POV Vecht Brainstormsessie 14 november ’17
Groepje olv Roel

Type 5 maatregelen (maatregelen Duitsland)
Herziening of revitalisatie van het grenstraktaat (Eén keer groen en één keer rood)
-

Welke afspraken staan hierin over afvoerdebieten en/of herhalingstijden?
Timing is essentieel: te vroeg ‘knijpen’ werkt contraproductief (onderzoek gewenst)
Verhogen van inzijgingscapaciteit in Duitsland
Nederland kan bijdragen aan schadecompensatie in Duitsland
Op basis van ervaringen bij Bergvennen en grensproblematiek rondom N2000 verwacht één
deelnemer weinig animo de Duitsers om hieraan mee te werken

Type 3 en 4 maatregelen (maatregelen in de haarvaten en retentiegebieden)
Duits stuwbeheer: bij extreme situaties de stuwklep omhoog (ipv plat zoals gebruikelijk in
Nederland) om in deze gebieden (die toch al blank staan) een extra waterschijf te bergen. (Vier
keer groen)
-

In combinatie met compartimenteren en cascaderen (=duur!)
6mm in 5.000-10.000 ha

Een andere inrichting van de aanvoerwateren in deelstroomgebieden van de Vecht: zodanig
water vastgehouden en afvoeren zodat de afvoerpiek wordt afgevlakt.
Evacueren van ‘lege’ gebieden en deze inzetten als retentiegebieden (derde laag MLV) (Eén keer
rood)
-

(NB deze gebieden staan waarschijnlijk al vol water. Bovendien vraagt dit om aanleg van
nieuwe keringen bovenstrooms)

Plannen voor de Robuuste verbindingszone Regge en Dinkel alsnog realiseren (Vier keer groen)
-

Mogelijk vele honderden ha (onderzoek gewenst)
Kijk naar vormen van meervoudig ruimtegebruik. Combineren van natuur en berging, maar
zoek ook naar andere (financieel) interessantere combinaties (energieopwekking, ??)
Definieer passende spelregels bij inrichting van deze zones
Noem het een klimaatzone

Type 2 maatregelen (in stroombed)
Verwijderen van obstakels, zoals de brug bij Dalfsen (Eén keer groen)
-

Let op: sommige obstakels hebben een ecologische waarde
(onderzoek gewenst naar hoeveel dit oplevert)

Winterbedverbreding en –verdieping (Eén keer groen)
-

Veel informatie over slimme locaties voor verbredings- en verdiepingsmaatregelen is te
vinden in de Vechtvisie
Vraag is wel hoeveel cm dit oplevert thv Ommen en Zwolle (onderzoek gewenst)

-

Type 1 maatregelen (Overstroombare waterkering)

Een overstroombare waterkering (Eén keer groen)
-

Deze overstroombare waterkering moet op een slimme en logische plek, bijvoorbeeld met een
hoge golfaanval of op plekken met beek- en rivierleemten
De overstroombare waterkering moet voldoende lengte hebben zodat Vecht Zuid wordt
ontlast.
Kijk naar gebieden tussen Ommen en Dalfsen en verder stroomafwaarts

