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De laatste jaren is veel aandacht besteed aan het realiseren van een samenhangend

beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening, natuur en landschap, milieu en
waterhuishouding.

Op

nationaal en

provinciaal

niveau

vindt

via

de

planvorming

afstemming plaats van de verschillende beleidsterreinen. Op het niveau waarop de
maatregelen daadwerkelijk tot uitvoering moeten worden gebracht is van een goede

afstemming veel minder sprake en ontstaan problemen. Bij de invulling op

uitvoerings~

I beheersniveau ontstaan verschillen en gaat de samenhang verloren . De noodzakelijke
wisselwerking tussen planmakers en uitvoerders ontbreekt veelal. Voor het ontwikkelen
en in stand houden van een gezond leefmilieu moet meer coördinatie plaats vinden
tussen met name de uitvoerders op de verschillende beleidsterreinen. Vaak moeten er
echter prioriteiten gesteld worden, die gebonden zijn aan politieke keuzes.

Op 7 april 1992 is een themadag georganiseerd onder de titel 'Integraal (water)beheer
in de

praktijk haalbaar?'. De organisatie van deze dag lag

in

handen van het

Hoogheemraadschap Amstel en Vecht, het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende
Sluizen in Kennemerland en Westfriesland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, de
Provincies Noord-Holland en Zuid -Holland, Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland, het
Zuiveringschap Amstel - en Gooiland en de Commissie voor Hydrologisch Onderzoek
TNO, in samenwerking met de Landbouwuniversiteit Wageningen, het Rijksinstituur

voor VOlksgezondheid en Milieuhygiëne en de Universiteit van Amsterdam.
Tijdens de themadag kwamen de problemen met betrekking tot de afstemming van
beleid en uitvoeringsmaatregelen aan de orde. Enkele praktijkvoorbeelden uit Noord- en

Zuid-Holland,

Utrecht

saneringsgebieden,

en

Gelderland

ontwikkelingsgebieden

zijn
en

daarbij

toegelicht.

Het

versterkingsgebieden.

betrof
In

een

saneringsgebied staat het milieu er slecht voor en moet er gesaneerd worden. In een
ontwikkelingsgebied functioneert het milieu matig en is een verdere ontwikkeling
noodzakelijk. In een versterkingsgebied functioneert het systeem als geheel goed, maar
moeten sommige componenten, zoals bijvoorbeeld waterbodem en oevers nog versterkt
worden. Bij de presentatie van de cases stonden mogelijke oplossingen voor verbetering
van de situatie centraal.

Net als bij de themadag 'Integraal waterbeheer in het Goois / Utrechts stuwwallen- en
plassengebied'

17

april

19891

is door de organisatie besloten de

voordrachten

gebundeld uit te geven . Naast de voordrachten is een aantal artikelen opgenomen, waar
ingegaan wordt op projecten die een beeld geven van de problemen die bij integraal
Iwaterlbeheer aan de orde van de dag zijn.Erisgetracht vanuit zoveel mogelijk regio's
voorbeelden te presenteren.

Dit boek bestaat uit twee delen . In het eerste deel wordt algemeen beschouwend
ingegaan op integraal

waterbeheer,

vaak aan praktijkvoorbeelden toegelicht . Het

tweede deel begint met een bijdrage vanuit Florida, waar, weliswaar op een geheel
andere schaal, men met vergelijkbare problemen te kampen heeft . Vervolgens worden
vanuit de meeste provincies voorbeelden gegeven van projecten op het gebied van
integraal waterbeheer . De projecten waarvan hier verslag wordt gedaan verkeren veelal
in een verschillende fase van uitvoering. Zo geven zij naar onze mening een goed beeld
van de uiteenlopende problemen die kunnen optreden wanneer het door beleidsmakers
voorgestelde beheer in praktijk moeten worden gebracht: integraal Iwaterlbeheer in de
praktijk gebracht.

november 1992

R.M.M. Roijackers , Wageningen
P.J.T. Verstraelen , Hilversum
L. van Liere, Bilthoven
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c::J EHS In bruine koers ('mozaïk landoouw en
andere studies')

c:::::::::::J EHS In blauwe koers ('verbrede platteland o ntwikkellngj

L=:J EHS In groene koers

Figuur 1: Ec olog ische hoofdstructu ur en koersbepal ing landelijke gebieden .
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BELEID EN UITVOERING UIT BALANS

N.O. van Egmond, L.H.M. Kohsiek, R. Reiling, L. v. Liere & F. Bekhuis

SAMENVATTING

Beleidsdoelen worden

zelden op tijd gehaald. Een belangrijke factor hierin is de

interactie tussen de verschillende beleidsplannen onderling en de gevolgen daarvan voor

de beleidsuitvoering. De resulterende onbalans zou beperkt kunnen worden door de
integratie van plannen in een eerder, nog technischer stadium te doen plaats vinden.

INLEIDING

In de tweede helft van de 80-er jaren bereikt de produktie van beleidsnota's met het
gelijktijdig uitbrengen van het Nationaal mulieubeleidsplan (VROM, 19891, de derde
nota waterhuishouding (V & W, 19891 en het Natuur Beleids Plan, deel A (LNV, 19891
een hoogtepunt . Bovendien werd in hetzelfde jaar de vierde nota Ruimtelijke Ordening

(VROM, 19901 gepresenteerd. In deze nota's werd het nieuw beleid gepresenteerd.

De vraag rijst of al dit nieuwe beleid wel min of meer tegelijkertijd kan worden
uitgevoerd binnen de gestelde termijnen.
In paragraaf 2 wordt ingegaan op het achterblijven van de uitvoering van het beleid.
Een aantal oorzaken van inhoudelijke, financiële en organisatorische aard worden
genoemd. In paragraaf 3 worden de organisatorische oorzaken aan de hand van een
aantal

voorwaarden

uitgewerkt,

waarna

in

paragraaf

4

een

aantal

mogelijke

oplossingsrichtingen hiervoor worden gepresenteerd.
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2

ANALYSE REAlISATIEGRAAD DOELSTELLINGEN RIJKSNOTA'S; ENKELE
VOORBEELOEN

In recente strategische rijks-nota's zoals de 3e Nota Waterhuishouding, het Nationaal

Milieubeleidsplan (Plus) , het Natuurbeleidsplan en de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening
(Extra) zijn de nationale doelstellingen ten aanzien van de

fysieke omgeving en

bijbehorende maatregelen vastgelegd.
Een rondgang langs deze verschillende vormen van rijksbeleid, leert dat de realisatie van

het beleid vaak substantieel achterblijft bij de taakstelling.

Enkele feiten op een rij:
voor fosfor en stikstof zijn forse emissie-reductie doelstellingen vastgelegd in de
aktieplannen voor de Rijn en Noordzee, de Derde Nota Waterhuishouding en het
Nationaal Milieubeleidsplan en voorzien van 'richt jaren'

(Tabel

1). Zonder extra

maatregelen zal de P-belasting in de komende jaren slechts in geringe mate dalen als
gevolg van nalevering uit fosfaatverzadigde gronden en de grotere toevoer naar

RWZI's door de verwachte bevolkingsgroei. Voor stikstof wordt de NAP-doelstelling
voor

1995 niet gehaald; ondanks de verdere daling na

1995 blijft de 75%

emissiereductie doelstelling van het NMP voor 2010 buiten bereik.

Tabel 1:

Reductiedoelstellingen en de berekende realisatie voor nutriënten en cadmium

in het oppervlaktewater (RIVM, 19911.
In de verschillende aktieplannen en beleidsnota's zijn
forse emissiereductiedoelstellingen vastgelegd voor nutriënten en cadmium. Zonder extra
maatregelen zullen de doelstellingen voor fosfor en stikstof niet worden gehaald.
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STOF

ACTIE

BEREKENDE
RICHTJAAR REOUCTIE
DOELSTELLING REALISATIE

Fosfor
Fosfor
Fosfor
Stikstof
Stikstof
Stikstof
Cadmium

RAP
NW3
NMP
NAP
NW3
NMP
R/NAP

1995
2000
2010
1995
2000
2010
1995

50

%

75
75
50
75
75
50

%
%
%
%
%
%

44 %
45 %
23 %
48 %
te halen

in de tweede Milieuverkenning is een tussenbalans opgemaakt van de mate waarin

de NMP-plus doelstellingen worden gerealiseerd met de tot medio 1991 vastgestelde
maatregelen (Tabel 2). De emissies van de meeste stoffen zullen flink dalen, maar

niet voldoende om de doelstelling voor 2000 te halen. Om de dalende trend ook na
2000 voort te zetten zijn aanvullende maatregelen nodig.

Tabel 2: Tussenbalans vastgelegd milieubeleidsmaatregelen (RIVM, 19911.
Met de vastgestelde maatregelen zullen de emissies van de meeste stoffen
is
om
de
dalen,
hoewel deze daling
veelal
niet
toereikend
(tussenldoelstelling voor 2000 te halen. Om de dalende trend ook na 2000
voort te zetten zijn aanvullende maatregelen nodig.

eenheid

NMP-doel
2000

realisatie
met vastgestelde
maatregelen 2000

tekort
in %

EMISSIE NAAR LUCHT VAN:
• C02
• NH3
• NOx
• S02
• VOS
• zware metalen
VERZURENDE DEPOSITIE
BELASTING OPPERVLAKTEW.
P-OPHOPING LANDBOUWGR.
N-BELASTING
ZWARE METALEN LANDB.GR.
LOKALE LUCHTVERONTREIN.
AFVAL
GEBRUIK CFK'S
ENERGIEVER8RUIK
MATERIAALGEBRUIK

miljard kg
175
miljoen kg
82
miljoen kg 238-243
miljoen kg
75-90
miljoen kg
196
40
index
mol H + .ha" <2400
index
25
miljoen kg
0
miljoen kg
140
index
56
index
0
miljard kg
12
index
0
PJ
2680
index

181
114
323
93
219
41
2900
48
18
333

3,4
39
34
24-3
12
2,5
> 21
92
(grootl
138

<35
18
0
2777
140

(groot)
50
0
3,6

in het Natuurbeleidsplan is de Ecologische Hoofdstructuur (EHSI geïntroduceerd als
'ruggegraat' voor de versnipperde natuur in Nederland. Volgens onder andere de
natuurbeschermingsraad zijn de financiële middelen voor de aankoop van gronden

volstrekt

onvoldoende

om

de

taakstelling

uit

het

Natuurbeleidsplan

(verder

aangescherpt tijdens de kamerbehandeling daarvan) te realiseren. Het laat zich dan

15

ook aanzien dat de realisatie van de EHS in zandgebieden met veel veehouderij niet

binnen de gestelde 20 tot 30 jaar zal plaatsvinden .
in de ruimtelijke ordening is de geringe stuurbaarheid van de maatschappij met
strategisch rijksbeleid al enige decennia manifest. Een voorbeeld hiervan is het

openhouden van het randstedelijke 'Groene Hart'. Uit cijfers van het CBS blijkt dat de
dichtslibbing van het Groene Hart twee tot drie keer zo snel verloopt dan gemiddeld

in Nederland en de laatste decennia is geintensiveerd (Tabel 3), Het CBS concludeert
dan ook "hoewel het openhouden van het Groene Hart al jaren officieel rijksbeleid is,
blijkt dat in de praktijk een sluipend proces van dichtslibbing aan de gang is".

Tabel 3:

De ontwikkeling van het oppervlak verstedelijkt gebied (CBS, 1990).
Het oppervlak verstedelijkt gebied in Nederland is in de jaren 1979- 1985 met
1 % per jaar toegenomen. In de Randstad is de groei minder geweest, in het
Groene Hart meer. De aanslag op het resterende grond is in het Groene Hart
bijna twee keer zo groot als gemiddeld in Nederland. Aan de rand van het
Hart neemt de oppervlakte agrarische gronden zelf bijna drie keer zo snel af
als in de rest van het land.

VERSTEDELIJKTE GEBIEDEN 1979
(ha)
RANDSTAD
• zuidvleugel
• noord vleugel
• totaal
GROENE HART
• middengebied noord
• middengebied zuid
• randgebied noord
• randgebied oost
• randgebied zuidwest
• totaal
BUITENGEBIED
• oost
• noord
• zuid
• totaal
NOORD NEDERLAND
OOST NEDERLAND
ZU ID NEDERLAND
NEDERLAND

16

1985
(ha)

Ontwikkeling
(%1

43 .183
49.059
92.242

44.494
50.817
95.312

3,0
3,6
3,3

10.872
4.401
10.058
3.842
5.885
35 .059

11.673
5.000
10.862
4.128
6.462
38.089

7,4
13,6
7,6
7,4
9,8
8,6

2.021
8.230
9.791
20.043
96.857
118. 122
152 .070
514.395

2.289
8.838
11.011
22.137
102.30 1
127.689
159. 126
544.653

13 ,3
7,4
12,5
10,4
5,6
8,1
4,6
5,9

Voor het nie1 . dan wel niet op tijd - realiseren van de beleidsdoelen kunnen de
volgende oorzaken worden genoemd:
inhoudelijke problemen waarbij onderschatting van de volume ontwikkelingen (auto's,
veestapel, afval) en het opduiken van nieuwe/extra milieuproblemen (verdroging,
ozon, bodemsanering bedrijfsterreinen, etc.) hand in hand gaat met overschatting van
de

technische

mogelijkheden

om

de

problemen

op

te

lossen

(grootschalige

mestverwerking, waterbodemreiniging, etc.).
financiële problemen (kosten-onderschatting bij sanering waterbodems, EHS)
organisatorisch

getinte

problemen;

rijksnota's,

zijn

onderling

niet overal

goed

afgestemd en de provincies maken nogal eens een vrije vertaling van het rijksbeleid .
Welke van deze drie oorzaken het meest belangrijk is, is niet direct aan te geven. In
het kader van deze bijdrage worden alleen de organisatorische problemen verder
uitgewerkt.

3

AFSTEMMING TUSSEN EN INTERPRETATIE VAN RIJKSNOTA'S

De

vorige

paragraaf

beschreef de

voortgang

binnen

de

diverse

onderscheiden

beleidsterreinen. AI deze rijksnota's worden echter beschouwd als min of meer
'integrale' nota's voor

onze

fysieke

omgeving.

Derhalve

mag

minimaal

worden

verwacht dat deze plannen onderling niet strijdig zijn . Toch is ook dat maar ten dele het
geval: Tabel 4 brengt de 'verkokering' van ons omgevingsbeleid in beeld. Daartoe zijn
belangrijkse overeenkomsten en

verschillen tussen

de verschillende vormen

van

rijksbeleid geordend naar 'motief' (volksgezondheid, natuur, etc,). 'milieu-compa rt iment'
(lucht,

bodem,

grondwater,

oppervlaktewater,

etc.l,

'aantasting'

van

het

milieu

(verzuring, versnippering, etc.) en 'type maatregelen'.
Het is een onoverzichtelijke lappendeken. De regionale uitvoerder van dit beleid, die met
deze lappendeken wordt geconfronteerd, moet kennelijk zelf één en ander creatief
integreren. Een voorzichtige conclusie luidt dan ook dat de beoogde samenhang in het
rijksbeleid ten aanzien van de fysieke omgeving nog de nodige afstemming verdient;
"overlappen" en "gaten" zijn evident.
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Tabel 4: De verkokering van het ' omgevingsbeleid ' in beeld .
Er bestaan vele overlappen en gaten in het rijksbeleid ten aanzien van de
fysieke omgeving. Het overzicht illustreert de noodzaak tot meer afstemming
van het rijksbeleid ten aanzien van de fysieke omgeving .

• = hoofdzaak

_

=

bijzaak

VINEX NBP
OMGEVINGSKWA LI TE IT, WAAROM?
(motief parameters)
• vo lksgezondheid
• natuurfunctie
• opbrengst functies

• aantrekkelijkheid
WELK OMG EV INGSDEEL STAAT CENTRAAL?
(doelparameters)
• lucht
• bodem
• grondwater
• oppervlaktewater
• natuur

• landschap
• artefactiee l milieu
WELKE 'AANT ASTENDE' PROCESSEN STAAN
CENTR AAL? (conditionerende parameters)
• kli m aatverande ri ng
•
•
•
•
•

verzu ring
vermesting
ve rspreiding stoffen
afva l
verdrogi ng

• stank-/ geluidshinder
• areaalvermindering (verstedelijking)
• ve rsnip pering

• schaa lve randering (landscha p )
WE LK T YPE M AATREGELEN ST AAT CENTRAAL?
(stuurparameters)
• reductie emissies stoffen
• reductie effect

(bekalken, plaggen, geluidswa l)
• speciale beschermingsgebieden
• algemene ruimtelijke ordening
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NW3 NMP +

•• • ••• •••
• ••
•
•
•- •- - •
•
•
• -- •• •••
-• •- • ••• •-

•
•

• •

--

Het Rijk heeft zelf ook ingezien dat dit toch moeizaam is, en is gestart met een
gebiedsgeintegreerd spoor, dat echter alleen nog in de zogenaamde ROM-gebieden op
beperkte schaal wordt uitgeprobeerd.

Hierboven is de algemene afstemming tussen de nota's besproken. Wanneer we de
onderlinge afstemming tussen de verschillende beleidsvelden op een aantal punten in
detail bestuderen blijkt ook hier hoe moeizaam dit is. Achtereenvolgens zullen
voorbeelden worden gegeven van de verschillende relaties:

afstemmingsrelatie Natuur· Ruimtellïke Ordening
De VINEX (Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra) is volgend ten aanzien van recent
vastgesteld en door de Tweede Kamer aanvaard beleid. Dit geldt onder andere voor het
NMP-(plusl en het NBP.
Het is daarom opvallend dat de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) uit het NBP niet
rechtstreeks is opgenomen in de VINEX. Bij vergelijking van de Koersbepaling Landelijke
Gebieden met de EHS vallen een aantal zaken duidelijk op (Figuur 1. p. 12). Het eerste
wat opvalt is het feit dat delen van de EHS in gele (landbouwrichting gevend) en bruine
(mozaïk van functies) koersgebieden liggen.

Door de ligging van delen van de EHS

binnen gele en bruine koersen bestaat de kans dat realisering van de EHS in gevaar
komt. Dit geldt met name voor die gebieden waarin sterke scheidingen in het
waterbeheer moeilijker zijn te realiseren en waar milieuproblemen zich voordoen als
gevolg van atmosferische deposities (bijvoorbeeld ammoniak). Datzelfde probleem doet
zich voor in die situaties waar groene koersgebieden grenzen aan gele en bruine
koersgebieden .
Verder is het opvallend dat in de groene koersgebieden, waarin het grootste gedeelte
van de EHS ligt, bepaalde activiteiten worden toegelaten die, afhankelijk van aard en
omvang, nadelig kunnen zijn voor natuur en landschap (Tabel 5).

Tussen de EHS en de koersbepaling is een groot verschil in ruimtelijke uitwerking qua
gedetaileerdheid. Voor de realisering van de EHS is nauwkeurig in het NBP aangegeven
welke maatregelen hiervoor nodig zijn. In de koersbepaling zijn de omvang van zowel

milieu belastende als milieugevoelige activiteiten onvoldoende gekwantificeerd. Dit is
eigen aan de koersbepaling waarin de koersen (de groene koers in mindere mate) een
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compromis beeld zijn van de mogelijkheden en problemen in de bepaalde gebieden; dit
betekent dat bij de werking in de praktijk de conflicten, die nu verdoezeld zijn in deze
compromisbeelden, in versterkte mate bij de lagere overheden op hun bordje te recht
komen .

Tabel 5: De in de verschillende koersgebieden wel of niet toegelaten functies en de
daarbij behorende maatregelen en milieukwaliteit (Dauvellie r et al. , 1990).
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KOERS

PULL·FUNCTIES

PUSH -FUNCTIES

groen

natuur en in de droge gebieden:
extensieve vormen van bosbouw,
openluchtrecreatie, toerisme,
bestaand m ilitair gebruik en
winning van diepe delfstoffen

in 'droge' koersgebieden: nieuwe
vormen van verstedelijking,
intenSieve recreatie, grootschalige
Infrastructuur, winning van
oppervlaktede lfstoffen; zonodlg
sanering van bestaande bovenstaande
vormen natte gebieden: delfstofwinning ,
infrastructuur, windturbines, andere
bouwwerken en milltaÎr gebruik worden
vermeden en zonodig gesaneerd

blauw

combinaties van agrarisChe
productie met bepaalde vormen
van recreatie en toerisme,
natuurbeheer, bosbouw, landschaps
beheer en watervoorziening. Voor
de natte gebieden combmatles van
drinkwaterwinning, scheepvaart,
zandwinning, watersport, Visserij
en natuurbeheer;

ontwikkeling van grootschalige
verstedelijking, mfrastructuur en
geconcentreerde productiecomplexen
van intensieve landbouw;

bruin

grondgebonden landbouw,
natuur kerngebied en en recreatieen bosgebieden in grotere eenheden,
grootschalige infrastructuur,
wIndturbineparken en nieuwe
militaire oefenterremen.

geel

(glas)tuinbouw, boomkwekerij,
natuur, recreatie, energievoorZiening
bloembollenteelt, intensieve
veehouderij, laboratoria,
mest verwerking sfabrieken, veilingen,
opslag- en overslagbedrijven,
openluchtrecreatie, technologIetoerisme, windturbines, biogasmstallaties, energiecentrales

voor grote wateren met blauwe
koers worden grootschalige en
vanuit milieu -oogpunt riskante
actiViteiten zoals inpo ldering,
inrichting van grote windturbines
en delfstofwinnIng .

vervolg Tabel 5:
KOERS

MILIEU-KWALITEIT

BIJBEHORENDE MAATREGELEN

groen

bijzondere milieu -kwaliteit

optimalisering van hydroloQlsche
omstandigheden voor ontwikkeling
ecosystemen: herstel van natuurlijke
dynamiek van kwel stromen en van
waterretentie; weren van gebiedsvreemd water en terugdringing van
belasting door verontreinigings bronnen binnen het gebied tot
niveau's die weinig verschillen van

wat nature aanwezig

IS.

Luchtverontreiniging door regionale
bronnen wordt tegengegaan.
blauw

algemene milieu-kwaliteit

generieke rijksbeleid m.b.t. gewasbeschermmgsmiddelen, mest, NH:/emissie en fosfaatverzadigde gronden
is uitgangspunt. Verder worden
kwel stro men hersteld , de water retentie bevorderd en in principe
gebiedsvreemd water geweerd.

bruin

algemene milieu -kwaliteit

goede peilbeheersing . Voor kwetsbare
functies binnen deze geb ieden dienen
afgescheiden watersystemen te worden
gecreëerd door technische maatregelen
en/of door een goede lokatie van
gebruiksfuncties binnen het
watersysteem.

geel

algemene milieu-kwaliteit

optimalisering van technIsch hydrologische produktievoorwaarden :
voldoende grond en oppervlaktewater
beschikbaar, peil beheer , kwaliteit
proces-water, nagaan mogelijkheden
voor recycling en compartimentering.
Agrarische bebouwing zoveel mogelijk
geconcentreerd en aansluitend op
stedelijke bebouwing en infrastructuur. Infrastructuur zoveel
mogelijk vla water en rails.

afstemmingsrelatie Milieu - Ruimtelijke Ordening

In

het

milieubeleid

verschuift

de

aandacht

van

probleem(vJerkenning

naar

het

formuleren van passende maatregelen. In vergelijking tot 'generieke' milieu be leidsmaatregelen zou de effectiviteit en efficiëncy van milieumaatregelen vergroot kunnen
worden

indien

deze

maatregelen

afgestemd

zouden

worden

op

de

regionale

differentiatie in zowel de draagkracht van gebieden (kwetsbaarheid van functies,
abiotische

gevoeligheid

gebieden)

alsmede

de

(cumulatieveJ

milieubelasting

van
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gebieden. Met name voor de landelijk gebieden zou dan duidelijk worden voor welke
gebieden het generieke beleid nu en op termijn (milieuverkenningen) tekort schiet en
voor welke gebieden het rendement van het generieke milieubeleid zou kunnen worden
verhoogd met aanvullende gebiedsgerichte maatregelen, zoals bescherming van extra
gevoelige "schone' gebieden, sanering van piekbelastingen etc. In het stedelijk gebied
zijn de realiseerbaarheid van milieunormen voor de daar aanwezige milieuproblemen
(voornamelijk problemen die vallen onder de thema's verstoring en verspreiding) een
groot probleem. Een voorbeeld hiervan zijn de veiligheidsnormen die gelden voor het
vervoer van gevaarlijke stoffen op spoorwegemplacementen en die grote beperkingen
opleggen aan een milieuvriendelijk locatie beleid van gemeenten.

Bij de milieuanalyse zoals die gebruikt is bij de Koersbepaling Landelijke Gebieden
(Herngreen et al., 1 9901 kunnen de volgende kanttekeningen geplaatst worden.
Er is niet systematisch gekeken of bij de huidige, laat staan bij de toekomstige
milieubelasting en de daaruit voortvloeiende regionale milieukwaliteit, de beoogde
functies

wel

(duurzaam)

kunnen

voortbestaan.

Dit

is

opvallend

omdat

in

de

milieuanalyse voor de groene koersgebieden een bijzonder milieukwaliteit (BMKJ en voor
de overige koersen een algemene milieukwaliteit (AMK) vereist wordt.
Kwantitatieve confrontaties van huidige en toekomstige belastingen aan de normen van

AMK of BMK worden nauwelijks gedaan. Bij de milieuanalyse is te weinig aandacht
besteed aan de toekomstige milieukwaliteit; het tijdskarakter van de milieuproblemen

wordt niet uitgewerkt. Toch richt de koersbepaling zich op het platteland anno 20 15.
Impliciet wordt de suggestie gedaan dat met de vermindering van de 'interne' en
'externe' milieubelastingen de gewenste milieukwaliteit wordt bereikt. Hieraan wordt
voorbij gegaan aan het feit dat bepaalde effecten van milieuproblemen onomkeerbaar

zijn en dat bepaalde milieubelastingen een groot naijlings-effect hebben (bijvoorbeeld
fosfaat in water bodem en landbouwgronden, bestrijdingsmiddelen die onde rweg zijn
naar het grondwater, de uitputting van de buffercapaciteitl. Deze effecten zul len echter,
zelfs bij de meest rigoreuze reductiescenario's IRIVM, 1988, 19911 decennia lang
zichtbaar blijven en gevolgen hebben voor de koers van de ruimtelijke ordening en de

Koersbepaling Landelijke Gebieden.

afstemmingsrelatie Milieu · Natuur
Het milieubeleid dient, tezamen met andere beleidsvelden, de basiscondities te creëren
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voor onder meer een succesvolle realisatie van het naWur- en landschapsbeleid. Het

beleid

dat voortkomt

uit

het

NBP

is

mede tot

stand

gekomen op

basis

van

verwachtingen ten aanzien van de toekomstige milieukwaliteit . Deze toekomstige
milieukwaliteit is in Tabel 2 weergegeven. Hieruit blijkt dat het milieubeleid onvoldoende
oplossingen biedt (met name voor de bodem-, grondwater- en klimaatproblematiek) om
binnen de gestelde tijd de basiscondities te creëren die noodzakelijk zijn voor een
succesvol natuur- en landschapsbeleid. Oe Natuurbeschermingsraad concludeerde dan
ook dat voor de veiligstelling van natuur- en landschapswaarden onder de toekomstige
milieucondities minder tijd beschikbaar is dan bij de opstelling van het NBP werd

aangenomen (twintig jaar in plaats van de in het NBP aangekondigde 30 jaarl. Om de
doelstellingen van het NBP toch te realiseren is een intensivering en versnelling

noodzakelijk van de maatregelen uit het NBP (Natuurbeschermingsraad, 1992). Door
gelijktijdige

versnelde

verbindingszones
effectgerichte

realisatie

tussen

van

gebieden,

maatregelen

grote

en

hydrologische

kunnen natuur en

aaneengesloten
isolatie,

kerngebieden,

buffering,

landschap gevrijwaard

bron-

en

worden van

nadelige milieu-effecten. Buiten de EHS zijn aanpassingen in de wijze van grondgebruik
en ecologisering van grondgebruik voorbeelden van maatregelen die nodig zouden
kunnen zijn om de kwaliteiten van natuur en landschap, ondanks het optreden van
milieu-effecten, veilig te stellen.

afstemmingsrelatie Water - RuimtelIjke Ordening

Oe relatie ruimtelijke ordening - waterhuishoudkundig beleid is vele jaren onderbelicht

geweest. Het gebruik van de " droge ruimte" bepaalde in vrijwel alle gevallen de situatie
waarin het water terecht kwam. Landbouw bepaalde bijvoorbeeld het grondwaterpeil,
en de eventuele inlaat van gebiedsvreemd water. Ook onttrekking van grondwater voor

de drinkwaterproduktie speelde een rol in de verdroging. Enige door Kuijpe rs (1991)
vermelde voorbeelden van discrepantie tussen ruimtelijke ordening en waterhuishoud-

kundig beleid zijn :
Oe

uitb reiding

van

"land-gerichte"

functies

in

het

Ijsselmeer;

gedeeltelijke

inpoldering, uitbreiding militaire oefenterreinen, woningbouw, toeristisch recreatieve
plannen, gasboringen en aanleg van een windturbinepark. Dit vraagt om zonering.
Ook voor kleinere wateren in een ruimtelijke visie belangrijk.
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Potentiële bollenteeltlocaties zijn gepland in infiltratiegebieden, hetgeen belasting van

bestrijdingsmiddelen naar het grondwater tot gevolg zal hebben.
Het schaarser worden van voorraden schoon oppervlakte- en grondwater impliceert dat
ruimtelijke ordening meer en meer moet worden afgestemd op een integrale visie,
waarbij de functietoekenning van watersystemen niet vergeten kan worden.

afstemmingsrelatie Water - Natuur
De droogmaking van de

Bethunepolder leidde

tot

wegzijging van

water

uit de

Loosdre chtse Plassen . Het mede door verdamping ontstane watertekort in de plassen
werd aangevuld met water uit de Vecht. Dit leidde tot ernstige eutrofiëring van de
plassen (van Liere et al., 1989 ). Oe veel dieper gelegen polder trok ook het water van
de Goois-Utrechtse stuwwal aan, dat oorspronkelijk omhoog kwelde in het gebied
oostelijk van de plassen en polder. De daar gelegen trilvenen werden door de verdroging

en het hoge stikstof- en

fosforgehalte van het gebiedsvreemde water bedreigd.

Natuurbesche rmers pleiten voor terugkeer van de kwel, bijvoorbeeld door het inunderen

van de Bethunepolder (Wassen et al., 1989 1.

Modelberekeningen toonden echter aan

dat onder water zetten van de Bethunepolder de waterkwaliteit van de Loosdrechtse

Plassen niet ten goede komt (Gulati & van Liere, 19921. In dit geval komen dan
waterkwaliteit en "t errestische" kwaliteit met elkaar in conflict.

afstemmingsrelatie Water - Milieu
De verschillende nota's,

waarin de normen voor water en waterbadems

werden

vastgelegd varieerden in de afgelopen 20 jaar zowel in terminologie als in getalswaarde.

In de Indicatieve Meerjaren Programma's Water (VROM, 1975, 1981, 1985al werd de
basiskwaliteit gedefinieerd, en was sprake van grens- en streefwaarden voor water. In

het "Besluit 3.11.83"

(VROM,

19831 was sprake van functieger ic hte kwaliteits-

doelstellingen voor water. In de Milieu Voortgangs Rapportage (VROM, 19881 kwamen
de referentiewaarden voor waterbodems naar voren. Het IMP Mileubeheer (VROM,
1985bJ had voor water en waterbodems grenswaardes, richtwaardes en streefwaardes,
terwijl voor waterbodems een interventiewaarde werd opgevoerd. In Zorgen voor

Morgen (RIVM, 1988) kwam naast de grens- en streefwaarden ook nog een referentiewaarde voor water naar voren. De erbij horende waarden hoefden niet per sé gelijk te
zijn aan andere nota's, die de zelfde terminologie gebruikten (Tabel 6), integendeel. In
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de Derde Nota Waterhuishouding (V&W, 1989) kreeg men te maken met AMK 2000
(Algemene Water Kwaliteit te bereiken in 2000) voor water en waterbodem, en
toetsingswaarden en signaleringswaar den voor de waterbadem. In de MILBOWA nota
(VROM , 1991 ) werd een poging gedaan om de normering te standariseren om verdere
verwarring te voorkomen.

Bij PAK en PCB lag de zaak nog iets ingewikkelder. Het IMP Water 1980-1984 (VROM,

+ PCT «10 ng/I) voor

1981) had een 'absolute norm' voor PAK «200 lig/ I) en PCB

water. Dat werd in het IMP Water 1985-1989 (VROM, 1985a) een 'mediaan som ' PAK
« 100 IIgII) en PCB «7 ng/I). De Derde Nota Waterhuishouding (V&W, 1989)

definieert geen AMK 2000 voor water voor totalen of mediaan PAK en PCB, maar geeft
individuele waarden voor een aantal PAK en PCB voor waterbodems. Via de zwevende

stof concentratie kan de norm voo r water worden afgeleid. Ook wordt 0 . 6 mg / kg voor
de "6 van Borneff" gegeven. De MILBOWA nota (VROM, 1991 ) geeft individuele grensen streefwaarden voor water en waterbodem, waarbij onderscheid gemaakt wordt
tussen nieuw gevormd sediment en grond/sediment. Uit de gegeven waarden is geen
waarde voor de "6 van Borneff" af te leiden.

Tabe l 6: Normen van enige nutriënten en zware metalen.

Bron

P
N
(mg.r-', (mg.l"')

Cd

Cu

(tlg· 1 "

(pg.I-',

0.20

2.0

2.5

50

Zorgen voar Morgen referentiewaarde 0.15
streefwaarde
0.05
grenswaarde

5.6
1 .0
1.5

50

0.20

3

0.05
0.20
0.D1
0.06

3
3
1
1.3

IMP's

Derde Nota
Waterhuishouding

MllBQWA

TermInologie

basiskwaliteit

AMK 2000
streefw.
grensw.
streefw.
grensw.

0 .15

2.2

(tOt)
(tot)
(oPQ)
(opg)

Kortom, helderheid in afleiding, toepassingsgebied en status van de verschillende
normen in de respectievelijke nota's is ver te zoeken.
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Oe provincies maken zo ongeveer van elke rijksnota een provinciale uitwerking. Deze
provinciale uitwerking is soms een zeer vrije interpretatie van het rijksbeleid (Figuur 2,

p. 291. De vraag is of de regionale beheerder die al dat goed bedoelde beleid binnen zijn
gebied met uitvoeren nog wel weet welke kant hij op moet na vier niet al te goed
afgestemde rijksnota's en vervolgens vier provinciale vertalingen van deze rijksnota's.
Om maar niet te spreken over een interprovinciale regionale beheerder.

Wat dit betreft spreken de eerste ervaringen met de ROM aanpak boekdelen (Kuijpers,

19911:
- het vigerend beleid (sektor en facetl is neergelegd in minimaal 200 beleidsdocumenten, excl. bestemmings- en inrichtingsplannen.
- in de rijksnota's zijn doelstellingen niet alleen ambitieus en dubbelzinnig. maar ook
gebrekkig geoperationaliseerd, hetgeen leidt tot legio interpretatiemogelijkheden.
- verschillende beleidsplannen lopen niet synchroom en er zijn verschillen in
concretisering van de te bereiken doelstellingen.

Kortom:

de beleidsmakers bepleiten wel dat nota's "haasje over" spelen of zijn

"gezwaluwstaar" , maar dat maakt van de uitvoerders van het beleid nog geen

hordelopers. Zeker is dit niet het geval als de horden steeds dichter bij elkaar worden
gezet.

4

CONCLUSIES EN DISCUSSIE

Worden de

interacties

tussen de vier milieu

gerelateerde beleidsterreinen vanuit

technisch-inhoudelijk standpunt beoordeeld op samenhang en consistentie, dan komen
daarbij verschillende conclusies naar voren die niet zonder betekenis zijn voor de
bestuurlijke kant van de respectievelijke beleidsterreinen:
1) Eén rijksnota per acht jaar en één daaraan gekoppelde provinciale nota zouden
toereikend moeten zijn om het omgevingsbeleid in Nederland richting te geven. Dit in
plaats van de vier rijksnota's en de provinciale vertalingen daarvan per vier jaar.
2) In deze nota's zouden de vier genoemde terreinen geïntegreerd moeten zijn om als
éénduidige instructie te dienen voor de uitvoering van het beleid. Integraal
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waterbeheer moet daarbij gezien worden als een tussenstation naar integraal
omgevingsbeheer . Het huidige Waterschap zou dan kunnen uitgroeien tot een
omgevingsschap.

Een belangrijk aspect bij de beoogde integratie blijft echter de afweging van de
verschillende belangen. Zowel vanuit technisch-inhoudelijk als bestuurlijk oogpunt is er
voor

veel

te

zeggen

de

tegenstelling

tussen

het

milieu-natuurbelang

en

het

'economisch' belang, waarbij milieu en ruimte ge- en verbruikt worden, expliciet
zichtbaar te maken.
In

het

proces

van

planvorming

zullen

dan

de

'restrictieve',

milieu-

en

ruimtebeschermende functies helder onderscheiden moeten worden van de 'actieve',
milieuverbruikende

functies

zoals

stedelijke

ontwikkeling,

infrastructuur

en

milieuverontreinigende activiteiten (incl. landbouw) . De 'restrictieve' dan wel 'actieve'
aard van de verschillende departementale functies op het gebied van milieu-, water- en
natuurbeheer en de daarbij behorende ruimtelijke aspecten zouden los gezien moeten
worden van de infrastructuur en ontwikkelingsgerichte (o.a. economische) aspecten
van ruimtelijke ordening en waterbeheer. Uit de

.~ 0nfrontatie

van 'restrictieve' en

'actieve' departementale functies, komt dan een integraal ... -ngevingsplan tot stand.

Dit omgevingsplan beschrijft dus op nationale schaal de globale functietoekenning. de
daarbij vereiste milieukwaliteiten en de toelaatbare,

in beginsel natuur en milieu

bedreigende activiteiten, als resultaat van een expliciet zichtbaar gemaakte afweging.

Het omgevingsplan wordt voorzien van randvoorwaarden voorgelegd aan de (wellicht in
aantal

beperkte)

provincies

die

het

plan

van

meer

detail

voorzien.

Het

aldus

gerealiseerde omgevingsplan is bindend voor gemeentelijke overheden.

De uitvoering van het 'omgevingsbeheer' , inclusief de daaraan verbonden vergunningverlenning

en

handhaving, zou

dan in handen gelegd kunnen

worden van

een

'omgevingsschap' als erfgenaam van één of meerdere waterschappen. De productieve
functies van een verantwoord omgevingsbeheer, bijvoorbeeld de drinkwatervoorziening,
zou het omgevingsschap een gezonde financiële basis kunnen verschaffen. Openbare
nutsbedrijven voor bijvoorbeeld afvalverwerking zouden onder het omgevingsschap
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moeten

ressorteren.

De

rol

van

de

huidige

regio's

wordt

dus

deels

in

deze

omgevingsschappen opgenomen, de rol van gemeenten zou zich dan dus beperken tot
'actieve' /economische en sociale functies, alles binnen de randvoorwaarden van het
provinciaal gedetailleerde omgevingsplan.

De werkwijze is weergegeven in Figuur 3. In de figuur zijn de huidige departementen
onderscheiden naar 'actieve' en 'restrictieve' functies. Technisch inhoudelijk zou het
grote winstpunt liggen in de grote mate van consistentie die op rijks, nationaal en op
uitvoeringsniveau wordt gegarandeerd.

algemene funkties
Az BiZa BuZa
OWC Defensie

actoren
Econ.Zaken
Landbouw
Sociale Zaken
Verkeer

J

omgevingsplan
lange + korte termijn

restrictoren
Financiën
Volksgezondheid
Milieu
Natuur
Waterstaat

I
provincies

omgevingsschappen
incl. vergunningverlening

Figuur 3: Werkwijze omgevingsschappen.

Nog transparanter zou de afweging worden als bij toekomstige departementale (her-)
indelingen recht gedaan zou worden aan de (natuurlijke) tegenstelling tussen 'actieve'
en 'restrictieve' functies in het departementale rollenpatroon; de afweging tussen
'economieontwikkeling en milieu' zou hiermee immers ook op rijksniveau zichtbaar
gemaakt kunnen worden.

28

Figuur 2: Ontwikkelingsperspectief voor de provincie Noord-Holland.
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waterbeheer

voor

het

WAT VOEREN (WATER)BEHEERDERS UIT?

A.J.M. Overga ag

SAMENVATTING

De emissies van stoffen zijn de afgelopen decennia sterk toegenomen. De bouw van
afvalwaterzuiveringsinstallaties is een bijdrage aan de oplossing, maar dit blijkt niet

genoeg te zijn. De waterbeheerders ontdekken steeds meer de beperkingen van hun
instrumentarium. Diffuse lozingen en andere stoffenroutes belemmeren het realiseren

van de doelstellingen. Vanuit de stofstromen gezien hebben de waterbeheerders belang
bij maatregelen in andere compartimenten .

De laatste jaren is naast het emissies paar ook het gebiedsgerichte spoor in ontwikke ling. In de verschillende nota ' s worden gebieden vanuit een verschillende invalshoek
gedefinieerd. Voor het water worden in de provinciale plannen functies en

b~f.temmin 

gen vastgelegd. Door te werken in gebieden wordt het mogelijk om maatregelen beter
op elkaar af te stemmen, waardoor eerder een gewenst eindresultaat wordt bereikt.
Door van klein naar groot te werken wordt enerzijds ervaring opgedaan en anderzijds
kan aan derden en betrokkenen aangetoond worden wat het resultaat is van geleverde
inspanningen. Een belangrijk aspect van gebiedsgerichte aanpak is dat snel een
commitment met regionale en locale instanties kan worden bereikt. Dit is van groot
belang omdat het welslagen van integrale projecten veelal afhankelijk is van inbreng en
activiteiten van veel verschillende partners. Hier komt duidelijk naar voren dat het
geheel meer is dan de som der delen. Aan de hand van de ervaringen bij het project
Nieuwkoopse Plassen zullen enkele algemene aandachtspunten voor het welslagen van
een project worden genoemd.

Dankzij veel goede wil en inspanning van velen is iets bereikt. Dit is de kracht van dit
type projecten, maar het is tevens de zwakte ervan. Integraal waterbeheer laat zien dat
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het haalbaar is, maar geeft tevens aan dat velen sectoraal bezig zijn met onze omgeving
en makkelijk langs elkaar heen kunnen werken. Een verdere bestuurlijke integratie is een
wenkend perspectief waarbij het waterschap minder eng naar alleen het water kijkt,
maar ook naar de omgeving. Staatsrechtelijk blijft het een waterschap, maar dan met
integratie van milieu en omgeving. Bijvoorbeeld een omgevingschap.

INLEIDING

Elke zichzelf respecterende overheid heeft plannen gemaakt. Deze plannen worden
opgesteld vanuit verschillende invalshoeken; milieubeleid, natuurbeleid, landbouwbeleid,
waterbeleid, ruimtelijke ordening, etc. IV & W, 1989, VROM, 1989, VROM, 1990,
LNV, 1989). In elk van de plannen wordt getracht de relevante elementen uit de andere
plannen te integreren. Gaande van rijksniveau via het provinciale niveau naar

gemeente~

lijk en waterschapsniveau worden de strategische doelstellingen vertaald naar

uitvoe~

ringsplannen. Het is logisch dat in dat traject de integratie van aspecten en belangen
toeneemt.

Onvoldoende integratie zal

bij

de daadwerkelijke uitvoering pas echt

problemen geven. Juist op de uitvoering komt het aan. Zonder uitvoering gericht op
resultaat is alle plannenmakerij zonde van de tijd.

Om de gewenste waterkwaliteit te halen bewandelen waterbeheerders meerdere
sporen. In dit artikel komen het emissiespoor en het gebiedsgerichte spoor aan de orde.
Dit zijn ook twee belangrijke thema's in het Waterbeheersplan van Rijnland IRijnland,
1992).
Eerst zal worden ingegaan op stofstromen en wordt uitgelegd waarom waterbeheerders
met hun beperkte instrumenten binnen 10 jaar zullen vastlopen. Daarna wordt

ingege~

gaan op het gebiedsgerichte spoor, dat veel extra mogelijkheden biedt. Dit laatste
wordt uitgewerkt aan de hand van de ervaringen met de integrale

eutrofiëringsbestrij~

ding in de Nieuwkoopse Plassen. Alvorens dit te doen, is het van belang te signaleren
dat uitvoering van het beleid een proces van lange adem is, dat te vaak wordt verstoord
door politieke wensen van de korte termijn.
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2

EMISSIE- EN GEBIEOSGERICHTE AANPAK

Waterbeheerders zijn bijna 20 jaar bezig met het verbeteren van de waterkwaliteit. De
emissies ljjn in de afgelopen decennia uit de hand gelopen. Dat is nagenoeg vanzelf

gegaan en gaat nog steeds door, zeker waar het de diffuse bronnen betreft. Met het
vergunninginstrument en de heffingen is inmiddels veel bereikt. De bouw van afvalwaterzuiveringsinstallaties is een belangrijke bijdrage voor de oplossing. maar het blijft een

"end of pipe" -oplossing. Steeds duidelijker wordt dat het niet genoeg is. Veel stoffen
zijn niet biologisch afbreekbaar en bovendien lopen veel stoffen buiten het inzamelingsen zuiveringssysteem om; deze vormen de diffuse belasting van het (water-) milieu

(Figuur 1). Hierbij merken waterbeheerders steeds meer dat ze aan het eind van hun
WVO-latijn komen. Zuiveren tot het effluent aan de AMK-eisen voldoet geeft nog geen
goede

oppervlaktewaterkwaliteit.

Dit

komt

door

voortgaande

emissies,

die

niet

eenvoudig zijn te bestrijden. Dit kan technisch, juridisch, maatschappelijk of cultureel
bepaald zijn. Vanuit de emissie-aanpak gezien zal de waterbeheerder steeds meer
afhankelijk worden van maatregelen van andere instanties om de doelstellingen te
bereiken; overigens is het omgekeerde ook waar. Het terugdringen van de concentraties
van stoffen tot een bepaald niveau is een basisvoorwaarde om tot gebiedsgerichte
projecten te komen. Ook in gebiedsgerichte projecten zullen ongebreidelde emissies als
eerste moeten worden aangepakt. Als één van de eerste projecten in het kader van het
Groene Hart wordt een emissieproject voorbereid.

....
proces-geïntegreerd _

Figuur 1:

~.t.I"'in9.

middelen

end ot pipe - techniek

Schematische weergave van de verontreinigingsbronnen die de waterkwa liteit en de bodem kwaliteit beïnvloeden.
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3

STOFSTROMEN

Milieuproblemen ontstaan doordat de concentratie van stoffen in de verschillende
compartimenten uit balans is. Het vervelende van afval en emissies is dat het ontstaat,
maar dat je de niet afbreekbare stoffen nooit meer kwijtraakt. Je kunt er bij wijze van
spreken alleen nog maar mee kwartetten: Mag ik van lucht de PAK's, dan krijgt u van
water de beschoeiingen, of mag ik van afval het zuiveringsslib, dan krijgt u van
drinkwater het metaal koper. Alleen komt dit spel nooit tot een eind en zijn er alleen
maar verliezers. Hoewel zowel de 3e Nota Waterhuishouding (V & W, 19891 als het
Nationaal Milieubeleidsplan (VROM, 1989) een aantal invalshoeken kiezen, leggen beide
een sterk accent op het terugdringen van de emissies. Zolang er nog sprake is van
achterstandsituaties, zowel ten aanzien van vervuiling die ontstaan is uit het verleden
als die van het heden, zal de aandacht gericht moeten blijven op stofstromen. Doordat
de meeste stoffen min of meer in water of aan (stof)deeltjes in water of lucht kunnen
adsorberen, zullen nagenoeg overal alle stoffen voorkomen. De enige keus die er nog is
gaat over hoeveelheden en concentraties. Toetsend aan de AMK 2000 zijn voor veel
stoffen de concentraties nog te hoog.
Allerlei producten laten hun sporen na:

Product

Grondstof

Overlast

- zink

zinkerts

cadmiumlozing

- kunstmest

fosfaaterts

cad miu m-/fos faatlozing

- veevoer

cassave

mestoverschot

- drinkwater

koperlozing (leiding)

- regenwater

zinklozing (dakgoot)

Deze voorbeelden hebben alle als kenmerk dat het gaat om open systemen zonder dat
de emissies in diverse stadia voldoende worden opgevangen. In meer algemene zin kan
dit voorgesteld worden in een productcyclus (Figuur 2), welke laat zien dat er in alle
stadia sprake is van "lekkage". Dit laat zich eenvoudig vertalen in verlies van energie en
grondstoffen,

door

sommigen

afval

genoemd.

permanente bedreiging voor het (water)milieu.
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Genoemde

lekkages

vormen

een

AFVALKETEN of PRODUCTCYCLUS

productvraag
ontwerp
grondstoffen

emissies

productieproces

emissies

product
gebruik product

Figuur 2:

_

emissies

afdanken product

emissies

afvalverwerkmg

emiSSies

Emissies in de levenscyclus van producten.

In algemene zin zijn hier puntlozingen en diffuse lozingen aan de orde. Voor het milieu
maakt dit geen verschil. De puntJozingen worden aangepakt door emissie-eisen in
lozingsvergunningen op te nemen en deze te handhaven. De diffuse lozingen zijn veel
moeilijker aan te pakken. Zoals zo vaak het geval is, geldt ook hier dat de lozing bij de
bron moet worden aangepakt. In veel gevallen zal blijken dat de bron verder terug ligt
dan op het eerste gezicht wordt gedacht. In dit verband is het triest te moeten
vaststellen dat de norm voor fosfaat in de landbouw nog verre van ideaal is en dat de
norm voor stikstof in de landbouw nog geheel ontbreekt. Hoewel op enkele plaatsen
het oppervlaktewater wordt gezuiverd, denkt niemand nog aan het zuiveren van
regenwater, dat doorgaans niet voldoet aan de AMK-2000. Voor het verminderen van
de verontreinigingen via de atmosferische depositie is saneren aan de bron de enige
reële mogelijkheid.

In de verschillende nota's is sprake van reductiepercentages van 50 tot 90%. Dit is
evenwel een tussenstap want in de meeste gevallen zal uiteindelijk het percentage
tussen 90 en 99% moeten liggen. Dit is een andere illustratie van de stelling dat
waterbeheerders het niet alleen afkunnen. De integrale milieu-vergunning zal dan ook
een tussenstation zijn op weg naar verdere integratie.
In de tweede plaats maakt het duidelijk dat de diffuse verontreinigingen moeten worden
aangepakt. Derhalve ook vanuit deze invalshoek een pleidooi voor preventie. Het is
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dringend noodzakelijk inhoud te geven aan producten beleid en volumebeleid. Hier ligt
een politiek probleem; de normen zijn aangegeven, maar nu de consequenties. Ontwerpers zullen met schonere productieprocessen moeten komen; anderzijds mogen daarvan
geen wonderen worden verwacht.
Een integrale aanpak is gewenst: én schone producties en schone producten én anders
consumeren.

4

WISSELWERKING

Het voorgaande maakt duidel ijk dat emissies die in het milleu plaatsvinden het probleem
blijven. Afvalwaterzuivering is voor bepaalde stoffen nuttig en zinvol; voor de meeste

microverontreinigingen geldt dat zij niet of slechts gedeeltelijk worden aangepakt.
Daarnaast moet worden bedacht dat een deel van de afvalstromen (nog I niet in het
riolerings -/zuiveringssysteem terecht komen. Voor niet-afbreekbare stoffen zijn er drie
"oplossingen",

ofwel

"parkeerplaatsen":

zuiveringsslib,

oppervlaktewater

of

de

waterbodem. Dit laatste is gewoon baggerspecie, waarvan de kwaliteit inmiddels alle
aandacht vraagt. Het is een nog af te betalen hypotheek van de naoorlogse welvaart.

5

GEBIEDEN

Aanvankelijk werd gedacht dat de emissieaanpak als zelfstandig instrument voldoende
was om een vermindering van de verontreiniging te bereiken . Bij voortgaande sanering

blijkt dat dit aangevuld moet worden met andere maatregelen. Het gebiedsgerichte
spoor is een goed kader ter vergroting van de mogelijkheden om het gewenste doel te
bereiken: INTEGRALE PROJECTEN. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft er
intussen vijf in verschillende stadia van voorbereiding en uitvoering. Bij dit soort

projecten moet alles overhoop gehaald worden om het doel te bereiken. In de meeste
gevallen zijn er veel meer aspecten aan de orde dan de waterbeheerder met zijn huidige
instrumenten zelfstandig kan aanpakken .
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De gebiedsgerichte aanpak is de laatste vijf jaar op gang gekomen. In de verschillende
nota's worden gebieden vanuit verschillende invalshoeken gedefinieerd. Voor het water
worden in de provinciale plannen functies en bestemmingen vastgelegd. Hier zijn zowel
gebruiksfuncties als natuurfuncties aan de orde. Door te werken in gebieden is het
mogelijk alle invloeden in zo'n gebied in beeld te brengen en te kwantificeren. Door van
klein naar groot te werken wordt enerzijds ervaring opgedaan en anderzijds kan aan
derden getoond worden wat het resultaat is van geleverde inspanning. Het beoogde
eindresultaat zal eerder worden bereikt. Bovendien is het handiger om kleine projecten
als eerste aan te pakken omdat risico's kleiner zijn en het bestuurlijk draagvlak eerder
bereikt wordt. Zoals blijkt uit een vergelijking tussen het Nieuwkoopseplassen-project
en het Groene Hart-project. Een belangrijk aspect van gebiedsgerichte aanpak is dat
snel een commitment met regionale en lokale instanties kan worden bereikt. Dit is van
groot belang omdat het welslagen van integrale projecten veelal afhankelijk is van de
inbreng en activiteiten van veel verschillende partners. Hier komt duidelijk naar voren
dat het geheel meer is dan de som der delen. Aan de hand van de ervaringen bij het
project Integrale eutrofiëringsbestrijding Nieuwkoopse Plassen zal worden aangegeven
hoe samenwerking heeft geleid tot verbetering van de waterkwaliteit . Enkele deelelementen zullen als voorbeeld dienen voor gevonden oplossingen. Het aardige van het
begrip INTEGRAAL is dat het multifunctioneel is. Het is toepasbaar voor de inhoudelijke
kant (wetenschap/techniek) en voor de proceskant (bestuur/mensen). Van Dale zegt er
over: "-1. opzichzelf bestaand, een geheel uitmakend -2. waaraan niets ontbreekt, alles
omvattend in zijn geheel, volledig. "

6

NIEUWKOOPSE PLASSEN

Een voorbeeld van een gebiedsgerichte aanpak is het proefproject in de Nieuwkoopse
plassen. Dit project past in het Gemeentelijke Instandhoudingsplan, hierbij staat het
bereiken van waterkwaliteitsdoelstellingen centraal. De hoofdfunctie van het gebied is
natuur, met als ondergeschikte nevenfunctie recreatief medegebruik. Daarnaast dienen
de Nieuwkoopse Plassen de beroeps- en de sportvisserij, de rietteelt, de watervoorziening voor agrarisch gebruik, het transport over water en de lokale peilhandhaving van
stoepsloten rond de plassen. De waterkwaliteit in de Nieuwkoopse Plassen was slecht
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door vermesting; het water was groen en troebel. In de periode 1985 - 1987 is een
integraal eutrofiërings-bestrijdingsplan ontwikkeld om de plassen weer helder te maken,
waardoor waterplanten en de snoekstand zich weer goed kunnen gaan ontwikkelen. Bij
deze integrale aanpak - gericht op een sanering van alle fosfaatbronnen - hebben veel
organisaties en belangen een rol gespeeld . Zonder volledig te willen zijn, volgen hier een
aantal belangrijke actoren:
Unie van

Waterschappen;

Landbouw,

ministerie

Natuurbeheer en

Visserij;

van

Verkeer en

Waterstaat;

ministerie

ministerie van Volkshuisvesting,

van

Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer; provincie Zuid -Holland; provincie Utrecht; provincie NoordHolland; gemeente Nieuwkoop; gemeente Bodegraven; gemeente Woerden; regionale
directies RWS en LNV; waterschap De Aarlanden; waterschap Amstel en Vecht;
grootwaterschap van Woerden; hoogheemraadschap van Rijnland; Natuurmonumenten;
agrarische
ANWB;

verenigingen/

standorganisaties;

onderzoeksinstellingen;

visverenigingen;

adviesbureaus;

schaatsverenigingen;

particulieren

eigenaren / huurders;

jagers / stropers.

De maatregelen die in de Nieuwkoopse Plassen zijn getroffen komen \/oort uit de
gesignaleerde problemen (vermesting) en zijn primair gericht op de reductie van de
fosfaatbronnen. De getroffen maatregelen zijn als volgt samengevat:
1)

beperken van de hoeveelheid ingelaten water door het verminderen van onttrekkingen;

2)

verminderen van lekwater van sluizen:

3)

defosfateren van het inlaatwater, noodzakelijk voor het peilbeheer;

4)

rioleren van huizen, woonboten en drainagewater van de glastuinbouw;

5)

creëren van een waterscheiding tussen landbouw en natuur;

6)

eventueel

doorspoelen van

gebieden met

een

hoge

fosfaatnalevering

met

gedefosfateerd water.

Het project is uitgevoerd in de periode 1988-1989. De fosfaatbelasting is in 1990
gedaald van 0,92 tot 0,22 g P.m·'.j

1

(Van der Does & de Jong, 1992). De eerste

resultaten zijn veelbelovend. De waterkwaliteit verbetert, het fosfaatgehalte neemt af,
het doorzicht neemt toe en de snoekstand rond de open plassen ontwikkelt zich goed.
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Aan de hand van vier voorbeelden wordt aangeven hoe bij dit project met integraal
(water)beheer in de prakti jk met tegengestelde belangen is omgegaan.

De Nieuwkaapse Plassen beschikken over 2 inlaatpunten; één in het noordoosten bij de
Slikkerdammersluis en één in het zuidwesten bij de Ziendesluis (Figuur 3). Bij het

noordelijkste inlaatpunt kan 's zomers zwak brak water (± 300 mg CI.I·'I worden
ingelaten, terwijl dit bij het zuidelijk inlaatpunt zoet (± 100 mg Cl.r'l is. Met het oog op
de te ontwikkelen natuurwaarden had de Vereniging tot Behoud van Natuurmomumenten een voorkeur voor de inlaat van zwak brak water. Rijnland had echter ook belang bij
de inlaat van zoet water, ten behoeve van de watervoorziening van de glastuinbouw.
De discussie over de locatie keuze van het inlaatpunt is gevoerd door een werkgroep
van natuurwetenschappelijke deskundigen . Deze groep bereikte overeenstemming over
de inlaat van zoet water op basis van veldonderzoek, historisch water - en plantenonderzoek, verwachte macro-ionensamenstelling en waterplantenontwikkeling .
Een voorbeeld waarbij door inhoudelijk overleg consensus is bereikt.
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Een tweede voorbeeld is de wateronttrekking aan de Nieuwkaapse Plassen voor het
glastuinbouwgebied de Noordse Buurt. Het waterverbruik was bovenmatig. Van zeven
mogelijke oplossingen zijn er twee uitgewerkt ten behoeve van de besluitvorming. Eén

oplossing betrof de beperking van de bestaande wateronttrekking tot ± 30% van de
bestaande situatie,

waarbij wel gedefosfateerd water aan de glastuinbouw werd

geleverd. Een alternatief omvatte een nieuw aan te leggen zoetwateraanvoer met een
maximale capaciteit van

± 70% van de bestaande onttrekking. Deze laatste oplossing

was technisch kwetsbaar en bovendien kostbaar. Op grond van een kostenafweging

heeft de opdrachtgever van het project gekozen voor de reductie van de onttrekking tot
± 30%. Dit gaf echter aanleiding tot bestuurlijke, juridische en financiële problemen.
Het uitoefenen van bestuurlijke druk heeft er uiteindelijk toe geleid dat de geëiste

reductie sinds 1990 is gerealiseerd.

Een derde voorbeeld betreft de aanleg van een waterscheiding tussen landbouw en
natuur. Rond één van de af te sluiten verbindingssloten bestonden sterk tegengestelde

belangen. Zo werd geëist dat de verbinding:
open bleef in verband met de vist rek;
dicht moest in verband met de verschillen in waterkwaliteit;
open bleef voor de passage van sneeuwvegers;
geen doorvaart had voor vaartuigen;
veilige en zichtbare constructiewerken had, dat wil zeggen geen werken onder
water.
Deze tegenstellingen zijn opgelost door een constructie, waarbij aan alle eisen is

voldaan. In dit voorbeeld bleek dus een technische oplossing voldoende voor de
integratie van alle belangen.

Als vierde voorbeeld kan genoemd worden de riolering van ongezuiverde lozingen van
huizen en woonboten langs de plassen en in de rivier de Meye in het agrarisch gedeelte.
De vervuiling van de Meye, door

uit~

en afspoeling en ongezuiverde lozingen, werd door

de waterscheiding om de plassen heen geleid. De bewoners langs de Meye eisten als
compensatie voor de waterscheiding riolering van de lintbebouwing. De financiering van

de rioleringen bleek het feitelijke struikelblok. Ondanks financiële bijdragen van de
waterkwaliteitsbeheerders in de transportkosten van het afvalwater voor de riolering
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van de Meye en een provinciale bijdrage voor de riolering van de woonboten, vond de

gemeente Nieuwkoop de kosten nog te hoog. De gemeente stelde Rijnland als trekker
van het project voor de keuze: rioleren van de woonboten of rioleren van de Meye.

Beide tegelijk kon niet.

Voor Rijnland echter betekent een integrale aanpak onder

andere alle vervuilingsbronnen aanpakken, zodat de gemeente voor de keuze werd

gesteld: alles rioleren of het project kan niet doorgaan. In dit voorbeeld werd dus een
belangenconflict uitgevochten op basis van macht. In dit geval de macht van het
nietsdoen, zoals bekend een effectief beleidsinstrument. De bebouwing langs de Meye
en 80% van de woonboten zijn inmiddels aangesloten op het rioolstelsel. De overige
woonboten zullen het Nieuwkoopse plassengebied moeten verlaten.

Aan de hand van deze voorbeelden is geïllustreerd hoe integraal (waterlbeheer in de
praktijk haalbaar wordt gemaakt. De huidige zorg is echter niet alleen de haalbaarheid
van integraal (water)beheer, maar ook de instandhouding ervan in de praktijk.

Een klein voorbeeld.
Het heeft veel moeite gekost om de woonboten te rioleren. Zelfs de minister van V&W
moest er aan te pas komen,

als hoofd van de PTT,

om aan woonboten op de plas

postcodes te kunnen geven. Dit was weer nodig om aan een criterium voor rijkssubsidie
te kunnen voldoen. Nu deze problemen zijn opgelost vormt de toename van de
recreatiedruk met onder andere nog toegestane ongezuiverde lozingen via een onderwatertoilet vanuit recreatievaartuigen een serieuze bedreiging.

7

SLOTBESCHOUWING

Het project Nieuwkaapse Plassen laat zien dat dit soort projecten er ook komt zonder
alle mooie plannen van Rijk en Provincie over het Groene Hart. Een brede taakopvatting
en initiatieven gericht op daadwerkelijke uitvoering van een gebiedsgericht project zijn
belangrijk. De voorbeelden geven alle aan dat bijdragen van vele betrokkenen van

belang zijn om het gestelde doel te bereiken. Er zijn veel mogelijkheden om het project
te frustreren maar evenzoveel mogelijkheden om resultaten te bereiken. De praktijk laat
zien dat het kan. Het vereist wel een positieve instelling van alle betrokkenen ten
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opzichte van het project. In een bestuurlijk/ambtelijke omgeving is het van groot belang
dat de betrokken besturen zich in een vroegtijdig stadium uitspreken over hun opvattin gen over het project. Hierdoor wordt bereikt dat de deelnemers in het project met elkaar
een gezamenlijk project uitvoeren. Bij een dergelijk project zijn er altijd partners die er
gemak van hebben en partners die er last van hebben. Zij zullen het samen eens
moeten worden. Daarom is het van groot belang dat de leiding van het project in staat
is verbindingen te leggen en ogenschijnlijke tegenstellingen te overbruggen. Om de
kansen hierop te vergroten , kan niet genoeg benadrukt worden dat in de eerste stadia
van het project veel aandacht besteed wordt aan de technisch / inhoudelijke aspecten
van het project. Weliswaar zijn

procedurele, juridische, financiële en bestuurlijke

aspecten eveneens van belang, maar zij kunnen geen doel op zichzelf zijn. Het zijn wel
belangrijke ondersteunende elementen voor het welslagen van het project. Zij komen
daarom evenwel niet op de eerste plaats. De boodschap hiervan is dat voorkomen moet
worden dat formele of financiële aandachtspunten in een te vroeg stadium blokkerend
gaan werken, waardoor creatieve gedachten die van belang zijn voor de inhoud niet tot
ontwikkeling kunnen komen. Dit uit zich dan vaak in opmerkingen als "dat kan niet",
"dat doen we nooit", "dat is niet onze taak", of "dat wil mijn bestuur niet". Overigens
zijn creatieve gedachten om financiële knelpunten op te lossen ook van belang. Echter
pas in tweede instantie omdat dan een ieder helder voor ogen staat welk resultaat
binnen bereik ligt. In zo'n sfeer krijgt het zoeken en vinden van oplossingen meer kans .
Deze sfeer moet de projectleider zien te bereiken door voor en achter de schermen alles
te doen wat bijdraagt aan het welslagen van het project. Het betekent ook dat deelne·
mers in het project primair het projectdoel voor ogen moeten hebben en dat zij zich niet
moeten gedragen als pure verdedigers van de belangen van de organisatie waaruit zij
voortkomen. In dit proces zal de waterbeheerder zijn eigen instrumentarium volledig
moeten gebruiken en zonodig moeten oprekken om emissies terug te dringen. Voor de
vermindering van de diffuse lozingen blijft de (water)beheerder afhankelijk van vergaan de preventie, productenbeleid en volumebeleid door anderen. Het beëindigen van
emissie is noodzakelijk om met gebiedsgerichte maatregelen succes te kunnen bereiken.

Dankzij de goede wil en inspanning van velen kan veel bereikt worden. Het is de kracht
en misschien tevens de zwakte van dit type projecten. De belangen en bevoegdheden
zijn sterk verdeeld of liever versnipperd. Een verdere bestuurlijke integratie is een
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wenkend perspectief waarbij het waterschap minder eng naar alleen het water kijkt,
maar ook naar de omgeving: zowel naar de bodem, de lucht als het grondwater.
Staatsrechtelijk blijft het een waterschap, maar dan met integratie van milieu en
omgeving en het vereiste instrumentarium. Noem het een omgevingschap.
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DE REGIONALE WATERBEHEERDER ALS NATUURBEHEERDER?'

H.H.Tolkamp

SAMENVATTING

De waterschappen zijn als eigenaren C.q. beheerders verantwoordelijk voor het kwantiteitsen kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater. De traditionele taak richtte zich daarbij
vooral op de water aan - en afvoer en het peilbeheer, respectievelijk het transporteren en
zuiveren van afvalwater. De tegenwoordige brede kijk op de waterschappelijke taak biedt
ruimte voor een ruime taakopvatting, passend binnen het integraal waterbeheer en gericht

op waterhuishoudkundige systemen en oppervlaktewater als samenhangend geheel van
water, bodem, oevers en de daarin voorkomende biologische component, flora en fauna.
Deze moderne taakopvatting krijgt gestalte in de integrale waterbeheerplannen die
kwaliteits- en kwantiteitsbeheerders gezamenlijk opstellen en waarin de afstemming van
alle betrokken belangen en belanghebbende plaats vindt. In Limburg is het begrip
'beekverbetering ' wederom actueel, maar nu betekent het dat eerder ten behoeve van de
drooglegging en de versnelde afvoer van de neerslag 'verbeterde' beken worden
heringericht, waarbij meandering wordt hersteld en natuurontwikkeling een kernbegrip is.
Vismigratiebarrieres worden weer passeerbaar gemaakt en betegelde waterlopen worden
van hun keurslijf bevrijd en kunnen weer meanderen binnen een meanderzone. Met de
verbeterende

waterkwaliteit

zijn

er

weer

volop

kansen

voor

watergebonden

levensgemeenschappen in de (meer) natuurlijke wateren. Door de waterschappen is de
afgelopen jaren al ruime ervaring opgedaan met natuurvriendelijke onderhoudsmethoden.
Chemische bestrijdingsmiddelen komen er niet meer aan te pas. Maaisel wordt afgevoerd
om te verschralen. Vervuilde bodems worden afgegraven. In diverse proefprojecten wordt
ervaring opgedaan met verschillende maatregelen in het kader van eutrofiëringsbestrijding,
waterbodemsanering, hermeandering, waterconservering, opheffen vismigratiebelemmeringen. Het ecosyteem vaart in Limburg wel bij natuurminnende en natuurbeherende
waterbeheerders.

met dank aan ir . W.P.A.M . Hendrix, voorheen Waterschap Roer en Overmaas, nu
Rijkswaterstaat, Direktie limburg te Maastricht.
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INLEIDING

Natuurbeheerders vervullen al sedert jaar en dag een actieve rol in het waterbeheer.
Oorspronkelijk

vooral

voortkomend

vanuit

de

Natuurbehoudsgedachte,

maar

langzamerhand uitgebouwd en omgevormd tot het praktisch en actief beheer van de natuur
in de breedste zin van het woord en niet beperkt tot één kompartiment. Waterbeheerders
hielden zich aanvankelijk vooral bezig met het beheer van de waterhuishouding en met
name ten dienste van de zogenaamde ingelanden. Daarbij stonden vooral de directe, productiegerichte belangen voorop en kwamen de zogenaamde verwante belangen op de

tweede plaats.

De kwantiteitsbeheerder en de kwaliteitsbeheerder beheren hetzelfde object: het water.
En wel met het doel om het water de eraan toegekende functies te kunnen laten vervullen.
En om de betrokken waterhuishoudkundige belangen te behartigen. Daarvoor is het

noodzakelijk dat er een goede afstemming plaats vindt tussen beide beheerders, zowel
ambtelijk als bestuurlijk. Slechts door nauwe samenwerking kan een samenhangend,
integraaloppervlaktewaterbeheer van de grond komen. Rekening houdend met elkaars
belangen: de kwantiteit en kwaliteit van grond- en oppervlaktewater, inclusief de relatie
met bodem en oever en ook rekening houdend met verwante belangen. Onder dit laatste
zou men kunnen verstaan de bescherming van landschappelijke, natuurwetenschappelijke
en cultuurhistorische waarden van waterhuishoudkundige systemen, waarden direct

aansluitend bij de ecologische belangen.

Traditioneel gezien is het waterschapsbestuur samengesteld volgens de trits belang,
betaling, zeggenschap en was daarin geen vertegenwoordiging van de verwante belangen

betrokken. Het komt gelukkig tegenwoordig al voor dat deze belangen ook in de
waterschapsbesturen zijn vertegenwoordigd. Met waterschappen wordt hier gemakshalve

bedoeld de integrale waterschappen, staand voor de belangen van kwantiteit en kwaliteit.
Of dit daadwerkelijk een, twee of zelf meer formele organisaties zijn wordt op deze plaats
gaarne buiten beschouwing gelaten.
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In de provincie Limburg stroomt ongeveer 2800 km aan beken en kleine riviertjes
(leggerwaterlopen), en is er ca. 4.500 ha. (2 % van de oppervlakte) aan oppervlaktewater.
Van de beken werd een groot deel in Noord- en Midden -Limburg in de afgelopen halve
eeuw genormaliseerd en gereguleerd ten

behoeve van het optimaliseren van de

waterhuishouding met het oog op drooglegging en watervoorziening voor de landbouw.
In Zuid -Limburg was het wat moeilijker om de beken recht te trekken omdat de
terreinhelling hier voor extra problemen zorgde. Dat heeft niet kunnen voorkomen dat toch
diverse beken, indertijd vooral voor het afvoeren van bronneringswater uit de mijnen en
later voor de afvoer van het stedelijk hemel- en afvalwater, werden genormaliseerd tot
rechtlijnige, met stenen en beton beklede goten.

Inmiddels is ruim 96 % van de 1,1 miljoen huishoudelijke inwonerequivalenten (i.e. 'sI en
0,6

miljoen

industriële

i.e.'s

aangesloten

op

de

zuiveringsinstallaties

van

het

zuiveringschap .. Van de bedrijven, die ca. 1,3 miljoen i.e.'s produceren, wordt eveneens
het grootste deel in eigen zuiveringen gezuiverd.

De verdere aanpak van de waterverontreiniging richt zich natuurlijk op het verder
terugdringen van ongezuiverde lozingen en overstorten van nooduitlaten van rioleringen,
maar daarnaast is de aandacht vandaag de dag vooral gericht op het verbeteren van de
werking van de zuiveringsinstallaties, de vermindering van de hoeveelheid geproduceerd
afvalwater, het verwijderen van de nutriënten uit de afvalwaterstroom door defosfatering
en stikstofverwijdering. Steeds meer aandacht moet ook worden gegeven aan de andere
oorzaken van waterverontreiniging en ecosysteembelasting dan met de Wet Verontreiniging
Oppervlaktewater (WVO) aangepakt kan worden . Gedoeld wordt op de problematiek van
uit- en afspoeling van meststoffen en zogenaamde gewasbeschermingsmiddelen, uit de
Jand - en tuinbouw. Maar ook op andere diffuse bronnen die direct of indirect het
watersysteem bereiken. Zo vormt de neerslag een zeer belangrijke bron van zware metalen,
organische micro's en nutriënten in veel natte ecosystemen. Een belangrijke taak is hier
weggelegd voor de waterkwaliteitsbeheerders om goed in kaart te brengen hoe de
problematiek ligt, door de knelpunten in beeld te brengen en door in samenwerking met
andere instanties te trachten de doelstelling van de integrale aanpak te realiseren.
Brongerichte bestrijding van de diffuse verontreinigingen zal in de naaste toekomst een
steeds belangrijker item op het wensenlijstje van de waterbeheerders zijn.
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Een knelpunt waarvoor de waterschappen ook geen duidelijke beheersinstrumenten hebben
wordt gevormd door de voortgaande hydrologische problemen. Grondwaterstanden blijven
dalen en verdroging vormt een belangrijk knelpunt, zelfs in Limburg waar bronnen talrijk

waren en deels nog zijn. Een belangrijke taak voor de waterbeheerders ligt hier in de
afstemming van de waterbehoefte voor de aanwezige natuur- en landbouwbelangen en de

mogelijkheden om het gebiedseigen water zo lang en goed mogelijk in het gebied te
houden.

De

waterschappen

hebben

bij

de

vaststelling

van

het

Provinciaal

Waterhuishoudingsplan Limburg 1991-1995 (WHPI. dan ook al de wens uitgesproken om
in de toekomst ook het beheer over het grondwater te verkrijgen zodat een optimaal beheer
van de watersystemen mogelijk wordt. Dit zijn al maatregelen die passen binnen het actief
ecologisch beheer. niet te verwarren met actief biologisch beheer of biomanipulatie. Deze
term, actief ecologisch beheer, of om verwarring te voorkomen misschien beter actief
water(kwaliteits)beheer, luidt feitelijk een nieuwe taak in voor de waterschappen. De
traditionale taak van het zuiveringschap richt zich op actieve maatregelen in de zin van het
tot stand brengen en exploiteren zuiveringstechnische werken en passieve maatregelen in
de vorm van vergunningverlening, onderzoek en voorlichting. Nu komt daar bij het
verrichten van actieve ingrepen in de watersystemen zelf, met tot doel het verbeteren van
de ecosysteemkwaliteit. Waterschappen richten zich steeds vaker op meer dan uitsluitend

de waterhuishoudkundige belangen van het landbouwkundig gebied. De taken worden
uitgebreid met méér directe belangen.

In dit kader is het interessant de aandacht te vestigen op het volgende citaat uit een notitie
van de Kring van Hoofden van Technische en Technologische Diensten van de zuiverende
insta n t ies Iwate rsc ha p pen:

"Het kwantiteitsbeheer is gewend om op gebieds- en landschapsschaal te werken,

d. w.z. grondgebonden, terwijl de kwaliteitsbeheerder waar het gaat om de aquatisch
ecologische ontwikkeling en het zuiveringsbeheer meer werkt vanuit de niet

grondgebonden

waterkwaliteit

levensgemeenschap.

Het

en

de

bereiken

levensgemeenschappen/ecosystemen is

veiligstelling

van

biologisch

echter de

van

de

aquatische

gezonde

aquatische

doelstelling

van integraal

waterbeheer en daarbij kan niet worden volstaan met de inrichting van het water.

Tot de inrichting van de watersystemen behoort ook de beplanting langs
watergangen, de beinvloeding van kwelwater-stromen, het laten meanderen van
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beken, het inrichten van oevers en het inpassen van oeverbeplantingen in de
ecologischeinfrastructuur, o.a. tussen natuurterreinen.lntegraalwater·beheeris niet
slechts het samenvoegen van kwaliteits· en kwantiteitsbeheer, maar ook het
aansluiten op natuurbeheer en implementatie van milieubeheer. Waterbeheer is een
uitdaging, die verder gaat dan integratie van oppervlaktewaterbeheer. Voor echt
integraal

waterbeheer is

externe

afstemming

met

gemeenten,

landbouw,

drinkwaterwinning en industrie, een en ander via planvorming, van groot belang",

De terminologie komt steeds dichter bij begrippen die heel gewoon zijn in de natuurbeheerswereld , maar die nog geen gemeengoed zijn bij alle waterschappen vanwege
de eerder geschetse, meer beperkte taakopvatting.

2

BEHEERSPLANNEN

Een aantal jaren geleden publiceerde Rijkswaterstaat de nota Omgaan met Water, kort
daarop gevolgd door de Derde Nota Waterhuishouding, op zijn beurt weer gevolgd door
Provinciale Waterhuishoudingsplannen. Voor limburg werd dit laatste vastgesteld in
februari 1992 en dit heeft een nieuwe fase ingeluid voor het waterbeheer in de provincie
limburg. Op dit moment zijn in Limburg vier kwantiteitswaterschappen werkzaam tezamen
met één kwaliteitswaterschap. Daarin zal per 1994 verandering komen en wel zo dat er

dan nog slechts twee waterschappen over zullen blijven naast het zuiveringschap. En van
deze drie waterbeheerders wordt verwacht dat het beleid op het gebied van kwantiteitsen kwaliteitsbeheer zodanig op elkaar is afgestemd dat er sprake is van integraal
waterbeheer. En daaraan wordt daadwerkelijk inhoud gegeven in die zin dat in de
waterschappelijke planvorming in Limburg geen plaats meer is voor sectorale plannen, maar
nog slechts voor integrale. Er worden geen aparte kwantiteits· of kwaliteitsbeheersplannen
meer gemaakt, maar per hoofdstroomgebied, en dat zijn er zes in limburg, worden er

integrale beheersplannen geschreven. Het eerste dat dit jaar wordt afgerond, is het
beheersplan voor Zuidelijk Zuid-Limburg, in feite het stroomgebied van de Geul, Jeker en
Worm aangevuld met enkele kleinere zijbeken van de Maas.
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In deze beheersplannen wordt naast de concretisering van de functies die in het waterhuishoudingsplan aan de diverse wateren zijn toegekend getracht inhoud te geven aan de
integrale benadering, met ander woorden rekening houdend met de diverse belangen die
er spelen. Dat wil zeggen dat voor beken met een specifiek ecologische functie, zoals die
bijvoorbeeld geldt voor de Geul, niet het agrarisch belang prevaleert , maar het ecologisch

belang. Voor de Geul betekent dat o.a. dat getracht wordt de meandering in stand te
houden waar dat mogelijk is, overigens zonder de diverse gevestigde infrastructurele

belangen te schaden. Maar het betekent wel dat in het landelijk gebied secundaire
landwegen of een incidentele boom op de oever door de meandering kunnen worden

weggeslagen.

Om het water, en met name ook de bovenlopen en stilstaande wateren als vennen en
plassen,

beter te

Waterhuishouding

kunnen beheren
in

is

voorbereiding

er momenteel een Provinciale Verordening
waarin

het

beheersobject

van

de

kwantiteitswaterschappen wordt uitgebreid tot het oppervlaktewater zoals de Wet
Verontreiniging Oppervlaktewater dit definieert, waarmee ook in formele zin de kwantiteitsen de kwaliteitsbeheerder iets over hetzelfde water te vertellen hebben. Dat was voor het
kwantiteitsbeheer tot nu toe beperkt tot de leggerwaterlopen . Daarmee kan in de beheersplannen beter ingespeeld worden op de gezamenlijk te treffen maatregelen.
In deze beheersplannen wordt ook veel aandacht besteed aan de doelstellingen uit bijv. het
Natuurbeleidsplan door aansluiting te zoeken bij de ecologische hoofdstructuur en de
ecologische verbindingszones, lijnvormige elementen in het landschap waarbij de beken een
uitermate belangrijke rol vervullen. En dat werd in Limburg al begin jaren 80 in gang gezet.

Zo was bij de opstelling van het waterkwantiteitsbeheerplan voor de Roer een van de
belangrijkste doelstellingen: het vrij laten meanderen van de Roer in Limburg. ondanks de
sterke normalisatiegraad van deze riv ier in het achterliggende Duitsland. En dit is een
uitermate goed voorbeeld van een plan dat zijn doelstellingen heeft gehaald. Door een
progressief beleid in de vorm van o.a. het aankopen van de door actieve meandering
weggeslagen oevergronden is het Waterschap Roer en Overmaas er in geslaagd om een
voor Nederland unieke rivier te behouden.
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Met subsidie van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is er bovendien
voor gezorgd dat de migratiebarrieres die er in de benedenloop bij Roermond aanwezig
waren weer passeerbaar werden voor trekkende organismen, niet in de laatste plaats
zalmachtige vissoorten.

Hiermee

is

voor limburg

het huidige tijdperk ingeluid.

Een

tijdperk

waarin

de

waterbeheerders vóór alles uit willen gaan van de dialoog met alle belanghebbenden
teneinde de nieuwe doelstellingen van het waterbeheer gestalte te geven.

3

INTEGRAAL WATERBEHEER

Slagvaardig integraal waterbeheer is een streefbeeld, dat nog niet overal in Nederland is
gerealiseerd. Inhoudelijk is hierop reeds een duidelijke visie gepresenteerd in het Provinciaal
Waterhuishoudingsplan, waarin de kaders zijn aangegeven waarbinnen het waterbeheer
moet gaan werken in de naaste toekomst. Heel concreet wordt daarbij natuurlijk gedacht
aan het voortzetten van de huidige taken op het gebied van de waterhuishouding en de
waterzuivering, de vergunningverlening en het onderzoek, maar ook aan het hydrologisch
beheer van een gebied gericht op waterconservering. vertraging van de in de loop der jaren
alleen maar versnelde afvoer. Ook het verminderen van de belasting van de watersystemen
met nutriënten door fosfor en stikstof te verwijderen uit de effluenten van rwzi's, en de
brongerichte aanpak van diffuse verontreinigingen heeft daarbij de aandacht. Daarbij zijn
andere instrumenten in het geding dan uitsluitend de WVO

of de Wet op de

waterhuishouding. Veel zal bereikt moeten worden via de Provinciale Milieubeleidsplannen
en via het instrument van de planologie, via de Streekplannen en uitwerkingsplannen
daarvan, alsook de gemeentelijke bestemmingsplannen.

Daarbij hoort ook een verbreding van de taakopvatting van de waterschappen naar het
beschermen van de al eerder genoemde verwante belangen. Er vindt daarbij een
verschuiving plaats van het hoofdaccent gericht op landbouwkundige belangen naar
hoofdaccent ecologie of natuur, met daarbinnen eventueel plaats voor landbouw of andere
agrarisch gebruik. Dit is overigens een langzaam proces van informatie en acceptatie voor
zowel

de

waterschapsbesturen

als

de

ingelanden,

of

wel

de

betalers

van

de
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waterschapslasten.

Was

dat vroeger

gebaseerd op het

principe belang -betaling-

zeggenschap voor het kwantiteitswaterschap en het principe de vervuiler betaalt voor het
kwaliteitswaterschap, nu worden er meer algemene doelstellingen (ecologische) nagestreefd waarvan een breder publiek profiteert. De doelgerichte heffing is aan herziening
toe . Nieuwe taken vragen om een nieuwe financieringsstructuur, naar een verbreding van
het draagvlak. Dit draagvlak kan gevonden worden in de vorm van een door eenieder te
betalen algemene waterschapsomslag, naast een meer op eigen belang gerichte
doelheffing.

4

MAATREGELEN

Wat zijn zoal de maatregelen die nu en in de naaste toekomst om financiering vragen,
naast de voortzetting van de reguliere taken van de waterschappen? Daarbij valt voor
Limburg te denken aan:

•

herinrichting van waterlopen, vennen en plassen. waaronder het opheffen van
(vis)migratiebariëres in beken en het stimuleren van vrije meandering van beken;

•

aanleg van milieuvriendelijke oevers, amfibiënpoelen en plas -draszones (weerd·
verlaging);

•

sanering van vervuilde waterbadems;

•

uitvoeren van eutrofiërings- en verzuringsbestrijdings· projecten;

•

aanleg van helofytenfilters bij overstorten of bij waterinlaatpunten.

Een geïntegreerde aanpak dus van onder andere de natuurontwikkeling via onder andere
de waterbeheersplannen.

In het navolgende zal een aantal voorbeelden worden gegeven van de Limburgse aanpak
van het nieuwe, ecologisch gerichte beheer. Genoemd werd reeds het beheersplan van het
Waterschap Roer en Overmaas voor de Roer, waarbij de doelstelling onder meer was: het
handhaven van het vrij meanderend karakter en de vrije inundatie van dit riviertje. Het
eerste, de vrije meandering werd bereikt door stroken aan te kopen van 5- 15 m breed, daar
waar niet met de relatienota een zekere mate van bescherming kon worden gerealiseerd.
Voor de vrije inundatie werd een schaderegeling voor de gedupeerde boeren opgezet. Voor
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de vrij meanderende beken in Zuid Limburg wordt momenteel een soortgelijk plan
uitgewerkt. Doelstelling is dat in Limburg geen beken meer genormaliseerd worden, maar

dat er in de komende 4 jaar zelfs 35 km waterloop (ca. 1 % van de totale lengte) door
herinrichting van profiel en loop ingepast wordt in het landschap en waarbij de

beek levensgemeenschappen de er thuis-horende levensgemeenschap weer benaderen. De
4

beek functioneert dan weer als beekecosysteem. Het ziet er niet alleen goed uit, het is ook
natuurwetenschappelijk gezien weer waardevol.

5

ONDERZOEK

In dit beleid past eveneens dat er onderzocht wordt om op beken waarvoor de specifiek

ecologische doelstelling geldt, alle lozingen van verontreinigd water terug te dringen. Zo
ook de incidentele lozingen door overstorten van rioleringsstelsels. Nooduitlaten moeten
er altijd zijn, maar beter op groot ontvangend oppervlaktewater dan op kwestbare, kleinere
beekjes en

kopsloten.

Met

het oog op de nieuwe

taakopvatting

verrichten de

waterschappen in Limburg veel onderzoek. In het kader van het WH? zijn er zelfs ruim
honderd onderzoeksprojecten geformuleerd binnen een 32 tal thema's. Vermeldenswaard

zijn bijv. onderzoekingen naar de mogelijkheden om de effecten van verdroging van oude
Maasmeanders te bestrijden, alsook de mogelijkheden om diverse Peelrestanten te
exclaveren, hydrologisch te isoleren van hun omgeving. De mogelijkheden om recent nog
vergraven beektrajecten terug te brengen in een meer natuurlijke staat staan hoog op de
prioriteitenlijst, alsmede diverse projecten om gestuwde beken weer toegankelijk te maken
voor vis. Rijkswaterstaat heeft het voornemen om de Maas voor 1995 weer tot aan
Borgharen, net stroomafwaarts van Maastricht, opnieuw optrekbaar te maken voor vis.
Aansluitend daaraan is er door de Provincie en de waterschappen een onderzoek
uitgevoerd naar de migratiebarrières in de zijbeken van de Maas.

In een 30-tal beken bleken er reeds ruim 200 te zitten. Om ze allemaal weg te nemen zal
ruim 50 miljoen gulden nodig zijn. Dat geld is er niet zomaar, maar de waterschappen

zullen zeker een groot aantal van deze knelpunten trachten weg te nemen. Het blijkt dat
vistrappen bijzonder goed kunnen functioneren. Zo worden er in de Roer bij Roermond nu
weer zo'n 30 soorten vis gevangen, hetgeen tot voor enkele jaren terug beperkt bleef tot
8 soorten.
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Ten behoeve van het integraal beheersplan voor Zuidelijk Zuid-Limburg is een onderzoek
uitgevoerd naar het historisch meandergedrag van de Zuid-Limburgse beken. Gekoppeld
aan de problematiek van de sterke vergroting van het verhard oppervlak en de toenemende
erosieproblematiek in hellende gebieden die zijn ingericht voor akkerbouw wordt er beleid

ontwikkeld om ondanks de onnatuurlijk grote hoeveelheden af te voeren water een zo
natuurlijk mogelijke inrichting van de beken en beekdalen te realiseren.

Aangepast onderhoud en aangepaste oeververdediging behoren vanzelfsprekend tot de
nieuwe aanpak. Roer en Overmaas doet daartoe allerlei toegepast wetenschappelijk en
experimenteel onderzoek naar natuurtechnische inrichting van

beken en bijv. de

broedgelegenheid van Ijsvogels . Ditzelfde waterschap voert reeds jaren een beleid dat
gericht is op verschraling van de beekbegeleidende oevers door afvoer van het maaisel. De
extra kosten die hiermee gemoeid zijn worden voor een groot deel door het waterschap zelf

opgebracht. Slechts een klein deel wordt vergoed door Rijkssubsidies. Maar ook
experimenten met landschappelijke aankleding van beektrace's met gevarieerde beplanting
van de oevers. Op dit moment zijn er experimenten gaande in nauwe samenwerking met
de Duitse collega-waterschappen om de grensscheidende en grensoverschrijdende Rode
Beek opnieuw in te richten. Deze beek werd in de jaren zestig geheel van betontegels
voorzien om de grote hoeveelheden water en kolenslik uit de mijnen te kunnen afvoeren.
Nu worden er trajecten beplant, de tegels worden verwijderd uit oevers en bedding en zo
mogelijk zullen in de toekomst trajecten weer een meanderend karakter kunnen krijgen.

6

REGIWA

Een andersoortig (voorbeeld) project vormt het onlangs voor Regiwa -subsi die aangemelde
project Horsterplas, een eutrofiërings(bestrijdingl project. Deze plas is gelegen in het gebied
van de Doort. In het begin van deze eeuw zijn de Horsterplassen gegraven ten behoeve van
kleiwinning. Door stagnatie van water op de oude rivierklei bleef lange tijd het open

karakter van beide plassen bestaan. Momenteel is alleen in het noordelijke deel het open
karakter bewaard gebleven. Door verdroging en eutrofiëring zijn de ecologische waarden

van het gebied sterk achteruit gegaan. In het gehele gebied is de (water)bodem met een
organische sliblaag bedekt en voornamelijk in de noordelijke plas is veel puin gestort. Het
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zuidelijke gedeelte van het gebied is zo goed als verland en wordt gekenmerkt door dicht
wilgenstruweel afgewisseld met open vlaktes met pitrus, pijpestrootje e.d. en plaatselijk
kleine poeltjes.
Het project bestaat uit twee onderdelen, vooronderzoek en maatregelen. In eerste instantie
alleen gericht op het zuidelijk gedeelte. Doelstelling is om door middel van het
vooronderzoek naar de belemmerende factoren en de ontwikkelingsmogelijkheden van het
zuidelijke deel van de Horsterplas te komen tot een maatregelenpakket om de gevolgen van
die belemmerende factoren terug te dringen of te compenseren. Hiermee dient een
optimale en duurzame ontwikkeling van de natuurwaarden mogelijk te worden gemaakt .
Het onderzoek betreft o.a. de hydrologie van het gebied, oorzaken van eutrofiëring,
waterlbodemlkwaliteit en benodigde beheers- en inrichtingsmaatregelen .
De maatregelen zijn gericht op herstel van de natuurwaarden. Gedacht kan worden aan
maatregelen als plaatselijk uitdiepen van de plas, optimaliseren van de kwel, opzetten van
het waterpeil en plaatselijk verwijderen van wilgen. Voorop staat dat de huidige waarden
gehandhaafd blijven. Ook zal herstel zich moeten richten op de natuurwaarden elders in
het gebied van de Doort en zal rekening worden gehouden met verdere uitbreiding van de
floristische en faunistische waarden van het gebied. Gezien de status en bestemming van
het gebied wordt de bestuurlijke haalbaarheid groot geacht.

7

ECOSYSTEEMBEHEER

Het gebied

van

de

Doort is

kerngebied

binnen

de

Ecologische Hoofdstructuur.

Vanzelfsprekend is het voor een waterschap niet eenvoudig om van de traditionele
waterhuishoudkundige taak over te stappen naar een meer op natuurtechniek en het
ecosysteem gericht beheer. Gemakkelijker is het om bij de uitvoering van nieuwe
waterstaatkundige

werken aandacht te

geven aan

landschappelijke inpassing

en

natuurontwikkeling. In Zuid-Limburg moeten nogal veel regenwaterbuffers worden
aangelegd. Het waterschap richt zich daarbij naast de technische kant vooral ook op de
landschappelijke inpassing

en

de natuurtechnische inrichting,

passend

binnen de

landschapsplannen van streek of gemeente, rekening houdend met de ecologische
infrastructuur en de mogelijkheden om ook tegemoet te komen aan wensen voor
amfibiënpoelen of natte verbindingszones.
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Een voorbeeld wordt gevormd door de plannen van WRO voor de rekonstructie van de
Vloedgraaf, de benedenloop van de Geleenbeek. Hier werd in de eerste fase van het
project gebruik gemaakt van meer natuurlijke bouwmaterialen, zoals stortsteen, terwijl de
tracering bochtig werd gekozen. Het profiel werd aangepast aan de lokatie: steiler in de
buitenbochten en flauwer in de binnenbochten. De omgeving werd op aangepaste wijze

beplant. De eentonige populierenaanplant werd vervangen door een landschappelijke
beplanting, ontworpen op basis van een soortenrijk en standplaatseigen assortiment. Er
werden poelen en moerasjes aangelegd. Tevens werd geexperimenteerd met verschillende
natuurlijke materialen teneinde ervaring op te doen in de praktijk met deze materialen.
Stroomversnellingen, woelkommen en stoorstenen werden in de bedding aangebracht om
meer diversiteit in de waterstroming te verkrijgen. Dit project is een goede leerschool
geweest voor het waterschap en biedt inzicht in de mogelijkheden voor aanpak voor de
herinrichting van de volgende fase van de Vloedgraaf en van andere lokaties in andere
stroomgebieden in de provincie.

Gekonstateerd kan worden dat in Limburg de waterschapsbesturen zeer positief staan
tegenover

het

natuurvriendelijk

waterbeheer.

De

daarvoor

noodzakelijke

financieringsstructuur is weliswaar nog niet in de breedte gerealiseerd. Onvermijdelijk zal
zijn dat er een aanzienlijk deel van de kosten opgebracht zal moeten worden uit een
algemene heffing of inwonersomslag . Het WRO heeft in afwachting van een nieuwe
structuur besloten om de omslag voor het ongebouwd te bevriezen op het nivo van 1989

ten laste van het gebouwd, zodanig dat in 1993 de verhouding gebouwd/ongebouwd
85: 1 5 zal zijn. Dat biedt een gezonde basis voor de toekomst van het waterbeheer dat zich
met nadruk zal richten op het ecologisch beheer van de ecologische funkties van de
waterlopen, maar ook van de stilstaande wateren die met de realisering van het integraal
waterbeheer onder dit beleid meegenomen moeten worden.
Of dit ook wordt vertaald in een gewijzigde samenstelling van het waterschapsbestuur,
met een minder zware vertegenwoordiging van de agrarische sector, en een uitbreiding van

het bebouwd, valt nog te bezien.
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8

TENSLOTTE

De waterschappen staan voor de opgave om naast de trad itionele waterhuishoudkundige
taken, de aandacht te richten op de instandhouding en ontwikkeling van natuur en

landschap . Maar ook op de ecologische infrastructuur en de kwaliteit van de natte

ecosystemen samenhangend met het oppervlaktewater in een bredere zin van het woord.
Met een adekwate financieringsstructuur en de uitbreiding van het beheersobject hebben
de waterschappen de middelen en de instrumenten om het ecologisch waterbeheer te
realiseren. Daarmee vervullen de waterschappen als voortrekker een belangrijke taak voor
het natuurbeheer, als waterbeheerder .

De vraag in de titel van dit artikel of de regionale waterbeheerder ook natuurbeheerder is,
kan positief beantwoord worden. Nu de primaire taak van de waterbeheerder steeds meer
gericht wordt op samenhangende belangen en niet meer altijd primair op landbouwkundige
of stedelijke belangen, wint deze taak aan gewicht.
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INTEGRALE WATERBEHEERSPLANNEN, EEN STAP VOORWAARTS

A.C.W. Lambrechts & P.I.M. de Kwaadsteniet

SAMENVATTING

Het belangrijkste doel van het opstellen van een integraal waterbeheersplan is de
afstemming

tussen

het

waterkwaliteitsbeheer en

Afstemming is een voorwaarde om de

het

waterkwantiteitsbeheer .

huidige problemen in het waterbeheer aan

te pakken. Bijkomend voordeel van het gezamenlijk opstellen van een beheersplan
is

een

intensivering

van

de

samenwerking

tussen

de

kwantiteits-

en

kwa liteitsbeheerders.

INLEIDING

Op 1 juli 1990 is de Wet op de waterhuishouding volledig van kracht geworden.
De Wet verplicht provincies en de waterbeheerders om waterhuishoudingsplannen,
respectievelijk beheersplannen op te stellen. Zuiveringsschappen zijn al sinds de
inwerkingtreding van de Wet verontreiniging oppervlaktewater in 1970 verplicht
tot het opstellen van waterkwaliteitsbeheersplannen. Een aantal waterschappen
heeft

reeds

een

waterkwantiteitsbeheersplan

dat

is

goedgekeurd

door

Gedeputeerde Staten, andere zijn bezig met de voorbereiding.

In verschillende regio 's hebben kwantiteits- en kwaliteitsbeheerders het initiatief
genomen om gezamenlijk één beheersplan op te stellen.

Hiermee komen zij

tegemoet aan de wensen tot nauwere samenwerking in het waterbeheer, zoals
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onder andere is verwoord in de derde Nota waterhuishouding en de provinciale
waterhuishoudingsplannen.

Ook

vanuit

hun

eigen

taakopvatting

wordt

de

noodzaak tot afstemming van het waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheer in
toenemende mate onderschreven. T AUW Infra Consult B. V. is bij de voorbereiding
van vier integrale waterbeheersplannen nauw betrokken. Dit betreft de regio's

Zuid -Holland Zuid, Oost-Gelderland, Veluwe en het Gelders Rivierengebied. Het
voorontwerp van het Integraal Waterbeheersplan Zuid-Holland Zuid is in april 1992
gereed gekomen.

Vier

onderwerpen

die

op

dit

moment

actueel

zijn

bij

kwaliteits-

en

kwantiteitsbeheerders zijn:
bescherming tegen verontreiniging;

peilbeheer;
water bodems;
inrichting en onderhoud.
Op deze terreinen voeren kwaliteitsbeheerders en/of de kwantiteitsbeheerders
reeds jaren een beleid gericht op hun taken.

In de traditionele visie van

waterbeheerders bestonden deze taken voornamelijk uit wateraan- en waterafvoer,

drooglegging gericht op de landbouw Ikwantiteitsbeheerdersl en waterkwaliteit in
fysisch-chemische
systeem,

zin

bestaande

Ikwaliteitsbeheerdersl.
uit

oppervlaktewater,

Door

het

waterhuishoudkundig

waterbodem

en

oevers,

als

samenhangend geheel te benaderen is de samenhang tussen deze taken duidelijker

geworden. Ook is men steeds meer tot inzicht gekomen dat de milieuproblematiek
en

de

natuur

Samenhangend

meer
met

eisen
de

vier

stellen

dan

men

bovengenoemde

aanvankelijk
onderwerpen

veronderstelde.
zijn

verdroging,

vermesting, verzuring en gebiedsvreemd water actuele thema's die aandacht
vragen van de waterbeheerders.

De complexiteit van het waterbeheer is hiermee aanzienlijk toegenomen. Bij het
analyseren van problemen en het zoeken naar oplossingsrichtingen en maatregelen
kunnen de kwaliteits- en kwantiteitsbeheerders elkaar ondersteunen door hun

kennis te bundelen. Integrale beleidsafstemming, vastgelegd in een integraal
waterbeheersplan, is een uitstekend en doelmatig middel om de problemen aan te
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pakken en geeft blijk van een constructieve samenwerking. Verder leidt deze
samenwerking tot vergroting van de betrokkenheid en het financiële draagvlak om
problemen in het beheer verder aan te pakken.

2

DE OPZET VAN INTEGRALE WATERBEHEERSPLANNEN

Integrale waterbeheersplannen zijn een produkt van intensief overleg tussen
waterbeheerders.
gedurende

de

Op

verschillende

voorbereiding

bestuurlijke

frequent

en

overleg

ambtelijke
plaats.

niveaus

Naast

een

vindt
goed

functionerende organisatorische structuur, waarop in dit artikel niet nader wordt
ingegaan, is met name de inhoudelijke structuur een essentieel handvat voor de
totstandkoming van een integraal waterbeheersplan.De inhoudelijke structuur voor
integrale

waterbeheersplannen,

die

TA UW

door

Infra

Consult

B. V.

wordt

gehanteerd, is schematisch weergegeven in Figuur 1.
Gebiedsbesdmjvlllg
. hydrologie
. natuurwaarden
- ruimtelijke ordening

I

Functies en doelstemngen
Beschrijving van de gewenste situatie

Toetsing
Beschrijving van het huidige
kwanlit9llS- an kwalitertsbehEler

1

Aandachl~punten \lOOf het be leid
Toetsing haaJbaarheld van de
doelstellingen

I

Thematische uitwerking
. . . . . - - - - - oplossingsrichtingen
maalfegelen

I

-

Prioriteitsstelling
Flnanciêle

I

consequen~es

I

Doiinitl1W9 bepaJlng van beleid
Planning van concrete maatregelen
-thema~sch

- gabiedsgericht

Fi guur 1 :

Schematische weergave van de inhoudelijke structuur van integrale
waterbeheersp lannen .
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Globaal vallen de integrale waterbeheersplannen uiteen in een beschrijvend deel en

een beleidsmatig deel. In het beschrijvende deel worden gebiedskenmerken, de
voor het gebied geldende functies en doelstellingen en het huidige kwaliteits- en
kwantiteitsbeheer weergegeven. Toetsing van de huidige waterkwaliteit aan de

toegekende functies en doelstellingen leidt tot de aandachtspunten voor het
beleid. Deze aandachtspunten zijn de aangrijpingspunten voor het beleidsmatige

deel van het integraal beheersplan.

Om het integrale beleid hanteerbaar te maken wordt een thematische aanpak
toegepast.

Per

thema / beleidsonderwerp

worden

oplossingsrichtingen

en

maatregelen uitgewerkt . Deze thema's vormen de kern van het integrale beleid. Na
de

thematische

uitwerking

worden

de

financiële

consequenties

uitgewerkt.

Terugkoppeling van financiële consequenties naar de thema's blijkt in de praktijk
verscheidene malen nodig te zijn. Dit leidt uiteindelijk tot een definitieve bepaling
van het beleid: een prioriteitsstelling en planning van concrete maatregelen per

thema of gebied.

3

3.1

BELEIDSONDERWERPEN

Peilbeheer

Van oudsher is de peilvaststelling gericht geweest op de optimalisering van de
agrarische produktie en, met name in veengebieden, op het voorkomen van zetting
van de grond als gevolg van peilverlagingen. Het criterium daarbij was de
drooglegging. In de huidige visie worden ook natuur en

waterkwaliteit als

volwaardige belangen afgewogen. Daarmee komen impliciet problemen aan de
orde als gebiedsvreemd water en verdroging.

Met name landbouwkundig gebruik en natuur stellen vaak onverenigbare eisen.

Een peil in een gebied waar beide belangen voorkomen is dus óf een compromis óf
een keuze waarbij één van beide belangen meer schade leidt dan de andere. Om
die reden lopen hierbij de wensen van de kwaliteits· en de kwantiteitsbeheerder
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nogal eens uiteen. In de integrale waterbeheersplannen worden keuzes gemaakt

die gebaseerd zijn op een integrale afweging. Dit betreft onder meer:
het

in

gezamenlijk overleg tussen

kwaliteits-

en

kwantiteitsheheerder

opstellen van peilbesluiten, dit in tegenstelling tot de in de provinciale
verordeningen

voorgeschreven

'commentaarronde'

van

de

kwaliteits-

beheerder;
het vastleggen van een maximale drooglegging in veenweidegebieden, en
een principe-verbod op het verder verlagen van het peil dan de natuurlijke

maaivelddaling;
het verhogen van het peil in gebieden met te grote drooglegging;
het, binnen zekere marges, vrijlaten van waterstanden in natuurgebieden.

3.2

Bescherming tegen verontreiniging

Bescherming van het oppervlaktewater tegen verontreiniging is de taak van de
waterkwaliteitsbeheerder . Twintig jaar na invoering van de Wet Verontreiniging

Oppervlaktewater blijkt dat deze wet niet afdoende werkt tegen waterkwaliteitsproblemen als eutrofiëring en microverontreinigingen. Met name diffuse bronnen
leveren grote problemen op. De waterbeheerders kunnen deze problemen niet
alleen oplossen. Ook vanuit andere beleidsterreinen waaronder landbouw, industrie
en verkeer is een bijdrage noodzakelijk. De problemen zijn groot; niet overal kan de
waterkwaliteit op korte termijn worden verbeterd en een draagvlak hiervoor

ontbreekt veelal. Een gebiedsgerichte, integrale aanpak is hierbij het middel om de
problemen aan te pakken.

Een eerste voorwaarde hierbij is dat de betrokken partijen om de tafel gaan zitten.
Vervolgens dienen de verontreinigingsbronnen in beeld te worden gebracht en
worden mogelijke oplossingen in de vorm van bron- en effectgerichte maatregelen

onderzocht op effectiviteit in relatie met de gestelde doelen, uitvoerbaarheid en
kosten . Voorbeelden van brongerichte maatregelen zijn sanering van overstorten,

beperken van inlaat van gebiedsvreemd water en het niet meer gebruiken van
milieubelastend verduurzaamd hout en bestrijdingsmiddelen bij het onderhoud van
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watergangen. Effectgerichte maatregelen zijn bijvoorbeeld het doorspoelen van
watergangen na overstarten of andere lozingen en het verdiepen van watergangen
ter verbetering van de zuurstofhuishouding .
Meestal is een pakket van maatregelen nodig om de doelstellingen te real iseren .
De kosten hiervan zijn vaak hoog. In de integrale beheersplannen wordt een aantal
algemene maatregelen aangekondigd die gelden voor het hele gebied. Daarnaast
worden kansrijke gebieden aangewezen voor een integrale aanpak voor verbetering
van de waterkwaliteit.

3.3

WATERBODEMS

De waterbodem is zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin een essentieel
onderdeel van het watersysteem: aangroei van de baggerlaag vermindert de
doorstroomcapaciteit

van

watergangen,

terwijl

de

kwaliteit

van

water

en

waterbodem elkaar wederzijds beïnvloeden. De verontreiniging van de waterbodem
is op vele plaatsen een feit en zal moeten worden aangepakt. De kosten die
hiervoor moeten worden gemaakt zijn groot, maar zullen op de één of andere
manier door de waterbeheerders moeten worden opgebracht. Afspraken die in het
kader van de voorbereiding van de integrale beheersplannen over de verdeling van
die kosten worden gemaakt hebben grote financiële consequenties. Daarom
behoort de waterbodemproblematiek tot één van de zwaarste onderwerpen bij het
tot stand komen van integrale waterbeheersplannen. In de beheersplannen worden
globaal baggerprogramma's voor de middellange termijn aangegeven. Hiermee
wordt

een

aanzet

gegeven

om

de

waterbodemproblematiek

daadwerkelijk

beheersbaar te maken. Maatregelen geformuleerd bij het thema bescherming tegen
verontreiniging zullen verdere of nieuwe verontreiniging in de toekomst moeten
voorkomen.
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3.4

INRICHTING EN ONDERHOUD

De inrichting en het onderhoud van watergangen behoren tot de taak van de

waterkwantiteitsbeheerders.

Hoofddoelstelling

hierbij

is

een

goede

aan-

en

afvoercapaciteit van watergangen. Waar het waterschap ook de oevers beheert
staat de stabiliteit ervan voorop.

Het onderhoud en de inrichting van watergangen en hun oevers beïnvloeden in
sterke

mate

het

ecologisch

functioneren

van

het

aquatische

ecosysteem.

Onderzoek van zuiveringsschap Hollandse Eilanden en Waarden heeft aangetoond
dat de waterdiepte in poldersloten een sleutelfactor is bij het realiseren van

'biologisch gezond' water. In het kader van de integrale beleidsvorming wordt
gedacht aan de invoering van een minimale waterdiepte ten behoeve van de
waterkwaliteit.

Andere onderwerpen die aandacht krijgen in de integrale waterbeheersplannen zijn
milieuvriendelijk onderhoud en inrichting: het vermijden van het gebruik van

geïmpregneerd hout voor beschoeiing en het gebruik van bestrijdingsmiddelen voor
onderhoud. Voor gebieden of watergangen met hoge natuurpotenties, waaronder

de ecologische hoofdstructuur, wordt gedacht aan natuurvriendelijk onderhoud en
inrichting: methode, tijdstip en frequentie van het onderhoud en de dimensionering
en vormgeving van watergangen worden mede afgestemd op de aanwezige of
potentieel aanwezige flora en fauna.

4

EVALUATIE

In de periode van voorbereiding van integrale waterbeheersplannen vindt een
proces plaats waarbij de deelnemers elkaar beter leren verstaan en leren vinden.
Dit proces kan worden omschreven als een verandering van 'rekening houden met
elkaar' naar 'afstemmen op elkaar'. In de ene regio loopt dat proces sneller dan in
de andere. Dit is onder andere afhankelijk van de mate van samenwerking voor de
start van de voorbereiding van het integraal waterbeheersplan.

65

De groeiende samenwerking en het veelvuldige overleg op ambtelijk en bestuurlijk
niveau draagt in belangrijke mate bij aan de totstandkoming van het integraal
waterbeheer.
provinciale

Ook

de doelstellingen en

waterhuishoudingsplannen

eisen voor

zijn

het

geformuleerd

waterbeheer die
vormen

hiertoe

in
een

stimulans.

Een volgende stap naar integraal waterbeheer is de uitvoering. Voor een beperkt
aantal

plannen

is

de

uitvoering al

gestart:

bijvoorbeeld

het

opstellen

van

peil besluiten en de voorbereiding van eutrofiëringsbestrijdingsprojecten. Daarnaast
staan, zoals in de voorgaande paragraaf al is aangegeven, een reeks concrete
maatregelen op het programma.

Een aantal maatregelen zal nog concreter moeten worden uitgewerkt, zoals het
bestrijden van verdroging in zowel natuur- als landbouwgebieden, het aanpassen
van onderhoudsmethoden, natuurvriendelijke wijzen van inrichten en het inpassen
van

ecologische

verbindingszones.

Om

beheerstechnische

en

financiële

consequenties alsmede het rendement van maatregelen duidelijk te krijgen wordt
gedacht over het starten van een aantal proefprojecten.

Integraal waterbeheer is zeker geen toverwoord. Het maakt problemen in hun
samenhang duidelijk en biedt een handvat om deze gezamenlijk aan te pakken. De
kosten van het waterbeheer worden er niet lager door; er moet worden gerekend

op een toename van de omslag of heffing. De mate waarin dit haalbaar is bepaalt
in belangrijke mate de grenzen van het integraal waterbeheer. Dit stelt de
waterbeheerders

voor

keuzes.

In

een

integraal

waterbeheersplan

geven

de

waterbeheerders aan waar de komende jaren hun prioriteiten liggen en maken
zodoende aan de ingelanden duidelijk waaraan

de hogere waterschaps-

en

zuiveringslasten worden besteed. Dit is een belangrijke stap voorwaarts. De
daadwerkelijke uitvoering van de hierin voorgenomen maatregelen zal duidelijk
maken hoe groot deze stap is geweest.
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EEN STAPSGEWIJZE AANPAK VOOR INTEGRAAL WATERBEHEER

J.W. Wesseling, M.A. Menke, S.Groot & J.P.A . Luiten

SAMENVATTING

In dit artikel wordt een methodiek voor integrale waterbeheers-studies beschreven,
waarmee

het

beleidsvoorbereidend onderzoek,

door

het

onderscheiden

van

meerdere logische stappen in de aanpak, wordt gestructureerd. Eerst wordt een
systeemanalytische beschrijving van een watersysteem gegeven. Daarna wordt de

aanpak gepresenteerd, en geïllustreerd aan de hand van de beleidsanalyse voor de
Derde Nota Waterhuishouding. Daarbij wordt ook ingegaan op de hulpmiddelen
voor

integrale

waterbeheersstudies:

de

computersimulatiemodellen.

Tenslotte

wordt ingegaan op de stapsgewijze ontwikkeling van het beleidsterrein van de
waterhuishouding en wordt een doorzicht gegeven naar de volgende stap: de
watersysteemverkenning .

INLEIDING

Het waterbeheer gericht op de langere termijn, het strategisch beheer, kent nog
maar een korte geschiedenis. Pas in 1968 werd voor het eerst een landelijke nota
over de

waterhuishouding van

Nederland geschreven.

Door de

nota en

maatschappelijke ontwikkelingen in het begin van de zeventiger jaren,

de

werd

duidelijk dat er zeer veel belangen betrokken zijn bij het water en dat er voor het
bedienen van die belangen zeer veel maatregelen mogelijk zijn. De basis was
gelegd voor het beleidsterrein waterhuishouding.
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Bij de voorbereiding van de tweede Nota waterhuishouding werd besloten op een
systematische

manier

alle

voor

het

beleidsterrein

relevante

informatie

te

analyseren in een studie die, vanwege de deelname van de Amerikaanse RAND

Corporation, de naam POlicy Analysis of Watermanagement for the Netherlands
IPAWNI mee kreeg. In de PAWN studie, die in 1977 startte, werd de integratie
van de vele aan waterbeheer gerelateerde aspecten en het toewerken naar
strategieën voor waterbeheer op langere termijn centraal gesteld. Behalve een
tweede

Nota

waterhuishouding,

leverde

deze

studie,

waaraan

naast

Rijkswaterstaat en de RAND Corporation ook WL heeft bijgedragen, de aanzet tot
een methodiek voor beleid sana lytische studies op het gebied van waterbeheer.

Inmiddels is de methodiek uit de eerste PAWN studie verder ontwikkeld en behalve
voor de beleidsanalyse voor de derde Nota waterhuishouding, ook door WL
toegepast in verschillende regionale studies in Nederland en in studies voor

buitenlandse opdrachtgevers. In dit artikel ligt de nadruk op de presentatie van de
methodiek

en

de

toepassing

in

de

beleidsanalyse

voor

de

derde

Nota

waterhuishouding INW31.

2

HET WATERSYSTEEM GEANALYSEERD.

Alvorens in te gaan op een methodiek voor integraal waterbeheer, is het goed om

het object van waterbeheer: het watersysteem nader te analyseren. Daarbij wordt,
gebruik

makend

van

beginselen

uit de

systeemanalyse,

het

watersysteem

opgesplitst in kleinere, overzichtelijke deelsystemen en wordt kort ingegaan op de
interacties tussen die deelsystemen. In Figuur 1 wordt een veel gehanteerde
opsplitsing van een watersysteem getoond:

het "natuurlijke" systeem INI. waarbij "natuurlijk" tussen aanhalingstekens is
geplaatst omdat

ook de

door de mens

gemaakte

infrastructuur tot dit

deelsysteem wordt gerekend;
het sociaal economisch systeem (SJ. de aan water gerelateerde activiteiten;
het institutionele systeem (IJ. waaronder ook de wet- en regelgeving wordt

gerekend.
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De interactie tussen N en S omvat de vraag naar water en het voorzien daarin: het
object van waterbeheer. I bepaalt de mogelijkheden van de beheerder om in N of
in S te sturen. N en S kunnen beide signalen aan I geven dat verder bijsturen
gewenst is. In Figuur

is waterbeheer centraal geplaatst omdat zij kan ingrijpen

op alle drie de deelsystemen.

o
/ \
0-0
Figuur 1: Het watersysteem,
onderscheid tussen
"natuurlijk " ,
sociaal-economisch
en institutioneel systeem

Figuur 2: Het "natuurlijk" systeem,
onderscheid in fysisch,
chemisch en biotisch
systeem

In het vervolg van dit artikel concentreren we ons vooral op waterbeheer als
activiteit, gericht op het natuurlijk systeem echter niet zonder ons er van bewust
te zijn dat dit beheer bedoeld is voor een zich ontwikkelend sociaal economisch
systeem en plaats vindt vanuit een gegeven institutionele context. De ontwikkeling
van het natuurlijk systeem (natuurontwikkeling) gericht op het realiseren van
ecologische doelstellingen valt daaronder, de ontwikkeling van het Institutionele
systeem

blijft

buiten

beschouwing.

Integraal

waterbeheer

kan

nu

worden

omschreven als: vanuit het institutionele systeem de mogelijkheden van het
"natuurltj'k" systeem te ontwikkelen waarbij' optimaal wordt

voorzien in de

belangen van het sociaal economisch systeem.
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Het "natuurlijk" watersysteem kan weer verder worden onderverdeeld in:
het fysisch systeem, het stelsel van waterlopen (inclusief de oevers en bodems)
voor

oppervlaktewater

en

systemen

van

watervoerende

en

scheidende

pakketten voor het grondwater;
het chemisch systeem, de chemische samenstelling en processen in het water;
het biotisch systeem,

de levende organismen in en afhankelijk van

het

watersysteem (Figuur 2) .
Voor integraal waterbeheer is het essentieel de genoemde deelsystemen van het
"natuurlijk" systeem in hun onderlinge samenhang te beheren.

3

In

STAPSGEWIJZE AANPAK

de

literatuur

over

beslissingsprocessen

wordt

het

beslissings -proces

onderverdeeld in drie fasen:
een identificatie fase, waarin de problemen worden geïdentificeerd en een
eerste analyse wordt gemaakt van oorzaak-gevolg relaties;
een ontwikkelingsfase, waarin verschillende oplossingen worden ontwikkeld
voor de geïdentificeerde problemen; en
een selectiefase waarin de vele mogelijke oplossingen worden geanalyseerd en
geëvalueerd, zodat tenslotte één of meer acceptabele oplossingen kunnen
worden gekozen.
Het beslissingsproces is niet altijd eenduidig, er kan een aantal cyclische processen
worden

aangewezen.

Daarbij

wordt

onderscheid

gemaakt

tussen

"begripsvormingscycli" , die het begrip van een complex probleem vergroten, en
"terugkoppelingscycli" die worden doorlopen wanneer gevonden oplossingen niet
aan de vooraf geformuleerde eisen voldoen en nieuwe oplossingen moeten worden
gegenereerd.

Ook in beleidsanalytisch onderzoek kunnen de bovengenoemde stappen worden
onderscheiden en kunnen gewenste cyclische processen worden aangewezen. In
Figuur 3 zijn de belangrijkste stappen van een beleidsanalytische studie in hun
onderlinge samenhang weergegeven. De interactie met de beslissers is gedurende
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het gehele proces essentieel. Deze interactie is aangegeven door een doorlopende
balk aan de basis van de figuur.

idenLificHLie

initiele
analyse

uunpuk

ontwikkeling

selectie

gegevens
verzamelmg
en modelbouw

onalyse

I

r-- -- -- ~

,

,

voorlopigo oDolyse

eind
rapport

beslissers (of hun vertegenwoordigers)

Figuur 3: De belangrijkste stappen van een beleid sana lytische studie.

De identificatie fase
In de eerste stap, de identificatie fase, ook wel aangeduid als inceptiefase of
vooronderzoek, wordt in nauw overleg met de beslissers het probleem nader
geanalyseerd. Deze initiële analyse is een cyclisch proces, waarin aandacht wordt
besteed aan de volgende aspecten:
kenmerken van het natuurlijk watersysteem;
fysische kenmerken: systeemgrenzen, processen en systeemparameters,
randvoorwaarden;
biotische

kenmerken:

patronen

voor

het

aquatisch

en

terrestrisch

subsysteem en de overgang van land naar water, de oevers; processen als
produktie, consumptie en afbraak; reproduktie en sterfte, symbiose en
parasitisme;

chemische kenmerken: classificatie van oppervlakte- of grondwaterlichamen
op

basis

van

gebruiksfuncties,

of

beschrijving

van

de

chemische

samenstelling en de parameters van chemische processen.
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kenmerken van het sociaal-economisch systeem, de aan water gerelateerde
activiteiten en ontwikkelingen;
de institutionele context en verwante beleidsterreinen;
de beheersdoelen, algemeen geformuleerde doelen moeten vertaald worden in
operationele doelen en er moeten eenheden worden gekozen waarin kan
worden uitgedrukt in hoeverre een doel wordt gerealiseerd;
knelpunten en mogelijke maatregelen;
beschikbaarheid van gegevens.

Na afronding van de initiële analyse wordt een aanpak vastgesteld en kan een
werkplan worden gemaakt voor de uitvoering van de volgende stappen in de
beleidsanalyse. Behalve op de resultaten van de initiële analyse, is de aanpak
gebaseerd op beslissingen over:
de condities waaronder de analyse wordt uitgevoerd:
begrenzing van Ideellsystemen;
planningshorÎzonten en een basisjaar dat geldt voor het vastleggen van de
huidige toestand;
aannames voor onzekere factoren in de studie. Onderscheid wordt gemaakt
tussen systeemaannames (intern) en scenario aannames (extern).
de analytische aanpak:
de aspecten van het systeem die in de analyse worden betrokken;
het gewenste detail niveau;
het gebruik van bestaande computerprogramma's;
maatgevende hydrometeorologische randvoorwaarden en
behoefte aan aanvullende gegevensverzameling.

De ontwikkelingsfase
Het doel van de tweede stap, de ontwikkelingsfase, is om strategieën voor
waterbeheer te ontwikkelen waarmee de in de inceptiefase geïdentificeerde doelen
voor waterbeheer kunnen worden gerealiseerd. Strategieën zijn combinaties van
afzonderlijke maatregelen, die elk gericht kunnen zijn op het realiseren van een
bepaald doel. In de ontwikkelingsfase zijn twee blokken van activiteiten te
onderscheiden:
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gegevens verzameling en modelleren;
het cyclisch proces van de voorlopige analyse.
Het verzamelen en analyseren van gegevens en het ontwikkelen van modellen is er
op

gericht

om

hulpmiddelen

te

vervaardigen

waarmee

snel

effecten

van

maatregelen en combinaties van maatregelen op de gestelde doelen kunnen
worden gekwantificeerd. Tevens wordt hierdoor het inzicht in de werking van het
watersysteem vergroot. Naarmate meer inzicht in de werking van het systeem
ontstaat,

zullen

ook

nieuwe

maatregelen worden

geïdentificeerd.

Door

het

uitvoeren van voorlopige analyses wordt er naar gestreefd het aantal maatregelen
dat in de verdere analyse wordt betrokken beperkt te houden. Tevens geven
voorlopige analyserondes inzicht in de voor de te maken keuzes gevoelige
aspecten, waaraan bij de modelontwikkeling aandacht moet worden besteed.

De selectiefase
In de selectiefase

worden,

door het gericht combineren van veelbelovende

maatregelen, strategieën ontwikkeld, waarmee de voor het waterbeheer gestelde
doelen

kunnen

strategieën

worden

nader

gerealiseerd.

onderzocht.

De

Vervolgens

wordt

rekenmodellen,

een

beperkt

vervaardigd

aantal
in

de

ontwikkelingsfase, worden hierbij gebruikt om effecten te kwantificeren in de
eenheden die daarvoor in de inceptiefase zijn gekozen. Soms wordt voor het
vergelijken van de berekende effecten voor verschillende alternatieven gebruik
gemaakt

van

technieken.

De

evaluatiemodellen,

b.v.

gebaseerd

resultaten vormen tenslotte

op

de basis

multicriteria
voor

evaluatie

het maken

van

beleidskeuzes, die niet meer tot het terrein van de technische beleidsvoorbereiding
behoren.

4

DE DERDE NOTA WATERHUISHOUDING (NW3)

In de identificatiefase is de hoofddoelstelling voor het beleid in NW3 geformuleerd

73

als: de watersystemen zodanig ontwikkelen dat ze voldoen aan de toegedachte
ecologische doelstellingen en gebruiksfuncties, uitgaande van de potenties van de
systemen.

De hiervan afgeleide operationele doelen voor NW3 zijn:
het garanderen van een veiligheidsniveau tegen overstroming;
het garanderen van een veiligheidsniveau tegen calamiteuze verontreiniging;

het beschermen en bevorderen van de beschikbaarheid en de bruikbaarheid van
water;

het handhaven en verbeteren van de waterkwaliteit van watersystemen;
het verder ontwikkelen van de potenties van de watersystemen.

Een belangrijk knelpunt, waarop de aandacht zich in dit artikel verder richt, is de
waterverontreiniging en de gevolgen daarvan voor de verschillende functies van

het ecosysteem. In de initiële analyse zijn de huidige en mogelijke toekomstige
problemen voor verschillende hydrologische omstandigheden geïdentificeerd. Dit
gebeurde

in

werkgroepen,

waarin

rijk,

provincie

en

waterschappen

waren

vertegenwoordigd. In deze fase werden ook de analyse condities bepaald. De
analyse moet concrete aanbevelingen opleveren voor het beleid in de periode 1990
tot 1995 en globale indicaties voor het beleid na 1995. Voor de verschillende aan
water gerelateerde activiteiten werden mogelijke ontwikkelingen vastgelegd in
zogenaamde scenario's.
rijkswateren,

met

Het

inbegrip

te
van

beschouwen systeem omvat
de

estuaria

en

met name

kustwateren,

waarbij

de
de

waterkwaliteit van de grensoverschrijdende rivieren als randvoorwaarde wordt
beschouwd. Voor deze randvoorwaarde zijn verschillende scenario's opgesteld.

Ten behoeve van de effectanalyse en de analyses van de waterbehoefte van de
landbouw, is Nederland opgedeeld in 80 districten die elk hun water betrekken van
of

lozen

op

de

rijkswateren,

geschematiseerd

tot

een

netwerk

van

109

segmenten.

In de ontwikkelingsfase is ten aanzien van de activiteit gegevensverzameling en
modelontwikkeling dankbaar gebruik gemaakt van de resultaten van de studie voor
de tweede Nota waterhuishouding. Omdat in de voorgaande studie een sterk
accent lag op de verdeling van het water, zijn aan het instrumentarium nieuwe
componenten toegevoegd voor de waterkwaliteit en de ecologische effecten van
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inbegrepen in het waterbeheer. Het model dat de waterverdeling in het netwerk
berekent, staat ook in de studie voor NW3 centraal in het instrumentarium. De
lozingen of onttrekkingen van de districten, waarin de waterbehoefte voor de

landbouw een belangrijke rol speelt, worden berekend door het model DEMGEN.
Nieuwe componenten in het instrumentarium zijn:
een model voor het berekenen van de belasting van het oppervlaktewater met

nutriënten, vooral tengevolge van mestoverschotten IPAWN-VERMESTING);
modellen voor het berekenen van emissies van geselecteerde stoffen voor de
referentiesituatie en voor verschillende beleidsalternatieven;
een model voor het berekenen van het gedrag van stoffen in het water in de
districten en de concentraties in het water dat naar het netwerk wordt

afgevoerd;
het waterkwaliteitsmodel voor het netwerk IDELWAQ) met daaraan gekoppeld
het model voor algengroei (BLOOM 11).
het landelijk grondwatermodel NAGRDM dat voor bovenregionale gebieden de
veranderingen in het verzadigde zone berekend;
het model dat de veranderingen in de terrestrische vegetatie bepaalt onder
invloed

van

grondwaterstandsveranderingen

en

aanvoer

vreemd

water

IDEMNAT).

In

de

voorlopige

analyse

werd

onderscheid

gemaakt

in

drie

categorieën

maatregelen:
maatregelen

gericht

op

het

beïnvloeden

van

de

waterverdeling

in

het

hoofd a a nv oe rs te Isel;
maatregelen gericht op het reduceren van emissies, waarbij onderscheid is
gemaakt

tussen

het

huidige

niveau

van

emissies

en

de

verschillende

alternatieven voor 1995 en 2020;
inrichtingsmaatregelen om een bepaalde streefwaarde te bereiken.

Figuur 4 toont de belangrijkste componenten van het instrumentarium in hun
onderlinge samenhang. Niet opgenomen zijn daarin de modellen die, op basis van
te verwachten waterbeweging, waterkwaliteits en inrichting, de effecten voor de
diverse belangen bepalen. Tijdens het screenen van individuele maatregelen, met
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behulp van onder meer het instrumentarium uit Figuur 4, werd het totale aantal
maatregelen met ongeveer een derde gereduceerd.

In de selectiefase zijn individuele maatregelen samengevoegd tot strategieën en
zijn de veelbelovende strategieën geselecteerd. Voor de geselecteerde strategieën
zijn de effecten op waterkwantiteit en waterkwaliteit nader onderzocht en per
gebruikersfunctie door een werkgroep geanalyseerd.
Voor een beperkt aantal beleidsalternatieven zijn resultaten gepresenteerd in
zogenaamde

scorecards,

die

workshops

in

zijn

gepresenteerd

aan

vertegenwoordigers van de verschillende bij het waterbeheer betrokken belangen.
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5

WATERSYSTEEMVERKENNINGEN

De studie voor NW3 en ook de ervaring bij het toepassen van de bovenbeschreven
methodiek in buitenlandse studies, heeft aangetoond dat de kennis en techniek

beschikbaar zijn om integraal waterbeheer in de praktijk haalbaar te maken. Bij
Rijkswaterstaat wordt inmiddels al weer gewerkt aan een logisch vervolg op NW3:
de watersysteemverkenning. In de ontwikkeling in het denken over waterbeheer in

Nederland, wordt daarmee de volgende stap gezet.

De watersysteemverkenningen zijn gericht op het geven van inzicht in de actuele
en de te verwachten toestand van de watersystemen in Nederland, zowel in
fysische, chemische als in biologische zin. Bovendien worden de intensiteiten van

de verschillende gebruiksfunkties in beeld gebracht. Het project heeft betrekking
op alle wateren in Nederland, zowel zoete binnenwateren als zoute getijdewateren.
Voor de regionale wateren wordt de informatie benut, die in samenspraak met de

betreffende

waterbeheerders

in

het

kader

van

landelijke

rapportage

wordt

verzameld.

Als methodiek voor de verwerking en rangschikking van de informatie wordt
daarbij de "maatlatbenadering" gehanteerd. Daarbij worden de voor de systemen
relevante doelvariabelen (fysische, chemische, biologische grootheden, alsmede

grootheden die betrekking hebben op het gebruik van de systemen) op diverse
relevante geografische aggregatieniveaus gevisualiseerd:
maat en getal voor het (gemeten) huidige niveau en, voor zover bekend, dat uit

het verleden (trends);
de berekende waarden voor diezelfde variabelen voor de toekomst onder
invloed van het huidige beleid;
de natuurlijke referentie voor diezelfde variabelen;
de aan die variabelen gestelde tussen- en einddoelen; voor de einddoelen

(streefwaarden) zal duurzaamheid het uitgangspunt zijn;
de

berekende

waarden

onder

invloed

van

mogelijke

nieuwe

aanvullende

beleidsopties.
Voor elk systeem (onderdeel) is een set relevante doelvariabelen gekozen die in het
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project worden beschouwd.

Het confronteren van de resultaten van de monitoring van het heden met de door
het beleid gekozen (tussen)doelen en normen leidt enerzijds tot het inzicht in de
mate waarin het vigerende beleid tot nu toe effect heeft ("vinger aan de pols"),
anderzijds

geeft

het informatie over de

nog

resterende

knelpunten

in

het

watermilieu. Bij komende beleidsvoorbereiding en met name tijdens de daarop
gerichte analyses zal de aandacht vooral uitgaan naar juist die knelpunten.

De Watersysteemverkenningen vormen primair de wetenschappelijke basis voor de
landelijke

beleidsvoorbereiding

uitmondend

in de

op

het

gebied

van

de

vierde Nota Waterhuishouding, die in

waterhuishouding,
1997

zal

worden

uitgebracht. De watersysteemverkenningen richten zich primair op bestuurders en
beheerders betrokken bij het beleid en beheer van de landelijke en regionale
watersystemen. Ze dienen ter informatie van waterbeheerders (waterschappen,
·provincies en regionale directies van Rijkswaterstaat) betrokken bij de dagelijkse
praktijk van het waterbeheer, de samenleving, maatschappelijke groeperingen en
sectoren met belang bij water.

Een belangrijke voorwaarde voor de komende beleidsanalyses is het kunnen
beschikken over een samenhangende modellenstructuur, breed betrekking hebbend
op de wateren in Nederland, waarbij de relevante aspecten aan waterbeheer
verbonden

evenwichtig

aan

de

orde

komen.

In

het

project

Watersysteemverkenningen wordt in eerste instantie die integratie over alle
rijkswateren (zoet en zout) gerealiseerd.
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INTEGRAAL (WATER)BEHEER: VAN DROOM NAAR DAAD.

J. Oosting & l.H.M. Kohsiek.

SAMENVATTING

Noord-Holland is één van de waterrijkste provincies van ons land. Water, dat enerzijds
bedreigend is, maar dat anderzijds een onmisbare voorwaarde vormt voor het
voortbestaan van onze provincie. We moeten ons tegen het water beschermen, maar
moeten omgekeerd ook het water tegen onszelf beschermen.

De Derde Nota waterhuishouding schetst het landelijke beeld van de problematiek van
het waterbeheer: de verontreiniging van watersystemen, de verstoorde inrichting ervan,
en het vaak verkeerde gebruik. De Derde Nota zet beleidslijnen voor de toekomst uit.
teneinde tot gezonde watersystemen te komen die duurzaam gebruik garanderen. In het
Provinciaal Waterhuishoudingsplan van Noord-Holland wordt dat uitgewerkt voor deze

regio. Zowel de Derde Nota Waterhuishouding (inclusief de regeringsbeslissing) als het
Provinciaal Waterhuishoudingsplan van Noord-Holland staan vol met beleidsuitspraken en
acties. In de beheersplannen van de waterbeheerders die in de komende jaren zullen
worden opgesteld moeten veel van deze zaken worden geconcretiseerd.

INLEIDING

Van Egmond (1992) toont dat beleid en uitvoering in het milieu en water veld danig uit
balans zijn. Hij snijdt het probleem aan van de stortvloed van abstracte beleidsplannen,
waar de beleidsuitvoerders op een drafje achteraan hollen. Overgaag (1992) voert aan
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dat rechttoe-rechtaan uitvoeren van de beleidsplannen zelfs niet altijd tot het realiseren
van de gestelde beleidsdoelen leidt, omdat het de uitvoerders - voor het waterbeleid de
regionale waterbeheerders - aan voldoende instrumenten en bevoegdheden ontbreekt om
de gehele keten van milieubelastende activiteiten te besturen. Overgaag (1992) pleit dan
ook voor een op gebieden gericht beleid, dat sneller en effectiever tot resultaat kan
leiden.

Het onderhavige artikel presenteert een gebiedsgerichte benadering, waarin de ideeën en
visies uit andere artikelen als basis dienen voor beleidssynthese in Noord-Holland.

2

NOORD-HOLLAND, WATERLAND

Noord-Holland is één van de waterrijkste provincies van ons land. Water, dat enerzijds
bedreigend is, maar dat anderzijds een onmisbare voorwaarde vormt voor het
voortbestaan van onze provincie. We moeten ons tegen het water beschermen, maar
moeten omgekeerd ook het water tegen onszelf beschermen.

De Derde Nota Waterhuishouding (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1989) schetst
het landelijke beeld van de problematiek van het waterbeheer: de verontreiniging van
watersystemen, de verstoorde inrichting ervan, en het vaak verkeerde gebruik. De Derde
Nota zet de beleidslijnen voor de toekomst uit, teneinde tot gezonde watersystemen te
komen die duurzaam gebruik garanderen. In het Provinciaal Waterhuishoudingsplan van
Noord-Holland (Provinciaal Bestuur van Noord-Holland,19911 wordt dat voor NoordHolland uitgewerkt. Zowel de Derde Nota Waterhuishouding (inclusief de
regeringsbeslissing) als het Provinciaal Waterhuishoudingsplan van Noord-Holland staan
vol met beleidsuitspraken en acties. In de beheersplannen van de waterbeheerders die in
de komende jaren zullen worden opgesteld moeten veel van deze zaken worden
geconcretiseerd.
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3

SAMENHANG: EEN PROBLEEM

Rijk, provincie en regionale waterbeheerders hebben elk hun eigen verantwoordelijkheden
op het gebied van het waterbeheer. Het rijk, als nationale beleidsmaker én als beheerder
van de rijkswateren; de provincie als regionale beleidsmaker en grondwaterbeheerder; de
provincie die bovendien de afstemming op en coördinatie met ruimtelijke ordening,
natuur- en landschapsbeleid en openluchtrecreatie, landbouwbeleid en milieuhygiëne
moet regelen; de waterbeheerders als uitvoerende macht: beheerders van kwaliteit en
kwantiteit van de polder- en boezemwateren. Bestuurlijk, beleidsmatig, technischinhoudelijk en financieel zijn zij op elkaar aangewezen. De verantwoordelijkheden zijn
complementair en gericht op één gemeenschappel ijk doel : gezonde watersystemen die
duurzaam kunnen worden gebruikt met het oog op de er aan gerelateerde belangen. Die
gedeelde verantwoordelijkheid zou moeten leiden tot een samenhangend plan van
uitvoering voor de gehele provincie!

Het feit dat alle Noordhollandse waterbeheerders de beleidslijnen uit de eerder genoemde
plannen gaan uitvoeren vormt op zichzelf al gedeeltelijk ee n waarborg voor een zekere
mate van samenhang in het waterbeheer. Elke waterkwaliteitsbeheerder tracht
bijvoorbeeld bronnen van verontreiniging volgens de doelstellingen te saneren, iedere
kwantiteitsbeheerder zal trachten een zo verantwoord mogelijk peilbeheer te voeren; de
provincie tracht de grondwateronttrekkingen met 50% of meer te reduceren.
Moeilijker wordt het, wanneer verschillende waterbeheerders voor uiteenlopende
aspecten van het waterbeheer maatregelen moeten nemen die in samenhang nodig zijn
om zekere doelstellingen te realiseren. De praktijkvoorbeelden in den lande tonen duidelijk
aan hoe lastig het is integrale maatregelen op het gebied van kwaliteit, kwantiteit,
grondwater en waterbodemsanering van de grond te krijgen. Zeer gecompliceerd wordt
het echter, als we proberen om de activiteiten in het beleidsveld waterhuishouding te
laten sporen met die uit andere beleidsvelden, denk bijvoorbeeld eens aan de
beleidsmaatregelen uit het Natuurbeleidsplan en het Nationaal Milieubeleidsplan. Oe
Derde Nota Waterhuishouding en het Provinciaal Waterhuishoudingsplan geven geen
duidelijke prioriteiten aan bepaalde maatregelen, en gaan slechts zeer ten dele in op
regionale voorkeuren. Kortom: een gedetailleerde regionale visie op een samenhangende
aanpak voor het waterbeheer ontbreekt; en dat terwijl die hard nodig is!
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Figuur 1: Praktijkvoorbeeld.

Ook als we de proefprojekten integraal waterbeheer onder de loep nemen die tot op
heden door de verschillende instanties in het kader van subsidieregelingen zijn ingediend,
lijkt de samenhang te ontbreken. De geografische spreiding van deze proefprojekten toont
een grote onevenwichtigheid. Figuur 2 geeft een indruk van lo pende en potentiële
proefprojekten.

Een eerste blauwdruk voor een dergelijke samenhangende aanpak en regionaal
afgestemde visie wordt hierna gegeven. Kenschets van deze blauwdruk is een
symfonische orkestratie van acties d ie de watersystemen in Noord -Holland weer gezond
moeten maken. Met andere woorden een "Blauwe" Blauwdruk voor Noord-Holland.

82

Figuur 2: Proefprojecten Integraal Waterbeheer.

4

EEN BLAUWE BLAUWDRUK VOOR NOORD-HOLLAND

De doelstelling van de Blauwe Blauwdruk is:
Het geven van een regionaal samenhangende visie op de aanpak van het

waterbeheer in Noord-Holland in de periode 1991-1995.
Het begrip "samenhang" heeft verschillende invalshoeken. Zo slaat het op de afstemming
tussen verschillende beleidsvelden en op een gebiedsgerichte integratie.
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Om bij het eerste te beginnen: hoe moet dat gemeenschappelijke plan van aanpak, de
Blauwe Blauwdruk voor Noord-Holland, nu geplaatst worden in de jungle van plannen die
de laatste jaren is ontstaan? Er zijn immers al heel wat integratiekaders ontwikkeld. Wat
kan de Blauwe Blauwdruk daar nog aan toevoegen?

Het oudste integratiekader is dat van de ruimtelijke ordening. De Vierde Nota Ruimtelijke

Ordening (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 1990)
en de provinciale streekplannen zijn hierbij de planfiguren. Ook het milieubeleid, via
Nationaal Milieubeleidsplan (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer, 1990) en Provinciaal Milieubeleidsplan (provinciaal Bestuur van Noord-

Holland, 1991) beoogt een breed integratiekader te zijn. Met de opkomst van het breed
georiënteerde integraal waterbeheer heeft ook het water beleid zich van sectoraal naar

facet beleid ontwikkeld, en verdient daarmee een plaats naast ruimtelijke ordening en
milieubeleid. De Derde Nota Waterhuishouding en het Provinciale Waterhuishoudingsplan
zijn hierbij de integrale beleidsplannen.
Tenslotte ontwikkelt ook het natuur- en land scha ps beleid zich meer en meer in deze
richting.
Vier integrale facetten, maar toch is er vaak nog sprake van een kaleidoscopische wirwar
van niet goed afgestemde beleidsuitspraken. Alle pogingen om een zwaluwstaartverbinding tussen de plannen aan te leggen ten spijt. Hoog tijd dus om de - toch wat
abstracte - integrale plannen te vertalen in een concrete gebiedsuitwerkingen (Figuur 3).

Ruimtelijke ordening

Water
huishouding

o
mjlieuhygiëne

ruimtelijke
ordening
Natuur
en
landschap

Figuur 3: Van facetplannen naar gebiedsgerichte integratie,
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Milieuhygiëne

Een eerste aanzet voor een gedeeltelijke gebiedsu itwerking wordt gegeven in het

actieplan Gebiedsgericht Milieubeleid (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer, 1990). De filosofie zoals geschetst in dit actieplan komt
gedeeltelijk met de hier gepresenteerde visie overeen, alleen de uitvoering ervan beperkt

zich voorlopig tot de zogenaamde ROM -gebieden, die slechts een klein gedeelte van de
provincie Noord -Holland bedekken. Bovendien sluit de aanpak in de ROM-gebieden (ROM
= Ruimtelijke Ordening en Milieu) niet geheel aan bij de aanpak nodig voor het realiseren

van gezonde watersystemen. Zo zijn beschouwingen over waterkwantiteit en inrichting
van watersystemen nog niet integraal en wordt niet duurzame ontwikkeling volledig
centraal gezet, maar wordt de visie op de ruimtelijke ontwikkeling voorop gesteld. Dit
laatste lijkt niet korrekt; de ruimtelijke ontwikkeling is niet het vertrekpunt voor
beleidsontwikkeling, maar juist de resultante van een afweging van maatschappelijke
ontwikkelingen, gebruikswensen en milieuhygiënische potenties. Zo'n daadwerkelijke
overall-afweging zou kunnen uitmonden in een Toekomstvisie 2015 die een beeld zou
moeten schetsen van een duurzame ontwikkeling voor de provincie in de komende
generatie. Een integrerende stap voorwaarts dus ten opzichte van de provinciale
Structuurvisie 2015 (Provinciaal Bestuur van Noord-Holland, 1989), die nog overwegend
met een RO-signatuur is geschreven.

Vanuit die basis-filosofie wordt navolgend getracht voor het beleidsveld van de
waterhuishouding een uitwerking te maken. Dit vanuit de gedachte dat het beleid

maximaal effect heeft als alle betrokkenen vanuit een gemeenschappelijke visie op de
uitvoering in de regio er aan meewerken. Dit verhaal is een eerste uitwerking van deze
structuurvisie-nieuwe-stijl voor wat betreft de waterparagraaf, en daarom krijgt het de
naam "Blauwdruk" mee. Maar voor alle duidelijkheid: geen blauwdruk waarin niet meer
gestreept en gewijzigd kan worden, maar een flexibel schetsontwerp.

De Blauwe Blauwdruk (Figuur 4) haalt zijn "input" uit de integrale beleidsplannen op rijks en provinciaal niveau, en maakt tevens gebruik van de eerste gebiedsgerichte
benaderingen uit ruimtelijke ordening en milieubeleid. De gedachte achter de Blauwe
Blauwdruk kan een stimulerende uitstraling hebben op en richting geven aan de invulling
van het beheersplan van de rijkswateren, de uitvoeringsprogramma's van het provinciale
waterhuishoudingsplan, het actieprogramma Derde Nota, en de beheersplannen van de
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waterbeheerders. Bovendien geeft de Blauwdruk een overzicht van de in de provincie uit
te voeren proefprojekten integraal waterbeheer, en de samenhang daarin.
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Figuur 4: Betekenis van de Blauwe Blauwdruk.

5

ANALYSE

Hoe moet de Blauwe Blauwdruk nu gestalte krijgen? De doelstelling van het waterbeheer
is: het ontwikkelen en in stand houden van gezonde waterhuishoudkundige systemen die
een duurzaam gebruik garanderen. De Blauwe Blauwdruk zal dus duidelijk moeten maken
welke maatregelen uit het "waterveld" en de verschillende andere beleidsvelden op welke
plaats gecoördineerd moeten worden ingezet; dit uitgaande van de huidige situatie, en
gericht op een gezonde, duurzame toekomst. Omdat de huidige toestand en het
gewenste toekomst plaatje afhankelijk van potenties en gebruik van gebied tot gebied
verschillen, zal ook de Blauwe Blauwdruk een gebiedsgewijze differentiatie van aanpak
moeten laten zien.
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Een globaal regionaal beeld van de huidige toestand van de watersystemen wordt in
Figuur 5 gegeven. Grofweg schetst dit het volgende beeld. De kwaliteit van het water en
de waterbodems laat het meest te wensen over in het dichtst bevolkte deel van onze
provincie: het Noordzeekanaalgebied met Zaanstreek, Amsterdam, en Schiphol. De
intensieve menselijke, maatschappelijke en industriële activiteiten in dit gebied zijn daar
de oorzaak van. En die milieubelasting geldt niet alleen voor het compartiment water,
maar ook voor de andere milieucompartimenten. In het provinciaal milieubeleidsplan
worden die gebieden dan ook aangemerkt als "zwaar belaste gebieden", waar het accent
zal liggen op het terugdringen van verontreinigende activiteiten en het saneren van
bestaande verontreinigingssituaties. Werkwijze daarvoor zal in dat kader het milieu·
actieprogramma zijn. Het zogenaamde ROM-gebied Schiphol is een eerste stap op die
integrale weg. Op dit facet zal de Blauwe Blauwdruk moeten aansluiten.
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Figuur 5: De milieukwaliteit in Noord-Holland.
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Ook in het noordelijk deel van de provincie zijn knelpunten m.b.!. de waterkwaliteit
zichtbaar. Voor Q.a. de Wieringermeerpolder en Westfriesland -oost zijn land- en tuinbouw
hier de veroorzakers. De 50% -reductiedoelstellingen die zjjn geformuleerd t.a.v.
microverontreinigingen zullen hier onvoldoende zijn om de Algemene Milieukwaliteit

IAMKI te bereiken.
De beste waterkwaliteit wordt aangetroffen {op boezemniveaul rond de Purmer, de
Beemster en het westelijke deel van Westfriesland. Naar de lozingspunten te Den Helder

en Zaandam toe, neemt de kwaliteit af, mede door lozingen van rioolwaterzuiveringsinstallaties. Zelfs voor deze beste waterkwaliteit kunnen we nog niet echt spreken van

water dat het predikaat gezond krijgt en dat geschikt is voor een duurzaam gebruik.
Gezond betekent in onze visie dat de otter er vanuit kwaliteitsoverwegingen in principe
weer gewoon kan leven.
Behoudens lokale uitzonderingen zijn de overige watersystemen er slechter aan toe. Van
een andere orde zijn de problemen in het Gooi en de duinen, waar het gaat om verzuring
en verdroging. Deze gebieden zijn in het provinciaal milieubeleidsplan aangewezen als
gebieden met specifieke milieu-aspecten of geringe draagkracht. Zij behoeven bijzondere
bescherming en herstelmaatregelen.

Nu de huidige toestand grofweg in beeld is gebracht weten we wat het vertrekpunt is en
kunnen we ons richten op de vraag: Wat zijn de plannen voor de verschillende delen van
de provincie? Daartoe zetten we in Figuur 6 enkele zaken op een rijtje. De figuren zijn
ontleend aan de Structuurvisie 2015, het Provinciaal Milieubeleidsplan, en het Provinciaal
Waterhuishoudingsplan. Hierbij is er voor gekozen het ontwikkelingsperspectief te
schetsen voor de verstedelijking en landbouw, omdat deze direct danwel indirect zowel
de ruimtelijke als de milieubelasting in hoge mate bepalen en kijken we eveneens naar het
ontwikkelingsperspectief voor de natuur, omdat dit de meest gevoelige functie is. Als
grote stedelijke agglomeraties gelden Amsterdam, Zaanstad, IJmondgebied, Haarlem en
Alkmaar, die een onderdeel vormen van de noordvleugel van de Randstad, en Hoorn en
Den Helder. Structurele stedelijke uitbreidingen kunnen verwacht worden ten zuid-oosten
van Haarlem, in het IJ meer en ten noordoosten van Alkmaar. Stuk voor stuk
uitbreidingen die een verdere druk leggen op de kwaliteit van het (water)milieu. Een
voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van Schiphol. Economisch lijkt een verdere groei van
SChiphol zeer wenselijk. Door deze groei zullen de emissiereductiedoelstellingen uit het
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Nationaal Milieubeleidsplan in dit gebied de komende 25 jaar niet worden gehaald. Van
gezond water ten behoeve van een duurzame ontwikkeling is hier voorlopig dan ook geen

sprake. De land - en tuinbouw worden in grote delen van Noord -Holland verder
ontwikkeld. In welke mate deze ontwikkelingen van invloed zullen zijn op de
verontreiniging van bodem en (grond)water is onzeker. De nota's over de
bestrijdingsmiddelen en mest geven de goede richting aan. Echter evenals bij het

voorbeeld van Schiphol kunnen de ontwikkelingen, die van groot economisch belang zijn,
het bereiken van gestelde milieudoelen in de weg staan.

Hoe de ontwikkeling zoals geschetst in de Structuurvisie 2015 moet worden gerealiseerd
tegen de achtergrond van de hiervoor genoemde ontwikkelingen is niet helder en
waarschijnlijk is deze ontwikkeling niet of slechts op zeer lange termijn haalbaar. Het

Natuurbeleidsplan lijkt realiseerbaar. Ook hiervoor is. gegeven de huidige toestand
(Figuur 51 nog een forse inspanning nodig. Zo is het duidelijk dat de stedelijke
uitbreidingen in een aantal gevallen de corridors (verbindingsroute) bedreigen. Het meest
in het oog springende voorbeeld daarvan is het IJmeer, waar de stedelijke uitbreiding van
Amsterdam en de verbindingszone tussen Waterland en de Vechtstreek op gespannen
voet met elkaar staan. Een boeiend vraagstuk voor het ROM -project Gooi· en IJmeer!
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Figuur 6: Ontwikkelingsperspectief.
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6

STRATEGIE

In voorgaande analyse is aangegeven dat er onderscheid moet worden gemaakt naar
gebruiksfuncties enerzijds en omgevingskwaliteit en potenties anderzijds.

Voor wat betreft de gebruiksfuncties wordt onderscheid gemaakt tussen stedelijke
gebieden, landbouwgebieden, en natuurgebieden. Stedelijke gebieden kenmerken zich
qua gebruik door hoge bebouwingsgraad, hoge mensdichtheid, en ze krioelen van
menselijke en maatschappelijke activiteiten. Wonen, werken in industrie en

dienstensector, cultuur en vermaak staan hier centraal. Landbouwgebieden kennen een
nadrukkelijk aanwezig menselijk gebruik, maar zijn in het algemeen dun bebouwd en
bewoond; ruimte en relatieve rust kenmerken deze gebieden. In natuurgebieden staat de
afwezigheid van menselijke activiteit voorop -behoudens recreatie- ook al kan het
menselijk handelen elders wel degelijk van invloed zijn op deze gebieden.

Daarnaast onderscheiden we een gebruiksfunctie als corridor, als (ecologische)
verbindingsroute. Ook voor de kwaliteit van die gebieden maken we een driedeling. Om
te beginnen, die gebieden die zwaar belast zijn of sterk verdroogd. De noord vleugel van
de randstad, Schiphol en omgeving. gebieden met intensieve akker - en tuinbouw en sterk
verdroogde duingebieden zijn daar voorbeelden van. Ze worden hier saneringsgebieden
genoemd; sanering staat hier als doelstelling voorop. Aan het andere einde van het
spectrum zien we (gelukkig) gebieden die er bijna zijn: er is weinig verontreiniging, niet of
nauwelijks verdroging en, er is al een goede waterkwaliteit. In deze gebieden moeten de
potenties worden versterkt door bijvoorbeeld inrichtingsmaatregelen of aangescherpte
reductiedoelstellingen. Ze worden hier versterkingsgebieden genoemd. Voorbeelden zijn
Waterland, het Amstelmeer. Het middenveld tenslotte wordt bepaald door gebieden,
waar de ernstigste verontreinigingen zijn weggenomen en die tot verdere ontwikkeling
gebracht kunnen worden: de ontwikkelingsgebieden. Voorbeelden zijn de Vechtstreek en
de duingebieden van Texei.

Bovenstaande indeling is stellig voor discussie vatbaar, omdat hij vergaand generaliseert.
Maar het is wel een indeling die duidelijk maakt dat gebieden indringend van karakter
verschillen, en dat dus van gebied tot gebied een fundamenteel andere aanpak nodig is.
In Tabel 1 wordt van deze synthese een overzicht gegeven.
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Tabel 1: Synthese van de gebiedsgerichte strategie.
BEST[MMING GEBIED

TOESTAND

STRATEGIE

GEBIED

Lllndbouw

Neluur

Corridor

Schoon. 00111 ol
loklllli YII.d,o.,gd

• Wlltllrlllnd N
• W .... tl"ellt"nd W

•
•
•
•

• 'IIndme,en
• WIIII,dkllnllN
• kllnlllli Stolpllnkolhom

VERSTERKEN

M"t'g beillsl.
mllt'g vard,oogd

•
•
•
•

• Noordholillflds
KIIfl"fll
• Vecht

ONTWikKELEN

8"I .... t. sterk
yerdroogd

•
•
•
•
•
•

IJmo"d
H .. flrlflm
Amo;lerd"m
leflnd"m
Schiphol
Hoolddorp

Wflstl"flsl""d 0
W"tllrillfld ·l
Wieri"germeer
Vechtztrllek

• Hllllriemmermell'
• Aalsmellr fI 0

Amstelmeer
Zw"nenw"ter
W"lerillfld N
DUIn'!n
Den Helde,
• Hllrgen e.o
• DUinen Noord
kll""flmll,I""d
• Dui"en Te)<el
• AmSle,dflmllfl
W"lerle,dlng ·
du,nen
• Ke"nemerdu"'e"
• Gooi "" Vechtstreek

SANEREN

Op basis van deze gedachten stellen wordt de volgende gebiedsgerichte strategie
voorgesteld, de zogenaamde VOS-strategie (VOS = Versterken, Ontwikkelen, Saneren):

Ve rs te rk in 9 sge bied e n
karakter: Het hydrologische systeem functioneert goed, zowel wat betreft oppervlaktewater
en grondwater als wat betreft kwaliteit en kwantiteit. Er zijn geen grote bronnen
van verontreinigingen, er is een vrijwel natuurlijk grondwaterregiem. Andere
systeemcomponenten zoals waterbodem en oevers functioneren nog niet
optimaal, en het gebruik is nog niet geoptimaliseerd.
strategie:

1. aanpak gericht op resterende kleine en diffuse lozingen, bijv. bij uitstek
geschikt als proefgebied voor ander mestbeleid, terugdringen
bestrijdingsmiddelen, intensivering en aanpassing van vergunningen,
waterbodemsanering, aanbrengen milieuvriendelijke oeverbeve il iging, aanpak
rioleringen, verbeteren rendement RWZI's, etc.
2.

realiseren van milieuvriendelijke oevers, aanleggen van vis passages,
paaiplaatsen, etc.

3.

definiëren van de draagkracht ten opzichte van andere gebruiksfuncties .
Bijvoorbeeld waterconservering d.m.V. een geoptimaliseerde peilregulatie,
evt. aangepaste landbouw

4.

+

optimalisatie grondwaterwinning;

bij uitstek geschikt om proefprojekten te rea liseren .
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Ontwikkelingsgebieden
karakter: Het hydrologische systeem functioneert redelijk, zowel wat betreft
oppervlaktewater en grondwater als wat betreft kwaliteit en kwantiteit. Er is een
beperkt aantal bronnen van verontreiniging, het grondwaterregiem is slechts door
enkele geconcentreerde onttrekkingen verstoord. Andere systeemcomponenten
zoals waterbodem en oevers functioneren niet optimaal, en het gebruik is nog niet
geoptimaliseerd.
strategie:

1. bereiken reductiedoelstellingen, evt. afhankelijk van de lokale situatie
versnelde of verdergaande doelstellingen, middels een hierop afgestemde
intensivering van de vergunningverlening, in eerste instantie alléén
saneringsonderzoek en eventueel lokaal saneren van waterbodems;
2. eventueel inrichting milieuvriendelijke oevers, vispassages etc. waar mogelijk
Iniet zo vanzelfsprekend als bij versterkingsgebieden).
3.

geleiding, actief biologisch beheer, visstandsbeheer, reductie onttrekkingen;
kortom, gebieden moeten weer in balans worden gebracht.

4. proefprojekten zijn mogelijk maar dienen zorgvuldig te worden geselecteerd.

Saneringsgebieden
karakter: Het hydrologische systeem functioneert slecht. Er zijn veel bronnen van
verontreiniging. De wateren behoren tot de slechtste klassen volgens Caspers en
Karbe. De waterbodem is verontreinigd, de natuurlijke situatie is verstoord. Geen
natuurlijk grondwaterregiem.
strategie:

1. bescherming tegen verontreiniging
2.

scheppen van elementaire waterhuishoudkundige randvoorwaarden

3.

proefprojekten worden alleen in bijzonder gevallen uitgevoerd

Deze gebiedsgerichte strategie is in eerste instantie vooral op het water gericht. waarbij wel
zoveel mogelijk rekening is gehouden met ontwikkelingen in ander sectoren en facetten. In
de richting van andere sectoren en facetten als landbouw, milieu, natuur etc. moet dit stuk
gezien worden als een discussiestuk. Een discussiestuk op basis waarvan mogelijk de
discussie over een echte totaalaanpak kan worden gevoerd en vervolgens samenhangende
acties worden uitgevoerd. De Versterkingsgebieden, Ontwikkelingsgebieden en
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Saneringsgebieden die op basis van de gepresenteerde analyse onderscheiden zijn, wordt in
Figuur 7 aangegeven. In Figuur 8 staan de corridors.
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Figuur 7: Saneringsgebieden, Ontwikkelingsgebieden en Versterkingsgebieden.

Figuur 8: Corridors.
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7

OVERWEGING

Deze gebiedsgerichte strategie behoeft nog wel aanvulling voor wat betreft de prioriteiten.
Richten we onze aandacht op saneringsgebieden of juist op versterkingsgebieden ? Kiezen
we voor projecten, waar we pas op termijn van decennia zichtbaar resultaat bereiken, of
gaat onze voorkeur uil naar het snel "waarmaken" van integraal waterbeheer? En: bij welke
projecten levert onze gulden het hoogste rendement? Duidelijk een zaak van politieke
keuzes. Maar het onderstaande kan als een voorzet voor de discussie dienen.

In Figuur 9 staan "milieu-investeringen" en "milieukwaliteit" tegen elkaar uitgezet.
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Figuur 9: a. De VOS -strategie (links).
b. Hysterese tussen milieuvervuiling en milieuherstel (rechts).

Punt A is het vertrekpunt: een goede milieukwaliteit. Bezuinigen op ons milieu, het

niet~

nemen van beschermende maatregelen, zorgt ervoor dat we geld uitsparen; de
milieukwaliteit loopt terug langs curve 1. Eerst gaat het langzaam, dan steeds sneller, tot

we via punt B uiteindelijk in C belanden. Traiect B - C ligt beneden de milieukwaliteit die we
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graag willen hebben: het streefbeeld. Willen we nu onze milieukwaliteit weer verbeteren,
dan moet helaas curve 2 gevolgd worden. Investeren van veel geld is nodig vóór het

resultaat zichtbaar wordt, en pas in punt B' wordt het streefbeeld bereikt. De investering C
- B' is veel groter dan de besparing B - C.
Om deze reden hebben alle maatregelen die er op gericht zijn om de "schone" gebieden
schoon te houden en niet te laten afglijden, de hoogste prioriteit. In Figuur 9a zijn de

sanerings - , ontwikkelings - en versterkingsgebieden in dit plaatje geplaatst. De
saneringsgebieden liggen in het platte deel van de grafiek. Dit betekent een laag
milieurendement: er moet veel geld in gestoken worden, terwijl er ogenschijnlijk weinig
zichtbare verbetering is. Niet voor niets is saneren politiek en financieel geen sinecure! Toch
is saneren de eerste onmisbare stap op weg naar het streefbeeld. De ontwikkelingsgebieden
liggen "in de bocht". Een beter rendement, meer resultaat voor het geïnvesteerde geld, de
(tussen)doelstellingen uit Derde Nota Waterhuishouding en Provinciaal

Waterhuishoudingsplan komen binnen bereik.
In het steilste deel van de grafiek plaatsen we de versterkingsgebieden - veel zichtbaar
resultaat voor relatief weinig geld. Het realiseren van het streetbeeld moet mogelijk zijn.

Onderlinge prioriteiten zullen gebonden zijn aan politieke keuzes: de noodzaak om de
grootste verontreinigingssituaties te saneren; het verlangen om concrete doelstellingen in de
planperiode te bereiken; en de wens om daadwerkelijk gestalte te geven aan integraal
waterbeheer - en liefst op politiek korte termijn; met daarnaast de financiële
randvoorwaarden, die niet toelaten dat alles wordt opgepakt.
De keus zal er een moeten zijn van evenwicht:

een belangrijk aandeel sanering: onontkoombare noodzaak;
een bemoedigend aandeel ontwikkeling: laten zien dat de doelstellingen haalbaar
zijn;
een stimulerend aandeel versterking: het integrale waterbeheer waargemaakt.

Wordt het bovenstaande nu omgezet in een uitwerking voor de proefprojekten dan betekent

dit dat onder andere de voorgestelde proefprojekten in saneringsgebieden nog eens sterk op
hun rendement moeten worden onderzocht en dat in Waterland, Westfriesland en Texel wel
meer proefprojekten zouden mogen worden voorgesteld. Immers vanuit de gedachte dat de
gerealiseerde proefprojekten de eerste gezonde watersystemen zijn van waaruit eventueel
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een positieve ontwikkeling zich verspreidt, moeten zeker in kansrijke gebieden
proefprojekten worden geëntameerd. Een leidend beginsel voor de geografische spreiding
van de proefprojekten zou kunnen zijn dat zo snel mogelijk een netwerk van gezonde
blauwe harten, verbonden door krachtige aders wordt gerealiseerd. Een door alle
waterbeheerders gedragen visie op welke proefprojekten waar en met welke prioriteit in
Noord-Holland zouden moeten worden uitgevoerd kan van groot belang zijn bij de toewijzing
van middelen uit de Rijksbijdrageregeling Regionaal Integraal Waterbeheer, en voor bijdragen
van de provincie en de regionale waterbeheerders.

8

INTEGRAAL WATERBEHEER ALS BESTURINGSPROBLEEM

Een andere manier van kijken naar het integraal waterbeheer is die vanuit managementoptiek. Theoretisch gezien is er sprake van een besturingslus. Op strategisch niveau wordt
beleid in zeer grote lijnen ontwikkeld. Vervolgens vindt een integratieslag plaats, waarbij het
beleid regionaal wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. Vervolgens worden maatregelen
uitgevoerd, en worden de effecten daarvan bestudeerd en gebruikt om op strategisch
niveau tot bijstelling van het beleid te komen. Als die lus netjes is gesloten, dan is er sprake
van een cybernetisch systeem, dat een zelfregulerend vermogen bezit. Zoals gezegd: dat is
de theorie.
In de praktijk van het waterbeheer is er echter beslist geen sprake van een cybernetisch
systeem: op rijksniveau is er sprake van een bijna autonoom planningsproces, waarbij het
rijk zelf wel bepaalt welke plannen wanneer nodig zijn. Oe provincies spannen zich in om de
rijksplannen voor de provincies te vertalen naar integraalomgevingsgericht beleid.
Gemiddeld heeft het zo'n twee jaar geduurd tot de provincies deze plannen geproduceerd
hadden. De waterbeheerders zijn nu voor het merendeel aan de slag om operationele
beheersplannen te maken. In 1993 hopen zij die voor het grootste deel te hebben
vastgesteld. Dat betekent dus dat zo'n 4 jaar na het uitkomen van de Derde Nota
Waterhuishouding de uitvoering van het beleid van start begint te gaan. Het zal dus nog
enkele jaren duren voor de effecten daarvan kunnen worden geëvalueerd en in het
strategisch beleid kunnen worden teruggekoppeld. Het is duidelijk, dat de formele
plancyclus van 4 jaar niet aansluit op de praktische beleidscycJus van zo'n 8 jaar.
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Tenslotte wordt het beleid sproces sterk gecompliceerd door het grote aantal partijen dat er
in besluitvormende zin bij is betrokken . Het verminderen van de bestuurlijke drukte lijkt
wenselijk.

9

TENSLOTTE

Het verhaal is zeker nog niet af. Dit artikel biedt een grof raamwerk, dat de komende jaren
bij nieuwe plancycli verder kan worden ingevuld.
We zetten enkele belangrijke conclusies nog even op een rijtje.
Er zijn zowel op rijksniveau als op provinciaal niveau te veel abstracte strategische

beleidsplannen. Omdat deze strategische facet-plannen sectoraal worden uitgewerkt, schiet
op lokaal niveau de integrale samenhang vaak tekort . We moeten van Ruimtelijke Ordening,
Milieubeleid en Waterhuishouding zien te komen tot wat we zouden willen noemen Integraal

Omgevingsbeheer: één strategisch plan, dat de deur openzet voor een gebiedsgerichte,
ROM-achtige uitwerking voor de provincie, of misschien zelfs wel de gehele Randstad.
Om ons niet direct aan zo iets super-integraals te vertillen, kunnen we voor het waterbeleid
al vast langs dat spoor gaan werken.
Het is dan wel van belang om te onderkennen en te erkennen, dat gebiedsdelen onderling
zodanig verschillen wat betreft milieubelasting en ontwikkelingsperspectief, dat
verschillende gebiedsgerichte strategieën nodig zijn: saneren, ontwikkelen, en versterken.
Voorwaarde voor succes daarbij is een breed draagvlak, en een gemeenschappelijke visie
omtrent deze strategieën.

Een betere afstemming van de formele piancyclus op het feitelijke proces, en het
verminderen van de bestuurlijke drukte kunnen er wezenlijk toe bijdragen dat het doel wordt
bereikt: dat integraal waterbeheer niet een kwestie van dromen blijft, maar dat concrete

daden mogelijk worden.
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DEEL 11: INTEGRAAL (WATER)BEHEER
IN DE PRAKTIJK GEBRACHT
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LANDVERWERVING: EEN ECOSYSTEEMBENADERING

J.H. Hankinson Jr. en L.N. Donelin

SAMENVATTING

Ecosysteemplanning

in

Florida

geschiedt

onder

andere

middels

landacquisitie.

Natuurgebieden en land met gebruiksfuncties worden aangekocht volgens een bepaalde
strategie. Deze is gericht op het identificeren en verwerven van land dat van cruciaal
belang is uit oogpunt van:
1) behoud van de oorspronkelijke natuurwaarden en waterhuishouding, en
2) het vormen van

"groene en blauwe" verbindingswegen tussen voornoemde

gebieden.
Voorop

staat

het

herstel

en

behoud

van

de

oorspronkelijke natuurwaarden

én

waterhuishouding. Het artikel gaat daarnaast in op de regelgeving die de landacquisitie

mogelijk maakt.

INLEIDING

Drainage. inpoldering en bedijking hebben een belangrijke invloed gehad op het
landgebruik in de staat Florida IV.S.I. Hoewel de ontginning en het bouwrijp maken ten
behoeve van

de

landbouw en andere gebruiksdoeleinden economische voordelen

hebben opgeleverd, onderkent men nu dat deze activiteiten natuurlijke systemen zoals
rivieren,

meren

en

wetlands

ongunstig

beïnvloeden,

en

dat

ze

bovendien

een

ongewenste invloed hebben op waterkwaliteit, vis en wild, en in sommige gevallen op
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de watervoorziening. Deze negatieve invloeden zijn nog toegenomen door de enorme
belasting die Florida's natuurlijke milieu ondergaat door de snelle bevolkingsgroei en de
activiteiten door en voor tientallen miljoenen toeristen.

Omdat men inziet dat Florida's economische vitaliteit onlosmakelijk is verbonden met
een goed functionerend natuurlijk milieu, heeft de staat Florida programma's gestart die
ten doel hebben systematisch de belangrijkste natuurgebieden te identificeren en, waar
mogelijk,

deze

gebieden

in

eigendom

te

verwerven

teneinde

de

"natuurlijke

infrastructuur" te behouden of herstellen. Waterbeheerders zijn actieve deelnemers in

deze programma's. Reeds geruime tijd leggen waterbeheerders de nadruk op herstel van
de wetlands langs belangrijke waterlopen. Dit brengt voordelen met zich mee voor
zowel waterkwantiteits - als waterkwaliteitsaspecten. Deze beleidsvisie heeft geleid tot
het aannemen van het "Preservat;on 2000"-programma, een voortvarend 1O-jaren

programma waarmee 30 miljoen dollar gemoeid is Ica. 53 miljoen gulden). Deze
middelen zullen worden ingezet om gericht grond aan te kopen zodat een natuurlijke
infrastructuur kan ontstaan, maar met in achtneming van de groeiende bevolking en een
gezonde toeristenindustrie.

2

FLORIOA'S NATUURGEBIEDEN

Met meer dan 3500 plantensoorten is "La Florida" met recht een bloemenland. Het is
ook de "Zonnestaat" met meer dan 1056 km stranden, die jaarlijks bijna 40 miljoen
bezoekers aantrekken. Met 8438 km' meren, 19108 km rivieren, 6216 km' beschut
liggende baaien en lagunes en 34188 km' kustzee zou Florida evengoed "Waterland"
hebben kunnen heten. AI deze eigenschappen maken Florida zeer aantrekkelijk; 900
nieuwe inwoners vestigen zich dagelijks in Florida. In 1988 was het inwonersaantal van
Florida ca. 13 miljoen hetgeen ongeveer overeenkomt met 130 inwoners.km·2 (ter

vergelijking, in Nederland bedraagt dit 440 inwoners.km·').

Drie typische eigenschappen van de natuurlijke gesteldheid geven een goede indruk van
de staat. Allereerst is Florida opmerkelijk vlak. Een dwarsdoorsnede van het schiereiland
overschrijdt nergens de 70 m boven zeeniveau. De tweede, vanuit landbouwkundig
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oogpunt belangrijke, karakteristiek is dat Florida grotendeels met zand bedekt is. En
tenslotte wordt de derde karakteristiek zichtbaar waar de deklaag van zand ontbreekt:
de ondergrond van Florida bestaat uit kalksteen. Dit laatste is verantwoordelijk voor de
vorming van de vele meren die Florida rijk is.

Verschillende

samenhangende

factoren

verklaren

Florida's

opmerkelijke

biotische

diversiteit. Dat zijn onder andere de "geografische breedte" van 6,5 graden ten noorden
van de equator, het vochtige klimaat, het feit dat Florida een schiereiland is, en de

geweldige range in ouderdom van het landschap. De terrestrische ecosystemen van
Florida bestaan uit naaldbossen en droge prairies, struwelen, hardhouten moerasbossen

('hammocks') en rotsachtige gebieden . De naaldwouden zijn het meest door menselijke
ingrepen beïnvloed. Het zijn open bossen met 'lon9leaf pines' (Pinus palustrÎs) en een

ondergroei van 'saw palmetto' (Serenoa repens), 'gall berry' (/lex g)abral, en 'wire
grass' (Aristida stricta). Ze dragen de littekens van vele en frequente bosbranden.

Hoewel Florida duizenden kilometers stromend water en duizenden meren bezit, zijn

wetlands kwantitatief het belangrijkste onderdeel van het wateroppervlak. De wetlands
bestaan uit regelmatig door rivieren en meren overstroomde gebieden, moerasbossen
met

hardhout~soorten

als mahonie, moerassen, prairies. hoogvenen. cypresbossen en

struwelen. Hoewel er nauwelijks een exacte definitie van 'wetland' bestaat, worden ze

meestal

omschreven

als:

"land

waar

water

de

dominerende

factor

is,

die

de

ontwikkeling van verlanding en het voorkomen van plant- en diergemeenschappen
bepaalt", Wetlands zijn die gebieden, waar het waterniveau voor een groot deel van het

jaar gelijk is, vlak onder of boven het maaiveld. Deze omschrijving houdt ook rekening
met gedeeltelijk of geheel geïnundeerde gebieden .

Ecologisch gezien zijn wetlands ingewikkelde overgangsgebieden tussen aquatische en
terrestrische systemen. Ze bieden een uniek, maar tevens essentieel habitat voor een
zeer divers plant- en dierleven. Daarnaast spelen wetlands een belangrijke rol in de
hydrologische cyclus. Evapotranspiratie van wetlands en open water zijn vrijwel gelijk

aan elkaar.

Reductie

van het oppervlak aan wetlands

verlaagt de verdamping.

Aangenomen wordt dat, vóór de grote ontginningen, ongeveer de helft van het
oppervlak van Florida bedekt was met wetlands. Op basis van satellietwaarnemingen in
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1972-1974 is vastgesteld dat destijds wetlands en daarmee geassocieerde open
wateroppervlaktes

ongeveer

een

derde

van

het

totale

oppervlak

van

de

staat

uitmaakten. Dat betekent dat meer dan een derde deel van de wetlands toen al was
opgeofferd aan landbouw, stedelijke gebieden en waterstaatkundige werken.

3

INVLOED VAN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING OP DE NATUURLIJKE SYSTEMEN

De 13 miljoen inwoners en 40 miljoenen toeristen die de staat jaarlijks bezoeken
veroorzaken een zware druk op de natuurwaarden. Diverse plant· en diersoorten zijn
reeds verdwenen, terwijl vele anderen bedreigd worden. Een recent rapport van de

'Florida Game and Fresh Water Fish Commission' vermeldt dat 44% van Florida's
vogels, reptielen en amfibieën in aantal sterk achteruit gaat. Op de lijst van bedreigde
soorten in Florida staan nu al 610 soorten. Dat is, met uitzondering van Californië, meer
dan in welke andere staat dan ook.

De grootste afname in Florida's biodiversiteit kan toegeschreven worden aan het verlies
of de degradatie van habitats. Tussen 1936 en 1987 verminderde het bosoppervlak
met 21 %, terwijl het moerasgebied zelfs met 56 % afnam (Figuur 11. De van oorsprong
op de hogere gronden dominerende naaldwouden (PÎnus palustrÎs) leden het grootste
verlies, een vermindering van 88% in 1987 vergeleken met

1936. Tegelijkertijd

verdween meer dan 80% van Florida's unieke struweelbegroeiing, een meer dan 85
plant- en diersoorten omvattende levensgemeenschap, die verder nergens anders ter
wereld worden gevonden. In dezelfde periode nam het bebouwd oppervlak toe met
538%, en verzesvoudigde de bevolking.
Ook

Florida's

oppervlaktewateren

worden

beïnvloed

Eutrofiëring, veroorzaakt door vernietiging van

door de

wetlands,

bevolkingsaanwas.

kustlijn-ontwikkeling en

andere met bevolkingsgroei samenhangende factoren, vormt een belangrijk probleem
voor de aquatische ecosystemen. De belangrijkste waterkwaliteitsproblemen worden
veroorzaakt door landbouw, mijnbouw, industrie en stedelijke bebouwing langs de
rivieren en hun waterstaatkundig achterland. Wetlands zijn van groot belang voor de
visserij en andere natuurlijke hulpbronnen . Minder dan 50% van Florida's wetlands is
nog intact en functioneert als van oudsher.
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Figuur 1 :

Trends in bevolking, stedelijke gebieden en natuurgebieden lmoerassen en
naaldbossen IPinus palustris)) in Florida van 1930 . 1990.

4

DE GESCHIEDENIS VAN DE MILIEUWETTEN IN FLORIDA

Het gebruik en beheer van land en water in Florida kan alleen worden verklaard vanuit

een historisch perspectief. De staat was dun bevolkt en wilde snel ontwikkelen en
groeien . Het enige wat men daarvoor kon inzetten was land en water. Florida bood de
spoorweg- en kanaalconstructiemaatschappijen goedkoop land aan teneinde de aanleg

van transportwegen te stimuleren. Na de burgeroorlog, omstreeks 1860, liet de staat
land draineren en moedigde inpoldering aan. Dit was het begin van de drooglegging van
de moerasgebieden in Zuid-Flor ida en het was de overheersende benadering voor land en waterbeheer tot het eind van de veertiger jaren.

De onverwachte negatieve gevolgen van de ambitieuze inspanning om de gehele

Everglades droog te leggen ten behoeve van de landbouw werden duidelijk zichtbaar in
de dertiger jaren: te vergaande ontwatering, verdroging , verzilting van de zoetwater
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aquifer welke de belangrijkste bron van watervoorziening voor de oostkust vormde,
vernietiging van plant- en die rhabitats, en het verlies van veengronden. Het laatste als
gevolg van branden en oxydatie door de verlaging van het grondwaterpeil en de
daarmee samenhangende expositie van deze organische gronden aan de lucht. Een zeer
droge periode in de dertiger jaren, gevolgd door excessieve overstromingen aan het eind
van de jaren veertig was de aanleiding voor verstrekkende veranderingen. Daarnaast
behoren tot de belangrijkste aanleidingen die Florida dwongen tot een andere houding
ten opzichte van zijn milieu en het scheppen van een wettelijk kader voor een geleide
economische groei:
de

plannen

voor

het

aanleggen

van

een

scheepvaartkanaal

in

het

noordelijk

schiereiland,
de verdergaande bedreiging van de watertoevoer naar de Everglades, - het situeren
van een belangrijke luchthaven in de met cypressen begroeide moerasbossen, en
de steeds groter wordende wildgroei in particuliere landverwerving tijdens de 50-er en

60-er jaren.
Met uitzondering van de aanleg van het 'Cross State Barge Canal' gebeurde dit alles
voornamelijk in het zuidelijk deel van de staat.

Als gevolg van de extreme droogte in 1971

gevolgd door overstromingen, en de

algemene zorg voor de aftakeling van het milieu, raakte de besluitvorming over het
milieu in samenhang met de economische groei in een versnelling. In hetzelfde jaa r
werd een conferentie over waterbeheer georganiseerd die richtlijner. gaf voor het

toekomstig beleid. Een werkgroep ('Environmental land Management Study Committee,
ElMS I1 we rd opgericht om deze richtlijnen gestalte te geven. Daaruit kwamen in 1972
vier belangrijke wetten voort:

The Environmental Land and Water Management Act welke voorziet in een mi lieu-effect
rapportage

die

kan

leiden

tot

het

heroverwegen

van

ontginnings-

en

ontwikkelingsplannen en het in stand houden van, vanuit natuurwetenschappelijk of

hydrologisch oogpunt. belang rijke gebieden voor de staat (zoals bijvoorbeeld de ' Florida
Keys'l of de regio.
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The Florida State Comprehensive Planning Act leidt de planvorming op het gebied van
ruimtelijke ordening op staats- en regionaal niveau naar behandeling van zaken, waarbij
ontwikkeling, groei en milieu in het geding zijn. Daarvan afgeleide wetgeving stimuleert
plaatselijke overheden tot alomvattende plannen die land gebruik en -ontginning in hun
beheersgebieden begeleiden. Deze planvorming is echter op vrijwillige basis en weinig

lokale overheden handelden volgens de wet. Daarom is in 1985 een wet aangenomen
waarin de regionale en lokale overheden verplicht worden tot planvorming op het terrein
van ruimtelijke ordening en ontginning.

The Florida Water Resources Act geeft in brede zin richting aan de bescherming van
grond- en oppervlaktewater, en voorziet in de instelling van vijf regionale 'Water
Management Districts' (waterschappen) die er op moeten toezien dat de wet wordt
uitgevoerd. De beheersgebieden zijn opgezet op basis van hydrologische eenheden. De
waterschappen hebben vergaande bevoegdheden op het gebied van belastingheffing,
regulering van watergebruik en bescherming van oppervlaktewater. De waterschappen
hebben een bestuur dat bestaat uit burgers die door de gouverneur van Florida worden
aangewezen. De besturen staan op hun beurt onder toezicht van het 'Department of
Environmental Regulation', dat de verantwoording draagt voor de uitvoering van de
wetten op het gebied van lucht- en waterverontreiniging.

The Land Conservalion Act geeft de staat de bevoegdheid voor 200 miljoen dollar aan
obligaties uit te geven om te voorzien in middelen voor de aankoop van land ten
behoeve van het 'Environmentally Elldangered Lands Program' (EEL).

Deze en andere wetten die in de zeventiger jaren zijn aangenomen, geven Florida het
meest

vooruitstrevende en

veelomvattende

milieubeschermingsprogramma van de

Verenigde Staten. De ongebreidelde bevolkingstoename vormt echter nog steeds een
bedreiging voor Florida's waterhuishouding en natuur. Daarom richt de staat zich juist
op het aankopen van grond als de beste verzekering dat er zoiets als een natuurlijk
Florida zal blijven voortbestaan.
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5

GESCHIEDENIS VAN LANDVERWERVING IN FLORIDA

Landverwerving door de staat begon in de 20-er jaren, destijds nog vrijwel uitsluitend in

het kader van specifieke projecten . Het eerste formele programma, het 'land Aquisition
Trust Fund', startte in 1963 toen de wetgevende macht een programma voor de

openlucht recreatie en natuurbescherming ontwikkelde omdat er federaal geld viel te
besteden. Hoewel er belangrijke aankopen werden gedaan, was de hoeveelheid geld te
gering om veel te kunnen doen .

Het reeds eerder genoemde EEl-programma , bekrachtigd door de wetgever en in 1972
goedgekeurd door de stemgerechtigden van Florida, voorzag in de uitgifte van obligaties
met een tegenwaarde van 200 miljoen dollar ten behoeve van de aankoop van grond
voor de bescherming van natuurwaarden. Een extra bedrag van 40 miljoen dollar werd

beschikbaar gesteld voor de aankoop van land voor openlucht recreatie. Figuur 2 toont
het voor die doeleinden aangekochte oppervlak aan land nog vóórdat het P2000programma ('Preservation' 2000, zie hoofdstuk 6) in werking trad.

5. 1 Conservation And Recreation lands Program (CARl)

Toen de financiële bronnen van het EEL programma waren uitgeput, werd druk

uitgeoefend om het aankopen van land door de staat voort te zetten. Dat leidde in
1979 tot het ' Con servation And lands Program'. Het fonds groeide van 15 miljoen
dollar in 1979 tot het huidige niveau van 40 miljoen dollar per jaar. De inkomsten
kwamen

voornamelijk

uit

belastingheffingen

op

de

verkoop

van

mineralen

en

onroerende goederen. Het CARl-programma vergrootte de mogelijkheden voor de staat
om

land

aan

te

kopen.

Een

speciale

CARl-structuur werd

opgezet.

Openbare

aankondigingen van aangeboden land worden geëvalueerd door een commissie en de
door hen opgestelde prioritering moet worden goedgekeurd door de gouverneur en de
regering van Florida.

afgehandeld

door

het

De aankoop van geprioriteerde percelen wordt dan verder

'Department

of

Natural

Resources'

via

voorgeschreven

procedures waarin grensbepaling, taxatie en onderhandeling een belangrijke rol spelen.
De landverwerving is tijdrovend; een aankoop kan zeker twee jaar in beslag nemen.
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Figuur 2:

Verworven gebieden in de verschillende waterschappen van Florida,
gedifferentieerd naar de wet, die de aankoop mogelijk maakte.
De verschillende waterschappen zijn: NWF (North West Florida Water
Management District); SR (Suwannee River Water Management District); SJR
(St. John's River Water Management District): SWF (South West F)orida Water
Management District) en SF (South Florida Water Management District).
De landverwervingsprogramma's zijn: SaR (Save Our Rivers): lATF (land
Aquisition Trust Fund): SOC (Save Our Coasts): EEl (Environmentally
Endangered lands Program) en CARl (Conservation And Recreation lands) .

Andere landaankoop programma's richten zich op specifieke doelen. Eén daarvan is

SOC ('Save Our Coasts', 1981: 200 miljoen dollar) en het 'Inholdings Program' van de
'Division of Forestry', de 'Game and Fresh Water Fish Commission' en de 'Oivision of
Recreation and Parks '.

5.2 Save Our Rivers Program (Sa R)

In oktober 1981 werd de ' Florida Resources River Act' aangenomen, beter bekend
geworden als

'Save

Our Rivers'

(SaR).

Deze

wet

wees

geld toe

aan de vijf

waterbeheerders om land aan te kopen en het waterbeheer in die gebieden op milieu-

vriendelijk wijze uit te voeren. Momenteel is er jaarlijks 40 miljoen dollar beschikbaar
voor dit doel.
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Het programma is niet louter en alleen gericht op rivieren of meren in een bepaald

aangekocht gebied, maar op het gehele afwateringsgebied. Tot nu toe is meer dan
255.000 ha door SOR in openbaar beheer gebracht. Het is evident dat het meeste
aangekochte land grenst aan de belangrijkste watersystemen in de beheersgebieden
van de verschillende waterschappen. Ieder waterschap moet een vijfjarenplan voor
landverwerving opstellen, waarin duidelijk wordt aangegeven welke gebieden, naast de
bestaande programma's, moeten worden aangekocht en waarom dat nodig is.

6

PRESERVATION 2000 PROGRAM 1P2000)

Tussen 1980 en 1990 verwierf de staat Florida meer dan 400.000 ha voor bijna een
miljard dollar. Dat is echter te weinig om te voldoen aan de groeiende behoefte aan
natuurgebieden, waterbeschermingsgebieden, recreatie en de algemene milieu kwaliteit.

Daarom werd in 1990 de Florida Preservation 2000 Act 1P2000) aangenomen. De
belangrijkste overweging was dat landaankoop de meest effectieve manier was om
duurzame ontwikkeling van natuurgebieden te garanderen. P2000 zal voor een periOde
van 10 jaar 300 miljoen dol lar per jaar beschikbaar maken. Het geld zal besteed worden
voor de aanschaf van land ten behoeve van natuurbescherming en openlucht recreatie.
Tachtig

procent van de fondsen zullen besteed worden aan de versterking van

eerdergenoemde bestaande programma's. Twee nieuwe programma's, 'Rails to Trails'
en 'Communities Trusts', zullen eveneens uit P2000 gefinancierd worden.

De wetgever hield zich

niet alleen bezig met het verwerven van fondsen voor

landacquisitie, maar ook met een efficiëntere selectie van aan te kopen land. Zoals
boven beschreven is het eARL-programma een 'reagerend' programma. Het gaat uit
van

het

aanwezige aanbod.

geselecteerd

land

werd

een

De tijd

die

gemoeid

ernstig

obstakel in

was

met

het proces.

de verwerving van

In P2000

worden

wetenschappelijke selectiecriteria gehanteerd voor de aankoop van land. P2000 kwam
met de volgende beleidsuitspraak:
"Acquisitie van land in staatseigendom moet gebaseerd zijn op een doelmatige

beoordeling van Florida 's natuurliïke hulpbronnen en moet dusdanig gepland worden
dat de integriteit van ecosystemen in stand gehouden wordt. De bescherming van de
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habitats voor vis, flora en fauna, en ruimte voor recreatie en bodem- en oppervlaktewaterbescherming
verantwoordelijk

zijn
z/ïn

hoofddoelen.
voor

De

landacquisitie,

verschillende
moeten

overheidsinstanties,

die

gecoördineerd samenwerken

teneinde de landaankopen af te stemmen op ecosysteem -grenzen. "

6.1

P2000-behoefte Beoordeling

P2000 voorziet in een beoordelingsmethode ('P2000 Needs Assessment') waarin de
behoeften geëvalueerd kunnen worden. De 'P2000 Needs Assessment' is een poging
tot actualisatie, uitbreiding en uitvoering van het 'Florida Statewide Land Aquisition

Plan'. Het uiteindelijk doel op lange termijn is de ontwikkeling van een P2000
verduurzamingswerktuig dat de volgende elementen omvat: (1) de identificatie van te
beschermen strategische natuur- en watergebieden (jncl. een voortdurende actualisatie
daarvan), (2) een beslissende aanwijzing van gebieden waarop de andere programma's
zich moeten richten en (3) een staat-omvattend acquisitieplan. Dit zijn de voorwaarden
om een staatomvattende landacquisitieplan op basis van een ecosysteembenadering te
implementeren.

6.2 'P2000 Charrette'

Eén

van

de

taken

bij

het

inventariseren

en

de

identificatie

van,

vanuit

natuurwetenschappelijk en waterhuishoudkundig, belangrijke gebieden was het maken
van

een

kaart

van

Florida.

Daarop zijn

aangegeven

de

gebieden

waarop

het

landverwervingsplan zich zou moeten richten teneinde habitats voor bedreigde soorten,
natuurlijke levensgemeenschappen en ecosystemen te beschermen. De ecologen van de

'Florida Audubon Society', de 'Nature Conservancy' en de 'Florida Department of
Natura1 Resources' ontwierpen in 1991 een voorlopige kaart waarop de belangrijkste
natuurgebieden zijn aangegeven . Drie categorieën worden aangegeven: (1) bestaande

natuurgebieden in particulier en publiek bezit; (2) aanbevolen P2000-gebieden en (3)
gebieden van belang voor natuurbescherming, maar waar aanvullende maatregelen
nodig zijn nadat ze zijn aanschaft. De verkregen informatie wordt opgeslagen in een
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data-base om informatie-uitwisseling tussen de verschillende betrokken instanties te
vergemakkelijken.

6.3 Geautomatiseerde inventarisatie en analyse van gegevens

Een

ander

belangrijke initiatief

mogelijkheden

ter

identificatie

geautomatiseerde

van
van

de
de

inventarisatie

P2000-wet
meest

van

was

belangrijke

de

het

vergroten

percelen

van

middels

natuurwetenschappelijk

de
een
en

waterhuishoudkundig belangrijke gebieden. Door het gebruik van een Geografisch
Informatie Systeem (GISI, konden verschillende "lagen" van informatie direct met elkaar
vergeleken worden, en konden gebieden van bijzonder belang geïdentificeerd worden.
Deze methode is al in gebruik bij het 'South West Florida Water Management District'
en is daar een uitzonderlijk goed hulpmiddel gebleken.

6.4. Integratie van landverwervingsprogramma's

Het tweede deel van de wettelijk vastgelegde beleidsrichting betreft de verwerving van
land in gezamenlijk overleg tussen verschillende overheden teneinde afzonderlijke
landacquisitie op basis van een ecosysteembenadering te coördineren. De wetgever
realiseert

zich

namelijk

prioriteitsstellingen

dat

kunnen

de

verschillende

verschillen.

Daardoor

programma's
kan

het

in

hun

voorkomen

doeldat

en
een

waterbeheersinstantie een uiterwaardensysteem selecteert, een lokale instantie een
recreatiegebied, en het eARL-programma de beboste hoger gelegen gebieden. Door
deze activiteiten te coördineren kan aan schaalvergroting worden gewerkt en kan het
geheel middels een sneller gezamenlijk aankoopbeleid tegen geringere kosten tot stand
komen.
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6.5.

Landverwerving

in

het

'Saint

John's

River

Water

Management

District

ISJRWMD)

Om te illustreren hoe zo ' n systeembenadering van land acquisitie in zijn werk gaat

volgen hier de ervaringen van het SJRWMD. Het SJRWMD omvat een gebied van
32.116

km '

121 %

van Florida's oppervlak!,

verdeeld over land en

water.

Het

belangrijkste oppervlaktewater is het stroomgebied van de St. John's River. Daar de
grenzen van de waterschappen gebaseerd zijn op hydrologische eenheden, is de St.

John's River het belangrijkste onderdeel van het beheersgebied. Andere belangrijke
stroomgebieden zijn de rivieren St. Marys, Nassau, Matanzas, Halifax, Indian en

Oklawaha.

Vanwege het overheersende belang van de St. John's River heeft het SJRWMD zich in
eerste instantie gericht op herstel en behoud van dit stroomgebied. De bovenloopse
wetlands van de St. John's River zijn eertijds bed ijkt en ontwaterd voor de landbouw;
62% van het wet land gebied is verloren gegaan. Dit veranderd landgebruik had een
negatieve invloed op de waterkwaliteit en

~ kwantiteit,

de benedenstroomse flora, fauna,

en visserij. Daarnaast heeft de drooglegging, gerekend vanaf de bovenloop tot aan het
kust -estuarium, een aanzienlijke schade veroorzaakt aan de 'Indian River Lagoon'.

Samen met het 'US Army Corps of Engineers' bezit de SJRWMD nu 80.162 ha in de
bovenloop van de St. John's River en is betrokken bij het herstel van de oorspronkelijke
wetland condities.

In de bovenloop probeert het SJRWMD de nog bestaande uiterwaarden te verwerven.
Het bezit van deze gebieden heeft vele voordelen. Benedenstroomse schade door zowel
overstromingen als diffuse lozingen kunnen worden voorkomen door gebruik te maken
van de uiterwaarden. Ze kunnen ook worden ingericht of behouden als habitat voor
flora en fauna, als kraamkamers voor vis en als oorden voor openlucht recreatie.

In andere delen van het stroomgebied van de St. John's River koopt het SJRWMD land
om

gigantische

"nieren" te creëren,

waarmee

verontreinigde meren en

naburige

rivierstelsels hersteld of beschermd kunnen worden . Het vijfjarenplan van het SJRWMD
omvat daarnaast diepgaande analyses ter identificatie van gebieden en watersystemen,
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genomineerd voor aankoop. Omdat vele van de regionale watersystemen de meest
karakteristieke ecosystemen van Florida omvatten, vormen deze plannen het hart van
de ecosysteemgerichte landverwerving van het SJRWMD.
Het SJRWMD is ook koploper in het verwerkelijken van de tweede belangrijke
beleidsdoelstelling

van

het

P2000-programma,

namelijk

in

het

gecoördineerd

samenwerken met andere actoren in de verschillende landaankoopprogramma's, Reeds
genoemd

is

het

'US

Army

Corps

of

Engineers',

daarnaast

wordt

uitgebreid

samengewerkt met lokale besturen, particuliere stichtingen, het eARL-programma en de
federale regering. Aangezien het waterschap in allerlei acquisitieprocedures heel wat
flexibeler kan opereren dan de staat

en omdat er ook een goede en solide technisch

professionele staf aanwezig is, kunnen complexe acquisities sneller verricht worden dan
wanneer de staat ze zou moeten uitvoeren. SJRWMD heeft dan ook een aantal malen
geassisteerd bij acquisities in het kader van het CARl-programma.

Het SJRWMD bezit en beheert nu 108.097 ha land dat verworven is ten behoeve van
waterbeheer,

watervoorziening

en

bescherming

en

behoud

van

strategische

watervoorraden, Dit land bestaat voor het grootste deel uit wetlands en voormalige
wetlands. Iets minder in oppervlak, maar daarom niet minder belangrijk, zijn de hoger
gelegen gebieden, die nodig zijn als buffer tussen de wetlands en het snel om zich heen
grijpend stedelijke gebied.

Florida's wateren vormen ook het fundament van de economie en het welzijn (incl. het
ecologisch welzijn I van de staat. Daar de bevolking blijft toenemen, is een goed
waterbeheer van cruciaal belang. De toekomst van Florida is volledig afhankelijk van de
duurzame ontwikkeling van zijn natuurlijke watervoorraden.

7

BELANGRIJKE BESTANDDELEN VAN FlORIDA'S lAND ACQUIS ITIE lANDSCAPE

Er zijn vele andere belangrijke "medespelers" met belangwekkende ideeën in de
complexe landacquisitie-inspanningen van Florida, Ze mogen zeker niet onve rmeld
blijven.
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Non-profit organisaties
Particuliere verenigingen zoals de 'Nature Conservancy' en de 'Trust for Public Land'
vergemakkelijken acquisitie waar nodig. De 'Nature Conservancy', is een wereldwijde
organisatie

die

het

als

zijn

voornaamste

opdracht

beschouwt

om,

op

biowetenschappelijke basis, de planten, dieren en ecosystemen die de biodiversiteit op
de wereld vertegenwoordigen te beschermen. Ze doen dit middels bescherming van het
land en water die deze planten, dieren en ecosystemen nodig hebben om te overleven.
De 'Nature Conservancy' heeft een uitgebreid meetnet in Florida, waarvan de gegevens

nu ook deel uitmaken van het data-bestand, dat P2000 gebruikt.

De 'Trust for Public Land' (TPU is bijzonder actief in het opzetten van lokale stichtingen

die land aankoop kunnen vergemakkelijken. TPL werkt effectief samen met lokale
belanghebbenden en landeigenaren om landverwerving te bespoedigen, vaak via het
ontwikkelen van belastingvoordelen voor landeigenaren of door een beroep te doen op
bepaalde filantropische instellingen.

Lokale programma 's
Momenteel

hebben

14 van

Florida's

67

gewesten

hun

eigen

landverwervings-

programma opgezet. In totaal gaat het hierbij om 600 miljoen dollar per jaar. Deze
programma's zijn erg populair bij de kiezers, die consequent gestemd hebben voor een
grotere toename van de onroerend goed belasting om landaankoop te financieren. Een
deel van de motivatie voor de lokale overheden was ook dat, wanneer zij zelf fondsen
konden verwerven, het CARL-programma extra gelden kon toekennen aan lokale
overheden,

die

daarmee

het

programma

konden

uitbreiden.

Programma's

van

individuele gemeenten slokken daarmee 10% van de CARL-fondsen op.

Ecologische infrastructuur

'Florida Greenways' is een gezamenlijke poging van' 1000 Friends of Florida' en het
'Conservation Fund'. Doel is het scheppen van een ecologische hoofdstructuur, die

twee componenten bevat: (1) 'Groene Kerngebieden' , die de knooppunten van het
netwerk bepalen en 'Groene Aders', die de groene ruimtes met elkaar verbinden.

'Groene Kerngebieden' zijn bijvoorbeeld de grote regionale natuurgebieden, die een
habitat voor een diverse flora en fauna vertegenwoordigen; of ook de kleinere, dicht in
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de buurt van het stedelijk gebied gelegen gebieden, die beschermd worden vanwege
hun grote ecologische waarden. 'Groene Aders' zijn corridors, of beschermde open
gebieden, die de verbinding vormen tussen de 'Groene Kernen' en zo het netwerk in

stand houden. Ook rivieren en hun begroeide oevers ("Blauwe Aders"l en zelfs oude
spoorlijnen kunnen als' Aders' fungeren. Migratie door deze corridors is belangrijk voor

genetisch uitwisseling en kan bepaalde soorten voor uitsterven behoeden. Vergelijk de
Nederlandse

Ecologische

Hoofdstructuur

met

zijn

"ecodistricten"

en

verbindings-

structuren.

Soms hebben dieren de 'Groene Aders' meer nodig dan mensen. Florida heeft het op
één na grootste wildreservaat ten oosten van de Mississippi. Maar zelfs het 60.000 ha
grote loxahatchee reservaat heeft een te beperkt oppervlak om de bedreigde Florida
poema te redden. Slechts 30 zijn nog in leven. Niet alleen poema's hebben de corridors
nodig. De zwarte beer is een ander voorbeeld van een bedreigde soort, vanwege de
beperking van zijn territorium. 'Groene Aders' mogen een nieuw begrip zijn in relatie tot
openlucht recreatie en ecologie, het idee is niet nieuw. Meer dan een eeuw geleden
ontwierp de landschapsarchitect Frederick Law Olmsted parken en paden over de hele

V.S., met als achterliggend idee een soort van ongerept stedelijk groen te scheppen. De
'Groene Aders' -beweging heeft vele wortels. In Wisconsin werd reeds in 1964 een wet
aangenomen, waarbij één dollarcent per gallon (ca. 4,5 I) benzine als heffing werd
opgelegd

om

daarmee

land

aan

te

kopen.

landschapsarchitect

Phil

lewis

inventariseerde de mogelijkheden voor 'Groene Aders' in Wisconsin. Hij vond dat 90%
van de gebieden met bijzondere ecologische en cultuurhistorische waarden rond water,
wetlands en steile hellingen waren gesitueerd. Hij noemde die gebieden milieu-corridors,

of E-Aders (Environment, Ecology, Education, Exercisel.

De tijd is rijp voor een gezamenlijke inspanning om de ecodisctricten van de staat
Florida met elkaar te verbinden door corridors, waarvan een groot deel reeds aanwezig
is. Deze visie van een Ecologische Hoofdstructuur verenigd de inspanningen in het

kader van lopende programma's. Op het niveau van de staat Florida zijn al een aantal
eARL-projecten opgezet die ten doel hebben complete in de vrije natuur voorkomende
groot wild habitats te creëren, zoals bijvoorbeeld het Wekiva River-systeem. De Save
Our Rivers (SaRI-projecten Oklawaha River en de Upper St. John's River zijn met name
belangrijk omdat ze speciaal opgezet zijn om gecombineerde rivier - en wetland systemen
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te beschermen. Systemen die bovendien behoren tot de belangrijkste corridors in de
staat Florida. Allerlei lokale programma's vormen de bouwstenen van wat eens een
nationaal groen netwerk moet worden.

Er zijn ook een aantal activiteiten gaande om een compleet systeem van nationale,

regionale en lokale paden af te ronden. De 'Florida National Scenic Trail' is een project
van de 'Florida Trail Association'. Wanneer het gereed is, zal het bestaan uit 2.080 km
paden vanaf de Panhandle tot aan de Big Cypress bossen. Het programma van het
'Department of Natural Resources' dat betrekking heeft op recreatieve routes omvat
kano-routes, een kajak-route over zee en een uitgebreid 'rail-to -trail'-systeem. Er van
uitgaande dat al deze projecten de potentie hebben om deel uit te gaan maken van een
"Groene Ader" - structuur, is het bijzonder plezierig dat er van meet af aan in de overige
planvorming al rekening mee wordt gehouden.

Voor wat hoort wat!
Waar het, vanuit economische motieven, niet te vermijden is, staat de wet in Florida
toe dat er wetlands verdwijnen. Het verlies aan wetlands moet dan wel gecompenseerd
worden. Hoewel zo'n beslissing nog altijd als controversieel wordt ervaren, wint de
gedachte terrein dat er dan compensatie moet worden verleend in de vorm van
bescherming

van

wetlands

die

elders

van

groot

belang

zijn

en

waarvan

het

voortbestaan kan worden gegarandeerd. Onlangs completeerde het SJRWMD zo'n
'voor wat hoort wat' -plan. De autoriteiten die ten koste van 53 ha wetlands een

belangrijke snelweg ontwierpen, betaalden 14 miljoen dollar aan het waterschap, te
besteden aan de verwerving van wetlands in een ander deel van het beheersgebied. De
voortgaande ontwikkeling van Florida , zal de wetlands verder negatief beïnvloeden.
Maar

het

'voor

wat

hoort

wat'

beleid

in

samenhang

met

de

landverwervingsprogramma's kan de negatieve weerslag van dat proces beperken.

8

CONCLUSIES

Karakter en landschap van Florida worden bepaald door de overvloed aan water. De
aantrekkelijke natuur en het warme klimaat verleidt vele nieuwe inwoners zich er te
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vestigen en miljoenen toeristen om er hun vakantie door te brengen. Van oudsher zijn
veel oorspronkelijke natuurwaarden opgeofferd, veel wetlands zijn drooggelegd en
ingepolderd voor landbouwkundige doeleinden. Florida heeft nu gelukkig ingezien dat
voor een duurzame ontwikkeling (incl. economische ontwikkeling) de handhaving van
zijn 'natuurlijke infrastructuur' van eminent belang is. In de laatste twee decades is veel
bereikt via de aankoop van, vanuit natuurwetenschappelijk en waterhuishoudkundig
oogpunt, strategisch land. Het hoogtepunt van deze activiteiten is onlangs bereikt met
het 'Preservation 2000 Land Aquisition Program'.

Welke maatstaf men ook hanteert, P2000 is het meest ambitieuze natuurbeschermingsprogramma dat ooit is gestart. Het zal in de komende 10 jaar zeker alle fondsen
verwerven, die nodig zijn voor de voorgenomen landaankoop.

P2000 biedt de bijzondere gelegenheid om natuurgebieden te verwerven, behouden en
herstellen. Het is een voorbeeld voor de wijze waarop overheden zouden moeten
werken:

bescherming

wetenschappelijke

van

en

de

natuur

systematische

en

van

basis,

hydrologische
bij

gelijktijdige

systemen

op

bevordering

een
van

samenwerking tussen overheden en particuliere organisaties. Lokale overheden namen
het voortouw van de staat Florida over en zijn hun eigen landverwervingsprogramma's
gestart. De federale overheid bevordert samenwerking middels daartoe door de staat
opgezette programma's. Er ligt een nadrukkelijke uitnodiging om het behoud en herstel
van de oorspronkelijke natuurwaarden (incl. de waterhuishouding) te verheffen tot een
prioriteit voor de regering van Florida.

Volgens

H.W.

Kroes

(Ministerie

voor

Volkshuisvesting,

Ruimtelijke

Ordening en

Milieubeheer in Nederland) is een ecosysteem een geheel van biotische en abiotische
interacties. Goed functionerende ecosystemen dragen bij aan menselijk welzijn en
gezondheid.

Ze

verbeteren

klimaatsveranderingen,

de

kwaliteit

beschermen

kustzones,

van

water

en

stroomgebieden

lucht,
en

nivelleren

uiterwaarden,

houden plagen in toom en voorzien in een habitat voor natuurlijke bestuivers van
landbouwgewassen.

Het

welzijn

van

de

mensen

hangt

af

van

de

natuurlijke

"dienstverlening" door onze achteruitgaande ecosystemen. De kwetsbare ecosystemen,
die van vitaal belang zijn voor de inwoners van Florida, hebben bescherming nodig. Een
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alarmerend hoog percentage bedreigde planten, dieren, land en water is aan zware
stress blootgesteld.

De conclusie kan geen andere zijn dan dat de natuurgebieden van Florida het waard zijn
gered te worden. Het zal het welzijn van alle inwoners bevorderen. De toekomst eist
respect voor een evenwicht

tussen

menselijk

functioneren en

het

behoud

van

natuurlijke ecosystemen. P2000 , 'Save Our Rivers' en de vele andere programma's
geven de richting aan hoe dat moet en voorzien in de fondsen voor de natuurlijke
infrastructuur die Florida nodig heeft om volgende eeuwen door te komen .
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RUITEN A

J.W. Kok & A. Tolsma

SAMENVATTING

Naar aanleiding van het verval van de oevers van de Ruiten A tussen Vlagtwedde en

Sellingen is, op initiatie! van het waterschap Dollardzijlvest, in 1990 een breed samengestelde projektgroep in het leven geroepen. Zij kreeg tot taak een plan voor de
natuurvriendelijke inrichting van de beek op te stellen. De projektgroep beperkte zich tot
die gedeelten van het trajekt, waar de beste kansen liggen voor een uitvoerbaar plan.
Uiteindelijk is gekozen voor een tweetal trajekten met een totale lengte van circa 6 km,

aangrenzend aan gronden van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Het is een plan
geworden, dat onder meer natuurtechnische en beheerstechnische aanpassingen in zich
heeft. De uitvoering zal in 1992 van start gaan. Na de uitvoering van het plan zal, zo is

de verwachting, in het kader van de herinrichting van het deelgebied Westerwolde, als
onderdeel van het herinrichtingsplan voor Oost-Groningen en de Gronings·Drentse

Veenkoloniën, het karakter van de beek/het beekdal vervolmaakt worden.

INLEIDING

1.1

Een veranderend beekdallandschap

"PANTA RHEI" .... alles stroomt, alles verandert.
De eenvoudige woorden van Heraclitus zijn wel zeer toepasselijk op het landschap

Westerwolde. In het bijzonder op het beekdal van de Ruiten A in Oost-Groningen, waar
binnen enkele tientallen jaren grote wijzigingen optraden.
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"Veel eikenbos is er gekapt, veel heide ontgonnen, vele boswallen en stei/randen zijn
opgeruimd en in bouw- en weilanden herschapen, fabrieksschoorstenen verrezen en op
wlïde vlakten vindt men nieuwe boerderijen met nog jonge bomen. Westerwolde is een

cultuurlandschap geworden. Slechts enkele plaatsen als de buurtschappen Ter Borg,
Smeerling en

Ter Wupping doen nog veel denken aan het oude Westerwolde"

(Muntinga , 19451 .

Thans staat het beekdallandschap voor ontwikkelingen, die het beeld opnieuw zullen
veranderen. Ditmaal
cultuurlandschap,

gaat het niet ten koste van de bossen en de heide.

dat de

laatste

40

jaar door middel

van

Het

ruilverkavelingen en

normalisatie van de beken verder cultuurtechnisch verbeterd is, zal dit maal een
natuurtechnische gedaanteverwisseling ondergaan. In 1992 zal gestart worden met een
regionaal integraal waterbeheersprojekt voor de "ruggegraat" van Westerwolde, de
Ruiten A. Spoedig daarna volgt de uitvoering van een breed gedragen herinrichtingsplan
voor het gehele Westerwolde.

Figuur 1: Gebiedsbeschrijving.

1.2
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Herinrichting van Westerwolde

Met

de

uitvoering

van

het

herinrichtingsplan

voor

Westerwolde

wordt,

naar

verwachting, in 1993 een aanvang genomen. Het bevat onder meer het herstellen van

de "natuurlijke" waterhuishouding bij de genoemde buurtschappen zoals Ter Borg bij
Sellingen. Dit is mogelijk door zoveel mogelijk gescheiden waterbeheersingsstelsels voor

zowel de agrarische- als de natuur/ landschapsbelangen te ontwikkelen. Mede door een
aantal andere natuurtechnische ingrepen is het nog dit decennium mogelijk om de
natuurontwikkeling rond de oude buurtschappen een nieuwe impuls te geven in een
omgekeerde richting, dan de laatste jaren gebruikelijk was. De verschillende partijen
streven er tevens naar zo mogelijk het plan de eerstvolgende jaren aan te passen aan de
visie die onlangs door de provincie Groningen is gepresenteerd, met betrekking tot de
ecologische hoofdstructuur van Westerwolde.

1.3

De projektopzet

Vooruitlopend op de herinrichting zal nog dit jaar - op initiatief van het Waterschap
Dollardzijlvest

-

gestart

worden

met

de

uitvoering

van

een

projekt

"Integraal

waterbeheer" langs en met de Ruiten A . Het projekt fungeert als proefproject in het

kader van de regeling Regionaal Integraal Waterbeheer IREGIWA) en betreft twee
trajekten van de Ruiten A met een totale lengte van 6 kilometer. Deze gedeelten zijn als
kralen aan een ketting gelegen tussen twee natuurgebieden, te weten in het zuiden Ter

Borg bij Sellingen en in het noorden Smeerling bij Vlagtwedde. Juist langs onderhavige
gedeelten

sluiten

thans

reeds

gronden,

in

eigendom

bij

Natuurmonumenten

en

Staatsbosbeheer, aan op de Ruiten A.

De staat van onderhoud van de oevers van de Ruiten A baarde het waterschap
Dollardzijlvest al

enige jaren

zorgen.

Deze

in

het

begin

van

de

zestiger jaren

genormaliseerde beek vertoonde aftakelingsverschijnselen . Door onder meer vergane
betuining en te steile taluds zijn vele kilometers oever ingezakt. Voor het waterschap

reden om herstelplannen op te stellen. Plannen, die uiteindelijk in 1990 resulteerden in
het bijeen roepen van een breed samengestelde projektgroep. Deze kreeg tot taak een
alternatief plan op te stellen voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers.
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De projektgroep bestaat uit leden van:
- Consulentschap voor Natuur, Bos, Landschap en Fauna;

- Grontmij;
- Landinrichtingsdienst;
- Natuurmonumenten;
- Provincie Groningen;

- Staatsbosbeheer;
- Waterschap Dollardzijlvest.

Mede gelet op de bijzondere waarde (behorend tot de ecologische hoofdstructuur) van
de beek met haar dal, konkludeerde de projektgroep reeds spoed ig, dat met de door het
waterschap voorges telde milieuvriendelijke civieltechnische oplossingen voor de oevers
niet volstaan kon worden. Na inventarisatie van de aktuele en potentiële situatie werd
een streefbeeld voor het gehele dal ontwikkeld . Binnen dit streefbeeld werd voor de
genoemde twee trajekten een en ander uitgewerkt.

2

2.1

ANALYSE

De huidige situatie

In Westerwolde kwamen enkele kleine riviertjes voor, te weten de Ruiten A en de

Mussel

A.

Deze vormen te

samen ten

zuiden van

Winschoten te

Wedde,

de

Westerwoldse A. Ook zij vormen de ruggegraat van het landschap.
Van oorsprong zijn deze riviertjes veenbeken. Hun bron lag in het veen in zuid-oost
Drente. Zo ontwaterde de Ruiten A , in Drente de Runde geheten, onder meer het
veenmoskussen in de omgeving van het Zwarte Meer. Door vergaande verveningen is
van de oorspronkelijke voedingsbron nauwelijks meer iets aanwezig. Nog weer later

heeft de afwatering van geheel Oost-Groningen een grote verandering ondergaan . Begin
deze eeuw zijn het Mussel A-, het Ruiten A- en het Verenigd kanaal aangelegd. De
afwateringsfunctie

van

de

Ruiten

A

liep

steeds

meer terug.

Ten

gevolge van

normalisatie-werkzaamheden en ruilverkavelingen in de vijftiger en zestiger jaren, is
tenslotte van het oorspronkelijke karakter van de veen -/ laaglandbeek nog maar weinig
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terug te vinden. Bovendien werd in de zomerperiode de aanvoer van lJsselmeerwater

gemeengoed. Zoals reeds geconcludeerd werd (Muntinga, 1945), is er veel natuur
ingeleverd voor cultuur. Westerwolde heeft er dan ook, economisch gezien, wel bij
gevaren. Zelfs de soms marginale gronden, direkt naast de beken gelegen, werden in

cultuur

gebracht.

Mede

door

een

consequent

uitgevoerd

peilbeheer

door

het

waterschap - geënt op de actuele grondwaterstanden - kregen de gronden een bijna
optimale

ontwatering

en

brachten

renderende

opbrengsten

van

veelal

fabrieksaardappelen, suikerbieten, graan, maïs enl of gras op .
Tijden veranderen , panta rhei .. , ook voor de landbouw. Voor onder meer Westerwolde

betekent dit thans, dat landbouwgronden hier en daar braak komen te liggen. De
kleinschalige

landbouw

is

nagenoeg

geheel

verdwenen.

Concentratie

van

de

landbouwbedrijven vindt steeds meer plaats op de jonge veenkoloniale gronden ten
oosten en westen van de beekdalen.

Bovengeschetste gang van zaken heeft er in geresulteerd, dat de Ruiten A zich thans
laat schetsen als een, weinig begroeide, 15 tot 20 meter brede watergang, die licht

bochtig in een zacht glooiend landschap ligt.

De, van oorsprong

het beekdal begrenzende - met eikebomen begroeide - steilranden

zijn in de meeste gevallen reeds jaren geleden ten prooi gevallen aan bulldozers. De
afgekalfde oevers met smalle onderhoudsstroken zijn voornamelijk begroeid met pitrus,
liesgras en zuring begroeiing .

Plaatselijk treedt enige kwel op vanuit de genoemde hoger gelegen esgronden, hetgeen
zich uit in kwelindicatoren. Deze watertoevoer, tezamen met het IJsselmeerwater, geeft
een waterkwaliteit die thans slechts ten dele voldoet aan de normen. Met name de

fosfaat- en stikstofgehalten zijn te hoog, (circa 0,17 mg P.I', circa 3 mg N.I-').

2.2

Laaglandbeek, de potentiële waarden

Om voorspellingen te doen over de mogelijke ontwikkelingen van de vegetatie is door
de projektgroep gebruik gemaakt van de zogenaamde climaxvegetatie, die door
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Kalkhoven

et

al.

(19761

zijn

beschreven . Afhankelijk

van

het

beheer

kunnen

tussenstadia (de successie -stadia) ontstaan, of uiteindelijk. op termijn, de bossen.

Voor het lage, nattere deel van het dal van de Ruiten At is de potentieel natuurlijke

vegetatie een mengeling van elzen-essenbossen. Tussentijds zullen naar verwachting
natte graslanden van onder meer het dotterverbond te vinden zijn.

Op de hogere delen zullen uiteindelijk bossen van het verbond van zomer- en wintereik

ontstaan . Afhankelijk van de aanwezigheid van humus, zullen berken en /of beuken
terug te vinden zijn. Variatie zal ook optreden in de ondergroei, zoals de aanwezigheid
van de smalle en brede stekelvaren en het lelietje-der-dalen. De eerst komende jaren
zullen naar verwachting vegetaties te vinden zijn van het zilverhaververbond, het
borstelgrasverbond en /of struikheide-kruipbremverbond. Afhankelijk van de wijze van
inrichten en beheer , doch met name van de ontwikkeling van de waterkwaliteit kunnen
geschetste vegetaties zich ontwikkelen. Welke dit precies zullen zijn is moeilijk te
voorspellen. Zullen ook de das, otter, beekprik en de ijsvogel weer terugkomen??

Figuur 2: Ijsvogel.

2.3

Streefbeeld

Schone

ongestoorde

omstandigheden

zullen

de

vestigingskansen

van

plant-

en

diersoorten aanzienlijk verhogen . Daarbij is het water in kwantiteit en kwaliteit een
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belangrijke succesfactor. Het behoeft dan ook geen betoog, dat voor bijzondere
waterorganismen de waterkwaliteit in de beek en het dal (kwelwater) sterk zal moeten
verbeteren. Tevens zal het (grond)water op een hoger nivo gebracht moeten worden,
waarbij een zekere mate van dynamiek in de beek onontbeerlijk is.

Voor het gehele beekdal tussen Vlagtwedde en Sellingen wordt gestreefd naar een zo
natuurlijk mogelijke beek, passend in het landschap, waarbij een proces als vrije
meandering mogelijk wordt. Belangrijk daarbij is de karakteristieke waterbewegingen
van de beek zoveel mogelijk te herstellen. Met name om de dynamiek, doch ook om
financieel -economische redenen, zal de afvoerfunctie van de beek gehandhaafd moeten
blijven. Dat geldt op termijn echter niet voor de wateraanvoerfunctie.
Beide functies staan ter discussie, doch gezien de kwaliteit van het aanvoerwater uit

het Ijsselmeer, zal voor de wateraanvoer in het kader van de Herinrichting gezocht
worden naar een ander aanvoertracé om de ecologische hoofdstructuur heen, Naar het
zich laat aanzien zullen de ingrepen en de kosten daarvoor beperkt zijn.

De,

soms steile,

buitenbochten en de zuidzijden van de

beek geven

plaatselijk

mogelijkheden tot het inplanten van Zwarte Elzen. Deze vormen binnen enkele jaren een
dicht netwerk van in het water groeiende wortels die de oever beschermen tegen de
schurende werking van het water. Tussen de wortels vinden vissen en insecten een

schuilplaats. De beplanting biedt eveneens voedsel en schuilgelegenheid aan vogels e.d.
en door haar schaduw zal verminderde plantengroei en extra dynamiek in de beek
optreden. De gronden, direkt aansluitend aan de binnenbochten mogen soms onder

water komen te staan, terwijl andere delen plasdras, dan wel droog zullen worden. In
de zomerperiode zal de overstromingsfrequentie door een verminderd wateraanbod
gereduceerd zijn tot bijna nul. Deze natuurlijke schommelingen bevorderen het ontstaan

van bijzondere levensgemeenschappen , die gebonden zijn aan een beekmilieu. Binnen
het streefbeeld,

dat voornamelijk ecologische aspekten betreft,

past de huidige

aanwezigheid van de gras karper niet. Deze niet inheemse vis, die ooit door het
waterschap

uitgezet

is

ter

bestrijding

van

overdadige

plantengroei,

zal

moeten

verdwijnen. Ook de aanwezigheid van aan beide zijden vijf meter brede obstakelvrije
onderhoudsstroken waarvan drie meter uit gras bestaat, past niet in het algemene

streefbeeld voor het beekdal. Het waterschap streeft hier echter in het algemeen wel
naar.
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3

HET PLAN

3.1

Natuurtechnische werkzaamheden

De projektgroep heeft uiteindelijk - geënt op het genoemde streefbeeld - voor het
ontwerp een programma van eisen opgesteld. Gekozen is voor twee trajekten van elk

ongeveer 3 kilometer. Met het oog op de migratiemogelijkheden liggen ze keurig
verdeeld tussen de kerngebieden Ter Borg en Smeerling/Metbroekbos. Het ontwerp
voorziet thans in de volgende hoofdeisen:
M

de aanleg van brede natuurvriendelijke plas-/draszones.

Het verwijderen van de voedselrijke bouwvoor van de naast de beek liggende gronden
is, zover de begroting reikt, in het plan opgenomen. Het verwijderen, verwerken en/of
afvoeren van deze grote hoeveelheid teelaarde, doch ook het grondwerk in algemene
zin, voor een aanvaardbare prijs, zal van de direktievoerders nog veel creativiteit en
aandacht vragen.

Figuur 3: Dwarsprofiel.

- het herstellen; de aanleg van meanders.

Bij het ontwerp is op praktische wijze gekeken naar het patroon van 1950. Gegevens,
in

de

vorm

van

oude

luchtfoto's

en

bestektekeningen,

waren

daarbij

welkome

hulpmiddelen. Het noordelijke trajekt is, naast het oude patroon, op creatieve wijze
voorzien van

enige extra

meanders.

Hierdoor wordt tegemoet gekomen aan de

verbetering van de dynamiek en het landschappelijk beeld.
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Figuur 4: Ontwerp-tracé nabij Wollinghuizen.

- het verkleinen van het doorstroom profiel van de beek.

Dit - te58men overigens met de aanleg van meanders - heeft tot consequentie, dat ten
tijde van grote waterafvoeren, de waterstanden zullen oplopen. De belangen van de

verschillende partijen lopen, met betrekking tot de natuurbouw, hier gelijk op. Doch het
waterschap heeft in verband met het peil beheer, ook met andere belangen te maken.

De oplossing is uiteindelijk gevonden in de aankoop van de laag gelegen gronden en de
verbetering van de stuwen.

De thans nog handbedienbare stuwen zullen straks

zelfstandig en automatisch bestuurbaar worden, met als regelvoorwaarde de maximaal
toelaatbare waterstand van het bovenliggende pand. Dit met inachtneming van de
wateropstuwing in de onderhavige panden.
- enkelzijdig zal een onderhoudspad aangelegd worden .
Op deze wijze blijft het ook mogelijk, desnoods met speciaal kraanmaterieel met een
lange giek, aan het natte profiel (groot) onderhoud te plegen. De afvoer van circa 5
m3 .sec- 1 is op deze wijze gewaarborgd.
- de aanleg van vistrappen naast de bestaande stuwen.
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3.2

Beheer/onderhoud

Wil een plan als dat voor de Ruiten A slagen, dan kan niet volstaan worden met enkel
natuurtechnische werkzaamheden. Er is ook verandering (c.q. nuancering) in het denken

over onderhoud nodig. Het vraagt tevens extra aandacht van alle partijen in de
beheerssfeer. Voor menige partij is dit, te5amen met de noodzaak van een gezamenlijk
optrekken hierin, een proef en tegelijkertijd een uitdaging. Onder meer de volgende
afspraken zijn hieromtrent gemaakt:
- de terreinbeherende instanties zullen de gronden aansluitend op de beek, afhankelijk
van de afmetingen van de vrijkomende percelen, de grondslag en de drooglegging, op
extensieve wijze laten beweiden, respektievelijk maaien met naweiding of zo weinig
mogelijk in de ontwikkelingen ingrijpen;
- het peilbeheer krijgt een natuurlijk karakter.
Aan deze eis kan door het waterschap echter pas feitelijk tegemoet gekomen worden
zodra zeker is gesteld dat de belangen van de overige partijen (i.c. de bezitters van de
(te) laag gelegen gronden) niet worden geschaad. Er wordt naar gestreefd deze
maatgevende gronden op vrijwillige basis te verwerven. Doch hiermee raakt de
werkgroep opnieuw haar praktisch-financiële grenzen.

Het zullen enige tientallen

hectares worden.
- het waterschap zal een vers ch ralende wijze van onderhoud gaan toepassen;
- de aanwezige graskarpers zullen verwijd erd worden;
- het proces van erosie in met name de buitenbochten van de beek zal, zolang de
eigendommen van derden tot op een afstand van vijf meter nog niet genaderd zijn,
ongehinderd plaats kunnen vinden;
- de provincie zal, in de hoedanigheid van waterkwaliteits-beheerder, de kwaliteit van
het beekwater intensief gaan volgen . Enerzijds om de toestroom van water op kwaliteit
te kunnen sturen, anderzijds is het één van de succesfactoren, die met het oog op de
projektevaluatie,

om

die

reden

als

graadmeter gevolgd

dient

te

worden.

Het

eerstgenoemde heeft te maken met de verwachting, dat straks binnen Westerwolde, op
hetzelfde moment, water van verschillende kwaliteit aanwezig kan zijn .
. vele van de partijen hebben reeds de aanwezige flora en fauna geïnventariseerd en
zullen dat de eerstvolgende jaren, in verband met de evaluatie, blijven doen.
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4

SLOT

Gelijk het gehele projekt breed is opgezet en integrale natuurtechnische oplossingen
heeft opgeleverd, die soms een compromis betekenden, is ook in een betrekkelijk kort

tijdsbestek, voor de financiële kant een breed gedragen oplossing gevonden. Alle
partijen dragen hun steentje bij, elk op haar of zjjn eigen terrein. Uiteindelijk gaan de

kosten, inclusief alles, ca. 2,3 miljoen gulden bedragen. De uitvoering, begeleid door de
Grontmij, zal in het najaar van 1992 van start gaan. De laatste fase staat gepland voor

het voorjaar van 1994.

Zo blijkt, dat, in goede harmonie en met steun van alle partijen, relatief snel tot de
uitvoering van een integraal (water)beheersplan gekomen kan worden.

In het kader van de herinrichting van het deelgebied Westerwolde zal het beekdal straks
verdergaand grootschalig veranderen. De ervaringen, die thans opgedaan worden,
kunnen daarbij goed van pas komen. Dan ook wordt het mogelijk onder meer integrale
oplossingen te zoeken voor de verbetering van de kwaliteit van het beekwater, de

voeding van de beek/ het beekdal middels kwelstromen, met andere woorden werkelijk
de beek haar karakter terug te geven. Eén dezer dagen wordt weer een stap gezet,

RUITEN A-, WESTERWOLDE RHEI ..... .
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VAN

SCHIERMONNIKOOG

TOT

VLIELAND;

MAATREGELEN

TOT

WATER -

CONSERVERING OP DE WADDENEILANDEN

J.S. Rus, A. Groenewalt, D. Swart & T. Zonneveld

SAMENVATTING

Ten einde de verdroging tegen te gaan en de natuurwaarden te herstellen zijn op

Schiermonnikoog en

Vl ieland

integraal

waterbeheerprojecten opgezet.

De

huidige

drinkwateronttrekking vormt op beide eilanden een van de oorzaken van verdroging.
Daar

andere

belangen

dan

drinkwatervoorziening

hydrologische systeembeïnvloeden is

eveneens

gekozen voor een

het

(kwetsbare)

integrale aanpak van de

verdrogingsproblematiek. Een belangrijk uitgangspunt is het vinden van gebiedseigen
(eilandeigen)

oplossingen,

waarbij

dure

alternatieven,

zoals

de

aanleg

van

een

wadleiding ten behoeve van de drinkwatervoorziening, worden vermeden.

De belangrijkste potentiële uitvoeringsmaatregelen van beide projecten zijn gebaseerd

op een actief grond- en oppervlaktewaterbeheer gericht op een vergroting van de
waterbeschikbaarheid middels waterconservering. Doel is om de verliestermen van de
waterbalans

(verdamping,

waterwinning,

grond-

en

oppervlaktewaterafvoer)

te

beperken zodat een nieuwe hydrologische evenwichtsituatie ontstaat met hogere
grondwaterstanden en meer kwel.

Gunstige

maatregelen

zijn

onder

meer:

drinkwaterbesparing,

naaldbosomvorming,

plaatsing van stuwen en grondwaterschermen, verplaatsing van de drinkwaterwinning
en hergebruik van oppervlaktewater. Zowel de effectiviteit van de maatregelen als de
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belangen die hierbij een rol spelen verschillen echter per eiland. Een voldoende grote
waterbeschikbaarheid

vormt

ontwikkelingsprojecten .

de

basis

Meerdere

voor

meerdere

deeloplossingen

dragen

natuurregeneratiebij

aan

een

en

optimale

waterbalanssituatie. Dit vereist een nauwe samenwerking tussen de verschillende
waterbelangen.

INLEIDING

Reeds jaren wordt op de Waddeneilanden verdroging van het duingebied geconstateerd
en nog niet zolang geleden werd de drinkwaterwinning als de meest tastbare oorzaak

aangemerkt. Een in opdracht van de provincie Friesland uitgevoerd onderzoek (lWACO
et al, 1989) gaf echter aan dat de drinkwaterwinning slechts één van de oorzaken is
van

de

achteruitgang

duinvalleivegetaties.

van

Duidelijk

de

werd

kenmerkende
dat

beëindiging

en
van

waardevolle
de

winning

vochtige
slechts

tot

vernatting maar niet tot herstel van de duinvalleien zou leiden. Een integrale aanpak van

de problematiek werd toen al nodig geacht.

Ervaringen met een dergelijke integrale aanpak konden worden opgedaan toen, in 1990
in

het

kader

van

verdrogingsbestrijding

de

Derde

konden

Nota

worden

Waterhuishouding,
aangemeld.

Op

proefprojecten

grond

van

een

voor
aantal

pragmatische overwegingen is ervoor gekozen om de aandacht in eerste instantie op

Schiermonnikoog te richten. Van belang was bijvoorbeeld dat het juist opgerichte
Nationale Park een duidelijk beleidskader vormde .

Met de provincie Friesland als voortrekker zijn de betrokken partijen (gemeente
Schiermonnikoog,

Natuurmonumenten,

Waterleiding

Friesland,

Rijkswaterstaat

en

Provincie) het in 1990 eens geworden over de opzet en noodzaak van een proefproject
verdroging

op

oriëntatiefase,

Schiermonnikoog.
een

bestaande uit een

deskundigen.
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Gekozen

onderzoeksfase

en

is

een

voor

een

gefaseerde

uitvoeringsfase)

en

aanpak

een

(een

organisatie

uit bestuurders bestaande stuurgroep en een werkgroep van

Mede op grond van de eerste (positieve) ervaringen met het project Schiermonnikoog,
zowel op het bestuurlijke als op het technische vlak, is in 1991 een soortgelijk project
op Vlieland van start gegaan. Dit project wordt getrokken door Waterleiding Friesland.

De

drinkwatervoorziening

op

beide

Waddeneilanden

is

geheel

aangewezen

op

gebiedseigen water. Door het toenemend toerisme neemt de vraag naar drinkwater
gestaag toe. De waterbeschikbaarheid voor verschillende belangen (drinkwater, natuur,
bosbouw, landbouw) staat hierbij onder druk . Doel van beide projecten is te komen tot
duurzame waterhuishoudkundige systemen, waarbij de verdroging van natuurgebieden
afneemt maar waarbij ook andere eiland belangen veilig gesteld worden.

Hierbij wordt uitgegaan van gebiedseigen oplossingen zonder wateraanvoer van het
vaste land,

zoals de aanleg van een kostbare wadleiding

ten behoeve van de

drinkwatervoorziening.

In dit artikel wordt ingegaan op de technisch-hydrologische aspecten van integraal
waterbeheer op de Waddeneilanden in het algemeen en op Schiermonnikoog en Vlieland
in het bijzonder. Eerst wordt het geohydrologische systeem en de waterbalans van de
Waddeneilanden

kort

besproken,

(grond}waterbelangen ende
mogelijke

en

in

gevolgd

door

waterbeschikbaarheid . Daarna

onderzoek

zijnde

een

analyse

van

de

wordt ingegaan op de

waterbalansmaatregelen

op

de

eilanden

Schiermonnikoog en Vlieland,

Het artikel wordt afgesloten met het aangeven van een aantal natuurontwikkelingsprojecten die in het kader van de integraal waterbeheerprojecten op Schiermonnikoog
en Vlieland worden voorbereid.

2

HYDROLOGISCHE KARAKTERISTIEKEN

De Waddeneilanden vormen geïsoleerde, relatief kleine hydrologische systemen, met
infiltratie in de hogere duingebieden en kwel in de duinvalleien, de duinrandzones en
eventuele pold erge bied en (Figuur 1),
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Figuur 1: Hydrologisch systeem Waddenei landen

De goede doorlatendheid van de duinzanden in samenhang met de topografie zorgen er
voor dat het oppervlaktewaterstelsel in het algemeen matig ontwikkeld is. Een ander
gevolg van de gunstige infiltratieomstandigheden is de vorming van ' zoetwaterbellen' ,
waarbinnen de grondwaterstroming van het hydrologisch systeem zich afspeelt. Het
waterbeheer en dus ook het integrale waterbeheer op de Waddeneilanden is voor een

belangrijk deel gericht op grondwater.

De gemiddelde waterbalans van de eilanden kan als volgt op eenvoudige wijze
weergegeven worden (zie ook Figuur 1):

N

met:

E

+ 0 + G + (W - I1

N

neerslag

E

verdamping

0

oppervlakteafvoer (naar zee)

G

grondwaterafvoer (naar zee)

W

waterwinning
kunstmatige infiltratie

De geohydrologische omstandigheden en de waterbalans verschillen per eiland. Op alle
eilanden vormen evenwel de verdamping (E) en de grondwaterafvoer naar zee (G) de
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grootste verliesposten en bedragen gezamenlijk gemiddeld meer dan 75% van de
neerslag (IWACO, 1988). De waterwinning vormt op alle eilanden een beperkt deel van
de neerslag «

5 %).

De afvoer van oppervlaktewater (0) kan een aanzienlijke balanspost zijn voor de

Waddeneilanden met poldergebieden (Schiermonnikoog, Terschelling en Ameland). Op
Terschelling -West is bovendien de afvoer uit het duingebied groot. Op het oostelijke
deel van

Vlieland

treedt

nauwelijks

oppervlaktewaterafvoer op,

deels

door het

ontbreken van polders, deels doordat het eiland daar als het ware een bak vormt
waa ruit het regenwater niet weg kan stromen (Figuur 2).
Polerslid
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Figuur 2: Reliëf, hydrogeologische opbouwen grondwaterstroming op Vlieland-Oost

Naaldbosaanplant en verruiging van de duinen hebben de verdamping (E) op sommige
eilanden sterk doen toenemen. Terschelling-West en Vlieland-Oost zijn deelgebieden
waar de verdamping meer dan 70 % van de neerslag vormt.

Op alle Waddeneilanden wordt grondwater gewonnen (W). In zijn totaliteit vormt de
waterwinning

maar een

beperkte

post

in

de

waterbalans . Door de

aanleg van

wadleidingen is de drinkwatervoorziening op de eilanden Terschelling en Ameland niet

meer uitsluitend afhankelijk van gebiedseigen grondwater. Op deze eilanden is de
grondwaterwinning sterk gereduceerd en hebben de waterwingebieden meer een

stand-by

functie.

In de

waterbalans is

ook een post kunstmatige

infiltratie

(1)

opgenomen. Dit betreft dat deel van de grondwateronttrekking dat via bodemlozingen
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of hergebruik weer aan het grondwater wordt toegevoegd. Door de aansluiting van
vakantiewoningen en kampeerterreinen op de riolering is deze (winst-)post de laatste
jaren sterk gereduceerd.

3

(GRONDJWATERBELANGEN

Het natuur- en recreat iebelang drukken een groot stempel op de Waddeneilanden. De
eilanden worden

in

het algemeen

erkend als

gebieden met

natuurwaarden van

internationale betekenis. Grondwaterafhankelijke vegetaties, veelal te vinden in natte
duinvalleien dragen in belangrijke mate bij aan deze natuurwaarden. Hierbij is niet alleen
de

vochtvoorziening

van

belang,

maar

ook

de

grondwaterstroming

naar

deze

duinvalleien waardoor aanrijking met kalkrijk(er) water plaatsvindt.

Het recreatiebelang is op een essentiële maar indirekte wijze betrokken bij de hydrologie
en het waterbeheer op de eilanden. Zo wordt de drinkwaterbehoefte en daarmee de
grondwateronttrekking voor een belangrijk deel bepaald door de recreatiedruk (m.n. in
de zomer). De recreante n zijn tevens gebruikers van de omgeving en stellen prijs op een
gevarieerde begroeïng. De (naald)bosgebieden met hun grote verdampingshoeveelheden
zouden zij niet graag missen. Overigens hebben deze bosgebieden ook weer een
vastleggingsfunctie
Waddeneilanden
bedrijven

in

de

(zeedefensiel.

ook

Met

uitzondering

landbouw bedreven.

poldergebieden

die

het

Het

zijn

van

Vlieland

voornamelijk

landbouwbelang

wordt

op

de

rundveehouderij-

vertegenwoordigen.

De

waterhuishouding van deze poldergebieden is afgestemd op de landbouw.

Hoewel andere belangen met inbegrip van zeedefensie en infrastructuur ook hun eisen
stellen aan het waterbeheer, wordt in zijn algemeenheid vaak verondersteld dat de
'strijd' om het grondwater zich afspeelt tussen natuur, drinkwater en landbouw. Op de
Waddeneilanden speelt de recreatie met enerzijds zijn invloed op het gebruik van
drinkwater,

maar

anderzijds

genuanceerde dubbelrol.
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zijn

belang

bij

de

aanwezigheid

van

bossen,

een

4

WATERBESCHIKBAARHEID

Het waterbeheer op de Waddeneilanden moet in belangrijke mate gericht zijn op een
optimalisatie van de grondwatersituatie om te kunnen voorzien in de behoeften van de
verschillende belangen. Het grootste knelpunt hierbij is het tekort aan grondwater in de
zomerperiode . Dit geldt voor alle in hoofdstuk 3 genoemde belangen maar in mindere
mate voor de bosbouw . Een basismaatregel om mogelijkheden te bieden voor integraal
waterbeheer

is

derhalve

waterconservering .

De

de

vergroting

van

waterbeschikbaarheid

de

kan

waterbeschikbaarheid
vergroot

worden

door

door
de

verliestermen E, 0, G en W in de waterbalans te verkleinen zodat er een nieuwe
evenwichtssituatie ontstaat met hogere grondwaterstanden en meer kwel. Hierdoor
ontstaan

mogelijkheden

voor

regeneratie

van

natuurgebieden,

natuurontwikkeling,

alternatieven voor drinkwaterwinning en landbouwwatervoorziening. Deze aanpak van
integraal

waterbeheer

wordt

in

de

nu

geplande

uitvoeringsmaatregelen

op

Schiermonnikoog teruggevonden en is een uitgangspunt geworden bij de opzet van het

project op Vlieland.

5

5.1

WATERBALANSMAATREGELEN

Verdampingsreductie

Uit onder meer Iysimeteronderzoek te Castricum is bekend dat de verdamping van
duinvegetaties sterk kan verschillen. De volgende waarden als percentages van de
neerslag zouden

duinterrein

57

vegetatiesituatie

kunnen

%.
op

worden

loofbos
de

62

aangehouden:

%

en

Waddeneilanden

kaal

naaldbos
is

in

82

deze

duinterrein

%

24

%,

(Stuyfzand.

eeuw

aanzienlijk

begroeid

19841.

De

veranderd,

Omstreeks 1850 wordt Vlieland-Oost nog omschreven als een kaal stuivend duingebied
(De Vries. 19501. maar de naaldbosaanplant in het begin van deze eeuw heeft dit deel
van het eiland een geheel ander aanzien gegeven. Niet op alle Waddeneilanden heeft
deze aanplant in zo'n sterke mate plaatsgevonden. Terwijl op Vlieland-Oost ten westen

van het Pad van Dertig ruim 200 ha (30 %1 is aangeplant. bezit Schiermonnikoog
slechts circa 100 ha (5 %1. voornamelijk spontaan gevormd bos (Figuur 31.
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Io'i!trlo'inning

Figuur 3: Bosgebieden op Vlieland en Schiermonnikoog

Minder in het oog springend, maar mogelijk met belangrijke hydrologische effecten is de
toename van de vegetatiedichtheid (struweelvorming) in de resterende duingebieden op
beide eilanden.

Omvorming van naaldbos is met name op Vlieland een veelbelovende maatregel in het
kader van de waterbalans. Geleidelijke omvorming van naaldbos naar loofbos vindt
overigens al in het kader van het beheersplan van Staatsbosbeheer plaats. Een verdere
optimalisatie van deze maatregelen vormt een van de potentiële bouwstenen van het
integraal waterbeheerproject aldaar.

Belangrijke knelpunten bij deze maatregelen zijn:
- de landschappelijke, recreatieve en bodembeschermende functie van het naaldbos;
het niet goed aanslaan van loofbos of andere vegetaties in de hogere duingebieden
(juist daar waar omvorming het meest effectief is).
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5.2

Vermindering grondwaterafstroming

De afstroming van grondwater naar de Noordzee en de Waddenzeeis een belangrijke,
maar moeilijk te beïnvloeden waterbalansterm. De mogelijkheden hiervoor verschillen op
Vlieland en Schiermonnikoog. De aanwezigheid van ondiepe holocene kleilagen (Figuur

2) biedt in principe de mogelijkheid om op Vlieland de afstroming van freatisch
grondwater te beperkenmiddels grondwaterschermen. Op Schiermonnikoog ontbreken
deze

scheidende

lagen

grotendeels,

zodat

door

de

aanleg

van

ondiepe

grondwaterschermen de grondwaterafstroming hooguit iets "geknepen" kan worden .

Afgezien van mogelijke negatieve effecten

op natuurwaarden stuit de aanleg van

grondwaterschermen met name op gevoelsmatige bezwaren. De berichten in de media,
waarin gesproken wordt over het "in plastic verpakken van het eiland" zijn hier uitingen
van.

De grondwaterafstroming langs de randen van het eiland kan ook "afgevangen" worden

middels grondwaterwinning. Gerekend voor het gehele balansgebied (eiland of deel van
eiland) worden de waterbalanstermen daardoor nauwelijks gewijzigd. De hydrologische
effecten in de vorm van grondwaterstandsdalingen van een grondwaterwinning langs
de rand van een eiland zijn echter geringer dan die van een centraal gelegen winning.

Zowel op Vlieland als op Schiermonnikoog worden momenteel de mogelijkheden van
verplaatsing

of

spreiding

van

de

huidige

gedeeltelijke

verplaatsing

van

de

winning

grondwaterwinningen
uit

de

onderzocht.

Hertenboschvallei

naar

De
het

Westerplasgebied vormt een hoofdbouwsteen van het integraal waterbeheer-project op

Schiermonnikoog (Figuur 4).

De mogelijkheden van grondwaterwinning langs de rand van een eiland wordt in
belangrijke mate beperkt door de

verziltingsrisico's. Op beide eilanden wordt hiernaar

thans onderzoek verricht.
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Huidige winning
Pot~tji!l!:

nieuwe

winlokatie

Figuur 4: Overzicht Westerplasgebied Schiermonnikoog

5.3

Gebruik oppervlaktewaterafvoer

De optie van gebruik van afstromend oppervlaktewater is nauwelijks relevant voor

Vlieland -Oost.

Op

Schiermonnikoog liggen

betere

mogeli jkheden.

Hier

vormt

de

Banckspolder een opvang gebied van oppervlakte- en kwelwater uit de duinen. Het
integraal waterbeheerproject tracht hierop in te spelen. De hydrologische effecten van
een

grondwaterwinning

in

het Westerplasgebied

komen

deels

tot

uiting

in

een

vermindering van de oppervlakteafvoer in de Banckspolder (Figuur 4) , Dit betekent een

vergroting van de

water beschikbaarheid in het duingebied

IKapenglop e.o.) met

geringere grondwaterstandsverlagingen ten gunste van grondwaterwinning. Een tweede
waterbalansmaatregel die op Schiermonnikoog onderzocht wordt is de aanvoer van
oppervlaktewater uit de Banckspolder naar de Westerplas. Hierdoor krijgt de Westerplas
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een grondwatervoedende functie. Een grondwaterwinning nabij de Westerplas houdt
dan het midden tussen een conventionele grondwaterwinning en een oevergrondwaterwinning. Aan het potentieel gunstige alternatief van verplaatsing (van een deel) van de
waterwinning naar het Westerplasgebied met oppervlaktewateraanvoer kleven nog een
aantal onzekerheden:
- de effectiviteit van de maatregelen in termen van vermindering van de hydrologische
effecten in het duingebied;
- de waterkwantiteit en waterkwaliteit van het oppervlaktewater;

- de grondwaterbeschermingsproblematiek;
- de verziltingsproblematiek.
Een derde maatregel die de oppervlaktewaterafvoer op Schiermonnikoog beperkt is het
verder opzetten van de stuwpeilen inde Banckspolder. Ook deze maatregel wordt
meegenomen in de oplossingsscenario's van het integraal waterbeheerproject.

5.4

Oe

Beperking grondwaterwinning

Waterleiding

Friesland

is

zowel

op

Schiermonnikoog

als

op

Vlieland

een

waterbesparingsaktie gestart. Deze akties omvatten onder meer het installeren van
waterbesparende apparatuur. Verwacht wordt dat hiermee een drinkwaterbesparing
gerealiseerd kan worden van 10 à 15 %. Oe medewerking van de bewoners op de
eilanden, zowel de klein- als grootverbruikers is groot te noemen (> 80% doet mee).

Hoewel deze hoeveelheid wezenlijk kan
hydrologische effecten

bijdragen aan een vermindering van de

van grondwaterwinning, is het effect op de waterbalans

waarschijnlijk gering. Een grotere balanswinst is te verkrijgen door het gezuiverde
rioleringswater terug te brengen in het grondwatersysteem (vergroting van de infiltratie,
zie Figuur 1). Deze hydrologische kringloopgedachte wordt op beide eilanden nader
bestudeerd.

Juist

op

de

Waddeneilanden

met

geringe

bodem-

en

grondwaterverontreinigende activiteiten wordt verwacht dat deze maatregelen de beste
kans van slagen hebben. Oe benodigde zuiveringsinspanningen om tot een voor alle
belangen aanvaardbare waterkwaliteit te komen alsmede het te kiezen infiltratiesysteem
vormen nog onzekere factoren in het onderzoek.
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6

VERDERE ONTWIKKELINGSMOGELIJKHEDEN

Door

een

grotere

waterbeschikbaarheid

ontwikkelingsmogelijkheden
natuurprojecten

vergroot.

geformuleerd.

Op

Op

worden

beide

de

eilanden

Schiermonnikoog

natuur regeneratiezijn

wordt

meerdere

deels

al

en

potentiële

gewerkt

aan

plannen voor de uitvoering in 1993, op Vlieland bevinden deze natuurprojecten zich nog
in het onderzoeksstadium. De projecten zijn:

Schiermonnikoog:
- verwijdering van de door verdroging ontstane ruige vegetaties, waardoor vochtige
duinvallei-vegetaties weer een kans krijgen zich te herstellen (Hertenboschvallei);
- stimulering van duinvormende processen waardoor weer nieuwe vochtige duinvalleien

ontstaan;
- verbetering van de interne waterhuishouding van het duingebied (bosomvorming,
herstel natuurlijke afwateringsstelsels, etc).

Vlieland:
regeneratie van de Kooispiek door afplaggen, maaiveldverlaging enlof gedeeltelijke
omvorming van naaldbos naar loofbos;
natuurontwikkeling in het bosgebied rondom de ijsbaan door gedeeltelijke ontgraving,
gedeeltelijke bosverwijdering en/of wateraanvoer.

Behalve natuurontwikkelingsmogelijkheden dienen op Schiermonnikoog de beoogde
verbeteringen in de landbouwwaterhuishouding (stuwpeilopzetting om verdroging tegen
te gaan) niet onvermeldte blijven.

7

CONCLUSIES

Vergroting

van de waterbeschikbaarheid of anders

gezegd

het conserveren van

neerslagwater vormt een belangrijke basismaatregel voor integraal waterbeheer op de
Waddeneilanden. Inzicht in de effectiviteit van de beoogde maatregelen is hierbij
essentieël. De gunstige maatregelen verschillen echter per eiland, afhankelijk van de

148

geohydrologische situatie, de topografie, de vegetatie, etc. Verdampingsreductie door
de omvorming van naaldbos is op Vlieland een belangrijke oplossingsrichting, terwijl op
Schiermonnikoog meer gedacht wordt aan verplaatsing van de winning en hergebruik
van oppervlaktewater. Om tot een optimale
samenwerking van

meerdere

belangen

nodig.

waterbalanssituatie
Juist

het

te komen is de

gezamenlijke effect

van

deeloplossingen (gedeeltelijke bosvorming, drinkwaterbesparing, verplaatsing van een

deel van de winning, etc.) leidt tot een grotere waterbeschikbaarheid en betere
ontwikkelingsmogelijkheden voor de afzonderlijke belangen.
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HERSTELMAATREGELEN

IN

DE

OUDE

VENEN

ALS

VOORBEELD

VAN

GEBIEDSGERICHT WATERKWALITEITSBEHEER IN FRIESLAND

T.H.L. Claassen

SAMENVATTING

In

1987

startten

de

voorbereidingen

voor

een

proefproject

integrale

eutrofiëringsbestrijding "de Oude Venen", Voor drie vergelijkbare deelgebieden in

dit

Friese

grootste

maatregelen

laagveenmoerasgebied

voorgesteld:

werd

hydrologische

het

isolatie

volgende
(alle

pakket

drie

aan

gebieden),

visstandbeheer (aanvullend in twee gebieden) en baggeren (aanvullend in één
gebied). Dit was voor Friesland de eerste gebiedsgerichte sanering in het kader van
het waterkwaliteitsbeheer.
grootschalige,

voorgesteld

intern

door

de

In 1988 werd dit proefproject onderdeel van een

gerichte.

aanpak

Werkgroep

van

Otters

het

gehele

Friesland.

In

natuurgebied,

negen

zoals

deelgebieden

zijn/worden herstelmaatregelen uitgevoerd, onderling gecombineerd en verdeeld
naar hydrologische isolatie,

visstandbeheer,

baggeren,

moerasontwikkeling en

waterhuishoudkundige aanpassingen. Belangrijkste prObleem is de eutrofiëring,
doch maatregelen tegen verdroging en biotoopherstel voor de otter zijn hierbij
geïntegreerd. Diverse instanties hebben financieel geparticipeerd, waarbij It Fryske
Gea als terreinbeheerder een coördinerende functie vervulde. Waterkwaliteitsmonitoring

wordt

verricht

door

de

provincie.

Aanvullend

zijn

specifieke

onderzoeken uitgevoerd. Er wordt een overzicht gegeven van het pakket aan
herstelmaatregelen, met een eerste doorkijk naar de resultaten. De nu volgende
fase zal vooral een extern gericht karakter (moeten) krijgen, waarbij de Oude
Venen als kerngebied in de natte moeras-as een centrale plaats inneemt.
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INLEIDING

Op vele plaatsen voldoet de waterkwaliteit (nog) niet aan de gestelde normen,
zoals bijvoorbeeld vastgelegd in de basiskwaliteit of - voor de Friese situatie - in de
gedifferentieerde
inzicht

in

basiskwaliteit

het

(Provincie

functioneren

levensvoorwaarden

van

van

aquatische

Friesland,

aquatische

1990).

Het

ecosystemen

organismen heeft

geleid

toegenomen
en

tot

in

de

gedeeltelijke

aanscherping van genoemde normen: de kwaliteitsdoelstelling 2000 (Ministerie
van Verkeer en Waterstaat, 1989). Zo'n aanscherping vergroot de afstand tussen
de huidige en de gewenste waterkwaliteit.

Via algemene maatregelen in het waterkwaliteitsbeheer wordt vanouds getracht de
waterkwaliteit

te

verbeteren.

Dit

eerste

maatregelen, zoals onder meer recent
Noordzeeactieplan,
Overigens

niet

is

zonder

nodig

om

resultaat.

de

spoor

van

vooral

nog eens vastgelegd
algehele

Aanvullend

waterkwaliteit
en

lokaal

brongerichte

in het Rijn- en
te

verbeteren.

versterkend

is

de

gebiedsgerichte benadering: in een concreet water die effektgerichte maatregelen
nemen, die leiden tot een zichtbare waterkwaliteitsverbetering, liefst op korte
termijn . De uitwerking van dit tweede spoor krijgt in belangrijke mate gestalte in
de zogenaamde functie-gebieden.

De functietoekenning aan wateren (vooral op regionaal niveau) en de aansporing
tot gebiedsgericht beleid Ivooral vanuit het rijk gestimuleerd) hebben geleid tot een
impuls

van

effect-gerichte

maatregelen.

De

projecten

Regionaal

Integraal

Waterbeheer zijn daar voorbeelden van. Tevens is hierbij de doelstelling verbreed
van

gericht

op

de

(algemene)

waterkwaliteit

sec

naar

een

(specifieke)

ecosysteemkwaliteit. Dit vanuit het principe van integraal waterbeheer. De Vries et
al.,

11989)

omschrijven

integraal

waterbeheer

als

"de

gedachte

dat

oppervlaktewater in samenhang bekeken moet worden met andere onderdelen van
het natuurlijk systeem zoals grondwater, waterbodem, in het water aanwezige
stoffen en de aquatische levensgemeenschappen". Volgens genoemde auteurs
omvat

het

harmonisatie

van

functies,

ontwikkeling

van

potenties

van

watersystemen en differentiatie in beheer. Rijkswaterstaat (1989) noemt integraal
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waterbeheer: "naast brongerichte maatregelen een gebiedsgerichte benadering,
gericht op het watersysteem als geheel". Dit alies is van toepassing op de Oude
Venen.

In Friesland is de functie-toekenning aan wateren en watersystemen uitgangspunt
voor een gebiedsgerichte aanpak. In het Waterkwaliteitsplan 1989-1995 is voor
17 wateren (waaronder de Oude Venen) de functie water voor karperachtigen
vastgelegd,

terwijl

voor

14

en

34

wateren

respectievelijk

ecologische

doelstellingen van het middelste en hoogste niveau (waaronder de Oude Venen)

gelden

(Provincie Friesland,

1990).

In

het Waterhuishoudingsplan (Provincie

Friesland, 1991 al zijn deze functies (water met bijzondere kwaliteitsdoelstellingen)
overgenomen en voor de Oude Venen uitgebreid met de functie natuur (als
natuurterrein, relatienotagebied en natte ecologische verbindingszonesl, alsmede
met de voorlopige functie consumptie (drinkwaterwinning).

In de Oude Venen zijn de laatste jaren diverse (deel)projecten uitgevoerd vanuit de
gedachte van integraal waterbeheer. Voor dit gebied zal worden geschetst hoe een
en

ander vorm

is gegeven: vanuit een

gebiedsgerichte aanpak, vanuit een

effektgerichte benadering, passend in de functie-toekenning aan het gebied,
aansluitend bij provinciale en landelijke beleidsplannen, in samenwerking met de
terreinbeheerder (lt Fryske Gea) en een waterschap {De Wäldenl, financieel
gesteund door diverse instanties en vooral gericht op eutrofiëringsbestrijding,
tegengaan van verdroging en ecosysteembeheer/biotoopherstel. Voor dit laatste is

een belangrijke aanzet gegeven door de Werkgroep Otters Friesland, die in 1988
met een plan van aanpak kwam voor herstel van het leefgebied van de otter (De

Haan & Hosper, 1988a). Daarin werd bijzondere aandacht gevraagd voor de Oude
Venen. Cynisch genoeg is in datzelfde jaar de otter in Friesland en daarmee in
Nederland uitgestorven.
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2

GEBIEDSBESCHRIJVING

Het natuurgebied de Oude Venen (Alde Feanen) ligt midden in Friesland, in het

zogenaamde Lage Midden, centraal in de driehoek Leeuwarden-Drachten -Akkrum.
Met een oppervlakte van ca. 2500 ha is dit het grootste laagveen moerasgebied in
Friesland. Het gebied bestaat uit een complex van petgaten, veenplassen en
meren, doorsneden door en veelal onderling verbonden met watergangen en
omgeven door hooi- en weilanden. Het gebied kent verder - naast het open water verschillende verlandingsstadia. zoals rietlanden, veenmosrietlanden, veenheiden,

trilvenen en broekbossen. Op onvergraven veengronden komen nog restanten voor
van blauwgras- en dotterbloemvegetaties. De bij It Fryske Gea in eigendom en
beheer

zijnde

gebieden

11560 ha)

waren

- naar

terreintypen -

als

volgt

vertegenwoordigd: open water 322 ha, rietlanden 437 ha, hooi- en weilanden
575 ha, legakkers en moeras 123 ha en broekbossen 103 ha.

Het gebied ligt aan de westrand van het Drents plateau en werd oorspronkelijk, via
kwel,

voor een belangrijk deel

gevoed met

mesotroof grondwater.

Aan

de

westzijde maakt de Oude Venen deel uit van de Friese boezem. De petgaten en
plassen vorm(d)en een open verbinding met de rest van de Friese boezem met een
streefpeil

van

0,52 m - N.A.P.

Dit

in

tegenstelling

tot

de

andere

Friese

laagveenmoerasgebieden, die waterhuishoudkundig van de boezem zijn gescheiden
en ieder een eigen (lager) peil kennen. Deze situatie leidt tot een gradiënt in het
gebied van overwegend boezemwater (thalassoclien en eutroof) aan de westzijde
naar grondwater (lÎthoclien en mesotroof) aan de oostzijde. Door bemaling en
polderpeilverlaging rondom het gebied, met name aan de oostzijde, is de invloed
van grondwater in de Oude Venen sterk teruggedrongen. Dit is ondermeer
merkbaar in de ver-arming van de vegetatie (Keizer & Brongers, 1988; De Haan &
Hosper, 1988b; De Vries, 1989).

De ligging "voor de boezem" leidde tot nog een ander groot verschil met de
overige laagveenmoerasgebieden: de waterrecreatie. Vooral na de intrede van de
gemotoriseerde

watersport

is

de

recreatie

explosief

toegenomen.

Jaarlijks

bezoeken meer dan 200.000 mensen het gebied. Recente ontwikkelingen in het
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OUDE VENEN : TUSKENSLEATTEN
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dorp Eernewoude (Buitenplaats It Wiid en het Oeverplan Earnewäld) moeten voor
een

nog

grotere

toestroom

van

bezoekers

leiden.

Buiten

de

het

gebied

doorsnijdende boezemwateren wordt de Oude Venen verdeeld in een tiental
deelgebieden,

zoals

aangegeven

in

Figuur

1.

Deze

deelgebieden

vormen

watersystemen i.c. beheerseenheden, die ook bij de herstelmaatregelen integraa l

(waterlbeheer als zodanig in beeld komen.

I

jol

,--; j

I

)

-

1f
\'c.

\~. ~

i!

Figuur 1:

De Oude Venen, met daarin aangegeven de deelgebieden (zie Tabel 11
en de bemonsteringspunten (zie Tabel 2, 3 en 41 .
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3

FUNCTIES EN BESTEMMINGEN

De doelstellingen van integraal waterbeheer zijn uiteraard gekoppeld aan de aan

een

gebied

toegekende

functie Is)

en

bestemminglen).

Uitwerking

van

die

doelstellingen leidt tot een daarop aansluitende inrichting en beheer van het
gebied. In het nu volgende worden diverse kaders aangegeven, waarin de
herstelmaatregelen in de Oude Venen passen.

In termen van het thema 'integraa l waterbeheer' kan de Oude Venen sec worden
beschouwd als een versterkingsgebied: het systeem functioneert als geheel goed,
maar

sommige

componenten

moeten

nog

versterkt

of

verbeterd

worden .

Knelpunten en bedreigingen voor de Oude Venen zijn:
Eutrofiëring:

het water is sterk eutroof met overmatige

(blauw)algen-

ontwikkeling. afwezigheid van onderwaterplanten en verbrasemd.
Verdroging / wegzijging: ;n diverse deelgebieden vindt naast een beperkte
zijdelingse wegzijging ook infi ltratie naar de diepere ondergrond plaats.
Kwelsituat ies worden verder teruggedrongen en komen nog slechts voor in

de Bolderen , Jan Durkspolder en ten oosten van Eernewoude Ibuiten het
reservaat) IDe Haan & Hosper, 1988b) .
"Verrijning" : de gradiënt boezemwater-grondwater slaat door naar een
overheersende invloed van gebiedsvreemd (thalassocllen) IJsselmeerwater .

De ionen-ratio is lager dan 0,6, de in het abiotisch streefbeeld voor dit
gebied aangegeven grens IGrontmij, 1991) .
Verspreiding: hoewel in landelijk opzicht laag, is de belasting met microverontreinigingen, met name PCB's naar alle waarschijnlijkheid te hoog voor

een levensvatbare otterpopulatie ISmit & De Jongh, 1991) .
Sliblaag: niet alleen de belasting van de waterbodem met nutriënten en
microverontreinigingen vormt een knelpunt, maar ook de dikte van de

,Iiblaag als zodanig. Op veel plaatsen bevindt zich een 0,5 -1 m dikke
sliblaag, die ondermeer vestiging van onderwaterplanten verhindert.
Rustverstoring: de combinatie natuur-recreatie is juist in de Oude Venen een
niet te verwaarlozen knelpunt en een bedreiging voor de natuurontwikkeling.
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Het

dorp

Eernewoude

kan

Jachthavens, campings,

worden

beschouwd

als

horeca-bedrijven, woonboten,

een

saneringsgebied.

werven en

rioolwater-

overstorten vragen bijzondere aandacht en in relatie tot de Oude Venen een
stringent beleid. Een plan van aanpak is in voorbereiding.

Naar buiten toe, extern gericht. is sprake van ontwikkelings-gebieden. Invulling
van

de

Ecologische

Hoofdstructuur

en

verbetering

van

de

ecologische

infrastructuur moelen de Oude Venen meer in verbinding brengen met de Kleine en

Groote Wielen, het Bergumermeer, de Leijen, De Deelen en het Snekermeer
(Rijkswaterstaat. 1990; Provincie Friesland 1991 bi.
Conform

het

Visserij,

19901

Hoofdstructuur

Natuurbeleidsplan (Ministerie van
ligt
van

de

Oude

Nederland.

Venen
"Het

als

beleid

Landbouw,

kerngebied
is

hierin

in

Natuurbeheer en
de

gericht

Ecologische
op

duurzame

instandhouding van na te streven (bestaande danwel verder te ontwikkelen)
natuurwaarden. Voor het handhaven en ontwikkelen van natuurwaarden is de
realisatie van integraal waterbeheer van groot belang."

Concreet wordt de Oude

Venen genoemd als gebied dat vanuit natuuroptiek in aanmerking komt voor
projecten gericht op een integrale aanpak eutrofiëringsbestrijding en op tegengaan
of voorkomen van verdroging.

De

Oude Venen

wordt omgeven door zgn.

natuurontwikkelingsgebieden. Het vormt een schakel in de natte moeras-as en als
zodanig moeten verbindingszones in diverse richtingen worden ontwikkeld en
versterkt. Bij het soorten beleid is onder andere de otter geselecteerd, die voor de

Oude Venen een bijzondere plaats inneemt (De Haan & Hosper, 1988a; Ministerie
van Landbouw en Visserij, 19891.

De Derde Nota Waterhuishouding (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 19891
vermeldt de ecologische doelstelling van het hoogste niveau voor wateren, waar
de natuurfunctie voorop staat. De Derde Nota sluit aan bij de Ecologische
Hoofdstructuur en het soortenbeleid uit het Natuurbeleidsplan: "Op de meest
kansrijke plaatsen moeten de hoogste niveaus worden gerealiseerd. Dat betekent
onder andere zelfregulerende otter-populaties.

zoete

kwelzones en

volledige

verlandingsreeksen. "
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De provincie Friesland heeft aan de Oude Venen de ecologische doelstelling van
het hoogste niveau toegekend

(Provincie Friesland,

1990;

1991 al

en nader

uitgewerkt (Grontmij, 1991). Deze uitwerking heeft geleid tot een abiotisch en
biotis ch st reefbeeld voor laagveenrnoerassen. Het abiotisch streefbeeld richt zich
op nutriënten, macro· ionen, PCB's en de dikte van de sliblaag. Het biotisch
streefbeeld kent 32 zogenaamde doelvariabelen, waaronder:
de otter

(één

individu op

50 ha;

conform de

visie

van

de

Natuur-

beschermingsraad (199 11 een populatie van 20 paartjes.
macrofyten indicator-soorten Chara , Cladium mariscus , Hottonia palustris ,
Potamog et on acutifolius, P. compressus, P. obtusifolius, Stratiotes aloides
en Utricularia vulgaris ; en een bedekking van ondergedoken waterplanten
van tenminste 50%.
drijftillen,

25%

van

de

oeverlengte

van

petgaten,

als

indicatie voor

ver landing .
In de uitwerking van de functie -doelstelling is ook aangegeven wat voor de Oude
venen de knelpunten zijn (zie ook 3) en welke maatregelen vervolgens genomen
moeten worden. Ook is ingegaan op verbetering van de ecologische infrastructuur
tussen de laagveenmoerassen.

Onlangs heeft de Natuurbeschermingsraad ( 199 11 een visie uitgebrac ht op de
ontwikkeling van nieuwe laagveenmoerassen. Daarin is nog eens overduidelijk
gewezen op de waterkwaliteitsaspecten, die zich in laagveenmoerassen en met
name in de Oude Venen voordoen.
"Naast Noordwest-Overijssel vormt het Friese Lage Midden-gebied (met natuurgebieden als Groote Wielen, Oude Venen, De Deelen en Van Darts M erske nl een
belangrijke moerasketen aan de voet van het Pl ateau. Groot aandachtsp unt voor
dit complex zal verbetering van de waterkwaliteit zijn. Deze is op het ogenb li k op
de meeste plaatsen in het Lage Midden ongeschikt voor het op gang brengen van
een natuurlijke verlanding. De raad is van mening dat uitbreiding en afronding van
dit gebied tot een groot begeleid-natuurlijk moeras zeer wenselijk is, maar pas kan
worden gerealiseerd, nadat de waterkwaliteit hier aanzienlijk is verbeterd ." Voor
die waterkwa liteit geldt in principe: zo min mogelijk afwijkend van de gebiedseigen
waters amenstelling. Situaties waar verdroging en inlaat niet aan de orde zi jn ,
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worden zeer kansrijk genoemd. De provincie Friesland startte eind 1987 een
intensief

waterkwaliteitsonderzoeks~programma

in

de

Oude

Venen.

Alvorens

daarop in te gaan, worden eerst de (voor)genomen maatregelen besproken.

4

MAATREGELEN

Vanouds is het waterbeheer (door It Fryske Geal gericht geweest op handhaving
van

een

hoog

waterpeil.

Bovendien

was

men

van

mening

dat

stilstaand

(geïsoleerd) water nadelig was voor de waterkwaliteit. In het voor de boezem
liggende

natuurgebied

kon

boezemwater

vrij

in-

en

doorstromen.

Om

deze

doorstroming te bevorderen werden tal van legakkers doorgegraven (Hosper,
1990). Een experiment met hydrologische isolatie (van boezemwater) van het

gebied 9-Mêd in 1985 leverde positieve resultaten op (De Haan & Hosper, 1988bl.
Blauwalgendominatie

veranderde

in

een

verminderde

algengroei

van

vooral

Cryptophyceeën en Chrysophyceeën en de zichtdiepte nam toe. Op basis van dit
en elders verricht onderzoek en opgedane ervaringen is,
gebiedskenmerken

en

de

knelpunten,

een

uitgebreid

afhankelijk van de
scala

aan

(interne)

maatregelen uitgevoerd, in uitvoering, danwel in voorbereiding. Tabel 1 geeft een
overzicht van de maatregelen per deelgebied. Daarbij worden negen deelgebieden
i.c.

waterhuishoudkundige

eenheden

onderscheiden.

De

eerste

maatregelen

werden eind 1989 uitgevoerd. De afronding is gepland voor 1993.

De maatregelen zijn middels verschillende projecten uitgevoerd. Het proefproject
integrale eutrofiëringsbestrijding is

gericht op

de

gebieden

40~Mêd,

Tusken

Sieatten, Hoannekrite en deels Princehof. De voorbereidingsfase duurde ca. vier
jaren. Overigens zijn maatregelen uitgevoerd in het kader van het Herstelplan
leefgebieden otter (Ministerie van Landbouw en

Visserij,

1989) en Integraal

Waterbeheer. Financiering vond plaats door het rijk, de provincie, EG en het
waterschap de Wàlden (Regiwa -project de Bolderen, Earnewarre). De maatregelen
zijn in vijf categorieën gegroepeerd, qua aanpak deels toegespitst op het karakter

en

perspectief

van

een

deelgebied,

deels

met

een

duidelijk

proef-

en

voorbeeld karakter .
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b cn c vormen hydrologische:

Isolatie

Alle in Tabel 1 genoemde deelgebieden zijn Inul hydrologisch gescheiden van het
boezemwater. Daartoe zijn dammen en kaden aangebracht, veelal van keileem,
afkomstig van de bouwput van het aquaduct in aanbouw bij Grouw. De dammen
zijn afgewerkt met schanskorfmatrassen, waaronder rietwortelhoudende grond is
aangebracht. De (voorheen) voor de boezem liggende gebieden kennen ieder een
overstort, zodat deze gebieden 's winters bij extreem hoge boezemstanden als
bergende

gebieden kunnen

blijven

fungeren.

Deze

isolatie leidt

tot

grotere

peilfluctuaties dan voorheen. Bij het Princehof is een sluisdeur aangebracht.

Visbeheer
In de betreffend e gebieden is brasem verwijderd,

alsmede

grote snoek en

blankvoorn. Als aanvullende maatregel is jonge snoek uitgezet in de gebieden 40-

Mêd en Tusken Sieatten. In het gebied Tusken Sieatten is een speciale paaiplaats
ingericht.

In

40- Mêd

schuilgelegenheid

voor

fungeren
de

omgezaagde

jonge

snoek.

In

bomen
beide

van

de

gebieden

legakkers
is

in

als
twee

opeenvolgende winters gevist.

Baggeren
In het

gebied

40-Mêd

loostelijk deel,

7,25 hal

is

46 .025 m'

waterbodem

verwijderd, in laagdikte variërend van 0,50 tot 1 m. Via een zgn. stofzuiger-

methodiek is de fijne bovenste sliblaag van de waterbodem verwijderd. Op
sommige plekken werd voordien de gehele "waterkolom" gevuld met fijn slib.
Overigens zijn in de gebieden 18-Mêd en Izakswiid enkele kwelvensters gecreëerd,
ter bevordering van grondwaterkwel naar deze gebieden.

Moerasontwikkeling
Deze maatregel bestaat uit ontpolderen en/of vergraven. Door de bemaling in

zomerpolders te beëindigen I't Bil, de Koai, Cuba, Jan Durkspolder en deels de
Lytse Saiter Polder) komen deze gebieden nu onder water te staan, met een zelfde
waterpeil voor het gehele jaar. Om water langer vast te houden zijn in Wolwarren
sloten geslecht. Daarnaast is de Koai en omgeving omgevormd van hooiland naar
een gebied met open water van wisselende diepte in de vorm van slenken met een
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grote oeverlengte. In de Lytsemar komt open water van wisselende diepte.

Aanpassing waterhuishouding
Met deze maatregel

wordt

bedoeld verandering

in

het

waterhuishoudkundig

beheer. In de Bolderen wordt het gemaal verplaatst, zodat het schone kwelwater
ten goede komt aan Earnewarre. Hetzelfde is gebeurd met de polder Laban. Dit
water komt nu ten goede aan het gebied 't Bil, de Kaai, Cuba en 18-Mêd. De
Lytsemar wordt hydrologisch gekoppeld aan Wolwarren en Jan Durkspolder. In dit
gehele

complex

vindt

geen

wateraanvoer

plaats.

Overigens

is

door

de

hydrologische isolatie de waterhuishouding in alle deelgebieden veranderd.

5

ONDERZOEK EN MONITORING

Het boezemwater binnen de Oude Venen wordt op twee punten (Zandmeer no. 51
sinds 1970 en Nieuwe Hooidamsloot no. 55 sinds 1960) routinematig onderzocht.
Dit water is hypertroof en wordt gekarakteriseerd als "Oscillatoria -gedomineerd
systeem"

(Claassen,

1986).

In

Tabel

2

zijn

enkele

fysisch-chemische

karakteristieken vermeld. De normen van de algemene milieukwaliteit (Ministerie
van Verkeer en Waterstaat,
(Rijkswaterstaat,

1989), de richtwaard en voor natuur-ontwikkeling

1989) en het abiotisch streefbeeld voor laagveenmoerassen

(Grontmij, 1991) worden verre van gehaald. Uit de fytoplankton-analyse (één,
twee of drie keer per maand verricht) blijkt de dominantie van Oscillatoria agardhii
voor de gehele zomerperiode.
Vanaf 1987 vindt vanuit de provincie uitgebreid(er) waterkwaliteits-onderzoek
plaats in het kader van de herstelmaatregelen. Dit onderzoek spitst zich toe op de
eutrofiëringsproblematiek en op microverontreinigingen. Enkele eerste resultaten,
vooral gericht op de eutrofiëringsproblematiek, zullen hier worden vermeld. Een
uitgebreide rapportering

is in voorbereiding. Daarvoor werden meer incidenteel

lokaties in het gebied onderzocht. Vermeldenswaard is het al genoemde onderzoek
in de gebieden 9-Mêd en 40 -Mêd door het Limnologisch Instituut (De Haan &
Hosper, 1988b) en de waterplanten-inventarisatie van Keizer & Brongers (1988).
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Tabel 2:

Zomerh a lfjaargemiddelden voor enkele fys isch· chemische parameters

voor het Zandmeer (204) voor de periode 1988 - 1991.

1988
Totaal fosfaat (mg /I)
Totaal stikstof (mg /I)
Zichtdiepte (cm)
Chlorofyl (lig /I)
Verhouding NIP
Verhouding Chl/P

0,34
3,8
22
116
11,2
0,34

1989
0,45
4,8
21
118
10,7
0,26

1990
0,25
4,3
20
113
17,2
0.45

1991
0,26
3,8
24
74
14,6
0,28

Van provinciewege worden momenteel 13 lokaties regelmatig bemonsterd (204

t/ m 214, 260 en 261; zie Figuur 11. alsmede drie ondiepe grondwaterbuizen en
het regenwater. Naast fysisch -chemisch onderzoek vindt in het oppervlaktewater
onderzoek plaats van fytoplankton, zoöplankton en macrofyten. Uit de vegetatie
blijkt eveneens een grote discrepantie tussen het biotisch streetbeeld en de
feitelijke situatie. Van de (paragraaf 3) vermelde acht indicator-soorten kwamen

alleen Cladium mariscus sporadisch voor in 9-Mêd en 40-Mêd en Chara in 40-Mêd
west.

Submerse vegetatie ontbreekt verder. Nymphaeiden vormen in meer of

mindere mate de drijflaagvegetatie (zie Tabel 3).

Tabel 3:

Vegetatiebedekking voor een aantal deelgebieden in de Oude Venen
(205 t/ m 210 voor 1988 t/ m '91; 204, 211 t/ m 214 voor 1991).
emers

204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214

Zandmeer

Haannekrite west
Haannekrite oost

Tusken Sieatten west
Tusken Sieatten oost
9-Mêd
40-Mêd oost
't Bil
18-Mêd
Princehof
Izakswiid

4
10
3
3
7
4
2
2
1
3

drijvend

°

40
55
35
19
6
5
1
20
5
0

submers

°

0
0
0
0
0
0
29

°°
°
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Meer of minder duidelijk beginnen zich nu waterkwaliteits-verbeteringen af te
tekenen. De moerasontwikkeling in het complex 't Bil, de Kaai, Cuba en 18-Mêd,
alsmede in de Jan Durkspolder gaat voorspoedig. Opmerkelijk is de gunstige
vegetatie -ontwikkeling in 't Bil, met onder andere Stratiotes aloides, Potamogeton
compressus, P. obtusifolius en Chara. Ook in de Jan Durkspolder werden in 1991
beide laatstgenoemde soorten aangetroffen. Het visstand beheer in het Izakswiid
leverde een waterkwaliteits -verbetering op in de maanden april tot medio juli
1991:

toename

zichtdiepte,

afname

chlorofyl- en

totaal

fosfaatconcentratie.

Daarna verviel de kwaliteit in de voorheen slechtere situatie (Klinge & Grimm,
1991 I.

In Figuur 2 wordt het verloop gegeven van het chloride -, totaal-fosfaat - en totaalstikstofgehalte voor vier, respectievelijk drie punten voor de jaren 1989 tf m 1991.
De hydrologische isolatie van het boezemwater manifesteert zich in een afname
van de maximum-chloridegehalten in de zomer. Flinke waterstandsdaling in het
binnen de polder gelegen gebied 40-Mêd leidt in 1991 tot een mindere daling van
het chloridegehalte dan in de voor de boezem gelegen gebieden Hoannekrite en
Tusken Sieatten. De gebieden Hoannekrite, Tusken Sieatten en 40-Mêd reageren
achtereenvolgens in een grotere daling van het totaal-fosfaatgehalte. Voor totaalstikstof is een met fosfaat vergelijkbare tendens waarneembaar. Merkwaardig
genoeg is het effect op het chlorofylgehalte anders. Hier reageert juist Hoannekrite
met een sterke daling van het chlorofylgehalte len een stijging van de verhouding
chlorofylmaximumf -gemiddeldel en het gebied Tusken Sieatten juist niet. Een
aantal waarden is in Tabel 4. samengevat. Voor deze beide parameters voldoen
Hoannekrite en 40-Mêd in 1991 aan de richtwaarden voor natuurontwikkeling.

Voor meer resultaten van dit en ander verricht onderzoek wordt verwezen naar
andere publicaties. Ten aanzien

van eutrofiërings-aspecten kunnen genoemd

worden: balansstudies van Wolwarren fJan Durkspolder in

1986 en van de

Bolderen in 1988; bio-assays van water van Zandmeer, Hoannekrite, Tusken
Sieatten,

9 -Mêd

en

40-Mêd

lBolier

&

Van

der

Veer,

1991 I;

bio-

beschikbaarheidsbepalingen van de water bodem van 40-Mêd IRoijackers, 19891;
alsmede visstandopnamen van Tusken Sieatten, 40-Mêd IGrimm & Kampen,
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1988) en Izakswi id (Klinge & Grimm, 199 1 ). Voor Princehof zal dit in 1992
geschieden.

Het onderzoek inzake micro-verontreinigingen spitst

zich toe op

voorkomen en verspreiding van PCB's. Na vier studenten-onderzoeken in de jaren

1987

tfm

1990

is

dit

onderzoek

voortgezet

door

het

Instituut

voor

Mil ieuvraagstukken in samenwerking met de Stichting Otterstation Nederland (Van

Hattum et al., 1992). In dit project zijn Zand meer, Tusken Sieatten, 9 -M êd,
40-M êd en 't Bil betrokken .
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Figuur 2: Het verloop van het chloride-, fosfaat - en stikstof-gehalte voor 1989 t f m
1991

in

de

drie

deelgebieden

van

het

proefproject

eutrofiërings-

bestrijd ing .
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Chloro fyl gehalten (gemiddelde en (max imum)) en zichtdiepten (m inimum

Tabel 4 :

en maximum ), gemeten in de zomers van 1990 en 1991. tob

=

tot op

de bodem.
zichtdiepte
(cm)

chlorofyl
(/JQ .I ' )
1990
(145)
(365)
(710)
(68)
(460)
(281)
(185 )

205
208
210
211
212
213
214

Hoannekrite west
Tusken Sieatten oost
40 Mêd oost
't Bil
18-Mêd
Princehof
Izakswi id

6

KNELPUNTEN EN PERSPECTIEF

86
124
304
46
206
152
121

1991
13
102
27
8
53
200
71

1990

(37)
(299)
(59)
(17)
( 101)
(432 )
(178)

1991

25-50 30-80 tob
20-40 20-50
10-40 30-60 tob
20-3050-1 00 tob
15-25 20-70
15-70 10-35
15-40 20-80

Na een lange periode van behee r van de Oude Venen , gericht op behoud
- reservaat met museumkarakt er - heeft het gebied nu een sterke verandering
ondergaan. Deze veranderingen in inrichting en beheer zijn vooral intern gericht,
mede voortkomend uit de in het Waterkwaliteitsplan toegekende ecologische

functie van het hoogste niveau. Het aquatisch-ecologisch functioneren wordt
verbeterd door maatregelen tegen eutrofiëring en verdroging, en door herstel van

otterleefgebieden . Voordat hier otters worden uitgezet, zullen nog wel een aantal

(interne) problemen moeten worden opgelost. zich toespitsend op de waterbodem
en

(ontwikkeling

Haannekrite

van)

vertonen

submerse
een

nutriënten-algengroei . In

nog

vegetatie.
niet

Vooral

opgehelderd

Princehof verdient

de

gebieden

gedrag

inzake

9 -Mêd
de

en

relatie

de aalscholverkolonie (650 paar)

nadere aandacht. Nadere evaluatie van genomen herstelmaatregelen is hiertoe een
vereiste.

De natuurontwikkeling is echter nog niet af. Voor de komende jaren zal een sterk
accent gelegd moeten worden op de invulling van de Ecologische Hoofdstructuur
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en realisering van ecologische verbindingszones. Extern gericht dus, zodat de
Oude Venen niet langer op zichzelf staat, maar als kerngebied onderdeel gaat
vormen van een groter geheel natuurgebieden in de natte moeras-as. Er dienen
goed functionerende ecologische verbindingszones te worden aangelegd naar
Kleine

en

Groote

(Koningsdiep),

De

Wielen,
Oeelen

Bergumermeer,
en

Sneekermeer

de

Leijen,

(zie

Van

Figuur

3).

Darts
In

de

Mersken
gedachte

verbindingszones liggen nog diverse knelpunten, die temeer om een oplossing
vragen nu de weg Leeuwarden-Drachten wordt verdubbeld, de weg LeeuwardenHeerenveen wordt omgebouwd tot autosnelweg en het Prinses Margrietkanaal
wordt

verruimd.

Over

vergroting

van

moerasgebieden

heeft

de

Natuurbeschermingsraad (199 1) onlangs ideeën geponeerd, waarvan de realisering
nog in het verschiet ligt. Om hieraan invulling te geven hebben It Fryske Gea en de
Stichting Friese Milieuraad in oktober 1990 een herinrichting aangevraagd voor het
gebied de Oude Venen e.o. (zie Figuur 3). Via een landinrichtingsproject kan
realisatie

van

de

Ecologische

Hoofdstructuur

(met

natuurontwikkelingsgebieden) worden uitgewerkt en kunnen

kerngebied

en

overige knelpunten

integraal worden opgelost.
Echter, in en om de Oude Venen spelen meer belangen. Het gebied tussen
Leeuwarden, Drachten en Akkrum vormt het gebied van de "Blauwe zone" (zie
Figuur 3). Dit gebied is in het kader van de Vierde Nota Extra aangewezen als
proefgebied

voor

uitwerking

van

de

blauwe

koers:

verbrede

(economische)

plattelandsontwikkeling via een combinatie van functies. In het project Blauwe
zone wordt een plano logische visie opgesteld vanuit recreatieve ontwikkelingen,
wonen

(aan

het

water),

blijvende

landbouwgebieden,

landschapsbouw

en

natuurontwikkeling. De druk op de Oude Venen zal toenemen. Concreet wordt
hieraan momenteel invulling gegeven in Eernewoude. Aldaar worden gerealiseerd
de Buitenplaats It Wiid en het Oeverplan Earnewäld, terwijl een bestaande camping
plannen heeft voor forse uitbreiding.

Een aantal van genoemde knelpunten (bijvoorbeeld vanuit waterrecreatie) of nog
op

te

lossen

vraagpunten

"oppervlaktewater
Waterhuishoudingsplan)

(bijvoorbeeld

voor

de

zijn

echter

de

bereiding
gebaat

bij

voorlopige
van
een

functietoekenning

drinkwater"
goede

in

waterkwaliteit

het
en
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volwaardig functionerende aquatische ecosystemen. Intern, in de Oude Venen,
wordt daaraan hard

gewerkt. Extern vraagt dat nog de volle aandacht en

zorgvuldigheid. Op de vraag: "Integraal (waterlbeheer in de praktijk haalbaar?" zou
voor de Oude Venen als volgt kunnen worden geantwoord: "Op lokaal niveau
- dus binnen het bestaande natuurgebied - ja, doch op regionale schaal vooralsnog
twijfelachtig, en vanwege de vele belangen een punt van grote zorg. Het is nu
zaak de vele mooie plannen (zoals Herstelplan leefgebieden otter, Ecologische
structuur,

Ecologische

verbindingszones

en

Natuurbeleidsplan)

tot

(verdere)

uitvoering te brengen. Dan komt Friesland niet alleen over de weg dichter bij de
Randstad te liggen, maar ook langs het water dichter bij het Vechtplassengebied
en het gebied Nieuwkoop-Vinkeveen.

o

~~
_ ___

o

Figuur 3:

1

2

3

I.

5km

•

BLAUWE ZONE
NAT TE VERB1NDINGS2DNES
BARRIERESI KNELPUNTEN

De ligging van de Oude Venen, de begrenzing van de aangevraagde
herinrichting en van de Blauwe zone, alsmede knelpunten in de
ecologische verbindingszones naar omliggende wateren.
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INTEGRALE EUTROFIERINGSBESTRIJDING NOORDWEST-OVERIJSSEL

W. Oosterloo

SAMENVATTING

De natuurwaarden van de Weerribben en de Wieden zijn de laatste decennia
afgenomen door de toenemende eutrofiëring en de verandering in de hydrologie,
waardoor water met een afwijkende ionsamenstelling moet worden ingelaten. Om
herstel

van

maatregelen

de

oorspronkelijke

genomen

op

het

natuurwaarden
terrein

van

de

te

bereiken

aansluiting

zijn

van

vergaande

lozingen

van

huishoudelijk afvalwater op de riolering en zuivering van afvalwater, terwijl het
peilbeheer is aangepast. Omdat deze maatregelen onvoldoende bleken, worden
verdergaande aanvullende maatregelen overwogen.

INLEIDING

In Noordwest-Overijssel vormen de Wieden en de Weerribben twee belangrijke
natuurgebieden. Het unieke karakter van dit gebied komt in veel onderzoeks- en

beleidsnota's naar voren. Zo is volgens de derde Nota waterhuishouding het 8100
hectare grote complex van natuurgebieden in NW-Overijssel een van de grootste,
minst aangetaste en voor Europa meest representatieve laagvenen. Het gebied is

in het Natuurbeleidsplan grotendeels aangewezen als kerngebied en deels als
ontwikkelingsgebied.
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Mede door toenemende eutrofiëring in de afgelopen decennia is de ecologische
waarde van het gebied teruggelopen door aantasting van de karakteristieke flora
en fauna. Ondanks deze negatieve tendensen heeft het gebied nog een hoge
actuele ecologische waarde.
Doordrongen

van

de

waarde

van

het

gebied

zjjn

veel

bronnen

van

waterverontrein iging de afgelopen jaren door het zuiveringschap West· Overijssel

en de gemeenten sterk beperkt.

terwijl het

waterschap Vollenhove bij het

boezembeheer streeft naar het zoveel mogelijk beperken van de inlaat van
gebiedsvreemd water.

Om

aan

de

gestelde

doelstellingen

te

kunnen

voldoen

zijn

verdergaande

maatregelen nodig die niet enkel het beperken van externe bronnen betreffen;
integraal

waterbeheer

eutrofiëringsbestrijding
betrokken instanties
Overijssel,
Vollenhove,

is

essentieel.

Noordwest-Overijssel
vertegenwoordigd

Natuurmonumenten,
NBLF,

Hiertoe

de

de

opgericht

zijn,

zoals

provincie

Landinrichtingsdienst

is

en

het

Werkgroep

(WIENO).

waarin

de

zuiveringschap West·

Overijssel,
de

integrale

Directie

het

waterschap

Overijssel

van

Rijkswaterstaat. Niet alleen wordt aandacht geschonken aan de beperking van de
nutriëntentoevoer, maar ook aan de belasting met macro·ionen .

2

GEBIEDSBESCHRIJVING EN WATERBEHEER

De ligging van de boezem van NW-Overijssel is in Figuur 1 weergegeven. Het

gebied omvat ruwweg NW-Overijssel en wordt begrensd door het Meppelerdiep en
het Zwarte water. Het landschap in dit gebied bestaat uit een betrekkelijk vlak
veengebied dat op dekzand rust, met aan de noord - resp. zuidwestzijde een
tweetal

keileembulten van Vollenhove en Steenwijk.

Het gebied vormt een

oorspronkelijk stroomdal van enkele riviertjes en beken, die vanaf het Drents
plateau stroomden. In het gebied liggen twee grote natuurreservaten, namelijk de

Weerribben

(beheerder:

Staatsbosbeheer)

en

de

Wieden

(beheerder:

Natuurmonumenten). De boezem van NW-Overijssel bestaat voor ongeveer 5.000
ha uit water, waarvan 2.500 ha open water en 2.500 ha kraggenland.

176

Het kwantiteitsb eheer van het oppervlaktewater in NW-Overijssel is in handen van
het waterschap VOllenhove en het kwaliteitsbeheer van het zuiveringschap West-

Overijssel. Het peilbeheer van de boezem heeft een zomerstreefpeil van NAP -0,70
m., terwijl het winterstreefpeil NAP -0,80 m. bedraagt. Een lager boezempeil leidt
vrijwel

direct

tot

onaanvaardbare droogteschade.

Het

waterpeil

in

de

diep

ontwaterde polders bedraagt NAP -2,50 tot NAP -3,00 m. Door dit peilverschil
vindt infiltratie van oppervlaktewater plaats naar de polders. Het overtollige water
(het neerslagoverschot , aanvoer van oppervlaktewater uit Drenthe en kleine delen
van Friesland en kwel) wordt sinds 1920 voornamelijk via het gemaal Stroink

(tussen Vollenhave en Blokzijll uitgeslagen.

Figuur 1. De Weer ribben en de Wieden in Noord -west Overijssel.
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3

ONTWIKKELINGEN WATERKWALITEIT

De achteruitgang van het ecosysteem is voornamelijk een gevolg van:
een toename van de nutriëntenbelasting;

de aanleg van pOlders (Noordoostpolder, NOP, en ontginningspolders tussen de
Weerribben en de Wieden), waardoor het hydrologische systeem ingrijpend
gewijzigd werd;
de toevoer van gebiedsvreemd water met ongunstige samenstelling.

Het water in de Weerribben en de Wieden kenmerkt zich door een fluctuerend
doch vrij hoog gehalte aan zwevende bestanddelen als gevolg van de venige en

slibbige waterbodems.

In de kleine plassen (petgaten e.d.) ligt de chlororfylconcentratie meestal beneden
de 50 mg.m·' , met een gemiddeld doorzicht van 0,5 m. tot vaak bodemzicht
(ongeveer 0,9 mi. Plaatselijk komen chlorofylconcentraties boven 200 mg.m·'
voor. In de grotere plassen in de Wieden ligt de chlorofylconcentratie zomers
meestal boven de 100 mg.m-J " terwijl ook 's winters hoge gehaltes voorkomen.

Het afgelopen decennium is de chlorofylconcentratie gedaald. Het doorzicht
voldoet lang niet altijd aan de AMK·norm 10,4 m.l. In de meeste wateren
domineren blauwalgen in de zomerperiode.

Door inlaten van water uit Friesland wijzigt de macro-ionenhuishouding drastisch.
Het inlaatwater verspreidt zich als een pluim door het gebied. In vrijwel alle

wateren in de Weerribben is het chloridegehalte als gevolg van inlaten verhoogd;
van gemiddeld 30 naar 75 mg CI.I' 's zomers (met uitschieters tot 150 mg.I")
tegen 35 ~ 50 mg Cl .1' in de Wieden.

In Tabel 1 is een globale fosfaat - en stikstofbelasting voor de boezem van NWOverijssel weergegeven, uitgaande van een normaal hydrologisch jaar.
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Tabel 1 : Globale fosfaat - en stikstofbelasting van de boezem van NW-Overijssel.
kg p.jr'

kg N.V'

huish. afvalw. buitengebied
averstorten
schutverliezen

1.400
7.000
1.800
14.000
2.250
1.500
250
750
700

28.000
100.000
73.000
175.000
116.000
4.200
1.000
2.000
7.500

Totaal

29.650

506.700

Inlaatwater uit Friesland
Steenwijker Aa
rwzi Steenwijk

Water uit polders
neerslag
recreatie

4

MAATREGELEN

4.1

Getroffen maatregelen

Op de rwzi Steenwijk wordt sedert 1975 chemisch gedefosfateerd (simultaan
precipitatie met ijzerchloridel. Het fosfaatgehalte in het effluent bedroeg de
afgelopen jaren 0,6 - 0,8 mg

p.r' ,

Bij de huidige best-uitvoerbare-technieken is dit

als een laag geha lte te beschouwen.

Alle kernen in NW- Overijssel zijn gerioleerd. Het afvalwater wordt naar een drietal
rwzi's afgevoerd, waarvan er een (rwzi Steenwijk) het effluent op de boezem van
Noordwest-Overijssel loost. In het buitengebied is in de afgelopen jaren een dicht

rioleringsnet aangelegd. Het aansluitpercentage van de woningen in het gebied

bedraagt bijna 100%.
In het afgelopen decennium zijn er op een 6-tal punten voorzienigen aangebracht
waar het huishoudelijk afvalwater van (recreatie)boten via de riolering afgevoerd
kan worden.

Tot

1972 werd in droge perioden water uit Friesland en het Meppelerdiep

ingelaten. Het Meppelerdiep wordt in droge perioden via het Zwarte Water met
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IJsselwater gevoed.

met

name

ten

behoeve van de

watervoorziening voor

Drenthe. Sinds 1972 wordt. gezien de kwaliteit van het inlaatwater, water uit
Friesland ingelaten. Dit IJsselwater maakt via het Ijsselmeer en de Friese boezem
een lange omweg, waardoor via bezinking een deel van de verontreiniging uit het
water is verdwenen.

De laatste jaren wordt door het waterschap Vollenhave een aangepast peilbeheer
uitgevoerd.

Voor

zover

mogelijk

wordt

er

water

gebufferd.

terwijl

bij

onderschrijding van het zomers treef peil niet eerder water wordt ingelaten dan bij
een dreigende onderschrijding van het winterpeil. Door deze wijze van peilbeheer is
de aanvoer van gebiedsvreemd water aanzienlijk beperkt.

4.2

Te nemen maatregelen

4.2.1 Algemeen

Het oppervlaktewater in NW-Overijssel wordt door een groot scala van externe en
interne

bronnen

belast

met

nutriënten,

terwijl

water

met

een

afwijkende

ionensamenstelling door inlaten vanuit Friesland wordt aangevoerd. Omdat op dit
moment lang niet alle nutriëntenbronnen voldoende gekwantificeerd zijn, wordt
onderzoek uitgevoerd om inzicht in deze bronnen te krijgen. Vooruitlopend op een
goed inzicht in de bijdrage van de verschillende bronnen wordt reeds gewerkt aan
sanering van de bronnen die een duidelijk negatief effect op de waterkwaliteit

hebben. Zonder een goede onderbouwing te hebben kan nu reeds gesteld worden
dat bepaalde maatregelen effectief zullen zijn en andere niet of minder. Tevens
wordt onderzoek uitgevoerd om inzicht in de effecten van bepaalde maatregelen te

verkrijgen. Navolgend worden de verschillende mogelijke maatregelen besproken.
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4.2.2 Reductie externe bronnen

Een verdergaande fosfaatverwijdering op de rwzi Steenwijk door middel van
bijvoorbeeld zandfiltratie (reductie ongeveer 1000 kg P,jaar ') of de afvoer van het
gezuiverde water naar buiten het gebied (afstand 10 tot 12 km) behoort tot de
mogelijkheden, maar wordt op dit moment, vanwege de hoge kosten en het
beperkte milieu rendement, niet overwogen. Wel worden voorbereidingen getroffen
om de procesvoering

van

de

rwzi

Steenwijk te

wijzigen,

waardoor naast

fosfaatverwijdering ook verdergaande stikstofverwijdering plaats zal vinden. De
stikstofverwijdering zal hierdoor toenemen van 50% naar 80 tot 85%. Dit betreft
een

reductie

van

bijna

10%

van

de

stikstofbelasting.

Door

biologische

fosfaatverwijdering zal het gebruik van chemicaliën, en dus ook de zoutvracht,
sterk verminderen.

In 1985 is een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheid tot defosfatering van
het water uit de Steenwijker Aa, Uit deze veld proef is gebleken dat bij de
toegepaste chemicaliëndosering onvoldoende vlokvorming en bezinking optrad.
Om voldoende retentie te verkrijgen zou - naast een verhoogde dosering - een zeer
groot bezinkbekken aangelegd moeten worden, dat gedimensioneerd moet zijn op
de grootste afvoeren en de daarmee gepaarde gaande hoge fosfaatgehalten, De
forse chemicaliëndosering en de forse grootte van het bezinkbekken resulteren in
erg hoge investerings- en exploitatiekosten, waardoor deze maatregel niet is
uitgevoerd.

De polders tussen de Weerribben en de Wieden dragen voor ongeveer 40% bij aan
hydraulische belasting van de boezem, Uit modelmatig onderzoek blijkt, dat in de
zomerperioden de waterkwaliteit in de Weerribben voor een groot deel bepaald
wordt

door

bemalen

water

uit

de

pOlders

Wetering

en

Gelderingen,

fosfaatgehalte van dit water bedraagt gemiddeld 0,18 mg P.I"',

Het

terwijl het

gebiedseigen water een fosfaatgehalte van ongeveer 0,1 mg p,r' heeft,

De vaste verblijfsrecreatie binnen het betreffende gebied is aangesloten op de
riolering en het afvalwater wordt afgevoerd naar een rwzi. In 1991 is een enquete
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gehouden

om

een

beeld

te

krijgen

in

de

nutriëntenbelasting

vanuit

recreatievaartuigen. Uit de fosfaatbalans blijkt dat de bijdrage op jaarbasis niet
groot is. In de zomerperiode Ide meest kritische periadel loopt de bijdrage van de
recreatieboten op naar ongeveer 10%. Gezien de bijdrage in de zomerperiode is
een grotere inzameling van huishoudelijk afvalwater van recreatieboten gewenst
door

meer

inzamelpunten

aan

te

leggen,

terwijl

het

gebruik

van

onderwatertoiletten (via een landelijke aanpak) verboden zou moeten worden.
Overigens wordt opgemerkt dat zonering van de recreatievaart gewenst is, omdat
momenteel (te) grote boten (te) ondiepe wateren mogen bevaren, waardoor een
enorme opwerveling van slib plaatsvindt. Naast de directe negatieve invloed op
flora en fauna heeft dit een indirecte invloed door de gemakkeli jke opneembaar van
nutriënten uit het slib .

Op de boezem van NW-Overijssel kan via een 45-tal overstorten in gemengde
stelsels geloosd worden. De geschatte bijdrage aan de nutriëntenbelasting van het
totale gebied v ia overstorten is beperkt.

Nader onderzoek is nodig naar de

(plaatselijke) effecten van overstortingen.

De meeste verspreide bebouwing in het gebied is aangesloten op de riolering.
Slechts de aansluiting van een drietal concentraties met in totaal ongeveer 150
v.e. biedt perspectieven voor de waterkwaliteit .

4.2.3 Interne maatregelen

De waterbodem bestaat over het algemeen uit een vrij dikke laag slib en/of veen.
Mede door de geringe diepte kan dit bodemmateriaal gemakkelijk in de waterfase
terechtkomen. Hierdoor kan de groei van waterplanten sterk geremd worden.
De conclusies van een oriënterend onderzoek uit 1989 onderzoek waren dat het
fosfaatgehalte in de bovenste 5 cm van het bodemslib varieert tussen 0,3 en 1,5
mg P.g·' droge stof (waarvan 20 tot 50% biologisch opneembaarl en dat de Pafgiftesnelheid is over het algemeen vrij laag (0,1 g P.m·2 .jr"'. met een enkele
uitschieter van 1,4). De interne bijdrage aan de eutrofiëring is dan ook niet
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overheersend. Om

meer inzicht in de hoeveelheid en samenstelling van de

waterbodem te verkrijgen wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd.
Fosfaatfixatie (door toevoeging van ijzerverbindingen) is naar verwachting geen

afdoende oplossing, omdat door opwerveling bij harde wind fosfaat weer voor
algengroei ter beschikking kan komen. Mogelijk biedt voor de grotere plassen in de
Wieden een combinatie met maatregelen om slibopwerveling tegen te gaan, zoals
het bouwen van strekdammen en /of het aanplanten van waterplanten, meer
perspectieven. Deze voorzieningen zullen met name voor de recreatie (met name
zeilen) een negatieve invloed hebben.

Ter

bestrijding

van

de

eutrofiëringsverschijnselen,

ter

ontwikkeling

van

natuurwaarden en ter bevordering van de visstand wordt een praktijkproef actief

biologisch beheer (ABB) voorbereid. Resultaten van deze proefneming moeten
inzicht verschaffen in de wenselijkheden en mogelijkheden tot actief biologisch

beheer in een groter gebied of in de gehele boezem van NW-Overijssel. Over het
algemeen komt er in het gebied een dichte brasemstand voor. In het kader van de

REGIWA-projecten

is

subsidie

verleend

voor

een

praktijkproef

ABB

in

het

Duinigermeer. Het Duinigermeer (een uitstulping van het Giethoornse meer) heeft
een oppervlakte van ongeveer 30 hectare. Teneinde uitspraken te kunnen doen
over opschaling van abb naar een groter deel van NW-Overijssel wordt ook
(beperkt) onderzoek uitgevoerd in een aantal referentiegebieden.

In de eerste helft van 1992 wordt een vooronderzoek uitgevoerd naar:
t-

aanwezigheid van aasgarnaal (Neomysis l, die een bedreiging voor het
zoöplanktonbestand kan vormen;

*

invloed van zwevende stof (relatie windlopwerveling en bezinking);

*

afsluitbaarheid voor vissen zonder inbreuk op gebruik door beroepsvaart,
vissers, vaarboeren en recreatievaart;

*

kwantiteit en kwaliteit van bodemslib.

Op basis van dit vooronderzoek kan meer inzicht worden verkregen in het effect

van de maatregel, die, als het vooronderzoek positief verloopt, in de tweede helft
van 1992 start en tot eind 1994 duurt.
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4.2.4 Hydrologische maatregelen

In droge perioden wordt water uit Friesland ingelaten dat zich over het grootste
gedeelte van de Weerribben uitspreidt en tot in de Wieden doordringt. Onderzocht
wordt of het verplaatsen van het inlaatpunt naar Stroink effectief is. Afgewogen

worden de positieve effecten op de Weerribben en de negatieve effecten in de
Wieden. In dit laatste geval wordt het ingelaten water niet door het gehele gebied
getrokken (via de Weerribben naar de Wieden). maar wordt alleen een deel van de
Wieden beïnvloed. De Weerribben kan in dat geval beter het gebiedseigen water
vasthouden. Naast nutriënten wordt ook onderzoek gedaan naar het effect op de
gehaltes

aan

macro-ionen

en

microverontreinigingen

(in

verband

met

de

m 3 .jaa(')

ten

herintroductie van de otter).

Debet aan de wegzijging uit de boezem zijn;
de

grondwateronttrekking

bij

Sint-Jansklooster

(5*
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behoeve van drinkwaterbereiding;
het bemalen van de polders tussen de Weerribben en de Wieden en de NOP.
Naar verwachting geeft de in 1991 en 1992 uit te voeren ecohydrologische
systeemanalyse meer inzicht in het effect van maatregelen om wegzijging te
voorkomen.

Sommige gebieden zijn mogelijk het meest efficiënt te beschermen door ze van
meer verontreinigde waterstromen

af te

scheiden.

Wel

moet

er voldoende

wateraanvoer (neerslag of kwel) zijn om de waterstand op peil te houden. In de
Weerribben wordt een
plaatselijk

aanwezig

onderzoek gedaan naar het effect van

grondwater ter compensering

van

toevoer van

waterverliezen.

Deze

maatregel is evenwel niet toepasbaar voor een groot gebied, omdat hiermee een te
grote aanslag op de grondwatervoorraad wordt gepleegd.

Een aantal gemalen slaan momenteel het water van aanliggende gebieden buiten
de boezem uit. Nagegaan dient te worden of wijziging van de waterafvoer, door
toevoer naar de boezem, een verbetering van de waterkwaliteit van de boezem
met zich meebrengt, doordat minder water ingelaten behoeft te worden.
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Naast het zoeken naar alternatieven van waterinlaten uit de Friese boezem, dient
ook nagegaan te worden of (passieve) wateraanvoerbronnen, zoals de Steenwijker
Aa, afgekoppeld kunnen worden, bijvoorbeeld door afvoer naar het Meppelerdiep.
Dit is wellicht geen haalbare oplossing. Afgezien van de hoge kosten, zou
afkoppeling van de Steenwijker Aa betekenen dat qua orde van grootte een even
grote hoeveelheid gebiedsvreemd water ingelaten zou moeten worden.

4.2.5 Overige maatregelen

Nabij Beltschutsloot is een aalscholverkolonie aanwezig en bij de Zuideindigerwijde
een meeuwenkolonie. Inzicht in de guanotrofiëring en de beïnvloeding van de
visstand door vogels is wenselijk. Zeker plaatselijk zullen beide aspecten een
invloed uitoefenen.
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HERSTEL BEKEN ENSCHEDE-ZUID

G. Schmidt

SAMENVATTING

In het kader van de Derde Nota Waterhuishouding heeft het Rijk voor de jaren tot 1995
financiële middelen beschikbaar gesteld ter uitvoering van proef· en voorbeeldprojecten
op het gebied van de bestrijding van de eutrofiëring, de bestrijding van de verdroging,
integraal waterbeheer, de aanleg van milieuvriendelijke oevers en projecten ter verstevi -

ging van de ecologische hoofdstructuur (bijdragenregeling REGIWA). Eén van de
geselecteerde projecten is het door het Waterschap Regge en Dinkei inged iende project
"Herstel beken Enschede-Zuid". D it uitvoerings- gericht project beoogt herstel van
natuurlijke beeksystemen in een gebied ten zuid - westen van Enschede en omvat zowel
maatregelen ter verbetering van de waterkwaliteit als maatregelen ter verbetering van
de kwantitatieve w a terhuishouding.

Na

een

beknopte

gebiedsbeschrijving

worden

onderstaand

achtereenvolgens de

verschillende planfasen van dit integraal waterbeheerproject belicht. Het artikel eindigt
met het beknopt aanstippen van een aantal tot op heden in het planproces gesignaleer-

de knelpunten.
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GEBIEDSBESCHRIJVING

1.1

Topografie

In Figuur 1 is de gebiedsbegrenzing weergegeven. Het plangebied wordt in het noord-

oosten in grote lijnen begrensd door het stedelijk gebied van Enschede. Verder zijn de
kernen Usselo en Boekelo gelegen in het plangebied. De zuidg rens van het gebied wordt
gevormd door de waterschapsgrens. In het westen komt de grens overeen met de

stroomgebiedgrens van de Rutbeekl Boekelerbeek/Oelerbeek.
-

..." _, _ " " , , .. . . ·oc .....

o .",_........ .., ... "....
"~
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Voorgestelde aanpassingsmilalregelen project
Herstel beken Enschede-Zuid
(REGIWA-projecl
Waterschap Rltgge en Dinkei
schaal 1,50000

Figuur 1: Plangebied beken Enschede-Zui d.

1.2. Kwantitatief waterhuishoudkundige situatie

Tot in het midden van de zestiger jaren vonden in het gebied regelmatig uitgebreide en
langdurige overstromingen plaats, die deels werden veroorzaakt door verandering en
intensivering van het grondgebruik alsmede toename van het verhard oppervlak. Om in
deze situatie verbetering te brengen is in het begin van de zeventiger jaren de Usseler-
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stroom (20- 11) aangelegd , waardoor de boven lopen van de in noordwestelijke richting
lopende beken zijn afgekoppeld naar het Twentekanaal. In principe beginnen de beken

benedenstrooms van de Usselerstroom dus weer opnieuw. Deze watergangen hebben
geen beginafvoer, behalve de Veldbeek /Teesinkbeek 120-8 / 20-8-1), waarop het effluent

van de rwzi Enschede-Zuid wordt geloosd.

Het overgrote deel van het gebied is landbouwkundig in gebruik. Ten aanzien van de
combinatie van de funkt ies landbouw en natuur is het beleid, ook in dit gebied, gericht
op verweving waar mogelijk en scheiding, waar nodig, echter met enige nuancering.
Voor de landbouw is in Enschede-Zuid plaatselijk sprake van wateroverlast in delen van
de beekdalen en in delen van de dekzandgebieden waar ondiepe keileem voorkomt. De
optredende wateroverlast in natte perioden is toe te schrijven aan gebreken in het
hoofdwaterstelsel en aan een gebrekkige detailontwatering.

Anderzijds blijken de grondwaterstanden in het gebied enigszins te zijn gedaald. Dit

vormt voor de landbouw een knelpunt vanwege vochttekorten (verdroging).

1 .3

Kwaliteit aquatische systemen

Waterkwaliteit

Naast de bekende diffuse bronnen wordt de kwaliteit van de beken in Enschede-Zuid

door een aantal puntbronnen beinvloed. In het bijzonder kunnen worden genoemd het
effluent van drie rwzi's (Enschede-Zuid, Boekelo en het bedrijf TexoprintJ en verschillende riooloverstorten .

Van de beken in het plangebied worden de Teesinkbeek 120-8 - 1) en de Boekeierbeek
120-7) aanzienlijk belast met effluent en riooloverstortwater.

Mede in samenhang met het van nature geringe volume aan oppe rvlaktewater in het
gebied varieert de waterkwaliteit in deze watergangen van zeer slecht tot matig. De
Houwbeek 120-9, 20-9-1-1 en 20- 1 1-2) wordt beïnvloed door overstortwater van het

gescheiden rioolstelsel van een deel van Enschede en
periodiek door overstortwater van uit een gemengd stelsel.

189

Beekkarakter
Voor de kwaliteit van het aquatische leefmilieu in stromende wateren zijn variabelen als

stroomsnelheid, meandering en beschaduwing van groot belang.
Op basis van een sommatie van verschillende fysische variabelen, die overigens niet alle
in gelijke mate ecologisch relevant zijn, worden de beken, met uitzondering van de
Houwbeek en Usselerstroom, gekenmerkt door een hoge natuurlijkheidsgraad.

Ecologische oppervlaktewaterkwaliteit
Macrofauna-gemeenschappen

in

stromende

wateren

worden

gezien

als

integrale

indicatoren voor de kwaliteit van het leefmilieu. Bepalende milieufactoren zijn: dimensies, het beekkarakter, de duur van droogvalling en de mate van belasting met organisch materiaal. In Tabel 1 zijn voor een aantal beektrajecten, op basis van de macrofaunagemeenschappen, de huidige ecosysteemontwikkeling cq. cenotypen gegeven.

Tabel 1:

Huidiglel cenotypelnl van onderzochte watergangen in het plangebied.
S2 Natuurlijke bovenlopen
S4 Droogvallende of semi-permanente natuurlijke bovenlopen
S6 Half-natuurlijke middenlopen
S7 Gereguleerde middenlopen
SlO: Droogvallende gereguleerde bovenlopenlsloten
08 Droogvallende zwak stromende sloten

Naam water

Cenotype

Toelichting huidige situatie

Bruninksbeek bovenst room
8runinksbeek benedenstrooms
Veld beeklT eesinkbeek
Boekeierbeek
Stroinksbeek bovenstrooms
Stroinksbeek benedenstrooms
Houwbeek bovenstrooms
Houwbeek benedenstrooms
Hegebeek
Rutbeek

SlO
S412
S6
S6
S6!7
08
S21S6
S7
S4
S617

regulatie, periodiek watertekort
natuurlijk, periodiek watertekort
semi-natuurlijk, voedselrijk
semi-natuurlijk, voedselrijk
semi-natuurlijk, voedselrijk
regulatie, periodiek watertekort
semi-natuurlijk, voedselrijk
regulatie
periodiek watertekort
semi-natuurlijk, voedselrijk

De macrofaunasamenstelling van de cenotypen S5, S6, S7, SlO en 08 bestaat voor
een belangrijk deel uit algemeen voorkomende taxa die zowel in stromend als stilstaand
water voorkomen. Het beekkarakter in biotische zin is dus beperkt. Specifiek aan
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laaglandbeekcondities aangepaste levensgemeenschappen worden wel aangetroffen in
beken van het S2-type en in mindere mate in beken van het S4-type. In het laatste
geval belemmert met name periodiek watertekort een meer optimale ontwikkeling in de
richting van type S2.

2

VOORSTUDIE "HERSTEL BEKEN ENSCHEDE-ZUID"

Aanleiding
Op grond van met name financieel-economische en milieuhygiënische motieven heeft
het Algemeen Bestuur van het waterschap Regge en Dinkei in 1990 de voorkeur
uitgesproken voor verplaatsing van de influentstromen in het gebied naar de rwzi
Enschede-West, boven innovatie van de drie voornoemde installaties. Het principebesluit voor sanering van de effluentstromen op dit bekenstelsel maakte de weg vrij
verdere planvorming voor herstel en ontwikkeling van de beeksystemen. Aan het
Heidemij Adviesbureau is vervolgens de opdracht gegund voor het uitvoeren van een
voorstudie. Het doel van deze voorstudie was tweeledig:
enerzijds een goede onderbouwing van de REGIWA subsidie-aanvraag, anderzijds het
opstellen van een concreet. integraal inrichtingsplan gericht op het uitvoeren van het
project.

Streefbeelden en doelstellingen
In de voorstudie zijn onder andere streefbeelden en doelstellingen geformuleerd. Het
streefbeeld voor een natuurlijk beeksysteem is als volgt omschreven:
- permanente watervoering;
- voorwaarden voor af- en ontwatering;
- goede waterlbodemlkwaliteit;
- dynamisch stroompatroon;
- vrije meandering binnen bufferzone;
- ruimte voor beplanting;
- retentie van afvoer door plaatselijke inundaties of berging langs de beek;
- onbelemmerde migratiemogelijkheden;
- kenmerkende flora en fauna.
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Op grond van het streetbeeld zijn de volgende doelstellingen voor het beeksysteem van
Enschede-Zuid geformuleerd:
1. herstel en ontwikkeling van het natuurlijke beeksysteem en aansluiting hiervan op de
ecologische hoofdstructuur;
2 . verbetering van de waterkwaliteit;
3. verbetering van de kwantitatieve waterhuishouding.

Maatregelen

Om de doelstellingen te kunnen bereiken wordt een groot aantal maatregelen voorgesteld. Om pragmatische redenen zijn de maatregelen ingedeeld in drie categoriëen.
Categorie 1 a:
Alle maatregelen waarvoor een duidelijke visie is ontwikkeld en waarvan de uitvoering
binnen het vermogen van het waterschap ligt. Enkele maatregelen uit categorie 1 a zijn
het aansluiten van bovenlopen op benedenlopen en het verwijderen van migratiebelemmeringen.
Categorie 1 b:
Optionele maatregelen waarvoor een duidelijke visie ontwikkeld is, maar die niet direct
binnen het vermogen van de waterbeheerder liggen (in het algemeen ruimte vragende
maatregelen). Maatregelen in deze categorie zijn onder andere het verwerven van
beekbegeJeidende gronden voor meandering, retentie en beplanting.
Categorie 2:
Oe overige maatregelen die noodzakelijk zijn om een streefbeeld te bereiken en
waarvoor nog geen duidelijke visie aanwezig is of waarvoor uitvoering in een ander
kader of door een andere instantie noodzakelijk is. Maatregelen in deze categorie zijn
bijvoorbeeld het terugdringen van emissies en het saneren van riooloverstorten.

Kostenraming

Voor de maatregelen in categorie 1 a en 1 b zijn de kosten geraamd op basis van een
aantal algemene uitgangspunten. Oe totale kosten zijn geraamd op ruim f 6 miljoen.
Daarnaast is aan de hand van enkele ervaringscijfers de toename van de onderhoudskosten geschat op circa f 35.000,- per jaar.
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3

UITVOERING

Het totale project zal in drie fasen worden uitgevoerd. In de eerste fase zal een start
worden gemaakt met de scheiding van stedelijk en landelijk water, de faunapassagemo-

gelijkheden en de aanpassing van een aantal kunstwerken. in de tweede fase het
restant van deze maatregelen en de aanleg van retentie en in de derde fase de herinrichting van de beken en oeverstroken. De uitvoering van fase 1 wordt gestart in 1992 .

4

ENKELE KNELPUNTEN

Verwerving beekbegeleidende gronden
Waarschijnlijk de belangrijkste randvoorwaarde voor de realisatie van de streetbeelden
is het kunnen verwerven van beekbegeleidende gronden voor natuurontwikkeling en
retentie. Hoewel het aandeel van de landbouwgronden dat benodigd is voor de
inrichting van de beken nog geen 0.30% bedraagt van de totale oppervlakte, bestaan er
vanuit de landbouw veel bezwaren tegen het afstaan van gronden voor beekherstel. Dit
hangt mede samen met het gegeven dat voor het betrokken plangebied momenteel vier
projectenlplannen in voorbereiding cQ. in uitvoering zijn waarbij claims op landbouwgronden worden gelegd ten behoeve van natuur en landschap.

De Herinrichting

Enschede is één van de plannen. Het gebied van de herinrichting komt vrijwel overeen

met het plangebied van het project Herstel Beken Enschede Zuid. De herinrichting
verkeert op dit moment in de fase waarin de deeladviezen worden opgesteld. Dit houdt

in dat rond het jaar 2000 de herinrichting in uitvoering komt. De mogelijkheid bestaat
om zo nodig een deel van de benodigde beekbegeleidende gronden in het kader van de
uitvoering van de herinrichting te verwerven.

Kennislacunes
Realisatie van de streefbeelden vereist voldoende kennis van het funktioneren van de
waterhuishoudkundige systemen, kennis die nu nog onvoldoende voorhanden is. Dit
geldt zeker voor de harmonisatie van de gebruiksfuncties onderling en in relatie tot de
natuurfunctie.
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Het Waterschap Regge en

~inkei

onderkent de noodzaak van kennisverwerving. Tegen

deze achtergrond investeert het waterschap jaarlijks meer gelden voor onderzoek ten
behoeve van het operationele waterbeheer. Dit onderzoek vindt zowel intern als extern
plaats. Onderstaand een greep uit dit onderzoek.
- Onderzoek naar de bestaande en potentiële visgemeenschappen in relatie tot het
waterhuishoudkundig beheer (uitvoering door de OVB in 1992).
- Onderzoek naar de ecologische karakterisering van oppervlaktewateren (intern
onderzoek).
- Onderzoek naar de ecologische potenties van oppervlaktewateren (uitvoering door
)BN /D LO in 1992).
- Onderzoek naar neerslag-afvoerrelatie

~inkei

(uitvoering door Hydrotec in 1992).

- Onderzoek naar water- en stoffenbalansen voor watersystemen (intern onderzoek in
1993)

5

CONCLUSIES

De planaanpak met betrekking tot integraal waterbeheer verkeert nog in een
pioniersfase. Naast een goed uitgerust instrumentarium vereist integraal waterbeheer minimaal een breed bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak.
Bij uitvoering van de maatregelen in categorie 1 a en 1 b van het project "Herstel
beken Enschede·luid" zullen het natuurlijk beeksysteem, de waterkwaliteit en de
kwantitatieve waterhuishouding aanzienlijk verbeteren. Realisatie van de streefbeelden zal echter pas mogelijk zijn als ook de maatregelen uit categorie 2
uitgevoerd zijn.
Realisatie van de streefbeelden vereist kennisvermeerdering. Het Waterschap
Regge en

~inkei

stimuleert en initieert onderzoek ten behoeve van het operatio-

neel waterbeheer, onderzoek dat zowel intern als extern wordt uitgevoerd. Het
waterschap beschikt over de daarvoor vereiste multi-disciplinaire deskundigheid.
De kwaliteit van de oppervlaktewatersystemen wordt in toenemende mate mede
bepaald door factoren die waterschappen niet kunnen beïnvloeden (bodemgebruik/bemesting, atmosferische depositie e.d.).
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Een waterschap als Waterschap Regge en

~inkei

is toegerust om haar taak uit te

voeren: het kwantitatieve en kwalitatieve waterbeheer en het in de praktijk
brengen van integraal waterbeheer.

195

196

DRUPPELS OP EEN GLOEIENDE PLAAT

K. de Ruiter

SAMENVATTING

INLEIDING

In deze bijdrage wordt een beschrijving gegeven van het ROM -project Gelderse Vallei .
Achtereenvolgens

worden

behandeld

(1)

de

gebied s beschrijving,

(2)

de

milieuproblematiek, (3) de aanpak van de problemen en (4) de veranderingen onder
invloed van de genomen maatregelen.

2

HET GEBIED

Het gebied van de Gelderse Vallei wordt begrensd door de Veluwe in het oosten, de
Rijn in het zuiden, de Utrechtse Heuvelrug in het westen en de randmeren in het
noorden.

Het gebied ligt als het ware als een lage, natte vallei ingeklemd tussen twee stuwwallen
van formaat. Het zijn die stuwwallen die in hoge mate het landschappelijk karakter
hebben bepaald en in feite nog bepalen, omdat de stuwwallen de "motor" vormen
achter de grondwaterstroming in de Gelderse Vallei . Het stelsel van beken vindt zijn
oorsprong in de Veluwe, de grondwaterstroom vanuit de stuwwallen veroorzaakt

kwelsituaties in het hoger gelegen centrale deel van de Gelderse Vallei. Het gebied
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watert af op de Grift of het Valleikanaal en daarmee uiteindelijk in de Randmeren. De
natte natuurzone langs het Valleikanaal wordt naar het noorden toe steeds breder,
omdat de Gelderse Vallei ook breder wordt. Het gebied is overwegend agrarisch. Melken intensieve veehouderij zijn beide sterk ontwikkeld, zij het niet overal in dezelfde
mate. Heel veel kleine bedrijven met een relatÎef intensieve bedrijfsvoering kenmerken
het gebied. Vanwege de landbouw is in de loop der jaren een groot aantal natuurlijke
elementen (bossen, houtwallen, heideterreinen) verdwenen. Sommige delen van het
gebied worden daarom wel een ecologische woestijn genoemd. Er resteren echter nog
een aanta l waardevolle natuurgebiedjes en boscomplexen.

3

EEN BESCHOUWING OVER DE PROBLEMEN IN HET GEBIED

Het mineralenverlies vanuit de landbouw in de Gelderse Vallei is fors. Voor het gehete
gebied zijn per bedrijf of per km 2 de fosfaat- en stikstofverliezen geïnventariseerd. Op
basis van een mineralen-import (ruwvoer, krachtvoer, jongvee, kunstmest) en -export
(melk, vlees en eieren) analyse blijkt dat veel nitraat en fosfaat in de bodem en het
grondwater en veel ammoniak in de lucht verdwijnt.

De depositie van NH 3 ligt

gemiddeld op bijna 3000 mol.ha·'; het mestoverschot bedraagt ruim 500.000 ton. Dat
is op zichzelf helaas niet heel bijzonder in Nederland. De Veluwe en de Utrechtse
heuvelrug

zijn

echter

zeer

verzuringsgevoelige

gebieden

terwijl

de

uitgespoelde

meststoffen een vervuilend effect op de eutrofiëringsgevoelige Randmeren hebben, een
watermilieu dat veel aandacht krijgt en verdient. Hoewel dit milieuprobleem in eerste
instantie moet worden opgelost door de landbouw is deze in zijn huidige vorm voor het
grootste deel niet in staat de noodzakelijke maatregelen te treffen. De bedrijven zijn te
klein waardoor economisch draagvlak ontbreekt voor investeringen. Bovendien is het
kennis - en opleidingsniveau veelal te laag om goed met mineralen om te gaan. Het
milieuprobleem oplossen vergt dus een herstructurering van de landbouw inclusief een
aanvullende scholing van de landbouwers. De uitstoot aan mineralen bedreigt niet
alleen de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug en de Randmeren, maar ook de resterende
natuurelementen in de Gelderse Vallei. Een lagere milieubelasting biedt kansen voor
herstel van natuur- en landschapswaarden in het gebied van de Gelderse Vallei en
wellicht ook de mogelijkheid om een verbindingszone tot stand te brengen tussen de
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Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug.

Uitgaande van de gepresenteerde probleemstelling willen de betrokkenen zich sterk
maken voor een veranderingsproces dat is gericht op (1) een economisch gezonde
landbouw, (21 een mil ieubelasting beneden de geldende milieunormen, en (31 een
hersteld en vernieuwd landschap.
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Figuur 1:

De Gelderse Vallei.
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4

AANPAK

De "Vallei-problematiek" is in verschillende beleidsnota's gesignaleerd waaronder de
VINEX (Vierde Nota Waterhuishouding Extra) en het Nationaal Milieubeleidsplan. In het
rijksbeleid is de Gelderse Vallei aangegeven als ROM-project (ruimtelijke ordening en
milieu). Het is een project van 3 departementen en 2 provincies. In het project wordt
uitgegaan van een procesmatige werkwijze. Dat betekent dat het niet gaat om de
opstelling van een eindplan of blauwdruk maar om het proces van verandering. De
reden daarvan is dat een aantal zaken op lange termijn nog erg onzeker is zoals het EG
markt- en prijsbeleid, de autonome ontwikkelingen binnen de landbouw, en toekomstige
milieunormen en -streefwaarden. Daar komt nog bij dat, zolang men nog ver verwijderd
is van de Algemene Milieukwaliteit, uitgebreid praten over Ecologische Hoofdstruktuur

(EHS) en verbindingen speculatief lijkt. Deze onzekerheid beperkt de mogelijkheden om
een gewenste eindsituatie te schetsen maar mag anderzijds geen alibi zijn om niets te

ondernemen. Cruciaal in de aanpak is de volgende gedachtengang. De landbouw
veroorzaakt een groot milieu-probleem. In het generiek beleid is vastgelegd dat alle
boeren zich moeten houden aan fosfaatnormen, overdekte mestopslag, het uitrijverbod

en de "direct-onderwerk-verplichting". Landelijk heeh dit beleid effect. In de Gelderse
Vallei, de Veluwe en de Utrechtse Heuvel is dat alles echter onvoldoende. Met andere
woorden, de overheden vragen in dit gebied meer van de boeren dan elders in het land.
De agrarische sector is daartoe echter wettelijk (nog) niet verplicht, en dat betekent dat
er moet worden onderhandeld. Een kwestie van geven en nemen, De landbouw doet
meer aan het terugdringen van de milieubelasting en de overheid komt over de brug met
geld of beleidsruimte. Figuur 2 illustreert dit enigszins,

In juli 1989 is een bestuurs-overeenkomst getekend door de ministers van LNV, VROM
en V&W en de Commissarissen der Koningin in de provincies Gelderland en Utrecht.

In deze overeenkomst is vastgelegd:
de intentie om gezamenlijk en in overleg met de overige betrokkenen het
geschetste vernieuwingsproces in werking te zetten;
de beschikbaarheid van financiële middelen om een planningsstructuur op te
zetten en te laten werken;
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de beschikbaarheid van de benodigde menskracht c.q formatieplaatsen;
de instelling van een zogenaamde Valleicommissie die het centrale sturingsorgaan
voor het project zou moeten vormen.

Figuur 2:

Schema van eisen en onderhandelingsruimtes.

De Valleicommissie (Ve) is in december 1989 geïnstalleerd. In deze commissie zijn de
betrokkenen uit de streek sterk vertegenwoordigd. Daarmee is de Vallei commissie een
soort

onderhandelingsforum

waarin,

rekening houdend

met

alle

belangen,

een

oplossingsrichting voor de bestaande problematiek wordt ontwikkeld. In maart 1992

heeft de VC een plan van aanpak vastgesteld.

De Valleicommissie werkt langs drie sporen:

1. het opstellen van plannen,
2. het uitvoeren van projecten,
3. communicatie.

In de Valleicommissie zijn de volgende instanties en organisaties vertegenwoordigd:

- gemeenten 151
- provincies (2)

- VROM/LNV/V&W 131
- waterschappen 121
- landbouworganisaties (3)

- NAJK 111
- planelandsvrouwen 111
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- agri-business 121
- Rabo 111
- milieufederaties 121
- NB-organisaties

Ad 1 .

Om te komen tot een eerste alomvattend plan is, zoals vermeld, een plan van aanpak
opgesteld dat in het voorjaar van 1992 is vastgesteld. Het plan omvat een analyse van
de huidige situatie, een visie op de toekomst en een uitgebreid uitvoeringsprogramma.
Daarnaast wordt het maatschappelijk proces in volle lengte en breedte te beschreven.

Een benadering van alle betrokken belangen vergt bijvoorbeeld ook een visie op:
hoe moet worden omgegaan met de agrarische sector, de toeleverende en de
verwerkende industrie;
de sociale begele iding, vergelijkbaar met herstructureringsprocessen bij grote

ondernemingen;
de na te streven milieukwaliteit in relatie tot de kwetsbaarheid van delen van het

gebied;
de omvang en ligging van de EHS;
de nieuwe functies, zoals wonen, werken en recreatie.
Het proces in de Gelderse Vallei is wel een vergeleken met de kubus van Rubic. Om één
vlak groen te krijgen, moet je over alle vlakken uitgekiend vele malen draaien.

Ad 2.
Nu al lopen enige uitvoeringsprojecten. Daarbij kan worden gedacht aan het verplaatsen
van een bedrijf, het herstel van een beek, het stichten van een voorbeeldbedrijf, de
introductie van een recreatieterrein of een ontwerpstudie voor de inrichting van een
deelgebied. Het nu reeds uitvoeren van projecten draagt het risico dat achteraf zou
kunnen blijken dat het project elders of helemaal niet uitgevoerd zou moeten zijn. Dat
risico is bewust genomen. Er wordt enigszins blind gevaren op het 'best professional en
practical judgement' van de VC onder het motto "beter iets dan niets". Het draagt er in
elk geval toe bij dat men ziet dat het de overheden serieus is.
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De gekozen werkw ijze vergt nauwe samenspraak met de streek of, sterker nog, via de
VC zet de streek zelf het proces in beweg ing: de overheid als facilitair bedrijf. Daarom
wordt veel geïnvesteerd in communicatie via:
- voorlichtingsavonden,
- brochures,
. de Valleikrant,
- een videoproduktie ,
- etcetera.
Het is goed hierbij stil te staan. De streek staat zelf centraal. Dat wil zeggen dat op
basis van onderhandelingen resultaat geboekt moet worden. En een kenmerk van
onderhandelen is dat alle bi j de transaktie betrokken partners winst zien en krijgen,
zogenaamde win -win -situaties.
Iedere agrariër krijgt te maken met een stuk generiek beleid, waaraan voldaan moet
worden. In het ROM -beleid gaat het om het doen van extra dingen; extra dingen die
nodig zijn om zelfs in dit gebied de milieudoelen te halen en de kwetsbare randen
(Veluwe, Utrechtse Heuvelrug, Randmeren) te beschermen. Dat kan alleen via een
gezond en open onderhandelingsproces.

Inhoud plan van aanpak
Het plan van aanpak schets (1) de aanleiding en de doelstellingen van het project, en
(2) een visie op de toekomstige ontwikkelingen. Er is uitgegaan van de casco benadering waarbinnen oplossingen kunnen worden gezocht.
In grote lijnen komt het casco neer op het volgende:
een afnemende intensiteit van het agrarisch gebruik in en langs de ecologische
hoofdstructuu r;
een toenemende intensiteit van het agrarisch gebruik buiten de ecologische
hoofdstructuur;
de ligging van de ecologische hoofdstructuur, bepaald op de Veluwerand, de rand
van de Utrechtse Heuvelrug en de centrale landgoederenzone;
het bereiken van een aanzienlijk lagere milieubelasting binnen de ecologische
hoofdstructuur en het bereiken van de basiskwaliteit in de rest van het gebied.

De praktische uitwerking ervan wordt gevonden in de basiskeuzen waarvoor de
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agrariërs zich geplaatst zien; stoppen, veranderen of groeien.

Stoppen wordt extra gestimuleerd door:
sociaal flankerend beleid;
het wegnemen van planologische belemmeringen voor functieveranderingen.

Veranderen wordt extra gestimuleerd door:
inkomen uit (minder intensieve) specialistische teelten;
inkomen uit natuurbeheer;
inkomen uit recreatie;
neve n be roe p-acti v ite i ten.

Groei wordt extra gestimuleerd door:
het verplaatsingsbesluit;
de verruimde saldoregeling ecologische richtlijn;
de verbetering van produktie-omstandigheden (waaronder boerderijverplaatsing);
het wegnemen van planologische belemmeringen voor uitbreiding van agrarische
bedrijven.

Het spreekt vanzelf dat stoppen en veranderen vooral wordt gestimuleerd in en langs de
EHS en groei vooral daarbuiten. Aldus krijgen krimp- en groeiscenario's vorm. De milieudoelstellingen worden binnen de EHS gerealiseerd door extensivering en alternatief
inkomen. Buiten de EHS worden de doelstellingen gerealiseerd door moderne grote
bedrijven met voldoende economisch draagvlak voor milieu-investeringen.

De Vallei-aanpak staat model voor de wijze waarop in de toekomst in het kader van
GMP en streekplan vorm gegeven wordt aan geïntegreerd gebiedsgericht milieubeleid.
Het succes zal nog moeten blijken wanneer over het Plan van Aanpak slotconvenanten
worden afgesloten. In elk geval lijken de win-win-situaties duidelijk aanwezig: de
landbouw wordt daadwerkelijk gesteund in een ontwikkeling die vanuit economisch en
milieu oogpunt duurzaam en gezond is. De natuur en het landschap kunnen waardevolle
structuren ontwikkelen (zogenaamde "venste rbanken " ) in een door gebruiksfuncties
gekarakteriseerde omgeving. In de
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Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug kan een

verdergaande

bescherming

gerealiseerd

worden.

De

landelijke

milieudoelstellingen

kunnen er gehaald worden en, met name daar waar dat nodig is, kan zelfs meer dan
dat.

5

DRUPPELS OP EEN GLOEIENDE PLAAT

De Gelderse Vallei kent een bijzondere waterhuishouding en, via de Valleicommissie,
ook een bijzondere bestuurlijke structuur. De organisatorische en bestuurlijke problemen
die samenhangen met het behoud en herstel van (1) de grondwater-voorraden en stromen, (2) de karakteristieke beken met inbegrip van hun specifieke kwelvoeding, en
(3)

de

oppervlaktewaterkwaliteit

(met

name

de

belasting

door

fosfaat

en

stikstofverbindingen), staan volop in de belangstelling.
Een geweldige kans voor integraal waterbeheer: grote projecten mét een ROM-status.
Het waarmaken van deze ambitie vergt onder andere grote inspanningen gericht op het
elimineren van de forse mineralenoverschotten uit het gebied. Zolang deze overschotten
niet

vergaand

ontwikkelen,

zijn

gereduceerd,

heeft

het

gericht op de ontwikkeling

weinig

zin

subtiele

maatregelen

van ecologische waarden

in

een

te

goed

functionerend watersysteem.
De bodemproblematiek in de Gelderse Vallei wordt gedomineerd door het agrarische
gebruik,

de

overmatige

bemesting

en

de

daaruit

voortvloeiende uitspoeling

van

meststoffen. De prioriteit ligt in de beperking daarvan. Het beleid van defosfateren op
rioowaterzuiveringsinrichtingen heeft een beperkt effect wanneer de mestproblematiek,
maar bijvoorbeeld ook de problematiek van verspreide afvalwaterlozingen, niet is
opgelost. Integraal beekherstel heeft weinig kans wanneer de bestaande lozingen niet
zijn gesaneerd. Bescherming van bos en heiderestanten heeft amper zin zolang de
ammoniakdepositie voortgaat.

Kortom, alie besproken maatregelen zijn nodig. En ze moeten snel gerealiseerd worden,
liefst nu, omdat het aanpakken van de landbouw alleen al uit een oogpunt van
maatschappelijk draagvlak moet worden geflankeerd met veel maatregelen op alle
andere terreinen. Maar nu, april 1992, zijn het helaas vaak nog maar druppels op een
gloeiende plaat.
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SCHOON WATER VOOR DE STAD UTRECHT EN DE KROMME RIJN'

R. During, E.J. Jansen & J.F.C. de Jong

SAMENVATTING

Voor het Kromme Rijngebied en de stadswateren van Utrecht wordt een idee uitgewerkt

tot voorbeeldplan Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening. Het idee heeft betrekking op
de verbeteringsmogelijkheden van de waterkwaliteit in de binnenstad van Utrecht, met de
samenhang tussen het watersysteem van het Kromme Rijngebied en de Utrechtse
stadswateren als uitgangspunt. Door in het Kromme Rijngebied aanwezige kwelwater
optimaal

te

gebruiken en

vervuiling

ervan te

voorkomen

wordt

herstel van

de

waterplantenbegroeiing in de stadsgrachten en Kromme Rijn beoogd. In de huidige situatie
voldoen deze wateren niet aan de kwaliteitseisen en is het doorzicht beperkt, De
onderbouwing van concrete maatregelpakketten vindt plaats door het waterhuishoudkundig
systeem van weteringen, Kromme Rijn en stadsboezem te analyseren. De hoeveelheid
afstromend kwel- en neerslagwater, de verliezen naar het diep gelegen AmsterdamRijnkanaal, de kwaliteit van de effluentlozingen en het probleem van de Qverstorten in de
stad Utrecht komen onder meer in de analyse aan bod. De kwaliteit van het stadswater
wordt in de huidige situatie in belangrijke mate bepaald door de vervuilingsbronnen in het
buitengebied. Een kritische plaats in het systeem is de Vecht in Utrecht, ter plaatse van
de effluentlozing. Verdunning van dit effluentwater is nodig voor handhaving van een
acceptabel zuurstofgehalte. Het streefbeeld "helder en langzaam stromend water in de stad
met kenmerkende waterplanten als Waterlelie, Gele Plomp, Waterranonkel en Gedoornd
Hoornblad" kan slechts worden bereikt met een omvangrijk pakket aan maatregelen als:
zuivering

inlaatdebiet

Kromme

Rijn,

vergaande

nazuivering

effluenten

van

rioolwaterzuiveringen in het stroomgebied van de Kromme Rijn, alsmede het tegengaan van
overstarten uit de stedelijke rioolstelsels door afkoppeling van regenwater van verharde
oppervlakken.

De

planuitwerking

heeft

tot

dusverre

geresulteerd

in

een

goede

I De auteurs van dit artikel zijn dank verschuldigd aan de Stuurgroep Schoonwaterplan
voor hun inspirerend commentaar en aan M. Gerretsen (ProvÎncie Utrecht, Dienst Water en
Milieu).
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samenwerking tussen beheerders onderling en onderzoekers. Gebleken is dat de aanvoer
van Rijnwater naar de stads boezem via de Vaartse Rijn veel minder omvangrijk is dan tot
dusverre verondersteld. Ook is duidelijk geworden dat de hoeveelheid afstromend
kwelwater tegenvalt. Hiertegenover staat dat er in het gebied aantoonbare mogelijkheden
zijn voor een betere benutting van het gebiedseigen oppervlaktewater. Het blijkt dat niet
al dit water via de stad tot afstroming komt. Rond een gebiedsdekkend streefbeeld kan op
termijn het beleid van waterschap, gemeente en provincie worden afgestemd.

INLEIDING

Aanleiding
De Rijks Planologische Dienst heeft voor de uitwerking van het in de Vierde Nota
Ruimtelijke Ordening geschetste beleid het project "Voorbeeldplannen Vierde Nota"
opgestart. De bedoeling van dit project is om te komen tot een creatieve uitwerking van
de in de Vierde Nota gehanteerde beleidsthema's ter verbetering van de dagelijkse
leefomgeving. Eén van deze thema ' s is: "zorgvuldig omgaan met grondstoffen, afval en
water". TNO heeft in samenwerking met bureau BOOM het idee voor een voorbeeldplan
"Schoon water voor het Kromme Rijngebied en de stad Utrecht" ingediend, waarin het
genoemde thema wordt uitgewerkt. De minister van VROM heeft aan de provincie en
gemeente Utrecht middelen ter beschikking gesteld voor de uitwerking van idee tot plan.
De planontwikkeling is nog in volle gang: dit artikel geeft een tussentijds overzicht van de
bevindingen. Een effect van het voorbeeldplan tot dusverre is, dat het nieuwe vormen van
samenwerking tussen beleids-, beheers - en onderzoeksinstellingen tot stand heeft
gebracht. Zo wordt door de Provincie Utrecht het resultaat van het meetprogramma
waterkwantiteit en waterkwaliteit alsmede de grondwatersimulatie ter onderbouwing van
het voorbeeldplan aangeleverd. Deze gegevens worden gerelateerd aan het waterbeheer
in de stad.

Probleemanalyse
In het Kromme Rijngebied en de stad Utrecht voldoet het oppervlaktewater niet aan de
kwaliteitseisen (Provincie Utrecht, 1991 a). Dit heeft negatieve gevolgen voor de kwaliteit
van het woon- en leefmilieu in de stad en voor de natuur in het Kromme Rijngebied. Voor
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de huidige waterkwaliteitsproblemen is een aantal oorzaken globaal bekend, zoals
verdroging in het Kromme Rijngebied, inlaat van gebiedsvreemd water en directe vervuiling
van het oppervlaktewater. Er bestaat echter onvoldoende inzicht in de omvang van de
bronnen en de mate van beïnvloeding om oplossingen aan te dragen.

Doelstelling
Het ui! te werken plan moet aangeven hoe de mogelijkheden voor een duurzaam gebruik
van water als grondstof kunnen worden ontwikkeld in een concrete situatie. De uitwerking
geschiedt in de vorm van een strategie-ontwikkeling voor de middellange en lange termijn,
gericht op de aanpak van vervuiling, benutting van gebiedseigen water en een ruimtelijk

beleid, dat inspeelt op de natuurlijke differentiatie in het gebied. Het wordt zodanig
opgesteld dat het aanknopingspunten biedt voor de integratie van ruimtelijk en
waterhuishoudkundig beleid. Het plan moet bruikbaar zijn als voorbeeld voor een
strategische aanpak in andere gebieden in Nederland.

WerkwIjze
Alvorens maatregelen geformuleerd kunnen worden ter verbetering van de waterkwaliteit
is inzicht in het hydrologische en waterhuishoudkundige systeem vereist. Er worden zowel
voor waterkwantiteit als voor waterkwaliteit randvoorwaarden genoemd, voortkomend uit
de functies in het gebied. Vervolgens komt de organisatie van het waterbeheer aan de
orde. Voor het onderzoeksgebied wordt een aantal voorbeelden van streefbeelden gegeven
voor natuur en

waterkwaliteit.

Korte en lange termijn

maatregelen van integraal

waterbeheer moeten zorgen voor de realisatie van een dergelijk streefbeeld en daarmee van

de doelstelling van het Voorbeeldplan. Het artikel wordt afgesloten met perspectieven voor
de gewenste verbetering van de waterkwaliteit. Tevens worden leemten in kennis en
aanbevelingen voor vervolgonderzoek aangegeven.

2

SYSTEEMANALYSE VAN HET KROMME RIJNGEBIED EN DE STAD UTRECHT

In een analyse van het waterhuishoudkundig systeem worden de factoren geïnventariseerd
die de waterkwaliteit in het Kromme Rijngebied en de stadswateren van Utrecht
beïnvloeden. Tevens wordt hierin op de samenhang tussen waterkwaliteit en -kwantiteit
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ingegaan, alsmede op de functionele samenhangen tussen buitengebied en de stad. Welke
verbeteringen noodzakelijk zijn voor een duurzaam hersel van de ecologische kwaliteit van
het watersysteem kan worden aangegeven door het effect van maatregelen in de analyse
te betrekken alsmede de randvoorwaarden voor ecologisch herstel. De schaal waarop de
analyse plaatsvindt en de aandacht voor de ruimtelijke samenhangen binnen het
studiegebied vereisen gedetailleerd inzicht in het huidig beheer. In dit artikel is hoofdzakelijk
de inventarisatie van genoemde factoren, als tussenresultaat, weergegeven.

2.1

Waterkwantiteit

Het grond- en oppervlaktewatersysteem in het Kromme Rijngebied wordt door Bureau
Kwantitatief Grondwaterbeheer van de Provincie in beeld gebracht met behulp van de
computerprogramma's FEMSATS (stationair) en SIMGRO (niet-stationair). In Figuur 1 zijn
de begrenzing van het onderzoeksgebied van het Voorbeeldplan en de belangrijkste
waterlopen en dergelijke aangeven.
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Figuur 1: Ligging van het onderzoeksgebied van het Voorbeeldplan (gearceerd).
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Grondwater
De grondwaterstroming in het onderzoeksgebied is hoofdzakelijk zuidwestelijk gericht,
richting Amsterdam · Rijnkanaal. De grondwaterstroming vindt plaats onder invloed van
infiltratie van neerslag in de Utrechtse Heuvelrug. Voor een langjarig gemiddelde bedraagt
het neerslagoverschot ter plaatse van de Utrechtse Heuvelrug, gecorrigeerd naar gewas,

ca. 330 mm per jaar (Grontmij. 1989). De grondwaterstroming is in de laatste eeuw
afgenomen door een aantal ingrepen in het waterhuishoudkundig systeem waarvan de

belangrijkste kort worden toegelicht:
*

Het lage waterpeil in het Amsterdam-Rijnkanaal

In het Amsterdam-Rijnkanaal wordt voor de scheepvaart een peil gehanteerd van NAP
-0,40 m. Dit lage peil veroorzaakt een grote wegzijging van grondwater vanuit de

gebieden aan weerszijden van het kanaal. Voorlopig blijkt dat door het AmsterdamRijnkanaal tussen Wijk bij Duurstede en Nieuwegein ca. 42 miljoen m 3 per jaar aan
grondwater wordt afgevoerd.
*

Grondwateronttrekkingen
Vanuit

de

Utrechtse

Heuvelrug is

de

grondwateronttrekkingshoeveelheid voor

drinkwatervoorziening en industrie in de loop der jaren steeds toegenomen. Binnen de

begrenzing van het onder-zoeksgebied bedroeg de onttrekking in 1990 ca. 17,5 miljoen

m3.
*

Peil beheersing voor de landbouw
In een groot deel van het Kromme Rijngebied vindt peilbeheersing voor de landbouw
plaats. Het handhaven van hoge oppervlaktewaterpeilen in de zomer en lage peilen in

de winter heeft een diffuus effect op de grondwaterstroming. Dit effect is groter
naarmate een waterloop zich dieper insnijdt in het watervoerend pakket.

Tot slot zijn van belang voor de stroming van het grondwater:

het peil van de Neder-Rijn/Lek;
de begroeiing van de Utrechtse Heuvelrug met naaldhout dat een hogere verdamping

heeft dan loofhout;
beregening van landbouwgronden uit ondiep grondwater
de ontwatering voor voldoende drooglegging van bebouwing en infrastructuur van het

stedelijk gebied langs de rand van de Heuvelrug e.a.
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Het gevolg van de verminderde grondwaterstroming naar het Kromme Rijngebied is onder
meer dat het aandeel aan gebiedseigen water in de Kromme Rijn is afgenomen en dat in
de rand zone langs de stuwwal een achteruitgang in kwelafhankelijke natuurwaarden is
opgetreden (provincie Utrecht, 19841. Het onderzoek heeft voorlopig geresulteerd in het

inzicht dat als gevolg van bovengenoemde factoren het resterende kwelwater van de
Utrechtse Heuvelrug nauwelijks nog langs de Kromme Rijn maar vooral in het Langbroekerweteringgebied aan de oppervlakte treedt. De hoeveelheid kwel bedraagt hier 0,5 - 1

mm.dag"' en bestaat voornamelijk uit laterale kwel van boven de eerste scheidende laag.
Ter plaatse van de Gooyerwetering treedt wegzijging op.

Oppervlaktewater
1. Kromme Rijngebied
Voor de landbouw in het Kromme Rijngebied en voor het door-spoelen van de
stadswateren in Utrecht wordt bij Wijk bij Duurstede water vanuit de Neder-Rijn in de

Kromme Rijn ingelaten. Uit de gegevens van het meetprogramma waterkwantiteit blijkt het
inlaatdebiet bij Wijk bij Duurstede in de periode juli t l m december 1991 gemiddeld 5

m 3 .sec-1 te

zijn.

De

Kromme

Rijn

ontvangt voorts

neerslagoverschotten uit het

Langbroekerweteringgebied, Deze overschotten worden bovenstrooms afgetapt via de
dwars weteringen Melkwegwetering en Cothergrift en via deze korte routes afgevoerd naar
de Kromme Rijn. Volgens de metingen in de periode 16 april tot 3 juli 1991 leidde het

totale overschot uit dit gebied tot een gemiddelde afstroming van ongeveer 1 m 3 .sec-'. De
Kromme Rijn voert dit overschot plus ondermeer de afvoer uit het stroomgebied van de
Biltse- en Zeistergrift af.

Vanuit de Kromme

Rijn

wordt

water ingelaten in het

landbouwgebied ten noorden van het Amsterdam Rijnkanaal. Een nog onbekend deel van
het gebiedseigen water dat afstroomt via Cothergrift en Melkwegwetering wordt in dit

landbouwgebied ingelaten en komt vervolgens via infiltratie in het ARK terecht.

2. Waterhuishouding in de stad

Voor het voorbeeldplan is een waterbalans opgesteld voor de stadswateren. De
balans posten met jaartotalen voor 1990 zijn weergegeven in Tabel 1.
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Tabel 1: Vereenvoudigde waterbalans voor de stad Utrecht voor 1990 in 10' m' .

In
neerslag
Kromme Rijn
Vaartse Rijn

2.2

Uil

0,7
180

78

0,6
wegzijging 54
Vecht
129
kl. waterlopen 4
Biltse Grift
2,5
rest
68,6

verdamping

Waterkwaliteit

Verontreiniging van het oppervlaktewater in het gebied vindt plaats vanuit verschillende
bronnen welke hieronder worden toegelicht. Gegevens over de waterkwaliteit worden
gegenereerd in het meetprogramma waterkwaliteit van de provincie.

Rioolwaterzuiveringsinrichtingen
In het gebied bevinden zich 5 RWZI's die hun effluent lozen op oppervlaktewateren in het
stroomgebied van de Kromme Rijn. De RWZI's van De Bilt en Zeist lozen op de Biltscheen Zeistergrift, de RWZI's van Doorn en Driebergen lozen op de Langbroekerwetering en

de RWZI van Bunnik loost op de Kromme Rijn zelf. De RWZI van de stad Utrecht loost haar
effluent op de Vecht. In Tabel 2 is aangegeven wat voor stikstof en fosfaat de
effluentconcentraties en verwijderingspercentages van de verschillende RWZI's zijn. Het

gaat hierbij om gemiddelden; het rendement is lager bij hydraulische piekbelasting en
variëert per seizoen. Het effect van de effluentlozingen op het ontvangende water verschilt
per locatie. Zo is de fosfaatbelasting van de Langbroekerwetering voor een groot deel van

de RWZI's van Doorn en Driebergen afkomstig IBleuten, 1990; Boon & Sweerts, 19911.
Met name bij lage a fvoeren kan deze bijdrage oplopen tot meer dan 80% (zomer 19881.
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Tabel 2: Effluentconcentraties en verwijderingspercentages voor N en P van RWZI's in
het Kromme Rijngebied, gemiddeld in 1990 (Provincie Utrecht, 1991a)

RIJZJ

De Bi Lt
Bunnik.
Doorn
Oriebergen
Utretl1t
Zeist

ontwerpbeLasting
(i.e. )

tont (mg.l ')

p - totaal

68500
32000
28000
48000
450000
75000

18,6
6,9
22,1
27,9
23,4
20,6

~-totaal

X verw.

tont (mg I ' )

X verw.

62

4,4
0,4
4,6
5,3
3,0
3,8

53
97

87
40

55
62

47
35
70

Rioolwateroverstorten

In het gebied is een groot aantal rioolwateroverstorten aanwezig, vooral in de stad Utrecht
(Tabel 31.

Bij hevige regenval wordt

het oppervlaktewater via

deze overstorten

metongezuiverd rioolwater belast. Op korte termijn treedt er ten gevolge van de lozing van
een hoeveelheid organische materiaal een sterke verslechtering van de zuurstofhuishouding
in het ontvangende oppervlaktewater op (Van Sluis, 1991). Over een langere termijn wordt
het ontvangende water en de waterbodem belast met zware metalen en organische
microverontreinigingen .

Uit- en afspoeling van meststoffen

De fosfaatproductie variëert volgens CBS-gegevens (19881 per gemeente van 100 tot 200
kg P2 0 5 .ha· 1 , en is daarmee belangrijk hoger dan de maximale gewasonttrekking. Het
Kromme

Rijng ebied vormt een district in

de PAWN-studie voor de Derde Nota

Waterhuishouding, waarin de af- en uitspoeling van stikstof en fosfaat uit de bodem naar
het oppervlaktewater is berekend. In Tabel 4 zijn berekende concentraties weergegeven
voor een gemiddeld hydrologisch jaar, waarbij aparte berekeningen zijn uitgevoerd voor
"natuur", grasland, maisland en overig bouwland. en waarin bovendien onderscheid is
gemaakt

naar

bodemkundige

verschillende
en

bodem types

hydrologische

en

grondwatertrappen.

omstandigheden

is

het

te

Vanwege

verwachten

dat

de
de

fosfaatconcentraties het hoogst zijn in de nattere gebieden, terwijl de stikstofconcentraties
(vooral nitraat) juist het hoogst zijn in de drogere delen van het onderzoeksgebied. Op deze
drogere delen, zoals de flanken van de heuvelrug is ook de produktie van dierlijke mest het
hoogst. In de tabel is voor het jaar 2000 uitgegaan van uitvoering van de mestregelgeving
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in het kader van de Wet Bodembescherming en aanvullende maatregelen ter beperking van
de ammoniakemissie.

Tabel 3: Aantal rioolwateroverstorten en geschat overstortvolume bij een neerslag
gedurende 8 uur van totaal 27,5 mm (overschrijdingskans 1 x per 2 jaar), verdeeld
overde plaatsen in het onderzoeksgebied (pers. med. L.v.d. Berge, Provincie Utrecht).

Plaats:

Aantal overstortpunten

Bunnik
Cothen
De Bilt
Doorn
Driebergen
Leersum
Odijk
Utrecht 1
Werkhoven
Zeist

5
4
8
4
13
2
5
115
2
23

Geschat overstortvolume (m J )
4900
1500
18700
5000
6300
4800
2200
213437
1000
39800

1: Anonymus, 1989b.

Tabel 4: Belasting van het oppervlaktewater via uitspoeling uit de bodem: gemiddelde- en
achtergrondsconcentraties N en P in het Kromme Rijngebied in 1985 en 2000
(Kroes et al., 1990).
Jaar

concentratie N (mg.t 1 )

concentratie P (mg.I- 1 )

gemidd. achtergrond

gemidd.

1985
2000

7
4

2
1

0,17
0,17

achtergrond
0,08
0,08

Overige invloeden
Voor industriële lozingen, scheepvaart en huishoudelijk afvalwater uit ongerioleerde
bebouwing geldt in het Kromme Rijngebied dat ze slechts zeer beperkt bijdragen aan de
verontreiniging

van

het

oppervlaktewater;

voor

atmosferische

depositie

en

de

waterkwaliteit van de Rijn dat ze weinig door maatregelen in het gebied beïnvloed worden.
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Huidige verschillen in watersamenstelling
Ter illustratie zijn in Tabel 5 de concentraties van stikstof, fosfaat en chloride weergegeven
voor de verschillende soorten water die in het gebied voorkomen. Deze getallen geven
slechts een indicatie, aangezien slechts gemiddelde waarden zijn gegeven en deze
bovendien voor verschillende jaren gelden. De systeemanalyse geeft een overzicht van de
doorstroming van het gebied met water afkomstig van de Rijn, het gebied zelf en uit

RWZI's. Het water in de Kromme Rijn is bovenstrooms (le en 2e pand) vrijwel uitsluitend
bepaald door de kwaliteit van Rijnwater; stroomafwaarts vindt in toenemende mate
bijmenging met regionaal water plaats. Verder stroomafwaarts komt daar effluentwater bij.

Tabel 5: Samenstelling verschillende soorten water in het Kromme Rijngebied: gemiddelde
concentraties en debieten.
Soort water

Kwelwater'
Grondwater 2
(landbouw)
Neder-Rijn'
Effluenten 4
Kromme Rijn
(bij Utrecht)

Debiet
(1000 m'-d')

IOtaal-N
(mg.r')

totaal-P
(mg.r')

92

0,04
7

0,07-0,11
0,17

434'
42
431

5
7-28
4,9

0,23
0,4-5,3
0,4

Cl
(mg.r')
14

173
81
153

,. Bleuten, 1990
Kroes et aL, 1990; inclusief kwelwater.
,. Heymen & Van de Weijden, 1991
4. Provinc ie Utrecht, 1991 a
,. inlaat Wijk bij Duurstede
2.

Uit Tabellen 1 tot en met 5 moge blijken dat de kwaliteit van het stadswater grotendeels
afhankelijk is van de waterkwaliteit in het buitengebied. Voor de genoemde bronnen is er
op dit moment reeds beleid in uitvoering dat moet leiden tot een vermindering van de
verontreiniging. De intentie van de provincie om de RWZI Doorn op te heffen en het
afvalwater van Doorn op de gerenoveerde en uitgebreide RWZI Driebergen te zuiveren is
voor het voorbeeldplan een belangrijk gegeven, waarop in de streefbeelden zal worden

voortgeborduurd.
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2.3

Functies

De functies in het gebied stellen eisen aan de kwalitatieve en kwantitatieve aspecten van
het

waterbeheer.

Deze

randvoorwaarden

geven

de

speelruimte

aan

waarbinnen

veranderingen mogelijk zijn die leiden tot een betere waterkwaliteit. Randvoorwaarden
vanuit waterkwantiteit zijn onder meer peilhandhaving in de stadswateren, waarborging
van de drinkwatervoorziening, peilbeheersing in de landbouwgebieden en waterbehoefte
van natuur. Hiernaast zijn er eisen uit het oogpunt van waterkwaliteit, bijvoorbeeld
natuurontwikkeling en ook het doorspoelen van de stadsgrachten. Deze doorspoeling staat
in verband met de rioolwateroverstorten en de verdunningsbehoefte in de Utrechtse Vecht
ter plaatse van de effluentlozing. Voor handhaving van een acceptabel zuurstofgehalte in
de Vecht is een constant debiet nodig. Tot voor kort werd uitgegaan van ca. 4,5 m 3 .sec- 1
(Van Mameren & De Smit, 19861. Vóór 1991 was in theorie een wateraanvoer van
plusminus 7,8 m3.sec·' nodig ter handhaving van het stadspeil en de waterkwaliteit van
de Vecht. Door de verbetering van de RWZI te Utrecht moet dit cijfer opnieuw worden
berekend. Hierboven komt in droge perioden de waterbehoefte voor peilhandhaving en
effluentverdunning voor het gebied ten noorden en oosten van de stad. Op vergelijkbare
wijze worden ook andere randvoorwaarden in het beheer gehanteerd.

3

In

ONTWIKKELINGEN IN HET WATERBEHEER

het

onderzoeksgebied

zijn

verschillende

instanties

verantwoordelijk

voor

het

waterkwantiteitsbeheer; dit is historisch zo gegroeid. De gemeente Utrecht beheert sinds
1120 het peil van de stadsboezem tussen de Gemeentesluis te Vreeswijk (Nieuwegein) en
de Weerdsluis. Rijkswaterstaat heeh het beheer over het Merwedekanaal en het

Amsterdam-Rijnkanaal. Tot 1 januari 1992 behoorde het waterbeheer van de Kromme Rijn
tot de taak van de provincie, sinds die datum behoort het beheer toe aan het waterschap
Kromme Rijn. Het waterschap Kromme Rijn heeft tevens het beheer over alle andere
wateren in het Kromme Rijngebied. Het waterkwaliteitsbeheer, inclusief de zuivering van
het afvalwater, is in handen van de provincie Utrecht. Het kwaliteitsbeheer van het
Amsterdam-Rijnkanaal is in handen van het rijk.
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Doordat het

waterkwantiteits ~

en waterkwaliteitsbeheer in handen is van meerdere

instanties is onderlinge afstemming vaak moeilijk. Een optimaal waterbeheer wordt
bovendien

belemmerd,

doordat

een

sturingsmechanisme

ontbreekt

waarmee

de

waterkwantiteit wordt geregeld naar behoefte, zowel kwantitatief als kwalitatief.
Het beleid richt zich momenteel op de oprichting van een groot waterschap voor het

zuidelijk deel van Utrecht. Het beheer over de waterlopen in het Kromme Rijngebied en het
beheer over het stadswater van Utrecht zullen gaan behoren tot de taken van dit
waterschap. Een betere afstemming van het waterbeheer zal daarmee mogelijk worden.

4

ONTWIKKELINGSVISIE

Een visie op de gewenste ontwikkeling in het gebied kan weergegeven worden in een
zogenaamd streefbeeld . Een streefbeeld verwoordt een duurzame ecologische ontwikkeling
van het waterhuishoudkundig systeem (behoud van productie, soortendiversiteit en

zelfregulatiel en voor het gebruik ervan door de mens (Anonymus, 1989al.
Een streefbeeld met een breed draagvlak biedt goede perspectieven voor een duurzame

verbetering van de waterkwaliteit omdat alle betrokkenen hun krachten kunnen bundelen.
De beste mogelijkheden ontstaan als ook alle inwoners van het gebied het streefbeeld
onderschrijven en geld en gedragveranderingen (drinkwaterbesparing) willen inbrengen.
Naarmate het draagvlak voor verbetering van de waterkwaliteit toeneemt, kunnen meer

ambitieuze doelen worden gesteld. Dit wordt hiernavolgens toegelicht met drie voorbeelden
van streefbeelden (Figuur 21. De streefbeelden verschillen onderling sterk in de mate
waarin de verantwoordelijkheid van bewoners en instanties voor de kwaliteit van de
dagelijkse leefomgeving wordt aangesproken; in complexiteit, alsmede in

ruimte~

en

tijdschaal. Het meest ambitieuze streefbeeld kan slechts worden gerealiseerd door middel
van de inzet van vrijwel alle bewoners van het gebied.

voorbeeld 1: Herstel natuurwaarden in de weteringen.
In de Langbroekerwetering en Gooyerwetering worden rijk ontwikkelde water- en
oevervegetaties aangetroffen die kenmerkend zjjn voor schoon kwelwater en polderwater

(kwaliteit voor zalmachtigenl. Voorkomende waterplanten in de Langbroekerwetering zijn
drijvende fonteinkruiden, pijlkruid en fijne waterranonkel. In de Gooyerwetering worden
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waterplanten aangetroffen van helder en zwak stromend water, zoals verschillende soorten
sterrekroos en vederkruiden, alsmede waterviolier . De weteringen zijn goed toegankelijk
voor stroomopwaarts migrerende vis - en macrofaunasoorten, zodat zich een volledige
levensgemeenschap kan ontwikkelen.

termijn
kort

.

lang
inwoners

groot I

t

t

c
Q)
c

Q)

~
~

-

/

0~

Q)

.c

klein

organisaties
eenvoudig

maatregelen - - -

ingrijpend

Figuur 2: Drie streefbeelden die verschillen in schaal, realisatietermijn, benodigde
maatregelen en de mate waarin deze door organisaties getroffen kunnen worden.

Benodigde maatregelen
Verplaatsen van effluentlozing van Driebergen (+ Doorn) naar de Kromme Rijn, in
aansluiting op de provinciale plannen. Evenwichtsbemesting, te beginnen in het
over gangs ge bied tussen heuvelrug en Kromme Rijn. Aaneenkoppeling van de thans losse
segmenten van de Gooyerwetering, waardoor bovenstroomse afstroming naar de
Langbroeke rwetering wordt verhinderd. Loskoppeling van de Melkwegwetering uit het
afwateringspatroon, waardoor vroegtijdige afleiding van het gebiedseigen water naar de
Kromme Rijn wordt verhinderd. Tegengaan van instroom van Kromme Rijnwater in de
Langbroekerwetering om de nivellering in waterkwaliteit ongedaan te maken. Hiervoor is
een stuwbeheer noodzakelijk dat voorziet in een permanent hoger stuwpeil in de
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Cothergrift ten opzichte van de Kromme Rijn ter plaatse. Passeerbaar maken van stuwen
voor vis.

voorbeeld 2: Herstel differentiatie watersystemen Kromme Rijngebied
In de Kromme Rijn komen in de stroomdraad vegetaties voor van Vlottende Waterranonkel,
Hoornblad

en

diverse

ondergedoken

Fonteinkruiden,

die

kenmerkend

zjjn

voor

laaglandrivieren met stromend en helder water. De actuele verdroging in het gebied tussen
stuwwal en Kromme Rijn wordt tegengegaan waardoor de gebruikswaarde van het gebied
toeneemt. In dit gebied komen natuurwaarden tot ontwikkeling die gebonden zijn aan
permanent natte omstandigheden. Het areaal natuurgebied wordt uitgebreid ten koste van
het landbouwareaal.

Benodigde extra maatregelen ten opzichte van voorbeeld 1
Zuivering (slibbezinking) van het inlaatdebiet van de Kromme Rijn. Vergaande nazuivering
van de effluenten van rioolwaterzuiveringen Bunnik, De Bilt en Zeist ten aanzien van
stikstof en fosfor. Vermindering van de onttrekking van grondwater uit de stuwwal;
oevergrondwaterwinning

ter

compensatie.

Waterconservering

en

vergroting

afstromingsweerstand in het kwelgebied door slootverlanding en verruiging oevers.
Vermindering van de ondergrondse afvang van kwelwater door middel van peilverhoging
in het Amsterdam Rijnkanaal, eventueel met een extra sluis. Aankoop landbouwgronden
voor natuurontwikkeling in het weteringgebied en langs de Kromme Rijn. Afsluiten van
beheersovereenkomsten ter compensatie van het inboeten aan agrarische belangen.

voorbeeld 3: Herstel stadsnatuur.
Helder en langzaam stromend water in de stad, met kenmerkende waterplanten zoals
waterlelie, gele plomp, waterranonkel en gedoornd hoornblad. Op vele plaatsen is het
doorzicht zodanig dat de waterbodem zichtbaar is.

Benodigde extra maatregelen ten opzichte van streefbeeld 2
Verminderen

van

het

relatieve

aandeel

van

overstort- en

effluentwater

in

het

watersysteem, door middel van afkoppeling van regenwater op weinig vervuilde verharde
oppervlakken. De hydraulische piekbelastingen van de RWZI's nemen hierdoor af, waardoor
hogere rendementen haalbaar worden. Besparingen in het huishoudelijk drinkwatergebruik
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zullen leiden tot vermindering van de grondwaterwinningen in de stuwwal en tot
vermindering van de droogweerafvoer bij de RWZI's .

Een aantal van de genoemde maatregelen wordt thans meegenomen in het lopend beleid.
Niet duidelijk is of de optelsom van de maatregelen uit het huidig beleid leidt tot een vooraf
omschreven

streefbeeld,

ofwel

er

een

optimale

afstemming

wordt

bereikt.

De

systeemanalyse biedt een aantal aanknopingspunten . Getracht wordt immers om het effect
van maatregelen niet slechts lokaal, maar vooral voor het gehele watersysteem zoveel
mogelijk kwantitatief weer te geven.

5

CONCLUSIES EN LEEMTEN IN KENNIS

Een goede samenwerking tussen beleids-, beheers- en onderzoeksinstellingen is uiterst
belangrijk voor een goed resultaat. Als voorbeeld van deze samenwerking kan worden
gewezen op het beheersexperiment dat is uitgevoerd in de stad Utrecht in het kader van
het Schoonwaterplan. Met de Gemeente Utrecht, Provincie Utrecht, Waterschap de
Kromme Rijn, de Rijksuniversiteit van Utrecht, Rijkswaterstaat directie Utrecht en enkele
kleine onttrekkers is een experiment uitgevoerd waarin alle aan- en afvoeren van en naar
de stad zijn gesloten, behoudens de aanvoer via Kromme Rijn en afvoer naar de Vecht. In
het meetprogramma waterkwantiteit is met een akoustische debietmeting de aan- en
afvoer ingepast, waarmee zicht verkregen werd op de wegzijging naar het grondwater
binnen de stad. Uit dit experiment kan worden opgemaakt dat voor handhaving van het
stadspeil in Utrecht ongeveer 2 m3 aanvoer per seconde nodig is om de wegzijging naar
het grondwater te compenseren.

Enkele voorlopige verdere conclusies

Eerste schattingen over water- en stofstromen in het gebied zijn opgemaakt, en zullen in
de toekomst in meer detail in kaart gebracht moeten worden. Uit de dagelijks bijgehouden
cijfers van inlaatwerken en de debietmetingen blijkt de waterbalans van de stad Utrecht
anders dan tot op heden werd verondersteld. De aanvoer van water via de Vaartse Rijn
blijkt veel geringer dan de aanvoer via de Kromme Rijn. Voor het voorbeeld plan is dit
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gegeven van groot belang, omdat hiermee de ruimtel ijke samenhang en onderlinge
afhankelijkhe id van Kromme Rijngebied en de stad is aangetoond.
Het afleiden van water uit bovenstroomse delen van de weteringen naar de Kromme Rijn
heeft nadelige effecten op de waterkwaliteit benedenstrooms, alwaar effluenten worden
geloosd.
De verdroging van het Kromme Rijngebied lijkt naast de aanleg van het Amsterdam Rijnkanaal en waterwinningen in de stuwwal mede veroorzaakt te zijn door het begin
zeventiger jaren

uitgevoerde Verbeteringsplan Sterkenburg. Hierbij is onder meer de

Melkwegwetering

gegraven

infiltratiegebieden

tussen

en

zijn

watergangen

Langbroekerwetering

en

verruimd
stuwwal

en
ter

verdiept

in

voorkoming

de
van

wateroverlast voor de landbouw .

Enkele kennisleemten
Een aantal onbekende af-/ aanvoeren zal in de toekomst moeten worden bepaald, aangezien
deze van grote invloed kunnen zijn. Hierbij kan gedacht worden aan de watervraag voor
de polders ten noorden van Utrecht. Met name de aan- en of afvoer door de Doorslag
IMerwedekanaal-Hollandsche Ijssel), alsmede de wegzijging danwel kwel in watergangen
in het gebied kunnen belangrijke posten op de waterbalans vormen. Over de relaties tussen
de verwijderingsrendementen Idaggemiddelden) van in het gebied aanwezige RWZI's met
verschillende hydraulische belastingen tijdens neerslag is meer inzicht nodig, om het effect
van afkoppeling van afstromend regenwater op verharde oppervlakken bij gemengde en bij
verbeterd gemengde stelsels in te kunnen schatten . Een probleem hierbij is de grote
onderlinge verschillen in technisch functioneren van de zuiveringsinstallaties. Vragen inzake
de klimatologische invloed op de afvoer van gebiedseigen water, alsmede inzake het effect
van grootschalige maatregelen als het plaatsen va n een extra stuw in het ARK en het
voorzien van de landbouwgronden tussen KR en ARK van water uit het ARK op de
waterverdeling in het gebied, vereisen een dynamische systeembeschrijving. Bij Bureau
Kwantitatief Grondwaterbeheer zal een niet-stationaire grondwatersimulatie worden
uitgevoerd. De resultaten hiervan zullen worden ingezet voor beantwoording van deze
complexe vraagstukken.
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Ten slotte
Het onderzoek levert een gedetailleerd beeld op van onder meer de (geolhydrologische
processen die leiden tot locatiegebonden dynamiek en kwaliteit van het oppervlaktewater.
Herstel van de kenmerkende situaties en daarmee vergroting van de contrasten in het

gebied is gewenst. Via dit voorbeeld plan wordt dit doel uitgewerkt en gebruikt als input
voor de planvorming in het gebied. Een gebiedsdekkend streefbeeld kan worden gebruikt
om deze contrasten als uitgangspunt te nemen in de instrumentele planvorming, te weten :
investeringen

in

zuiveringswerken

en

atwateringsstelstel,

alsmede

aankoop

van

natu u ra ntwi k kei in 9 sgeb ied en.
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UTRECHTS-NOORDHOLLANDSE

VECHT:

VAN

PROBLEEMVERKENNING

TOT

RESTAURATIEPLAN

P.T.J.C. van Rooy, E. Jagtman & P.J.T. Verstraelen

SAMENVATTING

De Vecht, als kransslagader in het Groene Hart van Nederland, functioneert niet

zoals het hoort. In 1988 was dit aanleiding tot het stellen van een diagnose. Naar
verwachting is het onderzoek begin 1994 afgerond, zodanig dat daarna het mes
kan worden gehanteerd. Nu al is duidelijk dat veel aders en haarvaten in de

Vechtstreek nauwelijks meer in verbinding staan met de kransslagader. Deze is
zelf gedeeltelijk dichtgeslibd door de aanvoer van verontreinigingen vanuit de Rijn
als slagader en de matig functionerende nieren van de stad Utrecht. Dit laatste is
recent

verholpen

onderzoek worden

via

een

spoedoperatie,

gericht op reanimatie.

ook eerder gepleegde ingrepen op

hun

Tijdens

huidige

het

merites

beoordeeld. Zo is het de vraag of enkele by-pass constructies tussen de boezem
en het Amsterdam~Rijnkanaal nog steeds wenselijk zijn. Een schets van de stand
van zaken.

INLEIDING

In 1988 signaleert Rijkswaterstaat directie Noord ~ Holland een functioneren van de
Vecht dat niet in overeenstemming is met het destijds nog ten dele vast te stellen

'nieuwe' rijksbeleid (Ministerie van VROM, 1988; Ministerie van V&W, 1989;
Ministerie van LNV, 1990). Daarnaast dient de staat van onderhoud te worden
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vastgesteld. Een helder beeld hiervan is van belang, mede in verband met de op
stapel

staande

overdracht

van

het

beheer

van

het

Rijk

aan

regionale

waterbeheerders (Van Rooy et al., 1989bl. Om het functioneren van de Vecht te
verbeteren neemt Rijkswaterstaat in hetzelfde jaar initiatief tot het opstellen van
een restauratieplan. Naast Rijkswaterstaat onderschrijven ook de andere betrokken
actoren dit initiatief en zeggen participatie toe in het project. Als start van het
ambitieuze project is een probleemverkennende studie uitgevoerd, gericht op het

identificeren van knelpunten en kennishiaten (Van Rooy et al., 1989al. Deze zijn
vertaald in enkele tientallen deelprojecten (Werkgroep Restauratieplan Vecht,
1991 bi.

De resultaten daarvan maken het mogelijk pakketten met optimaal

renderende maatregelen te formuleren. Het kader van de maatregelen is een
streefbeeld voor 2000, in eerste instantie verwoord in globale termen en later

uitgewerkt als richtsnoer voor verder handelen (Ou ring & Specken, 1991; Van
Rooy,

19911.

Momenteel bevinden de deelprojecten zich

in diverse stadia,

variërend van 'afgerond' tot 'in voorbereiding'.

In

dit

artikel

wordt

achtereenvolgens

ingegaan

op

de

actuele

situatie,

streefbeelden voor 2000 en 2050, lopend en in voorbereiding zijnd onderzoek en
het restauratieplan als - voorlopige - kroon op het project. Centraal staat een
watersysteembenadering, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de verschillende
elementen van het watersysteem Vecht. Bij de beschrijving van de elementen zijn
de interfererende functies in beeld gebracht.

Participerende instanties:

Hoogheemraadschap Amstel en Vecht;
Provincie Noord -Holland;
Provincie Utrecht;
Rijkswatersta at. directie Noord-Holland;
Rijkswaterstaat, directie Utrecht;
Rijkswaterstaat.

Rijksinstituut

voor

Afvalwaterbehandeling;
Zuiveringschap Amstel - en Gooiland.
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Integraal

Zoetwaterbeheer

en

Figuur 1: Geïnterpreteerde satellietopname van de Vecht in de omgeving van
Nigtevecht (Dekker, 1992).
CAESAR Binnenwater Mode vlucht 3 september 1990 om 15.00 zonnetijd;
afmetingen gebied ca. 1,5 x 1,5 km'.
Gebruikt is een speciaal voor zwevende stof ontworpen kanaal, waarmee
een uiterst nauwkeurige bepaling van het zwevende stofgehalte in mg.I- 1
wordt gegeven; aangeduid zij 13 klassen. Duidelijk zichtbaar is de instroom
van op dit punt helderder Vechtwater , met relatief lage zwevende
stofgehalten, in het Amsterdam -Rijnkanaal. Tevens interessant is de
slotgracht ten westen van de sluis.
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2

ACTUELE SITUATIE

2.1

Inleiding

De actuele situatie is het resultaat van processen die zich in het verleden hebben
afgespeeld. Tot duizend jaar geleden waren het voornamelijk natuurlijke processen.
Te denken valt aan getijdewerking vanuit de Waddenzee en later Zuiderzee,

merkbaar tot aan de stadsmuren van Utrecht IDuring & Schreurs, 1991). Na die
tijd treedt de invloed van de mens meer op de voorgrond, te beginnen met het

afdammen van de Kromme Rijn bij Wijk bij Duurstede. De aanleg van stuwen en
sluizen

in

het

Vechtsysteem

waterhuishouding.

Voor

de

zelf

vergroot

scheepvaart

zijn

vervolgens

de

verdiepingen

greep

en

op

de

normalisaties

uitgevoerd, waardoor de structuur van de rivier op die van een kanaal is gaan
lijken.

Vrij

recent

is

het

Amsterdam-Rijnkanaal

gerealiseerd

en

is

de

waterhuishouding van Amstelland losgekoppeld van de Vecht, beide van invloed
op de wateraanvoer en waterkwaliteit van de Vecht (Verstraelen et aL, 1989). In
samenhang met deze ingrepen is tenslotte het rivierkarakter zodanig veranderd dat

sprake is van een hydrologische tweedeling IVan Rooy et al., 1989a).

2.2

Waterkwantiteit

De zuidelijke Vecht begint bij de Weerdsluis en stroomt bij Nigtevecht uit in het
Amsterdam-Rijnkanaal. Water wordt aangevoerd vanuit de Lek via de Kromme en

Vaartse Rijn. Naast inlaat vanuit deze hoofdbron wordt het debiet beïnvloed door
lozingen van rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi'sL onttrekkingen of lozingen
voor polderbeheer en

in- of uitstromingen door open verbindingen met

Amsterdam-Rijnkanaal.

Dit

Breukelen

en

Nieuwersluis.

laatste
De

betreft

verbinding

drie
bij

watergangen :
Maarssen is

de

bij

het

Maarssen,

belangrijkste.

Gemiddeld stroomt daardoor liefst 70% van het debiet in de Vecht naar het
Amsterdam-Rijnkanaal IVan Rooy et al., 1989a).
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De noordelijke Vecht betreft het deel tussen Muiden en Nigtevecht. Zeker in de
zomer stroomt water vanuit het IJ meer in deze richting. In de winter kan water
vanuit de zuidelijke Vecht en het Amsterdam-Rijnkanaal ook van Nigtevecht naar
Muiden stromen. De noordelijke Vecht staat evenals het zuidelijke deel via drie
watergangen

in

open

verbinding

met

het

Amsterdam -Rijnkanaal:

de

Muidertrekvaart, het Smalweesp en de schutsluizen bij Nigtevecht . Het debiet
wordt verder mede bepaald door het waterbeheer in aanliggende polders en de '5Gravelandse boezem.

Het streefpeil voor de Vecht als geheel ligt op N.A.P. -0.40 m. Onder- en
overschrijdingen komen voor tot respectievelijk N.A.P. -0,55 m en +0,15 m. De
stroomsnelheid van de Vecht varieert van 0,02 tot 0,15 mis (Breukers, 19911 en
is daarmee als relatief gering te duiden. Lokale uitzonderingen worden gevormd

door (continue) lozingen van effluent of het openen van sluizen.

Over het algemeen ontbreekt vooralsnog essentiële informatie over de uitwisseling
van water tussen Vecht en Amsterdam-Rijnkanaal en tussen Vecht en polders in

de Vechtstreek. Een globaal beeld ervan is verkregen aan de hand van 'remote
sensing' technieken (Figuur 1). De kennishiaten frustreren het opstellen van een
waterbalans en maken daarmee het formuleren van gerichte maatregelen voor een

deel onmogelijk. Het ligt in de bedoeling dat lopend onderzoek antwoord geeft op
de

bestaande

vragen.

De

belangrijkste

van

invloed

zijnde

functies

op

de

waterkwantiteit betreffen afvoer vanuit stedelijke gebieden alsmede afvoer vanuit
en aanvoer naar landelijke gebieden.

2.3

Waterkwaliteit

De laatste jaren is de waterkwaliteit sterk aan het verbeteren. Dit neemt niet weg
dat een breed scala aan parameters nog niet voldoet aan de normen behorend bij

de Algemene Milieukwaliteit (AMKI. De belangrijkste actuele verontreinigingsbronnen zijn de voor de AMK niet toereikende kwaliteit van Rijnwater, nalevering
vanuit

de

waterbodem,

effluentlozingen

vanuit

rwzi's,

emissies

uit
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landbouwgebieden,
Horstermeerpolder,

uitslag

van

arseen-

rioolover-stortingen,

en

chloriderijk

emissies

water

vanuit

uit

de

gecreosoteerde

oeverbeschoeiingen, atmosferische depositie en lozingen vanuit ongerioleerde
bebouwing, woonboten en pleziervaa rtuigen. Het beeld van de waterkwaliteit is

veelal gebaseerd op metingen verricht op een beperkt aantal lokaties en in de tijd
niet op elkaar afgestemd. Met het oog op het restauratie plan bestaat behoefte aan
meer en op de overige meetprogramma's afgestemde informatie (zie 4.2 en 4 .4).
Een daarop gericht onderzoek is dan ook in uitvoering.

Functies die in negatieve zin het meest van invloed zijn op de water- kwaliteit
betreffen afvoer van water uit stedelijke en landelijke geb ie- den, bewoning van
ongerioleerde woonboten en het sterk groeiende gebruik van pleziervaartuigen.

2.4

Waterbodem

Waterbodems vormen de plaats waar verontreinigingen - voor zover aan zwevende

stoffen geadsorbeerd - in het water bezinken en (tijdelijk) kunnen accumuleren. In
theorie zijn waterbodems dan ook te beschouwen als naslagwerk voor de

waterkwaliteit in het verleden. Zoals blijkt uit 2.3. heeft die waterkwaliteit zeker in
het verleden zeer te wensen overgelaten. Uit recent onderzoek blijkt dit beeld
inderdaad terug te komen in de waterbodemkwaliteit en de hoeveelheid slib. De
verontreiniging met PAK's, PCB's, pesticiden en zware metalen in de sliblaag als
geheel blijkt zodanig dat het merendeels gaat om slib van klasse 3 en 4 (Van
Zoest, 1991). Verschillen in de mate van verontreiniging tussen bemonsterde
lokaties blijken aanzienlijk, iets dat waarschijnlijk verband houdt met historische
puntlozingen. De massa voor beide klassen is voorlopig geraamd op 890.000 m3
respectievelijk 260.000 m3 (Van Zoest, 1991), doch stuit niet op nautische
bezwaren (Jonk, 1991). De bovenste sliblaag (5 cm) bestaat voornamelijk uit slib
van klasse 3. Uitsluitend in de naaste omgeving van de steden Utrecht en Muiden
is slib van klasse 4 aangetroffen. Uit een vergelijking tussen verontreinigingen in

de

gehele en

de bovenste

sliblaag

blijkt

dat

PCB's

in

beduidend

hogere

concentraties voorkomen in de bovenste sliblaag, behalve bij Utrecht en Muiden
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(Van Klaveren, 1992). Gezien de hoogte van de concentraties kan als mogelijke
verklaring niet worden volstaan met nalevering vanuit de waterbodem bij Utrecht
en Muiden . Waarschijnlijk speelt ook atmosferische depositie een rol en wellicht
vinden er nog onbekende lozingen plaats. Een afdoende verklaring is evenwel nog
niet te geven. De mate van verontreiniging neemt zowel in de gehele als de
bovenste sliblaag gemiddeld af in noordelijke richting (Van Rooy et al., 1989a; Van
Zoest, 1991; Van Klaveren, 1992).
Voornoemd onderzoek heeft niet expliciet betrekking op het gedrag van zwevend
slib

in

de

water-

c.q.

waterbodemfase

op

verschillende

lokaties.

Kennis

hieromtrent is onontbeerlijk voor het stellen van prioriteiten in te saneren lokaties

alsook voor het formuleren van maatregelen inzake de verbetering van de
waterkwaliteit. Onderzoek is in uitvoering (zie 4.2).

Functies die in ernstige mate hebben bijgedragen aan de huidige overschrijding van
de normen zijn lozingen van effluent uit rwzi's, waterafvoer uit stedelijke en
landelijke gebieden, al dan niet gezuiverde lozingen door industrieën, lozingen
vanuit woonboten en emissies vanuit gecreosoteerde oeverbeschoeiingen . Actuele
functies die van invloed zijn komen overeen met die voor de waterkwaliteit.

2.5

Oevers

Oevers zijn van groot belang voor het goed functioneren van een watersysteem.
Voor

de

Vecht

is

recent

onderzoek

naar

bijvoorbeewld

de

oeverstruktuur

gepubliceerd door Van der Bie et al. (1989). Ruim de helft van de oevers blijkt
beschoeid met vooral houten constructies, veelal steil en gecreosoteerd. Ongeveer
10% van de oeverzone is voorzien van meestal aaneengesloten rijen woonboten.
Nagenoeg over de hele oeverlengte komt - enige - vegetatie voor. De gehanteerde
oeververdedigingen, de aanwezigheid van woonboten en de rustverstoring door
onder meer pleziervaartuigen maken dat de huidige ecologische waarde van de
oevers gering is.
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In landschappelijk opzicht is een tweedeling te constateren . Een zuidelijk deel
temidden van een besloten landschap met relatief veel plantensoorten, zowel in
het water als op het land, en een noordelijk deel gelegen in een relatief open
landschap, met als vegetatie overwegend rietoevers. Een overeenkomst tussen
beide delen is de vernauwing c.q. verstedelijking op bepaalde trajecten .

Hoewel onderzoek is verricht naar mogelijkheden voor restauratie van de oevers
(Jaspers et al., 1991 J is vooralsnog niet duidelijk welke lokaties in aanmerking
komen voor verbetering en welke maatregelen uitvoerbaar zijn. Nader onderzoek is
in uitvoering (zie 4.4). Daar bij het formuleren van voorstellen alle belangen
integraal dienen te worden gewogen, lijkt het voor de Vecht als geheel op
voorhand

niet

opportuun

uit

te

gaan

van

ingrijpende

wijzigingen

in

de

oeverstructuur. Immers elke vierkante meter water of land dient reeds een of meer
functies, die zich moeizaam of niet laten amoveren.

2.6

Ecologie

Het ecologisch functioneren van een watersysteem is afhankelijk van de geldende
fysieke,

fysische

en

chemische

omstandigheden,

alsmede

de

mate

van

versnippering. Voor het ecolog isch functioneren van de Vecht zijn deze grootheden
beslist niet optimaal. De actuele situatie is geschetst voor achtereenvolgens
vegetatie, waterbodemfauna, (water -)fauna en ecologische infrastructuur.

De vegetatie binnen het watersysteem Vecht is onder te verdelen in lagere en
hogere waterplanten,

vooroever-, oever - en achterliggende vegetatie.

Lagere

waterplanten - zoals algen - lijken niet in overmatige hoeveelheden aanwezig en/of
niet tot bloei te komen vanwege de geringe verblijftijd alsook het ongunstige
lichtklimaat. Vooralsnog zijn dit veronderstellingen, gebaseerd op indrukken tijdens
veldbezoeken door diverse onderzoekers. Over de soortensamenstelling is weinig
bekend .

Een

eenmalig

onderzoek

soortensamenstelling in de Rijn

wijst

op

(Roijackers,

een
1991 J.

grote
In

gelijkenis

1991

de

is gestart met

onderzoek naar het voorkomen van epifytische diatomeëen (zie 4.2).
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met

Binnen de waterpla ntenzone kunnen ondergedoken en drijvende waterplanten
voorkomen, beide essentieel voor veel in water levende dieren. Ondergedoken
waterplanten blijken ten noorden van Nigtevecht niet voor te komen en ten zuiden

ervan met een gemiddelde bedekking van amper 3% (Van der Bie et al., 19891.
Het

gaat

hier

Belangrijkste

om

sterrekroos,

oorzaak

voor de

gedoornd
beperkte

hoornblad

en

aanwezigheid

schedefonteinkruid .

blijkt

het

ongunstige

lichtklimaat in de Vecht (Vermaat, 19911. Dit maakt dat het voorkomen beperkt
blijft tot oeverdelen minder dan een meter diep, mits geen woonboten zijn

afgemeerd zoals in het noordelijk deel. Naast het lichtklimaat lijkt het mechanische
effect van golfwerking door passerende vaartuigen van invloed op de (ondergedoken) vegetatie. Door het re latief rustige karakter van de Vecht ten zuiden van
Nigtevecht lijken ondergedoken waterplanten hier ook om deze reden meer kansen
te krijgen. Wellicht spelen ook indirecte effecten van scheepvaart een rol. Een
verband tussen scheepvaart, golfwerking en resuspensie van bodemmateriaal is
voor de Vecht overigens nog niet (wetenschappelijk) aangetoond.
Waterplanten met drijfbladeren komen in de hele Vecht voor, zij het dat ook hier

de gemiddelde bedekking het grootst is in het zuidelijk deel. Het betreft uitsluitend
gele plomp en waterlelie.
Vooroevervegetatie komt over naar schatting drie kwart van de totale oeverlengte
voor. Het gaat om soorten als riet, bies, lisdodde en gele lis.
Oevervegetatie În de vorm van ruigtekruiden, hoge grassen, struweel en enkele
boomsoorten is over schier de hele stroomlengte vertegenwoordigd. Het achter de
oever gelegen land is grotendeels bebouwd of zeer sterk in cultuur gebracht.
Lokaal is sprake van enige min of meer als natuurlijk te omschrijven vegetatie (Van

der Bie et al., 19891.
De

aan

de

karakteristiek
huishouding

waterbodem
voor
(Klink,

gebonden

hypertrofe
1989).

Er

macrofauna

wateren
is

met

sprake

is

een

van

een

relatief

soortenarm

problematische
significant

en

zuurstof-

verschil

in

soortensamenstell ing en biomassaverdeling tussen het deel ten noorden en ten
zuiden van 'De Nes'. In het noordelijk deel vertoont een kwart van de dominerende

vedermuggelarven misvormingen aan de monddelen (Klink, 19891. Dit kan wijzen
op accumulatie van microverontreinigingen. Nader onderzoek hieromtrent is in
uitvoering. In het zuidelijk deel komen Tubificidae voor die gerekend worden tot de
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meest resistente tegen lage zuurstofgehalten. Onderzoek naar de fysieke toestand
van bijvoorbeeld muggelarven is voor het zuidelijk deel vooralsnog niet uitgevoerd.

Over de hele lengte van de Vecht blijken dezelfde soorten macrofauna op harde
substraten een gunstiger beeld te schetsen dan in het bodemslib. Dit staat onder
meer in verband met een betere zuurstofhuishouding. Daar stenen en dergelijke
uitsluitend in de oeverzone aan het oppervlak liggen, lijken de oevers voor de
meeste macrofaunasoorten in de Vecht van levensbelang. Ook de aanwezigheid
van zandige in plaats van uitsluitend slibrijke delen van de waterbodem is een
voorwaarde

voor

handhaving

c.q.

remigratie

van

karakteristieke

groepen

bodemorganismen (Buskens & Jaspers, 1991) .
De in het water levende ongewervelden houden zich vooral op in de oeverzone.

Vooral begroeide delen bieden mogelijkheden aan veel diersoorten zoals slakken,
wormen, kreeftachtigen en kevers. Van de gewervelden zijn de vissoorten brasem
en blankvoorn het sterkst vertegenwoordigd, Beide zijn kenmerkend voor weinig
stromende tot stilstaande, ondiepe wateren. Roofvissen zoals snoek en snoekbaars
komen wet voor maar in beduidend geringere aantallen. Aal en spiering maken van

de Vecht gebruik als doortrekroute (Van Rooy et al., 1989a). Voor amfibieën en
reptielen heeft de Vecht als zodanig nauwelijks betekenis. Gezien de breedte, de
geringe mate van begroeiing en het intensief gebruik is het zeer wel mogelijk dat
de rivier eerder een belemmering vormt voor migratie van de ene naar de andere
oeverzijde dan een verbinding. Voor een beperkt aantal vogelsoorten zijn de oevers

onder meer van belang als broedgebied. Het gaat om enkele eendensoorten,
meerkoet, fuut en kleine zangvogels zoals kleine karekiet, putter en braamsluiper ,

Tenslotte biedt de Vecht ook mogelijkheden voor enkele zoogdiersoorten: woelrat
en watervleermuis (Buskens & Jaspers, 1991).
Binnen de ecologische hoofdstructuur van Nederland vormt de Vecht (potentieel)
een belangrijke schakel tussen de grote meren en grote rivieren. Dit vereist goede
verbindingen met belendende watersystemen alsook een goede structuur binnen

het

langgerekte

watersysteem.

De

verbindingen

tussen

de

Vecht

en

de

Vechtstreek zijn veelal kunstmatig en indirect als gevolg van waterhuishoudkundige verschillen. De structuur van de Vecht zelf lijkt voor bepaalde organismen
niet toereikend vanwege barrieres in de vorm van sluizen en langgerekte , steile en
onbegroeide delen van de oevers.
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3

STREEFBEELDEN 2000 en 2050

3 .1

Inleiding

Het onderhavige project heeft als doel het herstellen van de Vecht als gezond en
duurzaam (multilfunctionerend watersysteem. Om gericht naar dit doel toe te

kunnen werken is het zaak een en ander te vertalen in meer concrete termen. In

dit licht zijn streefbeelden geformuleerd voor de jaren 2000 en 2050, waarbij het
eerste past binnen het kader van het laatste (During & Speeken, 1991; Van Rooy,
1991; Werkgroep Restauratieplan Vecht 1991 a, 1991 bi. Met streefbeeld is hier
gedoeld op een wenselijk en maatschappelijk haalbaar geachte situatie, geplaatst
in tijd en ruimte. In navolgende paragrafen zijn beide streetbeelden geschetst

volgens

de

watersysteembenadering.

Vervolgens

is

streefbeeld

2000

gevisualiseerd in de vorm van een AMOEBE. Gedurende de verdere loop van het

project zal deze AMOEBE naar verwachting nog worden bijgesteld.

3.2

Streefbeeld 2000

Waterkwantiteit
De

Vecht

is

eerder

boezem

dan

rivier,

met

matige

stroming

en

geringe

peilfluctuaties. Water wordt hoofdzakelijk aangevoerd vanuit de Rijn en het
IJ meer. De Vecht staat in open verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal.

Waterkwaliteit
De waterkwaliteit voldoet aan de normen behorend bij de AMK, voo r zover de
kwaliteit van water ui! de Rijn geen beperkende factor vormt. Voldoen aan deze
normen impliceert onder meer een doorzicht van minimaa l 0,4 m. Resultaten van

een deelonderzoek (Vermaat,

19911 lijken de vraag te rechtvaardigen of dit

toereikend is voor een bedekking met ondergedoken waterplanten van 20 %.
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Waterbodem

Het grootste deel van de waterbodem voldoet aan de normen behorend bij de
AMK, voor zover de kwaliteit van water uit de Rijn geen beperkende factor vormt.
Het bodemmateriaal bestaat voornamelijk uit fijne kleideeitjes en in veel geringere
mate uit zand. Op enkele plaatsen komt nog slib voor, met name in dieper gelegen

delen.

Oevers
De

oevers

zijn

zoveel

mogelijk

aaneengesloten

begroeid

met

oever-

en/of

(ondergedoken) waterplanten. Op enkele lokaties komen brede zones voor waar
verlandingsstadia tot ontwikkeling komen. Verspreid gelegen zones met hakhout
zorgen voor verhoging van de landschappelijke waarde. Voor oeverbeschermingen

worden uitsluitend milieuvriendelijke materialen aangewend. Zo nodig worden
bestaande

situaties,

vooroeververdediging.

die

waardevol

Versmalling

van

en
de

bedreigd
vaargeul

zijn.

voorzien

behoort

hierbij

van
tot

een
de

mogelijkheden.

Ecologie
De diversiteit aan organismen van de verschillende trofische niveaus is tamelijk
groot en daarmee beduidend verbeterd ten opzichte van de actuele situatie. De
infrastructuur is zodanig dat kenmerkende organismen zowel in de lengterichting

van de Vecht als tussen de Vecht en bijvoorbeeld de Vechtstreek kunnen
migreren. Ondergedoken waterplanten bedekken 20% van het wateroppervlak. De
biomassa aan algen en cyanobacteriën is gering. Soorten als kleine karekiet,
ringslang, baars. dotterbloem en zomerklokje zijn algemeen vertegenwoordigd.

3.3

Streetbeeld 2050

Waterkwantiteit
De Vecht is een matig stromende, geleide boezem met geringe peilfluctuaties. De
Vecht staat waterhuishoudkundig los van het Amsterdam -Rijnkanaal. Water wordt
aangevoerd vanuit de Rijn en zo mogelijk de Vechtstreek, in voldoende mate om
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stroming van Utrecht naar Muiden mogelijk te maken. Suppletie met water uit de

Vechtstreek strookt overigens niet met het Voorbeeldplan Vechtplassengebied.
Daarin is juist uitgegaan van waterhuishoudkundige scheiding van Vecht en
Vechtstreek met het oog op een sluitende gebiedseigen waterbalans voor de

Vechtstreek (Hamhuis & Verstraelen, 1992).

Waterkwaliteit
De waterkwaliteit voldoet aan alle normen behorend bij de AMK.

Waterbodem
De kwaliteit van de waterbodem voldoet aan alle normen behorend bij de AMK.
Het bodemmateriaal bestaat voornamelijk uit fijne kleideeitjes. In de oeverzone
komt hier en daar zandig en/of humeus materiaal voor.

Oevers

De

oevers

zijn

zoveel

mogelijk aaneengesloten

begroeid

met

oever- en/of

(ondergedoken) waterplanten. Op enkele lokaties komen brede zones voor waar
verlandingsstadia tot ontwikkeling komen. Verspreid gelegen zones met hakhout
zorgen voor oeverbescherming en verhoging van de landschappelijke waarde. Voor
zover oeverbeschermingen moeten worden toegepast worden uitsluitend milieu- en
natuurvriendelijke materialen aangewend.

Ecologie
De diversiteit aan organismen van de verschillende trofische niveaus is groot. De
ecologische infrastructuur vormt geen beperkende factor voor de ontwikkeling van

karakteristieke organismen. Ondergedoken waterplanten bedekken gemiddeld 40%
van het wateroppervlak, evenwel zonder verhindering van de vaarwegfunctie. De
biomassa aan algen en cyanobacteriën is laag, de diversiteit is groot. Soorten als
otter, bittervoorn , rivierdonderpad, kleine modderkruiper en doorgroeid fonteinkruid
zijn vertegenwoordigd.
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3.4

AMOEBE voor streefbeeld 2000

In voorgaande paragrafen zijn streafbeelden geschetst voor enkele doelparameters

en aangeduid in kwalitatieve termen. Voor streefbeeld 2000 is het aantal gekozen
doelparameters echter aanzienlijk
biotische

doelparameters.

groter.

De

Het

voorgestane

gaat om zowel
status

van

abiotische als

de

verschillende

doelparameters in 2000 is onder meer aangegeven op basis van ruimtelijke en
temporele referenties . Het streefbeeld is hiermee een theoretische (re)constructie

gericht op de nabije toekomst, zo goed mogelijk wetenschappelijk onderbouwd aan
de hand van ecoprofielen .
Voor de geïntegreerde presentatie van het referentiebeeld, streetbeeld en de
actuele situatie van de geselecteerde doel parameters is gekozen voor een techniek

die bekendheid heeft verworven onder de naam AMOEBE (Ten Brink et al., 1990).
Met behulp van deze techniek wordt in één oogopslag een beeld gegeven van de
stand van zaken. Per doelparameter staat namelijk aangegeven hoever de actuele
situatie van het streefbeeld is verwijderd. Bij over- of onderschrijding zullen
maatregelen

moeten

zorgen

voor

afname

respectievelijk

toename

van

een

betreffende doelparameter . Tussentijdse metingen kunnen (voorlopige) effecten
van

maatregelen

bijstelling

van

aangeven

het

verdere

en

daarmee

programma

evaluatie

mogelijk

van

gepleegde

maken.

Om

acties

niet

en

bedoelde

interpretaties van de AMOEBE voor de Vecht te voorkomen is het zaak kennis te

nemen

van

achterliggende

studie

(During

&

Specken,

1991)

en

enige

kanttekeningen in acht te nemen. Zo is de wetenschappelijke onderbouwing niet
volledig,

zijn

de

doel parameters

voor

een

deel

om

pragmatische

redenen

'geselecteerd' en zijn nog nauwelijks te onderbouwen relaties gesuggereerd tussen

doelparameters. Dergelijke kanttekeningen hebben reeds tot

discussie geleid

omtrent het gebruik van de AMOEBE in het algemeen (Tolkamp & Van Rooy,
1990; Van Rooy & Tolkamp, 1991).
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4

VERDER ONDERZOEK

4.1.

Inleiding

Bij de bespreking van de actuele situatie zijn diverse kennishiaten gesignaleerd die
het opstellen van een restauratieplan in de weg staan . Met het oog hierop zijn in

1991

sterk doelgerichte onderzoeken gestart,

navolgende

paragrafen

meetprogramma's,

een

is
op

inhoudelijk
te

stellen

af te

ingegaan

ronden vóór
op

watersysteemmodel

de
en

1994. In

verschillende
aanvullende

onderzoeken. De meetprogramma's zijn in tijd en ruimte zoveel mogelijk op elkaar
afgestemd en bestrijken een tijdsspanne van ruim een jaar. Resultaten van de
meetprogramma's

waterkwantiteit,

waterkwaliteit

en

waterbodem vormen de

basis voor het watersysteemmodel.

4.2

Meetprogramma's

Waterkwantiteit
Continu en automatisch worden middels akoustische debietmeters nauwkeurige
metingen verricht, geregistreerd en verwerkt tot handzame gemiddelde waarden.

Van noord naar zuid gaat het om de volgende lokaties: de Muidertrekvaart als
dwarsverbinding

tussen

Vecht

en

Amsterdam-Rijnkanaal,

het

Amsterdam-

Rijnkanaal ten noorden van het Smalweesp, het Smalweesp als dwarsverbinding
tussen Vecht en Amsterdam-Rijnkanaal, Nigtevecht, het Amsterdam-Rijnkanaal ten
noorden van de Vechtsluis, de Vechtsluis als dwarsverbinding tussen Vecht en

Amsterdam-Rijnkanaal en de Vecht juist ten noorden van de Weerdsluis.

Waterkwaliteit
Recentelijk is een meet programma waterkwaliteit gestart met een systematische,
eenduidige en sterk doelgerichte aanpak. Resultaten hiervan maken interpretaties
betrouwbaarder

en

eenvoudiger

en

maken

afstemming

op

de

andere

meetprogramma's mogelijk. Het meetprogramma is gericht op zowel klassieke
variabelen als op organische en anorganische microverontreinigingen. De nadruk
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ligt op laatstgenoemde groepen. Maandelijks worden monsters genomen op
achttien lokaties, waarna analyses worden uitgevoerd.

Epifytische diatomeëen

In stromende en relatief 'open' watersystemen als de Vecht geven epifytische
diatomeëen een juister beeld van lagere planten dan fytoplankton. Daarom beperkt
het meetprogramma lagere planten zich tot deze indicatoren. De resultaten van het
meetprogramma

worden

aangewend

voor

ecologische

interpretatie

van

aangetroffen taxa, vergelijking van biologische met fysisch-chemische data en
plaatsing van epifytische diatomeëen binnen de voedselketen .

waterral

• motorboot pa ssages
doorzlcht

zwarte sten:.
kleine karekiet
"essenfelzen
net/mattenbies

dotterbloem
zomerklokje

kaakafwijkingen

winde
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zwaoe -I
schildersmossel
kokef]uffers
mU8selarven
spons
watergentIaan
fonteinkruiden
krabbescheer
groene oever

Figuur 2:

4.3

Om

240

AMOEBE van de Vecht (Ouring & Specken, 1991 J.

Watersysteemmodel

tot

een

restauratieplan te kunnen

komen

moeten

maatregelen worden

geselecteerd uit een groot aantal denkbare. Selectie zal geschieden op grond van
verschillende criteria. Effectiviteit lijkt op voorhand één van de belangrijkste. Om
die effectiviteit met een redelijke mate van betrouwbaarheid te kunnen bepalen is
een

hulpmiddel

in

de

vorm

van

een

simulatiemodel

zeer

wenselijk.

Als

uitgangspunt hiervoor wordt gedacht aan een bestaand dynamisch model, na
operationalisatie geschikt voor toepassing op de Vecht.

Het operationaliseren

impliceert het opzetten van een projectgerichte modelschematisatie, het bewerken
van resultaten van meetprogramma's en calibratie van het model.
operationele

model

kunnen

voor verschillende

maatregelen

en l of

Met het

delen

van

scenario's voorspellingen worden gedaan voor de situatie in de toekomst. Dit
maakt een iteratief proces mogelijk, waardoor het definitieve pakket maatregelen
optimaal rendement sorteert.

4.4

Aanvullend onderzoek

Remote sensing

Als resultaat van de onder 4.2 genoemde meetprogramma's ontstaat een beeld
van de waterkwantiteit en -kwaliteit in de Vecht, gebaseerd op metingen op

bepaalde punten. Om ook een totaalbeeld te verkrijgen zijn 'remote sensing'
technieken toegepast. Hiermee zijn opnamen met satellieten en vanuit vliegtuigen
'vertaald' in doelgerichte informatie. Voor de Vecht gaat het om informatie over
waterbewegingen, doorzicht en concentraties van algen en zwevend slib.
Uit voorlopige resultaten blijken de concentraties van levende algen in de Vecht
overwegend (zeer) gering. De concentratie zwevend slib daarentegen is gemiddeld

vrij hoog. Vooral vanuit het IJmeer lijkt veel slib te worden aangevoerd, dat
waarschijnlijk bezinkt in het dichtst bij Muiden gelegen deel van de Vecht. Verder
zijn er aanwijzingen dat het inlaatwater vanuit het IJmeer slechts voor een gering

deel reikt tot aan Nigtevecht. Tussen Muiden en Nigtevecht lijkt het grootste deel
reeds te verdwijnen vanuit de Vecht naar het Amsterdam-Rijnkanaal (Dekker,

19921. Naast genoemde doelstelling is het "remote sensing" onderzoek ook
gericht op het vastleggen van de actuele situatie. In de toekomst kan dit beeld
dienst doen als historische referentie.
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Aanzet tot herinrichting van een oevertraject
Op basis van specifieke informatie over de Vecht, algemene informatie over
herinrichting van oevers, rijksnota's handelend over de ecologische infrastructuur
en veldwerk is een oevertraject geselecteerd, waar herinrichting voor de natuur het

meeste effect lijkt te sorteren. Het gaat om de Vecht ter hoogte van Vreeland
IJansink et al., 1992). Voor dit traject worden kansrijke maatregelen geformuleerd
en vertaald in (voor)ontwerpen.

Microverontreinigingen in biota
De aanwezigheid van organische en anorganische microverontreinigingen in de

Vecht is een gegeven. Ook zijn hiervan effecten op bodemorganismen aangetoond
(zie

2.6).

Onbekend

is

vooralsnog

in

hoeverre

microverontreinigingen

zijn

geaccumuleerd in organismen en met welke snelheid ze worden opgenomen. Om
enig antwoord te krijgen op de eerste vraag worden enkele rode alen onderzocht
op

de

aanwezigheid

c.q.

concentratie

van

zware

metalen,

PCB's,

organochloorpesticiden en organotinverbindingen. De keuze voor deze vissoort

stoelt op de wetenschap dat rode aal een relatief hoog vetgehalte heeft en dat de
meeste accumulerende microverontreinigingen lipofiel zijn. Een en ander maakt

detectie grenzen tot minder bepalende factoren bij de analyses.
Een antwoord op de tweede vraag wordt gegenereerd door het aanbrengen van
relatief 'schone' mosselen uit het Marker- en Ijsselmeer in de Vecht. Op drie
lokaties

worden

erwtenmosselen

aangebracht in

de

bovenste

laag van

de

waterbadem . Op zes lokaties worden driehoeksmosselen uitgehangen in het
water. Voor beide ligt het moment van plaatsing in het late voorjaar. Na acht

weken van aanwezigheid worden de mosselen geanalyseerd op PAK's en de
eerder genoemde stoffen.

Poriën water
Om

een

indicatie te

waterbodem

worden

krijgen
analyses

van

de

kwalitatieve

uitgevoerd

van

het

relatie
water

tussen
in

water

poriën

in

en
de

waterbodem . Het gaat in totaal om negen monsternames c .q. analyses, gelijkelijk

verdeeld over de lengte van de Vecht. Resultaten van het onderzoek kunnen
bijvoorbeeld een rol spelen bij het prioriteren van te saneren lokaties.
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Bioassays

Als deel van de zogeheten TRIADE -benadering (Van de Guchte, 1991) worden
naast fysisch -chemische analyses en veldwerk ook bioassays uitgevoerd. Hiermee
kan completerende informatie worden verkregen over de waterbodemkwaliteit
alsmede effecten van verontreinigingen op organismen. Het gaat vooralsnog om
bemonstering van acht lokaties ten noorden van Nigtevecht, waar sediment wordt
verzameld. Gekweekte muggelarven en watervlooien worden hieraan blootgesteld.
Toetsing

is

gericht

op

mortaliteit

(beide!.

ontwikkeling

(muggelarven)

en

reproduktie (watervlooien) .

5

RESTAURATIEPLAN

Alle tot nu toe genoemde activiteiten zijn gericht op een integraal, watersysteemanalytisch plan,

waarmee na

uitvoering een situatie wordt bereikt conform

streefbeeld 2000. Het plan bevat maatregelen waarvan een hoge rendabiliteit op
voorhand duidelijk is. De maatregelen worden op elkaar afgestemd in zowel ruimte
als tijd en vormen zodoende tezamen een hecht pakket. Dit pakket wordt zodanig
geconcretiseerd dat een plan van aanpak ontstaat. Op basis van het plan worden
consequenties van uitvoering in beeld gebracht: waterhuishoudkundig, ruimtelijk,
juridisch bestuurlijk en financieel.
De te vervatten maatregelen behelzen een actieve benadering van de verschillende
elementen van het watersysteem Vecht. In globale termen is een aantal nader te
overwegen maatregelen geschetst in het draaiboek voor het onderhavige project
(Werkgroep Restauratieplan Vecht, 1991 a) en een eerder, overkoepelend artikel
(Van Rooy et al., 1989b). Het plan dient te zijn afgerond vóór 1 januari 1994.
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VOORBEELDPLAN VECHTPLASSEN

L. van Nieuwenhuijze & P.J.T. Verstraelen

SAMENVATTING

De

Noordhollands~Utrechtse

Vechtstreek heeft veel aan kwaliteit moeten inboeten

vanwege verdrogings- en eutrofiëringsverschijnselen. Veel natuurwaarden en recreatieve
mogelijkheden zijn daardoor verloren gegaan. Herstelmaatregelen zijn in voorbereiding en

deels reeds in uitvoering. Voor een optimale afstemming van maatregelen en functies
alsmede duurzame ontwikkeling is een Voorbeeldplan opgesteld waarin waterbeheer,
drinkwaterwinning, natuur en recreatie zijn geïntegreerd.

INLEIDING

Het Voorbeeldplan Vechtplassengebied is opgesteld in het kader van het project
Voorbeeldplannen van de Rijksplanalogische Dienst (RPD). Doel van de Voorbeeldplannen
is het nader uitwerken van de abstracte doelstellingen uit de Vierde Nota Ruimtelijke

Ordening (VROM, 1990). Met het Voorbeeldplan Vechtplassengebied (Hamhuis et al.,
1992) wordt beoogd innovatieve ideeën te leveren voor een geïntegreerde water- en
landplanning. De doelstellingen van Rijk en provincies ten aanzien van milieu, water en

ruimtelijke ordening worden gebiedsgericht vertaald. Dit Voorbeeldplan kan worden
opgevat als een doelzoekend ontwerp: er wordt een (lange termijn) beeld geschetst dat tot
duurzame ontwikkeling van de Vechtstreek kan leiden. Waterwinning lijkt hierbij een
onverwacht cruciale rol te kunnen spelen.
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2

DOELSTELLING EN BENADERINGSWIJZE

Het gebied waar het Voorbeeldplan zich op richt beslaat ca . 40.000 ha en omvat een deel
van de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi en de Vechtstreek tussen Utrecht en het IJmeer
tot aan het Amsterdam-RijnkanaaJ. Er is al veel onderzoek in dit gebied verricht om de aard
en omvang van de milieuproblemen vast te stellen. De Vechtstreek kampt met een
verminderde grondwatertoevoer vanuit de Goois-Utrechtse heuvelrug en een alsmaar
toenemende wegzijging van water uit de natuurgebieden naar de aangrenzende lager
gelegen landbouwgebieden. Vanwege de peilhandhaving moeten grote hoeveelheden water
van buiten het gebied worden ingelaten: water dat naar verhouding rijk is aan fosfaat - en
stikstofverbindingen en chloride . Dat leidt tot een toenemend verlies aan de bijzondere
gebiedseigen natuurwaarden en recreatiemogelijkheden . Door verschillende instanties zijn
plannen voorbereid en deels uitgevoerd teneinde verdroging, verzilting en eutrofiëring te
bestrijden en zo de achteruitgang van natuurwaarden te stoppen. Het Zuiveringschap

Amstel - en Gooiland fungeert als 'opdrachtgever' voor het Voorbeeld plan, dat is opgesteld
door Adviesbureau H + N + S te Utrecht (Hamhuis et al., 1992). In het plan wordt
aangegeven hoe voor dit gebied begrippen als 'duurzame ontwikkeling' en 'ruimtelijke

kwaliteit' kunnen worden geoperationaliseerd (De Bruin et al., 1987; van Nieuwenhuijze

& Hazendonk, 1991; Sijmons, 1991). De watersysteembenadering staat hierbij centraal.
De begrenzing omvat daarom een hydrologische eenheid. Door uit te gaan van de
hydrologische karakteristieken en gebiedseigen water ontstaat een mogelijkheid voor
duurzaam gebruik. Voor het bereiken van deze basis is herordening van grondgebruik en
functies noodzakelijk. Om te bepalen welke functionele accenten gelegd moeten worden,
is uitgegaan van de uitspraken in de verschillende recente beleidsnota's van Rijk en

provincies: Derde Nota Waterhuishouding (V&W, 1989), Nationaal Milieubeleidsplan
(VROM, 1989), Nationaal Natuurbeleidsplan (LNV, 19891. Vierde Nota op de Ruimtelijke
Ordening (VROM, 1990), Provinciale Waterhuishoudingsplannen (Provincie Noord-Holland,
1991; Provincie Utrecht, 1991) en Streekplannen (Provincie Noord-Holland, 1984;
Provincie Utrecht,

1986;

Gewest Gooi &

Vechtstreek,

1991).

Invulling van de

beleidsdoelstellingen, die met name gericht zijn op het herstel van de bijzondere
ecosystemen van de Vechtstreek, betekent concreet dat
- de grondwaterwinning in de Goois/Utrechtse heuvelrug vergaand moet worden
teruggebracht ten gunste van het herstel van de oorspronkelijke grondwaterstroom van
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de heuvelrug naar de Vechtstreek;
- het intensief gebruikte landbouwareaal voor een belangrijk deel moet plaats maken voor
extensieve landbouw en natuur,
De kosten van deze maatregelen inclusief het toekomstig natuurbeheer moeten worden

gedekt uit:
- allocatie van bestaande middelen en
- het, in evenwicht met de natuurwaarden, ontwikkelen van de oppervlaktewaterwinning

en recreatie in de Vechtstreek.

3

PROBLEEMSTELLING

De waterhuishouding van het gebied is ontregeld (Instituut voor Milieuvraagstukken, 1989a

en 1989b; Landinrichtingsdienst, 1988; Schot, 1989 en 1991; TNO, 1989; Van liere et
al., 1989; Verstraelen et al., 1992; Witmer, 19891. Water uit de Goois/Utrechtse
Heuvelrug komt van nature als kwel in de Vechtstreek aan de oppervlakte. Door
grondwateronttrekkingen in de Heuvelrug en door de omvangrijke bemalingen van dieper

gelegen polders wordt veel gebiedseigen water uit het gebied afgevoerd. Daardoor kent
het gebied - in tegenstelling tot vroeger - watertekorten in de zomerperiode, die worden
aangevuld met kwalitatief inferieur (gebiedsvreemd) water uit het IJ meer, de Vecht en het

Amsterdam -Rijnkanaal (Figuur 1 a + bi. Gevolg: eutrofiëring en verzilting (verrijking met
fosfaat, stikstof en chloride)(Van Liere et al., 1989; Wassen, 19901. Dit is vooral pijnlijk
omdat de 'natuurlijke potenties' van het gebied zeer groot zijn. Het gebied behoort tot
Europa's belangrijke 'wetlands' en is een belangrijk kern- en ontwikkelingsgebied van de
ecologische hoofdstructuur (LNV, 1989; Stuurgroep Groene Hart, 19921. Met name de
gradiëntsituatie (op korte afstand de overgang van zand naar veen) is bijzonder. De zoete
nutriëntenarme

kwel

is

de

voeding

voor

veel

bijzondere

(trilJveenvegetaties

en

moerassystemen. Behalve door gebiedsvreemd water wordt de natuurontwikkeling nadelig
beïnvloed door eutrofiëring vanuit de landbouw. De landbouwkundige omstandigheden zijn
overigens ongunstig te noemen: relatief natte - deels verzilte - gronden, slechte ontsluiting
en verkaveling. De fysische mogelijkheden om hier fundamenteel iets aan te veranderen
zjjn beperkt.

Het Vechtplassengebied is feitelijk een interstedelijke ruimte tussen

Amsterdam, het Gooi en Utrecht. De recreatiedruk is navenant, met name in de directe
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omgeving van de Loosdrechtse Plassen. Oe recreatie en andere uitingen van de
verstedelijkingsdruk nopen tot een aanpak waarbij verdergaande versnippering van dit deel
van het Groene Hart wordt voorkomen (Stuurgroep Groene Hart, 1992; Kwakernaat,
19921. Voor de toekomstige ontwikkel ing van het Vechtplassengebied zijn drie functies
richtinggevend: (drink)waterbeheer, natuurontwikkeling en recreatie.

4

PLAN IN HOOFDLIJNEN

In het Voorbeeldplan IHamhuis et al., 19921 wordt een landschapsontwikkeling voorgesteld
waarin integraal (drink)waterbeheer, natuurontwikkeling en recreatie zijn betrokken; zij
vormen een bondgenootschap. Het uiteindelijke doel van deze landschapsontwikkeling is
de vorming van een regionaal park waar de functies van het bondgenootschap:
drinkwaterbeheer, natuurontwikkeling en recreatie, alle drie tot hun recht kunnen komen.
Dit betekent dat drinkwater niet meer in de Goois-Utrechtse heuvelrug, maar pas in de
Vechtstreek wordt gewonnen wanneer het "ecologisch zijn werk heeft gedaan". De
natuurlijke gemeenschappen van inzijg-, kwel - en overgangssituaties kunnen tot expressie
komen en in recreatief opzicht kan optimaal van de verschillende milieutypen worden
genoten. Het plan is opgebouwd uit drie lagen die voortkomen uit de functies van het
bondgenootschap: (drink)watersysteem, natuurparken recreatienetwerk . De verschillende
lagen worden hierna beschreven.

5

DRINKWATERSYSTEEM

Uitgangspunt is een waterbalans op basis van gebiedseigen water. Uit verschillende
berekeningen is naar voren gekomen dat er jaarlijks een overschot van gebiedseigen water
is van zo'n 55 miljoen m 3 . Dit komt ongeveer overeen met de omvang van de huidige
onttrekkingen ten behoeve van drinkwater. Zolang de totale onttrekkingshoeveelheid dit
plafond niet overstijgt, moet het dus mogelijk zijn de onttrekkingen zó te spreiden, over het
hele gebied en de seizoenen, dat er geen gebiedsvreemd water ter compensatie nodig is
(Figuur 1 c). Naast voorstellen voor de instelling van hogere pOlderpeilen en de inundatie
van de diepste polders (Bethunepolder en de Horstermeer) zijn voorstellen uitgewerkt om
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het neerslagoverschot - dat vooral 's winters optreedt - in het plangebied te conserveren,
en het deels te recirculeren in de vorm van infiltratie bij de grondwateronttrekkingspunten
in de Heuvelrug . Op deze wijze kan het neerslagoverschot optimaal worden benut ten
behoeve van waterwinning. De voorgestelde wijze van waterconservering is gebaseerd op
het principe van de zogenaamde zomerpolders. Zomerpolders zijn gebieden die in de
winterperiode het boezemgebied van een waterbeheerseenheid vergroten (berging) door
water in te laten. Het maximale waterpeil in deze periode is circa 30 cm boven maaiveld.
In het voorjaar (vanaf half maart) worden ze drooggemalen, waarna een droogtelegging
wordt gehandhaafd van zo'n 20 cm onder maaiveld (vanaf half mei). De keuze voor een
dergelijke vorm van waterberging in het Vechtplassengebied is mede bepaald door de
mogelijke ecologische betekenis van de zomerpolders. Het hydrologische regime in de
zomerpolders biedt goede condities voor de ontwikkeling van bloemrijke hooi/graslanden,
die op hun beurt weer een goede weidevogelbiotoop vormen.

6

NATUURPARK

Op basis van dit water(gebruikslsysteem is een natuurontwikkelingsperspektief uitgewerkt
dat leidt tot twee grotere aaneengesloten natuurkernen: het Noorderpark en de zone langs
het Ijsselmeer. In deze natuurkernen komt de bijzondere gradiëntsituatie zo volledig
mogelijk tot expressie (Natuurbeschermingsraad, 1990; Harms et al., 1991). In het
zuidelijk deel kan dit leiden tot een daadwerkelijke overgang van hoog/laag, zand/veen
binnen één aaneengesloten beheerseenheid (Figuur 2). De twee kerngebieden worden aan
de oostzijde van de Plassen middels moeras(boslgebieden met elkaar verbonden. Deze
koppelzone, die uiteindelijk zorgt voor één groot kerngebied, is op haar beurt weer te
karakteriseren dooreen tweedeling. In het westelijke deel, grenzend aan de plassen, wordt
een beheersstrategie voorgesteld die mikt op een open moerasontwikkeling. Hier ontstaan
de biotopen voor de otter, de bever en de reigerachtige vogelbevolking. De zone tegen de
flank van de Heuvelrug/Gooi krijgt een intensiever beheer waarbij een grote differentiatie
aan halfnatuurlijke systemen wordt nagestreefd. Het gaat hierbij om een mozaïek aan
petgaten, trilvenen, rietzomen en blauw graslanden. In de omgeving van de woonkernen
vormen landgoederen (bossen en open ruimten) voor een overgangsmilieu naar het
Natuurpark.
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7

RECREATIENETWERK

De derde en laatste planningslaag is gericht op de recreatieve gebruiksmogelijkheden in het

Vechtplassengebied.

Hierbij

is

toegankelijkheid

een

sleutelbegrip.

De

mate

van

toegankelijkheid is niet alleen bepalend voor de drukte; de intensiteit van het recreatieve
gebruik, maar ook voor de aard van de recreatieve activiteiten. Matig toegankelijke
gebieden kunnen specifieke vormen van recreatief gebruik oproepen waarbij het ontdekken
van eigen routes een onderdeel vormt van de recreatieve activiteit. In de kaart van het
recreatienetwerk wordt de toegankelijkheid gecombineerd met de natuurlijke opbouw: de
milieutypen die in het Vechtplassengebied ontwikkeld worden. Deze combinatie zorgt voor
een grote variatie aan recreatieve milieu's. zodat

verschillende recreanten ieder hun

favoriete omgeving kunnen kiezen.
De gevolgde aanpak vormt in zekere zin een alternatief voor de gangbare ruimtelijke
zonering van recreatief gebruik. Een dergelijke zonering komt veelal neer op het ruimtelijk
scheiden van gebieden waar de natuur haar gang mag gaan en gebieden waar recreatie

centraal staat (Figuur 3 en 4). Binnen de planvorming voor het Vechtplassengebied wordt
niet zozeer uitgegaan van een tegenstelling tussen natuurontwikkeling en recreatief gebruik
als

wel

van

een

gelijktijdige

ontwikkeling

van

natuurwaarden

en

recreatieve

gebruiksmogelijkheden.

8

OVERIGE FUNCTIES IN HET VECHTPLASSENGEBIED

De functies landbouw, bosbouw en verstedelijking worden ondergeschikt (volgend) aan de
functies

(drink)

waterbeheer,

natuurol1twikkeling

en

recreatie.

De

ontplooiingsmogelijkheden van de eerstgenoemde functies zijn in sterke mate afhankelijk
van de wijze waarop (drinkJwaterbeheer, natuurontwikkeling en recreatie zich ontwikkelen.

Op dit moment bestaan grote delen van het Vechtplassengebied nog uit landbouwgronden;
de consequenties van het plan zijn dat een belangrijk deel daarvan een andere functie
krijgt. Illustratief is het kaartbeeld dat ontstaat wanneer de resultaten van de provinciale
discussies

over

de

begrenzing

van

de

tweede-fase

Relatienotagronden

en

natuurontwikkelingsgebieden op landbouwgronden worden gevoegd bij het huidige areaal
natuurgebied en eerste -fase Relatienotareserveringen (Figuur 4). Verreweg het grootste
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deel van de samenhangende natuureenheid blijkt via het nu al gesanctioneerde provinciale
beleid te worden gedekt. De extra inspanning om werkelijk een samenhangend natuurpark
te realiseren lijkt gering ten opzichte van de stappen die al zijn gezet (zie de legenda:
landbouwgrond binnen het natuurpark).

9

AANPAK

Om een dergelijk regionaal perspectief te kunnen verwezenlijken (natuurpark). is veel
'renovatie' werk nodig. Renovatiewerk is duur, vergt veel voorbereiding, overleg en

uitvoeringsinspanningen maar vooral ook een functioneel draagvlak.

In dit Voorbeeldplan is dit draagvlak gezocht en gevonden in een bondgenootschap tussen
een duurzaam watergebruik (drinkwaterwinningJ, natuurontwikkeling en recreatie. Deze
drie-eenheid kan de basis vormen voor een - in ecologisch èn economische zin - duurzaam
systeem. Schoon gebiedseigen water uit natuur- en recreatiegebieden komt beschikbaar
voor drinkwaterbereiding. Deze benadering maakt het in principe mogelijk de renovatie
deels gezamenlijk te laten financieren door de toekomstige gebruikers. Daarnaast zal er veel
organisatorisch vernuft, bestuurlijke wil en instrumentele/financ iële inspanning van de
overheid nodig zijn.

In het Voorbeeldplan wordt aangegeven hoe stapsgewijs en per deelgebied aan de

realisering van het toekomstperspectief kan worden gewerkt. Hierbij worden vier fasen
onderscheiden: voorbereidings- , sanerings-, conditionerings-, en implementatiefase. Een
fundamentele maatregel in de voorbereidingsfase is het scheppen van condities zodat de
deelstroomgebieden als hydrologische eenheden kunnen functioneren. Deze basisordening
volgens het deelstroomgebiedprincipe vormt het leidend beginsel voor de maatregelen die
in de volgende planfasen worden voorgesteld.

10

TOT SLOT

Het Zuiveringschap Amste)- en Gooiland heeft het initiatief genomen voor het laten

opstellen van het VoorbeeJdplan; op regionale schaal zal een intensieve samenwerking en
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afstemming tussen de verschillende beleidsinstanties noodzakelijk zijn om een en ander
integraal aan te pakken . Om het gebied werkelijk te laten uitgroeien tot een 'natuurpark'
in

de

flank

van

de

Randstad

met

een

krachtige

eigen

identiteit

zullen

de

beleidsinstrumenten met betrekking tot water, milieu, natuur en ruimtelijke ordening
gebiedsgericht moeten worden toegepast en zorgvuldig op elkaar afgestemd.
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IJSSELMEER

EN

MARKERMEER:

DE

NOODZAAK

VAN

EEN

INTEGRAAL

(WA TERIBEHEER

A. Barendregt, J. van der Veen & E. Roosma

SAMENVATTING

Het IJsselmeergebied bezit verschillende (gebruikslfuncties. Voor het ontwikkelen of
het handhaven van de functies recreatie, natuur, scheepvaart, drinkwatervoorziening en
visserij is het noodzakelijk dat afstemming en coördinatie plaatsvindt tussen alle

betrokken organisaties. Bij het beleid en het beheer van het IJsselmeergebied zijn circa
40 organisaties betrokkken met verschillende taken, bevoegdheden en belangen. Voor
het watersysteem is integraal waterbeheer noodzakelijk om voor conflicterende functies
oplossingen te bieden. Echter tot nu toe ontbreekt een algemene strategische visie, die
gedragen wordt door alle betrokken organisaties. Bovendien wordt de essentiële
waterkwaliteitsproblematiek in belangrijke mate veroorzaakt door factoren welke buiten

het eigenlijke watersysteem liggen. Dit heeft tot gevolg dat een integrale benadering
alleen door de

rechtstreekse

betrokkenen bij

het beleid

van

het

watersysteem

IJsselmeergebied niet voldoende is om voor de vele functies de vereiste goede
waterkwaliteit te

bereiken.

Hiervoor is

een

breder bestuurlijk

kader

nodig,

zich

uitstrekkend tot nationale en internationale fora.
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INLEIDING

Het IJsselmeergebied - ook wel aangeduid als het "natte hart van Nederland" - kan
beschouwd worden als één watersysteem:

"een geografisch afgebakend, samen-

hangend en functionerend geheel van oppervlaktewater, grondwater, onderwater·
bodems, oevers en technische infrastructuur, met inbegrip van de daarin voorkomende

levensgemeenschappen en alle daarbij behorende fysische, chemische en biologische
kenmerken en processen" (Min. V&W, 1985). De grenzen van een dergelijk watersysteem worden primair bepaald door morfologische, ecologische en functionele
samenhangen. Het IJsselmeergebied wordt door de dijk Enkhuizen-Lelystad kunstmatig
verdeeld in het Markermeer en het Ijsselmeer; in principe is de problematiek voor beide

delen gelijk . In dit artikel zijn de Randmeren buiten het watersysteem gehouden.

Dit

watersysteem

luchtrecreatie,

de

is

een

belangrijk

waterhuishouding

natuurgebied
en

de

en

essentieel

drinkwatervoorziening;

voor
in

de

open

economisch

opzicht is het van grote betekenis voor scheepvaart, beroepsvisserij en toerisme. Het

gebied kan dan ook worden beschouwd als één watersysteem met verschillende
(gebruiks)functies. In alle landelijke nota's met betrekking tot het "omgevingsbeleid"
wordt

bij

het

vaststellen

van

het

facet-

en

sectorbeleid

uitgegaan

van

deze

multifunctionaliteit. Zo ligt in de Vierde Nota Extra (Min. VROM, 1990) het accent van
het ruimtelijk beleid op het bevorderen en het afstemmen van de recreatie en de natuur,
het creëren van een doorgaande vaarroute en het afstemmen hiermee op de regionale
watervoorziening

en

de

strategisch

drinkwatervoorraad.

In

het

Nationaal

Natuurbeleidsplan (Min. L&V, 1989) richt het beleid zich vooral op mogelijkheden tot
natuurontwikkeling, waaronder de ontwikkeling van nieuwe ondiepe oeverzones en

binnendijkse gebieden, mede met het oog op het realiseren van een ecologische
verbindingszone tussen Zeeland en Lauwersmeer. In de Derde Nota Waterhuishouding
(Min. V&W, 1990) wordt vooral gesteld dat de bestaande functies moeten worden
versterkt. Echter deze functies stellen verschillende (tegenstrijdige) eisen aan het
waterbeheer en staan derhalve vaak niet conflictloos tot elkaar. Het ontwikkelen of
handhaven van bepaalde functies kan ten koste gaan van één of meer andere functies
in dit gebied. Zo staan bijv. in de oeverzones de recreatieve en natuurbeschermende
actviteiten niet zelden op gespannen voet met elkaar.
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Om bovenstaand beleid te kunnen realiseren moeten de functies adequaat op elkaar
worden afgestemd. Op dit moment ontbreekt een integraal afwegingskader voor het
IJsselmeergebied waarbinnen deze afstemming kan plaatsvinden. Toch is dit nijpend,
want een aantal problemen vo rmt reeds een belemmering om de huidige functies te
handhaven. De huidige waterkwaliteit van het Ijsselmeer vormt vooral een belemmering
voor de functies drinkwater, recreatie en natuur.

In de volgende paragraaf wordt eerst het watersysteem gekenschetst. Er wordt met

name ingegaan op de ontwikkeling van de verschillende functies en de inhoudelijke
probleemsituatie van het watersysteem. Vervolgens worden de karakteristieken van het
bestuurssysteem rondom het IJsselmeergebied (Markermeer en Ijsselmeer) beschreven.

Tot slot worden inhoudelijke en bestuurlijke oplossingsmogelijkheden gegeven.

2

HET WATERSYSTEEM IJSSELMEERGEBIED

Omdat er een zeer grote hoeveelheid water beschikbaar is, dat bovendien op een vast
zomer- en winterpeil gehouden wordt, zijn er voor de van het IJsselmeergebied
afhankelijk

functies

weinig

conflicten

in

termen

van

waterkwantiteitsbeheer .

Daarentegen zijn er wel problemen ten gevolge van de waterkwaliteit. De praktijk leert
dat de concentraties aan zouten, nutriënten en milieuvreemde stoffen te hoog zijn voor

een aantal functies. Aangezien een schoon IJsselmeergebied maatschappelijk van het
grootste belang is, is het verhelderend eerst te analyseren waar deze stoffen hun
oorsprong hebben. Hiertoe kan het IJsselmeergebied gezien worden als een reservoir,
waarop

vanuit

verschillende

locaties

water

toegevoegd

en

via

andere

plaatsen

afgevoerd wordt. Het aandeel van de verschillende posten staat weergegeven in Figuur

1. Van dit reservoir maken veel functies gebruik (Tabel 1 I.
Bijna driekwart van de aanvoer van water komt via de Ijssel van de Rijn. Daardoor
worden de verontreinigingen vanuit de

Rijn,

te

weten

hoge zoutbelasting,

veel

nutriënten en milieuvreemde stoffen, in het Ijsselmeer gebracht. De problematiek van

de bezinking van slib met milieuvreemde stoffen in het Ketelmeer (Driebergen, 19881 is
genoegzaam bekend. De overige natuurlijke wateraanvoer bestaat uit die van de
afwatering van beken en rivieren (bijv. Overijsselse Vecht, Hierdense beek, Eem) en de
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randmeren van de Flevopolders. Dit water bevat veel nutriënten en tevens bestrijdings-

middelen afkomstig uit landbouwgebieden. Eenzelfde type aanvoer komt van het
uitslagwater van alle omliggende polders, met dien verstande dat ook veel brak
grondwater meegenomen wordt . Ook de regen moet als waterbron worden genoemd,
met hieraan gekoppeld de atmosferische depositie van nutriënten en bestrijdingsmiddelen. Het effluent van vele RWZI 's levert direkt of via afwatering en randmeren
tevens een aandeel in de nutriëntenbelasting. Tenslotte komen milieuvreemde stoffen
via industriële lozingen en effluent in het systeem.

afvoer

aanvoer

ijsselmeer
Pold e r s

Verdarrplng

Polders

Polders

markermeer

V erda rrp,ng
Noordzeekanaa l

Figuur 1 :

Procentuele aandeel van bronnen in aanvoer en afvoer van water in het

Ijsselmeer en Markermeer (voorlopige interpretatie naar: Claessen, 1985
en ongepubl. gegevens RWS -Directie Flevoland).

Het overschot aan water verlaat het Ijsselmeer bij de Afsluitdijk . Echter de Waddenzee
is een zout-brak natuursysteem, waarvoor geëutrofiëerd zoet water ongewenst is. Een

deel van het overtollige water wordt gebruikt als doorspoel water in het brakke
Noordzeekanaalsysteem.

Veel

water

wordt

ingelaten

in

de

polders,

tot

in

de

veenkoloniën van Groningen toe. De functie van dit water is naast verdrogings-
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bestrijding vooral doorspoelmedium tegen eutrofiëring en verzilting. Deze functie van
polderwater eist minstens de Basismilieukwaliteit voor het IJsselmeerwater en feitelijk
een betere kwaliteit indien de milieuproblemen voor enkele functies in de polders
opgelost moeten worden. Het gebruik als proceswater in de industrie stelt eveneens
eisen aan het zoutgehalte van het water. Het duidelijkst zijn echter de eisen die aan de
functie drinkwater gesteld worden. Als direkte gebruiker stelt de mens stringente eisen
aan dit water, verwoord in allerlei normen. Zo mag de natriumconcentratie niet boven
de 120 mg.r' komen en voor chloride geldt een norm van 150 mg.r'. De praktijk leert
dat deze normen langdurig en regelmat ig overschreden worden (Figuur 21. Ook allerlei
milieuvreemde stoffen dienen vrijwel afwezig te zijn.

Tabel 1:

Overzicht

van

de

beinvloeding

van

de

waterkwaliteit

het

in

IJsselmeergebied en overzicht van de wensen voor de waterkwaliteit
vanuit de functies. Verklaring tekens: + +
belangrijk; (+ 1

toevoer IJssel-R.jn
toevoer beken/randmeren
u.tslagwater polders
ellluent zuiveringen etc
industri êle lozingen
atmosferische depositie

=

gering of mogelijk belang; .

groot aandeel/belang;

=

+ =

geen belang.

AANVOER VAN STOFFEN

BELANG VERLAGING CONCENTRATIE

zout

nutrient

zware
bestr.
metalen middel

zout

++
1+1
++
1+1

++
++
++
++

+
1+1
1+1
+
1+1

++

1+1
1+1
+

1+1
1+1
1+1
+

nutriênt zware
metalen

bestr.
middel

+

++
++
++

+ +
++
++

++
++
++

++
++
+

++
+
++

++

++

++
++
+

++
++
+

++
+
+
1+1
1+1

afvoer Waddenzee
afvoer Noordzeekanaal
inlaatwater polders
dnnkwalerw.nmng
proceswater industrie
ecologie IJsselmeergeb.cd
v.ssenj
recreat.e
scheepvaart
delfstollen (zand/gas!
baggerstort elc

=

+
1+1
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De overige functies gebruiken het watersysteem , zonder dat hiertoe aan- of afvoer van
water plaats vindt. Door deze functies wordt weinig aan het systeem veranderd of
toegevoegd. Zowel de natuur als de visserij als de recreatie wensen een onvervuild
IJsselmeergebied,

in termen

van eutrofiëring en

van milieuvreemde

stoffen.

De

doelstelling van een zoet ecosysteem stelt bovendien eisen aan het zoutgehalte.
Verontreiniging kan ontstaan door de recreatie en scheepvaart. Het gebruik van het
IJsselmeergebied als baggerstortplaats of als wingebied van delfstoffen stelt geen eisen
aan het systeem, doch levert grote risico's op die strijdig zijn met de andere functies.

Een knelpuntenanalyse voor de waterkwaliteit levert als beeld op dat praktisch al het
aangevoerde water niet o v ereenkomt met de eisen vanuit de functies (Tabel 1). Het
watersysteem zelf vervult hierbij een passieve rol vervult, want het systeem ontvangt al
het overtollige water,
ongewenste

stoffen

met de bijbehorende vervuiling, van andere gebieden. De
worden

veroorzaakt

door

een

versplillend

beheer

in

de

oorspronggebieden van het water, waarbij het water slechts als transportmedium voor
de stoffen optreedt. Zoals beschreven, moet het water door vele functies gebruikt
worden,

waarbij

deze

functies

hoge

eisen

stellen

aan

de

waterkwaliteit.

Het

IJsselmeergebied is in deze reservoirfunctie slechts verzamelvat, waarbij de eisen aan
de kwaliteit dus eisen stelt aan het aangevoerde water. Voor het correct beheren van
het Ijsselmeer zal derhalve gekeken moeten worden naar de bronnen buiten het
Ijsselmeer, en dat is tot dus ver een groot bestuurlijk probleem . De problematiek met
de vervuilde bodem van het watersysteem is in feite dezelfde als die van de
waterkwaliteit. De bodem wordt belast met milieuvreemde stoffen van elders. De
hoeveelheden continu aangevoerd vervuild slib zijn zo groot, dat sanering nauwelijks
kan

plaatsvinden,

zelfs

als

de

vervuiling

duidelijk

geconcentreerd

aanwezig

is

(Ketelmeer! I.

In tegenstelling tot

de externe problematiek van de

waterkwaliteit

zijn

er ook

knelpunten die hoofdzakelijk of uitsluitend binnen het IJsselmeergebied zelf worden
veroorzaakt en hierdoor bestuurlijk eenvoudiger opgelost kunnen worden. In ecologisch
opzicht zijn er vooral prOblemen m.b.t. de rust op het water en de abrupte overgang
van de dijken naar het water. Hierbij kan o.a. genoemd worden de verstoring door
recreatie en door militaire aktiviteiten en het ontbreken van ongestoorde buitendijkse
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Concentraties aan chloride en natrium in het IJsselmeerwater bij Andijk in
de periode 1968-1992 (weekgemiddelden), inclusief normen voor chloride
(150 mg.I"') en voor natrium (120 mg.I"') .
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IJSSELMEER
Zwevende stofbeelden van het IJsselmeergebied afgeleid uit Landsat-satellietbeelden. In
het Markermeer is de invloed van windrichting op de ruimtelijke verspreiding' van
opgewerveld bodemmateriaal te zien. Hoge slibconcentraties op 4 april bij de monding
van het Ketelmeer zijn het gevolg van hoogwater op de Rijn. Op 9 september komen
hoge concentraties in het noorden van het Ijsselmeer voor als algenbloei.
Bron : Rijkswaterstaat, RI ZA en Meetkundige Dienst.
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natuur~

ecologische verbindingszones. Nog afgezien van de vraag op welke wijze

vriendelijke oevers gerealiseerd kunnen worden, speelt direkt de vraag waar dit nog
mogelijk

is.

Natuurvriendelijke oevers

en

verlandingsvegetaties laten

zich

slecht

combineren met recreatie. Echter het stichten van jachthavens en het aanleggen van
stranden is gedeeltelijk een autonome of lokale ontwikkeling. Van de andere kant
worden de potenties voor het recreatief gebruik niet volledig benut, waarbij te veel
locale

initiatieven

strijdig

zijn

met

een

mogelijk

(goed

afgestemde)

regionale

ontwikkeling. Ook de afstemming met de scheepvaartroutes en met de visserij kan
verbeteren. De functies diepe delfstoffenwinning (gas -, en oliewinning) en baggerstort
zijn strijdig met alle hiervoor genoemde belangen. Ze nemen een aparte plaats in door
de (potentieie) bedreiging van de kwaliteit van het watersysteem, die niet verenigbaar is
met een integrale afstemming (Willems & Koot, 1990). Als conclusie geldt dat een
integrale visie voor het IJsselmeergebied ontbreekt. Voor het opstellen van deze visie
moeten eerst keuzes gemaakt worden op basis van een samenhangende afweging
tussen belangen en functies.

3

HET BESTUURSSYSTEEM IJSSELMEER-MARKERMEER

Bij het IJsselmeer-Markermeer is niet sprake van één besturend orgaan over één te
besturen watersysteem, maar van een heel netwerk van publieke organisaties die op
grond van hun taken en bevoegdheden verantwoordelijk zijn voor het beleid en het
beheer van het IJsselmeergebied (Kuijpers & van der Veen, 1991). Minimaal veertig
publieke organisaties maken deel uit van het bestuurssysteem. Het watersysteem
behoort tot de Rijkswateren,

met als gevolg dat zowel het publiekrechtelijk als

privaatrechtelijk beheer door het Rijk wordt gevoerd. Meer in het bijzonder is het
Ministerie van Verkeer en Waterstaat en haar regionale dienst Rijkswaterstaat-Directie
Flevoland belast met taken inzake de waterhuishouding, scheepvaart en ontgrondingen.
In verband met haar taken op het terrein van het planologisch toezicht, milieuhygiëne
en drinkwater is ook het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en
Milieubeheer betrokken bij het beleid en het beheer voor het IJsselmeergebied . Het
ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij en haar regionale directie LNO·Flevoland
oefent publiekrechtelijke taken uit ten aanzien van de visserij, de natuur en de recreatie.
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Het ministerie van Economische Zaken is verantwoordelijk voor de diepe delfstof·
winning

(gas- en

oliewinning). Tenslotte

is het pr ivaatrechtelijk beheer van het

IJsselmeergebied toebedeeld aan het Ministerie van Financiën, in casu de Dienst der

Domeinen. Het Ijsselmeer is sinds 1 januari 1989 provinciaal en 1 januari 1990
gemeentelijk ingedeeld . Vanaf dat moment zijn de provincies Noord-Holland, Friesland

en Flevoland en de 25 oevergemeenten officieel betrokken bij het beleid en het beheer.
De oevergemeenten zijn verenigd

in de

Vereniging van Zuiderzeegemeenten. De

provincies en de gemeenten zullen respectievelijk streek· en bestemmingsplannen voor

het IJsselmeergebied moeten opstellen. Ook het vigerend beleid in de Provinciale
Waterhuishoudingsplannen en de Provinciale Milieubeleidsplannen is van invloed op het
functioneren van het watersysteem IJsselmeer. Daarnaast moet bij de planning- en
beleidsuitvoering rekening worden gehouden met diverse waterschappen (waterkering,
kwantiteits - en kwaliteitszorg van reg ionale wateren), recreatieschappen, waterleidingbedrijven,

particuliere

natuurbeschermingsorganisaties

en

specifieke

belangen-

verenigingen zoals onder meer de Vereniging tot Behoud van het Ijsselmeer. Een
dertiental belangenorganisaties zijn georganiseerd in de Overleggroep IJsselmeer.

Door

het

grote

(tegenstrijdige)

aantal

taken

en

publieke

en

belangen -

private
kan

organisaties

gesproken

worden

met
van

verschillende
een

complexe

bestuursstructuur. Om tot probleemoplossing te komen zullen bovenstaande publieke
(en eventuele private) organisaties hun handelen op elkaar moeten afstemmen. In

voorgaande paragraaf hebben we geconstateerd dat de oorzaak van de waterkwaliteitsproblematiek voor een groot deel buiten het IJsselmeergebied ligt. Om die reden moeten
ook andere publieke en private o,·ganisaties, die geen directe taken en bevoegdheden

hebben met betrekking tot het IJsselmeergebied, actief worden betrokken bij het beleid
om tot probleemoplossing te komen. Vooral met betrekking tot de waterkwaliteits -

problematiek is de uitkomst van het Rijnoverleg binnen de Internationale Rijn Commissie
(IRe) en de uitvoering van het Rijnactieprogramma van essentieel belang voor de
potenties van het watersysteem IJsselmeergebied. De ministeries van V&W en VROM

maken deel uit van de Nederlandse onderhandelings-delegatie in de IRC.

Vanaf het begin van de jaren tachtig wordt de noodzaak om tot afstemming van beleid
en beheer in het IJsselmeergebied te komen in toenemende mate onderkend. Zowel
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vanuit het Rijk als de betrokken provincies zijn pogingen ondernomen om tot een
strategisch kader te komen. Het ministerie van V&W en haar regionale directie hebben

tussen 1985 en 1990 geprobeerd om met alle betrokken publieke organisaties een
integraal beleidsplan op te stellen . Hiervoor had men de Commissie Integraal Beleidsplan
Ijsselmeer (COMIJSI ingesteld. Toch is men er uiteindelijk niet ingeslaagd om een
integraal beleidsplan voor het Ijsselmeer op te stellen. Vooral een aantal concrete
inhoudelijke geschilpunten tussen de participanten over de ontwikkeling van het
IJsselmeergebied

waren

hier

debet

aan.

Vanwege

de

trage

voortgang

in

de

totstandkoming van een integraal beleidsplan voor het Ijsselmeer én het feit dat de
provinciale en gemeentelijke indeling van het IJsselmeergebied werd voltooid, namen de
drie betrokken provincies in het najaar van 1989 het initiatief om gezamenlijk tot de
opstelling van een interprovinciaal beleidsplan te komen. De werkzaamheden hebben
onlangs

geresulteerd

in

een

ontwerp-Interprovinciaal Beleidsplan

IJsselmeergebied

(Provincies Friesland. Flevoland & Noord-Holland, 19921; voor het Markermeer wordt
een soortgelijk plan voorbereid. Hierbij moet worden opgemerkt dat het ontwerp de
problematiek overwegend vanuit een ruimtelijk perspectief benadert en zich beperkt tot
het Ijsselmeer danwel Markermeer . Een actieve afstemming tussen alle publieke en
private organisaties heeft nog niet plaats gevonden en evenmin is er een integraal

strategisch beleidskader voor het gehele watersysteem opgesteld.

4

4.1

DE NOODZAAK VAN INTEGRAAL BELEID VOOR HET IJSSELMEERGEBIED

Inhoudelijke oplossingen

Een groot deel van de problematiek rond het IJsselmeergebied heeft te maken met de
waterkwaliteit.

Als

voorbeeld

voor

een

mogelijke

oplossingsrichting

wordt

de

zoutbelasting van het watersysteem uitgewerkt. Deze keuze is mede gedaan omdat het
zout niet aktief opgenomen of omgezet wordt in het systeem. Vanuit verschillende
functies is de wens aanwezig om het watersysteem als een zoet systeem te beheren.
Bij realisering zou voldaan worden aan het gestelde doel vanuit de ecologie en de
normen

voor de

drinkwatervoorziening.

Daarnaast gelden

de

wensen

voor

zoet

industrieel proceswater (geen ontzilting nodig) en voor zoet inlaatwater (verbetering
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waterkwaliteit

in

omringende polders).

Voor de

gewenste

vermindering

van

de

zoutbelasting is het nodig inzicht te hebben in de belangrijkste bronnen. Globale
berekeningen geven aan dat de totale zoutbelasting van het Ijsselmeer 4,8 miljoen ton
per jaar bedraagt. Hiervan komt 3,0 miljoen ton van de Ijssel en 1,8 miljoen ton uit de

omliggende pOlders en uit kwelwater van de Waddenzee. Tweederde deel van de
belasting

wordt

dus

veroorzaakt

door

de

(interJnationale

Rijnproblematiek.

De

besluitvorming heeft geresulteerd in een voorgestelde aanpak bij de Franse kalimijnen
met een effectieve vermindering van de zoutlast op de Ijsselmeer van 0,6 miljoen

ton.jaar'. Aan het Rijn-zou tverdrag zijn enkele maatregelen in Nederland gekoppeld.
Onderzocht is waar de zoutlast van de omliggende polders vandaan komt. Hierbij blijkt
dat uitslag van brak polderwater uit de Wieringermeerpolder voor een jaarlijkse last van
0,8 miljoen ton zorgt en derhalve een aanzienlijk aandeel op de zoutbalans inneemt . Het
uitslaan van dit polderwater kan ook plaats vinden op de Waddenzee, zodat een
structurele vermindering van de

(Witteveen

zoutlast

in het

Ijsselmeer bereikt

kan

worden

+ Bos, 19891. Deze eenvoudige deeloplos'iing maakt integraal deel uit van

het Rijn -z outverdrag. De provincie Noord -Holland heeft een voortrekkersrol hiervoor op
zich genomen en is voornemens om eind 1994 het water uit de Wieringermeer direkt op
de Waddenzee te doen lozen. Oe benodige financiën voor het veranderen van de
waterhuishouding binnen de Wieringermeer met een pijpleiding naar de Waddenzee,
kunnen niet verhaald worden op de ingezetenen van deze polder, daar er geen eigen
reden is om de waterhuishouding te willen veranderen. In het Rijn -zoutverdrag zijn de
aktiviteiten rond de kalimijnen en de Wieringermeer aan elkaar gekoppeld en de hiervoor
benodigde

financiën

komen

beschikbaar

bij

uitvoering

van

beide

elementen.

Tegelijkertijd speelt rond het uitslagwater van de Flevopolders recent een nieuw
probleem. Tot voor kort vond driekwart van de uitslag van (brak) polderwater plaats op
het Markermeer. Door het ontwerpen van een efficiëntere manier van bemaling, wordt
nu met automatisch gestuurde gemalen het polderwater voor een groot deel op het
Ijsselmeer gebracht (waarmee onbedoeld het Markermeer minder zout ontvangt). Dit

betekent een kostenbesparing bij het Heemraadschap' Fleverwaard, maar tegelijkertijd
een extra zoutlast op het Ijsselmeer van ongeveer 0,2 miljoen ton per jaar. Door deze
(financiële) vooruitgang op loeaal niveau ontstaat er een tegenwerking van het integrale
beleid

op

regionaal

en

internationaal

niveau.

Dit

geeft

duidelijk aan

dat

voor

deelproblemen wel oplossingen gevonden kunnen worden op locaal niveau, maar dat de
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afstemming van de maatregelen op (boven)regionaal niveau plaats moet vinden,

Dezelfde redenatie is van toepassing op nutriënten en milieuvreemde stoffen (zoals olie,
zware metalen, organische koolwaterstoffen, bestrijdingsmiddelen), aangezien deze niet
op het Ijsselmeer ontstaan. De aanvoer komt voor een groot deel van de Ijssel, zodat
het Rijnaktieprogramma een belangrijk aandeel kan bieden in de verbetering van de
kwaliteit van het water en de waterbodem in het Ijsselmeer. De overige aanvoer van
deze stoffen kan slechts verminderen als bijv, het landbouwbeleid zodanig omgevormd
wordt dat geen meststoffen en bestrijdingsmiddelen meer kunnen uitspoelen, of als de
effluentlozingen zodanig gezuiverd zijn dat ze geen overlast kunnen veroorzaken, Beleid
en beheer voor het watersysteem stelt dus eisen aan de oorsprong van de stoffen in
het aangevoerde water: bijv. aan de kalimijnen in Frankrijk, maar ook aan de akkers in
Salland, de maisvelden in de Gelderse Vallei, de industrie in Zwolle, de waterzuivering
in Amersfoort en de diepe polders in Noord -Holland. De werkelijke oplossingen met
betrekking tot de waterkwaliteitsproblematiek kunnen derhalve niet alleen binnen het
(regionale)

reservoir

IJsselmeergebied,

maar

moeten

vooral

buiten

het

systeem

(bovenregionaal) gevonden worden.

De complexe problematiek van het IJsselmeergebied kent echter wel enige oplossingen
voor andere problemen, Het gaat vooral om de afstemming van functies binnen het
systeem en het ontwerpen van een zonering in deze functies (OHV, 1990; Kuijpers &
van der Veen, 1991). De relaties ecologie-recreatie, recreatie-scheepvaart, recreatievisserij en ecologie-visserij kunnen hierbij genoemd worden. De oever is dan een zone
waar de functies natuur, recreatie en visserij elkaar raken. Hiervoor is het nodig te
beschikken

over

een

integrale

visie

op

het

gebied,

waarin

alle

functies

een

maatschappelijk afgewogen kans krijgen. Bij de bestuurlijke oplossingen zal aangeduid
worden welke werkwijze hierbij mogelijk is.

Ten slotte bestaat er de mogelijkheid om het watersysteem verdergaand hydrologisch
te

compartimenteren.

Door

gedifferentieerde doelstellingen voor

de

verschillende

compartimenten op te stellen, worden voor het realiseren van de functies oplossingen
technisch mogelijk. Zo is de goede waterkwaliteit in de geïsoleerde Gouwzee een
indicatie dat het Markermeer bij een goed beheer ook deze kwaliteit kan verkrijgen.
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Door het aanleggen van een tweede Oostvaardersdijk kan bereikt worden dat het
uitslagwater van de Flevopolders en water uit de randmeren rechtstreeks naar het
Noordzeekanaal stroomt en wordt bovendien een aparte vaarroute Amsterdam-Lelystad
aangelegd. Het overblijvende Markermeer kan dan optimaal gebruikt worden door de
overige functies. In dit meer zou o.a. de grote strategische drinkwatervoorraad van
west-Nederland opgeslagen kunnen worden. Ook hierbij geldt weer dat een verdergaande compartimentering afgewogen moet worden in een bovenregionaal verband.
Bijvoorbeeld moet de ecologische winst van een waterkwaliteitsverbetering afgezet
worden tegen het verlies door het opwerpen van nieuwe barrieres in het systeem.

4.2

Bestuurlijke oplossingen

Uit het voorgaande wordt duidelijk dat de oplossing van de waterkwaliteitsproblematiek
voor het watersysteem IJsselmeergebied een geheel andere is dan de afstemming van
functies op het systeem zelf. Bij de waterkwaliteit is vervolgens een tweedeling aan te
geven in de ongewenste aanvoer van stoffen uit de direkt omliggende polders en de
aanvoer vanuit verder weg liggende gebieden. In het laatste geval kunnen de direct
betrokken publieke en private actoren bij het beleid en het beheer van het Ijsselmeer
zelf weinig maatregelen treffen. Dit zal op nationaal of zelfs op internationaal niveau
verricht moeten

worden.

De

Rijksoverheid

moet

hierbij als

gesprekspartners in

internationaal overleg functioneren en het beleidskader voor de uitvoerende taken
vaststellen. Met betrekking tot het uitslagwater van aangrenzende polders kunnen
regionale actoren in samenspraak met de locale actoren oplossingen aandragen, waarbij
bestaande en nieuwe problemen opgelost moeten worden in technische en financiële
zin.

Voor

het afstemmen

van

de

verschillende

gebruiksfuncties op

en

rondom

het

IJsselmeergebied beschikken de betrokken publieke en private actoren in beginsel over
voldoende instrumenten om tot een gezamelijke oplossing van de problematiek te
komen. De COMIJS heeft dit niet kunnen bewerkstelligen. Toch hebben we in de
voorgaande paragraaf geconstateerd dat voor het watersysteem een hiertoe vereist
integraal strategisch beleidskader gemist
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wordt,

waardoor de de afstemming en

coördinatie tussen de betrokken actoren marginaal is. Om tot een meer samenhangend
beleid voor grote wateren te komen, wordt sinds het begin van de jaren tachtig in
verschillende Zeeuwse wateren wel gewerkt met het

instrument van een integraal

beleidsplan (van der Veen et al., 1991 al. Dit is "een document waarin de in een
bepaald territoir relevante functies en belangen integraal zijn afgewogen en waarin de

uit die afweging resulterende beleidsdoelstellingen alsmede de grote lijnen van de
uitoefening van bevoegdheden door de betrokken overheden ter realisering van de

beleidsdoelstellingen zijn vermeld" (Min. V&W, 19821. Een integraal beleidsplan is dan
ook het kader waarin alle relevante beleidssectoren (ruimtelijke ordening, waterbeheer,
natuur en landschap. milieubeleid, recreatie, etc.) en alle beleidsniveaus bij elkaar
worden gebracht om tot een samenhangend geheel te worden gesmeed. Door de

betrokken actoren wordt een stuurgroep ingesteld die tot taak krijgt om het integraal
beleidsplan op te stellen en vervolgens toe te zien op te uitvoering. Bij de vaststelling
van het integrale beleidsplan wordt door de betrokken actoren tevens een bestuursovereenkomst afgesloten waarin de deelnemende partijen afspraken maken over de
uitvoering van het plan. In een aantal gevallen hebben de betrokken partijen in een

bestuursovereenkomst vastgelegd dat zij elke handeling die betrekking heeft op het
betreffende grote water zullen voorleggen aan de stuurgroep. De stuurgroep heeft

vervolgens de taak om te toetsen of de betreffende handeling op grond van het
vastgestelde beleidsplan is toegestaan. De partijen leggen zich neer bij een uitspraak
van de stuurgroep. Op deze wijze vindt ook na de vaststelling van het plan een actieve

afstemming tussen alle betrokken partijen plaats. Er kan dan ook worden geconcludeerd
dat onder de juiste condities een integraal beleidsplan de mogelijkheid biedt om tot een
integraal strategisch beleidskader voor alle betrokken partijen te komen (van der Veen
et al., 1991bl. Mogelijk dat het ontwerp-Interprovinciaal Beleidsplan IJsselmeergebied
een juiste conditie vormt om alsnog te starten met een integraal beleidsplan voor het

IJsselmeergebied .

5

DISCUSSIE

Het watersysteem IJsselmeergebied is als fysisch systeem redelijk eenvoudig, doch als
beleidsgebied uiterst complex want vele en van elkaar verschillende functies moeten
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gecombineerd

worden.

Voor

iedere

functie

is

mÎnstens

één

type

organisatie

verantwoordelijk, meestal met vertegenwoordigers op nationaal, provinciaal en locaal
niveau. De algemene conclusie uit deze studie luidt dat vele tegengestelde belangen
binnen en buiten het systeem aanwezig zijn en dat geen afstemmingskader tussen de
conflicterende belangen gegeven wordt. Door enkele voorbeelden uit te werken, zijn de
problemen in de afstemming van de verschillende functies en de verschillende bestuurs lagen aangegeven. In de toekomst moet tot een actieve afstemming en coördinatie
worden gekomen met betrekking tot het handhaven en het ontwikkelen van de diverse
(tegenstrijdige) functies tussen alle direct bij het beleid en

het beheer van het

IJsselmeergebied betrokken publieke en private actoren. De ervaringen in verschillende
Zeeuwse wateren met een integraal beleidsplan en een stuurgroep met bevoegdheden
bieden een wenkend perspectief.

Bij

de

analyse

van

de

achterliggende

problemen

blijken

in

het

watersysteem

IJsselmeergebied drie niveau's van integraal waterbeheer aanwezig te zijn.
Het interne niveau. Hierbij wordt de problematiek bedoeld in de afstemming
tussen de actoren binnen het watersysteem, zoals recreatie , visserij, scheepvaart
en ecologische oeverontwikkeling. Dit zijn dus de locale en regionale problemen
binnen het watersysteem.
Het

externe

niveau.

veroorzaakt worden

Dit

beleidsveld

heeft

betrekking

op

door niet-systeemgebonden oorzaken.

problemen
Als

die

voorbeelden

gelden de eutrofiëring en zoutbelasting van het systeem, waarbij vooral op
bovenregionaal niveau acties genomen moeten worden. Gezien de mogelijkheden
tot beinvloeding kan hierbinnen nog een onderverdeling gemaakt worden in:

•

het directe externe niveau (regionaal) waarbinnen bijv. de omliggende
polders van invloed zijn op het watersysteem en in integraal verband een
directe relatÎe bezitten die te beïnvloeden is door regionale organisaties;

•

het indirecte externe niveau (bovenregionaal tot internationaal), waarop de
actoren

op

het

terrein

van

het

integraal

waterbeheer

binnen

het

watersysteem nauwelijks invloed kunnen uitoefenen.
Dit overzicht geeft tevens de mogelijkheden voor integraal waterbeheer aan. Hoe meer
functies met tegenstrijdige belangen het watersysteem bezit, hoe gecompliceerder het
overleg tot een integraal waterbeheer is, en hoe verder het watersysteem van de
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oorsprong van het water af ligt, hoe gecompliceerder de oplossingen zijn. Vooral dit
laatste

item is

voor het

IJsselmeergebied een groot probleem.

Zolang

er geen

oplossingen gevonden worden op het bovenregionaal niveau (indirekt extern), blijft het
systeem een reservoir dat in afwachting is van het correcte beheer in waterkwaliteit
buiten het systeem . Voor het IJsselmeergebied zullen extern locale maatregelen
getroffen moeten

worden, die structureel en

fundamenteel zijn. De gebruikelijke

werkwijze van het op steeds grotere wateren lozen van lokale bronnen van vervuiling
(bijv. effluent RWZI'sl. verplaatst het feitelijke probleem naar Ijsselmeer en Noordzee.
Ingrijpende veranderingen op het

land

zijn

noodzakelijk,

waarmee

het

integraal

waterbeheer verandert in een algemeen systeembeheer van een stroomgebied inclusief
het beheer op het land en de oever.
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ORGANISEREN VOOR ORCHIDEEEN! PROEFPROJECT BUFFERZONE ZWANENWATER

P. Holtes

SAMENVA TTING

Een efficiënte projectplanning wordt bevorderd door een gefaseerde aanpak. Daarom is het
integrale project Zwanenwater onderverdeeld in een initiatiefase, concretiseringsfase,
detailleringsfase, uitvoeringsfase en beheerfase. Op basis daarvan worden de activiteiten
en behaalde mijlpalen besproken. De uitwerking van het korte termijn milieu- en

waterbeleid mondt uit in twee doelstellingen: bestrijding van 111 de verdroging en 121
eutrofiëring. Voor de realisatie van de eerste doelstelling wordt de inrichting uitgewerkt van

een bufferzone tussen het hoger gelegen natuurgebied en het lager gelegen agrarisch
gebied. De tweede doelstelling wordt gerealiseerd middels het wegbaggeren van de
nutriëntenrijke bagger in de duinplassen.
Bij de uitwerking van het integrale proefproject "Bufferzone Zwanenwater" zijn veel partijen
betrokken. Daarnaast bestaat het project uit veel deel-projecten die nod ig zijn om de
verschillende geplande mijlpalen te behalen.
De in dit project opgedane ervaringen inclusief een sterkte / zwakte analyse rechtvaardigt
de conclusie dat de haalbaarheid van integraal- waterbeheer -projecten grotendeels te maken
hebben met projectmanagement.

SITUATIE EN PROBLEMEN

1.1

Ecologische situatie

Het Zwanenwater is een 555 ha. groot natuurgebied in de duinen ten zuiden van

Callantsoog. Het is een betrekkelijk jong duingebied, ontstaan aan het eind van de 16e
eeuw. Ze zijn deels spontaan, deels o.i.v. de mens ontstaan. Als een van de weinige
duingebieden vindt er geen winn ing van grondwater plaats. Het gebied kan in twee delen
onderverdeeld worden:
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a.

De droge duinen bestaan uit de droge helmduinen van de zeereep, de droge
duingraslanden van de middenduinen en de uitgeloogde binnenduinen met

duinheidebegroeiingen. Dit deelgebied wordt niet beïnvloed door grondwater en valt
buiten de werkingssfeer van het proefproject.
b.

De vochtige duinvalleien. Opvallende elementen hierin zijn de twee duinmeren,

welke gerekend worden tot de grootste van Noord-West Europa. De valleien
herbergen

naast

de

duinmeren,

vochtige

graslanden,

riet·

en

ruigtland,

wilgenstruweel en vochtige duinheide. Dankzij het microreliëf in de valleien is er een
grote variatie in milieutypen en plantensoorten. Voor Nederland zeldzame soorten
zijn; Parnassia, maanvarentje en orchideeën zoals harlekijn orchis, vleeskleurige
orchis en welriekende nachtorchis.
Valleibegroeiingen zoals in het Zwanenwater zijn, met uitzondering van de
Waddeneilanden en Voorne, in het overig Nederlands duingebied geheel verdwenen
door de grondwateronttrekkingen.
De duinvalleien bieden ook aan tal van van min of meer zeldzame vogelsoorten

foerageer- en broedgelegenheid. De bekendste hiervan is de lepelaar, maar ook
zeldzame rietvogels en roofvogels vinden in het Zwanenwater een geschikt biotoop.
Ornithologisch is het Zwanenwater één der meest waardevolle gebieden van Westen Midden Europa. Op basis van de ornthologische· en floristische kwaliteiten is het
internationaal erkend als wetland.

1.2

Het

Waterhuishoudkundige problemen

Zwanenwater

is

een

geïsoleerde

waterstaatkundige

eenheid.

De

freatische

grondwaterstanden variëren tussen circa 2,30m en 2,80m plus N.A.P. De polderpeilen in

de omringende polders variëren tussen N.A.P. -0,50m en -0, 75m N.A.P. De meren worden
uitsluitend van water voorzien door neerslag. Het aflaten van overtollig oppervlaktewater
vindt uitsluitend in natte winterperioden plaats. Overstroming van de voedselarme en zure
duinvalleien met voedselrijk oppervlaktewater van de duinmeren wordt zo voorkomen.

In de afgelopen jaren zijn in de aangrenzende polders voor de bollenteelt, graslandpercelen
gescheurd en gedraineerd en zijn de polderpeilen verlaagd. In 1989 is een verkennende
studie uitgevoerd naar de relatie tussen slootpeilen in de polder Callantsoog en de
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grondwaterstand in het natuurgebied Zwanenwater. Deze studie leidde tot de conclusie
dat een verlaging van het permanente gemiddelde polderpeil in de aangrenzende agrarische
polders een toename van de wegzijging en een permanente verlaging van het gemiddelde
grondwaterpeil

in

het

Zwanenwater

veroorzaakt.

De

invloed

op

de

ondiepe

grondwaterstand strekt zich uit tot een breedte van één tot enkele kilometers in het
gebied. Voor de vochtige duinvalleien heeft dit tot gevolg gehad dat de freatische
grondwaterstand met

10 tot 20 cm is gedaald. Een ander probleem vormt de

waterkwaliteit van de duinmeren. In de eertijds heldere duinmeren ligt, waarschijnlijk mede
als gevolg van de zure depositie en versnelde mineralisatie veroorzaakt door verdroging,
een dikke laag eutrofe bagger. Dit is een van de hoofdoorzaken van de vertroebeling en
algenbloei in de duinmeren. Met name het totaal stikstof- en fosfaatgehalte voldoen niet
aan de ecologische normdoelstellingen voor duinwateren. Beide problemen beïnvloeden de
natuurwaarden nadelig.

2

2.1

PROJECTAANPAK

Projectorganisatie

In het kader van de uitvoering van het waterhuishoudingsplan, nam de provincie begin
1990 de projectleiding op zich. Ter begeleiding is een ambtelijke werkgroep ingesteld,
samengesteld uit vertegenwoordigers van de instanties, die direct of indirect betrokken zijn
bij het waterhuishoudkundig systeem van het Zwanenwater. Deze ambtelijke werkgroep
begeleidt niet alleen de technische uitwerking van de hydrogische buffer, maar vormt
tevens een communicatieplatform voor de integrale benadering van de problematiek.

2.2

Vertaling beleidsdoelstellingen in een plan van aanpak

Als tweede activiteit van de concretiseringsfase stond het maken van een plan van aanpak
of projectplan op het programma. Verschillende activiteiten zijn opgestart die beschouwd
moeten worden als concrete vertalingen van de geformuleerde beleidsdoelstellingen. Er is
een uitgangsdocument opgesteld met als onderdelen; een nadere probleembeschrijving, de
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planning van nader onderzoek, de formulering van een oplossingsrichting en de
strategiebepaling .
De probleemverkenning is op twee manieren benaderd:
er is een inventarisatie en compilatie uitgevoerd van de in de verschillende relevante
plannen en nota's genoemde problemen, wensen en eisen teneinde tot een integrale
oplossing te kunnen komen,
er is een onderzoek verricht naar de mate van verdroging.
Voor de inventarisatie en compilatie zijn in totaal 17 rijks·, provinciale-, gemeentelijkewaterschapsplannen en nota's alsook beheersnota van de natuurbeheerder gescreend op
voor het Zwanenwater relevante beleidsuitspraken. Uit de beleids-analyse blijkt dat het
probleem

van

het

spanningsveld

tussen

het

Zwanenwater

met

zijn

natuurlijke

afwateringsgradiënt enerzijds en de agrarische produktiefunktie van het aangrenzende
poldergebied anderzijds, algemeen wordt onderkend. Alle nota's en plannen geven aan dat
de overmatige wegzijging naar de polders een halt moet worden toegeroepen en de
verdroging van het Zwanenwater moet worden voorkomen.

2.3

Uitgangspunten en doelstellingen

Op basis van de inventarisatie en compilatie van beleidsnota's en plannen heeft de
werkgroep de uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd. De belangrijkste zijn:
bevordering van de ontwikkeling van natuurwaarden op de langere termijn,
scheiding van de functies intensieve landbouw en natuur middels de inrichting van
een bufferzone,
tegengaan van overmatige wegzijging en de daaruit voortvloeiende verdroging,
scheppen van mogelijkheden tot efficiënt waterhuishoudkundig beheer in het
Zwanenwater ,
herstel van de hydrologische a-biotische randvoorwaarden, zoals de natuurlijke
grondwaterstroming en kwelgradiënt,
mogelijk hergebruik afstramend gebiedseigen (grond-) water.
De mate van verdroging van het gebied is vastgesteld middels bestudering van de
aanwezige hydrologische- én ecologische informatie.
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Uit

gevoeligheidsberekeningen

en

analyses

van

de

beschikbare

gegevens

van

grondwaterstanden en oppervlaktewaterpeilen blijkt dat de freatische grondwaterstand van
het Zwanenwater in sterke mate wordt beïnvloed door de peilen van de omliggende
polders, Hoewel vergel ijkbare ecologische datareeksen van de vegetatie ontbreken, kan op
basis van onder andere waarnemingen van de beheerder van het Zwanenwater
geconcludeerd worden dat het Zwanenwater uitermate verdrogingsgevoelig is en dat van
een natuurlijke vochtgradiënt de laatste jaren geen sprake meer is.

Met de

in

het

projectplan

beoogde

maatregelen

wordt een

stand-still

van

het

verdrogingsproces bewerkstelligd en wellicht ook een verbetering. Daarom is besloten het
projekt voort te zetten. Duidelijk was dat meer hydrologisch onderzoek noodzakelijk is, om
het effect van de beoogde maatregelen voldoende in kaart te brengen. Met dat doel zijn
gelijktijdig opdrachten verleend voor een hydrologische- en hydrochemische kartering en
een hydrologische computerschematisatie. Tevens zijn een aantal aanvullende boringen
verricht om de leemtes in de kennis omtrent de geo-hydrologische opbouw van het gebied
te vullen.

2.4

Aanpak/Strategie

De regeringsbeslissing over het Natuurbeleidsplan fNBP) heeft een belangrijke rol gespeeld
bij de bepaling van de aanpak van de verdrogingsproblematiek en de te volgen strategie.
Het plan van aanpak moet o.a. gerealiseerd worden via de uitvoering van per regio
ingedeelde werken en thematische deel -projecten. Voor wat betreft het Zwanenwater en
omgeving is er, naast de uitwerking van het bufferbeleid c.q. het natuurontwikkelingsbeleid
uit het NBP, sprake van een gebiedsgericht milieu- en waterbeleid voor een termijn van de
eerstkomende vier jaar . Daarom is gekozen voor een tweesparige aanpak:
voor

de

lange

termijn

uitwerking

van

het

NBP

door

realisatie

van

natuurontwikkelingsgebieden c.q . bufferbeleid,
voor de korte termijn gebiedsgericht milieu- en waterbeleid door aanpak van de
verdroging middels de aanleg van een hoogwaterzone aan de landzijde van het
natuurgebied en eutrofjëringsbestrijding in de duinmeren door baggeren.
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Door een heldere formulering van de doelstellingen in deze fase, wordt het projekt en de
gewenste produkten feitelijk begrensd. In principe zjjn de twee gewenste eindprodukten:
de aanleg van een hoogwaterzone en
het baggeren van de duinmeren .
Het deel-projekt "Baggeren duinmeren" ligt in de beheersfeer. Natuurmonumenten, de
beheerder van het Zwanenwater, heeft hierin het voortouw. Daarom blijft dit deel-projekt
hier verder buiten beschouwing. De concretiseringsfase van het deel-projekt hydrologische
bufferzone Zwanenwater is afgesloten met afspraken over de voorfinanciering van het
vooronderzoek.

3

DE DETAILLERINGSFASE

Vanuit het oogpunt van projectmanagement moet in de detaileringsfase het concrete
projectprodukt ontwikkeld worden: vergaande reductie van de verdroging middels
vermindering van de wegzijging. Het laatste kan door de aanleg van een hydrologische

bufferzone.

Hydrologische modelstudie
Oe hydrologische modelstudie geeft niet alleen nadere theoretische informatie over de
omvang van de verdroging maar ook de effecten van technische ingrepen kunnen worden

doorgerekend. Omdat de opdrachten voor de hydrologische- en hydrochemische kartering
en de aanvullende boringen gelijktijdig zijn gegeven, is een optimale modelschematisatie
mogelijk. In eerste instantie zijn drie verschillende scenario's doorgerekend:

het opzetten van het peil in de gehele polder;
het instellen van een 100 meter brede zone met een hoog peil;
en het aanbrengen van een waterdicht scherm.
Uit het modelonderzoek blijkt dat geen van de maatregelen de oorspronkelijke situatie
helemaal hersteld. Vanwege de praktische bezwaren en fysische beperkingen zijn de
verschillen bij realisatie van een buffer in wat voor vorm dan ook gering. De studie geeft
tevens aan dat een hoogwatersloot een alternatief is voor de 100 m brede bufferzone.

Op grond van de modelstudie heeft de werkgroep in de detaillerings!ase besloten het deelproject "Bufferzone" verder uit te werken. Gekozen is voor een uitwerkingsvariant die
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minimaal een termijn van 10 à 20 jaar mee kan.

Haalbaarheidsonderzoek
Het haalbaarheidsonderzoek is de volgende mijlpaal in de planning van de detailleringsfase.
Uit de projectfasering blijkt ook bijdrage vanuit de ruimtelijke ordeningssector.
De noordzijde van het Zwanenwater heeft reeds een aankoopstatus in het kader van de
relatienota. Als uitwerking van het NBP zal de provincie hier op korte termijn de begrenzing
van het natuurontwikkelingsgebied regelen. Natuurmonumenten heeft al veel gronden in
eigendom en voert een actief aankoop beleid. Daarom is daar gekozen voor de uitwerking
van een brede hydrologische bufferzone.
Aan de oostzijde ligt de zaak complexer. Alle gronden in de binnenduinrandzone zijn
inmiddels omgezet tot bollenland. Een begrenzingsvoorstel voor een strook voor
natuurontwikkeling is nog volop in discussie. Daarom valt de keuze in eerste instantie op
de aanleg van een hoogwatersloot. Conservering van water in de bufferzone of een
randsloot blijkt sterk afhankelijk van de doorlatendheid van het bovenste watervoerend
pakket en de drainageweerstanden van de aan het duingebied grenzende polders. Dit
betekent opnieuw aanvullend onderzoek in de vorm van een zevental boringen, bepaling
van

het doorlaatvermogen van de gronden en

inventarisatie van het aanwezige

drainagesysteem in het veld. De conclusie daarvan is dat zonder aanvullende maatregelen
in de vorm van een scherm langs de randsloot, slechts een peilverhoging van 15 cm
mogelijk is in plaats van de beoogde 75 cm. Er moet daarom een afdichting langs 3,5
kilometer hoogwatersloot aan de oostzijde van het Zwanenwater plaatsvinden om het hoge
peil in de sloot kunnen handhaven. Gekozen is voor een foliescherm dat aan de onderzijde
aansluit op een slecht waterdoorlatende kleilaag die op geringe diepte onder het gehele
gebied ligt.

4

KNELPUNTEN

Ondanks de nodige inspanningen van diverse zijden, is het project april 1992 nog niet in
uitvoering genomen. Voor de verschillende beheersvarianten zijn een groot aantal
knelpunten aan het licht gebracht, waarvoor naar oplossingen moet worden gezocht.
Allerlei alternatieven zijn besproken en sommige doorgerekend met behulp van het
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hydrologisch model. Voorbee lden zijn de plaatsing van een scherm in het gebied van het
Zwanenwater en de variant om niet over de gehele lengte, maar slechts

over een gedeelte

van de oostzijde een hoogwatersloot in te richten.

Het gevaar van de geschetste werkwijze is, dat er bij het opduiken van knelpunten iedere
keer opnieuw op ad hoc basis wordt besloten tot wijzigen en uitwerking van nieuwe
varianten. Los van het feit dat men zich bij het maken van keuzes al gauw laat leiden door
argumenten vanuit de eigen positie, kan het ook tot ongewenste vertraging leiden. Vanuit

het oogpunt van beheersbaarheid van het projekt is dit een slechte

zaak.

De

projectbeheersing vergt dat planning en voortgang worden bewaakt.

Een secundair probleem is het kostenaspect en de financiering van het projekt. Circa.
12.000 m 2 foliescherm brengen een, ten opzÎchte van de subsidieaanvrage, onvoorzÎene
kostenverhoging van zo'n drie en halve ton met zich mee. De toegezegde 50% subsidie
in het kader van het fonds "Proefprojecten Verdroging" reikt maar tot een maximum van

f 270.000, -. De principiële instemming van de bestuurders over een kostenbijdrage, welke
in verhouding staat tot de taken en of belangen van de verschillende bij het projekt
betrokken instanties, komt zo ook op de tocht te staan. Bovendien is er van de zijde van

de subsidieverstrekker gesteld dat het project in 1992 begonnen moet zijn. De bij de
subsidie betrokken ministeries kunnen namelijk in het kader van de comptabiliteitswet geen
gelden overhevelen naar het volgend jaar. De uitvoering kan dus niet alsmaar worden
uitgesteld, totdat alles tot in den treure is uitgezocht. Voor een snelle uitvoering zal er op
zo optimaal mogelijk wijze gewerkt moeten worden teneinde tot keuzes te komen en
knelpunten op te lossen.

5

BIJSTURING

Rekeninghoudend met het voorgaande is de werkgroep accoord gegaan met een bijstelling
van het project alvorens te komen tot het verder bestekskiaar maken van het project.
Daartoe zal /zullen:
...

het project worden begrensd aan de hand van de doelstellingen. Met name het
gewenste resultaat zal nog eens kritisch worden geformuleerd;

•

het projectgebied worden onderverdeeld in drie deelgebieden te weten: noordzijde
en twee gedeelten aan de oostzijde;
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•

objectieve criteri a worden geformuleerd waaraan het gewenste eindprodukt /resultaat
wordt getoetst;

•

voor ieder deelgebied afzonderlijk een keuze worden gemaakt uit de onderzochte
beheersvarianten;

•

het planningschema voor het totale project herzien moeten worden zodat duidelijk
wordt wanneer welke inzet van welke instantie wordt verwacht.

Afgesproken is om als eerste beheersvarianten te wijzigingen wanneer het onderzoek
daartoe aanleiding geeft .

6

STERKTE-/ZWAKTEPUNTEN

Een van de sterke punten van het deel -project "Bufferzone" is dat alle sectoren en
beleidsvelden vóór herstelinvesteringen ten behoeve van versterking van het milieu zijn.
Dat is gebleken uit de beleidsanalyse van de relevante nota's en plannen. Versterking van
het gebied op korte termijn blijkt echter uitsluitend mogelijk via twee sporen: de aanleg van
een hoogwaterzone en het baggeren van de duinmeren. De relatie tussen beide
maatregelen is niet onderzocht en evenmin is er een prioriteitsstelling gegeven.

Een sterk punt vormt ook het aanvullende hydrologische onderzoek, waarmee de effecten
van de voorgenomen maatregelen kunnen worden onderzocht. Een nadeel van het
tegengaan van de verdroging is dat de inmiddels onder invloed van het verdrogingsproces
gemineraliseerde bodemhumus en plantenresten vrijgekomen voedingsstoffen als stikstof
en fosfaat beschikbaar komen. Zonder aanvullende beheersmaatregelen kan er een
averechts effect zijn.

Een sterk punt vormt ook het draagvlak voor de financiering. AI vrij s(1el zijn op rijks - en
regionaal niveau medefinanciers worden gevonden. Daarentegen speelt de snelheid
waarmee de subsidieaanvraag is ingediend het project nu parten . De aanvraag is gebaseerd
op onvoldoende vooronderzoek terwijl de subsidieverlener o.a. qua tijd stringente
voorwaarden hanteert. Iedereen wil graag een goed eindprodukt maar daar hangt wel een
ander prijskaartje aan dan waarmee eerder is geadverteerd.
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Een sterk punt vormt ook de rechtstreekse inbreng van het sector- en facetbeleid. Helaas
worden niet in alle betrokken sectoren de benodigde maatregelen even snel uitgevoerd als
de technische uitwerking van het plan van aanpak. Een voorbeeld zijn de benodigde
wijzigingen

in

het

bestemmingsplan

of

de

definitieve

begrenzing

van

het

natuurontwikkelingsgebied . Wanneer er echter geen aankooptitel is om gronden te
verwerven, kunnen geen gronden gekocht worden en kan ook niet tot uitvoering
overgegaan worden.

Als laatste sterkte /zwakte punt dient de communicatie genoemd te worden. In het kader
van het project Zwanenwater wordt daar veel energie in gestoken. Veel betrokkenen
betekent ook veel informatie verstrekke n. Maar wanneer moet aan wie op welk niveau
informatie verstrekt worden? Om het nog maar niet te hebben over de eigen rol van de
pers in het communicatie -proces. Tot op heden zijn de belanghebbende agrariërs uitsluitend
bij het project betrokken via hun vertegenwoordigers in het waterschapsbestuur en het
gemeentebestuur. Had niet reeds in de detailleringsfase een communicatieplatform moeten
worden ingesteld? Kan een dergelijk platform niet allerlei problemen in de uitvoeringsfase
voorkomen?

7

CONCLUSIES

Het proefproject "Bufferzone Zwanenwater" heeft tot dusver tot de volgende conclusies
geleid:

•

de realisatie van projecten op het gebied van integraal waterbeheer is een
managementprobleem; zij kunnen slechts gerealiseerd worden nadat doelbewust
mensen, werkprocessen en organisaties er op zijn ingericht;

•

het gebrek aan de mogelijkheid tot overheveling van rijksgelden naar de komende
jaren, beperkt de kwaliteit van integraal waterbeheer projecten;

•
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niet alle projecten integraal waterbeheer worden even integraal bekeken.

INTEGRAAL WATERBEHEER IN DE POLDER WaRMER, JISP EN NEK

W. Fieggen

SAMENVATTING

In de polder Warmer, Jisp en Nek is het hoogheemraadschap in het begin van de
jaren

tachtig

begonnen

met

activiteiten

op

het

gebied

van

de

eutrofiëringsbestrijding. Beschreven wordt hoe deze activiteiten zich ontwikkelden
in de richting van integraal waterbeheer. Daarbij worden de wisselwerkingen met
de ontwikkelingen in het landelijke beleid aangegeven. Een vooralsnog belangrijk

knelpunt bij de effectuering van het beleid ligt in de financiering, een gebied
waarop regionale en landelijke instanties elkaar moeilijk vinden.

INLEIDING

Tussen beleid en beheer bestaat vaak een spanningsveld. In het volgende zal dit
aan het voorbeeld van de polder Warmer, Jisp en Nek worden beschreven. Deze
polder ligt tussen Wormerveer, Purmerend en de droogmakerij De Beemster en
maakt deel

uit

van

het

Noordhollandse veenweidegebied.

Aan

deze

polder

besteedde het hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemerland
en Westfriesland als eerste aandacht in het kader van een regionaal project gericht
op

het

bestrijden

van

overmatige

algenontwikkeling.

In

grote

lijnen

wordt

geschetst hoe het beleid was in het begin van de jaren tachtig, wat aandacht had
bij het beheer en waarom. Vervolgens komt aan de orde hoe het beleid zich
ontwikkelde en hoe het beheer daarop met meer of minder succes inspeelde. Als
afsluiting wordt kort ingegaan op de achterliggende problemen bij het realiseren
van het beleid en de richtingen waarin oplossingen worden gezocht.
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2

BELEID EN BEHEER IN BEGIN JAREN TACHTIG

Centraal in het beleid in het begin van de jaren tachtig stond het begrip
basiskwaliteit, geintroduceerd in het IMP-Water 1980 - 1984 (Ministerie van
Verkeer en Waterstaat,

1981 I. Dit was een minimum kwaliteits -doelstelling,

waaraan op korte termijn alle Nederlandse wateren zouden moeten voldoen. Het
begrip werd geconcretiseerd in normen voor onder andere doorzicht, chlorofyl en
nutriënten, waarbij de normen voor nutriënten alleen voor stagnante wateren

gelden. In het fosfaatbeleid werd gekozen voor een aanpak langs twee wegen:
invoering van fosfaat *verwijdering bij afvalwaterlozingen die duidelijk eutrofiëringsverschijnselen tot gevolg hebben en vervanging van fosfaten in wasmiddelen door
minder bezwaarlijke stoffen (Ministerie van Verkeer en Waterstaat. 1981) .

Bij het Hoogheemraadschap van de Uitwaterende Sluizen in Kennemer-Iand en
Westfriesland stond in deze tijd de realisering van het minimum pakket aan
zuiveringtechnische maatregelen bij het actieve beheer centraal, omdat op dit
gebied nog een aanzienlijke achterstand moest worden weggewerkt. Bij het
passieve

beheer

was

er

daarnaast

vanzelfsprekend

ook

aandacht

voor

microverontreinigingen en voor de eutrofiëring. Als uitvloeisel van het laatste

verscheen in 1981 het rapport Algenontwikkeling (Hoogheemraadschap, 1981 I.
Dit rapport concludeert dat er nog geen aanleiding was om op dit gebied algemene

maatregelen voor te
worden

op

stellen.

regionale studies.

Beheersmaatregelen konden slechts
Het

gefundeerd

rapport signaleert ook de extreem

hoge

algenontwikkeling in de plassen De Poel en Het Zwet in de polder Wormer, Jisp en
Nek.

3

In

ACTIVITEITEN IN DE POLDER WORMER, JISP EN NEK?

het

begin

van

de

jaren

tachtig

werkte

het

hoogheemraadschap

in

projectonderzoek samen met de vakgroep Technisch Milieubeheer van de afdeling
Chemische Technologie

van de Universiteit Twente. In dit kader werden de

oorzaken van de algenontwikkeling in de polder Warmer, Jisp en Nek onderzocht,
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alsook de maatregelen om deze te beperken. Motieven om deze polder voor het
onderzoek te kiezen waren:
1.

Ondanks de extreem hoge algenontwikkeling dient volgens het beleid ook hier
de basiskwaliteit te worden nagestreefd.

2.

De polder heeft een belangrijke regionale funktie uit oogpunt van natuurbehoud
en recreatie. Hierbij is het oppervlaktewater belangrijk. In de polder liggen drie
meren en een netwerk van sloten en brede vaarten, die ca. 440 ha beslaan
van de totale oppervlakte in de polder van ca. 2500 ha.

3.

De polder vormt een afzonderlijke waterstaatkundige eenheid en kent geen
inliggende droogmakerijen, die niet of nauwelijks saneerbare bronnen van
nutriënten kunnen vormen.

4.

De huishoudelijke afvalwaterlozingen waren al voor een groot deel gesaneerd,
terwijl het saneren van de overige lozingen in principe op redelijke termijn
uitvoerbaar leek.

Met name ten aanzien van het derde punt onderscheidt deze polder zich gunstig
van de overige veenweidegebieden in de regio. Het laatste punt is vooral een groot
probleem in de overigens uit oogpunt van natuurbehoud ook belangrijke polder
Westzaan.

4

RESULTATEN EN CONSEQUENTIES VAN HET EERSTE ONDERZOEK

In 1983 werd in de polder Warmer, Jisp en Nek onderzoek gestart, dat zich richtte
op de herkomst van nutriënten, de processen die de algengroei bepalen en de
mogelijkheden om deze groei te beperken. Voor dit laatste aspect werd een
eutrofiëringsmodel opgesteld. De voornaamste resultaten waren (Schöller et al..

19851:
1.

Het hoge algengehalte in de meren wordt in belangrijke mate bepaald door de
fosfaat- en stikstofafgifte uit het sediment. In deze vaarpolder komen namelijk
dikke lagen bagger voor, die tegenwoordig niet meer met de hand worden
verwijderd zoals in het verleden gebruikelijk is geweest.

293

2.

Het

algengehalte

zal

aanzienlijk

worden

verminderd

wanneer

de

nutriëntenafgifte uit het sediment wordt geëlimineerd. Zeer waarschijnlijk kan
dit worden bereikt door baggeren. Dit heeft alleen zin als tevens de resterende
emissies

van

nutriënten

door

met

name

agrarische

activiteiten

worden

gesaneerd.
3.

Doorspoelen met algenarm water dringt op termijn van enkele maanden alleen
het blauwalgengehalte terug.

Een niet onbelangrijk resultaat was dat de nutriënten slechts zeer ten dele uit
puntbronnen afkomstig zijn. Het overgrote deel is direct of indirect afkomstig van
diffuse agrarische bronnen. Daarnaast is ook de mineralisatie van het veenpakket
ten gevolge van

het agrarisch gebruik een oorzaak voor de ophoping van

nutriënten.

Als consequentie van het onderzoek begon het hoogheemraadschap met de
voorbereiding van een project voor de bestrijding van de eutrofiëring in de polder,
dit in overleg met alle bij het beheer van de polder betrokken instanties en
organisaties. Met name had daarbij een goede afstemming met de landinrichting
aandacht.

5

MEDIO JAREN TACHTIG: INTEGRALE EUTROFIERINGSBESTRIJDING

Succes bij de bestrijding van de eutrofiëring kan alleen bereikt worden via een
integrale aanpak
wasmiddelen,

Dit betekent op landelijk niveau de vervanging van fosfaten in
het

landbouwgebieden

terugdringen
en

in

van

internationaal

emissies
verband

het

van

meststoffen

teugdringen

van

uit
de

fosfaatbelasting van de Rijn. Op regionaal niveau behoren hiertoe maatregelen
zoals het aansluiten op de riolering van verspreide bebouwing, het defosfateren
van inlaat- en afvalwater, aanpassingen van het waterhuishoudkundige beheer en
plaatselijk het verwijderen van fosfaatrijk bodemslib. Op landelijk niveau werden de
wateren al naar de urgentie en effectiviteit van maatregelen in drie categorieên
ingedeeld. Daarbij werden de polderplassen in de polder Wormer , Jisp en Nek
opgenomen in de categorie met hoge prioriteit (CUWVO werkgroep VI, 1983).
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Deze gedachten werden overgenomen in het IMP-Water 1985- 1989, dat naast een
bijdrageregeling voor defosfateren ook bijdragen in

projecten voor

integrale

eutrofiërings-bestrijding vermeldt (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 19851.

Aansluitend aan deze landelijke ontwikkeling diende het hoogheemraadschap het
inmiddels ontwikkelde

project

voor

de

polder Wormer,

Jisp

en

Nek

voor

subsidiëring in bij het Rijk. De daarin vervatte maatregelen bestonden uit het
saneren van interne en externe fosfaatbronnen, het verplaatsen van de inlaat naar

een punt waar water met lagere fosfaatgehalten beschikbaar is en het op grote
schaal wegbaggeren van fosfaatrijk bodemslib. Laatstgenoemde maatregel vergde
het merendeel van de kosten, die destijds globaal werden geschat op tenminste 12
miljoen gulden. Het streven was het project gelijktijdig te doen uitvoeren met de
ruilverkaveling in de polder, hetgeen practische en economische voordelen zou
opleveren .

Bij het rijk bestond enige twijfel aan de effectiviteit van het baggeren als maatregel
ter bestrijding van eutrofiëring. Nader onderzoek van de Universiteit Twente nam

de twijfel op dit punt voor een belangrijk deel weg (Smeitink et al., 19881.
Desondanks

werd

het

verzoek

om

subsidiëring

niet

gehonoreerd.

Het

Rijk

verleende slechts voor vier andere betrekkelijk kleinschalige projecten subsidie. Bij
de selectie door het Rijk werd behalve op de omvang van de projecten in relatie tot

het beschikbare budget ook gelet op de kansen een betere kwaliteit dan de
basiskwaliteit te bereiken. Dit laatste betekende in feite een niet onbelangrijke
nuancering van het beleid om overal in eerste instantie te streven naar het
bereiken van de basiskwaliteit.

6

RECENTE ONTWIKKELINGEN

Een belangrijke mijlpaal in de ontwikkeling van het beleid vormt de integrale
benadering uit de Derde Nota

Waterhuishouding (Ministerie van Verkeer en

Waterstaat. 19891. Dit houdt in een samenhangend beheer en beleid bij het
waterbeheer, dat rekening houdt met de relaties tussen kwantiteit en kwaliteit van
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grond- en oppervlaktewater en tevens met de relaties van dit beheer met
mileubeheer,

ruimtelijke

ordening

en

natuurbeheer.

Deze

nota

geeft

voor

eutrofiëringsbestrijding een algemeen beleid gericht op een sterke vermindering
van de emissies van nutriënten. Daarmee wordt uitvoering gegeven aan in
internationaal verband gemaakte afspraken. Regionaal kan een integraal beheer
worden

geconcretiseerd via aanvullende maatregelen zoals defosfateren van

inlaatwater, baggeren van eutrofe waterbadems, actief biologisch beheer, etc. De
nota geeft onder de noemer van Algemene Milieukwaliteit ook doelstellingen voor
de kwaliteit van het water en de waterbodem. Deze normen zijn met name ten
aanzien van zware metalen op grond van nieuwere inzichten duidelijk aangescherpt
vergeleken met de normen voor de basiskwaliteit in eerdere plannen.

Binnen de provincie Noord Holland werd een beleidsvisie op de veenweidegebieden
ontwikkeld. Volgens deze visie zal het beleid in deze gebieden worden gericht op
een evenwicht tussen landbouw en natuur. Voor beide wordt een duurzame
ontwikkeling voorgestaan. Bij de natuuraspecten staat het grote belang van deze

gebieden voor weidevogels voorop. (Provincie Noord Holland, 1990)

In de polder Wormer, Jisp en Nek is inmiddels een ruilverkaveling uitgevoerd. In
het kader daarvan werden onder andere een groot aantal dammen aangelegd om in
deze vaarpolder de bereikbaarheid van de percelen

mogelijkheid

zonder

prohibitief

hoge

kosten

te verbeteren. Dit gaf de

met

extra

dammen

enige

proefgebieden in te richten. Het hoogheemraadschap benutte deze kans. In
samenwerking met de provincie en de kwantiteitsbeheerder , het waterschap De
Waterlanden,

werden

vier

proefgebieden

ingericht

voor

een

proef

op

praktijkschaal. In deze gebieden worden de effecten van baggeren en actief
biologisch beheer onderzocht. Hiertoe werd in alle proefgebieden de fosfaatrijke
sliblaag weggebaggerd. In twee gebieden werd vis uitgezet in een samenstelling
ongeveer overeenkomend met het huidige beeld in de polder: veel witvis, weinig
roofvis. In de andere proefgebieden werd een verhouding van roofvis tot witvis
ingesteld zoals deze in dit type water hoort voor te komen.
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De

eerst

resultaten

bevestigen

de

positieve

verwachtingen

van

de

proef

(Hovenkamp & Fieggen, 1992). Het doorzicht is aanzienlijk toegenomen, de
algengroei is zover verminderd dat ruim wordt voldaan aan de norm voor chlorofyla. Ook beginnen zich al waterplanten te ontwikkelen. Het bij het baggeren
gebruikte type zuiger bleek overigens ook na aanpassingen niet optimaal te zijn.
Daardoor vergde het baggeren aanzienlijk meer tijd en kosten dan

was voorzien

(Hoogheemraadschap, 1990).

De proef op praktijkschaal kan gezien worden als een eerste aanzet tot uitvoering
van het integrale plan. Ook andere onderdelen van het plan zijn tot uitvoering
gekomen, namelijk de sanering van de nog resterende ongezuiverde lozingen door
het aansluiten van Oost-Knollendam op de rioolwaterzuiveringsinrichting Wormer,
en het verplaatsen van de inlaat door het waterschap De Waterlanden naar een
lokatie waar voedselarmer water beschikbaar is.

7

WAT BELEMMERT INTEGRAAL WATERBEHEER?

De problemen die het meest voorkomen bij het effectueren van een ontwikkeld
beleid liggen op het vlak van de techniek of van de financiën. Vaak zijn deze
problemen onderling verweven. Tot op zekere hoogte geldt dit ook voor de polder
Wormer , Jisp en Nek. Voor wat betreft de technische kant van het waterbeheer
heeft de proef of praktijkschaal duidelijk gemaakt hoe de gewenste verbeteringen
bereikt kunnen worden. Hierbij is het baggeren van dunne lagen fosfaatrijk slib een
vrij nieuwe techniek. Deze is nog in ontwikkeling, waardoor de kostprijs ervan
mogelijk zal dalen. Dit is wel gewenst omdat volgens recente ramingen het
baggeren van de gehele polder volgens de huidige methodiek ca. 25 miljoen
gulden zou vergen . Een andere mogelijkheid om de kosten van maatregelen te
beperken en daarmee op een aanvaardbaarder niveau te brengen, is wellicht het
fixeren van de fosfaten in de waterbodem met ijzerzouten. In principe komen
hiervoor die delen van de polder in aanmerking, waar de waterdiepte geen
problemen oplevert.

Echter dit procédé behoort nog niet tot de

'bewezen

techniek' .
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Ook na verbetering en aanpassing op het technische vlak zal de sanering van de
waterkwaliteit in de

voornaamste

polder Wormer, Jisp en Nek een kostbare zaak blijven. Het

probleem

blijft

de

financiering

van

de

maatregelen.

In

het

voorafgaande kwam al aan de orde dat in de polder diffuse lozingen uit de
landbouw een van de belangrijkste oorzaken is van de ophoping van nutriënten in

de

waterbodem en daarmee van de eutrofiëring. Omdat deze vormen van

verontreinigeing buiten de W.V.O. -heffingen vallen, zou het in strijd zijn met het
principe 'de vervuiler betaalt' de maatregelen wel voor een groot deel ten laste van
de opbrengst van deze heffingen te brengen. Het probleem van het laten bijdragen
van diffuse lozingen aan de W.V.O.·heffingen krijgt inmiddels aandacht in het

kader van het landelijk onderzoek naar een bredere financieringsgrondslag voor
integraal waterbeheer door de commissie Zevenbergen. Het eindrapport wordt dit
jaar afgerond en in de Tweede Kamer besproken. Het is niet te verwachten dat
daarmee ook een basis aangereikt wordt voor de financiering van maatregelen in
de polder Wormer, Jisp en Nek. De landbouw is in dit gebied marginaal tot niet

renderend en zeker niet in staat een aanzienlijke toename van beheerskosten te
dragen. Een substantiële bijdrage uit de algemene middelen is daarom nodig om in
dit gebied de doelstellingen die in het beleid zijn geformuleerd te realiseren. Of
deze beschikbaar komt is onzeker. Voor het integraal waterbeheer zal het Rijk in
de komende jaren bedragen voteren in de orde van' 5 . 25 miljoen gulden per jaar.

Kennelijk is de landelijke politiek er nog niet van doordrongen dat het regionale
integrale waterbeheer belangrijke impulsen behoeft via bijdragen uit de algemene
middelen.

In de polder Wormer,

Jisp en Nek is nu de situatie ontstaan, dat er wel

maatregelen zijn ontwikkeld die passen in het landelijk beleid, maar dat het

onduidelijk is of er een maatschappelijk draagvlak voor bestaat. De conclusie moet
dan ook zijn dat bij het ontwikkelen van beleid en van plannen om dit te
effectueren meer aandacht nodig is in de politiek voor het maatschappelijk

draagvlak.

Zonder

onuitvoerbaar.
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goede

regelingen

voor

de

financiering

is

elk

beleid

8

VOORUITBLIK

Recent heeft het hoogheemraadschap een aanzet gemaakt om in het kader van
integraal waterbeheer te komen tot een
en

het

water

in

de

polder

totaal ~ plan

Warmer,

Jisp en

voor de toekomst van het land
Nek.

Hiertoe

wordt

overleg

geëntameerd met alle instanties die bij het beheer van het gebied zijn betrokken. In
het totaal-plan zal naast de verbetering van de waterkwaliteit bijvoorbeeld ook de
versterking van het gebied als weidevogelgebied, zijn potenties als otterleefgebied,
zijn inpassing in het soortenbeleid snoek en het menselijk gebruik voor landbouw
en recreatie aan de orde komen. Dit plan moet de mogelijkheden voor subsidiëring
in landelijk en internationaal verband vergroten. Het moge duidelijk zijn dat voor de
pOlder

Warmer,

Jisp

en

Nek

de

weg

naar

het

realiseren

van

de

beleidsdoelstellingen voor het waterbeheer nog lang is.
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SYSTEEMANALYSE EEN INSTRUMENT VOOR HET INTEGRALE WATER BEHEER VAN
DE BINNENDUIN RAND

J. W. Stellingwerff

SAMENVATTING

Voor de brede problematiek van de binnenduinrand, op planologisch, milieuhygienisch
en waterhuishoudkundig gebied, is het van belang het gehele duin(water)systeem te
kennen.

De

binnen

het

duin(water)systeem

aanwezige

actoren

(belangen),

zoals

de

verstedelijking, de intensieve landbouw (bollenteelt), de drinkwaterwinning en de
natuur, hebben in het verleden elk een aantal ontwikkelingen doorgemaakt, die tot

onderlinge conflicten leidldlen.

De knelpunten worden vrijwel altijd veroorzaakt door een (te) intensief gebruik vanuit
een functie, wat een te zware belasting van de bodem, het oppervlakte- en het
grondwater tot gevolg had. Er ontstaat ruimte nood en onderlinge hinder.

Op

grond

van

de

kennis

van

het

regionale

Iwaterlsysteem,

met

daarop

gesuperponeerd de sub-systemen en systeempjes worden de effecten van diverse
ontwikkelingen in hun onderl inge samenhang zichtbaar gemaakt.
De systeemanalyse kan ook gebruikt worden om de effecten van de ingrepen in de
waterhuishouding zichtbaar te maken en te lokaliseren.

De betrokken overheden kunnen beleidskeuzes maken over herstel maatregelen of
andere oplossingen, waarbij nu de effecten van die keuzen geïntegreerd zichtbaar zijn

gemaakt.
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Zoals bijvoorbeeld het effect dat diepinfiltratie in de binnen duinrand heeft op het duin
ecosysteem, maar ook op het gebruik van bestrijdingsmiddelen bij de bollenteelt
achter de duinen,
Een ander voorbeeld is het effect van het peilbeheer in het binnenduinrand op de
natuurwaarden in de duinen.

INLEIDING

De binnenduinrand maakt deel uit van het duinsysteem, een grondwatersysteem dat
aan de ene kant begrensd wordt door de zee en aan de oostkant door diep bemalen
polders, zoals de Haarlemmermeer . De grondwaterstroming vormt de verbinding
tussen

de

verschillende

onderdelen

van

het

gebied,

zoals

de

duinen,

de

binnenduinrand, het parklandschap, de bollenvelden tot aan de diepe polders. Wil men
op waterhuishoudkundig gebied maatregelen nemen ter versterking van een specifieke
functie, dan vinden die maatregelen veelal plaats in en met het oppervlaktewater,
mede omdat dit tot nu toe het enige goed beheersbare systeem was. Het grondwater
heeft echter een zodanige invloed op het watersysteem, dat het niet gemist kan
worden bij het vastellen van de maatregelen in het integrale waterbeheer.
Het

(grond)watersysteem

wordt

gezien

als

de

integrator

van

meerdere

milieucomponenten, in dit geval toegepast op de duinen in het zuidelijk deel van
Holland. De functies die in het gebied zijn ontwikkeld, vertegenwoordigen elk een
belang dat in het waterbeheer meespeelt. Het vereist wel een integratief hoogstandje
om tot een gezamenlijke aanpak te komen,

2

DE KRINGLOOP VAN HET WATER

De kringloop van het water heeft drie belangrijke componenten, het water in de lucht,
het water op de oppervlakte en het water in de grond, Voor de watersysteem
benadering zijn de volgende aspecten in die drie componenten van belang:
1.

de mobiliteit van het water.

2.

de buffercapaciteit.

3.

de beheersbaarheid.

302

Waterkringloop

I mobiliteit

niet beheersbaar

m's/sec.:>
lucht

buffer

Imobiliteit m's/min)

beheersbaar

oppervlaktewat,
buffer

-

beperkt beheersbaar

grondwater

buffer

Figuur 1 . Elementen uit de kringloop van het water.

Het water in de lucht wordt gekenmerkt door een grote mobiliteit , maar een geringe
buffercapaciteit. Het water is nauwelijks beheersbaar, zelfs nauwelijks voorspelbaar.
Het oppervlaktewater hebben we nog het beste in onze macht, De mobiliteit valt te
sturen en we kunnen, indien gewenst buffers bouwen. Het grondwater wordt
gekenmerkt door een grote buffer, die echter moeilijk inzetbaar is. Een zeer geringe

mobiliteit zorgt voor een enorme traagheid in het systeem.

Bij de meting van kwaliteit en bij het berekenen van de stofstromen is kennis van de
mobiliteit en de "buffercapaciteit" van het water van essentiele betekenis. Tevens is
de beheersbaarheid van het deel systeem van belang. Zo zou men feitelijk geen enkele
belasting

van

het

water

in

de

lucht

mogen toelaten

in

verband

met de

onbeheersbaarheid van dat systeem. Maar ook in wel beheersbare systemen zoals het
oppervlaktewater is een belasting "omdat het beheersbaar blijft" niet toegestaan.
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3

Het watersysteem van de binnen duinrand

De beschrijving is gebaseerd op een gesloten grondwatersysteem. Dit betekent dat
een deel van de bemalingen en de inlaten van het oppervlaktewater van buiten naar

het systeem toe gaan of omgekeerd. Ook de neerslag en de verdamping is in dit beeld
eveneens systeem vreemd. Binnen het grondwatersysteem kunnen weer subsystemen
bestaan. Binnen deze systemen treden vele processen op. Bemesting maar ook
grondwateronttrekkingen die voor een deel binnen het systeem weer worden geloosd.

zij het met een geheel gewijzigde kwaliteit.

oppervlaktewater·
kwatrlertsbeheer

vermesting bestujd,ngsmoddelen
LANDBOUW

oppervlaklewaterbeheer
grondwaterstand

• drrnkwa ler
WAT ERL EIDI NGBEDRIJF

WATER SCHAP

atvall flolerl ng I
grondwaterstand
passIeve actoren;

GEMEENTE

LA NDBOUW I NATUUR

grondwatOfbeheer
grond waterkwall!elt

PRO VI NCIE

PROVIN CIE

Figuur 2. Watersysteembenadering met actoren.

De actoren die hier een rol spelen zijn eveneens in enkele categorien te verdelen.
1.

De actieve beïnvloeders. zoals:
·grondwate ronttr ekkers;

-pe ilbeheerders;
·Iozers van afvalwater;

-diffuse lozers zoals de land /tuinbouw.
2.

De passieve belanghebbers bij het watersysteem, zoals:
·de natuur;

-de landbouw .
3.

De beherende overheden, zoals:
-Wa te rsc ha p pe n Iwa te rk wa Ii t e i t be hee rd e rs;
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-Provincies als kwantiteit - en kwaliteit beheerders van
het grondwater;
-Gemeenten voor de ontwatering van de bij hen in beheer
zijnde gronden.
De overheden hebben tevens een taak op het gebied van de ruimtelijke ordening en
een algemene milieu verantwoordelijkheid.

De systeem analyse kan men toepassen op het duingebied met de binnenduinrand .

DUingebied Zuld·Hoiland
1846

DUlIlgeb!ed ZUld·Holland
1990

- -Figuur 3. De binnenduinrand in 1846 en in 1990.

Als referentie is gepoogd een reconstructie te maken van het watersysteem in de
vorige eeuw. De beide kaarten geven aan hoe het gebied er in 1846 uitzag en in
1990 uitziet (Figuur 31. In 1846 waren de oude duinstroken nog niet in cultuur
gebracht. De grondwaterstanden konden vrij fluctueren. In het Langeveld werd het
uit de duinen komende water afgevoerd door de donderdagse- en de woensdagsewatering. De Haarlemmermeer was nog niet ingepolderd zodat daai een hoog peil
aanwezig was.

In 1990 vallen de enorm uitgegroeide woongebieden op.

Veel infrastruktuur is

aangelegd om de mobiliteitsbehoefte en de behoefte aan recreatie te bevredigen. De
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economische ontwikkeling en de werkgelegenheid noopten tot een intensieve

exploitatie van de grond. De bollenteelt die in het verleden goed aansloot bij het
klimaat, de bodem en de waterhuishouding, ontwikkelde zich sterk. Men is in staat
steeds onafhankelijker van deze drie componenten te werken. De Haarlemmermeer
is drooggelegd. De oude duinstroken van 1846 zijn inmiddels afgegraven en in cultuur

gebracht, dat wil zeggen de grondwaterstand, het pOlderpeil is vastgelegd. Ook de
grondwaterstand in de binnenduinrand van het Langeveld is

vastgelegd en

geoptimaliseerd voor de bollenteelt. De donderdagse- en woensdagse -watering zijn
nu pOlders loten waarvan het peil wordt gehandhaafd door een inmalingssysteem.

Een profiel door het grondwatersysteem is gemaakt voor beide situaties. Het beeld
van de grondwaterhuishouding in 1846 is tentatief. De hoge stand van het peil in de
Haarlemmermeer remt de stroming vanuit de hooggelegen duinen af en stuwt deze

op zodat de donderdagse-, de woensdagse-, maandagse- en de molen-wetering de
oppervlakkige afwatering verzorgden (Figuur 4).

De Oosterduinen en de "groote wildernis" hadden een natuurlijke grondwaterstand.
Onder de grote wildernis moet het stagnerende grondwater connaat water bevatten,
dat wil zeggen dat sedert de vorming van het gebied het grondwater stagnant is
gebleven. Het grondwaterwatersysteem van 1990 laat de volgende ontwikkeling zien:

a.

De Haarlemmermeer is droog, dat wilt zeggen de diepgelegen polder heeft nu een
sterk aantrekkende werking. Dit heeft tot gevolg gehad dat het connate
grondwater langzaam wordt weggetrokken naar het oosten. Volgens Stuyfzand
is er in de slecht doorlatende lagen nog een restant connaat water over.

b.

De oosterduinen zijn afgegraven ten behoeve van de ontwikkeling van de grote
steden en ten behoeve van de zandsteenindustrie. Een neveneffect was dat de
gronden ingericht konden worden voor de bollenteelt. De grondwaterstand werd

vastgelegd op Rijnlands Boezempeil. Dit is eveneens gebeurt met de "Groote
Wildernis" . Voor een deel is hier een parklandschap aangelegd, de Keukenhof,
voor een deel is het in cultuur gebracht voor de bollenteelt.
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Het watersysteem van de binnenduinrand in 1846

.-
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connaat ?

Het watersysteem van de binnenduinrand in 1990
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Figuur 4. De grondwatersystemen in 1846 en 1990.
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De verschillende actoren hebben eveneens hun invloed:

De bollenteelt
De van oudsher geschikte condities van het gebied, maakten dat de bollenteelt zich
heeft ontwikkeld tot een sterke tak van tuinbouw met een wereldnaam. Om dit
technisch hoge ontwikkelingsniveau te handhaven komt men op gespannen voet te
staan met de milieuhygienische eisen, zowel ten aanzien van de kwaliteit van de
bodem en het water, als ten aanzien van het waterhuishoudkundig systeem. Het

Langeveld wordt nu nog maar éénzijdig gevoed. De voor de bollenteelt benodigde
grondwaterstand kan niet meer op natuurlijke wijze worden gehandhaafd. De
grondwaterstand in de percelen wordt stabiel gehouden doordat de grond is
gehomogeniseerd door middel van omspuiten. Dit laatste is in vrijwel de gehele
bollenstreek toegepast tot in de veengebieden toe die tussen de oude strandwallen

liggen. Het heeft tot gevolg dat er een direkte relatie ontstaat tussen de slootpeilen
en de freatische grondwaterstand. Hierdoor vindt een snelle afvoer in de natte periode
plaats, maar ook snel een tekort in de droge perioden. Dat tekort moet dan weer
worden gecompenseerd met "systeemvreemd " water. Het bergend vermogen van het
systeem is sterk afgenomen. Een "inmalingssysteem" moest daarvoor, evenals in
andere delen van de bollenstreek worden aangelegd.
Het vastleggen van de grondwaterstand en het wegnemen van het bufferend
vermogen vormen een belangrijke bijdrage in de teruggang van de natuurlijke

potenties van het gebied. Het onderzoek dat noodzakelijk is om deze effecten te
kwantificeren zal zich dus o.a. moeten richten op de verblijftijden van het water en

de fluctuaties in de grondwaterstanden.

Naast het genoemde effect op het kwantitatieve dee l van het watersysteem, treden
er onder invloed van het intensief gebruik van de gronden ook ernstige kwalitatieve
effecten op. Vanwege de monocultuur is het noodzakelijk dat de gronden ontsmet

worden. Dit betekent een veelvuldig gebruik van bestrijdingsmiddelen. In het door het
omspuiten gevormde ondiepe subsysteem betekent dit dat deze bestrijdingsmiddelen

voornamelijk zullen uitspoelen naar het oppervlaktewater. Toch is ook gebleken dat
afbraakprodukten van de grondontsmettingsmiddelen in het diepere grondwater

doordringen, Het betreft de ETU welke onder andere in de winputten van het
pompstation van Noordwijk is aangetroffen .
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De drinkwatervoorziening
De enorme verstedelijking vergt veel water voor zijn bevolking. In dit deel van
Nederland is zoet grondwater alleen aanwezig in en onder de duinen, dus is een
aanslag

hierop

Amsterdam

een

onttrekt,

logische
naast

konsekwentie.

De

Gemeente

haar produktie uit het

Waterleiding

infiltratie

en

van

wingebied,

hetoorspronkelijke duinwater met enkele specifieke kanalen, waaronder het van
Limburg Stirum kanaal. Het heeft een laag peil ten opzichte van de haar omringende
duinen. Doordat in de duinen hoger gelegen veenlenzen aanwezig zijn hangt de

huidige natuurwaarde van het duingebied (de Luchterduinen) voor een belangrijk deel
af van de schijngrondwaterspiegels boven deze veenlenzen.

Met de kleine winning van de EWR nabij de Langevelderslag, wordt ongeveer 60 %
van het water uit de duinen en ca. 40 % uit het bollengebied het Langeveld
onttrokken. Zoals gezegd is de dynamiek van het ondiepe grondwatersysteem door
de omspuiting vele malen groter dan de dynamiek in het diepere grondwater.

Daarom is het effect van de winning op de grondwaterstand zeer beperkt meetbaar
omdat voor het ondiepe systeem een goede compensatie via de inmaling, is ingericht.
Het effect van de grondwaterwinning moge dan op de grondwaterstand, gering zijn,

omgekeerd is er wel degelijk invloed gebleken, namelijk in enkele putten van het
pompstation is reeds ETU aangetroffen. In het profiel is die kwalitatieve invloed
separaat aangegeven.

De natuur
De natuur is de passieve actor bij uitstek. De grote natuurlijke gebieden zijn door de
enorme verstedelijking sterk terug gedrongen. De verstedelijking uit zich in uitbreiding
van oppervlakte, toename van de menselijke druk in hun mobiliteit en hun wens tot
recreatie.

De verstedelijking heeft ook tot gevolg dat de economische exploitatie van de grond
enorm toenam ten koste van die natuur. Zie de hierboven genoemde bollenteelt,

zandwinning en drinkwatervoorziening. Het gevolg is dat er onherstelbare schade is
toegebracht aan de natuur. Onherstelbaar is de aantasting van het systeem door de
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drooglegging van de Haarlemmermeer. Onherstelbaar is de aantasting van het
systeem door het afgraven van de binnenduinen en het vastleggen van de
grondwaterstand. Ondenkbaar is een drastisch terugdringen van de bevolking en de
daarmee gepaard gaande afbraak van stedelijke gebieden met teruggave van de grond
aan de natuur. Doordat de natuur geen economisch belang vertegenwoordigde, was
en is de natuur steeds het kind van de rekening.

4

HET TE VOEREN BELEIO

Inmiddels is in de centrale plannen van het Rijk en in het verlengde daarvan, door de
provincies een beleid ontwikkeld dat voorziet in een doorgaande verstedelijking van
de randstad. In die verstedelijking moet de natuurlijke functie van "groene longen"
gehandhaafd en versterkt worden, terwijl eveneens de recreatieve functie wordt
ontwikkeld. De kwaliteit van het milieu moet daarbij op het algemeen aanvaard niveau
worden gebracht. De drinkwatervoorziening en de bollenteelt moet zich binnen die
randvoorwaarden ontwikkelen.

Om dit beleid tot uitvoer te brengen kan men gebruik maken van de potenties van het
waterhuishoudkundig systeem. Evenwel is het onherstelbare niet terug te krijgen. Dus
zijn er de door de historie aangebrachte beperkingen. Zo blijft de Haarlemmermeer
droog en de Oosterduinen blijven afgegraven.

Wel kan men de functies die men versterken wil meer kans geven. Dit betekent
evenwel het verlies van andere functies in dit overvolle gebied, in casu betekent dit
het terugdringen van de bollenteelt ten gunste van de bewoning. natuur en recreatie.

Gebaseerd op de watersysteem benadering komt dit neer op:
a.

Breng de kwaliteit van water terug naar de Algemene Milieukwaliteit of naar de
bijzondere milieukwaliteit behorende bij de gewenste functie.

b.

Houdt de watersystemen zoveel mogelijk gesloten. Dat wil zeggen, houdt het
water zoveel mogelijk binnen het systeem. Dat wil eveneens zeggen dat je binnen
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bepaalde systemen of subsystemen buffers moet creëren om het water vast te

houden.

Schoon water is een voorwaarde voor dit bufferen van water. Uitgewerkt naar enkele
onderdelen van ons watersysteem betekent dit:

Drinkwatervoorziening
Water mag alleen onttrokken worden als het gecompenseerd wordt met schoon

water. Om de effecten op de natuur te beperken zal dit gesloten systeem op grotere
diepte kunnen en dus moeten plaats vinden (diepinfiltratie).

Bollengebied
Duidelijk is dat een sanering van de bollenteelt tot een milieuhygienisch verantwoorde

bedrijfstak noodzakelijk is. Door gebrek aan ruimte zal, bij een toenemende behoefte
aan recreatieve ruimte en met behoud van de rustige natuurgebieden, deze sanering
gepaard gaan met een inkrimping van het teeltareaal.

Het water dat infiltreert en via de korte stroomlijn nabij weer opkwelt moet zoveel

mogelijk worden behouden voor het systeem. Soms kan dit betekenen dat er
watergangen geïsoleerd moeten worden, zoals bijvoorbeeld de oude donderdagse
wetering. Keuzes moeten worden gemaakt op welk niveau de buffer moet worden

aangelegd. Dit hangt uiteraard af van de ruimte die ter beschikking is.

5

CDNCLUSIES EN TE NEMEN INITIATIEVEN

Uit deze analyse blijkt dat het watersysteem een duidelijke plaats heeft in het
integraal waterbeheer.
De waterbeheerders, de oppervlaktewaterkwantiteits- en de -kwaliteitsbeheerders
spelen daarin een essentiele rol omdat het oppervlaktewater een centrale rol bij de

beheersing speelt.
Maar ook de grondwaterbeheerders naar kwantiteit en kwaliteit (de provincies) spelen
daarin een rol op hetzelfde niveau,
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In

Zuid -Holland

begint de

integrale aanpak duidelijk vorm

te

krijgen.

Het

Hoogheemraadschap Rijnland is begonnen met een inventarisatie van de lozingen in

de bollenteelt.
De provincie is begonnen in het kader van het doelgroepenbeleid, in overleg met de

bedrijfstak voor de bollenteelt. tot een sanering te komen.
In samenwerking met de drinkwatervoorziening worden de diepinfiltratie projecten

ontwikkeld.
De provincie zal op korte termijn op basis van de systeembenadering haar
bodembeschermingsbeleid verder uitwerken.

AI deze initiatieven moeten plaats vinden in het kader van het integraal waterbeheer,

dat wil zeggen met alle bij het waterbeheer betrokken overheden.
De watersysteem benadering is daarvoor een uitstekend instrument.
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HET LAEG IESKAMP, EEN WATERSYSTEEMANALYSE ALS BASIS VOO R EEN
BE HEERSKADER

J.L. Fiselier, J.C .A. van Alphen, H. de Mars, P.R. Nienhuis & J.C.J. Vermaas

SAMENVATTING

Het Laegieskamp vormt een klein natuurgebied met grote natuurwaarden en een
comp lexe behee rsstructuur . Deze vooral wate rafhankelijke natuurwaarden worden
bedreigd door verontreinigingen en verdroging. De oorzaken van verdroging zijn
binnen (gebrekkige waterretentie. drainerende werking sportvelden) en buiten het

gebied (toegenomen bebouwing, polderpeilen, drinkwaterw inning) gelegen. Voor
het veiligstellen van de natuurwaarden zijn interne en externe beheers- en
(her)inrichtingsmaatregelen noodzakelijk. die ondanks de geringe omvang van het
gebied ondersteuning vragen van verschillende overheden . Bij het opstellen van
het beheersplan is de initiërende rol van de provincie van groot belang geweest,
evenals de wil tot meewerken aan een integrale oplossing door alle instanties.

INLEIDING

Op de overgang van de zandgronden van het Gooise stuwwalcomplex naar het

westelijk gelegen veengebied van de Vechtplassen ligt het Laegieskamp (Figuur 11.
Het gebied ligt ingeklemd tussen de bebouwing van Naarden, Hilversumse Meent
en Bussum en het Naardermeer . Ondanks de geringe omvang (35 hectare)
herbergt het Laegieskamp ve le bijzondere plante - en diersoorten. In het noordelijk
deel liggen drie perceeltjes met de laatste restanten blauwgrasland van enige
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omvang in de Vechtstreek en de provincie Noord-Holland. Dit is een in nationaal
opzicht zeer zeldzaam geworden vegetatietype. Wat betreft de herpetofauna en
aquatische fauna is het Laegieskamp zonder meer uniek te noemen. Naast de
ringslang komen er liefst vijf soorten inheemse amfibieën voor. Het Koeiebad is tot
op heden de enige bekende vindplaats van de waterkever Atrotrichus henriei in
continentaal Europa.

Figuur 1:

Situatieschets Laegieskamp met verschillende elementen.
SS =

Scheisloot;

HV = Hockeyvelden;

IJV = IJsvijver;

TB =Tennisbanen;

HM = Hilversumse

Meent

singel;

NH = Noodhockeyvelden; KS = Karnemelksloot; KM = Koeiemeent;
KB = Koeiebad.
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Beleidsmatig wordt de natuurwaarde van het Laegieskamp in brede zin onderkend.
In het Provinciaal Waterhuishoudingsplan (provincie

Noord ~ Holland,

19911 wordt

aan het watersysteem de hoofdfunctie natuur toegekend, waarvoor

instand ~

houding van de bestaande hydrologische gradiënt wordt nagestreefd. In het
streekplan

Gooi ~

en

Vechtstreek

(Provincie

Noord~Holland,

19851

wordt het

Laegieskamp aangeduid als "natuurgebied, gecombineerd met stedelijke recreatie".
In het bestemmingsplan van de Gemeente Hilversum heeft het grootste deel van
het gebied de bestemming natuur en wordt een aanpassing van de drainage met
oog op het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden noodzakelijk geacht.
Ondanks zijn geringe afmetingen is het beheer van het Laegieskamp bestuurlijk
complex. Het noordelijk deel van het Laegieskamp is in eigendom van de gemeente
Bussum, maar valt onder de gemeente Hilversum, dat eigenaar is van het zuidelijk
deel. Het terreinbeheer is in handen van de gemeenten Bussum en Hilversum en
enkele particulieren . Het middendeel van het gebied wordt ingenomen door een
complex van hockeyvelden en tennisbanen in beheer van twee sportverenigingen.
Het Laegieskamp grenst bovendien aan de Gemeente Naarden. Het Hoogheemraadschap Amstel en Vecht is verantwoordelijk voor het beheer van de kade en
het Zuiveringschap Amstel- en Gooiland (ZAG) voor het waterkwaliteitsbeheer.
Na bestuurlijk beraad met betrokken overheden en de daar uitgesproken intentie
natuurwaarden integraal te herstellen, versterken en handhaven is een Overleggroep Laegieskamp ingesteld. Deze ambtelijke begeleidingsgroep heeft op basis
van een watersysteemanalyse een plan van aanpak opgesteld dat nu wordt
geimplementeerd. In deze watersysteemana!yse is aandacht besteed aan grond- en
oppervlaktewatersystemen

en

daarmee

samenhangende

natuurwaarden

en

bedreigingen. Vervolgens is een streefbeeld geformuleerd voor ontwikkeling en
beheer van het gebied. Voor alle geconstateerde knelpunten zijn maatregelen
geformuleerd en op grond van een multi-criteria analyse geprioriteerd. Hierbij is
aandacht

besteed

aan

bestuurlijk/organisatorische

en

technisch /inhoudelijke

aspecten.
In het kort wordt hieronder het Laegieskamp aan de hand van de aanwezige
natuurwaarden en watersystemen behandeld en de knelpunten voor natuurbeheer
en

~ontwikkeling

beschreven (DHV Water BV,

19901. Vervolgens worden de

uitgangspunten voor een beheersvisie besproken en een streefbeeld geformuleerd.
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Tot slot zijn de te nemen maatregelen in een organisatorisch beheers kader
geplaatst en wordt het organisatorisch/bestuurlijke traject geschetst.

2

LAEGIESKAMP ALS RESULTANTE VAN WATERSYSTEMEN

Een groot deel van de natuurwaarden van het Laegieskamp is afhankelijk van hoge
grondwaterstanden en opkwellend grondwater van een goede waterkwaliteit. De
(grond)waterpeilen en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater worden

bepaald door een vijftal elkaar wederzijds beinvloedende watersystemen (Figuur 2
en Tabel 1) (de Mars, 1988 en 1989; Schot et al., 1988 ).

Tabel 1 ,

Overzicht watersystemen Laegieskamp en knelpunten.

watersystemen
Laegieskamp

kwantitatief

conditionerende factoren
kwalitatief

regionaal
grondwater

-grondwaterwinning Gooi
-activiteiten Gooise Rug
-peil omliggende polders
-peil beheer bebouwde Hilversumse
Meent en meentsloot

intermediare
grondwater

-waterpeil Karnemelkslootsysteem,
hockeyvelden en lokale wateren
en grondwateronttrekkingen;
beregening hockeyvelden

-water en -bodem Karnemelksloot, Scheisloot, Sportsloot,
L TC de Spieghel, zinkputten,
beregening hockeyvelden

lokaal

-waterpeil lokaal water
grond/bodem-aard ondergrond
-type vegetatie

-oxidatie veen invloed
-invloed zuur regenwater en Cahoudend grondwater
-su lfaatvorming

regionaal
-peilbeheer Karnemelksloot
oppervlakte- -uitslagwater polders
water

-kwaliteit IJmeer
-overstort
-kwalite it uitslagwater polders

lokaal
-dammen, pompen
oppervlakte- -neerslag en verdamping
water
-kwel en wegzijging

-inlaten Karnemelkslootwater
-mineralisatie
-sulfaatvorming
-drainagew. hockeyv. en kwel
-waterbadems Parallelsloot,
Kroosvijver ,IJsvijver
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Figuur 2: Beheersgebieden betrokken instanties en schematische grondwater-

stromen in het noordelijk lal en zuidelijk Ibl deel van het Laegieskamp in
1980 en 1930 Inaar: De Mars en Wassen, 19921.
grondwatervervuiling ten gevolge van infiltratie en beregening van
sportvelden met Karnemelkslootwater

grondwaterspiegel
~

grondwaterstroming

grens tussen grondwatersystemen
administratieve niveau's (a.I.): P

=

provincie; L 1-3

water - en zuiverringsschappen; 01-n

=

gemeenten; W1 ,2

particulieren.
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Een diep gelegen regionaal grondwatersysteem is aanwezig tussen het Gooi en het

Naardermeer (Schot et al., 1988; Witmer, 1989). Door peilverlaging, grondwaterwinning en toename van het bebouwde oppervlak in de infiltratiegebieden van het
Gooi is de intensiteit van grondwaterstroming in dit systeem de laatste decennia
afgenomen. In de huidige situatie zijn de oostzijde van het Naardermeer en de

grootste delen van de Dnder- (incl. bebouwde deel) en Bovenmeent kwelgebied
van het regionale hydrologische systeem (Schot et al., 1988). Het Laegieskampgebied, en met name het zuidelijke deel, is binnen dit systeem vooral een
infiltratiegebied.

Conform

grondwaterwinning

in

gedeeltelijk

van

herstel

het

Provinciaal

twee

fasen

worden

het

regionale

waterhuishoudingsplan
teruggebracht,

grondwatersysteem is

zal

waardoor
te

de
een

verwachten

(Provincie Noord -Holland, 1991).
Diverse intermediaire grondwatersystemen zijn aanwezig tussen het Laegieskamp
en de omliggende polders en oppervlaktewateren. Het regionale systeem is van

belang voor de gemiddelde stijghoogte in deze intermediaire systemen. Aan de
oostzijde van het Laegieskampgebied is sprake van kwel (de Mars, 1988). Volgens
de Mars & Wassen (1989) is sprake van een onvolledig gerijpt CaHC03-type. Ook
de intensiteit van deze systemen is de laatste decennia afgenomen onder andere

ten gevolge van bebouwing.

Binnen het Laegieskamp zijn een aantal diep gedraineerde hockeyvelden gelegen
welke als een kwelvenster werken en leiden tot een dieper wegzakken van het

grondwater in de omliggende gebieden.
De kwaliteit van het intermediaire grondwater wordt in negatieve zin beinvloed
doo r binnendringen van

(historische)

(tot

1985

zeer voedselrijk) Karnemelkslootwater en

lozingen middels zakputten.

Grondwatermonsters bevestigen dit

(Werkgroep Laegieskamp, 1985; de Mars, 1989; de Mars & Wassen, 1989 en
1992). De waterkwaliteit in de IJsvijver en het Koeiebad worden in belangrijke
mate bepaald door het intermediare grondwater.
Ondiepe, lokale en vooral ook tijdelijke grondwaterstromen zijn aanwezig tussen
delen met een venige en zandige ondergrond en tussen sloten en hooilanden

binnen het Laegieskamp, waaronder de blauwgraslanden. Van invloed op de
kwaliteit van het ondiepe grondwater is sulfaat-vorming door de oxydatie van
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zwavelhoudende verbindingen in de bodem (de Mars & Wassen, 1989). Deze
oxydatie treedt op als gevolg van (periodiek) te lage grondwaterstanden.

De Karnemelksloot en de wateren die daarmee direct in verbinding (de Scheisloot)
staan worden (indirect) gevoed vanuit het IJmeer en worden gerekend tot het
regionaal

oppervlakte-watersysteem.

Tot

voor

kort

werd

water

uit

de

Karnemelksloot in het Laegieskamp ingelaten voor peilbeheer. Sinds 1985 is de
waterkwaliteit van de Karnemelksloot aanzienlijk verbeterd en zijn met name de
nutriëntgehalten sterk gedaald. De samenstelling van het Karnemelksloot water is,
ook los van de nutriënten, vanwege hoge gehalten aan natrium, chloride en sulfaat
als systeemvreemd voor het Laegieskamp te beschouwen. Vanuit de Scheisloot
infiltreert

water

ingelaten

ten

naar

het

behoeve

Laegieskamp,

van

beregening

terwijl
van

Karnemelkslootwater

de

hockeyvelden.

Het

wordt
lokale

oppervlaktewatersysteem bestaat uit meerdere binnen het gebied gelegen vijvers
en watergangen. In dit lokale systeem spelen een aantal damwanden een rol in de
waterpeilbeheersing .

De meeste natuurwaarden in

het Laegieskamp

hebben sterk te

leiden van

verlagingen en grote fluctuaties in de grondwaterstand. De bodem onder het
blauwgrasland van het Laegieskamp is opgebouwd uit in diepte variërende venige
lagen. Op de zandige ondergrond daalt het grond-water zelden tot beneden de
kritische grens van 40-50 cm onder maaiveld. In het veenpakket komen echter
gedurende langere tijd grondwaterstanden voor tot ca 60 à 70 cm beneden maaiveld (peiljaar 1986, 1989, 1990 en 19911 en met name onder het moerasbos nog
veel lager. Een verdere achteruitgang kan alleen worden gestopt door herstel van
de

grond-waterstromen

wateraanvoer

vanuit

blauwgraslanden

en

in
de

de

samenhang
watergangen
IJsvijver

met

actieve

zeer

gelegen

waterretentie,

beperkt
Ruigt

blijkt.

elzenbos

aangezien

Het
en

om

de

essen-

en

eikenbeukebas heeft te lijden van periodiek erg lage grondwaterstanden {Jansen et
al., 1981 I. Er treedt sterke verruiging op met braam en er komt opslag voor van
lijsterbes, Amerikaanse vogelkers en essen hetgeen karakteristiek is voor sterk
verdroogde broekbossen.
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Ook op de Koeiemeent is door peilfluctuaties de veenlaag, voor zover aanwezig,
ingeklonken, geoxydeerd en sterk veraard. De ontwikkeling van hier te verwachten
natte vegetaties verwant aan kleine zegge-gemeenschappen en dotterbloemhooiland zal onder deze condities naar verwachting beperkt blijven. Het bos om

het Koeiebad heeft plaatselijk een goed ontwikkelde kruid laag met soorten die
kenmerkend zijn voor Pleistocene districten (o.a. Bochtige Smele, ruige veldbies,

liggend walstro). Dit gebied doet qua soortenrijkdom nauwelijks onder voor het
noordelijk gelegen blauwgrasland. Verdrogingsschade is in dit relatief hoog gelegen
bos minder evident aanwezig (B.W.G., 19851 .

In het Laegieskamp zijn een aantal vijvers gelegen. De IJsvijver, van oorsprong een
ijsbaan, vroor tengevolge van kwel zelden helemaal dicht. Wel kon zich een
bijzondere kwelwater-afhankelijke levensgemeenschap ontwikkelen. De kwaliteit
van het water in de IJsvijver en in het Koeiebad worden door het intermediaire
grondwatersysteem bepaald. Het oostelijk deel van de IJsvijver en het Koeiebad is,
naar wordt aangenomen, gelegen in een kwelzone, het westelijk deel in een
infiltratiezone. Het waterpeil in beide vijvers is evenwel mede afhankelijk van het

regionale grondwaterstelsel. Uit onderzoek van het ZAG in 1991 blijkt dat de
waterbodem lokaal verontreinigd is met PAK.

3

HET OPSTELLEN VAN EEN BEHEERSVISIE EN BEHEERSKADER

3.1

Principes en uitgangspunten

In de bovenstaande systeemanalyse zijn de natuurwaarden en ontwikkelingsmagelijkheden van het gebied aangegeven. Op basis hiervan en op basis van de in
diverse plannen aangegeven beheersrichtingen zijn de volgende uitgangspunten
opgesteld voor het ontwikkelen van een streefbeeld en een beheers visie voor het

Laegieskamp:
een "natte ontwikkeling" geheel in overeenstemming met de positie van het
Laegieskamp in de grondwatergradiënt tussen het Gooi en de Vechtplassen;

322

natuurtechnische maatregelen op de thans minder waardevolle delen met geringe
potenties voor natuurontwikkeling;
een geïntegreerd en extensief beheer heeft de voorkeur, waarbij het waardevolle
karakter van de afzonderlijke elementen blijft behouden;
huidige recreatieve functies blijven behouden en door een, liefst fysieke, zonering
wordt

een

mogelijke

negatieve

beïnvloeding

van

verstorings -

en

betredingsgevoelige natuurwaarden voorkomen;
simpele, robuuste oplossingen teneinde de beheersinspanningen en de beheer- en
onderhoudskosten ook op de langere termijn te beperken.

Voor

geconstateerde

knelpunten

is

een

groot aantal

mogelijke

cultuur-

en

beheerstechnische oplossingen bezien en beoordeeld op kosten, effectiviteit en
daarvan afgeleide en mede door de ambtelijke begeleidingsgroep ingeschatte
bestuurlijke haalbaarheid. Hiermee werd ook duidelijk op welke wijze en in welke
mate de voornoemde uitgangspunten en dus het streefbeeld kunnen worden
gerealiseerd.

3.2

Streefbeeld Laegieskamp

In grote lijnen blijft het Laegieskamp een bufferzone tussen stad en land met naast
elkaar de functies natuur en recreatie. De ruimtel ijke indeling van deze beide
functies

is conform het bestemmingsplan.

Wel

wordt

met het oog

op de

verstoringsgevoelige natuurwaarden (o.a. amfibieën) een betere scheiding tussen
beide functies aangebracht. Uit oogpunt van het beheer en de ontwikkeling van
het gebied

is evenwel een

bestemming natuur voor alle

noodhockeyvelden

gewenst. De mogelijkheden tot landschappelijke beleving worden zoveel mogelijk
behouden en zelfs vergroot.

De aanwezige en voor het Laegieskamp zo karakteristieke natuurwaarden worden
gehandhaafd en verder ontwikkeld. Het blijft derhalve een voor Nederland unieke
kombinatie van een grote verscheidenheid aan natuurwaarden op een

klein

oppervlak. Er wordt gestreefd naar een extensief beheer van grotere eenheden. De
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nadruk is daarbij gelegen op de kwel- en grondwaterafhankelijke botanische en
faunistische

waarden.

Voor

wat

betreft

de

fauna

ligt

de

nadruk

op

de

herpetofauna en aquatische levensgemeenschappen die karakteristiek zijn voor
kwelmilieus.
Voor wat betreft het beheer gaat de voorkeur uit naar één enkele terreinbeheerder

voor het gehele Laegieskamp.

3.3

Externe en interne inrichtings- en beheersmaatregelen

Op basis van de systeemanalyse zijn een groot aantal maatregelen opgesteld voor
het

veiligstellen

en

herstellen

van

de

regionale

en

intermediaire

grondwaterstromen, de sanering van stortplaatsen en verontreinigde waterbodems
en voor de natuurtechnische inrichting van onder meer de Koeiemeent.

De

Overleggroep Laegieskamp heeft vervolgens een selectie gemaakt van meest
prioritaire maatregelen en deze samengevat in een Plan van Aanpak waarvoor
subsidie is aangevraagd ingevolge de Rijksbijdrageregeling regionaal integraal
waterbeheer. In het Plan van Aanpak is onderscheid gemaakt tussen meest
prioritaire

maatregelen,

in

hoofdzaak

gericht

op

de

waterhuishouding,

en

maatregelen gericht op de natuurtechnisch inrichting van het gebied (Tabel 2). De
nadruk ligt op maatregelen die op korte termijn kunnen worden uitgevoerd. Voor
elke maatregel zijn de kosten geschat en een 'actor' aangewezen.

4

AI

HET BESTUURLIJK -O RGANISATORISCH TRAJECT EN KADER

vele

jaren

wedijveren

lokale

milieugroepen

voor

het

behoud

van

het

Laegieskamp. Het is met name deze continue aandrang en belangstelling die het
Laegieskamp op de agenda heeft gebracht van lokale, regionale en de provinciale
overheid.

Eind

tachtiger

jaren

zakte

gedurende een

erg

droge

zomer

het

grondwater onrustbarend. Als noodmaatregel is toen de IJsvijver gesuppleerd met
water uit de singel om de Hilversumse Meent. Afstemming
opnieuw een aantal partijen om de tafel.
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Tabel 2: Maatregelen Plan van Aanpak Laegieskamp.
Fase 1

Meest essentiële maatregelen

Waterhuishoudkundige maatregelen
1.
Aanleg van een westelijke bufferzone door afdammen van
kwelsloten in de Naardermeerpolder ter verhoging van het
grondwaterpeil.
Baggeren Scheisloot en afdammen van Karnemelksloot zodat de
2.
infiltratie van voedselrijk water wordt verminderd.
Aanleg watergang in moerasbos ten zuid-oosten van blaugrasland
3.
voor suppletie en vermindering wateronttrekking blauwgrasland .
Aanleg en herstel damwanden in het Laegieskamp gericht op
4.
verbeteren waterretentie en waterpeilbeheer .
Uitdiepen en herinrichten van de IJsvijver waarbij voedselrijke
5.
bagger wordt verwijderd en een minimum aan open water komt.
Overige maatregelen
6.
Aanpassing drainage hockeyvelden conform het bestemmingsplan
zodat de drainage wordt verminderd en het voedselrijke drainage
water geisoleerd wordt afgevoerd.
Wegvissen graskarpers Koeiebad gericht op het herstel van de
7.
oorspronkelijke watervegetatie.
Nader onderzoek.
8.
Vaststellen verontreinigingssituatie waterbodem IJsvijver teneinde
de noodzaak tot sanering vast te stellen.
Vaststellen verontreinigingssituatie Bosje van Koster, eveneens
9.
voor het beoordelen van de noodzaak tot sanering.
Fase 2

Natuurtechnische maatregelen

10.

Gefaseerd afplaggen blauwgrasland zodat het maaiveld wordt
verlaagd
en
de
ontwikkelingsmogelijkheden
voor
blauwgraslandvegetatie worden verbeterd.
Herinrichting van verschillende sloten door uitdiepen en verflauwen
van de oevers.
Natuurtechnische
milieubouw
Koeiemeent,
Koeiebad,
Noodhockeyvelden en de corridor met oog op de ontwikkeling van
waterafhankelijke natuurwaarden en ter versterking van ecologische
verbindingen.
Fysieke zonering door natuurtechnische ingrepen, zoals verzompen
grasland en oevers IJsvijver en sloten zodat de verstoring door
recreanten, en hun loslopende honden, wordt verminderd,

11 .

12.

13.

Begin 1989 vond overleg plaats naar aanleiding van nijpende problemen met

betrekking tot grondwaterstandsdalingen en beheer van het Laegieskamp.
Eind 1989 heeft de provincie Noord-Holland het initiatief genomen de problematiek
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in en rond het Laegieskamp op een integrale wijze aan te pakken. Een intentie
hiertoe is uitgesproken in een

bestuurlijk overleg

begin

1990;

ook

in

het

Provinciaal Waterhuishoudingsplan (voorlopig ontwerp 6 februari 1990) was het

Laegieskamp

al

als

integraal

waterbeheerproject

opgevoerd.

De

ambtelijke

Overleggroep Laegieskamp is daarna aan de slag gegaan. Tevens zijn in diezelfde
periode door de gemeente Bussum en Hilversum onderhandelingen gestart met
Natuurmonumenten voor overdracht van het gebied en het beheer aan deze
instantie. In de Overleggroep hebben zitting de gemeenten Bussum, Hilversum en

Naarden, het Hoogheemraadschap Amstel en Vecht, het Zuiveringschap Amstelen Gooiland en de Provincie Noord-Holland, alsmede de Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten en de Rijksuniversiteit Utrecht. Voor het opstellen van een

beheerskader is begin 1990 door de Overleggroep opdracht verleend aan DHV
Water BV.

Oe

beheersmaatregelen

voor dit type

grondwaterafhankelijke natuurgebieden

kunnen niet beperkt blijven tot maatregelen binnen het gebied zelf. Vanwege het
belang van regionale en intermediaire grondwatersystemen, waarvan de intensiteit,
richting en kwaliteit worden bepaald door activiteiten in een veel groter gebied,
zijn externe

beheersmaatregelen noodzakelijk.

Bij

de

verwezenlijking van de

externe beheersmaatregelen zullen echter een groot aantal instanties moeten
worden betrokken. Maatregelen die gericht zijn op het herstel van de regionale
grondwaterstromen vergen vele jaren en een continue aandacht. Beslissingen met
betrekking tot maatregelen met regionale dimensies, zoals verdere terugdringing
van de grondwaterwinning, vallen buiten de competentie van de Overleggroep

Laegieskamp.

Op basis van de systeemanalyse is een totaal pakket maatregelen opgesteld met
een

prioriteringsvoorstel

Overleg groep

en

Laegieskamp

globale

eind

kostenramingen.

1991

een

Vervolgens

pakket

heeft

de

"basismaatregelen"

geformuleerd voor het oplossen van de meest urgente knelpunten. Het opstellen
van een subsidieaanvraag werkte daarbij als katalisator . In deze prioritering ligt het
accent op het realiseren van randvoorwaarden voor behoud en ontwikkeling van
het gebied, waaronder waterretentie en het herstel van de grondwaterstromen in
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het gebied . Nadruk ligt hierb ij op locale maatregelen , die in 1992 gestalte zullen
krijgen. Externe maatregelen me t een meer regionaal karakter , waarvoor overleg in

een breder kader noodzakelijk is, zullen pas op langere termijn hun beslag kunnen
krijgen. Het Laegieskamp vergt ook na de implementatie van het Plan van Aanpak
voortdurende aandacht. Hieruit blijkt het projectmatige én procesmatige karakter
van het integraal waterbeheersplan.

Het terreinbeheer van het Laegieskamp is feitelijk per 1- 1- 1992 overgedragen aan
de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten; de formele overdracht volgt in

de loop van 1992. Het waterkwaliteitsbeheer berust bij het ZAG. De Provincie
heeft de verdere implementatie van het integraal waterbeheersplan overgedragen
aan het ZAG. De provincie heeft dus vooral een initiërende en stimulerende rol

gespeeld.

a

BUSSUM!

b

NAARDEN
polder

G

C
';...!F:.-_--::

.~. :t2) .

BUSSUM
polder

A

,...,.

/

Figuur 3: Ruimtelijke ligging maatregelen plan van aanpak en verantwoordelijke
overheden.

l,:-J:~j

invloed systeemvreemd water Karnemelksloot

aktie door:
maatregel:
A = afdammen kwelsloten Naardermeerpolder Natuurmon.
B = aanleg en herstel damwanden
Natuurmon .
C = aanpassing drainage hockeyvelden
Hilversum
o = aanleg watergang in moerasbos
Bussum
E = natuurtechnische milieu bouw Koeiemeent Hilversum
F = afdammen en baggeren Scheisloot
Bussum
G = uitdiepen en herinrichten IJ svijver
Zuiv.sch. A. & G.land
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5

CONCLUSIES

Goed beschouwd zijn er vijf belangrijke stimuli te noemen voor het opstellen en
implementeren van het integraal waterbeheersplan:
Locale

milieugroeperingen

hebben

Laegieskamp onder de aandacht

de

bedreigingen

gebracht en

en

daarmee

waarden

van

het

bevorderd dat

het

Laegieskamp uiteindelijk op de agenda is gezet.
Het zich voordoen van een conflictsituatie en evidente noodzaak tot het nemen
van maatregelen.

Juist de omvang van de bedreigingen in

relatie tot

de

beleidsmatig hoge waardering van het gebied hebben geleid tot de instelling van
de Overleggroep Laegieskamp. Minder nijpende problemen blijven eerder buiten
de beleidsmatige en bestuurlijke aandacht.

Gedurende het voortraject waren de verantwoordelijkheden van verschillende
overheden ten

aanzien van

beheer en

te

nemen

maatregelen

niet geheel

eenduidig. De provincie Noord Holland heeft als overkoepelende overheid in deze
fase een doorslaggevende rol gespeeld door het initiatief te nemen tot oprichting
van een ambtelijke overleggroep na het uitspreken van een bestuurlijke intentie.
Een duidelijke onderbouwing van te nemen maatregelen op basis van een
watersysteemanalyse.

In

de

planvormingsfase

is

een

watersysteemanalyse

onontbeerlijk voor de identificatie en selectie van te nemen maatregelen. Op
basis van een zo volledig mogelijke lijst maatregelen en een multi-criteria analyse
kon snel consensus worden bereikt ten aanzien van prioritaire maatregelen en
bestuurlijke verantwoordelijkheden.
De rijkssubsidie. Bij de vaststelling van het basispakket maatregelen en de
implementatie van het plan heeft de rijksbijdrage regionaal integraal waterbeheer
een belangrijke rol gespeeld. Bij het gezamelijk schrijven en indienen van de
aanvraag is ook de rol- en kostenverdeling geconcretiseerd en vastgelegd.

Deze vijf stimuli hebben ertoe geleid dat verschillende aktoren, ieder met hun eigen
verantwoordelijkheden en actief in een veld met verschillende belangen, via de
gebied gerichte insteek elkaar hebben weten te vinden.

328

LITERATUURLIJST

BINK F.A., 1978.

Voorlopige richtlijnen voor het beheer van blauwgrasland -

reservaten . RIN -rapport.

FISELIER J.L., P.R. NIENHUIS, P.T.J.C. VAN ROOY. Integraal (waterhuishoud kundig) beheersplan Laegieskamp. DHV Water BV, Afdeling Integraal
Waterbeheer.
GEMEENTE HILVERSUM, Bestemmingsplan Laegieskamp.
JANSEN R.P., MARS H. de & C.E. VAN SCHAIJK, 1981. Natuurgebied 't Laegieskamp; inventarisatieverslag van de flora en fauna, deel 1.

KLINKSPOOR J. & J.C.J . VERMAAS, 1989. Enkele technische waterhuishoud kundige aspecten van het Laeg ieskampgebied. Provincie Noord -Holland, Dienst
Milieu en Water ,
MARS H. de, 1988. Waterhuishouding en hydrologie van het Laegieskampgebied.
B.W .G. nota 88.07. Stichting Biologische Werkgroep 't Gooi. Bussum.
MARS H. de , 1989 . Hydrolog ie en hydrochemie van twee schraalgrasland reservaat jes in de Vechtstreek. Interfacultaire Vakgroep Milieukunde,
Rijksunivers iteit Utrecht.
MARS H. de & M.J. WASSEN, 1989. Bufferzones voor het Laeg ieskampgebied.
B.W.G. nota 89.08 . Stichting Biologische Werkgroep 't Gooi/ Interfacultaire
Vakgroep Milieukunde, Rijksunivers iteit Utrecht.
MARS H. de, 1991. Overzicht en evaluatie van de beschikbare basisinformatie met
abiotische gegevens over he t Laegieskampgebied. Interfacultaire vakgroep
Milieukunde, Rijksuniversiteit Utrecht.
MARS H. de, & M.J. WASSEN , in press. The impact of landscape ecological
research on loeal and reg ional preservation and restorat ion strategies. Ekologia
ICFSR).
MINISTERIE VAN LANDBOUW , NATUURBEHEER EN VISSERIJ , 1990. Nationaal
Natu urbeleidsp lan.
MINISTERIE VAN VERKEER EN WATERSTAAT, 1989. Derde Nota Waterhu ishouding.
PROVINCIE NOORD -HOLLAND , 1985 . Streekplan Gooi en Vechtstreek.
PROVINCIE NOORD-HOLLAND , 1991 . Provinciaal Waterhuishoudingsplan.
SCHOT P.P. et al., 1988. Groundwater systems analysis as a basis for wetland
management in the Central Netherlands, Case:the wetland Naardermeer. Proc.
8th. Int. Symp . on Prob lems of Landscape Ecol. Research. Bratislava.
STICHTING BIOLOGISCHE WERKGROEP 'T GOOI, 1985. Koeiebad en Laegieskamp; inventarisatie en vergelijkend onderzoek van twee terreinen in het
Laegieskampgebied. B.W.G. Uitgave no 5, Bussum.
WERKGROEP LAEGIESKAMP, 1985. Verslag van een onderzoek naar de mogelijkheden van herstel van de IJsbaanvijver in het Laegieskamp. Gemeente
Hilversum ,
dienst
Ruimtelijke
Ordening,
Volkshuisvesting
en
Milieu ,
Zuiveringschap Amstel - en Gooiland, afdeling Kwaliteitsbeheer.
WITMER M.C.H.,1989. An environmental study of the Gooi and Vechtstreek.
Thesis RUU.
ZUIVERINGSCHAP AM STEL- EN GOOILAND, Onderafdeling Onderzoek Provincie
Noord-Holland, dienst Milieu en Water, 1990. Watervoorziening Laegieskamp;
noodmaatregel bij lage grondwaterstanden.

329

330

GROENE HART: V AN CONCEPT TOT WERKELIJKHEID

C. Kwakernaak

SAMENVATTING

Het Groene Hart is een proeftu in voor geïntegreerd ru imtelijk en mil ieubeleid. Rijk en
provincies hebben een ruimtelijke visie voor dit gebied vastgesteld, waarna samen
met gemeenten en waterschappen de uitvoering ter hand wordt genomen. Een accent
wordt daarbij gelegd op natuurontwikkeling en verbetering van de milieukwaliteiten,
met name waterkwaliteit. Voor verschil lende deelgebieden binnen het Groene Hart
wordt

een

gerichte

aanpak

voorbereid

om

ecologische

en

functionele

gebiedsdoelstellingen te realiseren.

HET GROENE HART: EEN BELEIDSMATIG AANDACHTSGEBIED

Temidden van de stedelijke ring van West-Nederland, de Randstad, ligt een open
veenweidegebied: het Groene Hart. Ruim 30 jaar lang is het ruimtelijk beleid erop
gericht om deze centrale open ruimte ook open te houden. Desondanks is de

ruimtelijke kwaliteit van dit gebied sterk achteruit gegaan. De karakteristieke
melkveehouderij in dit veenweidegebied is niet in staat gebleken om de druk vanuit

de verstedelijking te weerstaan ITabel 1). In bepaalde gebieden heeft de veehouderij
bovendien plaats gemaakt voor de glastuinbouw.

Niet

alleen

verstedelijking,

de

daarmee

samenhangende

doorsnijding

door

infrastructuur en de kassencomplexen van de glastuinbouw hebben de kwaliteit van
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de centrale open ruimte verminderd. Ook de toenemende milieubelasting vormde een
belangrijke oorzaak voor het kwaliteitsverlies. Om in milieutermen te spreken: het
Groene Hart versteent, versnippert, verglaast en vervuilt.

Ontwikkeling van de verstedelijking in de periode

Tabel 1:

1979 - 1985

(Stuurgroep Groene Hart, 1992).

toename

4 grote stadsgewesten

Hart

28.108

1MJf1.(19,2%)

woningvoorraad

146.882

bedrijfsterreinen

257

ha

I 1,7% )

176

ha (13,2%)

2352

ha

(3,3%)

1107

ha 19,2%)

totaal verhard oppervlak

won. 111 , 3%)

Groene

Het is dan ook een goede zaak dat vanuit de nationale ruimtelijke ordening en het
nationaal milieubeleid initiatieven zijn gekomen om de verloedering van dit Groene

Hart aktief aan te pakken. In de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening heeft de
regering aangekondigd samen met de provincies een nadere uitwerking van het
ontwikkelingsperspectief voor het Groene Hart op te stellen . Bovendien is het Groene
Hart in

de

Vierde

Nota

over de Ruimtelijke Ordening en in het Nationaal

Milieubeleidsplan geselecteerd als één van de 10 ROM -gebieden (fluimtelijke Qrdening
en Milieubeleid) : gebieden 'waar complexe vraagstukken op het raakvlak van
ruimtelijke ordening en milieubeheer door integrale planvorming én uitvoering worden
opgelost (Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

1990- 1991; Van de Klundert, 1991).
Nadere Uitwerking en Plan van Aanpak voor het ROM-projekt zijn voor het Groene
Hart in elkaar geschoven. Een Stuurgroep met daaronder een Projektgroep, bestaande

uit vertegenwoordigers van Rijk Ide Ministeries van VROM, LNV en V&W) en
Provincies (Zuid - en Noord -Holland en Utrecht) hebben de nota Groene Hart opgesteld
(Stuurgroep Groene Hart, 1992). Deze bevat Ruimtelijke Visie alsmede een globaal
Plan van Aanpak, gericht op realisatie van de ontwikke Iin gsd oei stellingen in 2015. In
de ontwikkelingsvisie ligt een zwaar accent op de ontwikkeling van "groene functies"
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in het Groene Hart, met name natuurontwikkeling en ontwikkeling van recreatief
medegebruik.

Op 21 januari 1992 is een Bestuursovereenkomst Uitvoeringsprogramma Groene Hart
ondertekend door Rijk en Provincies, die een inspanningsverplichting bevat om te
komen tot realisatie van de ruimtelijke ontwikkelingsvisie. Dat zal volgens twee lijnen
moeten geschieden:

•

via doorwerking in de provinciale planvorming

(streekplan, milieubeleidsplan,

waterhuishoud ingsplan, natuu rbeleidsplan);

•

via konkrete uitvoeringsprojekten, die als 'strategische projekten' in de Nota
Groene Hart zijn aangekondigd.

In het uitvoeringsprogramma zijn enkele 'stimuleringsprojekten' gekozen, waar de
Stuurgroep Groene Hart met voorrang initiatieven wil ontplooien. Het betreft vooral
projekten waar natuurontwikkeling en verbetering van de milieukwaliteit voorrang
genieten, samen met het recreatief medegebruik. De eerste voorbereidingen zijn
daarvoor, samen met lokaal en regionaal betrokkenen, inmiddels ter hand genomen.
Alvorens in te gaan op de uitvoering van projekten zal eerst in het kort de huidige
toestand van het milieu in het Groene Hart worden geschetst. De water- en
moerasgebieden, die de belangrijkste

natuurwaarden herbergen, krijgen daarbij

bijzondere aandacht.

2

EUTROFIËRING EN VERDROGING

De milieukwaliteit van het Groene Hart wordt in belangrijke mate weerspiegeld door
de milieu-kwaliteit van de boezem- en polderwateren. Immers ook de milieubelasting
op het land en in de atmosfeer komt uiteindelijk via af- en uitspoeling en depositie
terecht in de watersystemen. Beoordeling van de kwaliteit van het oppervlaktewater
kan in eerste instantie geschieden aan de hand van de normwaarden volgens de
Algemene Milieukwaliteit (AMK). Wanneer de waterkwaliteit in het Groene Hart
globaal tegen dit

AMK~licht

wordt gehouden ontstaat het volgende beeld. In de

boezemwateren, die onderdeel uitmaken van het primaire doorvoersysteem worden
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de normen voor totaal -fosfaat, totaal -stikstof, ammoniak, sulfaat, kwik en koper zeer
frequent overschreden. Meer geïsoleerd liggende wateren, zoals polderwateren en
sommige plassen , zoals die van Nieuwkoop en Reeuwijk , kennen vooral te hoge
waarden voor totaal -stikstof, totaal -fosfaat en ammoniak (Hoogheemraadschap van
Rijnland , 1991a). In het algemeen is de waterkwaliteit in sloten matig tot slecht,
hoewel op afgelegen plaatsen de waterkwaliteit nog redelijk is. Hier is vooral het
fosfaatgehalte bepalend voor de ecologische kwaliteit. In de nabijheid van terreinen
met intensieve vormen van land - en tuinbouw, zoals de glastuinbouw, wordt
bovendien vaak een hoge concentratie bestrijdingsmiddelen in het grond- en
oppervlaktewater gemeten (Hoogheemraadschap van Rijnland, 1991b).

Uit deze globale an alyse komt naar voren dat voor zowel het boezem- als het
polderstelsel de stikstof- en fosforconcentraties een algemeen probleem vormen. Om
te komen tot een effectieve aanpak van het eutrofiëringsprobleem is het noodzakelijk
om inzicht te hebben over de stromen van water en nutriënten door het Groene Hart.
Water stroomt van hoog naar laag, althans als er niet wordt bemalen. Ook in het
Groene Hart geldt deze ijzeren wet. In tegenstelling tot vrijwel alle andere gebieden
met ecologisch waardevolle moerassen, beekdalen en meren bevinden zich de
natuurrijke plassen en moerassen in het veenweidegebied niet op de laagste delen,
maar juist op de hoogst gelegen delen. Dit weerspiegelt het merkwaardige fenomeen
van het veenweidegebied als een inversielandschap: een landschap waar door
ontginning van de oorspronkel ijk hoogst gelegen moerassen de cultuurgraslanden
steeds verder daalden, terwijl de eertijds laagste delen, de plassen en riviertjes, op
hun oorspronkelijke niveau bleven, en dus relatief hoog kwamen te liggen. Als gevolg
van deze reliëfinversie fungeren veel plassen als infiltratiegebied, en ontvangen de
dieper gelegen veenpolders en vooral de droogmakerijen het kwelwater. Het
aanzuigingseffect naar de polders wordt nog versterkt door de landbouwkundige
ontwatering . Om een indruk te geven over de omvang van de waterverliezen geeft
Tabel 2 een aantal cijfers.

De waterverliezen in de plassen en moerassen hebben tot gevolg dat watersuppietie
nodig is om verdroging van deze waterrijke natuurgebieden te voorkomen. Deze
wateraanvoer geschiedt in de meeste gevallen met water uit het boezemstelsel. Dit
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is water dat, althans in het zomerhalfjaar, als Rijnwater het Groene Hart is ingelaten .
Met de inlaat van dit water wordt een aanzienlijke vracht aan stoffen het gebied
ingevoerd. Niet alleen nutriënten, maar ook milieuvreemde stoffen.

Tabel 2:

Wegzijging en kwel in verscheidene gebieden (During & Duel, 19901.

plassengebied

wegzijging
(mm.d'l

kwelpolder

kwel
(mm.d>'1

Loosdrecht
Kortenhoef
Nieuwkoop
Botshol
Vinkeveen

1,5
2,5
0,5
7,0
4,5

Bethune
Horstermeer
Nieuwkoop
Groot-Mijdrecht

16,0
14,0
1,8
8,0

Uit

een

globale

balansberekening

voor

het

beheers gebied

van

het

Hoogheemraadschap van Rijnland is te zien dat de hoeveelheden fosfaat en stikstof,
die jaarlijks worden ingevoerd met het inlaatwater, ruimschoots de concentraties
overtreffen, die het inlaatwater zou mogen bevatten om te voldoen aan de AMK-

waarden (Hoogheemraadschap van Rijnland, 1991 al.

Het is duidelijk dat met de suppletie van het waterverlies uit de hooggelegen plassen
en moerassen een kwantitatief probleem wordt verruild voor een kwalitatief probleem.
Eutrofiëring (en verspreiding van andere meegevoerde stoffen) als "oplossing" voor
verdroging.

Een structurele aanpak van de eutrofiëring noopt dus ook tot nadenken over een
structurele aanpak van het verlies aan gebiedseigen water. In het vervolg van dit
verhaal, bij het zoeken naar oplossingsmaatregelen, zullen deze twee milieuproblemen
dan ook broederlijk worden behandeld. Maar eerst is aandacht nodig voor de
gebiedsdoelstellingen. Welke typen natuur worden gewenst in de water- en
moerassystemen van het Groene Hart, en welke milieukwaliteit is daarvoor nodig? Pas
als die vragen zijn beantwoord kan zinvol worden nagedacht over de benodigde
verbeteringen in de kwaliteit van de watersystemen.
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3

NATUURDOELSTELLINGEN

Voor het Groene Hart zijn bij de voorbereidende planvorming voor de Nadere
Uitwerking in hoofdlijnen keuzes gemaakt ten aanzien van de te behouden of te
realiseren natuurwaarden. Deze zijn aangeduid als natuurdoeltypen. Onderscheid is

gemaakt in:

•

moerasbos, water en moeras

•
•
•
•

trilvenen, rietland, schraalland
blauwgraslanden, 'kritische' weidevogels
veenweidenatuur met zware verweving
veenweidenatuur met lichte verweving

Deze natuurdoeltypen vormen in feite clusters van vegetatietypen, die mede betekenis
hebben als

biotoop voor

bepaalde diergroepen.

Binnen

de

clusters

kunnen

verschillende vegetaties voorkomen die elk hun specifieke eisen stellen ten aanzien
van het waterpeil en de watersamenstelling. Om te kunnen vaststellen welke
milieukwaliteit vereist is om een natuurdoelstelling te kunnen verwezenlijken, is dan
ook een nadere specificatie van de natuurdoeltypen naar vegetatietypen noodzakelijk.
Eerst dan kan de vraag worden beantwoord of voor stikstof en fosfor volstaan kan
worden met de AMK als milieudoelstelling, of dat een specifieke ecologische
kwaliteitsdoelstelling voor stikstof en fosfor noodzakelijk is. In Tabel 3 zijn voor de
"veeleisende" vegetatietypen de specifieke ecologische kwaliteitsdoelstellingen
weergegeven,

4

STRUCTURELE AANPAK VAN VERDROGING EN EUTROFIËRING

Om te komen tot realisatie van de algemene milieukwaliteitsdoelstellingen en
aanvullende ecologische doelstellingen zal vooral de voedselrijkdom van het gronden oppervlaktewater verlaagd moeten worden. Twee hoofdstrategieën voor de aanpak
van de eutrofiëring kunnen worden onderscheiden in het Groene Hart:

•
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reductie van N- en P-emissies (bronbestrijding eutrofiëring)

BOTSHOL
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VINKEVEENSE PLASSEN
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•

conserveren

en

beter

benutten

van

gebiedseigen

water

(bronbestrijding

verdroging).
De tweede strategie kan pas plaats vinden als de eerste strategie zijn vruchten
afgeworpen heeft. Het te conserveren gebiedseigen water moet immers wel schoon
zijn.

Tabel 3:

Vegetatietypen in relatie tot algemene milieukwaliteit (Ministerie V & W,
1989) en specifieke ecologische kwaliteitsdoelstellingen ten aanzien van

stikstof- en fosforverbindingen (During & Duel, 1990).

vegetatietypen

fosfaat
Img p.r')

nitraat
(mg N.r')

ammonium
(mg N.I')

kranswieren
fonteinkruiden
krabbescheer
rietland
trilveen
elzenbroekbos

<
<
<
<
<
<

< 0,5
< 1,0

<
< 0,2u

De exacte

0,05
0,15
0,15
0,15
0,05
0,15

< 2,2
< 2,2
< 0,20

< 1,0
< 2,2

reductiedoelstelling dient per hydrologisch deelgebied te worden

vastgesteld, door de huidige milieukwaliteit af te zetten tegen het voor dat deelgebied
op te stellen milieukundig -ecologisch streefbeeld . Maatregelpakketten kunnen slechts
effectief worden samengesteld als inzicht bestaat over de herkomst en verspreiding
van de stoffen, in dit geval van nutriënten. Per hydrologisch deelgebied dienen
daartoe beschikbaar te zijn:

•

een nutriëntenbalans, met gegevens over de hoeveelheden extern aangeleverde
nutriënten (b.v. uit inlaatwater en atmosferische depositie), en interne emissies,
onderscheiden naar herkomst, en hoeveelheden uitgaande nutriënten (doorgifte

naar aanliggende systemen).

•

een waterbalans, waarin de watertekorten en -overschotten worden becijferd en
die bovendien zicht geeft op de verspreiding van stoffen via het water.
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Afhankelijk van de (geo)hydrologische situatie en de relatieve bijdrage vanuit diverse
bronnen

aan

de

nutriënten belasting

is

een

doelgerichte

aanpak

van

het

eutrofiëringsprobleem op te stellen, in samenhang met de aanpak van de verdroging.
Het gaat hier dus om maatwerk. Met een gebiedsgerichte aanpak van eutrofiëring is
in het Groene Hart reeds ervaring opgedaan in een aantal plassen (Nieuwkoopse,
Reeuwijkse, Langeraarse en Loosdreehtse Plassen, Botshol). Het accent lag daarbij
op toepassing van effectgerichte maatregelen: chemische defosfatering van het
inlaatwater, fosfaat fixatie, hydrologische isolatie, aktief biologisch visstandsbeheer
en inzet van helofytenfilters. Aanvullend zijn in een aantal van deze projekten ook
brongerichte maatregelen getroffen, zoals de aanpak van ongezuiverde lozingen.

Op 21 januari 1992 is met het ondertekenen van de Bestuursovereenkomst formeel
het Uitvoeringsprogramma Groene Hart van start gegaan. De aktiviteiten zijn daarin
allereerst gericht op een snelle start van de zogenaamde stimuleringsprojekten. Dit
zijn projekten die door de Stuurgroep Groene Hart geïnitieerd en gestimuleerd worden,
omdat ze van essentiële betekenis zijn voor de realisatie van de ruimtelijke visie.
Per stimuleringsprojekt zal een projektorganisatie worden ingesteld, die als eerste taak
krijgt om een plan van aanpak op te stellen, waarin de gebiedsdoelstellingen nader zijn
gedefinieerd en de daarvoor benodigde maatregelen in onderlinge samenhang zijn
uitgewerkt. Medio 1993 worden deze plannen verwacht. Ter voorbereiding zijn reeds
enkele aktiviteiten ter hand genomen. Twee hiervan worden hier kort geschetst. Deze
voorbeelden illustreren het uitvoeringsgerichte karakter van het Groene Hart-projekt,
nu de fase van globale planvorming is afgerond.

5

PLANSTUDIE DE RONDE VENEN

Het stimuleringsprojekt De Venen omvat de plassengebieden van Nieuwkoop en
Vinkeveen en de Botshol met de tussenliggende polders. Het accent ligt in dit gebied
op realisatie van grootschalige natuurontwikkeling en herstel van ecologische
verbindingen in samenhang met verbetering van de milieukwaliteit.

Voor de

Nieuwkoopse Plassen is inmiddels reeds een integraal eutrofiëringsbestrijdingsprojekt
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uitgevoerd (Hoogheemraadschap van Rijnland, 19871 . Verwacht wordt dat als gevolg
van de getroffen maatregelen het totaal-fosfaatgehalte de komende tien jaren zal
dalen. In aanvulling hierop is een integraal waterbeheer-projekt Nieuwkoop in
voorbereiding, dat erop gericht is om de waterhuishouding in het gebied, dat
hydrologisch in relatie staat met de Nieuwkoopse Plassen, te optimaliseren. De

aanpak zal geschieden op basis van de resultaten van een ecohydrologische
systeemanalyse.

Oostelijk van het gebied rond Nieuwkoop liggen de Vinkeveensche Plassen en de
Botshol met de droogmakerijen en veenpolders behorend tot de gemeente De Ronde

Venen . De polders, die relatief laag gelegen zijn in het landschap , staan hydrologisch
met de plassen in verbinding . Uit de Vinkeveensche Plassen en de Botshol verdwijnen

grote hoeveelheden water naar Polder Groot-Mijdrecht. Om het waterpeil van de
plassen en moerassen op peil te houden is watersuppietie nodig. Voor de Botshol
geschiedt dit met water uit het riviertje de Waver, dat niet alleen zeer voedselrijk is,
maar ook licht brak. Het hoge chloridegehalte van dit boezemwater duidt op de relatie

met het brakke kwalwater uit Polder Groot -Mijdrecht. dat op de Waver wordt
uitgeslagen. Om de eutrofiërende invloed van het suppletiewater uit de Waver te
reduceren wordt het water nabij het inlaatpunt naar de Botshol vanaf 1989

gedefosfateerd door toediening van ijzerchloride IRip et al., 19891.

Het waterverlies uit de Vinkeveensche Plassen wordt grotendeels aangevuld met
kwelwater, dat over een afstand van ongeveer 5 km wordt aangevoerd vanuit de

diepe droogmakerij Polder Wilnis -Veldzijde. Dit kwelwater bevat, evenals het water
uit de Waver, grote hoeveelheden stikstof en fosfaat. Deze stoffen komen uiteindelijk
terecht in de Vinkeveensche Plassen en bezinken daar grotendeels. Berekend is dat
de inlaat van voedselrijk water voor ongeveer 65 % verantwoordelijk was voor de

totale fosfaatbelasting van de plassen IProvinciale Waterstaat van Utrecht, 19881.
Ongezuiverde lozingen van rioolwater uit verspreide en recreatieve bebouwing bleek
de bron voor de overige 35 % van de fosfaatbelasting. De Vinkeveensche Plassen zijn
blijkens dit onderzoek als gevolg van de omvangrijke en continue fosfaatv rachten zo
voedselrijk dat massale bloei van blauwalgen (Mi croc ystis aeruginosaJ jaarli jks

optreedt.
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Gesteld kan worden dat het systeem van plassen en polders in de Ronde Venen
ernstig uit evenwicht is. Met behulp van effectgerichte maatregelen is weliswaar veel
te bereiken, zoals blijkt uit de eerste ervaringen met de chemische defosfatering van
het

Waver-water,

maar

dergelijke

oplossingen

zijn

in

feite

vormen

van

symptoombestrijding (Engelen & Schot, 19891.

Een structurele en duurzame oplossing zal gezocht moeten worden in het beperken
van het waterverlies naar de aangrenzende diepe Polder Groot-Mijdrecht. Dit kan

worden gerealiseerd door het {grondlwaterpeil in deze polder substantieel te
verhogen. Hierdoor zal het huidig landbouwkundig gebruik echter onmogelijk worden.
Omdat juist voor deze polder grootschalige moerasontwikkeling wordt nagestreefd,
dient het opzetten van het polderpeil hier dus twee beleidsdoelen: een milieu- en een
natuurdoel.

Door voorts een bufferbekken aan te brengen aan de rand van de polder, grenzend
aan het plassengebied, kan het

waterverlies uit de

plassen verder worden

teruggedrongen.

Een dergelijk bufferbekken kan in meerdere opzichten een bijdrage leveren aan het
herstel van het hydra-ecologisch evenwicht. Het bekken zal het potentiaalverschil
tussen plas en polder doen verminderen, waardoor de kweldruk naar de polder zal

afnemen. Bovendien kan in het bufferbekken water uit Polder Groot-Mijdrecht worden
opgeslagen dat als voorraad kan dienen voor suppletie naar de plassen in de

zomerperiode. Het bufferbekken fungeert dan als tussenboezem. Zo'n tussenboezem
kan, behalve als kwantiteitsbuffer, tevens worden ingericht als kwaliteitsbuffer. Het
water uit Polder Groot-Mijdrecht bevat door natuurlijke oorzaken een relatief hoog

ammoniumgehalte {Provinciale Waterstaat van Utrecht, 19891. Door gebruik te maken
van het kwelwater uit Polder Groot-Mijdrecht als bron voor waters uppie tie naar de
80tshol en de Vinkeveensche Plassen zou echter weer tamelijk voedselrijk water
worden ingelaten. Toepassing van helofytenfilters in een bufferbekken biedt echter
goede perspectieven om het nutriëntengehalte van het inlaatwater te verminderen

{Duel, 1991 J. Bovendien is watersuppietie vooral noodzakelijk in de zomerperiode,
wanneer ook helofytenfilters optimaal functioneren (Duel et al., 1991).
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Figuur 1 geeft een globale schets van de mogelijke inrichting van een bufferbekken.
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Figuur 1: Mogelijke inrichting van een bufferbekken.

Binnenkort zal op initiatief van de Ministeries van LNV en VROM een hydra-ecologisch
onderzoek van start gaan om de inrichtingskeuzes voor De Ronde Venen zo goed
mogelijk te onderbouwen. Deze studie zal een belangrijke bouwsteen moeten leveren
voor het plan van aanpak voor het stimuleringsprojekt De Venen, dat door de
Stuurgroep de Venen zal worden opgesteld.

De meerwaarde van een gezamenlijke aanpak voor dit gebied is duidelijk. Om
duurzame verbetering van de milieukwaliteit te kunnen realiseren is veel ruimte nodig.
Ruimte die ten koste zal moeten gaan aan het areaal landbouwgrond. Door koppeling
met het natuurontwikkelingsprojekt Groot-Mijdrecht kunnen de keuzes over het nieuw
in te stellen polderpeil zo worden gemaakt, dat natuur- en milieudoelstellingen voor
de betreffende natuur- en landbouwgebieden in onderlinge samenhang kunnen
worden gerealiseerd.
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6

PROJEKT EMISSIEREDUCTIE RIJNLAND

Emissies van stoffen in het Groene Hart werken voor een belangrijk deel door in de
kwaliteit van het water en de waterbodems van poldersloten, plassen en de
boezemwateren die deze verbinden. Door de huidige milieukwaliteit van deze
watersystemen te vergelijken met de gewenste en ook haalbare kwaliteitsniveaus,

kunnen op basis van een herkomstanalyse doelgericht de belangrijkste emissiebronnen
worden gedefinieerd en aangepakt. Deze strategie zal voor het gehele Groene Hart
worden toegepast. Hiertoe is in de nota Groene Hart (Stuurgroep Groene Hart, 1992)
een 'stimuleringsmaatregel' geformuleerd: "Bestrijden en terugdringen van de interne
milieubelasting". Deze maatregel beoogt een integrale aanpak van puntlozingen en
diffuse lozingen tot een zodanig niveau, dat de gebiedsdoelstellingen, gedifferentieerd
naar deelgebieden binnen het Groene Hart, kunnen worden gerealiseerd.

In het projekt "Emissiereductie Rijnland" wordt een start gemaakt met de uitvoering
van deze maatregel. Hoewel uiteindelijk gestreefd wordt naar een adequate aanpak
van de interne milieubelasting in het gehele Groene Hart wordt in het dit projekt de
aanpak gericht op het beheersgebied van het Hoogheemraadschap van Rijnland,
voorzover dat behoort tot het Groene Hart. Het projekt heeft voor het Groene Hart
een voorbeeldfunctie.

Het projekt, geïnitieerd door de Ministeries van VROM en V&W, de provincie ZuidHolland en het Hoogheemraadschap van Rijnland, zal in de eerste fase vooral gericht
zijn

op

de

ontwikkeling

van

een

methodiek

voor

analyse

en

aanpak.

De

methodiekontwikkeling zal plaats vinden in het gebied rond de Nieuwkoopse Plassen,
waar een Integraal Waterbeheer-projekt van start zal gaan (zie boven).

De analyse omvat twee hoofdcomponenten:

•
•

de aktuele situatie
de ontwikkelingsmogelijkheden

In de analyse van de aktuele situatie vormt een nauwkeurige inventarisatie van de
emissies de hoofdmoot. Per waterhuishoudkundige eenheid zullen de emissies naar
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aard, omvang en herkomst worden vastgelegd. Door middel van modelanalyse wordt
vervolgens de verspreiding van de emissies per stof(groep) naar de watersystemen
worden bepaald. Deze modelresultaten zullen door middel van een meetprogramma
in een proefgebied worden getoetst.
Per waterhuishoudkundig deelgebied wordt tevens een ecologisch -milieukundig
streefbeeld opgesteld. Op basis van ecologisch referentie-onderzoek worden zo
nauwkeurig mogelijk de ecologische ontwikkelingsmogelijkheden beschreven, waarbij
de link met de daarvoor benodigde milieucondities wordt gelegd. Hieruit zullen
kwantitatieve reductiedoelstellingen worden afgeleid.

Op basis van de analyseresultaten wordt vervolgens per deelgebied een toegesneden
plan van aanpak opgesteld, dat op korte termijn dient te worden uitgevoerd.

Op voorhand is evenwel reeds duidelijk dat de bemestingsdruk vanuit de landbouw
in het Groene Hart veel te hoog is. Grote hoeveelheden stikstof, fosfor en kalium
spoelen direkt af naar de sloten en plassen. Ter illustratie is in Tabel 4 de netto
fosfaatbelasting in de weidegebieden van het Groene Hart uit het begin van de jaren
'80 weergegeven.

Tabel 4:

Fosfaatbalans voor grasland

in

kg

Pl Os.ha'

per

landbouwgebied

ISchoumans et al., 1988).
a.

=

grond gebonden vee; b.

landbouwgebied

WEIDEGEBIEDEN
Rijnland
Gouda en Woerden
Krimpenerwaard
Alblasserwaard
Vijfherenland

produktie
a.
b.

112
113
109
105
95

21
38
31
10
23

kunstmest

12
12
12
12
12

niet grond gebonden vee;
gewas bruto netto
onttr. belast. belast.

85
85
85
85
85

145
163
152
127
130

60
78
67
42
45

Uit onderzoek van Van der Meer & Meeuwissen (1989) komt naar voren dat de stikstofgift
op grasland in veel gevallen aanzienlijk verlaagd kan worden zonder dat de gewasopbrengst
daardoor substantieel wordt gereduceerd. Een analyse van de aan- en afvoer van mineralen
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(Tabel 5) toont overdu idelijk aan dat in de gemiddelde gespecialiseerde melkveebedrijven
op de veengronden er grote overschotten zijn.

De weg

naar een toestand

van

evenwichtsbemesting is nog zeer lang! Benuttingspercentages van 13, 5 (stikstof), 16,7
(kalium) en 31,5 (fosfor ) w ijzen op een omvangrijke verspilling van stoffen, die voor een
belangrijk deel uiteindelijk in het oppervlaktewater terecht komen. Overigens is de post
'denitrificatie ' niet in de balansberekening opgenomen .

Tabel 5:

Mine ra a Iba la nsen 0 p gemi dd e Id e ges pec ia Iisee rd e me Ik veebed rijve n, 9 e basee rd
op LEI -steekproefbedrijven (104) over de jaren 1983 - 1985. Alle posten in kg
zuivere N, P en pe r hec tare cultuurgrond .

N

p

K

1,4
1, 1
0 ,0
295,0
41 , 9
30,0
4,0
32,4
127,0
1 ,1
534,2

0,4
0,1
0,4
11,5
0,9
3 ,0

0,1
1,0
1,4
17,4
4, 1

4,6
22 ,7
0,2
43,8

19,9
68,2
0,3
112,4

AFVOER:
- verkoop vee
- melk
- verkoop ruwvoer

10,8
60,6
0,9

3,1
10,6
0,1

0,7
17, 2
0,9

Totaal afvoer

72,3

13,8

18,8

461,9
38,7
13,5

30,0
2,5
31,5

93,6
7,8
16,7

AANVOER:
- aankoop vee
- strooisel
- reinigingsmiddelen
- kunstmest
- depositie
- netto mineralisatie
- binding lucht-N
- aankoop ruwvoer
- krachtvoer
- melkprodukten
Totaal aanvoer

overschot.ha·'
overschot. ton- 1 meet melk

be n utti n 9s pe rce nta 9 e

Uit Tabel 5 wordt duidelijk dat vooral de toediening van kunstmest en en aanvoer van
krachtvoer sterk bijdragen aan het mineralenoverschot. De oplossing ligt voor de hand.
Aanzienlijke beperking van beide posten is mogelijk, hetgeen bovendien nog een "win- win"
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situatie zal opleveren. Immers de diffuse belasting met voedingstoffen zal aanzienlijk
kunnen worden beperkt, terwijl deze maatregel door beperking van bedrijfskosten (aankoop
van kunstmest en krachtvoer) bovendien economische winst zalopleveren.
De milieuwinst ligt hier vooral in de tempoversnelling bij het bereiken van de toestand van
evenwichtsbemesting, die in het jaar 2000 moet zijn bereikt. Figuur 2 geeft dit weer.

N-verliezen naar bodem
nationaal beleid
gebiedsgericht beleid
a st! mu leri ng
b. regelgeving

1990

1995

2000
Jaar

Figuur 2:

Vergelijking

tussen

stikstofverliezen

naar

de

bodem

bij

nationaal

en

gebiedsgericht beleid (Naar: Bevers et al., 1991).

Gerichte voorlichting naar de individuele agrarische bedrijven is noodzakelijk. Een intensieve
voorlichtingscampagne wordt inmiddels voorbereid door de Dienst Landbouw Voorlichting,
in overleg met de Hol landse Landbouworganisaties en met onde rsteuning van rijk en
provincie. Door dit projekt parallel te laten verlopen met het Emissiereductieprojekt
Rijnland, wordt de aanpak van diffuse lozingen uit de landbouw geïntegreerd met de
aanpak van puntlozingen. Hierdoor zal de ecologische en milieukwaliteit van boezm- en
po lderwateren zichtbaar verbeteren.
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DE

NIEUWE

VENEN,

NATUURONTWIKKELING

TUSSEN

NIEUWKOOP

EN

BOTSHOL

J.W.A. Foppen & P.J. Veen

SAMENVATIING

Onder het motto "De Nieuwe Venen" heeft Natuurmonumenten een plan opgesteld
voor de omgeving van de Nieuwkoopse Plassen en de Botshol. Het plan is een

uitwerking van de

Ecologische Hoofdstructuur in dit gebied.

Het gaat om

duizenden hectaren nieuwe moerassen en natte graslanden. Naast een vergroting
van de oppervlakte natuurgebied is ook een verbetering van de waterkwaliteit

essentieel voor het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden. Met name de
inlaat van vuil boezemwater vormt een probleem. Uit hydrologische berekeningen
blijkt

dat

met

gerichte

inrichtingsmaatregelen

de

inlaat

van

boezemwater

aanzienlijk kan worden verminderd . De verschillende watertypen die in het gebied
zelf aanwezig zijn, kunnen zo beter worden benut voor de ontwikkeling van
specifieke vegetatietypen .

INLEIDING

Het gebied

van

de

Ronde

Venen en de Nieuwkoopse

Plassen

gaat grote

veranderingen tegemoet. Van verschillende kanten zijn plannen ontwikkeld voor dit

gebied. Genoemd moeten worden het Natuurbeleidsplan (NBPI. de beleidsplannen
Natuur en Landschap van de provincies Zuid -Holland en Utrecht en de Nadere
uitwerking van de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening voor het Groene Hart
(Kwakernaak, 1992). AI deze plannen hebben één ding gemeen: de natuur moet
meer kansen krijgen.
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Omdat Natuurmonumenten met de Botshol, de Nieuwkoopse Plassen en de
Kamerikse

Nessen

belangrijke

bezittingen in

het

gebied

heeft en

bovendien

aangewezen is als toekomstige eigenaar en beheerder van een groot deel van de
nieuwe

natuurgebieden, wil

planvorming

voor

het

onderbouwd

inrichtingsplan

zij

gebied.

een actieve

bijdrage leveren aan de verdere

Daartoe

een

opgesteld

is

(Veen,

hydrologisch

1992

en

en

Foppen,

ecologisch

1992)

Oe

grondwaterstroming is gemodelleerd met behulp van Micro-Fem en er is een
chemische typering opgesteld van de onderscheiden grondwatersystemen. Voor

de

ecologische

onderbouwing

van

het

plan

is

aangesloten

bij

de

moerasdoeltypologie uit het NBP-project Bestaande Laagveenmoerassen (Leerdam
& Vermeer, 1992 ) en bij de grasdoeltypologie zoals die door Natuurmonumenten is

ontwikkeld.

In dit artikel worden de belangrijkste resultaten van het hydrologisch onderzoek
samengevat en worden de inrichtingsmaatregelen aangegeven, die naar de mening
van Natuurmonumenten nodig zijn om tot een duurzame situatie voor de natuur te
komen.

2

PROBLEEMSTELLING

De natuurwaarden van zowel moerasgebieden als graslandgebieden zijn in het
verleden sterk achteruit gegaan en de duurzaamheid van de nog aanwezige
natuurwaarden

is

niet

gegarandeerd.

Een

aantal

karakteristieke

plant-

en

diersoorten zijn al uit het gebied verdwenen of worden in hun voortbestaan

bedreigd. Te denken valt aan de otter, de bruine kiekendief, de kemphaan, de
watersnip en de vlinder zilveren maan. In de plassen zijn de water- en jonge
verlandingsgemeenschappen sterk achteruit gegaan, waardoor de verjonging van
het moerassysteem stagneert.

De belangrijkste oorzaken van deze achteruitgang zijn de verslechtering van de
waterkwaliteit,

de intensivering van het landbouwkundig grondgebruik en de

versnippering van leefgebieden. Voor de bestaande natuurgebieden is vooral het
nutriëntengehalte van het inlaatwater een probleem.
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3

DOELSTELLINGEN

Het

plan

"De

Nieuwe

natuurwaarden

van

Venen"

moerassen

is vooral
en

gericht op

natte

graslanden.

het

versterken

Nederland

van de

heeft

een

belangrijke verantwoordelijkheid voor het behoud van deze natuurwaarden.

De doelstellingen van het plan zijn:
1.

het creëren van een samenhangende ecologische structuur van bestaande
en nieuwe natuurgebieden; daarbij wordt gestreefd naar een breed scala aan
voor het studiegebied kenmerkende ecosystemen, waarbinnen zowel plaats
is voor grote eenheden zelfregulerende natuur als voor natuurgebieden die
afhankelijk zijn van menselijk beheer;

2.

de verbetering van de waterkwaliteit van de bestaande natuurgebieden en
het creëren van optimale abiotische condities voor nieuwe natuurgebieden.

Een nevendoelstelling van het plan is het scheppen van mogelijkheden voor
natuurgerichte recreatie.

4

4.1

HYDROLOGISCH SYSTEEM

Grondwater

In het studiegebied worden vijf grondwatersystemen onderscheiden, genoemd

naar de aard van het infiltratiegebied (Figuur 1):
1. Veenweidesysteem (VW)
2. Westeinderplassen/Braassemermeersysteem (WEP/BM)
3. Amsterdamsysteem (ASO)
4. Kameriksysteem (WK)
5. Zeewatersysteem (ZW)

Het

overgrote

deel

van

het

studiegebied

wordt

uitgemaakt

door

het

veenweidesysteem. De infiltratiegebieden zijn het veenweîdegebied, de plassen en
de

bovenlanden

langs

de

boezemwateren,

zoals

de

Kromme

Mijdrecht.

De
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kwelgebieden zijn (delen van) de droogmakerijen rond Mijdrecht en bij Nieuwkoop
en Zevenhoven. Deze liggen 3 tot 5 m lager dan de onvergraven veengronden.
Binnen

het

veenweidesysteem

is

een

subsysteem

onderscheiden

rond

de

Nieuwkoopse Plassen. Het zeewatersysteem openbaart zich uitsluitend in het
centrum van polder Groot Mijdrecht. Hier kwelt zout grondwater op.
De kwelintensiteit is het grootst in de polders Groot Mijdrecht en Wilnis-Veldzijde
(ca. 4,2 resp. 2,7 mm.dag'), de diepste droogmakerijen in het gebied. De verticale
wegzijging is het grootst in de gebieden die direct aan de droogmakerijen grenzen,

zoals de Botshol (ca. 0,9 mm .dag'l, de Vinkeveense Plassen (ca. 1.4 mm.dag·'1,
de Nieuwkoopse Plassen (ca. 0,5 mm.dag" ) en de bovenlanden van de Kromme

Mijdrecht (ca. 1,1 mm.dag'). In deze gebieden is ook nog sprake van dijklek.
Dijklek is het grondwater dat (horizontaal) door de veendijken van een hoog- naar
een laag-peilgebied stroomt. De dijklek kan een aanzienlijk deel van het totale
wegzijgingsverlies uitmaken, omdat veel dijken een hoge doorlatendheid hebben .
Tabel 1 geeft een overzicht van de kwaliteit van het grondwater. Er zijn vier
grondwatertypen

onderscheiden,

genoemd

naar

het

infiltratiegebied.

Het

mengwater-type is het grondwater dat onder het centrum van de droogmakerijen
Nieuwkoop en Zeven hoven aanwezig is. Omdat de herkomst van dit water moeilijk
is vast te stellen, is het mengwater genoemd.

Tabel 1:

Gemiddelde waarden (in mg.1

1

)

voor een aantal ionen in

verschillende grondwatertypen. n .g . = niet gemeten.

Ion

Bovenland

Veenweide

Mengwater

Zoutwater

Nitraat
Ammonium
Tot -P
Sulfaat
Ijzer
Calcium
Bicarbonaat
Chloride

10-20
2-6
0-5
9-18
50-150
650-850
200-300

3-6
0-2
15-25
6-12
50-150
350-550
0-50

6-12
1,5·2,5
1- 10
10-20
50-150
650-850
50-100

n,g.
3-4
n.g.
> 50
< 1
50-150
550-700
> 2000
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Figuur 1: De Nieuwe venen: grondwaterstromingspatronen en grondwatersystemen.

NKP = Nieuwkoopseplassensysteem

--~)

stroombaan

onderzoeksgeb ied
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lZZZl
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D
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4.2

Oppervlaktewater

Met het huidige peilbeheer worden 's winters grote waterhoeveelheden afgevoerd
en wordt 's zomers water ingelaten uit het boezemwater, dat in verbinding staat

met de Rijn. In de kwelgebieden is 's zomers geen water inlaat nodig (Groot
Mijdrecht, Wilnis-Veldzijde) of slechts weinig (overige droogmakerijen). In de
wegzijgingsgebieden is, afhankelijk van de wegzijgingsintensiteit, het weer en het

peilbeheer, 's zomers gedurende een langere of kortere tijd waterinlaat nodig. In de
Vinkeveense Plassen en in de bovenlanden vindt vrijwel gedurende het hele jaar
waterinlaat plaats. In de Botshol en de Nieuwkoopse Plassen vindt voornamelijk in
de zomermaanden waterinlaat plaats.
In de boezemwateren worden de AMK-normen voor fosfaten en nitraten overal
overschreden. Plaatselijk worden te hoge concentraties zware metalen en andere

toxische stoffen aangetroffen.

Ook het polderwater is veelal eutroof, door

afspoeling en uitspoeling van meststoffen. Veel veengronden zijn fosfaatverzadigd,

In de droogmakerijen is bovendien sprake van voedselrijke kwel. Vooral het
ammoniumgehalte van het kwelwater kan hoog oplopen. Dit is het gevolg van
natuurlijke processen in de ondergrond. Alleen in de natuurgebieden en in sommige
geïsoleerde poldersloten komt relatief schoon water voor,

5

VOORSTELLEN VOOR DE VERSTERKING VAN DE ECOLOGISCHE
STRUCTUUR

Gestreefd

wordt

"kwaliteits ~ niveau".

naar

grote

waarin

aaneengesloten

ook

een

plaats

natuurgebieden
is

voor

met

veeleisende

een

hoog

plante~

en

diersoorten. Dat betekent allereerst vergroting van de bestaande kerngebieden en
verbinding van deze gebieden tot een samenhangende ecologische structuur

(Figuur 2).
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DE NIEUWE VENEN

fig . 6.1 Plankaart
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Figuur 2: De Nieuwe Venen: plankaart.
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5.1

Moerasontwikkeling

Voor een volledig en goed functionerend moeras-ecosysteem is al gauw enkele

duizenden ha nodig INatuurbeschermingsraad, 1991). Dit betekent een aanzienlijke
areaalvergroting ten opzichte van de huidige oppervlakte Ica. 1500 ha). De
gebieden die in aanmerking komen voor moerasontwikkeling zijn polder Groot

Mijdrecht, polder Wilnis -Vinkeveen, polder Wilnis -Veldzijde, Noordse Buurt en de
Bovenlanden

van

de

Kromme

Mijdrecht.

In

deze

gebieden

zijn

gerichte

inrichtingsmaatregelen nodig, zoals afgraven, afplaggen of peilverhogen. Het
interne

beheer

wordt

zo

extensief

mogelijk.

Het

toestaan

van

natuurlijke

peilfluctuaties en de inzet van grote grazers kunnen hierbij een rol spelen.
De botanische kwaliteit van de aanwezige moerassen wordt vooral bepaald door
het

voorkomen

van

soortenrijke,

mesotrofe

of

zwak

brakke

water-

en

verlandingsvegetaties, met plantesoorten als krabbescheer, galigaan, kranswieren
en groot nimfkruid. Het plan is erop gericht om de potenties voor de ontwikkeling
van deze vegetaties optimaal te benutten. Hiervoor is een verbetering van de
waterkwaliteit essentieel.

5.2

Naast

Ontwikkeling graslandgemeenschappen

de

ontwikkeling

Natuurmonumenten ook

van
in

nieuwe

de

moerassen

bescherming

en

voorziet

versterking

het
van

plan

van

waardevolle

graslandgebieden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen graslanden met een
botanische doelstelling en graslanden met een weidevogeldoelstelling. Botanische
graslanden

Iblauwgraslanden,

dotterbloem - graslanden)

vereisen

hoge

grondwaterstanden en een goede, grondwaterachtige waterkwaliteit. De beste

potenties liggen langs de Meije, aansluitend op het bestaande graslandreservaat bij
Zegveld . Voor weid evoge Igebieden zijn
voldoende

openheid

en

rust

nodig.

In

naast hoge
de

grondwater-standen ook

voorgestelde

kerngebieden

voor

weidevogels is een extensivering van het landbouwkundig grondgebruik gewenst.

Dit kan door overschakeling op ecologische landbouw of door toepassing van de
Relatienota. Overigens zijn deze gebieden niet alleen van belang als broedgebied
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voor weidevogels,

maar ook als

rust- en

voedselgebied van trekvogels en

moerasvogels.

6

VOORSTELLEN VOOR DE VERBETERING VAN DE WATERKWALITEIT

Voor een algemene verbetering van de waterkwaliteit zijn het verminderen van
emissies

en

het

saneren

van

verontreinigingsbronnen

noodzakelijk.

Dit

is

waarschijnlijk echter niet genoeg voor het bereiken van specifieke ecologische
doelstellingen.

Daarom

zijn

Defosfatering van inlaatwater,

aanvullende

inrichtingsmaatregelen

gewenst.

zoals momenteel gebeurt bij de Nieuwkoopse

Plassen en de Botshol, is hier een voorbeeld van. Defosfatering moet echter vooral
gezien worden als een tijdelijke noodmaatregel. Nadelen zijn de permanente
bedrijfskosten

en

het

afvoeren

van

het

bezinkselmateriaal.

Defosfatering

is

bovendien geen oplossing voor nitraten en sommige toxische stoffen die nog met
het inlaatwater meekomen.
De volgende typen van aanvullende maatregelen zijn denkbaar:
aanleg van hoogwaterzones of inundatie van hele polders;
suppletie met lokale wateroverschotten, al dan niet via opslag in een
spaarbekken;
grotere waterberging door het toestaan van peilfluctuaties, al dan niet in
combinatie met vergroting van de wateroppervlakte of -diepte;
beperken dijklek.

6.1

Voor

Waterbeheersingsvarianten

vier

deelgebieden

zijn

waterbeheersingsvarianten

opgesteld,

telkens

bestaande uit verschillende (combinaties) van de genoemde maatregelen. De
va rianten

zijn

kwantitatief

getoetst

met

behulp

van

modelberekeinigen

en

waterbalansen (voor een normaal neerslagjaar). De effecten op de ligging van het
zoet-zoutgrensvlak in polder Groot Mijdrecht zijn gemodel leerd volgens de methode
Olsthoorn.
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Op basis van de berekeningen kunnen in kwalitatieve zin voorspellingen worden
gedaan over de te verwachten veranderingen van de waterkwaliteit.
Hieronder volgt pe r deelgebied een korte bespreking van de belangrijkste resultaten
en wo rdt de uiteindelijk gekozen variant toegelicht.

Groot Mijdrecht/Bo t shol
In pol der Groot Mijdrecht is door de aanwezigheid van kwel gedurende het he le
jaar sprake van een wateroverschot. Dat wordt nu uitgeslagen op de Oude Waver.

He t (zwak brakkei uitslagwater zou echter ook heel goed direct kun nen worden
gebruikt

voor de

suppletie

van

de

Botshol.

Ook

in

droge

zomers is

het

wateroverschot van het noordelijk deel van deze polder (ca. 900 hal voldoende om
de Botshol op peil te houden. Voorwaarde is wel dat het betreffende gebied uit
landbouwkundig gebruik wordt genomen, om vervuiling van het wateroverschot te
voorkomen.

Door

een

plas ~ draspeil

in

te

stellen

ontstaan

tevens

goede

mogelijkheden voor moerasontwikkeling ter plaatse. Bij een dergelijk peil blijft er
voldoende brakke kwel aanwezig. Nader onderzoek is nog nodig naar de te
verwachten

waterkwaliteit,

nutriëntengehaite.

Deze

met

oplossing

name

wat

is

verkiezen

te

betreft

het

boven

chloride~

de

aanleg

en
van

hoogwaterzones of totale inundatie van Groot M ijdrecht. Dit leidt weliswaar tot
een lagere wegzijging uit de Botshol. maar heeft als nadeel dat met minder inlaat
de regenwaterinvloed op de Botshol groter wordt.
natuurwaarden

voor

een

deel

juist

aan

het

De Botshol ontleent zijn

voorkomen

van

zwak

brak,

grondwaterachtig water. Daarnaast zijn de te verwachten natuurwaarden in een

diepe hoogwaterzone of plas zelf gering.

Polders Nieuwkoo p en Zevenh oven/ Ni euwk oo pse Pl assen

Voor de Nieuwkoopse Plassen is de mogelijkheid van een spaarbekken onderzocht.
In zo'n spaarbekken wordt in perioden met een wateroverschol water opgeslagen.
's Zomers kan dit water worden gebruikt voor de suppletie van de Nieuwkoopse
Plassen. Om voldoende voeding van het spaarbekken te krijgen is een combinatie

nodig van het wateroverschot van ca. 1000 ha kwelgebied in de droogmakerijen,
het w interoverschot van de plassen en eventueel nog gedefosfateerd OudeRijnwater.
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Bij

een spaarbekken-grootte van ca.

350

ha

(te

situeren in de

droogmakerij

bij

Aarlanderveen)

bedraagt de

maximale

peilfluctuatie

in

het

spaarbekken ongeveer 2 m. Deze is ongeveer eens in de 10 jaar te verwachten.
Ook in dit geval is nog nader onderzoek nodig naar waterkwaliteitsaspecten. Ook
de aanleg van hoogwaterzones tegen de Nieuwkaapse Plassen aan is onderzocht.
Het effect van een dergelijke maatregel is vrij klein. Een zeer omvangrijke
hoogwaterzone van ca. 1 km breed en ca. 4 m diep leidt tot een vermindering van
de inlaatbehoefte met maximaal 25 %.

Wilnis-Vinkeveen/Wilnis-Veldzijde
Wilnis-Vinkeveen

is

een

landbouwgebied

dat

in

aanmerking

komt

voor

moerasontwikkeling, Om de kansen hiervoor te vergroten is een combinatie van
maatregelen nodig. Ten eerste zou de aanliggende droogmakerij Wilnis-Veldzijde
geïnundeerd moeten worden. De aanleg van een tot 1,5 m diepe plas in deze
droogmakerij

leidt

tot

een afname

van

de

wegzijging

uit

het aanliggende

veengebied met ca. 0,2 mm/dag, De ontstane plas zou tevens als spaarbekken
kunnen dienen voor de watervoorziening van de Vinkeveense Plassen. Verder zou
de dijklek van Wilnis -Vinkeveen naar Wilnis-Veldzijde beperkt moeten worden (zie
verder bij bovenlanden Kromme Mijdrechtl. Om de inlaatbehoefte van WilnisVinkeveen verder te beperken wordt voorgesteld om hier peilfluctuaties toe te
staan. Dat betekent 's winters een plas-drassituatie laten ontstaan en het slootpeil
's zomers enkele decimeters uit laten zakken (maximaal 45 cm), Hiermee is de
inlaatbehoefte van Wilnis-Vinkeveen tot vrijwel nul terug te brengen. Het hanteren
van peilfluctuaties is overigens voor de bestaande moerassen geen oplossing. Hier
worden al gedurende het hele jaar maximale waterpeilen aangehouden. Het
toestaan van peilfluctuaties zou hier alleen leiden tot verdroging en verruiging in de
zomer en daarmee tot een onaanvaardbaar verlies van natuurwaarden.

Bovenlanden van de Kromme Mijdrecht
Ook dit gebied komt in aanmerking voor natuurontwikkeling . Door de grote
randlengte is het aandeel van de dijklek in het totale waterverlies hier relatief
groot. Om de inlaat te verminderen is het beperken van deze dijklek een effectieve
maatregel. Dijkversteviging is een mogelijke, maar dure oplossing, Een eenvoudiger
alternatief is de aanleg van geïsoleerde randsloten bovenlangs de dijken, waar de
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dijklek het grootst is. Deze sloten moeten dan op peil worden gehouden met relatief vuil - inlaatwater. In het midden van het gebied wordt zo -relatief schoon gebiedseigen water opgespaard. Figuur 3 geeft een schematische weergave van
dit principe.
ge/soleerde randsloot
mei mlaalWater

llIeuwe hoofdwater/oop

me( gebiedseigen water

Figuur 3: Principe-oplossing geïsoleerde randsloot.

6.2

Nader onderzoek

Voor een aantal aspecten is nog nader onderzoek nodig, met name naar de
ontwikkeling van de

waterkwaliteit.

Welke waterkwaliteit is

bijvoorbeeld te

verwachten als de polder Groot Mijdrecht uit landbouwkundig gebruik wordt
genomen en plas-dras wordt gezet? Welke concentraties nutriënten en chloride
zullen op verschillende plaatsen optreden? Pas als er meer bekend is over de
toekomstige waterkwaliteit kunnen betrouwbare voorspellingen worden gedaan
over de vegetatie-ontwikkeling.

7

UITVOERING

Voor de realisering van het plan zal ca. 6000 ha landbouwgrond moeten worden
aangekocht. Daarnaast zijn inrichtingsmaatregelen nodig voor de aanleg van de
nieuwe

natuurgebieden,

waterbeheersing,

360

zoals

het

milieusanering,

afgraven

ecolog ische

van

de

bovengrond,

infrastructuur,

en

ontsluiting

voor
en

recreatie. In de Nota Groene Hart is een bedrag van 350 miljoen gulden voor de
inrichting van dit gebied gereserveerd (het stimuleringsproject De Venen).

Gezien de omvang en de complexiteit van de voorgestelde maatregelen is een
goede afstemming van alle betrokken belangen en een geïntegreerde aanpak van

de uitvoering noodzakelijk. Als kader hiervoor kan het ROM·beleid voor het Groene
Hart dienen. Omdat het ROM · beleid geen eigen instrumentarium heeft, komt ook
integrale landinrichting in beeld. De aangewezen vorm is dan herinrichting met

l!ijzondere Qoelstelling (HBDI. In ieder geval is van groot belang dat snel begonnen
wordt met de grondverwerving en dat een groot aankoopgebied wordt begrensd.
De oppervlakte van het gehele stimuleringsgebied lijkt minimaal noodzakelijk om
binnen afzienbare tijd
intensieve

een

grondgebruik

in

behoorlijke grondpot op te
het

gebied

is

echter

bouwen.
naast

een

Gezien het
maximale

aankoopinspanning ook een geconcentreerde inzet van aanvullende instrumenten
noodzakelijk, zoals bedrijfssanering en -beëindiging en verplaatsing naar gebieden

elders.
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INTEGRAAL BEHEER STADSWATEREN GOUDA; naar een meer op natuur gerichte en
goedkope inrichting en bovendien beheer van wateren en oevers

J.A.M. Schepers, J. Knook & E.A. Brasser

SAMENVATTING

De afdeling Civiele Werken van de gemeente Gouda beheert meer dan 80 kilometer
stadswateren en ruim 110 kilometer oevers. De bij het beheer gehanteerde intensieve en
dure methoden bieden weinig ruimte voor natuur. Grontmij adviseerde deze methoden te
vervangen door alternatieven die goedkoper zijn en bovendien het natuur- en leefmilieu in

de stad meer tot ontwikkeling laten komen. Deze alternatieven brengen de afvoer- en
bergingscapaciteit van de wateren niet in gevaar. Op de korte termijn is een van de
belangrijkste maatregelen een natuurvriendelijke herinrichting van de waterlopen, met name
in de oeverzone. Verder kunnen extensivering van het vegetatiebeheer, wijziging van
beheersmethoden, wijziging van het visstandsbeheer en hydrologische isolatie (minder
doorspoelen) een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering van de natuurlijke kwaliteit
van de stadswateren. Deze voorgestelde wijzigingen in het beheer kunnen bovendien tot
een aanzienlijke besparing van de kosten leiden. Op de lange termijn zijn het minimaliseren
van overstorten en lozen van vuil water en daarnaast het saneren van een deel van de
waterbodems gewenst.

INLEIDING

Gouda is een waterrijke stad, gelegen in het drassige laagveengebied van Zuid-Holland. De
gemeente beheert een grote lengte aan waterlopen en oevers. De hoge beheersintensiteit
en de inrichting van wateren en oevers laten echter weinig mogelijkheden voor waardevolle
natuur en een goed ontwikkeld leefmilieu. De afdeling Civiele Werken van de gemeente
wordt bij dit beheer bovendien geconfronteerd met hoge kosten: jaarlijks circa één miljoen
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gulden. Het natuuronvriendelijke karakter en de hoge kosten van het beheer waren voor
de gemeente aanleiding Grontmij te verzoeken alternatieve methoden voor inrichting en
beheer van wateren en oevers aan te dragen. Het resultaat van de studie en de eerste
praktijkervaringen worden hieronder beschreven.

De studie is in een aantal fasen verricht. Deze fasering vormt tevens de indeling voor dit
artikel. In eerste instantie zijn de huidige kwaliteit en de ontwikkelingspotenties van de
wateren voor de functies natuur, economie, wonen, recreatie en stadsbeeld geanalyseerd,

evenals het beleid en het huidige beheer. Door functies, beleid en beheer met elkaar in
verband te brengen zijn knelpunten vastgesteld (paragraaf 2). Vervolgens is een
ontwikkelingsvisie opgesteld waarbij streetbeelden voor de functies zijn aangegeven. Om
de streefbeelden te realiseren zijn alternatieve methoden van inrichting en beheer bedacht.
Hiervan zijn bovendien de kosten aangegeven (paragraaf 3), Tot slot zijn de verwachte
resultaten, de eerste praktijkervaringen en het vervolgtraject voor inrichting en beheer
aangegeven. Bij de analyse, de berekeningen en de presentatie van re sultaten is het

Geografisch Informatie Systeem ARC-info van groot nut geweest.

2

ANALYSE VAN DE HUIDIGE SITUATIE EN KNELPUNTEN

2.1

Inrichting, beheer en kosten

De bestaande waterlopen snijden voor het grootste deel in een veenpakket. Verder komen

er naast de veenbodems zandbodems en zeer lokaal kleibodems voor. De gemiddelde
waterdiepte is 0,7 m en de gemiddelde waterbreedte is circa 8 m. Voor de handhaving van
het waterbergend en het waterafvoerend vermogen worden waterplanten bestreden,
voornamelijk met behulp van een veeg boot en in beperkte mate door het inzetten van
graskarpers,
Voor de instandhouding van de oevers worden over grote lengte

azobé~betuiningen

aangebracht en, waar verdedigingen ontbreken, oevervegetaties gemaaid of afgezet . In
Tabe l 1 is een overzicht gegeven van de typen waterlopen en oevers die de gemeente

Gouda beheert.
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Tabel 1: Typen wateren en oevers en hun lengte, in beheer bij de gemeente Gouda
lengte ~ m)
oevers

typen wateren en oevers

• hoofdwatergangen
(belangrijke afvoerende functie)
• overige waterlopen
(voornamelijk bergende functie)
• geen oeverbescherming
(onverdedigd)
• azobé-betuining (verdedigd)
• kademuren (verdedigd)

lengte
oevers

~ %)

waterlopen

17.330

21

65.470

79
27
64
9

31.860

73.020
10.100
114.980

TOTAAL

waterlopen

82.800

100

100

De totale kosten van inrichting, onderhoud en beheer lopen op tot circa
1 miljoen gulden per jaar en zijn in Tabel 2 gespecificeerd.

Tabel 2: Beheer van vegetatie, onderhoud van oevers en gemiddelde kosten daarvan per
jaar.
maatregel

lengte hoofdwatergangen
(m.j(')

Wat er veg eta t i ebeh eer:
• 1" .j( ' vegen
11.230
• 1*.5jr·' vegen
6.100
• graskarpers
• graskarpers +
1" .j( ' vegen
subtotaal
Oeveronderhoud:
• vervangen
betuining
TOT ALE KOSTEN

lengte overige
waterlopen
(m.j( ' )

totale
lengte

Iml

eenheidprijs
(f.m·')

bedrag
(f .jr·' )

34.550

11,30

390.415,00

36.950

84.985,00

10.200

2,30
0,90

1. 100

12,20

13.420,00

23.320
30.850

17.330

65.470

6.085

6.085

9.180,00

498.000,00

82.800

85,00

517.225,00

1.015.225,00
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2.2

Functies en kwaliteit

Natuur

Van de natuurwaarden waren weinig gegevens voorhanden. Om toch een beeld van de
kwaliteit van de natuur te krijgen is een globale veldinventarisatie verricht over circa 3 /4
van de lengte van de waterlopen. De resultaten zijn in Tabel 3 weergegeven.

Tabel 3: Resultaten inventarisatie vegetatie.
mate van ontwikkeling van lengte waterlopen
lengte waterlopen
water· en oever vegetaties waarvan watervegetatie waarvan oevervegetatie
geinventariseerd is
geinventariseerd is

(mi
•
•
•
•

relat ief
redelijk
weinig
relatief

goed ontW ikkeld
ontw ikkeld
ontwikkeld
slecht ontwikkeld

TOTAAL GEINVENT ARISEERD

120

1%1

(mi

21.040
33 .030

0 ,2
7 ,3
36,0
56,5

35.340
, 9 .410

8,6
17,2
47,9
26,3

58.4 70

100,0

73 .810

100,0

4 .280

6.370
12 .690

1%1

Het grootste deel van de watervegetaties (93%) is w einig tot slecht ontwikkeld. Hier
ontbreekt de watervegetatie geheel of domineren slechts enkele soorten, met name
kroossoorten , Het doorzicht is hier veelal geringer dan 0,5 m. Redelijk tot goed ontwikkelde
watervegetaties zijn slechts in beperkte mate aanwezig (7%). Di t zijn meerlagige vegetaties
met een relatief hoge soortenrijkdom. Het doorzicht is hier groter dan 0,5 m. In enkele
gevallen indiceert de vegetatie invloed van schoon kwelwater.

De oevervegetaties zijn in het algemeen eveneens w einig tot slecht ontwikkeld (75%). De
hoeveelheid vegetatie is hier gering, weinig gevarieerd en soortenarm. Redelijk tot goed
ontwikkelde oevervegetaties komen beperkt voor (25%), vooral langs onbeschermde
oevers waar een geleidelijke gradiënt van land naar water voorkomt. Ze zijn in de regel
matig soortenrijk tot soortenarm, maar structuurrijk. Ook in de oevervegetaties is lokaa l
invloed van schoon kwelwater herkenbaar.

Van de fauna wa ren vrijwel geen gegevens beschikbaar. De soorten· en structuurarme
water· en oevervegetaties bieden weinig geschikte leefmilieus voor een gevarieerde fauna
(vissen, macrofauna, amfibieën. insecten). De visbezetting wordt vermoedelijk getypeerd
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door het onnatuurlijke brasem-snoek-baars-type en door hoge graskarperbezettingen. In
warme

perioden treedt

regelmatig vissterfte

op.

Een visbezetting

van

het voor

veengebieden meer natuurlijke baars-blankvoorn-type of het snoek-zeelt-type komt
vermoedelijk alleen voor in samenhang met de redelijk tot goed ontwikkelde water- en
oevervegetaties .

De watergangen vormen een netwerk van migratiewegen voor planten en dieren van
water- en oevermilieus tussen deze verschillende biotopen en standplaatsen. Door barrières
(duikers, stuwen, gemalen, wegen, bebouwing en beschoeiing) wordt migratie bemoeilijkt,
zowel in de lengterichting van als dwars op de waterlopen en oevers.

Recreatie en stadsbeeld
De wateren en oevers zijn met name van belang voor sportvisserij en oeverrecreatie,
waaronder natuurbeleving. Enkele wateren worden gebruikt voor de recreatievaart. De
recreatieve betekenis in de zin van belevingswaarde, wordt negatief beïnvloed door
modderig water zonder waterplanten en weinig natuurlijke oevers. Daarbij dient opgemerkt
te worden dat beleving sterk subjectief is en kunstmatige voorzieningen soms als mooi
ervaren worden.

Economie en wonen
Voor bedrijven, woningen en infrastructuur in Gouda is in de eerste plaats de handhaving
van een zeker waterpeil vereist. De capaciteit van berging en afvoer van de wateren zijn
hiertoe voldoende. Daarnaast is bescherming tegen erosie en verzakking in de oeverzone
van groot belang. Op veel plaatsen vertonen de oevers, al dan niet verdedigd,
stabiliteitsproblemen .

2.3

Beleid

Het

landelijk.

provinciaal en

gemeentelijk beleid

bepaalt in

belangrijke mate

de

doelstellingen voor de wateren. Dit beleid spreekt zich vooral uit voor natuur- en
milieuvriendelijke inrichting en beheer van wateren en oevers, waarbij het gebruik van
tropisch hardhout tegengegaan dient te worden. Daarnaast wordt de ontwikkeling van een
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natuurlijk snoekmilieu nagestreefd in combinatie met het tegengaan van verbraseming en
beperking van

graskarperbeheer . Tot slot zijn de bestrijding van eutrofiëring en

verontreiniging

belangrijke

beleidslijnen.

Tevens

streeft

de

gemeente

Gouda

een

vermindering van de beheerskosten na. Ten tijde van onderhavige studie werd bovendien
gewerkt aan een overkoepelend groenstructuurp!an. Uitgangspunten voor onderhavig
project waren destijds nog niet beschikbaar.

2.4

Knelpunten

Voorgaande analyse resulteert in hoofdzaak in de volgende knelpunten.
De wateren en oevers zijn qua natuur, recreatie en stadsbeeld in het algemeen weinig tot
slecht ontwikkeld. Hiervoor is een aantal oorzaken aan te wijzen:
•

verontreiniging en eutrofiëring van het water- en oevermilieu met name door
overstorten, lozingen en inlaat van hard en verontreinigd water;

•

hoge visbezettingen en afwijkend vistype (waaronder graskarpersl en een geringe
waterdiepte;

•

natuuronvriendelijke methoden voor het watervegetatiebeheer;

•

het ontbreken van gradiënten in de oeverzone.

Voor bedrijven, wonen en infrastuctuur vormt instabiliteit van de oevers een probleem. Dit

wordt voornamelijk veroorzaakt door:
•

golven door wind en recreatievaart;

•

weinig stabiele bodemopbouw;

•

beperkte benutting van de ruimte;

•

grote bovenbelastingen.

Het beleid van rijk, provincie en gemeente wijkt en sterke mate af van het huidige beheer
van de stadswateren waardoor een herziening van dit beheer gewenst is.
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Figuur 2: Een

knelpunt

van

de

oevers:

erosie

achter

en

ondermijning

van

oeververdedigingen. In de meeste gevallen zijn natuurvriendelijke en stabiele
inrichtingsalternatieven mogelijk.

3

3.1

ONTWIKKELINGSVISIE

Streefbeelden

Om tot maatregelen voor inrichting en beheer te komen zjjn streefbeelden opgesteld voor
functies.

Natuur

Er zijn in de stedelijke wateren goede mogelijkheden voor ecologisch goed ontwikkelde
water- en oeverlevensgemeenschappen, met name bij kwelinvloed en isolatie. Het betreft
redelijk soortenrijke, meerlagige watervegetaties kenmerkend voor voedselrijke wateren
(waterlelie -verbond). Een dergelijke vegetatie-ontwikkeling biedt goede mogelijkheden voor
een natuurlijke inheemse visfauna (snoek-zeelt-type). Verder behoren tot het streefbeeld
gevarieerde en soortenrijke oevervegetaties kenmerkend voor voedselrijke milieus, met
soorten van het dotterverbond en het moerasspireaverbond, helofytenvegetaties, ruigte,
struweel en bomen of bosschages. Genoemde water- en oevervegetaties bieden goede
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voortplantings- en foerageerbiotopen voor amfibieën (algemene soorten) en gevarieerde
leefgebieden voor kleine zoogdieren, vogels en insekten. Bij de realisatie van dit streefbeeld
hoort een verbetering van de

water~

en bodemkwaliteit tot minimaal de basiskwaliteit

(Algemene Milieukwaliteit voor het jaar 2000). Aan dit streefbeeld kan worden toegevoegd
het voorkomen of tegengaan van ecologische isolatie.

Recreatie en stadsbeeld

De stadswateren vervullen een belangrijke functie voor de sportvisserij. Hiervoor is een
gevarieerde, natuurlijke visstand en de aanwezigheid van geschikte visstekjes gewenst.
Verder is het gewenst lokaal

speel~

en ligweiden en picknickmogelijkheden en specifieke

mogelijkheden voor natuurbeleving in combinatie met voorlichting en educatie te realiseren.
Realisatie van het streefbeeld voor natuur zal resulteren in een grote gevarieerdheid van
het stadsbeeld.

Economie en wonen
Deze functies stellen harde randvoorwaarden aan de streefbeelden. Het betreft met name
min of meer instandhouding van de huidige peilen en voldoende oeverstabieliteit.

3.2

Uitgangspunten en randvoorwaarden voor oplossingen

De streefbeelden gelden als doelen voor inrichting en beheer. Deze streefbeelden kunnen
vertaald worden in algemene uitgangspunten voor inrichting en beheer:
•

het voeren van een beheer van
milieu~omstandigheden

•

water ~

en oevervegetaties gericht op diversificatie van

en vergroting van de variatie in de vegetatiestructuur en soorten;

het ontwikkelen van gradiëntrijke oevers zowel qua

milieu~omstandigheden

als

vegetatiestructuu r;
•

géén gebruik van behandeld hout of tropisch hardhout;

•

zoveel mogelijk gebruik van gebiedseigen grond en materiaal;

•

handhaving van de minimaal benodigde afvoer- en bergingscapaciteit.

Uit technisch en financieel oogpunt kunnen hieraan toegevoegd worden dat stabiele oevers
in veen - en zandgronden een minimaal bovenwatertalud van 1:2 en een minimaal
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onderwatertalud van respectievelijk 1:6 en 1:4 vereisen. Bovendien is aanvoer van grond
van buiten het plangebied ongewenst.

Beperkende factoren voor het natuurstreefbeeld zijn versnippering van wateren en oevers
waardoor migratie wordt bemoeilijkt en verstoring en sterfte door het intensieve gebruik
van de stad. Deze factoren zijn, gezien de hoofdfunctie als stad, nauwelijks of niet
beïnvloedbaar.

Voor de realisatie van de streefbeelden (met name voor de natuur en de economische
functies) is het gewenst de beschikbare ruimte optimaal te benutten. Deze kan potentieel
zowel aan de land - als aan de waterzijde worden gevonden . De ruimte aan de landzijde
varieert sterk van 0,5 tot> 5 m. De ruimte aan de waterzijde is globaal bepaald door
middel van indicatieve berekeningen van peilstijgingen en stroomsnelheden (NIPEST,
Grontmij 1982) bij hoge neerslag pieken voor twee situaties:
•

uitgaande van de minimaal benodigde capaciteiten van berging en afvoer volgens de
keur (zonder overbreedte);

•

uitgaande van deze capaciteit vermeerderd met de aanwezige overbreedte.

Geconstateerd is dat het verschil tussen de peilstijging zónder de overbreedte en mèt de
overbreedte marginaal is (orde van grootte van 0,5 cm) en dat de stroomsnelhede n die
optreden in de ringleidingen met en zonder de extra berging bijzonder laag zijn. Conclusie
is dan ook dat de invloed van waterplantengroei buiten de leggermaten op de totale
capaciteit is te verwaarlozen. Voor de oplossingen zijn dan ook de leggermaten van het
waterschap aangehouden.

3.3

Oplossingen

De hiervoor genoemde uitgangspunten voor water- en oeverbeheer zijn uitgewerkt in
oplossingen voor inrichting en beheer van wateren en oevers. In hoofdlijn komen de
oplossingen op het volgende neer.
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Peilbeheer en waterkwaliteitsbeheer
Het is gewenst de mogelijkheden te onderzoeken in hoeverre peilschommelingen
getolereerd kunnen worden voor de buffering van water. Snelle afvoer van water maakt
snelle inlaat van slecht water noodzakelijk. Dit is in principe ongewenst indien het
inlaatwater slechter is dan het aanwezige water. Doorspoeling dient eveneens tot strikt
noodzakelijke situaties beperkt te worden. Zowel voor het inlaten van water als voor
lozingen kan gedacht worden aan voorzuivering en/of voorbezinking, hetgeen een positieve
invloed op het slibgehalte en de waterkwaliteit heeft. Dit vergt nadere studie. Voorop staat
dat het gewenst is vuilwaterlozingen en riooloverstorten te beëindigen of op zijn minst te
minimaliseren.

Wa tervege ta tieb eh eer
Het maaien van watervegetaties dient zoveel mogelijk te geschieden met de maaikorf.
Waar beheer met een boot noodzakelijk blijkt wordt gebruik gemaakt van een

U~vormige

frontmaaier. Bij het maaibeheer kunnen zowel de werkbreedte als de maaifrequentie
aanzienlijk teruggebracht worden. Voorgesteld wordt alleen nog te maaien wanneer
calamiteiten dreigen op te treden. Hierdoor ontstaat er aanzienlijk meer ruimte voor
ongestoorde ontwikkeling van waterlevensgemeenschappen. Drijvende waterplanten
hebben vrijwel geen invloed op de afvoercapaciteit en hoeven dan ook niet verwijderd te
worden. Door beschaduwing remmen ze bovendien explosieve groei van ondergedoken
waterplanten. In het geval dat maaien noodzakelijk blijkt dient het maaitijdstip te worden
aangepast op de kwetsbaarheid van de sterk dominerende plantesoorten. In de regel leidt
het vervroegen van het maaitijdstip van zomer naar voorjaar, wanneer de vegetatie begint
uit te lopen, tot de ontwikkeling van gevarieerde vegetaties en minder woekering en
dichtgroeien van waterlopen. Bij het maaien van vegetaties dient in de richting van open
einden van sloten gewerkt te worden om vluchtmogelijkheden te bieden. Waar de
sportvisserij ernstig gehinderd wordt door waterplantengroei kan vegetatie lokaal met de
hand verwijderd worden.

Faunabeheer
Vluchtplaatsen voor vis ontstaan door het lokaal uitdiepen van waterlopen. Hoge
visbezettingen met eenzijdige soortensamenstellingen kunnen bestreden worden door actief
biologisch beheer. Het graskarperbeheer dient in elk geval beëindigd te worden, met
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uitzondering van een enkele geïsoleerde sloot die als referentie situatie kan dienen voor
beheerswijzigingen. Ter vergroting van leefgebieden en uitwisseling is het passeerbaar
maken van stuwen gewenst.

Oeverbeheer
Voor de oevers is een tiental natuur- en milieuvriendelijke inrichtingsvarianten ontworpen.
Door optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte kunnen het boven- en
onderwatertalud aanzienlijk worden verflauwd. Plaatselijk is ontwikkeling van een
plasberm/moeraszone mogelijk. Oevervegetaties kunnen zich in deze overgangszone
ontwikkelen en een belangrijke verdedigingsfunctie krijgen. In enkele gevallen, bij het
ontbreken van ruimte, zijn schotten of damwanden nodig om grond te keren. Ook hier kan
door extra voorzieningen min of meer een gradiëntsituatie worden gecreëerd. Voor
maximale duurzaamheid wordt hout zoveel mogelijk onder water gebruikt.
De vegetatie -ontwikkeling kan worden gestuurd door beheer. Zo kunnen naar wens
kruidige,

helofyten-

beschaduwing)

(ook

worden

overjarig)
ontwikkeld.

en/of houtige
De

vegetaties

oevervegetaties

en

hebben

bos

(ook voor

samen

met

de

watervegetaties bovendien een positieve invloed op de kwaliteit van het watermilieu. Het
vegetatiebeheer wordt gevarieerd in ruimte en tijd toegepast en bestaat in hoofdlijnen uit
(winter- of zomer)maaien, afvoeren en afzetten van ongewenste houtopslag.

3.4

Kosten

Onderstaand zijn de kosten van het voorgestelde beheer van wateren en oevers afgezet
tegen de huidige kosten. Overige maatregelen zijn niet in de raming verwerkt.

Waterbeheer
Daarbij zijn zekere aannames gedaan voor het terugbrengen van beheersfrequenties,
beheersmethodes en werkbreedte. De globale kosten die op lange termijn verwacht kunnen
worden zijn aangegeven in Tabel 4.
Uit deze berekening blijkt dat op de lange termijn een aanzienlijke kostenbesparing mogelijk
is (circa 30%). In de overgangsperiode zal een geleidelijke extensivering van het beheer
plaats moeten vinden. De kosten zullen dan ook geleidelijk afnemen.
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Figuur 3: Eén van de voorgestelde natuurvriendelijke inrichtingsvarianten voor oevers.
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Tabel 4:

Indicatie van de gemiddelde jaarlijkse kosten van het watervegetatiebeheer op
de lange termijn.

MAATREGEL VOOR
WATERVEGETATIE-

BEHEER
• maaien met maaikorf
• maaien met U-vormige
front maaier
subtotaal
onvoorzien/calamiteiten
(15 %) en afronding
TOTAAL

KOSTEN ({.jr')
hoofdwatergang overige waterlopp.n
(totaal 17.330ml {totaal 65.470m)

TOT AAL ({ .jr·')

7.940,00

19.280,00

27.220,00

78.380,00
86.320,00

, 82.270,00
20 1.550,00

260.650,00
287.870,00
57.130,00

345.00000

Oeverbeheer
De kosten die op lange termijn van de oeverinrichtingsvarianten kunnen worden verwacht
(inrichting + beheer) variëren van f 3,20 m-1.jaa(1 voor de lichte constructies, tot f 12,50
m·l.jr- l voor de zwaardere constructies. Dit betekent dat een deel van de oevers van
goedkopere en een andere deel van de oevers van duurdere constructies voorzien zullen
worden in vergelijking met de huidige. Alle constructies zij n echter op de lokale
omstandigheden toegesneden en dus duurzaam. Omdat in Gouda voor over het grootste
deel van de oevers lichte constructies kunnen worden toegepast, zullen de kosten van
oeverbeheer gelijk blijven en vermoedelijk enigzins teruglopen.

4

EVALUATIE EN VERVOLG

Met het beheersplan is gepoogd een strategische koerswijziging in het beheer van de
stadswateren van Gouda te bewerkstelligen. Gezien de lokaal sterk verschillende milieuomstandigheden is in een aantal gevallen met weinig zekerheid te zeggen in welke mate
en waar de streefbeelden voor met name natuur gehaald zullen worden. Meer zekerheid
zou zeer uitgebreid en duur onderzoek vergen. Er is bewust gekozen voor de praktische
weg: uitproberen. Lokaal is reeds een aantal oplossingen toegepast. De eerste resultaten
in praktijk zijn bemoedigend. Extensivering van vegetatiebeheer heeft niet tot problemen
met

de

waterafvoer

geleid

en

geeft

ruimte

aan

ontwikkeling

van

water-

en
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oeverlevensgemeenschappen. De oeverinrichting dient met veel zorg te worden aangepakt.
Lokaal is enig ingrijpen na aanleg nodig om de vegetatie goed aan te laten slaan. In zijn
totaliteit blijken de kosten van het beheer terug te lopen. Onderdeel van deze strategie is
het onderzoeken van de mogelijkheden om tot vermindering van eutrofiëring en
verontreiniging

te

komen

waardoor

de

milieuomstandigheden

aanzienlijk

kunnen

verbeteren. Voor zover dit niet of in beperkte mate geschiedt is dit dan ook een onderwerp
van vervolgonderzoek .

Om de resultaten te monitoren en met name meer inzicht in de invloed van vegetatiebeheer
en visstanden op de levensgemeenschap te krijgen worden voorbereidingen getroffen om
een proefproject te starten.
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SAMENVATTING

Door de compartimentering van de Oostersehelde werden het Krammer/ Volkerak en
het oostelijk deel van de Kom van de Oosterse helde in 1987 van de zee afsloten; het
Volkerak/Zoommeer was geboren. Hiermee was de uitdaging geschapen om deze
afgesloten, verzoete zeearm te begeleiden naar een nieuw ecologisch evenwicht. De
in gang gezette veranderingen werden vanaf het begin af aan zorgvuldig begeleid en
waar mogelijk in de gewenste richting beïnvloed. Toch is de toekomst van het
Volkerak/Zoommeer nog niet veilig gesteld. Dit heeft allereerst te maken met de
onvoldoende kwaliteit van het aangevoerde rivierwater, maar ook met de vastgestelde
grenzen waarbinnen het waterbeheer moet opereren.

EN DE ZEE WAS NIET MEER

Met de sluiting

van het laatste

gat in de Philipsdam in

1987

waren

de

Oosterseheldewerken gereed. Zeeland was veilig en het Oosterseheldemilieu was

behouden.

Achter

de

Philips-

en

Oesterdam

lag

echter

het

voormalige

Krammer/Volkerak en Markiezaatsgebied op sterven. De zee was niet meer. Dat was

de prijs die de Oosterschelde voor haar behoud moest betalen: ca 10.000 ha werd
definitief aan het getij onttrokken (Figuur 1). Één van de belangrijkste redenen
hiervoor was de zoetwatervoorziening

voor de landbouw, die immers overal elders in
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de Delta het onderspit had moeten delven. Maar ook de toezegging aan de Belgen van
een getijvrije scheepvaartroute woog zwaar. En voor de Oosterschelde zelf betekende
de aanleg van de compartimenteringsdammen minder verlies van getijverschil.

H O L E 'I

...r··

Figuur 1:

....

Het Volkerak/Zoommeer
Het Volkerak/Zoommeer is ruim 6000 ha groot exclusief de
drooggevallen gronden (2000 ha). De gemiddelde diepte is 5,2 m; ca 50
% is < 5 m. De wateraanvoer wordt vooral bepaald door de Mark en
Dintel en de waterinlaat via de Volkeraksluizen. Waterinlaat is nodig om
de verliezen als gevolg van scheepspassages bij de Krammer- en
Kreekraksluizen te compenseren en om het meer door te spoelen om het
zoutgehalte voldoende laag te houden. De laatste jaren is de totale
wateraanvoer, inclusief neerslag, ongeveer 20 m J .s· 1 geweest. De
belangrijkste waterafvoer vindt plaats via het spuimiddel dat bij Bath in
de Westerschelde uitmondt en door waterverlies via de Krammer- en
Kreekraksluizen.
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2

DE GRENZEN VAN HET WATERBEHEER

Over het behoud van het Oosterseheldemilieu was meer nagedacht dan over het
milieu van het Volkerak/Zoommeer. Vanaf het begin was duidelijk dat het moeilijk zou
zijn het Volkerak/Zoommeer een ecologisch gezonde basis te geven. Dit had voor een
belangrijk deel te maken met de slechte kwaliteit van het aangevoerde rivierwater,
maar ook met de beleidsuitgangspunten voor het waterbeheer. Geadviseerd door de
Raad van de Waterstaat bepaalde de mÎnister van Verkeer en Waterstaat in 1987 dat
het maximum zoutgehalte onder 400 mg U.I" moest blijven ten behoeve van de
landbouwwatervoorziening en dat het streefpeil op NAP moest komen. Om de import
van verontreinigd water uit het Hollandsch Diep zoveel mogelijk te beperken werd een
marge in het peil van NAP +0,05m tot NAP ·0,25m toegestaan om selectief water
te kunnen inlaten en werd het debiet waarmee het meer met zoet water kon worden
doorgespoeld beperkt tot maximaal 22,5 m 3 .s·'. Deze politieke keuzes vormen de
grenzen waarbinnen het waterbeheer tot nu toe integraal heeft kunnen opereren.

3

BEDREIGINGEN

Met de afsluiting en verzoeting van het voormalige getijdemilieu werden verschillende
bedreigingen geïntroduceerd voor een gezonde ontwikkeling van het nog prille
Volkerak/Zoommeer.
De aanvoer van verontreinigd water uit het Hollandsch Diep en de Brabantse rivieren
vormt een gevaar voor het Volkerak/Zoommeer. Met name PAK's, PCB's en
bestrijdingsmiddelen dreigen water, bodem en organismen langzaam te vervuilen. Oe
peilruimte voor selectieve inlaat en de beperking van het maximale doorspoeldebiet
kan dit hooguit enigszins vertragen.
Door het gevoerde beheer, de reeds gerealiseerde saneringen in het afwateringsgebied
en het toevallige optreden van drie achtereenvolgende droge jaren is de belasting van
het VolkerakJZoommeer met verontreinigingen tot nu toe lager geweest dan
verwacht. Oe van buiten aangevoerde toxicanten blijven in hoofdzaak achter in het
noord-oostelijk deel van het meer. Oe waterkwaliteit van het meer is duidelijk beter
dan die van het aangevoerde water. Toch wordt voor een aantal stoffen nu al de
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AMK overschreden en vormt de stijging van het gehalte aan pesticiden in het
aangevoerde water een extra punt van zorg.

Naast toxicanten wordt met het aangevoerde water fosfaat meegevoerd. De huidige

fosfaatbelasting is globaal een factor 2 te hoog. Hierdoor wordt het meer bedreigd
met eutrofiëring. Desondanks zijn de chlorofylgehaltes tot nu toe laag gebleven en is

de helderheid met 2-3 m zeer hoog (Figuur 21.
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in

het

Dit wordt in hoofdzaak veroorzaakt door het nog prille ontwikkelingsstadium van het
aquatisch ecosysteem: De graasdruk van het dierlijk plankton op de algen is zeer

hoog, omdat planktonetende vis nog maar beperkt aanwezig is (Figuur 3).

Uit

ervaringen elders blijkt dat een waterplantenrijk meer met een hoge graasdruk door

dierlijk plankton helder kan blijven, mits het fosfaatgehalte niet meer dan 0,10 mgp.!"
jaargemiddeld bedraagt. terwijl groeibeperking van algen door fosfaat pas optreedt bij
ca 0,03 mg P.r'. Een ander opvallend verschijnsel is de hoge fosfaatretentie van het
meer: Ongeveer 60 % van het fosfaat blijft in het meer achter. Hierdoor is het

fosfaatgehalte in het meer lager dan op basis van de fosfaatbelasting zou worden
verwacht. Bij de huidige fosfaatbelasting dreigt het meer echter binnen enkele jaren
om te slaan in een algenrijk, groen, troebel water, arm aan waterplanten en met een
éénzijdige visstand gedomineerd door brasem. Een dergelijk systeem is zeer stabiel
en kan de effecten van toekomstige saneringen teniet doen.
VOLKERAKMEER 1991

totaal SS.6 ~gIlIa

Figuur 3:

Procentuele samenstelling van het vis bestand (totaal: 59,6 kg.ha')

Door het wegvallen van de opbouwende en afbrekende krachten van het getij en het
instellen van een vast peil worden de potentieel waardevolle oevergebieden bedreigd
door erosie. Ten gevolge van de geconcentreerde golfaanval kunnen jaarlijks tientallen
meters oever in de golven verdwijnen (Figuur 4). Ook veranderen geleidelijke
overgangen

van

land

naar

water

in

steile

kijfranden,

waardoor

de

vegetatieontwikkeling van de oeverzone en het aangrenzende ondiepe water wordt
belemmerd. Dit is overigens voortijdig onderkend. Direct na de afsluiting is begonnen
met de uitvoering van een ambitieus oeververdedigingsprogramma . Vanwege de hoge
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kosten vindt de aanleg echter gefaseerd plaats. In de periode tussen de afsluiting en
1992 is de afslag van oevergebieden beperkt gebleven tot ca 100 ha, dit is ongeveer
5,5

% van

het

totale

areaal

drooggevallen

gronden.

Op

plaatsen

waar

oeververdediging is aangelegd is erosie nagenoeg verdwenen.
VOLKERAK • ZOOMMEER

geconcentreerde gollaanval

VOLKERAK • ZOOMMEER

vooroeververdediging

Figuur 4:

Vooroeververdediging voor het tegengaan van erosie en voor het in
stand houden van geleidelijke overgangen van water naar land.

4

RACE TEGEN DE KLOK

In feite is het beheer van het Volkerak/Zoommeer een race tegen de klok: voorkomen
dat het meer verandert in een vervuild, groen en troebel water voordat saneringen
hun beslag hebben gekregen. Restauratie achteraf is moeilijk zo niet onmogelijk en in
ieder geval uiterst kostbaar. Saneringen in het afwateringsgebied zijn voor alles
noodzakelijk. Dit zal echter tijd kosten. Er zijn overigens voorzichtige aanwijzingen dat
de waterkwaliteit van de Rijn op een aantal punten sneller verbetert dan was
voorzien: nu reeds zijn de gehalten van zware metalen in het Hollandsch Diep lager
dan werd verwacht; de organische microverontreinigingen blijven hier echter ver bij
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achter. Mag het met de Rijn dan steeds beter gaan, met de Maas is dat zeker niet het
geval. De Brabantse rivieren, die vrij afwateren op het Volkerak/Zoommeer zijn
eveneens vervuild, maar ook in het Brabantse land tekenen de eerste succesjes zich
af: in 1988 werd door het Hoogheemraadschap West-Brabant IHWBJ het effluent van
de de RWZI van Nieuwveer afgeleid naar het minder eutrofiëringsgevoelige Hollandsch
Diep. Daarnaast werd met het HWB en de Vlaamse Milieumaatschappij in 1991 een
convenant afgesloten om de zuiveringsinstallaties in het stroomgebied van Mark en
Dintel versneld tot 75 % te defosfateren. De belangrijkste bron van fosfaat en stikstof
in West-Brabant, af- en uitspoeling van landbouwgronden blijft voorlopig echter
bestaan, evenals de (stijgende) belasting met bestrijdingsmiddelen. AI met al ziet het
er vooralsnog naar uit dat de kwaliteit van het aangevoerde water zeker tot de
eeuwwisseling een bedreiging zal blijven vormen voor het Volkerak/Zoommeer.

Zolang de kwaliteit van het aangevoerde water een probleem blijft, moet worden
geprobeerd het vervuilde water zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Hiertoe is
vanaf het begin geprobeerd het Volkerak/Zoommeer zoveel mogelijk van haar
omgeving te iso/eren. In de eerste plaats door de waterinlaat via de Volkeraksluizen
te minimaliseren. Deze waterinlaat is nodig om het peil te handhaven en om het meer
door te spoelen om zoutindringing tegen te gaan. Op beide fronten is winst geboekt:
In totaal is het inlaatdebiet via de Volkeraksluizen verminderd van 22 m 3 .s· 1 tot ca 10
m 3 .s· 1 . De hoeveelheid zoet water die via de Krammer- en Kreekraksluizen naar zee
verdwijnt kon met meer dan de helft worden teruggebracht door een optimale
instelling van het zout-zoetscheidingssysteem in deze sluizen. Zonder nadelen voor
de scheepvaart. De hoeveelheid water nodig voor doorspoeling kon de eerste 4 jaar
worden beperkt door in het zuidelijk gelegen Zoommeer nog niet te sturen op 400 mg

CI .I', omdat daar tot 1992 nog geen landbouwwater werd onttrokken. Ook werd
alleen in het groeiseizoen doorgespoeld om aan de zoutnorm te voldoen. Verder wordt
in

1992/1993

de

zoutbelasting

via

de

jachtensluis

tussen

Zoom meer

en

Oosterschelde, de Bergse Diepsluis, teruggebracht en wordt geprobeerd met de
waterinlaat nog meer te anticiperen op de waterafvoer van de Brabantse rivieren. Dan
is de rek er echt uit.
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Naast het verminderen van de totale waterinlaat is ook onderzocht in hoeverre
verontreinigde slibdeeitjes in het, via de Volkeraksluizen, aangevoerde water kunnen
worden tegengehouden . Bijvoorbeeld door niet in te laten bij hoge zwevend

stofgehalten in het Hollandsch Diep. De winst die hiermee kan worden geboekt is
echter miniem gebleken, aangezien hoge zwevend stofgehalten meestal samengaan
met een verhoogde rivierafvoer. En dan wordt meestal toch al geen water ingelaten.
Een andere optie om selectief in te laten is de waterinlaat stop te zetten boven

windkracht 5; dan bezinken de slibdeeitjes vooral nabij de Volkeraksluizen . Hiermee
is tot nu toe echter nog geen ervaring opgedaan. Een heel andere benadering, die
onderwerp van studie is geweest, is de eventuele toepassing van een zgn biologisch
filter: hierbij moet worden gedacht aan miljarden driehoeksmosselen hangend aan
grote netten voor de Volkerak-inlaatsluizen, die het water filtreren. Eetbare deeltjes
worden opgegeten en de oneetbare slibdeeitjes, waaraan een groot deel van de
toxicanten is gehecht, worden met slijm aaneengekit tot grotere deeltjes die ter
plekke bezinken. Geen verspreiding van de vervuiling, maar concentratie en
beheersing. Na succesvolle laboratorium- en praktijkexperimenten naar het vermogen
van de driehoeksmossel om onder verschillende omstandigheden te functioneren,
waarbij een theoretisch rendement van maximaal 50 % slibverwijdering uit de
waterfase werd vastgesteld, bleken problemen met betrekking tot het verkrijgen van
een duurzame driehoeksmosselpopulatie op uiteenlopende materialen het grootste
struikelblok voor verdere concretisering van het biologisch filter.

Ook in de Dintel wordt gekeken naar mogelijkheden om de belasting van het
Volkerak/Zoommeer met vervuild slib terug te dringen. Hier is de aanleg van een
slibvang in het stroomgebied momenteel onderwerp van studie.

Saneringen kosten tijd en isolatie van het VolkerakJZoommeer van haar omgeving is
slechts beperkt mogelijk. Daarom dient het systeem tegelijkertijd robuuster te worden
gemaakt om de bedreigingen beter het hoofd te kunnen bieden. Door middel van
systeembeheer worden de ontwikkelingen in het nog prille meer begeleid: een vorm
van geleide ecosysteemontwikkeling . Daarbij draait het met name om de ontwikkeling
van het aquatisch ecosysteem in relatie tot de fosfaatbelasting. Het streven is de

hoge graasdruk van het dierlijk plankton te behouden, door het systeem te sturen in
de richting van een waterplantenrijk systeem,
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gedomineerd door roofvis.

In

samenhang met een fosfaatbelasting die naar verwachting vanaf 1995 volgens de
CUWVO-relatie zal kunnen resulteren in een fosfaatgehalte van ca 0,10 mgP.r' kan
dan een duurzaam, helder meer worden verkregen. Mocht de fosfaatretentie van het
meer echter afnemen, dan zullen verdergaande saneringsmaatregelen nodig zijn.
Sturing van de natuurlijke ontwikkelingen in een dergelijk grootschalig meer is
natuurlijk maar beperkt mogelijk. Twee elkaar aanvullende wegen worden bewandeld:
... habitatontwikkeling:

in

een

stabiel,

helder

door

roofvis

gedomineerd

Volkerak/Zoommeer zullen drie zones zijn te onderscheiden: een brede oeverzone
met emerse vegetatie, die over over honderden hectares in het ondiepe water is
gegroeid; de ondiepwaterzone, met tot ca 3m diepte overvloedig aanwezige
ondergedoken waterplanten en snoek als toppredator en de open water zone vanaf
3m diepte, waar baars en snoekbaars de dominante roofvissen zullen zijn. De
ontwikkeling van de oeverzone wordt echter sterk ingeperkt door het vaste peil en
door de sterke golfaanval. Daarom worden de oeververdedigingen waar mogelijk
aangelegd als vooroeververdedigingen en wordt in

combinatie

hiermee de

oeverzone optimaal ingericht, met als centrale thema's het verlengen van de totale
oeverlengte en het creëren van kleinschalige, beschut gelegen waterpartijen.
Afhankelijk van de locatie wordt dit tot stand gebracht door het opspuiten van
eilandjes vóór de oever of door het weer trekken van oude dichtgeslibde geulen en
kreken bij het meer (Figuur 5). Eén en ander gebeurt in nauwe samenwerking met
de beheerders van de drooggevallen gronden en met het ministerie van LNV als
beleidsverantwoordelijke van deze NB-wetgebieden. In de periode 1987-1990 zijn
inmiddels 18.500 m oevers verdedigd, en is de totale oeverlengte met ongeveer 25

% toegenomen als gevolg van de inrichtingsmaatregelen .
... visstandsbeheer: om te voorkomen dat het Volkerak/Zoommeer verbrasemt voor
de

fosfaatbelasting voldoende is teruggebracht,

is tegelijkertijd

een actief

visstandsbeheer vereist. Hiertoe dient de groei van de witvispopulatie te worden
ingeperkt door middel van het bevissen van paaipopulaties en winterconcentraties.
Daarnaast za l de produktiviteit van roofvis, baars en snoekbaars in het open water
en snoek in de ondiepe zone, moeten worden gemaximaliseerd door uitdunning van
de grotere exemplaren; hierdoor wordt de overleving van broed en jonge dieren
vergroot.
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Voor het realiseren van het visstandsbeheer heeft directie visserijen van het
ministerie van LNV op verzoek van RWS directie-Zeeland besloten het visrecht
vooralsnog niet te verhuren maar bij de staat de houden. Voorlopig vissen sporten beroepsvisserij op basis van vergunningen; uiterlijk in het jaar 2000 zal het
visrecht definitief worden verhuurd . Tevens is onder verant-woordelijkheid van de
visstandsbeheerscommissie, waarin alle direct betrokkenen zitting hebben, een
intergraal visstands-beheersplan opgesteld, waarin het noodzakelijk geachte
visstands -beheer is weergegeven. Uitvoering van de beheersvisserijen vindt met
ingang van 1992 plaats door de beroepsvissers van het Volkerak /Zoommeer onder
verantwoordelijkheid van RWS directie-Zeeland.

De Krammerse slikken

Figuur 5:

'De

Krammerslikken' ,

een

voorbeeld

van

systeemgerichte

natuurontwikkeling .

5

DE TOEKOMST

Ondanks alle inspanningen tot nu toe is de toekomst van het Volkerak /Zoommeer nog
niet veiliggesteld . De oorzaak hiervoor ligt primair bij de kwaliteit van het aangevoerde
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water. Vooralsnog ziet het er naar uit dat het aangevoerde water zeker tot de

eeuwwisseling te sterk vervuild blijft. Vooral het gehalte aan meststoffen en
bestrijdingsmiddelen blijft zorgwekkend. Om dit probleem op te lossen zijn met name
verdergaande maatregelen nodig in het afwateringsgebied . Tot die tijd zal de bodem
van het Volkerak /Zoommeer verder opladen met toxicanten en fosfaat. De enige
methode om de oplading af te remmen is de aanvoer van vervuild water verder te
verminderen. Dit is alleen mogelijk door een iets hoger zoutgehalte te accepteren, wat
natuurlijk consequenties kan hebben voor de landbouwwatervoorziening. Daarom is
in de door de minister van Verkeer en Waterstaat toegezegde evaluatie van het

waterbeheer van het Volkerak /Zoommeer, die in 1992 zal verschijnen, verkend wat
de effecten zijn van het sturen van de doorspoeling van het meer op een zoutgehalte
van 450 mg Cli l in plaats van op 400 mg Cli l. De import van toxicanten en foslaat
blijkt bij sturing op dit iets hogere zoutgehalte in een droog jaar te kunnen
verminderen met 10-20 %; in een nat jaar is dat 5-10 %. Nadelige effecten van

sturing op 450 mg CI ·.I·' op de landbouwwatervoorziening lijken vooralsnog niet
duidelijk

aantoonbaar

in

het

Volkerakmeer

en

in

de

Eendracht;

bij

de

landbouwwateronttrekking in het zuidelijk gelegen Zoommeer en het Bathse
spuikanaal is reeds rekening gehouden met een mogelijk iets hoger zoutgehalte.
Wanneer helemaal niet wordt doorgespoeld om het zoutgehalte te verlagen kan de
aanvoer van toxicanten in een droog jaar zelfs worden verminderd met 25-45 % en
in een nat jaar altijd nog met 5- 20 % . In ecologisch opzicht is ook wanneer niet wordt

doorgespoeld nog steeds sprake van een zoet meer «1000 mg CI·.I'). Alleen is in
dat geval in grote delen van het meer geen landbouwwateronttrekking meer mogelijk.

Een ander knelpunt voor verdere ontwikkeling van het Volkerak/Zoommeer wordt
gevormd door het vaste streelpeil . Ondanks de gerichte oeverinrichting zal de
ontwikkeling van emerse vegetatie in het ondiepe vooroevergebied beperkt blijven .
Bij het huidige peil beheer wordt de ontwikkeling van deze vegetatie sterk belemmerd
door het nagenoeg ontbreken van kiemmogelijkheden, waarvoor overspoelde of
droogvallende oevergebieden nodig zijn . Daarnaast zijn de smalle vegetatiezones zeer
gevoelig voor vogelvraat, vooral waar de vegetatie aan het water grenst of ingroeit.

Het voor een goede recrutering en overleving van jonge snoek benodigde areaal blijft
zo buiten bereik. En zo kan geen voldoende dichte snoekstand behouden blijven om
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verbraseming tegen te gaan . De enige mogelijkheid om de vegetatieontwikkeling op
grote schaal te stimuleren is een meer natuurlijk peil beheer in te stellen, met hogere
waarden in de winter en lagere waarden in de zomer . Om die reden zjjn in de
evaluatie van het waterbeheer de effecten verkend van een meer natuurlijk
peilverjoop, waarbij alleen wordt gestuurd op een boven- en ondergrens. Hieruit komt
naar voren dat een peilverschil tussen zomer en winter nodig is van 40 cm om het

gewenste areaal emergente vegetatie te verkrijgen. Een peilverschil van 30 cm levert
ook duidelijke winst, maar in dat geval blijft aanvullende oeverinrichting op vrij grote
schaal noodzakelijk (Tabel 1). Verder leidt een meer natuurlijk peilbeheer tot een iets
geringere waterinJaat via de VOlkeraksluizen, wat vooral in natte jaren de aanvoer met

cr.!" is dit zelfs
mg cr.r' bij een vast peil

toxicanten kan verminderen met 5 tot 10%. Bij sturing op 450 mg
10-30 %, het drievoudige van de reduktie bij sturing op 450

op NAP. De nadelen van een dergel ijk fluctuerend peilbeheer liggen vooral op het vlak
van de afwatering en de scheepvaartfunctie van de Brabantse rivieren. Maar ook voor

de landbouwwateronttrekking zullen locaal aanpassingen nodig zijn.

Tabel 1:

Schatting van het bedekkings% van de oevervegetatie en het areaal
paai gebied voor snoek dat dit vertegenwoordigt bij verschillende
peilalternatieven (van der Velden et al., 1992) . ':noodzakelijk areaal
paaigebied ca. 200-400 ha

oevervegetatie
(% bedekking)

NAP
NAP +0,15/-0 ,5
NAP +0,15/-0,25
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1 - 5 (kern)
< 1 (ondiep water)
10 - 50 (kern)
3 - 10 (ondiep water)
25 - 50 (kern)
5 - 20 (ondiep water)

paaigebied
(ha)'
1 - 35

28 - 110
95 - 230

6

INTEGRAAL WATERBEHEER EN POLITIEK

Het beheer van het Volkerak/Zoommeer laat zien dat veel mogelijk is in samenwerking
met de verschillende betrokkenen rond het meer. Maar uiteindelijk bepaalt de politiek
hoe

integraal

het

waterbeheer

kan

zijn.

Binnen

de

politiek

vastgestelde

beleidsuitgangspunten voor het Volkerak/Zoommeer kunnen de maatschappelijke
gebruiksfuncties met landbouw, afwatering en scheepvaart voorop, goed tot hun
recht komen. Alleen is het moeilijk tegelijkertijd ook op termijn een ecologisch gezond
functionerend meer te handhaven. Tot nu is reeds veel winst geboekt, maar voor een
duurzame bescherming is meer nodig. Natuurlijk moet de kwaliteit van
aangevoerde

water

snel

verbeteren,

maar

door

het

wijzigen

van

het
de

beleidsuitgangspunten ten aanzien van doorspoeling kan de verslechtering van het
Volkerak/Zoommeer op zijn minst worden vertraagd, wat meer ruimte biedt aan
saneringen. In die zin kan dit als een tijdelijke zaak worden gezien. Dit in tegenstelling
tot de eventuele keuze voor een meer natuurlijk peil beheer , wat structureel
noodzakelijk lijkt te

zijn

voor

de

ontwikkeling

van

een

helder,

soortenrijk

watersysteem.
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