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Toelichting
Inditrapportzijndeaanvullingenenerrataopgenomenbehorende
bijhetrapport1efase"WaterhuishoudingNoord-Veluwe" (augustus1985).
Deaanvullingenenerratazijnopgesteldnaaraanleidingvande
besprekingvanhetrapportinde6evergaderingvandebegeleidingsgroep
WaterhuishoudingNoord-Veluwevan29augustus1985.
Hetverslagvandezevergaderingisinditrapportopgenomen.
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Pag.I,5ealinea,3ezin:
Bijna80%wordt:Hetovergrotedeel.
Pag.I,5ealinea,nalaatstezintoevoegen:
Plaatselijk isdebacteriologischekwaliteitonvoldoende.
Pag.I,5ealinea,1ezinwordt:
Deeutrofiëringbeperktindeeersteplaatsdemogelijkhedenvoorwaardentescheppenvoordeontwikkelingvandeaquatische
levensgemeenschappen.
Pag.II,3ealinea,laatstezinwordt:
Waterinlaatwordtvanuithetoogpuntvannatuurbehoudveelalniet
gewenstgeacht.
Pag.III,laatstezinwordt:
Hetonderzoekisbegeleiddooreenbegeleidingsgroep,waarinde
direktbijhetwaterbeheeropdeNoord-Veluwebetrokkendeskundigen
zijnvertegenwoordigd.
Blz. 7,par.2.3.2.,1ealinea,laatstezinwordt:
Sprengenbekenkomenvrijwelnietvoor.
Blz. 7,par.2.4.,2ealineawordt:
Derandmerenhebbendaarnaasteenbelangrijkerecreatievebetekenis
alszwemwaterenvoorhetverblijfopenaanhetwater.Tevenszijn
zevanbetekenisvoordeberoeps-ensportvisserij.
Blz. 7,par.2.4.,3ealineawordt:
Derandmerenwordenalvelejarengekenmerktdooreenintensieve
groeivanvoornamelijkblauw-algen,enz.
Blz. 10,par.3.1.4.Onderhoudvanwatergangen.
Ca.20%vandewatergangenwordtdoorhetwaterschaponderhouden.
Hetonderhoudvandewatergangengeschiedthoofdzakelijk
mechanisch.
Blz. 14,par.3.2.4.,1eregelwordt:
In1980isdoorhetzuiveringsschapVeluweopbeperkteschaal
begonnenenz.
Blz. 14,toevoegenvoorpar.3.2.5.
3.2.4.*Bateriologischewaterkwaliteit
GedurendedezomermaandenwordtopdeVeluwerandmerenopeengroot
aantalplaatsendebacteriologischewaterkwaliteitonderzocht.
Hoeweldebacteriologischegesteldheidopdemeesteonderzochte
plaatsenindeVeluwerandmerengoedislaatmetnameinhet
WolderwijdenNuldernauwdebacteriologischegesteldheidtewensen.
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Debacteriologischeverontreinigingisgrotendeelsafkomstigvan
het"oudeland".In1981iseenverkennendonderzoek gedaanin
bekenwelkeophetWolderwijdenNuldernauwuitstromen.Hieruit
blijktdatinhetbeekwatersterkflucterendeaantallencolibacteriënwordenaangetroffen;regelmatigbetrefthetzeergrote
aantallen.Ditismetnamehetgevalbijhogebeekafvoeren.
Genoemdebacteriënzijnafkomstigvan: (113):
-oppervlakteafstromingvanbemestegronden;
-lozingvanhuishoudelijkafvalwatervandeverspreide,nietopde
rioleringaangeslotenbebouwing;
-overstortenvanrioolstels.

Blz. 14,tabel3.1.
bedreigingen:bijdekwelbekentussenHarderwijkenElburgvervalt.
Blz. 15,2ealinea,8eregel
NieuwMiddelegemwordt:NieuwMillingen
Blz. 16,tabel3.2.
ptotaalwordt:Ptotaal
Blz. 17,1ealinea,3ezinwordt:
OphetVeluwe-meerenhetDrontermeer ismeerdan90%vandeN-en
P-belastingafkomstigvanhetoudeland.
Blz. 17,1ealinea,12eregel:
ennieuwevervalt.
Blz. 17,3ealines,laatstezinwordt:
Ineenenkeljaarwordtaande (zwemwater)normvoordoorzicht
voldaan.
Blz. 18,3ealineavanonder,2ezin:
Hetiszeeraannemelijkdatdebelastingdoordiffusebronnenvoornamelijkwordtenz.
Blz. 19,3ealinea,
1eregelvervalt
Blz. 21,4.3.1.Algemeen,toevoegen:
Voorhetwaterhuishoudkundigbeleidmetbetrekkingtotderandmeren
wordtverwezennaarhetrijkswaterkwaliteitsplan(74).
Blz. 24,7ealinea,4eregel
Kwantitatieveaspektenwordtkwalitatieveaspekten
Blz. 25,1ealinea7eregeltoevoegen:
Metbetrekkingtotnieuweaanvragenvoorvergunningenvoorhet
gebruikvangrondwaterindelandbouwvoertdeprovincieeen
terughoudendbeleid.
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Blz.28,3ealinea,laatsteregelwordt:
DaarnaastisinVoorthuizeneeneffluentlozingvangezuiverdbedrijfsafvalwateropdeSchuitenbeek.
Blz.29,1ealinea,2ezinwordt:
Deoverstortfrequentiemagvoorbestaandeoverstorten7*perjaar
bedragen.Nieuwtebouwenoverstortenmogengemiddeld5*per jaarin
werkingtreden.
Blz.29,tabel5.2.wordt:
Tabel5.2 RiooloverstortenopdeNoord-Veluwe.Deplaatsenoorsprong
vanhetoverstortwater.
Kern

Overstortwater geloosdop

Oldebroek,'tHarde,
'tLoo
HogeEnk+wezep
Doornspijk
Elburg+Oostendorp

Eekterbeek,Heigraaf

Nunspeet

Harderwijk
Putten,
Voorthuizen
Nijkerk
Nijkerkerveen
Zwartebroek

Puttenerbeek
Klarenbeek
degrachten,Havenkanaal,richting
polderOosterwolde,Eekterbeek
Molenbeek,Bliksbeek,Pangelerbeek,
(overstortwordtopgeheven)
Varelsebeek (uitverbeterdgescheiden
stelsel)
stedelijk waterbeheersingssysteem
viaafvoerslootopdeSchuitenbeek
Ganzebeek
Arkervaart
Laak
Hoevelakensebeek

Blz.30,1ealineatabel5.3.laatstezinwordt:
Indesituatiealshierbovenisinmiddelsdoordegroteretoepassing
vandrukrioleringveranderingopgetredeninhetaantalongerioleerde
woningen.Nauwkeurige gegevensontbrekenopditmoment.
Blz.34,punt5.3.4.laatstezintoevoegen:
enP.A.K.'s
Blz.37,par.6.2.4.laatsteregel:
normaalwaardenwordt:kwaliteitsdoelstelling (< 200mg/l)
toevoegen:
Vooraanvullendewatervoorzieningindeglastuinbouw (gevoelige
gewassen)ensubstraatteeltwordtveelaleenchloridegehaltevan<50
mg/lgewenst.
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Biz.48,2ealinearegels7t/m 10wordt:
Daarnaastzijnvanbelangderelatiefhogestroomsnelheidinde
beken,derelatiefhogewaterstandindebeken,welkeeenenigszins
extensief gebruikvandegrondtotgevolgheeftendewijzevan
onderhoudvandebeken.
Blz.51,par.6.7.2.regel9e.v.
deHeeze,Elburgvervalt
Blz. 52,par.6.7.4.,regel5.
naontwateringsdieptetoevoegen:,gemetentenopzichtevande
onderkantvandevloer
Blz. 54,par.7.1.1ealinea:
tegenstellingenwordt:belangentegenstellingen
Blz. 54,par.7.1.1ealinea,laatsteregel:
oplossingwordt:beleidsontwikkeling
Blz. 54,par.7.1.,2ealinea
Dezealineakomtinzijngeheeltevervallen.
Blz. 54,par.7.2.laatsteregel
ArkemheemwordtArkemheen
Blz. 56,3ezinwordt:
Hetverdientdaaromaanbevelinginhetprovinciaalplanrichtlijnenop
tenemenoverhetbeheervannatuurwetenschappelijk enlandschappelijkwaardevollewatergangen.
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Bijlage1
SamenstellingbegeleidingsgroepWaterhuishoudingvandeNoord-Veluwe.
Leden:
Prov.Gelderland,voorzitter
Prov.Gelderland,secretaris
RWS/WWNO
RWSdir.Gelderland
WMG
LD (tot1-1-1985)
LD (vanaf1-1-1985)
WaterschapNoord-WestVeluwe
ZuiveringsschapVeluwe
Prov.Gelderland
TAUW
TAUW

Dr.ir.Th.J.vandeNes
ing.S.H.B.Daamen
Mw.dr.ir.Reitsma
Ir.P.Aanen
Ir.H.Vaessen
Ir.J.Patyi
Ir.G.J.Koerselman
Ing.A.Mulder
Ir.J.vanKempen
Ir.F.C.Verhoef
Ir.J.W.deVisser
Ir.A.J.G.vanderMaarel
Bijlage3,toevoegen
chloride

<200mg/l

Bijlage4,bijlage5
FluitbeekwordtPuttenerbeek
Figuur 5,legenda:
kwelhoeveelhedenin mm/etmaal
Figuur 7,legenda:
invoorbereidingwordt:aangevraagd

Deventer,oktober
ER-T7060/70A
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VerslagvandezesdevergaderingvandeBegeleidingsgroep
WaterhuishoudingvandeNoord-Veluweop29augustus1985,
teArnhem

Verslag van de 6e vergadering van de Begeleidingsgroep WaterhuishoudingvandeNoord-Veluweop29augustus1985teArnhem.
Aanwezig:
dr.ir.Th.J.vandeNes
ing.S.H.B.Daamen
ir.G.J.Koerselman
ir.J.vanKempen
ing.A.Mulder
ing.Boschloo
mevr.dr.T.Reitsma
ir.P.Aanen
ir.A.J.G.vanderMaarel
mevr.dr.A.vanCampen

provincieGelderland (voorzitter)
provincieGelderland (secretaris)
LD
ZuiveringsschapVeluwe
WaterschapNoord-Veluwe
WMG
RWS/WWNO
RWSdir.Gelderland
TAUW
TAUW

Opening.
De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen van
harte welkom. Hij geeft vervolgens een korte toelichting opde
agenda.
Verslag5evergaderingvan23april1985.
De heerMULDER merkt opdathetvoorstel opblz.3eersteregel
nietdoorhemisgedaanmaarwaarschijnlijkdoordeheerVerhoef.
DeheerAANENmerktopdatindealineaopblz.3diebegintmet:
"Naeenkorte discussie ...." zijnnaamtenonrechteisgenoemd.
OokhiergaathetomeenvoorstelvandeheerVerhoef.
De heer VAN KEMPEN merkt ten slotte op dat in de op één na
laatste alinea van blz.3 gesproken wordt over eenseptietank.
Ditmoetzijn:"viaeeneenvoudigevoorzuivering
".
Overigens zijn er geen opmerkingen enwordt hetverslagvastgesteld.
BesprekingRapportWaterhuishoudingNoord-Veluwe.
De VOORZITTER vraagt de leden van dewerkgroep in algemenebewoordingweertegevenwelkeindrukzijhebbenvanhetrapport.
De heer AANEN geeft als eerste zijnvisie ophet rapport enis
van mening dat het een omvangrijk rapport isgeworden ennogal
verindetailtreedt.DeheerAanenvraagtzichafofhetrapport
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gezienmoetworden als eendeelvanhetwaterhuishoudingsplanof
alseenvoorbeeldstudievoorhetwaterhuishoudingsplan (WHP).
De VOORZITTER gaat hierop inen geeft aan dat een deelvanhet
voorliggende rapport zalworden gebruiktvoor hetWHP enverder
alsachtergrondinformatiebijhetopstellenvanhetplan.
De heer KOERSELMAN merkt op dat er in het rapport geennieuwe
conclussiesstaan.
Alleledenvandewerkgroepzijnheterovereensdatheteengoed
rapportisdatveelinformatieoverhetgebiedbevat.
De VOORZITTER stelt voor het rapport bladzijde voor bladzijde
doortenemen.
De heer AANEN stelt voor de laatste zin van het voorwoord te
wijzigen door hetwoord "belangen"tevervangen door "deskundigen".
DeheerMULDER merkt opdatmomenteelca.20%vandewatergangen
doorhetwaterschap wordtonderhouden.Ookhetonderhouddoorde
eigenaren geschiedt grotendeels machinaal enbijnanietmeermet
handkracht.
Tenaanzienvandewaterkwaliteitvanderandmeren (3.4)merktde
heer AANEN op dathiermoetwordenverwezennaarhetrijksbeleid
dat is vastgelegd in het Waterkwaliteitsplan IJsselmeergebied
1983.
Opblz.30wordt in de subparagraaf5.2.2Ongezuiverdafvalwater
onder verspreide bebouwing het begrip "niet aansluitbaar" gebruikt. De heerAanenvindt deze term niet correct omdat ermomenteel ergveel woningen inhetbuitengebiedwordenaangesloten
op drukrioleringssystemen. Hierdoor kunnen huizen die eerder
"nietaansluitbaar"warentochwordenaangeslotenopeenbestaand
rioleringssysteem.
DeheerVanKempengaatdelaatsteontwikkelingenna.
De heer VAN KEMPEN merkt op dat inbijlage3 "Overzichtwaterkwaliteitsdoelstellingen basiskwaliteit" de parameter chloride
ontbreekt.
De heer VAN DERMAREL zegt toedathijdeze parameter zal toevoegen.
De heer AANEN zou in tabel6.6 opblz.44bijdeprognosesgraag
eenonderscheidwillen zientussendefunctieskoelwaterenproceswater.
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Indien deze gegevens aanwezig zijn zal deheerVAN DERMARELde
tabelaanpassen.
Deheer AANEN steltvoor op blz.54paragraaf7.1 de 2ezinvan
de eerste alinea op een anderewijze te formulerenwaarbijhet
woordoplossingenwordtvervangen.
Na een korte discussie over deze paragraaf stelt devoorzitter
voorde2ealineageheeltelatenvervallen.
DeheerMULDERvindtdeformuleringvande3ezinvanonderdeelg
opblz.56nietcorrect.Naenigoverlegwordtvoorgestelddezin
alsvolgt teveranderen: "Hetverdientdaaromaanbevelinginhet
provinciaalplan richtlijnen op tenemenoverhetbeheervannatuurwetenschappelijkenlandschappelijkwaardevollewatergangen.
Totslotwordtdesamenvattingbehandeld.
Deheer MULDER steltvoor de laatste zinvan de samenvattingte
wijzigen.Deze zinwordt alsvolgtgewijzigd:"Waterinlaatwordt
vanuithetoogpuntvannatuurbehoudveelalnietgewenstgeacht".
Deheer AANEN vindt de samenvattingtesumier.Hijsteltvoorom
een uitgebreidere samenvatting temaken.Deheer Aanen achthet
wenselijk om inde samenvatting ook een opmerking temakenover
debacteriologische kwaliteitvan de randmeren.Hijsteltdaarom
voor de laatste zinvan de 5ealinea uit tebreidenmet:"inde
badzonesisincidenteeldebacteriologischekwaliteitnietgoed".
Verder zijn er door de diverse ledeneenaantalredactioneleopmerkingengemaakt.

