied sterk
afgenomen en zijn de hiervoor genoemde kwelstromen juist sterk toegenomen. In het gebied wordt
het toestromende schone (kwel)water door de bloemrijke graslanden geleid en zoveel als mogelijk
gescheiden gehouden van beïnvloed landbouwwater.
Ondertussen zijn in de duinen een aantal duinrellen hersteld in samenwerking met duinbeheerder
PWN.

2. Verwachte effecten
In de toenemende schaarste van schoon zoet water in het westen van het land, onderzoekt dit
project zien hoe grootschalig schoonwater overschotten kunnen worden opgeslagen en benut om
tekorten in droge tijden te voorkomen dan wel uit te stellen. Tegelijkertijd wordt daarmee de
behoefte verminderd om in droge tijden over grote afstanden gebiedsvreemd en minder schoon
water via ingewikkelde systemen aan te voeren. Er worden middelen gecombineerd vanuit
waterbeheer, milieubeleid en natuurbeleid.
De ‘natuurlijke klimaatbuffer’ zit in de ondergrond. Door
de hogere zandige duinen en strandwallen en de lager
gelegen polders zijgt regenwater de bodem in om vele
jaren later in de laagten weer boven te komen. Door de
lange weg die het water in de ondergrond aflegt, wordt
het gezuiverd en verandert het zure regenwater in
basisch schoon grondwater. Doordat het kwelwater veel
ijzer bevat, bindt het de in het water aanwezige fosfaten
in het plangebied, waardoor de eutrofiëring wordt
tegengegaan. De bron nalevering vanuit de landbouw
blijft. Het fosfaat-verbindend vermogen is onvoldoende
om overal een goede waterkwaliteit te krijgen. In de
natuurgebieden is het effect het grootst.
Om het schone water ook schoon te houden, dient
menging met vuil water voorkomen te worden. De
aanvoer van schoon grondwater neemt toe doordat de

winning van duinwater ten behoeve
van de drinkwatervoorziening sterk
is afgenomen en doordat duinrellen
zijn hersteld. Door deze grotere
aanvoer wordt de behoefte om
water van buiten het gebied
(“boezemwater”) in te laten, fors
verminderd, waardoor de
waterkwaliteit zal toenemen. De
inlaat van minder boezemwater (0,1
mm3/jr i.p.v. 0,3 mm3/jr) is m.n. het
gevolg van flexibel peilbeheer en
aanpassen van de gebiedsregeling. De aanvoer vanuit de duinrellen is kleiner dan de kwel, maar
beide worden naar de natuurgebieden geleid. Er wordt m.n. water ingelaten voor het beregenen van
de bollenpercelen en de rioolwaterafvoer van Castricum. Bovendien kunnen de natuurgebieden
binnen het gebied Schoonwatervallei veel beter op peil worden gehouden, met een beter
waterkwaliteit dan voorheen. Doordat de wateraanvoer uit de duinen wordt vergroot, zal de
landbouw niet meer de dupe worden bij een eventueel tekort aan boezemwater.
De rioolwaterafvoer van Castricum gaf problemen met de overloop. Inmiddels is het Waterschap
(HHNK) en de gemeente in samenwerking met de Grontmij een proef gestart waarbij het riool
overstort beter beheerd gaat worden, waardoor er water bij een afvoerpiek niet in het
oppervlaktewater terecht komt. It is een proef waarbij een nieuwe techniek gebruikt wordt.

3. Monitoring en uitgevoerd onderzoek
De kwaliteit van het oppervlaktewater wordt onderzocht door Peter Keesman. Hij meet de
trofiewaarden (voedselrijkheid) van het water. De mate van voedselrijkheid wordt bepaald door
middel van indicator organismen (onder andere water- en oeverplanten).
De vegetatie van de terreinen van Landschap Noord-Holland wordt eens per 12 jaar gekarteerd. De
soorten planten eens per 6 jaar. Daarnaast worden de broedvogels ook eens per 6 jaar
geïnventariseerd. Van libellen en vlinders worden, op beperktere oppervlakte ook eens in de 6 jaar
gegevens verzameld. Daarnaast zijn er ook in de loop van de jaren allerlei andere groepen die door
vrijwilligers worden onderzocht, bijvoorbeeld sprinkhanen. Deze groepen zijn van harte welkom,
maar vallen niet in een “programma”.

4. Effecten van klimaatverandering
a. Effecten op de veiligheid

Hoge beek- en
rivierafvoeren

Effect
Het (regen)water wordt in de herstelde duinrellen (die aansluiten op
het plangebied) langer vastgehouden. Daarnaast is binnen het
plangebied is 17 ha natuurgebied ingericht voor het vasthouden van
water, om wateroverlast te voorkomen. Deze waterberging

Afwatering op zee
Verschil waterpeil
zeespiegel en polderpeil
Stabiliteit
zeewering/waterkering
Verandering organismes
(zeegras, oesterbanken,
veen, etc.)
Verandering natuurlijke
processen (sedimentatie)
Overige

vermindert de piekafvoeren in de Schulpvaart.
Het polderpeil is in de natuurgebieden van het plangebied omhoog
gegaan. De voorjaars(grond)waterstand zijn in aanzienlijke delen met
20 tot 30 cm omhoog gegaan.
Het is nog niet duidelijk hoeveel m³ water uiteindelijk zal worden
vastgehouden in het gebied.

b. Effecten op het watersysteem
.
Lage zomerafvoer

Hoogwaterpiek, of
neerslagpiek (T= 10
of T=100)
Zoutindringing via
rivier
Natuurlijke
overgangen landwater
Verontreiniging,
invloed op
waterkwaliteit

Zuurstof, botulisme,
algen

Effect
Het watersysteem binnen de projectgebieden Draaiweid (12 ha) en
Gasthuisweidje (5 ha) wordt geïsoleerd van de Schulpvaart. Onder normale
omstandigheden bepalen neerslag, verdamping en kwel / wegzijging hoe nat
of droog het gebied is. Schoon water wordt langer vastgehouden. Alleen op
de momenten waarop de bergingen in werking treden (waterpeil
Schulpvaart wordt hoger dan de drempel) tijdens pieksituaties, is er sprake
van gebiedsvreemd water binnen de projectgebieden.
Na de realisatie van de extra waterberging voldoen de Castricummerpolder
en de Groot Limmerpolder aan de normen voor wateroverlast.
Natuurlijke overgangen nemen flink toe, er is bijna 3 km aan
natuurvriendelijke oever aangelegd (november 2013).
De waterkwaliteit zal door de toegenomen toevoer van duinwater en de
afgenomen toevoer van boezemwater vanuit het Alkmaardermeer fors
verbeteren. Door binnen het plangebied het watersysteem waar mogelijk
van landbouwpercelen af te koppelen, zal in de rest van het gebied geen
eutrofiëring vanuit de landbouw meer plaatsvinden. Schoon en voedselrijk
water worden gescheiden. Het gebied met schoon water wordt vergroot en
aaneengesloten. In de natuurgebieden vindt geen verdere eutrofiëring
plaats. In de rest van het gebied nog wel.
De inlaat van minder boezemwater (0,1 mm3/jr i.p.v. 0,3 mm3/jr) is m.n. het
gevolg van flexibel peilbeheer en aanpassen van de gebiedsregeling. De extra
aanvoer vanuit de duinrellen wordt naar de natuurgebieden geleid. Er wordt
m.n. water ingelaten voor het beregenen van de bollenpercelen en het
doorspoelen van Castricum.
In 2012 is slib (hier en daar bijna een meter dik) uit de duinbeek
bovenstrooms (de diepe sloot) verwijderd. De verwachting is dat hierdoor de
waterkwaliteit zal toenemen.
De zuurstofbalans is rond 2006 al enorm verbeterd. In dat jaar kwam er
namelijk in grote delen van de Schulpvaart en het Limmerdie doorzicht en de

Grondwaterpeil
Overige

ontwikkeling van hogere waterplanten kwam stormachtig op gang.
De grondwaterstand in het duingebied is met meer dan een meter gestegen.
In de natuurgebieden van de Schoonwatervallei zijn de standen met
meerdere decimeters omhoog gegaan.
-

c. Effecten op de natuur

Robuustheid natuurgebieden
(corridor, dynamiek, etc.)

Veerkracht systeem
(meegroeien met
klimaateffecten)
Trekroutes van vogels of
andere organismen
Omzetten/verandering van het
ecosysteem

Biodiversiteit
(verschenen/verdwenen
soorten en habitats en
aantallen)

Plaagorganismen
Beheerbaarheid
Overige

Effect
Het klimaatbufferproject helpt mee om de EHS te realiseren, de
combinatie met waterberging heeft deze realisatie mogelijk
gemaakt. Het is de enige locatie waar de Hollandse duinenkust
zonder barrières van bollenvelden en verstedelijking over gaat in
veenweidegebied. Er ontstaat een verbinding van kust tot kust.
Herstel van een veerkrachtig watersysteem dat neerslagpieken en
droogten kan bufferen.
Stekelbaarzen (vissen) kunnen zich door aanwezigheid van
kunstwerken als stuwen en gemalen in het gebied niet verplaatsen.
Het hele ecosysteem wordt veranderd door de verbetering van de
waterkwaliteit. In de sloten vind je nu puntkroos en posthoornslak,
indicatorsoorten van kwalitatief goed water. De vegetatie
verschuift naar een voedselarme situatie met bijbehorende
plantensoorten (inclusief Rode Lijst-soorten).
De vegetatie is verandert. Veel kwelsoorten als grote egelskop
(Sparganium erectum),holpijp (Equisetum fluviatile) hebben zich
gevestigd. Orchideeën (moeraswespenorchis, keverorchis) en
velden vol grote ratelaar (Rhinanthus angustifolius), en rondbladig
wintergroen (Pyrola) hebben zich inmiddels gevestigd.
Veel terreinen kennen een “oorspronkelijke” vegetatie die werd
gekenmerkt door buffering; basenrijk kwelwater werd aangevoerd.
Door het wegvallen van deze kwel uit zowel strandwal als het duin.
Zijn grote delen verzuurd. Het uitvoeren van het
schoonwaterproject zal er toe bijdragen dat soorten die
kenmerkend zijn voor gebufferde systemen (zie hierboven) zullen
toenemen.
Voor wat betreft vis zal het waarschijnlijk niet gaan om een
toename van vis, maar een verandering van soorten. Verwacht
wordt een toename van het oppervlak aan helder, waterplantenrijk
water waarin vissen uit het snoek-ruisvoorntype zich thuis zullen
voelen.
Bij de realisatie van het project worden beheereenheden groter en
daarom efficiënter om te beheren.
-

d. Economische effecten
Effect

Beschikbaarheid zoet
water

Beschikbaarheid
koelwater
Aantrekkelijkheid
nabije woonmilieus

Recreatieve
mogelijkheden
Kosten waterbeheer

kosten terreinbeheer

Beschikbaarheid water
landbouw in droge
periodes
Bufferen teveel water
landbouw
Verandering
groeiseizoen
CO2-opslag
Overige

De beschikbaarheid zoet water wordt vergroot door de hogere kwelaanvoer
in het gebied. Zodoende is de landbouw in het gebied minder afhankelijk
van het boezemwater vanuit het Alkmaardermeer. Komt nu alleen nog de
natuurgebieden ten goede. Bij vergroting buffers en wijziging functies en
bijbehorend peilbeheer kan dit ook de landbouw ten goede komen.
Vóór de uitvoering van het project was er veel sociale weerstand. De
omwonenden van het deel van het plangebied waar waterberging wordt
gerealiseerd, zijn na uitvoering van de maatregelen erg enthousiast over
het nieuw ingerichte gebied. De aantrekkelijkheid van het woonmilieu is
door het zicht op water vergroot.
Een deel van het gebied is toegankelijk voor publiek, maar het gebied is te
klein om te spreken van grote recreatieve mogelijkheden.
Er wordt al gedurende bijna 15 jaar geïnvesteerd in een beter, meer op de
natuurwaarden toegespitst waterbeheer. Hiermee zijn vele
honderdduizenden Euro’s gemoeid geweest.
Het inrichten van gebieden voor waterberging vraagt niet alleen aankoop
van 12 hectare landbouwgrond, kosten pak weg €600.000, maar ook de
verdere inrichting met stuwen en dergelijke. Bij elkaar €700.000.
Een grove schatting is dat tot nu toe een bedrag van ruim 1 miljoen Euro is
geïnvesteerd in verbetering van de waterhuishoudkundige infrastructuur.
Bij verschraling van terreinen zal de maaifrequentie niet meteen afnemen.
Wel kan de hoeveelheid gewas afnemen, wat een kostenbesparing
meebrengt. Ook zorgt schoner water voor minder baggeraanwas, zodat
daar een kostenbesparing is te verwachten.
Er komt meer water beschikbaar voor de landbouw in droge periodes.
Waterkwaliteit is goed genoeg voor de drenking door vee (maatregelen
risicovolle riool overstorten zijn uitgevoerd.)
De natuurvriendelijke oevers die worden gerealiseerd, worden beheerd
met een vergoeding van HHNK.
Het hooi wat nu van de graslanden wordt gehaald is kwalitatief beter
geworden door de aanwezigheid van kruiden, dit hooi is zeer gewild bij
paardenliefhebbers.

e. Effecten leefklimaat

Waterschade aan gebouwen
Overstromen riolen
Temperatuur tijdens hittegolven
Fijnstof
Overige

Effect
Door de inrichting van waterberging en de opvang van een
teveel aan water in natuurgebieden, zal deze eventuele
schade afnemen.
Maatregelen risicovolle riooloverstorten zijn uitgevoerd.
-

5. Samenvatting klimaatbufferende effecten
Toelichting:
• Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.
o
= effect is negatief
o
= effect is positief, maar gering
o
= effect is positief en significant
Effecten
Verbetering waterkwaliteit
Toename biodiversiteit
Verbetering woonmilieu
Toename extensieve recreatie
Robuuster watersysteem met waterberging voor natte tijden

Waarschijnlijk Zeker

Kennisinventarisatie strategische project ‘Smart Rivers’
januari 2014

Contacten
Wim Lammers, w.lammers@staatsbosbeheer.nl, t. 06 5578 4145

1. Korte beschrijving
Het rivierengebied is al twintig jaar via het programma ‘Ruimte voor de Rivier’ een veldlaboratorium
van uitvoeringsprojecten, gericht op de hoogwaterveiligheid, waardevolle natuur, recreatie,
delfstofwinning en economische ontwikkeling. De Millingerwaard is daar het schoolvoorbeeld van.
Wat hebben we van deze projecten geleerd en wat is de toekomst van deze succesformule?
Deze vraag is opgepakt door het samenwerkingsverband ‘Smart Rivers’*. Smart Rivers heeft
onderzocht of de veiligheidsopgave van het Nationale Deltaprogramma bereikt kan worden met
dezelfde ecologische en economische succesformule van ‘Ruimte voor de Rivier’. Succesfactoren
werden gedestilleerd uit de al uitgevoerde gebiedsprojecten en geprojecteerd op de toekomstige
hoogwateropgave. Smart Rivers heeft de oplossingen in kaart gebracht.
In het deelprogramma ‘Rivieren’ van het Deltaprogramma worden het komende half jaar
beslissingen genomen over hoe het Nederlandse rivierengebied zich moet aanpassen aan de grotere
veiligheidsopgave. Men praat over maatregelen á la ‘Ruimte voor de Rivier’, maar ook over klassieke
dijkversterkingen. Smart Rivers probeert met haar kennis en visie te sturen op die meer natuurlijke
maatregelen met een mix van rivierverruiming, dijkverhoging, dijkverlegging en adaptatie. De Coalitie
Natuurlijke Klimaatbuffers wil met haar bijdrage aan Smart Rivers stimuleren dat deze informatie
beschikbaar is en gebruikt kan worden bij de keuzen die vanuit de waterveiligheidsopgave in het
rivierengebied gemaakt worden. De bestuurlijke opgave is om de waterveiligheidsopgave te
realiseren in samenhang met de opgave voor ruimtelijke kwaliteit. Want dat is waar dit strategische
project over gaat: beïnvloeding van het Deltaprogramma door de succesfactoren van ‘Ruimte voor
de Rivier’ onder de aandacht te brengen bij de juiste mensen, op het juiste tijdstip en op de juiste
plek.
Smart Rivers als project liep al een tijd. Een onderzoek naar succesfactoren van Ruimte voor de Rivier
was al uitgevoerd, maar de vertaling naar communicatie ontbrak nog. De bijdrage vanuit de Coalitie
Natuurlijke Klimaatbuffers (met Staatsbosbeheer als aanspreekpunt) is gericht op de communicatie.
Smart Rivers heeft de visie en het daarbij horende beheer per rivier uitgewerkt en in posters
vormgegeven. Zie figuur voor het voorbeeld van de Waal. Op riviertak niveau is berekent hoeveel
ruimte er is om natuurlijke maatregelen uit te voeren binnen de huidige dijken. Verder is een
overzichtelijke, aansprekende website opgezet en worden er presentaties gegeven op strategische
momenten bij de juiste doelgroep.
*Smart Rivers is een samenwerkingsverband dat ondersteund wordt door het Ministerie van
Economische Zaken, Het Wereld Natuur Fonds, Ark Natuurontwikkeling, Staatsbosbeheer
Natuurmonumenten en OBN/het Bosschap.
Voor meer informatie over Smart Rivers: http://www.smartrivers.nl/

1

Voorbeeld van een handleiding (poster). Deze handleiding is per rivier
uitgewerkt, allemaal te vinden op http://www.smartrivers.nl/
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2. Monitoring en uitgevoerd onderzoek
-

De mogelijkheid om maatregelen á la ‘Ruimte voor de Rivier’ uit te voeren in verschillende
riviertakken is onderzocht door Smart Rivers met RWS modellen WAQUA (hydraulisch
onderzoek).

3. Beïnvloedingsmiddelen en effecten
Inspanning
Presentatie Provincie Limburg, provincie
Noord-Brabant, Rijkswaterstaat Limburg,
gemeenten Maascorridor Midden
Zandmaas, Klankbordgroep Rijn
Deltaprogramma, Millingerwaard
themadag, Provincie Gelderland,
stakeholdersdag Deltaprogramma
Provincie Limburg
Excursie langs de Maas met Eric Luiten,
Rijksadviseur Landschap en Water (jan
2014).
Ontwikkeling van posters met de visie
van Smart Rivers en het daarbij horende
beheer per rivier.
Ontwikkeling van een standaard
PowerPoint presentatie.
Ontwikkeling van website, digitaal
platform.

Resultaat/product
Presentaties zijn gehouden op strategische momenten
bij de relevante doelgroepen. Het is nu nog onbekend
wat het concreet heeft opgeleverd. Dat moet het
komende half jaar blijken wanneer beslissingen worden
genomen over de invulling van het deelprogramma
Rivieren van het Deltaprogramma.
In het veld is laten zien hoe de opgave van het
Deltaprogramma voor de veiligheid samen kan gaan
met natuur en recreatie.
Toegankelijke posters voor communicatie naar andere
partijen, te downloaden via de website.
Een basispresentatie met de hoofdlijnen van het
initiatief, het principe van het gedachtengoed,
uitkomsten van het onderzoek met veel illustraties.
Een toegankelijke, eenvoudige website waarop de
posters met de visie van Smart Rivers per rivier zijn te
downloaden.
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4. Samenvatting beïnvloeding
Toelichting:
• Aannemelijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Bewezen: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten.
• Een effect is of aannemelijk of bewezen. M.a.w. slechts een van deze twee vakjes moet
worden ingevuld.
• Het vakje ‘aannemelijk’ of ‘bewezen’ wordt gevuld met een kleur. Daarvoor wordt de word
functie ‘arcering’ gebruikt (symbool is een emmertje dat wordt leeg gegoten). Gebruik de 2e,
3e, 4e en 5e standaardkleur (resp. rood, oranje, geel en lichtgroen):
o
= effect is negatief
o
= effect is positief, maar gering
o
= effect is positief en significant
Resultaten/ Effecten
Het in kaart brengen van mogelijkheden voor maatregelen á la
Ruimte voor de Rivier voor alle grote rivieren van Nederland
Zichtbaar maken van het principe van ‘Ruimte voor de Rivier’ bij
het deelprogramma Rivieren van het Deltaprogramma
Er zijn succesvolle presentaties gehouden op strategische
momenten bij een strategisch publiek.
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Waarschijnlijk Zeker

Kennis inventarisatie Klimaatbuffer Stad- de groene gevel
Januari 2014
Contacten
Jip Louwe Kooijmans, Jip.LouweKooijmans@vogelbescherming.nl.
Documentatie
Dak en gevel groen, Margareth E.C.M. Hop, 2010. Praktijkonderzoek Plant en Omgeving (PPO),
onderdeel van Wageningen UR.

1. Genomen maatregelen
Aan de gevel van het kantoor van Vogelbescherming Nederland te Zeist is in november 2012 twee
‘groene gevels’ aangelegd. Deze geveltuin is een natuurlijke klimaatbuffer op zeer kleine schaal,
maar de tuin is met een hoger doel aangelegd. Namelijk als voorbeeldproject om uit te dragen naar
gemeenten, mensen uit de bouw en ook particulieren.
Klimaatadaptatie is steden is een ‘hot issue’. Stedelijk groen houdt overvloedig regenwater langer
vast, zodat riolen niet overbelast worden. Ook
dragen straatbomen en groene gevels bij aan
zuivering van de lucht en dempen ze geluid.
Daarnaast draagt stedelijk groen bij aan het
verminderen van stedelijke hitte. Bovendien
werken groene daken en groene gevels isolerend
voor gebouwen.
Kortom, extra groen in de stad lost meerdere
stadsproblemen op natuurlijke wijze op. Vooral aan
klimaatbestendigheid en levenskwaliteit kan groen
al op korte termijn een belangrijke bijdrage
leveren. Het Ministerie van VROM geeft als richtlijn
in de Nota Ruimte dat voor elke woning 75 m²
openbaar groen ter beschikking moet zijn, maar dat wordt lang niet overal gehaald. Vooral in
dichtbebouwde stadsdelen past er vaak geen extra groen meer bij; alle ruimte is al in gebruik.
De eenvoudigste manier om de natuur vóór ons te laten werken, is om meer ‘grondgebonden’ groen
op maaiveldniveau aan te leggen. In bestaande stadscentra, dicht bebouwde wijken en
industriegebieden is ruimte op maaiveldniveau vaak niet beschikbaar of te duur. Daar kan extra
groen worden aangebracht op de plaatsen die nu nog niet worden benut: de daken en de gevels. Als
die meegenomen worden, blijkt er ineens nog heel wat extra groen in een stad te passen. De
toepassing van dak- en gevelgroen is de afgelopen jaren in Nederland in een stroomversnelling
gekomen. Steeds meer gemeenten geven er subsidie voor.
Al deze groene elementen verbeteren de leefbaarheid van de steden, maar vergroten ook het
leefgebied voor vogels en andere dieren in het stedelijk gebied. Groene inrichting van steden draagt
daarmee bij aan beheersing en aan het behoud van biodiversiteit. Voor sommige vogels , zoals de

huismus en de gierzwaluw, is het stedelijk gebied in ons land de belangrijkste biotoop. Maar dat
geldt bijvoorbeeld ook voor dwergvleermuizen en muurplanten (varens).
Wat zijn groene daken?
Dakgroen is beplanting die groeit op een plaats die van de ondergrond is afgesneden. Dat kan hoog
bovenop een gebouw zijn, maar ook op een ondergrondse parkeergarage gelijk met het
maaiveldniveau. Omdat het groen is afgesneden van de ondergrond, moeten vaak maatregelen
worden genomen om de waterhuishouding te reguleren.

Delft, grasdak universiteitsbibliotheek

Wat zijn groene gevels?
Groene gevels kennen we vooral als muren begroeid met klimop of wingerd. En ook andere
klimplanten kunnen met behulp van een klimsteun muren bedekken. Maar op dit gebied gaan de
technische ontwikkelingen op het moment hard. In de afgelopen jaren zijn nieuwe systemen voor de
begroeiing van gevels in zwang gekomen. De nieuwe constructies maken het mogelijk om planten op
een gevel te laten groeien door ze los van de grond houvast te bieden en van water en
voedingsstoffen te voorzien. Dit wordt ook wel een levende muur, of verticaal tuinieren genoemd.
Groene gevel Vogelbescherming Nederland
Groene daken en groene gevels passen prima in de moderne stedenbouw. Het is een efficiënte
manier van ruimtegebruik, die extra ontwerp- en gebruiksmogelijkheden creëert. Het is een
milieuvriendelijke toevoeging aan gebouwen, die duurzaam aan te leggen is. Bovendien geven
groene daken en groene gevels gebouwen een aantrekkelijk groen accent en helpen groene gevels
om de leefomstandigheden in de stad te verbeteren. Aan het kantoor van Vogelbescherming
Nederland zijn in november 2012 twee verschillende groene gevels gerealiseerd. Één met
grondgebonden vegetatie, die in de komende drie jaar de noordoost gevel zal begroeien met
inheemse klimplanten. Een andere gevel heeft een technische oplossing met geïntegreerd
irrigatiesysteem.

De groene gevel bij het kantoor van Vogelbescherming Nederland. In de eerste zomer stonden de bloemen
in de groene gevel al in bloei.

2. Uitstraling
Werknemers van Vogelbescherming - ‘team stad’- gebruiken het voorbeeld van de groene gevel aan
het kantoorpand van Vogelbescherming in hun presentaties over vogels en de natuur in het stedelijk
gebied. Niet alleen het verhaal van groene gevels wordt uitgedragen, ook is er ruime aandacht voor
de aanleg van groendaken. Zo heeft Vogelbescherming onlangs een sessie van
voorlichtingsbijeenkomsten voor de bouwwereld ingevuld met lezingen. Presentaties zijn gegeven in
zogenaamde ‘BouwLokalen’. Bouwlokalen zijn bijeenkomsten voor mensen uit de bouwwereld
(projectontwikkelaars, uitvoerders) waarin ze worden bijgepraat over innovaties in de bouw. In
totaal waren er 743 werknemers uit de bouw aanwezig en hebben het voorbeeld van de groene
gevel gezien. Daarnaast hebben 10.000 bezoekers van de winkel van Vogelbescherming de gevel
gezien. Via een artikel in het tijdschrift Vogels van Vogelbescherming hebben 160.000 lezers over de
groene gevel kunnen lezen .

3. Monitoring groene gevels Vogelbescherming Nederland
De groene gevel in Zeist is als voedselgebied gebruikt door de volgende vogelsoorten: koolmees,
pimpelmees, glanskop, kuifmees, boomklever en roodborst. De koolmees heeft er tevens succesvol
gebroed in 2013.
2013
jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt
koolmees
pimpelmees
boomklever
merel
roodborst
winterkoning
Gebruik van groene gevel 1 –Noordoost- Zeist door voedselzoekende vogels
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boomklever
roodborst
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Gebruik van groene gevel 2 –Noordwest- Zeist door voedselzoekende vogels
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3 of 4 weken per maand waargenomen
1 of 2 weken per maand waargenomen
geen waarnemingen

Effecten van klimaatverandering
(!) De volgende tabellen gaan uit van de toepassing van groene daken en geveltuinen op grote
schaal. De Klimaatbuffer van Vogelbescherming (geveltuin aan hun kantoor te Zeist) dient als
voorbeeldproject om uit te dragen naar gemeenten, mensen uit de bouw en particulieren.
a. Effecten op het watersysteem

Hoogwaterpiek, of
neerslagpiek (T= 10 of
T=100)

Verontreiniging, invloed op
waterkwaliteit

Overige

Effect
In de toekomst zal regen vaker vallen in korte maar hevige buien. Dit
betekent een grote piekbelasting voor de hemelwaterafvoer van een
stad. De substraatlaag van een groendak heeft een opvangcapaciteit
voor water, en zolang deze buffer niet vol is, gaat het water niet de
regenpijp in. Metingen vonden een vertraging van 1,5-4 uur in de
waterafvoer. Deze vertraagde afvoer van water zorgt ervoor, dat de
stedelijke hemelwaterafvoer een minder hoge piekcapaciteit hoeft te
hebben. Ook treedt er minder waterschade op en komt er minder vaak
ongezuiverd rioolwater via overstorten in het milieu terecht. Het
opvangen van neerslagpieken werkt echter alleen als het dak tussen
twee buien door de kans krijgt om de waterbuffer weer te legen, ofwel
vertraagd via de afvoer, ofwel door verdamping.
Water dat op een groendak valt, wordt door het substraat gefilterd en
is meestal voldoende van kwaliteit om als grijs water gebruikt te
worden. Doordat veel substraatlagen licht basisch zijn, neutraliseert
een groendak zure regen gedurende 10-30 jaar. Daarna kan dit effect
indien gewenst door bekalking worden hersteld. Een groendak kan ook
een negatief effect op de waterkwaliteit hebben, als er meer bemesting
wordt gegeven dan de beplanting kan opnemen. Een intensief
groendak kan ook speciaal worden ingericht als biologische
waterzuiveringsinstallatie (helofytenfilter). Beplanting wordt dan
ingezet om een teveel aan voedingsstoffen in het afvalwater van het
gebouw te absorberen.
-

b. Effecten op de natuur

Robuustheid
natuurgebieden (corridor,
dynamiek, etc.)

Veerkracht systeem
(meegroeien met
klimaateffecten)
Biodiversiteit
(verschenen/verdwenen

Effect
Als groendaken en gevelgroen grootschalig worden toegepast in steden
kunnen ze als natuurgebieden in de stad functioneren. Alle platte daken
in Nederland hebben een oppervlakte gelijk aan 60X Nationaal Park de
Hoge Veluwe. Ze hebben de potentie om samen een aanvullend
leefgebied voor met name vogels en insecten te vormen. Als een
archipel van groene eilandjes boven op de stad.
Groendaken bieden extra leefruimte en voedsel voor planten
en dieren in de stad, zoals nestelgelegenheid voor vogels en

soorten en habitats en
aantallen)

Plaagorganismen
Beheerbaarheid

Overige

voedsel voor insecten. Insecten hebben op groendaken voordeel van
het feit dat er niet met bestrijdingsmiddelen wordt gewerkt.
Groendaken kunnen ook speciaal worden aangelegd om hun
ecologische functie. Het gaat bijvoorbeeld om planten van rotsen en
kliffen, uit duinen en heidegebieden.
Voor vogels is belangrijk dat ze op een dak veilig en rustig kunnen
nestelen, en dat er voor nestvliedende kuikens voldoende insecten en
wormen te vinden zijn. Vogels die op daken hun nest maken zijn
bijvoorbeeld Zwarte Roodstaart, Kneu, Putter en Witte Kwikstaart. Op
grote groene daken kunnen Veldleeuwerik, Kievit, Scholekster en
(kolonies van) meeuwen en visdieven voorkomen. Voor zeer veel dieren
is het noodzakelijk dat er een drinkplaats aanwezig is op het dak, in de
vorm van een drinkschaal of poeltje. Ook is het belangrijk dat er
schuilplaatsenzijn, en plekken met schaduw. Ook insecten hebben
nestelplaatsen nodig, bijvoorbeeld dood hout en zandige onbegroeide
plekken. In het substraat overwinterende insecten hebben een
substraatlaag van minimaal 15 cm nodig, om vorstperiodes te
overleven.
Groene gevels zijn een foerageerhabitat voor kool-, pimpel- en
kuifmees, en ook de glaskop, zwarte mees en boomklever. De koolmees
is een broedvogel van groene gevels.
Een groot of hoog extensief groendak heeft professioneel onderhoud
nodig. Als alles naar wens gaat, kan volstaan worden met 1 tot 2 maal
per jaar een inspectie, waarbij vooral wordt gelet op onkruidgroei en of
de waterafvoeren goed functioneren. Indien aanwezig wordt het
watergeefsysteem gecontroleerd. Als het nodig is wordt er gewied,
bemest, gesnoeid en worden kale plekken opnieuw ingeplant of
ingezaaid. De beplanting op een groen dak hoeft niet steeds
hetzelfde te blijven. Er sterven soorten af en nieuwe soorten vestigen
zich. Het onderhoudsbedrijf heeft voldoende vakkennis om deze
successiereeks te kunnen bijsturen, zodat probleemonkruiden tijdig
worden aangepakt en het aantrekkelijke uiterlijk behouden blijft. Bij
een graskruidendak kan verruiging optreden, als het bemestingsniveau
(vooral fosfaat) te hoog is. Dit wordt opgelost door de beplanting te
maaien en het maaisel af te voeren. Het onderhoud van een intensief
groendak is vergelijkbaar met dat
van een tuin op maaiveldniveau. Er is alleen extra aandacht nodig voor
de essentiële daktuinvoorzieningen, zoals de waterafvoer, het
watergeefsysteem en de veiligheidsvoorzieningen.
-

c. Economische effecten

Beschikbaarheid zoet water
Beschikbaarheid koelwater
Aantrekkelijkheid nabije
woonmilieus
Recreatieve mogelijkheden
Kosten en baten

kosten terreinbeheer

CO2-opslag

Effect
Meer groen in de omgeving, ook gevelgroen, doet huizenprijzen
stijgen, en creëert een aantrekkelijke vestigingsplaats voor
bedrijven.
Uitzicht op groen is goed voor de gezondheid en het welbevinden
van mensen. Waar geen ruimte is voor het aanleggen van een tuin of
park, kan een groene gevel een goed alternatief zijn.
De planten op een groendak houden regenwater vast, en gebruiken
dit onder meer voor verdamping, fotosynthese en groei. Ook het
substraat houdt water vast en verdampt dit weer. In een gematigd
klimaat absorbeert en verdampt een groendak jaarlijks wel 50-70%
van het gevallen regenwater, wat 5 tot 10% besparing op
afvalwaterzuivering kan opleveren.
Elk type groendak kan veel invloed hebben op het leefklimaat in het
gebouw en op de kosten voor airconditioning in de zomer. De
zonnestraling wordt gebruikt voor verdamping en fotosynthese, en
een deel wordt teruggekaatst naar de lucht boven het dak. Er wordt
dus nog maar een klein deel doorgegeven aan het gebouw. In
warme klimaten kunnen de kosten voor airco hierdoor met wel 95%
omlaag. Hoeveel precies, hangt onder meer af van het type dak, de
vorm van het gebouw, de instraling en van hoe nat het dak is. In
gematigde klimaten zal het effect kleiner zijn, maar nog altijd een
goed meetbare besparing opleveren. Ook wanneer geen airco
aanwezig is, zal het binnenklimaat op hete zomerdagen aangenamer
en stabieler zijn. Omdat een extensief groendak in de winter vaak
veel water en weinig lucht bevat, is de isolatiewaarde dan lager en
verlaagt het de stookkosten in de winter niet veel. Een intensief
groendak met dik substraat daarentegen heeft ook in de winter een
hoge isolatiewaarde. In Canada verlaagde een semi-intensief
groendak de stookkosten over een jaar met 25% ten opzichte van
een conventioneel dak.
Een grasoppervlak op een groendak van 1 m² kan per jaar 0.2 kg
zwevende deeltjes (fijnstof) wegvangen. Andere maatregelen om
fijnstof in de stad terug te dringen kosten rond de € 400 per kilo stof,
dus die ene m² gras bespaart € 80 per jaar.
De aanleg en het onderhoud van groene gevels zijn niet goedkoop.
Planten die los van de grond aan de wand groeien hebben een
watergeefsysteem nodig, en frequent onderhoud. Deze kosten
worden slechts deels door de wand zelf gecompenseerd,
bijvoorbeeld door de besparing op de kosten van verwarming en
airconditioning. Klimplanten die wortelen in de grond zijn minder
duur.
De bladeren van groene gevels absorberen CO² en luchtvervuiling,
waaronder fijnstof, zware metalen die door het verkeer in de lucht
worden gebracht, slaan neer op de bladeren, en komen via regen of
afvallend blad op de grond terecht.

Een groendak vergroot de efficiëntie van zonnepanelen op het dak,
doordat de optimale werktemperatuur van de panelen minder vaak
overschreden wordt. Daktemperaturen van conventionele daken
kunnen op een hete zomerdag tot 70°C oplopen. De meeste
zonnecellen worden 0,5% minder efficiënt voor elke °C boven de
optimale werktemperatuur van circa 25°C. In gematigde klimaten zal
het gunstige effect van een groendak op de werking van
zonnepanelen echter niet heel groot zijn, omdat het aantal dagen
per jaar met een daktemperatuur ver boven de 25°C beperkt is. Er
zijn speciale groendakpanelen verkrijgbaar, waarin desteun voor de
montage van een zonnepaneel geïntegreerd is.

Overige

d. Effecten leefklimaat

Isolatiewaarde van gebouwen

Overstromen riolen
Temperatuur tijdens hittegolven

Fijnstof

Effect
De luchtlaag tussen de planten isoleert de wand tegen kou en
warmte, wat een besparing oplevert in de kosten voor
verwarming en airconditioning. De bladeren remmen de
windsnelheid langs de wand, waardoor de dagelijkse
temperatuurwisselingen verminderen. Een groot koelend effect
in de zomer wordt veroorzaakt doordat planten de
zonnestraling gebruiken voor verdamping en fotosynthese. De
planten kaatsen ook nog een deel van de zonnestraling terug,
voordat deze de muur bereikt. Uit metingen van- Köhler blijkt
dat hierdoor op zonnige dagen de gevel meer dan 7°C koeler
blijft. Daardoor is beplanting van nature een variabele vorm
van zonwering.
Zie effect neerslagpiek onder (a)
Groene wanden dragen bij aan de bestrijding van het
zogenoemde urban heat island effect, door hun verdamping en
fotosynthese. Het grootste effect van gevelgroen is ’s nachts te
merken zijn. Door de beplanting loopt de temperatuur van
gevels overdag minder op, waardoor ze ’s nachts minder
warmte zullen uitstralen, en de stad beter af kan koelen.
Groene gevels hebben een kleiner koelend effect op de totale
stadstemperatuur dan groene daken, maar hebben wel lokaal
een groot effect op de piektemperaturen tussen hoge
gebouwen.
Planten leggen stof en roet vast op hun grote oppervlak en
verhogen de luchtvochtigheid, wat stof en stuifmeel
gemakkelijker laat neerslaan. Ze nemen gasvormige stoffen op
en leggen ze vast in de plant. Gasvormige stoffen uit onder
andere uitlaatgassen zijn verantwoordelijk voor de vorming
van smog, wat vooral bij hoge temperaturen plaatsvindt.
Planten zorgen voor lagere piektemperaturen in de stad, en
dragen ook op die manier bij aan een vermindering van de
smogvorming en alleen op een intensief groendak kunnen
groeien. Wanneer bijvoorbeeld 10-20% van de daken wordt
voorzien van een graskruidendak heeft dat een merkbaar
positief effect op de luchtkwaliteit in een stad.

Overige

Uitzicht op groen reduceert stress bij bewoners, maar ook bij
werknemers, patiënten en omwonenden. Een openbaar
betreedbaar groendak biedt nog extra mogelijkheden voor
ontspanning, en kan als speeltuin of sportveld worden
ingericht. Hierdoor is extra open- baar groen te realiseren, juist
op dicht bebouwde plaatsen waar de behoefte aan groen groot
is.
Begroeide muren absorberen 2,5-3 decibel van het
straatgeluid, doordat het geluid uitdooft tussen de bladeren.
Ook voorkomen groene gevels dat geluid weerkaatst tussen
hoge gebouwen. Een voordeel van groene wanden is, dat ze
over een grote reeks aan frequenties een dempend effect
hebben.

4. Samenvatting klimaatbufferende effecten
Toelichting:
• Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.
o
= effect is negatief
o
= effect is positief, maar gering
o
= effect is positief en significant
Effecten
Groendaken houden regenwater langer vast en dragen bij aan de
opvang van neerslagpieken
Groendaken en groene gevels absorberen CO² en luchtvervuiling
Groendaken en groene gevels dragen bij aan de bestrijding van het
urban heat island effect
Groendaken en groene gevels bieden extra leefruimte en voedsel
voor planten en dieren in de stad
Stedelijk groen doet huizenprijzen stijgen, en creëert een
aantrekkelijke vestigingsplaats voor particulieren bedrijven
Stedelijk groen heeft een positief effect op de gezondheid en het
welbevinden van mensen.

Waarschijnlijk Zeker

Kennisinventarisatie strategisch project ‘Kustversterking Texel’
februari 2014
Contacten
• Harm Schoten, Vogelbescherming, harm.schoten@vogelbescherming.nl, t. 030 693 7799
• Marc Schepers, Inspiratio, inspiratio@mschepers.net, t. 06 3101 4080
• Michiel Schotvanger, cluster WIJD, techniek, m.schotvanger@hhnk.nl
• Marjoke Hoeve, omgevingsteam, m.hoeve@hhnk.nl
• Tanja Heringa, omgevingsmanager, t.heringa@hhnk.nl, t. 072 5827285
Documentatie
• Strategisch project Texel Concept rapportage Kustversterking Texel – werken met natuur.
• format strat proj Texel met handtek 15 aug 2013.
Interview
• 13 november 2013, inleidend gesprek met Bert Rebergen (Vogelbescherming).
• 30 januari 2014, Marjoke Hoeve en Michiel Schotvanger (Hoogheemraadschap
Noorderkwartier (HHNK)).

1. Korte beschrijving
Het grootste deel van de Waddendijk van Texel moet tussen nu en 2019 worden versterkt. Dat
gebeurt grotendeels op traditionele wijze (verbreding van de dijk). Ter hoogte van de Prins Hendrik
Polder heeft een traditionele oplossing grote gevolgen voor het achterliggende gebied. Daarnaast
biedt deze locatie kansen voor natuurontwikkeling. Als alternatief is de aanleg van een zandlichaam
voor de dijk nu het voorkeursalternatief. Zie ook:
http://www.texelsecourant.nl/lees/14883/impressie-zandige-versterking-dijk-prins-hendrikpolder
Deze alternatieve, integrale oplossing (zie
hiernaast een indicatief ontwerp) wordt
fors duurder geacht dan de traditionele
oplossing. Ook de beheerkosten en de
risico’s zouden hoger zijn. Niettemin is
deze integrale oplossing nu het
voorkeursalternatief. De financiering is
rond en er is een overeenkomst tussen
provincie, HHNK, gemeente en het
ministerie, met € 12 mio subsidie uit het
Waddenfonds.
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
zijn bij de versterking van de
Waddenzeedijk belangrijke partijen, waar
mogelijk grond van moet worden
aangekocht, die mee kunnen denken en
werken bij compensatie.

Het project ‘Zandige variant Prins Hendrikdijk - Texel’ realiseert een volwaardige primaire
waterkering, die een adequate bescherming biedt met betrekking tot de waterveiligheid van Texel,
middels het aanleggen van een vloeiende duinovergang tussen eiland en Waddenzee mede door het
creëren van een zoet-zout overgang. De zandige dijkversterking als innovatieve ontwikkeling draagt
bij aan meerdere doelen, namelijk, veiligheid, natuur en – eventueel – recreatie en is in deze vorm
nog nooit eerder toegepast. Het doel is de realisatie van een multifunctionele klimaatbuffer.

2. Verwachte effecten
De Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers heeft de versterking van de Waddenzeedijk Texel tot
strategisch project benoemd. Doelen van de Coalitie bij dit strategisch project zijn:
• De te realiseren natuur een directe bijdrage laten leveren aan de veiligheid.
• De kosten van de integrale oplossing terugbrengen tot niet of nauwelijks boven de traditionele
dijkversterking.
• Voor alle overige kustvakken worden goede, natuurlijke alternatieven verkend.
• De mogelijkheden van financiering en organisatie van realisatie, onderhoud en beheer voor de
natuurlijke oplossingen worden onderzocht.
• Met de resultaten uit bovengenoemde twee punten wordt vastgesteld waar welke natuurlijke
aanpak het beste kan worden toegepast. De resultaten worden meegenomen in het verdere
formele proces.
• Resultaten worden goed gedocumenteerd, zodat ze bruikbaar zijn voor de Coalitie Natuurlijke
Klimaatbuffers.
Samengevat mikt dit strategisch project dus op:
1. Aanpassing van het ontwerp van de kustversterking bij Prins Hendrik Polder zodat er sprake is
van een echt integraal project (natuur zorgt voor veiligheid), dat bovendien niet of nauwelijks
duurder is dan traditionele dijkversterking.
2. Voor alle overige kustvakken worden goede, natuurlijke alternatieven meegenomen in het
verdere formele proces.
Wat wordt geëvalueerd?
In deze monitoring is niet geëvalueerd of het strategisch project - met bovengenoemde doelen –
succesvol is. Er wordt gekeken hoe de voorgestelde integrale oplossing (= een natuurlijke
klimaatbuffer en het voorkeursalternatief) zich verhoudt t.o.v. een traditionele dijkversterking.
Omdat er slechts een indicatief ontwerp is, is niet altijd precies te zeggen wat effecten zullen zijn.
Wel kan er meestal een verwachting worden uitgesproken.

3. Monitoring en uitgevoerd onderzoek
Er is een MER. Deze is nog niet openbaar. Dat zal naar verwachting na de zomer – bij de ter inzage
legging van het ontwerp projectplan – het geval zijn.

4. Effecten van klimaatverandering
In dit hoofdstuk 4 zijn de effecten van de natuurlijke oplossing zoals deze wordt voorgesteld door de
Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers vergeleken met die van een traditionele dijkversterking. Er zijn
inschattingen gedaan, omdat het ontwerp voor de natuurlijke oplossing nog niet gereed is , en al
helemaal niet doorgerekend. Daar waar er sprake lijkt van aannames (door de Coalitie Natuurlijke
Klimaatbuffers, maar ook door HHNK) wordt dit aangegeven.
a. Effecten op de veiligheid
Effect
Aanwezig in veldproject?
Hoge beek- en
rivierafvoeren
Afwatering op zee
Verschil waterpeil
zeespiegel en polderpeil
Stabiliteit
De veiligheid van het aan te leggen duin wordt gelijk aan de veiligheid
zeewering/waterkering
zoals die zou zijn na een dijkversterking.
Het voorgestelde duin is opgebouwd uit een basisvolume dat te allen
tijde aanwezig is en voor de veiligheid tijdens een maatgevende storm
zorgt (storm met overschrijdingskans 1/4.000 jaar). Bovenop het
basisvolume wordt een zogenoemde slijtlaag aangebracht.
Verandering organismes
Er komen schelpdierbanken. Deze kunnen een positief effect hebben
(zeegras, oesterbanken,
op de veiligheid, maar dat wordt niet meegenomen bij de
veen, etc.)
berekeningen. Als dat wel zou gebeuren zou er een garantie moeten
zijn dat ze ook inderdaad bijdragen aan de veiligheid, en dat betekent
eisen aan het beheer. Dit is ook vanuit het natuurbelang vermoedelijk
niet aantrekkelijk.
Verandering natuurlijke
De verwachting is dat er in het noorden en zuiden sediment wordt
processen (sedimentatie)
ingevangen, terwijl daartussen er erosie zal zijn (en suppletie nodig
blijft).
Overige
-

b. Effecten op het watersysteem
Effect
Aanwezig in veldproject?
Lage zomerafvoer
Hoogwaterpiek, of
neerslagpiek (T= 10 of
T=100)
Zoutindringing via rivier
Natuurlijke overgangen
land-water
Verontreiniging, invloed
op waterkwaliteit
Zuurstof, botulisme, algen
Grondwaterpeil
Overige

Er komt een natuurlijke overgang van de Waddenzee tot aan het land
over enkele kilometers.
Er zal buitendijks een zoetwaterbel ontstaan. De verwachting is dat dit
leidt tot meer kwel binnendijks, en dus tot wat vaker spuien. Voordeel is
dat het zoete kwel betreft i.p.v. de huidige zoute kwel.
-

c. Effecten op de natuur
Effect
Aanwezig in veldproject?
Robuustheid natuurgebieden
De robuustheid wordt vergroot. Er zullen hoogwater-vluchtplaatsen
(corridor, dynamiek, etc.)
en rustige stranden komen die een belangrijke versterking zijn van
de natuurlijke waarden van de Waddenzee/Texel.
Veerkracht systeem
De gekozen oplossing wordt flexibeler dan een dijkversterking en
(meegroeien met
zal dus makkelijker mee kunnen groeien met klimaateffecten. Dat
klimaateffecten)
meegroeien zal niet altijd natuurlijk zijn, maar zal ook via suppletie
worden bereikt.
Trekroutes van vogels of
Het nieuwe gebied zal voor trekvogels zowel nieuwe
andere organismen
foerageergebieden als hoogwatervluchtplaatsen opleveren.
Het eiland kan alleen bij extreem hoog water onderlopen en kan
fungeren als hoogwatervluchtplaats en broedplaats (dwergstern).
Wellicht dat er zeehonden kunnen rusten.
Omzetten/verandering van het Een belangrijk effect van aanleg van de zandige oplossing volgens
ecosysteem
het schetsontwerp is dat er in het plangebied een sterke
verschuiving plaats vindt tussen habitattypen. Nu aanwezige
habitats maken deels plaats voor andere waardoor meer diversiteit
in habitattypen ontstaat..
Biodiversiteit
Deze wordt vergroot. Vogels, zeehonden en allerlei
(verschenen/verdwenen
waterorganismen profiteren. Er ontstaan nieuwe duinen, slikken en
soorten en habitats en
strand. Het type natuur is deels afhankelijk van het uiteindelijke
aantallen)
ontwerp. Zeker is wel dat het een waardevoller type natuur is (met
uitbreidingsdoelstelling) dan de natuur die verdwijnt (met
doelstelling behoud).
Plaagorganismen
Beheerbaarheid
Moet worden onderzocht en is afhankelijk van de eisen die de
provincie zal stellen.
Overige
-

d. Economische effecten
Effect
Aanwezig in veldproject?
Beschikbaarheid zoet
Er ontstaat een zoetwaterbel buitendijks. Dit resulteert in minder
water
indringing van zout water binnendijks en dat is gunstig voor de landbouw.
Omdat zoet water schaars is op Texel zal worden bekeken of deze
zoetwaterbel te gebruiken is. De bel zal ontstaan in een Natura2000
gebied, en dat zou extra eisen kunnen betekenen aan het eventuele
gebruik.
Beschikbaarheid
koelwater
Aantrekkelijkheid
Een traditionele dijkversterking zou sterk negatieve effecten hebben op
nabije woonmilieus
woningen ne bedrijven achter de dijk. Dat is de belangrijkste reden dat er
niet is gekozen voor deze oplossing.
Aanleg van een stuk natuur voor de dijk maakt wonen met name in ’t
Horntje aantrekkelijker, hoewel er ook bewoners zijn die de voorkeur
geven aan een dijk met de Waddenzee er direct achter.

Recreatieve
mogelijkheden
Kosten waterbeheer
Kosten terreinbeheer
Beschikbaarheid water
landbouw in droge
periodes
Bufferen teveel water
landbouw
Verandering
groeiseizoen
CO2-opslag
Overige

Worden vergroot, hoewel het nieuwe gebied naar verwachting maar voor
een klein deel toegankelijk wordt. De mogelijkheden voor recreatie worden
onderzocht maar deze moeten passen binnen de voorwaarden die de
natuurontwikkeling stelt.
Er zal wat meer worden gespuid en het afvoerkanaal moet worden
verlengd. De kosten voor extra spuien zijn verwaarloosbaar (wat meer
energie, er hoeft geen nieuw spui te komen).
Deze zijn hoger. Inzet van dit strategisch project is deze terug te brengen
tot een niveau gelijk aan of slechts iets hoger dan bij een traditionele
oplossing.
Mogelijk kan hier de zoetwaterbel die zal ontstaan voor worden gebruikt.
Daartoe zijn geen plannen, maar deze optie wordt wel onderzocht.
-

e. Effecten leefklimaat
Effect
Waterschade aan gebouwen
Overstromen riolen
Temperatuur tijdens hittegolven
Fijnstof
Overige

Aanwezig in veldproject?
-

5. Samenvatting klimaatbuffer effecten
Toelichting:
• Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.
o
= effect is negatief
o
= effect is positief, maar gering
o
= effect is positief en significant
Effecten
Ecologie: forse verbetering met vele kilometers natuurlijke overgang
tussen water en land, nieuwe duinen, strand, slib en
schelpdierbanken. Veel soorten zullen profiteren.
Maatschappelijk: behoud huizen en bedrijven binnendijks. Deze
zouden bij de traditionele dijkversterking worden geraakt.
Economie: de kosten voor aanleg en beheer zijn hoger. Het zou

Waarschijnlijk

Zeker

kunnen dat op de lange termijn deze lager zijn, omdat de gekozen
oplossing flexibeler is en dus makkelijker kan worden aangepast.
Economie: recreatief wordt het gebied interessanter. Of dat leidt tot
lokaal meer voorzieningen is de vraag.
Economie: de aantrekkelijkheid van nabije woonmilieus wordt
vergroot . Er zijn echter geen woningen met direct uitzicht op de
nieuwe natuur.

6. Overige beoogde effecten
Niet alle met dit strategische project beoogde doelen zijn behaald. Zo is de gekozen oplossing
duurder dan een traditionele. En worden voor de overige dijkvakken geen natuurlijke oplossingen
verkend. Dat betekent echter niet dat het strategische project mislukt zou zijn. Integendeel.
Natuurmonumenten en Vogelbescherming nemen deel aan de adviesgroep Texel. HHNK is hier blij
mee. Beide partijen hebben in een vroeg stadium mee kunnen denken en opties meegegeven voor
het uiteindelijke ontwerp. Het natuurbelang maakt nadrukkelijk onderdeel uit van de
belangenafweging die HHNK maakt.
Lessen voor de coalitie vanuit HHNK:
• Meedenken heeft zin en kan winst voor de natuur opleveren.
• Ga tijdig aan tafel zitten. Het inbrengen van het natuurbelang na afronding van de MER biedt
veel minder kans op aanpassing van de ontwerpen.
• Weet vooraf goed wat je wilt bereiken, wat de belangrijkste 1-3 punten zijn, en wat je zelf hebt in
te brengen.

Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer 4e Bergboezem Breda
December 2013

Contacten
Jan Janse (SBB ): j.janse@staatsbosbeheer.nl, t. 06 5142 4021
Alfons Keizer (DLG): A.Keizer@dlg.nl, t. 06 5207 7654
Hans Blaas (Waterschap Brabantse Delta): h.blaas@brabantsedelta.nl, t. 06 5239 8293
Wouter Schuitema (Gemeente Breda): w.schuitema@breda.nl, t. 076 5294 462
Annemieke Meerman (Provincie Noord-Brabant): ameerman@brabant.nl)

1. Korte beschrijving
De Vierde Bergboezem ligt ten noorden van Breda. Samen met de bergboezems Weimeren,
Rooskensdonk en Terheijden, zorgt de Vierde Bergboezem voor extra waterveiligheid in Breda.
Het gebied wordt als laatste van de vier bergboezems ingezet, naar verwachting eens per 20 jaar.

De aanleg van de Klimaatbuffer Vierde Bergboezem gebeurt in drie fasen; momenteel (dec 2013) zijn
de fasen 1 en 2 uitgevoerd (180 ha); fase 3 is aanstaande (laatste 70 ha). Voorzien is dat het project
zomer 2014 volledig gereed is qua inrichting.
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Het totale gebied zal uiteindelijk groter worden dan gepland, en zal 320 ha beslaan. Hiervan bestaat
35 ha uit wegen en kades. Tot nu toe is 160 ha aan inliggende gronden vernat; in de komende 3e
inrichtingsfase wordt aanvullend nog 60 ha vernat.
Omdat er na de 3e inrichtingsfase nog delen in agrarisch gebruik blijven, kan niet de gehele 4e
Bergboezem vernat worden. Bestuurlijk is wel uitgesproken om als ambitie de natuurinrichting van
de gehele 4e Bergboezem na te streven.
Het eindbeeld van de Vierde Bergboezem is een natuurgebied met als inzet kruiden en faunarijk
grasland, vochtige hooilanden, moeras - en natte schraallanden. Zie www.vierdebergboezem.nl.
Realisatie van het Waterschap Brabantse Delta-project ‘Vierde Bergboezem aan de Mark’ kost in
totaal € 20,1 mio. In het kader van de subsidieregeling Natuurlijke Klimaatbuffers heeft het
Ministerie van VROM € 937.283,- bijgedragen voor de natuurlijke inrichting van 276 hectare.

2. Geplande maatregelen en resultaten
In de subsidieaanvraag worden de volgende maatregelen en resultaten genoemd:
•
•

•

•

Het vergroten van de capaciteit van waterberging langs de Mark voor opvang van piekafvoeren;
> Dit is gereed sinds de 1e inrichtingsfase (2010).
Verhogen van het grondwaterpeil om meer water vast te houden;
> Dit is gebeurd in de 2e fase en wordt verder doorgevoerd in de komende 3e inrichtingsfase. Het
peil is/wordt opgezet in de delen met Nat Schraalgrasland. Het plan uit 2002 is hiervoor de basis;
een paar locaties zijn door voortschrijdend inzicht (bodemonderzoek) gewijzigd, maar de totale
hoeveelheid is gelijk gebleven. Staatsbosbeheer heeft stuwputjes om de nieuwe peilen te
regelen (natuurlijk peil).
Creëren van een natuurgebied dat bestaande natuurgebieden met elkaar verbindt;
> De delen tussen Rooskensdonk en de 4e Bergboezem krijgen ook een natuurinvulling, waarmee
beide natuurgebieden verbonden worden. Aanvullend zal eind 2014aan de zuidzijde van het
parkdal, tegen Rooskensdonk, 25 ha corridor gerealiseerd worden.
Verbeteren van de recreatiemogelijkheden in het gebied:
> Reeds aangelegd (2010): laarzenpad.
> In de 3e fase volgt:
o Een extra laarzenpadroute door het Haagse Beemdenbos via de schans.
o Verbetering bestaand fietspad en aanleg nieuw stukje fietspad om de fietsroutestructuur
uit te breiden (mogelijkheid tot een kortsluiting);
o Informatieborden aan de randen van het gebied;
o De geplande Vogelkijkhut nabij Rooskensdonk komt te vervallen: het waterschap is niet
akkoord met deze locatie, aangezien de kade een regionale waterkering wordt in de
nabije toekomst.
Er is een nieuwe locatie op het oog, in de vorm van een verhoging/ bult; dit past goed in
het landschap. Dit wordt meegenomen in 3e inrichtingsfase (99% zekerheid).
o Uitkijktoren Haagse Beemdenbos (noordwest); de realisatie is afhankelijk van de
uitvoeringskosten van de 3e fase. Naar verwachting vallen deze mee, en kan de
uitkijktoren direct na afronding van de 3e fase aanbesteed worden.
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Later toegevoegd:
• herstel van de cultuurhistorische waarden in het gebied (Spaanse linie, schans)
> Grotendeels gerealiseerd in de 2e fase:
- Een moderne schans (exacte kopie, reconstructie van de oude schans); deze is aangelegd
bovenop de locatie van de oude schans in de vorm van een carré van ca. 30x30 meter.
Erdoorheen ligt een wandelpad met zitbankje. Een informatiebord met uitleg volgt.
- Herstel van de optrekkende verkaveling (ontginningsgeschiedenis): de beekdallandschap
herkenning is verloren gegaan door de ruilverkaveling in de jaren ‘87, en hersteld door het
dempen van dwarssloten en het uitgraven van langssloten.
- Het Laarzenpad ligt op de kade langs de vroegere loop van de Mark; dat in de3e fase wordt
aangelegd.
- Ter plaatse van 5 wielen (oude dijk doorbraken) ter zijn in fase 2 weer poelen aangelegd.

Het resultaat van de kwaliteitsimpuls van het ministerie van VROM in het project Natuurlijke
Klimaatbuffer Vierde Bergboezem Breda:
•
•

•

•
•

Inrichting 30 hectare nat schraalland niet-EHS gebied.
Kwaliteitsimpuls inrichting van 31 hectare nat schraalland EHS gebied (bovenop normbedrag
voor inrichting EHS dat te laag is voor realisatie van dit natuurdoeltype).
> OPM: De inrichting van 8 ha schraalgrasland in de EHS is (nog) niet mogelijk, omdat het
waterschap de grond uiteindelijk niet ingebracht heeft en aan de marktwaarde vasthoudt.
Vernatting is hier wel mogelijk, maar het geplande afgraven niet; hierdoor ontstaat een halfschraalgraslandtype, geen volledig habitattype Nat Schraalland.
Recreatieve inrichting van het gebied:
Drie informatiepanelen
Vogelkijkhut
Uitzichtpunt
Reconstructie Spaanse schans
Beheer van 31 hectare grasland (niet-EHS) afgekocht voor onbepaalde tijd middels kapitaliseren
over 30 jaar.
Interactieve / digitale informatiebron rond kwaliteit en beleving van het gebied in relatie tot
klimaat (adaptatie, veiligheid) om te gebruiken via internet, bij bijeenkomsten, gebiedsbezoeken.
> Er is een website www.vierdebergboezem.nl; deze wordt regelmatig bijgehouden en
geactualiseerd. Deze is in zoverre interactief dat er vragen gesteld kunnen worden en dat deze
worden beantwoord.
> Gebiedsbezoeken en educatie: om het jaar bezoeken alle groepen 7 en 8 van lagere school
Driezwing het gebied tijdens een excursie, onder de vlag van het project Nederland Waterland.
Ook twee andere scholen maken voor natuureducatie gebruik van de 4e bergboezem Breda.
Recreatieve fietsers (Spinolaroute en Markroute), een vaste hardloopgroep en een vaste nordic
walking groep gebruiken het gebied, los van veel individuele gebruikers (zie ‘economische
effecten’).
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3. Monitoring en uitgevoerd onderzoek
Staatsbosbeheer zal de komende jaren de effecten op de natuur en recreatie monitoren. Daarvoor
wordt in het kader van het beheerplan een globaal monitoringplan opgesteld. De planning is dat
wanneer alle delen definitief zijn ingericht (zomer 2014), een nulmeting inclusief rapportage volgt.
In het gebied zijn 2 peilbuizen waarmee de grondwaterstand kan worden gemeten.
De effectiviteit (het bergende volume) tijdens piekafvoeren van de klimaatbuffer is precies bekend,
want het betreft een omdijkt gebied; deze situatie heeft zich echter nog niet voorgedaan.

4. Effecten van klimaatverandering
Onderbouwing:
• Persoonlijke mededelingen Hans Blaas (waterschap), Alfons Keizer (DLG), Jan Janse (SBB).
• SBB, juni 2011. Eindrapportage Vierde Bergboezem Breda.
• Arcadis, 2 april 2010. Hydrologische systeemanalyse en inrichtingsmaatregelen Vierde
Bergboezem. Concept eindrapport. Dienst Landelijke Gebied.
a. Effecten op de veiligheid

Hoge beek- en
rivierafvoeren

Afwatering op zee

Verschil waterpeil
zeespiegel en polderpeil
Stabiliteit
zeewering/waterkering
Verandering organismes
(zeegras, oesterbanken,
veen, etc.)
Verandering natuurlijke
processen (sedimentatie)
Overige

Effect
Het gebied moet het centrum van Breda extra beschermen tegen
overstromingen door hoog water vanuit de singels van Breda. De drie
bestaande waterbergingsgebieden (Weimeren, Rooskensdonk en
Terheijden) bieden een beschermingsniveau tot eens in de 50 jaar
tegen wateroverlast door overstromingen. Door de inrichting van de
Vierde Bergboezem wordt het beschermingsniveau verhoogd naar
‘eens in de 100 jaar’ (website Brabantse Delta).
Het risico van overstroming is gehalveerd. De Vierde bergboezem kan
maximaal 1 meter water bergen, ofwel 2.8 miljard liter (SBB, 2011).
Het verval tussen Breda en de monding van de Mark is slechts 20 cm;
deze is echter meer dan 20 meter tussen bron en Breda. De
afwatering wordt vertraagd wanneer de 4e bergboezem wordt
ingezet.
De nieuwe waterkering is voldoende stabiel voor haar functie van
tijdelijke waterberging.
Er zal zich in het bergingsgebied door vernatting in enkele delen een
moeras vormen waar een organische laag wordt afgezet en zich
laagveen vormt.
Naar verwachting zal de 4e Bergboezem slechts 1x per 20 jaar kort
worden gebruikt (SBB, 2011). Na gebruik zal het water zo snel
mogelijk worden weggepompt. Er zal sprake zijn van enige
sedimentatie, maar deze is naar verwachting beperkt.
-
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b. Effecten op het watersysteem

Lage zomerafvoer
Hoogwaterpiek, of
neerslagpiek (T= 10 of
T=100)
Zoutindringing via rivier
Natuurlijke overgangen
land-water
Verontreiniging, invloed op
waterkwaliteit
Zuurstof, botulisme, algen
Grondwaterpeil

Overige

Effect
Belangrijkste effect is het langer vasthouden van kwel.
Extra capaciteit voor de opvang van toenemende piekafvoeren van
rivieren gecreëerd.
Er is een extra meander van 1,1 km met op beide oevers mooie,
brede land-water overgangen .
Er is een peilbesluit voor het gebied op basis van agrarisch gebruik.
Dit wordt bijgesteld zodra er sprake is van volledige verwerving
binnen de peilvakken. Nu is er een deel van de peilvakken
afgescheiden van het agrarische deel waardoor partiële peilverhoging
mogelijk is. Doel voor de natte graslanden is kwel in het wortelpakket
te krijgen waardoor zeggen de kans krijgen zich te ontwikkelen. De
verwachting is dat op langere termijn een hoger grondwaterpeil op
grotere schaal kan worden doorgevoerd.
De inrichting van de Vierde Bergboezem leidt niet tot verandering van
de grondwaterstanden in de woonwijk Over-Kroeten (Arcadis, 2010,
zie ondergaande figuur).
Het waterschap heeft peilbuizen in het gebied, maar volgt deze niet;
alleen in het geval dat er klachten komen worden de gegevens
uitgelezen. Dit is tot op heden nog niet het geval geweest (dec 2013).
-
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Toename grondwaterstanden als gevolg van inundatie van de 4e bergboezem (Arcadis, 2010)
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c. Effecten op de natuur
Effect
Door vergroting en aaneenschakeling natuurgebieden staan de
ecosystemen minder in de verdrukking Er is 320 hectare natuur
gerealiseerd: dat was een ontbrekende schakel in de EHS.
Veerkracht systeem
De verwachting is dat de 4e bergboezem 1x per 20 jaar nodig zal zijn
(meegroeien met
(deze bergboezem wordt als laatste gebruikt). De klimaatbuffer kan
klimaateffecten)
eenvoudig vaker worden ingezet. Het is echter niet mogelijk meer
m3 te bergen (het hele gebied is omdijkt).
Trekroutes van vogels of
Allerlei moeras- en watervogels weten het gebied te vinden,
andere organismen
waaronder doortrekkers.
Omzetten/verandering van het Er komt 54 hectare van het schaarse natuurdoeltype nat
ecosysteem
schraalland. (met een doorgroeimogelijkheid tot 62 ha na afronding
van de Klimaatbuffer, als er nieuwe gronden beschikbaar komen).
Biodiversiteit
De biodiversiteit van het gebied zal toenemen.
(verschenen/verdwenen
Referentie is de tijd dat het gebied voor een belangrijk deel bestond
soorten en habitats en
uit vochtige hooilanden.
aantallen)
Plaagorganismen
In het begin veel Amerikaanse fijnstraal en pitrus; een tijdelijk
effect van de verstoring. De pitrus is nog niet geheel weg, maar zal
door een aangepast maaibeheer teruggedrukt worden. Door het
waterpeil op het afgesproken hogere niveau te brengen, is ook
hydrologisch een basis gelegd voor verbetering; de fijnstraal
verdwijnt ook mede daardoor. Maaien en afvoeren blijft over
langere termijn nodig.
Beheerbaarheid
Door vergroting en aaneenschakeling natuurgebieden staan de
ecosystemen minder in de verdrukking. Er is gekozen voor nat
grasland en dat vergt relatief intensief beheer (2x per jaar maaien
en afvoeren). Het gebied was geen natuur, maar landbouw sinds de
jaren ’80 van de vorige eeuw.
Overige
Robuustheid natuurgebieden
(corridor, dynamiek, etc.)
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d. Economische effecten

Beschikbaarheid zoet
water
Beschikbaarheid
koelwater
Aantrekkelijkheid
nabije woonmilieus

Recreatieve
mogelijkheden

Kosten waterbeheer

kosten terreinbeheer
Beschikbaarheid water
landbouw in droge
periodes

Bufferen teveel water
landbouw
Verandering
groeiseizoen
CO2-opslag
Overige

Effect
Behoud en herstel landschap en cultuurhistorie (slagenlandschap,
historische kaden, oude schans, kavel- en slotenpatroon, historische
groenstructuren, oude rivierduinen, voormalige schootsvelden en
aardkundige waarden), archeologie (middel- tot hoge
verwachtingswaarden) en oude dijkdoorbraken (wielen.)
Recreatieontwikkeling in de directe nabijheid van de stad voor rustzoekers,
wandelaars, fietsers, vissers, kleine vaartuigen, vogelaars. Aansluiting op
regionaal toeristische routes. Voorziet in de recreatieve behoefte van een
wijk van 35.000 inwoners plus Terheijde.
Volgens de boswachter is het recreatief gebruik in 1 jaar 30-40% gestegen.
Het gebruik is in de jaren erna hoog gebleven, SBB ziet nieuwe groepen als
nordic walkers en snellopers gebruik maken van het gebied, die ze eerder
niet zagen. Hondenuitlaters zijn nog steeds oververtegenwoordigd. Omdat
losloop alleen toegestaan is in het bos maar niet daarbuiten blijft
handhaving noodzakelijk (aandachtspunt).
De kosten zijn voor het waterschap licht afgenomen, omdat zij een deel van
het peilbeheer (actief beheer van een deel van de stuwtjes) niet meer
verzorgt sinds het gewijzigde peilbesluit; dat deel voert SBB nu uit.
SBB zet het peil permanent zo hoog mogelijk in, opdat er een natuurlijk
peilverloop ontstaat. Na fase 3 zal nog een deel van de percelen van het
waterschap naar SBB overgedragen worden, en volgt een verdere
vereenvoudiging/ kostenreductie.
Er is gekozen voor schraal grasland en dat vergt relatief intensief beheer
(2x per jaar maaien en afvoeren).
-

(Dit speelt niet aangezien er geen landbouw in de directe omgeving is die hiervan
zou kunnen profiteren, volgens het waterschap; SBB vult aan dat een bedrijf achter
de Kloeten evt. zou kunnen profiteren, maar de koppeling is (nog) niet gelegd. De
mogelijkheid bestaat strikt genomen wel)

-

e. Effecten leefklimaat

Waterschade
aan gebouwen

Effect
Een extra bergboezem beperkt de waterschade aan gebouwen en infrastructuur
in Breda door het opvangen van hoge piekafvoeren van de Mark. Het gaat om
8

Overstromen
riolen
Temperatuur
tijdens
hittegolven
Fijnstof
Overige

een gebied met 150.000 inwoners. De Vierde Bergboezem voorkomt een schade
van enkele tientallen miljoenen euro’s in de komende 50 jaar (SBB, 2011).
Aangezien de Bergboezem alleen in extreme situaties ingezet zal worden, en een
dergelijke situatie nog niet opgetreden is, is nog niet bekend of dit effect zich
manifesteert (een vermindering aan riooloverstorten).
De verwachting van het waterschap is, dat dat wel het geval zal zijn.
Het gebied vormt het groene uitloopgebied van woonwijk de Haagse Beemden:
er is een directe aansluiting met de wijk; de bewoners gebruiken de Vierde
Bergboezem veelvuldig.

5. Samenvatting klimaatbufferende effecten
Toelichting:
• Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.
= effect is negatief
= effect is positief, maar gering
= effect is positief en significant

Effecten
Extra capaciteit voor de opvang van toenemende piekafvoeren
gecreëerd. Het risico van overstroming is gehalveerd. De Vierde
bergboezem kan maximaal 1 meter water bergen (2.8 miljard liter).
Naar verwachting zal de 4e Bergboezem overigens slechts 1x per 20
jaar kort worden gebruikt.
De robuustheid van de natuur is toegenomen door de gerealiseerde
aaneenschakeling van gebieden.
Het recreatief gebruik is binnen één jaar met 30-40% gestegen.
De biodiversiteit gaat omhoog.

9

Waarschijnlijk Bewezen

6. Overige beoogde effecten
Toelichting
Naast het realiseren van de fysieke inrichting van het gebied is actief gecommuniceerd met
omwonenden, belangstellenden en de specifieke doelgroep kinderen. De website
www.vierdebergboezem.nl speelt hierin een steeds grotere rol, ook na realisatie, en trekt zo’n 4500
bezoekers per maand (SBB, 2011). Dit bezoek is ook in 2013 zeer hoog gebleven (bron: DLG, 2013):
Maand 2013
Januari 2013
Februari
Maart 2013
April 2013
Mei 2013
Juni 2013
Juli 2013
Augustus
September 2013
Oktober
November
December
Totaal

Pagina's
3967
3011
3241
2980
3690
4151
4276
6368
4462
5141
4871
749
46.907

Bezoekers
3380
2786
2924
2833
3103
3986
4062
6020
4203
4913
4241
726
43.177

OPM: Dit zijn geen unieke bezoekers, maar dit is het aantal keren dat een bezoeker de website heeft bezocht.
Ter toelichting: op het moment dat ik naar de website ga tel ik als een bezoeker. Op het moment dat ik de
browser afsluit (dus niet alleen naar een andere website ga, maar alle schermen daadwerkelijk afsluit) en dan
weer naar de website ga, word ik opnieuw meegeteld als bezoeker.
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Kennisinventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch
December 2013
Contacten
Marcel Vermeulen, projectleider, Staatsbosbeheer, m.vermeulen@staatsbosbeheer.nl, t.06 5251
1819
Documentatie
• Projectplan Groene Rivier Den Bosch
• Subsidie aanvraagformulier Groene Rivier Den Bosch VROM
• Verkenning Klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch (december 2010)
• Klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch. Aan de SLAG met de BIESSERTPOLDER en de VOORDIJK.
Definitief Ontwerp – juli 2011
• Klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch. Aan de SLAG met de BIESSERTPOLDER en de VOORDIJK.
Actualisatie Definitief Ontwerp – november 2011

1. Korte beschrijving

Kaart 1: overzicht van projectgebied (in groen) en het HoWaBo gebied (in blauw). Foto: SBB

1

Introductie
Tussen ’s-Hertogenbosch, Heusden en Vlijmen is dringend extra ruimte nodig voor waterberging.
Wanneer de piekafvoeren van de Aa en de Dommel samenvallen met hoogwater in de Maas, dreigen
diverse wijken in ’s-Hertogenbosch onder water te lopen. Naar verwachting komt dit eens in de 75100 jaar voor.
De meest duurzame variant om deze problemen het hoofd te bieden volgens de MER
Hoogwaterbescherming Den Bosch, is de aanleg van een zogenaamde ‘groene rivier’, waarbij de A59
wordt opgehoogd zodat de rivier ongehinderd de snelweg kan passeren.
Een groene rivier maakt echter geen onderdeel uit van plan dat de gemeente ’s-Hertogenbosch
samen met een netwerk van organisaties 1 heeft opgesteld: HoWaBo, Hoogwaterbeschermingsplan
Den Bosch. Dit betreft circa 650 ha waterberging, waarvan 450 ha met bestemming natuur/recreatie.
De kern van HoWaBo is dat er ruimte wordt ingericht als waterbergingsgebied, met een capaciteit
van circa 15 miljoen m3. Dat zou voldoende moeten zijn om de incidentele hoogwaterpiek in de Maas
het hoofd te kunnen bieden.
Onder het HoWaBo wordt een passage onder de A59 gerealiseerd ( 2014/2015), opdat water, natuur
en recreanten onder de weg door geleid kunnen worden via een brede ecotunnel (ontsnippering).
Ook een kunstwerk dat de aansluiting van het waterbergingsgebied met de Dommel regelt, wordt
momenteel aangelegd.
Hoewel het concept van de ‘groene rivier’ binnen deze planstructuur niet is voorzien, is dit mogelijk
op de langere termijn. De huidige oplossing (HoWaBo, met daarbinnen de klimaatbuffer Vlijmen Den
Bosch) is als het ware een doorgroeimodel: opschaling volgt mogelijk later.
De klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch maakt integraal onderdeel uit van HoWaBo en vormt hiervan
een relevante bouwsteen. Zie figuur 1.
Doelstelling & maatregelen
Het gebied waar de klimaatbuffer Vlijmen-Den Bosch betrekking op heeft ligt tussen de bebouwde
kom van Vlijmen (=gemeente Heusden), Vught en ’s-Hertogenbosch, aan weerszijden van de A59 (zie
kaart 1). De doelstelling van de klimaatbuffer is om te komen tot een combinatie van
hoogwaterberging met inzet van begrazing, een ecologische verbinding van de ‘Moerputten‘
(zuidelijk) en ‘Sompen en Zooislagen’ (noordelijk) en mogelijkheden voor recreatief gebruik.
Door de ligging middenin het HoWaBo gebied, zal de waterbergingsfunctie pas kunnen functioneren
wanneer het gehele HoWaBo-plan is gerealiseerd. Dit is gepland voor 2015.
In augustus 2012 is begonnen met de inrichting van de verworven gebieden; in september 2013 is
het project afgerond. De volgende activiteiten zijn uitgevoerd:
- Aanleg van circa 1600 meter cultuurhistorisch slotenpatroon (niet afwaterend) in de Biessertpolder.
> Het ontwerp is gebaseerd op het slagenlandschap, dat na de ruilverkaveling in de jaren ’70
verloren is gegaan bij de ontpoldering. Niet alle sloten zijn hersteld, dat zou een te drainerende
werking hebben, maar het oude slotenpatroon is gebruikt als vertrekpunt om een natte verbinding in
Het netwerk bestaat uit Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, ZLTO, gemeente Heusden, gemeente Vught,
waterschap de Dommel, waterschap Aa en Maas en provincie Noord-Brabant.
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te richten. Zo wordt tevens het gebiedseigen (kwel)water en regen langer vast gehouden in het
gebied. Hierdoor zijn ook de seizoenen weer zichtbaar in het terrein: als het water opkomt, loopt het
gebied via de sloten stapsgewijs vol.
- Aanleg van een duiker ter hoogte van de Biessertweg en een overlaat/drempel in de Biessertloop.
> gerealiseerd.
- Aanleg van circa 600 meter aan recreatieve paden, incl. een voetgangersbrug over de Biessertloop.
> gerealiseerd, inclusief een extra landmark met informatiepaneel: de loop van de Maas uitgebeeld
in een muur, opgebouwd uit oude Maaskeien, die tevens als veekering functioneert:

Foto 1: Landmark

- Aanleg van een poel (500 m2).
> gerealiseerd.
- Koppeling van de visvijver ‘De Haverkampen’ en de Biessertpolder door middel van een duiker/sifon
die de Defensiepijpleiding passeert. Daardoor zal een overschot aan water uit de visvijver via het
projectgebied worden afgewaterd, en dus niet rechtstreeks via bestaande sloten aan de Bossche
sloot.
> Ja: de oude route is afgedamd op een wijze dat deze bij hoog water nog wel benut kan worden. Het
peil in de visvijver is opgezet, evenals in de rest van het projectgebied.

3

Twee geplande onderdelen van de klimaatbuffer zijn niet gerealiseerd/ gewijzigd uitgevoerd.
- Natuurinrichting van 400 meter langs de Buitendijkseloop
> Dit is niet gelukt doordat de gronden niet aangekocht konden worden. Het betreft gronden die
geen bestaande natuur zijn, dus er waren bestemmingsplanwijzigingen e.d. vereist. Dit kostte erg
veel tijd, bezwaren zijn aangevochten tot aan de Raad van State. Dit is uiteindelijk gewonnen, dus
planologische basis is gelegd. De uitvoering kan echter niet meer onder de noemer van de
Klimaatbuffer gebeuren, omdat de tijd op is.
De aankoop van de verschillende percelen is grotendeels gelukt (11 ha), als gevolg van een kavelruil
in de gemeente Heusden. Enkele percelen langs de Buitendijkseloop (het noordelijk deel van het
projectgebied) kunnen niet binnen de looptijd van het project aangeschaft worden. SBB is er in
geslaagd meer terreinen in de Biessertpolder te verwerven en daar is het ter beschikking gestelde
budget dan ook voor aangewend. Bovendien is toegezegd door de gemeente en het waterschap dat
de ontbrekende delen langs de Buitendijkseloop binnen 2-3 jaar alsnog de bedoelde natuurlijke
inrichting zullen krijgen.
- De oorspronkelijk bedoelde verlegging (kortsluiting) van de Bossche sloot door de Biessertpolder is
uit de plannen gehaald; dit zat wel in de aanvraag, maar is door voortschrijdend inzicht geschrapt. Er
blijkt namelijk een kerosineleiding van Defensie door de Biessertpolder te lopen en ook zouden
diverse andere leidingen (gas, riool, data, elektriciteit) moeten worden gepasseerd (hoge kosten).
Vanuit natuurontwikkelingsoogpunt bezien is de verlegging van de Bossche sloot eveneens
onwenselijk: het zou kunnen leiden tot versnelde drainage van het projectgebied, terwijl het
waardevolle (gebiedseigen) kwelwater zo lang mogelijk in het gebied dient te blijven. Bovendien zal
vermenging optreden van voedselrijk water uit de Bossche sloot met waardevol kwelwater in het
projectgebied.

Foto 2: Zicht op de Biessertpolder met de bebouwing van Vlijmen op de achtergrond (foto: SBB)
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2. (Verwachte) Effecten
Na realisatie klimaatbuffer:
• Het projectgebied is klaar voor de beoogde functie: berging van water in tijden van hoogwater
> Ja, qua inrichting. Kades en stuwtjes en de sifon onder de A59 worden gerealiseerd onder de
vlag van HoWaBo.
• Belangrijke stappen zijn gezet voor de koppeling van de ‘Moerputten‘ en ‘Sompen en Zooislagen’
via een ecologische verbinding
> Ja, grotendeels. Toekomstige tunnel onder A59 richting Moerputten wordt in 2015gerealiseerd
door Waterschap en provincie.. De noordelijke 1,5 km ecologische verbindingszone langs de
Voordijk is nog niet gerealiseerd, maar gaat wel gebeuren door andere partijen; de financiering is
veiliggesteld.
• Vermindering van de verdroging in natuurgebieden door het langer vasthouden van
(grond)water in het gebied (seizoensberging) tot circa 14.000 m3
> Ja.
• Versterking van de natuurwaarde door de aanleg van natuurvriendelijke oevers (flauwe taluds)
en poelen
> Ja.
• Waardevolle gradiënten in de open gebieden als gevolg van inzet van begrazing
> Ja: er wordt een verschralingsbeheer toegepast: in het eerste deel van het jaar wordt er 2x
gemaaid, daarna nabeweid. Dit gebeurt door een agrarische natuurvereniging met Lakenvelders.
De variatie is ook toegenomen door de aanleg van natuurvriendelijke oevers, en hergebruik van
de hierbij vrijkomende grond om wat hogere ruggen te creëren.
• Verbetering van recreatieve mogelijkheden en versterking cultuurhistorisch landschap
> Ja.
• Aantrekkelijk leefklimaat te midden van de gebouwde omgeving van Vlijmen en ’sHertogenbosch
> Ja; intensieve landbouw is vervangen door natuurlijk grasland, en een mestbassin is opgeruimd.
Na realisatie van HoWaBo gebied:
• Vergroting waterbergingscapaciteit
• Vermindering van risico op waterschade aan gebouwen in ‘s-Hertogenbosch

3. Monitoring en uitgevoerd onderzoek
In het kader van de subsidie voor de klimaatbuffer is er geen afspraak gemaakt over de monitoring
van de effecten. SBB wil uiteindelijk monitoring uitvoeren om het beheerplan eventueel bij te
kunnen stellen,maar dat gebeurt niet de komende jaren. Het treft graslanden buiten de EHS, dus er
ligt geen wettelijke monitoringverplichting op het gebied. Het plan voor monitoring en beheer moet
nog ontwikkeld worden. Er is een 0-meting bekend (Ecoscan), waaruit blijkt dat er geen beschermde
soorten (Flora- en faunawet) zijn aangetroffen. Kort na oplevering is er bovendien een nulmeting
uitgevoerd m.b.t. de vegetatietoestand.
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Peilbuizen: tijdens de uitvoering zijn er metingen gedaan, maar voor de start van het project waren
er geen peilbuizen beschikbaar, dus een vergelijk is niet mogelijk. Het waterpeil is nu wel te volgen
(gebeurt niet actief door SBB). De huidige waterstanden situatie is goed.

4. Effecten van klimaatverandering
In deze tabellen wordt uitgegaan van de klimaatbuffer op zichzelf. Eventuele effecten die verwacht
worden na realisatie van de totale gebiedsontwikkeling, worden apart benoemd.
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a. Effecten op de veiligheid
Effect
Aanwezig in veldproject?
Hoge beek- en
Na realisatie van het HoWaBo plan, waaronder de klimaatbuffer
rivierafvoeren
voorziet het gehele gebied in een waterbergingscapaciteit van circa 15
miljoen m3. Dit komt naar verwachting eens per 75-100 jaar voor.
Afwatering op zee
Verschil waterpeil
zeespiegel en polderpeil
Stabiliteit
zeewering/waterkering
Verandering organismes
(zeegras, oesterbanken,
veen, etc.)
Verandering natuurlijke
Na realisatie van het HoWaBo plan waaronder de klimaatbuffer
processen (sedimentatie)
worden de historische overstromingsvlakten feitelijk in tegengestelde
richting gebruikt: het gebied overstroomt niet met rivierwater, zoals
in vroeger tijden, maar met beekwater dat vastgehouden wordt. De
effecten op sedimentatie zijn zeer beperkt; men laat het gebied
gecontroleerd vol- en leeglopen, dat gaat niet met grote snelheden
gepaard. Er vindt wat lokale erosie en sedimentatie plaats,
landschapsvormende effecten. De frequentie is bovendien dermate
laag, dat dit vermoedelijk geen groot effect heeft.
Overige
-
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b. Effecten op het watersysteem
Effect
Aanwezig in veldproject?
Lage zomerafvoer
Hoogwaterpiek, of
De bergingscapaciteit van water in het HoWaBo plangebied (waaronder de
neerslagpiek (T= 10
klimaatbuffer), verlaagt de hoogwaterpiek in de Dommel en daarmee het
of T=100)
risico op overstromingen in ’s-Hertogenbosch.
Zoutindringing via
rivier
Natuurlijke
De aanleg van poelen en natuurvriendelijke oevers (2,5 km) vergroot het
overgangen landareaal met natuurlijke land-water overgangen.
water
Verontreiniging,
Er is een toename van zuiver water (ijzerrijk kwelwater/regenwater) door de
invloed op
aanleg van poelen en sloten in het projectgebied; dit water wordt nu
waterkwaliteit
vastgehouden in plaats van afgevoerd. Bovendien vindt geen menging met
landbouwwater meer plaats, wat de kwaliteit ten goede komt. Hoewel er
geen waterkwaliteitsmetingen verricht worden, is dit zichtbaar: de
ijzerrijkheid is goed zichtbaar in het gebied (bruin), evenals kwelvliezen.
Zuurstof, botulisme, algen
Grondwaterpeil
Het grondwaterpeil is in het projectgebied opgehoogd, en losgekoppeld van
de landbouwontwatering. De invloed van het agrarisch peilbeheer in het
gebied blijft (in de winter laag en in de zomer hoog), dus beperkte opzet.
Er wordt deels gecorrigeerd voor dit agrarisch peil doordat het maaiveld vrij
laag ligt en er flauwe taluds voorzien zijn langs de te graven sloten en enkele
watergangen. Daarnaast is de afwatering van het projectgebied op
nabijgelegen sloten beperkt door het dempen van het slotensysteem. De
nabijgelegen landbouwgebieden hebben hun afwateringscapaciteit
behouden.
Overige
-
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c. Effecten op de natuur
Effect
Aanwezig in veldproject?
Robuustheid natuurgebieden
De klimaatbuffer is een belangrijke bouwsteen voor de ecologische
(corridor, dynamiek, etc.)
koppeling tussen de ‘Moerputten‘ en ‘Sompen en Zooislagen’. De
daadwerkelijke koppeling zal gemaakt worden in het kader van
HoWaBo (met de Moerputten) en in samenwerking met de
gemeente Heusden en het waterschap (richting ‘Sompen en
Zooislagen’).
Veerkracht systeem
De klimaatbuffer draagt bij aan ontsnippering van natuurgebieden,
(meegroeien met
wat de veerkracht van de ecosystemen ten goede komt.
klimaateffecten)
Na realisering van het HoWaBo plan waaronder de klimaatbuffer
bestaat de mogelijkheid om nog verder uit te breiden in
Noordwestelijke richting (langs de Buitendijkseloop richting de
Maas), waarmee het plan voor de ‘groene rivier’ wordt gevolgd.
Trekroutes van vogels of
De klimaatbuffer voorziet in mogelijkheden voor migratie van
andere organismen
amfibieën uit de visvijver over het projectgebied.
Het projectgebied biedt trekkende vogels (en wellicht andere
organismen) een extra foerageergebied.
Na realisatie van het HoWaBo plan waaronder de klimaatbuffer
ontstaan mogelijkheden voor beekdalfauna en grotere dieren door
de passage onder de A59.
Omzetten/verandering van het De natuurlijke dynamiek in het projectgebied wordt versterkt door
ecosysteem
de verminderde afhankelijkheid van het agrarisch peilbeheer.
Daardoor krijgt spontane natuurontwikkeling op de natuurlijke
oevers een impuls. De inzet van grote grazers zorgt voor natuurlijke
gradiënten in het landschap. Het schone kwelwater zal sterk
bijdragen aan zelfregulering en systeemherstel van de natuur.
Biodiversiteit
Omdat er natuur ontstaat met een hogere natuurwaarde, worden
(verschenen/verdwenen
nieuwe soorten verwacht als de Grote pimpernel, Grote
soorten en habitats en
boterbloem, Moeraskartelblad, Bruine kikker, Kievit en Zilverreiger.
aantallen)
Hiervan is een deel al waargenomen: Echte Koekoeksbloem,
Egelboterbloem, putter, zilverreiger, patrijzen, weidevogels,
witgatje (een oeverlopertje), vele soorten libellen en vlinders, vos
en ree.
Plaagorganismen
Beheerbaarheid
Het gebeid is goed integraal beheerbaar. Het wordt 2 maal per jaar
gemaaid, en begraasd met runderen; dit alles wordt georganiseerd
door een locale agrarische natuurvereniging, die ook het
onderhoud aan de recreatieve voorzieningen op zich neemt. De
kosten zijn hierdoor zeer laag.
Overige
-
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d. Economische effecten
Effect
Aanwezig in veldproject?
Beschikbaarheid zoet
water
Beschikbaarheid
koelwater
Aantrekkelijkheid
De klimaatbuffer ligt dicht bij de stedelijke omgeving (Vlijmen / ’snabije woonmilieus
Hertogenbosch), waardoor het leefklimaat ter plaatse verbetert. De eerste
bebouwing van Vlijmen grenst aan het projectgebied. Het gebied leent zich
prima voor een (korte) wandeling vanuit huis.
Recreatieve
Door de verwerving van de natuurgebieden zijn er meer mogelijkheden
mogelijkheden
voor recreatie ontstaan. Kwalitatieve verbetering door o.a. interessante
wandelroutes, meer biodiversiteit, afwisselende landschappen en
begrazing. Er wordt middels een ‘landmark’ en een informatiebord
informatie over de klimaatbuffer gegeven. Er zijn diverse bestaande
fietsroutes die het gebied doorkruisen.
Kosten waterbeheer
De begrazing in het gebied wordt uitbesteed aan lokale ondernemers
(boeren). Daarmee is de beheeropgave voor SBB gering. Het waterschap
blijft sloten maaien: dit brengt geen extra kosten met zich mee. Extra
beheer van de nieuwe watervoorzieningen wordt door agrarische
natuurvereniging meegenomen.
Kosten terreinbeheer
De begrazing in het gebied wordt uitbesteed aan lokale ondernemers
(boeren), inclusief maaien en recreatief beheer. Daarmee zijn de
beheerkosten voor SBB zeer gering.
Beschikbaarheid water landbouw in droge
Geen negatief effect de omliggende (hogere) landbouwgronden.
periodes
Bufferen teveel water landbouw
Verandering
groeiseizoen
CO2-opslag
Overige
Na realisatie van het HoWaBo plan waaronder de klimaatbuffer wordt
gewasschade voorkomen, omdat het gebied is ingericht als klimaatbuffer.
Daarnaast neemt het risico op schadeclaims in ’s-Hertogenbosch af door de
waterbergingscapaciteit in het gebied.
SBB biedt met de klimaatbuffer ruimte aan Verbrede landbouw (met
mogelijkheden voor EU subsidie vanuit GLB gemeenschappelijk
landbouwbeleid): boeren die aan natuurbeheer doen.
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e. Effecten leefklimaat
Effect
Aanwezig in veldproject?
Waterschade aan
Na realisatie van het HoWaBo plan waaronder de klimaatbuffer zal de kans
gebouwen
op waterschade aan gebouwen in ’s-Hertogenbosch substantieel
verminderen.
Overstromen riolen
Temperatuur tijdens
hittegolven
Fijnstof
Overige
-

5. Samenvatting klimaatbufferende effecten
Toelichting:
• Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.
o
= effect is negatief
o
= effect is positief, maar gering
o
= effect is positief en significant
Effecten
Watersysteem: substantiële toename van land-water overgangen.
Watersysteem: een gedeeltelijke loskoppeling van het
grondwaterpeil in het projectgebied, waardoor er een natuurlijker
grondwaterpeil ontstaat (hoger peil in de winter dan in de zomer).
Natuur: de klimaatbuffer leidt tot een toename van interessante en
waardevolle natuur met een gegronde verwachting voor een
toename van biodiversiteit
Economie: de omgeving van Vlijmen en ’s-Hertogenbosch wint aan
(woon)kwaliteit door de klimaatbuffer
Economie: er ontstaan kwalitatieve en kwantitatieve mogelijkheden
voor recreatie (wandelen, fietsen, vogelaars, informatie,
cultuurhistorie)
Economie: ruimte voor verbrede landbouw: duurzame agrarische
bedrijfsvoering
Na realisatie HoWaBo:
Veiligheid: De bergingscapaciteit van water in het HoWaBo
plangebied, vermindert de hoogwaterpiek in de Dommel en
daarmee het risico op overstromingen en waterschade in ’sHertogenbosch.
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Waarschijnlijk Zeker

6. Overige beoogde effecten
Dit project kent veel betrokken organisaties vanwege de koppeling tussen de klimaatbuffer en het
HoWaBo plan. Dat komt het draagvlak ten goede. SBB werkt in dit verband nauw samen met
Natuurmonumenten, ZLTO, gemeente Heusden, gemeente Vught, gemeente ’s-Hertogenbosch,
Waterschap de Dommel, Waterschap Aa en Maas, en provincie Noord-Brabant. Bij de uitwerking van
de klimaatbuffer zijn ook de lokale bevolking en ondernemers betrokken.
SBB gebruikt diverse gelegenheden om te communiceren over dit specifieke project. In lokale en
regionale dagbladen koppelt SBB informatie over het ‘klimaatbuffereffect’ aan informatie over de
betreffende natuurgebieden. Daarnaast wordt benadrukt dat er een sterke combinatie van functies
plaatsheeft in een gebied dat zich kenmerkt door een kruispunt van stedelijke druk en infrastructuur
(Vlijmen, ’s-Hertogenbosch, A59, lokale wegen, fietspaden, wandelpaden).
Nu, na oplevering zal dit minder worden. Er worden geen excursies gegeven in het gebied, daarvoor
is het te klein. Wel vormt het het (dagelijkse) ommetje voor de omwonenden.
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Monitoringrapport natuurlijke klimaatbuffer Weerterbos
18 december 2013
Contacten
Denis Frissen (ARK Natuurontwikkeling): Denis.frissen@ark.eu,t. 06 3071 6598
Sjors de Kort (Stichting het Limburgs Landschap): s.dekort@limburgs-landschap.nl, t. 077 4737575 en
06 5431 0669
Leo Spoormakers (Provincie Limburg): ldh.spoormakers@prvlimburg.nl, t. 043 389 7410
Jos Hoogveld (Waterschap Peel en Maasvallei): jos.hoogveld@wpm.nl, t. 077 - 3891111
Foto’s: Jos Hoogveld.

1. Korte beschrijving
In het Weerterbos (grotendeels eigendom van Stichting het Limburgs Landschap) zijn twee
klimaatadaptatieprojecten uitgevoerd die tezamen het herstel van vennen en moerasbossen in het
Weerterbos mogelijk maken.
• Het Waterschap Peel en Maasvallei werkt aan uitvoering van het project Oude Graaf; retentie,
verdrogingbestrijding en herinrichting van deze watergang in het Weerterbos. Het gaat met
name om de afkoppeling van de aanvoer van landbouwwater. Hierdoor zijn peilopzet en
herinrichting van de Oude Graaf mogelijk. Belangrijk onderdeel is de aanleg van twee
retentiebuffers, waarvan één aan de rand van het Weerterbos. Deze buffer wordt onderdeel van
het natuurgebied.
• Klimaatbuffer Weerterbos werkt, in nauwe aansluiting hierop, aan het herstellen van het
waterbergend vermogen van het Weerterbos en het verbeteren van de vochtafhankelijke
natuurwaarde van het gebied.

2. Geplande maatregelen en resultaten
Het project Klimaatbuffer Weerterbos beoogde om met de bijdrage van het ministerie van VROM, de
Provincie Limburg en een eigen bijdrage van Limburgs Landschap het volgende te realiseren:
• Verwerven van ca. 13 hectare cultuurgrond naast de waterbuffer van het waterschap, zodat de
buffer natuurlijker kan worden ingericht en een verbinding ontstaat tussen de waterbuffer en het
natuurgebied Weerterbos.
 Resultaat: er is in een iets groter gebied 12,3 ha grond verworven en de pacht van 2,7 ha
is afgekocht.
 De buffer van het waterschap, ongeveer 12 ha groot, is ingericht als bos en
water/rietmoeras.
• Inrichting van nieuwe natuur en bos op de verworven 13 hectare.
 Resultaat: 6 hectare van Limburgs Landschap naast de waterbuffer is natuurlijker
ingericht. Daarnaast 5 ha bosontwikkeling en 5 ha natuur in bufferdeel Waterschap

•

•

Aanplant van bos op 7,5 hectare grondgebied van het Limburgs Landschap, voor landschappelijke
versterking en de ecologische verbindingszone met Kempen / België.
 Resultaat: op ruim 5 hectare is bos aangelegd en er volgt nog 3 hectare.
Stimuleren van autochtone bosontwikkeling door het kappen van naaldbomen ten gunste van
het aanwezige autochtone boom- en struikmateriaal op ongeveer 75 hectare in de kern van het
Weerterbos. Hiervan is in de nazomer van 2013 55 hectare gerealiseerd.
 Resultaat: met bosomvorming is begonnen en deze wordt verder voortgezet.

Klimaatbuffer in aanleg

3. Monitoring en uitgevoerd onderzoek
Zie “Verslaglegging OGOR-meetnet 2011 en 2012. 48 gebieden TOP-lijst Verdrogingsbestrijding
Limburg. Eindoordelen kwantiteit en kwaliteit 2011 en 2012. Interpretatie en trendanalyse vanaf
2004. Provincie Limburg (september 2013)”.
In het Weerterbos zijn 6 meetpunten waar vanaf 2007 met behulp van grondwaterpeilbuizen de
grondwaterstand en -kwaliteit wordt bepaald. Geconcludeerd kan worden dat de
grondwaterstanden en –kwaliteit mede door de genomen maatregelen een verbetering laten zien en
dat het Weerterbos nagenoeg hydrologisch op orde is voor de natte natuur in het gebied.
(Hydrologische) Monitoring rond de Oude Graaf vindt plaats met de volgende doelen:
• Het effect van de verlegging van de Oude Graaf en de aanleg van de buffers van het Waterschap
op piekafvoeren.
• Het effect van de vernattingsmaatregelen in het Weerterbos op de natuur.

•

Het effect van vernatting van het Weerterbos naar de landbouw toe.

De meetpunten van het Waterschap in de Oude Graaf zijn erop gericht om de effecten op het
grondwaterpeil en oppervlaktewaterpeil van de verlegging van de Oude Graaf via de waterloop
Nederweerterriet en de aanleg van de beide buffers van WPM te monitoren. Er wordt met name
gekeken naar het verloop van piekafvoeren naar Brabant toe.
Bij de uitstroom van de waterlopen Nederweerterriet, de Rosveldlossing (beiden bij de buffer aan de
rand van het Weerterbos) en Oude graaf zijn debietmeetlocaties ingericht om de afvoer vanuit beide
waterlopen te meten. Hierdoor kan worden gemonitord of er een terugloop van piekafvoeren is
vanuit zowel het natuurgebied rond de Oude Graaf (meetpunt OMC510) als het landbouwgebied
rond de Nederweerterriet (meetpunt OMC533) en Rosveldlossing. De som van deze drie vormt de
afvoer naar Brabant (Sterksels Kanaal)
In het natuurgebied het Weerterbos zijn 6 grondwatermeetpunten aanwezig (zie kaartje). Deze
meetpunten behoren tot het OGOR-meetnet. Deze meetpunten hebben als doel om de vernatting
van het natuurgebied te monitoren welke veroorzaakt wordt door de (nog) uit te voeren
maatregelen.

Meetpunten grond- en oppervlaktewater rond het Weerterbos

Om de effecten van de vernatting van het natuurgebied het Weerterbos naar het omringende
landbouwgebied te monitoren kunnen gegevens van beide meetnetten gebruikt worden.
Tijdens de projectimplementatie wordt door het Limburgs Landschap de vegetatiewijzigingen
vastgelegd om de hydrologische en ecologische effecten van de werkzaamheden en vernatting te
volgen. Broedvogels, trekvogels en dagvlinders worden jaarlijks gemonitord.

4. Effecten van klimaatverandering
a. Effecten op de veiligheid

Hoge beek- en
rivierafvoeren

Afwatering op zee
Verschil waterpeil
zeespiegel en polderpeil
Stabiliteit
zeewering/waterkering
Verandering organismes
(zeegras, oesterbanken,
veen, etc.)

Verandering natuurlijke
processen (sedimentatie)
Overige

Effect
Het geleidelijk afvoeren van water door het bovenstrooms langer vast
te houden (sponswerking) om wateroverlast benedenstrooms te
verminderen. Herstel van de sponswerking van het Weerterbos, door
realisatie van ven- en veenherstel, vergroting areaal open water en
moeras en aanleg/ontstaan van natte bossen (door stoppen met
drainage). Met de totstandkoming van een doorstroommoeras wordt
een buffer gerealiseerd die in tijden van hoge neerslagpieken de hoge
beekafvoeren van eerst het Sterksels kanaal en vervolgens de
Sterkselsche Aa /Kleine Dommel afvlakt. De buffer van het
waterschap zal de piekafvoeren naar het Sterksels kanaal belangrijk
verminderen. Bomen en riet in de buffer zorgen er voor dat het
gebied na de opvang van een piek vertraagd leegstroomt.
Er is in de zomer van 2013 een hoge afvoer geweest, die de buffer
bovenstrooms van het Weerterbos gevuld heeft. De buffer in het
Weerterbos heeft weinig extra water te verwerken gehad. Het
systeem van de twee buffers lijkt dus te werken met een verlaging
van de piekbelasting naar Brabant. Over het effect op de basisafvoer
uit het Weerterbos is nog niks te zeggen.
Op de plek van verwijderd dennenbos ontstaat broekbos met elzen,
eiken en berken. Dit houdt water veel beter vast. Mogelijk komt ook
de vorming van veen via ontwikkeling van broekveen met
veenmosvorming weer op gang: een hier thuishorend natuurlijk
proces dat door de ontginning is stopgezet. Of dit proces inderdaad
op gang komt is niet zeker. Een mogelijke beperkende factor is het
grote waterpeilverschil tussen zomer en winter door de nog frequent
aanwezige rabatten.
Er zal meer humusvorming optreden. Of veenvorming hier al optreedt
is nog niet vast te stellen, daarvoor is de ontwikkelingstijd te kort.
-

b. Effecten op het watersysteem

Lage zomerafvoer

Hoogwaterpiek, of neerslagpiek (T= 10 of
T=100)

Effect
Waterlopen zijn afgedamd en het peil is verhoogd.
Daardoor is er minder verdroging. Het waterpeil in de
Oude Graaf is wel verlaagd omdat (te voedselrijk)
landbouwwater wordt omgeleid.
Waterschap Peel en Maasvallei heeft voor de Oude
Graaf het doel te zorgen voor het opvangen van pieken

Zoutindringing via rivier
Natuurlijke overgangen land-water
Verontreiniging, invloed op waterkwaliteit

Zuurstof, botulisme, algen
Grondwaterpeil

Overige

in de neerslag. Het Waterschap heeft een waterbuffer
aangelegd met een oppervlakte van circa 12,5 hectare.
Verder bovenstrooms is nog een buffer aangelegd.
De meetperiode van de afvoer en waterstand in de
buffer is nog beperkt. De maximale afvoer die is
gemeten (vanaf half december) is ongeveer 1,6 m3/s in
de Rosveldlossing (stuw ROS 1). De buffer gaat in
werking als er bij de stuw in de Rosveldlossing 2,0 m3/s
gemeten wordt. Volgens de metingen is de hoeveelheid
water te klein voor de buffer om in werking te treden.
Deze nemen flink toe, o.a. door veenherstel, peilopzet
en het daardoor ontstaan van plas-dras gebieden.
Waterschap Peel en Maasvallei leidt landbouwwater
om het Weerterbos heen, met als gevolg een forse
verbetering van de waterkwaliteit van de Oude Graaf in
het gebied. Inlaat van voedselrijk en gebiedsvreemd
kanaalwater wordt voorkomen. Het OGOR-meetnet
geeft voor een aantal meetpunten aan dat “sinds eind
2009 de grondwaterkwaliteit abrupt is verbeterd en de
laatste drie jaar op orde (na natuurherstel en
opschoning”. In 2012 voldeed de kwaliteit voor alle
meetpunten in principe aan het OGOR.
Door het langer vasthouden van water in het
Weerterbos zal meer water doordringen tot het
grondwater en hiermee het dalende grondwaterpeil
tegengaan. Naast de verhoging zal het waterpeil ook
natuurlijker uitzakken in drogere tijden.
-

Nieuw ven ontstaan door vernatting van het gebied. De bouwvoor is afgegraven en de afwaterende sloot wordt
niet meer onderhouden. Het water wordt nog verder opgezet door afdamming van de sloot.

c. Effecten op de natuur

Robuustheid natuurgebieden
(corridor, dynamiek, etc.)

Veerkracht systeem
(meegroeien met
klimaateffecten)

Trekroutes van vogels of
andere organismen

Omzetten/verandering van het
ecosysteem

Biodiversiteit
(verschenen/verdwenen
soorten en habitats en
aantallen)

Effect
Extra bos en natuuraanleg rondom het huidige Weerterbos
waardoor een groter en robuuster geheel ontstaat. Door het
Weerterbos als een groot moerasbos te herstellen (ongeveer 75
hectare in de laag gelegen kern van het Weerterbos) , met een
hierbij horende natuurlijke vegetatie, wordt dit natuurgebied
minder stressgevoelig. Op grote schaal is grove den en populier
verwijderd. Rabatten en het dichten van greppels moet verder
plaatsvinden om interne ontwatering tegen te gaan.
Herstel van een veerkrachtig watersysteem dat neerslagpieken en
droogte kan bufferen. Er is ruimte in de bovenloop in de omgeving
van het Weerterbos om meer van dezelfde type maatregelen te
nemen en over een groter gebied een hoger grondwaterpeil
mogelijk te maken. In totaal kan er zo’n 500 hectare natuurlijke
klimaatbuffer ontstaan. Daarvoor is wel de verwerving nodig van
een kleine landbouwenclave.
Door het herstel van moerasbos gebruiken (moeras)vogels tijdens
de trek de moerassen om te foerageren. Geregeld worden soorten
als Zwarte ooievaar en zilverreigers aangetroffen waarbij ze tijdelijk
in het gebied op kracht komen. Het vormt een welkome bron van
rust en voedsel.
Stichting het Limburgs Landschap wil in het kader van het project
Klimaatbuffer Weerterbos circa 20 hectare natuurgebied
realiseren. Het gezamenlijke doel is het natuurlijke
doorstroommoeras te herstellen met kwalitatief goed (licht
gebufferd, matig voedselarm) water en een gereactiveerde
sponswerking. De (marginale) houtproductiefunctie van het bos
(grove den en populier) raakt door uitvoering van het project nog
verder op de achtergrond ten voordele van natuurlijke
boomsoorten en standplaatseigen bos. Onderzoek heeft
aangetoond dat er nog veel inheems materiaal verspreid in het
Weerterbos te vinden is, waardoor verrassend gevarieerde
natuurlijke bossen zullen ontstaan. Verder wordt er 15 hectare
vennengebied hersteld. Door vernatting en verwijderen bos is er op
grote schaal aan venherstel gedaan. Hier hebben zich waardevolle
zwak gebufferde vennen ontwikkeld. Dit is een
instandhoudingsdoel voor het N2000 gebied. Drijvend is massaal
moerashertshooi te zien, een kenmerkende soort van zwak tot
matig gebufferde vennen.
Met de uitvoering van het project wordt tevens invulling gegeven
aan de beheerdoelstellingen zoals die voor het gebied
geformuleerd zijn. Het gaat hierbij om behoud en uitbreiding van
vennen en moerasbossen.
Er worden veel bijzondere vogelsoorten gemeld, en het gebied lijkt
geschikt voor een 1ebroedgeval van de zwarte ooievaar (de soort
wordt al gezien en broedt bovendien reeds in België op ongeveer

10 km afstand).
De vernatting van het gebied heeft een positief effect op enkele
zeer zeldzame dagvlinders, m.n. bont dikkopje, spiegeldikkopje en
de kleine ijsvogelvlinder. Deze soorten nemen hier toe, terwijl ze
(vrijwel) op alle andere plekken in Nederland achteruitgaan. Verder
zullen soorten die afhankelijk zijn van vochtige milieus en vennen
zich in het gebied vestigen of fors uitbreiden (o.a. amfibieën,
vengebonden planten en libellen). Zo zijn pilvaren, veelstengelige
waterbies en gesteeld glaskroos teruggekeerd. Leuk is verder dat in
2012 en 2013 ook de drijvende waterweegbree is opgedoken. Dit is
een soort van de Rode Lijst en van de EU Habitatrichtlijn.
Teruggang van de Eikenprocessierups.
Het gebied zal steeds minder beheer behoeven, omdat er
voldoende overgangen zijn voor bijv. de zeldzame dagvlinders.
Doordat de productiefunctie van het bos niet meer wordt
geëxploiteerd kan steeds meer over worden gelaten aan natuurlijke
processen, beheer is dan ook minder noodzakelijk.
Inmiddels is medio 2013 weer 12 ha Natura 2000 gebied veilig
gesteld door aankopen van ARK in de bovenloop van de Oude
Graaf.

Plaagorganismen
Beheerbaarheid

Overige

d. Economische effecten

Beschikbaarheid zoet
water
Beschikbaarheid
koelwater
Aantrekkelijkheid
nabije woonmilieus
Recreatieve
mogelijkheden
Kosten waterbeheer
kosten terreinbeheer

Beschikbaarheid water
landbouw in droge
periodes

Effect
Het gebied wordt veel aantrekkelijker, en dat is al te zien aan de aantallen
recreanten. Daarmee wordt de omgeving ook een aantrekkelijker
woonmilieu.
Recreatieve mogelijkheden zijn sterk toegenomen en er worden veel
excursies gegeven. M.n. de enkele jaren geleden uitgezette edelherten
trekken veel bekijks. Er is al een enorme groei van het aantal wandelaars en
fietsers. Verder is er een dagrecreatieve horecazaak geopend.
Er hoeft ongeveer 20 km aan watergangen niet meer te worden beheerd.
Deels gebeurde dit overigens de laatste jaren al niet meer. Dat levert een
forse besparing op aan beheerkosten.
De kosten voor het terreinbeheer gaan omlaag. Er wordt minder beheer
noodzakelijk. Door de vernatting zullen inheemse bomen het beter doen
dan grove den. Naar verwachting ontstaat door de vernatting en de aanleg
van vennen veel variatie en veel overgangen. Belangrijke doelsoorten
profiteren hiervan en de verwachting is dat het jaarlijks creëren van
overgangen in de toekomst niet of veel minder nodig zal zijn.
Daar waar door waterpeilopzet landbouwgronden te sterk vernatten
worden deze in het project aangekocht en ingericht als natuurgebied.
Feitelijk is de ontwatering van de landbouwgronden buiten de EHS
afgestemd op de laagst gelegen percelen. Door het verwerven van deze

Bufferen teveel water
landbouw
Verandering
groeiseizoen
CO2-opslag
Overige

gronden in het project kan het grondwaterpeil in de regio omhoog. In tijden
van droogte profiteren ook de hoger gelegen landbouwpercelen beperkt
van nalevering en beschikbaarheid van meer bodemvocht/hogere
grondwaterspiegel.
Het gebied zal in de zomer wat meer water naleveren aan de Oude
Graaf/Sterksels kanaal. De bedoeling is dit water in de toekomst te
koppelen aan de Sterkselse Aa. Zolang dan nog niet het geval is, is het
effect op beschikbaarheid van zoet water in het Sterksels Kanaal marginaal.
Doorwerking naar hogere peilen in de landbouw in de omgeving is ook
marginaal.
Hiervoor zijn twee buffers gegraven; een in het Weerterbos en een daar
buiten. Daar staat tegenover dat er bij bepaalde landbouwers ook angst
bestaat dat de vernatting tot vernatting van hun percelen leidt. Het
waterschap deelt deze angst niet.
Broekbos slaat meer CO2 op dan ontwaterd dennenbos, waardoor deze
klimaatbuffer ook bijdraagt aan invang en opslag van CO2. In de bodem
wordt door humusvorming en ontwikkeling van broekveen CO2 vastgelegd.
De houtproductiefunctie van het bos zal door uitvoering van het project
Klimaatbuffer Weerterbos steeds verder op de achtergrond geraken. De
productiefunctie is al sinds de jaren ’60 marginaal en kan economisch niet
uit. Dit o.a. vanwege de zompige ondergrond, waardoor hout niet
machinaal het bos uit kan worden gehaald.

e. Effecten leefklimaat

Waterschade aan gebouwen
Overstromen riolen
Temperatuur tijdens hittegolven
Fijnstof
Overige

-

Effect

5. Samenvatting klimaatbufferende effecten
Toelichting:
• Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.
o
o
o

= effect is negatief
= effect is positief, maar gering
= effect is positief en significant

Effecten
Afvlakken hoge beekafvoeren van Sterksels Kanaal/ Sterkselsche Aa

Waarschijnlijk Zeker

/Kleine Dommel
Hoger grondwaterpeil , opheffen van verdroging en verbetering van
de grondwaterkwaliteit
Schoner grondwater
Ontstaan natuurlijker ecosysteem (broekbos, ven)
Positief effect op biodiversiteit (soorten en habitats)
Minder en voordeliger beheer van natuur
Minder en voordeliger beheer van watersysteem
Toename recreatie
Aantrekkelijker woonmilieu
Extra CO2-opslag
Meer water voor landbouw in tijden droogte

6. Overige beoogde effecten
Toelichting
• Bedoeld worden effecten uit de aanvraag en de beschikking.
• Overige - niet vooraf benoemde – effecten ook aangeven, met de toevoeging dat deze niet
zijn benoemd in de aanvraag.
• Denk aan effecten als: verkregen hectares, ingerichte hectares, media aandacht, uitgezette
wandelroutes, workshops voor experts, infopanelen, structurele samenwerkingsverbanden,
etc.
• Kwantificeer en onderbouw daar waar mogelijk. Een effect als ‘veel media aandacht’ is
onvoldoende concreet.
De communicatie en voorlichting over de klimaatbuffer in het Weerterbos en de Kempen~Broek
regio hebben op diverse manieren plaatsgevonden:
1. Educatieprogramma Weerterbos voor basisscholen: aangeboden aan 52 groepen van 25
basisscholen.
2. Excursies: voor een Europees gezelschap en 23 excursies voor het publiek.
3. Lezingen: voor een Europees gezelschap, vrijwilligers, gemeentes en natuurorganisaties
4. Overige communicatie: o.a. tekeningen, mini-symposium, website berichten, etc.
Voor het waterschap is dit project erg interessant. Het is het enige project waar er een combinatie is
van opvang van water, natuur en andere functies en dat beïnvloedt het denken binnen het
waterschap. Beleid Nieuw Limburgs Peil, TOP-gebieden anti-verdrogingsbeleid.
Verder is het gebied een van de weinige gebieden in Limburg waar natuurlijke processen de ruimte
krijgen en bepalend zijn voor het ecosysteem. Dat maakt een gebied meestal robuuster en het
onderhoud voordeliger.
Het klimaatgeld heeft het mogelijk gemaakt enkele strategische landbouwpercelen aan te kopen,
waardoor eindelijk (er werd al 15 jaar over gedacht) het waterpeil omhoog kon. Dat is cruciaal

geweest in het hele proces. Om een schaalsprong te maken en de potenties van deze buffer nog
beter te benutten zou er nog een enclave aangekocht moeten kunnen worden.
Op bescheiden schaal is ARK Natuurontwikkeling erin geslaagd in de randzone van het Weerterbos
en in de bovenloop van de Oude Graaf verspreid nog zo’n 12 ha landbouwgrond aan te kopen. Al
deze gronden zijn als Natura 2000 gebied begrensd. Daarmee vormen deze aankopen alweer een
belangrijke succesfactor in het door ontwikkelen van klimaatbuffer Weerterbos. Ook na afronding
van het project wordt door de gezamenlijke partijen constructief aan dezelfde doelen doorgewerkt.

Bijlage – Overzicht maatregelen Zuid en Noord

Kennis inventarisatie natuurlijke klimaatbuffer Zeegrasherstel Waddenzee
Januari 2014
Contacten
Josje Fens, Fens@waddenvereniging.nl, t. 0517 493 663
Luca van Duren, Luca.vanDuren@deltares.nl, t. 088 3358 283, t. 06 2020 3243
Bronnen:
- Eelgrass restoration in the Dutch Wadden Sea, results 2013, monitoringrapport van Deltares,
van Duren & van Katwijk, 2013
- Eindrapport sedimentdynamiek ‘Maatregel Herstel Groot Zeegras Waddenzee’, Radboud
Universiteit Nijmegen, Suykerbuyk et al. 2013

1. Inleiding
De afgelopen twee jaar heeft de Waddenvereniging samen met Rijkswaterstaat hard gewerkt aan
herstelprojecten van zeegras in de Waddenzee. Met resultaat, het zeegras groeit, bloeit en
verspreidt zich goed. In 2012 is voor het eerst zeegras opgekomen. Vervolgens kwam er in 2013 meer
op, het gras had zich duidelijk uitgezaaid. Maar ook buiten de proeflocaties is op twee nieuwe
locaties zeegras aangetroffen. Waarschijnlijk komen de zaden van dit zeegras uit één van de
proeflocaties.
Zeegrasvelden bedekten oorspronkelijk een groot oppervlakte in de Nederlandse Waddenzee, maar
door ziekte, verslechterende waterkwaliteit en de aanleg van de Afsluitdijk is het nagenoeg uit de
Nederlandse Waddenzee verdwenen. Het herstel van zeegrasvelden is in zowel het
Natuurherstelprogramma “Naar een rijke Waddenzee” als in het Maatregelenprogramma van
Rijkswaterstaat voor de Kader Richtlijn Water opgenomen als noodzakelijk voor een gezonde en
natuurlijke Waddenzee. Herstel zorgt er mogelijk voor dat er meer sediment wordt vastgehouden en
de Waddenzee zodoende beter kan meegroeien met het stijgende zeewater. Met een snel stijgende
zeespiegel is het namelijk van
groot
belang
dat
de
omstandigheden
voor
sedimentatie
worden
versterkt. Zeegras is als
biobouwer in staat om
sediment op te ‘vangen’ en
kan daardoor een wadplaat
stabiliseren en ophogen. Ook
kan zeegrasherstel bijdrage
aan kwelderontwikkeling en
zo
een
belangrijke
bescherming van de dijken
vormen.

Binnen het klimaatbuffer project ‘Zeegrasherstel
Waddenzee’ voert de Waddenvereniging samen
met Rijkswaterstaat maatregelen uit voor het
herstel van zeegrasvelden. Hierbij is in 2011 zaad
van het Groot zeegras op drie kansrijke locaties
verspreid van ieder een hectare groot: bij
Schiermonnikoog, boven de Groningse kwelders
(Uithuizen) en bij Den Oever (Balgzand). Hiervoor
zijn zaadstengels uit een donorveld in het Duitse
deel van de Waddenzee verzameld (Sylt). In 2012
werd deze exercitie nog een keer herhaald, op
plekken vlakbij de proeflocaties van 2011. Bij
Schiermonnikoog en bij de Groningse kwelder werden gebieden ingezaaid aansluitend op de
daarvoor ingezaaide gebieden. Bij Den Oever is niet aansluitend ingezaaid, maar wel dichtbij de
locatie van het vorige jaar. Dit is gedaan in goed overleg met Landschap Noord-Holland, de
beheerder van de kwelder.
Goed voorbeeld doet volgen
Inmiddels hebben de Waddenvereniging, Natuurmonumenten en de Radboud Universiteit Nijmegen
een aanvraag gehonoreerd gekregen van het Waddenfonds, om zeegras te zaaien op een nieuwe
locatie. Namelijk in een gebied van Natuurmonumenten ten zuidoosten van Texel. In dit nieuwe
project wordt de kennis gebruikt die de afgelopen jaren is opgedaan om het project op te schalen. De
resultaten geven het vertrouwen dat een werkwijze is gevonden die duurzaam herstel van het
zeegras mogelijk maakt.

2. Verwachte effecten
De natuurlijke klimaatbuffer ‘Zeegrasherstel Waddenzee’ betreft een experiment en is een
verkennende stap naar een grootschalig herstel van de zeegrasvelden in de Waddenzee. Het
gezaaide 1-jarige zeegras is voor een deel in 2012 opgekomen en heeft zich in 2013 enorm verspreid.
De vraag is of het zeegras zich blijvend kan vestigen in de Waddenzee.

Monitoring en uitgevoerd onderzoek
Het succes en de uitbreiding van het zeegras wordt middels een uitgebreid monitoringstraject van
vier jaar gevolgd door Deltares. Ook het slibvangende vermogen van zeegras is onderzocht. Dit is
gedaan om te kijken hoe zeegras bijdraagt aan het stabiliseren en vastleggen van het sediment en
zodoende bijdraagt aan de veiligheid van noord Nederland. Voorlopige resultaten zijn positief, de
verspreiding van het zeegras is enorm toegenomen. De dichtheid van het zeegras is op veel plaatsen
helaas nog niet groot genoeg om uitspraken te doen over het slibvangende vermogen. Als er een
grotere dichtheid van zeegras is (hopelijk komende jaren) kan dit onderzoek meer inzicht opleveren
over de effecten van zeegras op het slibvangende vermogen.

3. Effecten van klimaatverandering
a. Effecten op de veiligheid

Hoge beek- en rivierafvoeren
Afwatering op zee
Verschil waterpeil zeespiegel en polderpeil
Stabiliteit zeewering/waterkering

Verandering organismes (zeegras, oesterbanken, veen,
etc.)
Verandering natuurlijke processen (sedimentatie)

Overige

Effect
Zeegrasherstel kan bijdragen aan de vorming
van het pioniersstadium van kwelders.
Kwelders vormen als vooroever een
belangrijke bescherming voor dijken, doordat
ze de kracht van het water dat de dijken
bereikt verminderen.
Zeegras herstel heeft (uiteraard) een positieve
uitwerking op het voorkomen van zeegras.
Zeegras is een biobouwer.
Een eerdere studie liet zien dat sediment door
aanplant van zeegras met 5mm ophoogde in
vergelijking met referentie gebieden zonder
zeegras. De begroeiing van zeegras in de
proeflocaties is nog te jong om uitspraken te
doen over het slibvangende vermogen van de
proef. Zeegras is een eenjarige plant , het
groeit vanaf mei tot ongeveer oktober. De rest
van de tijd zijn de wadplaten weer kaal.
-

b. Effecten op het watersysteem

Lage zomerafvoer
Hoogwaterpiek, of neerslagpiek (T= 10 of
T=100)
Zoutindringing via rivier
Natuurlijke overgangen land-water
Verontreiniging, invloed op waterkwaliteit
Zuurstof, botulisme, algen
Overige

Effect
Zeegras past bij een natuurlijke overgang van kwelder
naar zee.
De zeegrasvelden zullen positief bijdragen aan de
waterkwaliteit (helderheid van het water).
Zeegras zorgt voor meer zuurstof in het water, de
effecten hiervan zullen zeer plaatselijk zijn.

c. Effecten op de natuur

Robuustheid natuurgebieden
(corridor, dynamiek, etc.)

Veerkracht systeem
(meegroeien met
klimaateffecten)

Trekroutes van vogels of
andere organismen

Effect
Zeegras is belangrijk in het waddenecosysteem. Het speelt een
belangrijke rol in de doelstellingen van programma ‘naar een rijke
Waddenzee’. Zeegrasvelden zijn een interessante leefomgeving voor
veel verschillende (jonge) diersoorten. Door de bescherming die het
biedt vergoot de aanwezigheid van zeegras de
kraamkamer/kinderkamerfunctie van de Waddenzee.
Het herstel van zeegrasvelden zorgt er mogelijk voor dat er meer
sediment wordt vastgehouden en de Waddenzee zodoende beter
kan meegroeien met het stijgende zeewater. Bovendien maakt het
mogelijk kwelders robuuster, doordat het de eerste begroeiing is in
de lage kwelder. Tot nu toe is de dichtheid van de zeegrasvelden te
laag dat nog niets kan worden gezegd over de invloed van zeegras op
sedimentatieprocessen.
Zeegras is een kinderkamer voor onder andere belangrijke
vissoorten als de haring en verschillende platvissoorten. Jonge vis

Biodiversiteit
(verschenen/verdwenen
soorten en habitats en
aantallen)

Plaagorganismen
Beheerbaarheid

Overige

leeft tijdens hoog water tussen en het zeegras. Veel andere
diersoorten gebruiken de bescherming die het gras biedt. Mogelijk
zou ook het zeepaardje en de zeenaald positief beïnvloed kunnen
worden. Daarnaast zorgt het herstel van zeegras voor meer voedsel
voor vogels (ganzen en smienten).
Zeegrasvelden zijn van groot belang als kraamkamer voor vele vis- en
schelpdiersoorten. Kreeftachtigen leven in het zeegras en zijn
voedsel voor andere soorten vissen (onder andere haring en platvis).
Door het herstel van zeegrasvelden komt meer voedsel beschikbaar
voor (wad)vogels. Daarnaast kan het zeegras bijdragen aan de
terugkeer van het zeepaardje. Het voorkomen van soorten die
gebruik maken van het zeegras wordt niet gemeten in het
monitoringprogramma.
Herstel van zeegrasvelden vergroot de robuustheid van het
Waddensysteem (onze grootste natuurlijke klimaatbuffer).
Daarnaast zou het kunnen zorgen voor een verminderde noodzaak
van dijkverhogingen.

c. Economische effecten
Effect
Beschikbaarheid zoet water
Beschikbaarheid koelwater
Aantrekkelijkheid nabije woonmilieus Recreatieve mogelijkheden
In principe niet, zeegras kan slecht tegen vertrapping.
Mogelijk zouden wel educatieve excursies naar de randen
van de zeegrasvelden georganiseerd kunnen worden, of kan
met een onderwatercamera het leven in de zeegrasvelden
getoond worden.
Kosten waterbeheer
Mogelijke kostenbesparing dijkonderhoud
kosten terreinbeheer
CO2-opslag
Overige

4. Samenvatting klimaatbufferende effecten
Toelichting:
• Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.
o
= effect is negatief
o
= effect is onzeker
o
= effect is positief en significant
Effecten

Waarschijnlijk Zeker

Positief effect op biodiversiteit
Ontstaan natuurlijker ecosysteem
Stabilisatie en vastlegging sediment Waddenzee
Kennis vergroten over toepassing biobouwers

Kennisinventarisatie strategische project Zoetwaterbeheer Laag Nederland
januari 2014

Contacten
Esther Blom, Wereld Natuur Fonds, eblom@wwf.nl, : t. 030 693 7838
Paul Vertegaal, Natuurmonumenten, P.Vertegaal@natuurmonumenten.nl

1. Inleiding
Voor het strategische klimaatbufferproject ‘Zoetwaterbeheer Laag Nederland’ is in 2011 een studie
verricht door Bureau Stroming en InnovatieNetwerk. Deze studie betreft een onderzoek naar de
mogelijkheid om de (toekomstige) verzilting van het Groene Hart tegen te gaan. Uit deze studie zijn
twee kansrijke scenario’s gerold, waarbij de waterinlaat van het Groene Hart een stuk naar het
oosten wordt verplaatst. Zodoende kan voldoende water van goede kwaliteit het Groene Hart
binnenstromen. Daarnaast biedt het kansen voor het openen van het Haringvliet. Deze scenario’s
bieden naast kansen voor voldoende en kwalitatief goed water, kansen voor het ontwikkelen van
nieuwe natuur. Met riet, dat de waterkwaliteit om een natuurlijke manier positief beïnvloedt.
Van bovenstaande technische studie is een publieksvriendelijke visie gemaakt, in opdracht van en
medegefinancierd door het Wereld Natuur Fonds. Een document dat gebruikt wordt in de lobby bij
onder andere verschillende deelprojecten van het Deltaprogramma. Want dat is waar dit
strategische klimaatbufferproject over gaat: de lobby voor de realisatie van de onderzochte
maatregelen.

2. Gewenste maatregelen
Het zoete water dat Zuid‐Holland dagelijks gebruikt in huishoudens, industrie en landbouw wordt
voor het merendeel vanuit het achterland aangevoerd door de grote rivieren. Dat wat nodig is wordt
gebruikt en de rest wordt afgevoerd naar de zee. Het systeem is nu zo ingericht dat het zoete water
uit de Rijn en Maas onder normale omstandigheden voldoende tegendruk biedt tegen het zoute
water dat via de Nieuwe Waterweg naar binnen stroomt. In droge tijden, als de rivieren weinig zoet
water aanvoeren, stroomt het zoute water verder het binnenland in, soms zelfs zover dat het water
bij Gouda te zout wordt en dit innamepunt tijdelijk gesloten moet worden.
De gevolgen van het inlaten van te zout water zijn groot. Voor de natuur, landbouw en bijvoorbeeld
voor boomkwekerijen. Maar minder of geen water het gebied binnenlaten is ook geen optie. De
verwachting is dat droogtepieken door de klimaatverandering in de toekomst steeds vaker zullen
voorkomen. Als het innamepunt bij Gouda vanwege te veel zout water gesloten moet worden, kan er
tijdelijk, zoals dat nu soms al gebeurd, via een meer oostelijke inlaat bij Utrecht zoet water het
gebied ingelaten worden.
Een meer toekomst‐ en klimaatbestendige oplossing zou zijn om de inlaat van zoet water structureel
naar het oosten te verplaatsen, de zogenaamde Structureel Oostelijke Aanvoer (StrOA). Dit heeft een
aantal bijzondere voordelen. Door de stroomrichting structureel om te keren, dus één richting mee
te geven, worden vuil en zout afgevoerd. Bovendien ontstaan ook elders nieuwe mogelijkheden. Zo
kan in de huidige situatie de haven Rotterdam niet zonder meer verdiept worden omdat dit ten koste
zou kunnen gaan van de zoetwatervoorziening van het Groene Hart. Een structurele oostelijke inlaat
biedt hier nieuwe perspectieven. Datzelfde geldt voor de Zuid Westelijke Delta. Omdat er bij een
structurele oostelijke inlaat meer water richting die Delta kan, ontstaan er mogelijkheden om
bijvoorbeeld in het Haringvliet of Volkerak een meer natuurlijke overgang tussen zout en zoet water
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te realiseren. Er zijn natuurontwikkelingskansen rond de Gekanaliseerde Hollandse IJssel wat ook de
waterkwaliteit weer ten goede zal komen.
De oplossing om het Groene Hart via een structurele oostelijke inlaat van zoet water te voorzien, kan
nu al in de praktijk uitgeprobeerd worden. Door vanuit het oosten water aan te voeren (zoals bij
droogte toch al gebeurt) en goed te monitoren wat er bij verschillende aanvoerhoeveelheden
gebeurt, kunnen de maatregelen bepaald worden die nodig zijn om binnen afzienbare termijn om te
schakelen naar een structureel oostelijke aanvoer.
Een kort filmpje maakt het duidelijk:

http://innovatienetwerk.org/nl/bibliotheek/nieuws/1003/122013ZoettegenZout
Het aankomende half jaar wordt er op definitieve keuzes voorgesorteerd wat betreft de uitvoer van
maatregelen in het kader van het Deltaprogramma. Mocht de uitvoer van Zoetwaterbeheer Laag
Nederland in de komende jaren niet doorgaan, dan is er kans dat de maatregelen op langere termijn
wél uitgevoerd zullen worden. De maatregelen die nú worden genomen mogen de plannen van
Zoetwaterbeheer in de toekomst niet in de weg staan.

3. Monitoring en uitgevoerd onderzoek
-

Laagwaterbeheer 2.0, studie door InnovatieNetwerk en Bureau Stroming (al bestaand
document )
Water naar de Zee, in opdracht van het WNF, met medefinanciering van CNK
Onderzoek studenten naar het reactiveren van de gekanaliseerde Hollandsche IJssel en de
Oude Rijn/Leidsche Rijn (in prep)

4. Beïnvloedingsmiddelen en effecten
Partij
Deltaprogramma: Zuidwestelijke Delta,
Rijnmond-Drechtsteden, Zoetwater
Waterschappen

Havenbedrijf Rotterdam

LTO

Lobby inspanning/resultaat
Onder leiding van WNF met ondersteuning van Bureau
Stroming wordt er in alle drie de deelprogramma’s
geparticipeerd en wordt er gelobbyd voor de uitvoer van
de maatregelen van Zoetwaterbeheer Laag Nederland
Er is veel tijd en energie geïnvesteerd in samenwerking
met de Waterschappen. De Waterschappen schatten dat
de maatregelen van Zoetwaterbeheer Laag Nederland
duurder zijn en willen andere opties voor waterinlaat open
laten.
Het Havenbedrijf is medestander van de maatregelen van
Zoetwaterbeheer Laag Nederland. De haven moet verdiept
worden, wat betekent dat er meer zout water de Nieuwe
Waterweg
binnendringt.
De
maatregelen
van
Zoetwaterbeheer Laag Nederland zijn voor het
Havenbedrijf daarom ook gewenst. Het Havenbedrijf heeft
het belang van het verplaatsen van de zoetwater inlaat een
paar keer publiekelijk geuit op het Deltacongres (2012,
2013).
Met de LTO zijn gesprekken gaande over de oostelijke
inlaat. Zij zijn gebaat bij voldoende en kwalitatief goed
water in het Groene Hart.
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Mutual Gains Approach

Natuurmonumenten

Ministerie van I&M
Ministerie van EZ

Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers

5.

Verschillende belanghebbenden zijn samengevoegd in een
groep met de naam ‘Mutual Gains Approach’ (MGA). De
MGA geeft aanbevelingen aan de Stuurgroep van het
Deltaprogramma. Natuurmonumenten/WNF participeert
in deze groep om StrOA te laten onderzoeken en als reële
maatregel in het deltaprogramma op te laten nemen.
Natuurmonumenten is enthousiast over het idee en gaat
meewerken aan de lobby in Den Haag vanwege meer
beschikbare capaciteit op dit onderwerp.
Natuurmonumenten gaat zich inzetten op het Groene
Hart, niet op de Zuidwestelijke Delta.
I&M staat aan de lat van de nieuwe Deltabeslissing en
speelt een sleutelrol in het proces.
De maatregelen van Zoetwater Laag Nederland is
meegenomen als aanbeveling in de ’Visie Grote Wateren’.
Dit is een visie van EZ, afdeling Natuur, en wordt gebruikt
op internationale bijeenkomsten.
Doordat het idee in coalitie verband is opgepakt heeft het
meer draagvlak gekregen bij andere partijen.

Samenvatting beïnvloeding

Toelichting:
• Aannemelijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
• Bewezen: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten.
• Een effect is of aannemelijk of bewezen. M.a.w. slechts een van deze twee vakjes moet
worden ingevuld.
• Het vakje ‘aannemelijk’ of ‘bewezen’ wordt gevuld met een kleur. Daarvoor wordt de word
functie ‘arcering’ gebruikt (symbool is een emmertje dat wordt leeg gegoten). Gebruik de 2e,
3e, 4e en 5e standaardkleur (resp. rood, oranje, geel en lichtgroen):
o
= effect is negatief
o
= effect is positief, maar gering
o
= effect is positief en significant
Resultaten/ Effecten
Draagvlak creëren bij de verschillende Deltadeelprogramma’s
Het enthousiasmeren van veel verschillende partners
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Waarschijnlijk Zeker

Kennis inventarisatie Natuurlijke Klimaatbuffer Zuidwest Ameland
Januari 2014
Contacten
Sies Krap, projectleider uitvoering, s.krap@dlg.nl, t. 06 5256 3742
Gertjan Elzinga, proces en communicatie, elzinga@eopm.nl, t. 0592 850 789
Bronnen
- Projectplan Klimaatbuffer Zuidwest Ameland, Staatsbosbeheer, Wetterskip Fryslân,
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Gemeente Ameland, december 2011
- Ontwikkeling van het Borndiep en de zuidwest kust van Ameland, Rijkswaterstaat, november
2009
- Concept werkplan levende schelpdierenbank Klimaatbuffer Zuidwest Ameland, 2013

1. Inleiding
Aan de zuidwestzijde van Ameland liggen kwelders en wadplaten, waarlangs een diepe geul stroomt.
Al meer dan honderd jaar treedt erosie op van deze kwelders en wadplaten. Dit komt door de
veranderende ligging van de diepe geul en door het wegvallen van schelpenbanken, die voorheen
een buffer vormde. Het complex van dammen, kwelder en wadplaten kan onder druk komen te staan
als de geul zich verder oostwaarts verplaatst. Allerlei factoren zijn van invloed op deze dynamiek.
Klimaatbuffer Zuidwest Ameland betreft een uitvoeringsgericht experiment naar natuurlijke
processen, zoals vorming van schelpdierenbanken, en in hoeverre deze een buffer kunnen vormen
voor de kwelder en de wadplaten ten zuidoosten van Ameland. In het verleden is gewerkt met harde
keringen in de vorm van een stortstenen paralleldam en een rijshouten dam. Oostelijk van de
stortstenen paralleldam heeft zich een wadplaat ontwikkeld, met direct langs de waddendijk een
schelpenbank langs de oude kwelder ‘de Feugelpôlle’. Deze schelpenbank is een goed broedhabitat
voor veel kustvogels, en staat bekend om haar grote kolonie grote sterns.

Over de functie van wadplaten in relatie tot kustveiligheid en natuurlijke processen is nog
onvoldoende bekend. De zuidwestzijde van Ameland langs de diepe geul is één van de locaties die
goed te monitoren is, waar ervaring kan worden opgedaan met praktijkexperimenten.
Door de uitvoering van experimenten kan beter geanticipeerd worden op toekomstige
klimaatveranderingen. De uitvoeringsmaatregelen zijn:
1. Aanleg van een kleischelpenvoorraad ter bescherming van de Feugelpôlle.
2. De herintroductie van een schelpdierenbank (mossel) op de Vrijheidsplaat.
3. Onderhoud aan de bestaande rijshouten dam in de Westerkwelder.
Deelproject 1 omvat het aanbrengen van een kleischelpenbuffer aan de randen van de bestaande
Feugelpôlle, en rijshouten dammen om de erosie aan de westzijde te compenseren en verdere
afbraak van het kwelderrestant te vertragen en te beperken. De laatste schelpen zijn in augustus
2013 daar opgebracht.

Kleischelpenbuffer aan de randen van de Feugelpôlle
Deelproject 2 is gericht op het lange termijn herstel van de natuurlijke vorming van
schelpdierenbanken langs de diepe geul op de Vrijheidsplaat. Als gevolg van overbevissing in het
hele Waddengebied komen er nagenoeg geen droogvallende mosselbanken meer voor ten zuiden
van Ameland. De ervaringen uit het onderzoeksproject Waddensleutels worden toegepast bij het
herstel van een mosselbank op de Vrijheidsplaat langs de diepe geul. In eerste instantie zouden er
levende mosselen worden aangebracht. Vergunning technisch bleek dit erg ingewikkeld. Er is daarom
bij nader inzien voor gekozen om te werken met biologisch afbreekbare kratjes zonder levende
mosselen (zie foto). Hier heeft de Rijksuniversiteit Groningen goede ervaringen mee. De kratjes
moeten gaan zorgen dat er op termijn een levende mosselbank ontstaat, doordat het een goede
ondergrond voor mosselbroed om zich aan te hechten. Op deze manier wordt de vorming van een
mosselbank, kokkelbank of oesterbank gestimuleerd. De aanleg van deze bank van mosselkratten
met daartussen kokosmatten, wordt in het voorjaar van 2014 uitgevoerd. Vanuit deze bank kan dan

het sediment eventueel aanlanden op de kwelder. Bij de huidige locatie zijn in het verleden op iets
grotere afstand wel mosselbanken geweest, deze zijn in de negentiger jaren nagenoeg verdwenen.
De kans van slagen is onbekend. Eventueel kan er nog dood schelpenmateriaal van oesters worden
aangebracht, mits deze beschikbaar zijn. Dat mosselbroed in de omgeving beschikbaar is blijkt uit de
vrij recente hechting van mossels op de stortsteendam nabij de locaties.
Deelproject 3 betreft het onderhoud aan de bestaande rijshoutendam in de Westerkwelder. De
fysische condities worden beïnvloed met de dam, zodat lokaal de aanvoer en het transport van zand,
slib en schelpen verandert. Het beoogde effect van het afschermen van de Westerkwelder met twee
rijshoutendammen tussen de dijk en de stortstenendam is het creëren van rustige omstandigheden.
De afzetting van (fijn) sediment op de Westerkwelder wordt op deze wijze bevorderd.

Rijshoutendammen creëren rustige omstandigheden, zodat sedimentatie plaats vindt.

2. Verwachte effecten
De pilots leveren kennis en ervaring over hoe de duurzaamheid van de kust en de functies daarvan
vergroot kunnen worden. De drie deelprojecten zijn praktijkexperimenten met als doel het vergroten
van de systeemkennis. De verwachting is dat de deelprojecten het natuurlijke proces van
vasthouden, vertragen en voeden van schelpenbanken stimuleren.

3. Monitoring en uitgevoerd onderzoek
Alle drie de deelprojecten van Klimaatbuffer Zuidwest Ameland zijn experimenteel. Het langjarig
monitoren van de natuurlijke processen die plaatsvinden zijn daarom belangrijk voor kennisopbouw.
De klimaatbuffer Ameland zal een aantal zaken moeten verduidelijken:
-

Hoe ontwikkelen de kwelders zich (hoogteligging, situering)?
Welke fysische processen zijn verantwoordelijk voor de dynamiek rond de Feugelpôlle?
Wat zijn de sedimentbronnen (zand, slib, schelpen) die bij deze dynamiek horen?
Is de vegetatie in staat om morfodynamische ontwikkelingen op de Feugelpôlle te volgen?
Wordt de gekozen oplossing gedragen door de bevolking?
Is de gekozen strategie overdraagbaar naar andere locaties?

Een groot deel van de monitoring van klimaatbuffer Zuidwest Ameland wordt uitgevoerd door
Rijkswaterstaat, in samenwerking met het Wetterskip Fryslân. Rijkwaterschap maakt luchtfoto’s van
de geulontwikkeling, het Wetterskip houdt de hoogteontwikkeling van de kwelder in de gaten en de
bodem achter de rijshoutendammen.
De Rijksuniversiteit Groningen gaat met het project Waddensleutels, de ontwikkeling van het
experiment met de mosselkratten intensief volgen. De overige monitoring van aantallen vogels en
vegetatieontwikkeling wordt door Staatsbosbeheer uitgevoerd.

Mosselkrat van biologisch afbreekbaar
materiaal

Stormschade oktober, 2013

4. Effecten van klimaatverandering
a. Effecten op de veiligheid

Hoge beek- en
rivierafvoeren
Afwatering op zee
Verschil waterpeil
zeespiegel en polderpeil
Stabiliteit
zeewering/waterkering

Verandering organismes
(zeegras, oesterbanken,
veen, etc.)
Verandering natuurlijke
processen (sedimentatie)
Overige

Effect
Met een bijdrage aan de kustveiligheid op langere termijn zijn de
wadplaten voor Ameland mogelijk een belangrijk onderdeel van de
natuurlijke klimaatbuffer die de Waddenzee, met haar droogvallende
platen, is. Kwelders en wadplaten kunnen meegroeien met de
stijgende zeespiegel, als die stijging niet te snel gaat en er voldoende
sediment aanvoer is. Daarom zijn kwelders natuurlijke en robuuste
klimaatbuffers: natuurlijke processen doen het werk en ze zijn goed
voor veiligheid, natuur en recreatie. Inmiddels staan de
rijshoutendammen er al een tijdje. Ze vangen behoorlijk wat sediment
in. Tijdens de najaarsstorm van oktober 2013 zou er bij de afwezigheid
van deze dammen behoorlijke afslag zijn geweest.
Deelproject 1 zal mogelijk een onderdeel vormen van de compensatie
en mitigatieopgave van het project Dijkversterking Ameland. Dit hangt
af van de opgave die er is vanuit het dijkversterkingsproject. De
werkzaamheden van dit deelproject kunnen mogelijk worden
gecombineerd met de werkzaamheden voor de dijkversterking.
Ook deelproject 2 en 3 zullen bijdragen aan de versterking van de dijk.
Het project behelst het herstel van schelpenbanken.
De verwachting is dat drie uitvoeringsmaatregelen het natuurlijke
proces stimuleren van vasthouden, vertragen en voeden van
schelpenbanken ten zuiden van Ameland. De rijshoutendammen doen
inmiddels hun werk, sediment wordt daar ingevangen,
-

b. Effecten op het watersysteem

Lage zomerafvoer
Hoogwaterpiek, of
neerslagpiek (T= 10 of
T=100)
Zoutindringing via rivier
Natuurlijke overgangen
land-water
Verontreiniging, invloed op
waterkwaliteit

Effect
-

Zuurstof, botulisme, algen
Grondwaterpeil
Overige

-

c. Effecten op de natuur

Robuustheid
natuurgebieden (corridor,
dynamiek, etc.)
Veerkracht systeem
(meegroeien met
klimaateffecten)

Trekroutes van vogels of
andere organismen
Omzetten/verandering van
het ecosysteem
Biodiversiteit
(verschenen/verdwenen
soorten en habitats en
aantallen)

Effect
De Feugelpôlle is erg waardevol voor grote stern (± 3.000 broedpaar),
noordse stern, visdief, kokmeeuw en bontbekplevier. Deze
schelpenbank met een oppervlakte van 8-10 ha slaat aan de
westzijde af door erosie, de oostzijde groeit aan, maar het maaiveld
blijft te laag voor vogels om te broeden. De aangebrachte
kleischelpenbuffer aan de randen van de bestaande Feugelpôlle, en
rijshouten dammen om de erosie aan de westzijde te compenseren
zal waarschijnlijk de effecten van het klimaat mitigeren. Bij een
najaarsstorm afgelopen jaar (oktober 2013) was er schade aan de
rijshoutendammen. Deze schade is inmiddels weer hersteld door
Rijkswaterstaat.
Naast de mossels die zich aan de mosselkratten zullen vestigen,
kunnen ook andere soorten schelpdieren zich vestigen, zoals
alikruiken en oesters, maar ook kokkels kunnen zich vestigen in de
luwte van deze banken.
Als het herstel van schelpen en scheldierbanken succesvol blijkt,
kunnen tal van andere organismen hiervan profiteren.
Schelpdierbanken zijn enorm waardevolle voedselbronnen voor
steltlopers. De achteruitgang van de aantallen scholekster in
Nederland is bijvoorbeeld mede te wijten aan het verdwijnen van
droogvallende mosselbanken in de Waddenzee.

Plaagorganismen
Beheerbaarheid
Overige

Daarnaast is het behoud van de Feugelpôlle als broedeiland erg
belangrijk. In Nederland dreigen de nesten van kustbroeders jaarlijks
overspoeld te worden tijdens voorjaarsstormen. De maatregelen die
in het kader van klimaatbuffer Zuidwest Ameland worden uitgevoerd,
bieden mogelijke bescherming tegen stormen en tegen erosie van het
broedeiland. Door verstoring, habitatdegradatie en predatie zijn er
nog maar weinig plekken in Nederland waar kustbroeders ongestoord
kunnen broeden, zoals op de Feugelpôlle. In 2013 was er gelukkig
weer plek voor de 3.000 broedpaar sterns. Tijdens de storm van
oktober 2013 zijn er behoorlijk wat schelpen verspreid over de
kwelder, maar de dynamiek mag er plaatsvinden.
-

d. Economische effecten

Beschikbaarheid zoet water
Beschikbaarheid koelwater
Aantrekkelijkheid nabije
woonmilieus
Recreatieve mogelijkheden

Kosten waterbeheer
kosten terreinbeheer

Beschikbaarheid water
landbouw in droge periodes
Bufferen teveel water
landbouw
Verandering groeiseizoen
CO2-opslag
Overige

Effect
De Feugelpôlle is één van de plaatsen in het Waddengebied waar op
zeer korte afstand waddennatuur beleefd kan worden, met name de
zeldzame grote sterns die hier broeden. Deze soort is op Griend, dat
er speciaal voor is „behouden‟, de laatste jaren sterk afgenomen en
heeft zich massaal met honderden paren op de Feugelpôlle gevestigd.
Dit vogeleldorado trekt veel bezoekers. De waddendijk bij de
Feugelpôlle is één van de mooiste plekken in het Waddengebied om
specifieke Waddennatuur te beleven. Het is dan ook niet voor niets
dat de eilanders op Ameland trots zijn op dit stukje natuur en het als
onderdeel zien van de aantrekkelijkheid van hun eiland. Als er nieuws
is omtrent de Klimaatbuffer, dan wordt er veel publiciteit aan
gegeven, vooral in de lokale pers. Onlangs is er een fotowedstrijd
georganiseerd, en was er hiervan een tentoonstelling in
Natuurcentrum Ameland.
Door op lange termijn de werking van schelpdierbanken te realiseren,
worden tijdelijke maatregelen, zoals genoemd onder deelproject 1
(aanbrengen kleischelpen), in de toekomst wellicht overbodig.
Op langere termijn dragen Vrijheidsplaat, Feugelpôlle en
Westerkwelder wellicht bij aan veiligheid tegen overstroming.
-

e. Effecten leefklimaat

Waterschade aan gebouwen
Overstromen riolen
Temperatuur tijdens hittegolven
Fijnstof
Overige

4. Samenvatting klimaatbufferende effecten
Toelichting:

Effect
-

•
•

Waarschijnlijk: dit zijn effecten waarvan met grote zekerheid is te beargumenteren - of
waarvan modellen laten zien - dat ze zullen optreden, maar die (nog) niet zijn aangetoond.
Zeker: dit zijn effecten die zijn waargenomen/gemeten of met zekerheid zullen optreden.
o
= effect is negatief
o
= effect is positief, maar gering
o
= effect is positief en significant

Effecten
Kennisopbouw eco-dynamische kustontwikkeling
(natuur het werk laten doen)
Op termijn mogelijk aanzienlijke kostenreducties indien
schelpdierbanken en vooroevers inderdaad voorkomen dat de dijk
wordt ondergraven
Waarborgen broedeiland Feugelpôlle
(natuurlijke en recreatieve functie)
Stimuleren van natuurlijke proces van vasthouden, vertragen en
voeden van schelpenbanken

Waarschijnlijk Zeker

