Bossen zuiveren geen water
Natuurlijke processen in bossen leveren geen significante bijdrage aan de
kwaliteit van het grondwater. De invloed van bossen op de waterkwaliteit blijkt
eerder andersom te zijn: bomen filteren vuile deeltjes uit de lucht die via de
bladeren en de stam in het grondwater terechtkomen. Tot die conclusie komt
ingenieursbureau DHV na een onderzoek in opdracht van waterleidingbedrijf
Vitens.

E

ind 2006 is door Provinciale Staten
van Gelderland een motie met
de titel ‘Bossen zuiveren water’
aangenomen. De strekking van de motie
was dat zuiveren van water door bossen een
sympathiek idee is dat financieel gesteund
mag worden. Het onderzoek van DHV richtte
zich op de bijdrage van de aanwezigheid van
bossen en specifiek bosbeheer aan de grondwaterkwaliteit, of deze tot een besparing op
de zuiveringsinspanning leiden en of een
vergoeding aan boseigenaren redelijk en
praktisch uitvoerbaar is. Hiertoe zijn verschillende deskundigen op het gebied van de

relatie tussen de grondwaterkwaliteit en
het landgebruik geïnterviewd en is gebruik
gemaakt van de beschikbare literatuur.
De uitkomsten van het onderzoek zijn
verrassend. Er is geen sprake van een
zuiverende werking voor het grondwater
door bossen. Bossen vangen veel stoffen
in vanuit de lucht die uiteindelijk in het
grondwater terechtkomen. Hierdoor is de
uitspoeling groter dan wanneer sprake
geweest zou zijn van vlak natuurlijk terrein.
De stelling ‘Bossen zuiveren lucht’ lijkt
beter op zijn plaats. Bosbeheer, zoals de

vervanging van naald- door loofbomen of
vervanging van oude bomen door jongere
bomen, kunnen de uitspoeling enigszins
beperken. Hierbij moet wel rekening worden
gehouden met tijdelijk hogere uitspoeling
door verstoring.
De planologische aanwijzing van
bosgebieden biedt wel bescherming tegen
risico’s van andere activiteiten die een verontreiniging van het grondwater tot gevolg
kunnen hebben. De grondwaterkwaliteit
onder bossen is daardoor beter dan onder
bijvoorbeeld (bemeste) landbouwgrond. Een

Stappen op weg naar meer samenwerking
in de waterketen
De Provincie Noord-Holland, de gemeenten in Noord-Holland, de hoogheemraadschappen Amstel, Gooi en Vecht, Hollands Noorderkwartier en Rijnland,
Waternet en PWN en Vitens gaan meer en actiever samen werken binnen de
waterketen. Door die samenwerking moeten de kosten van drinkwater- en
afvalwaterzuiveringstaken in de hand worden gehouden. In de provincie
Utrecht is vijf miljoen euro beschikbaar gekomen voor projecten die tot een
betere samenwerking in de waterketen leiden. En de gemeente Tilburg gaat
nauwer samenwerken met de waterschappen Brabantse Delta en De Dommel.

D

e samenwerkingsverbanden in
de waterketen vloeien voort uit
het Nationaal Bestuursakkoord
Waterketen, waarin op nationaal niveau
afspraken gemaakt zijn om de lastenstijging
voor de burger binnen de waterketen
te beperken. Noord-Holland is de eerste
provincie waar dergelijke afspraken, hoewel
niet in rechte afdwingbaar, in een convenant
zijn vastgelegd.
De samenwerking houdt onder meer in dat
de drinkwaterbedrijven, waterschappen
en gemeenten meedoen aan sectorbrede
benchmarkonderzoeken. Ook wordt (meer)
kennis uitgewisseld. Dit voorjaar wordt
een plan van aanpak opgesteld waarin alle
afspraken uit het convenant zijn vastgelegd
in concrete acties per deelnemer. Volgens
gedeputeerde Kruisinga, verantwoordelijk
voor water in de provincie, blijkt uit een
eerste analyse dat de meeste winst te halen is
in de afvalwaterketen.
Op dat vlak wordt al samengewerkt in de
kop van Noord-Holland. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft de
afgelopen jaren toenadering gezocht tot een
aantal gemeenten in haar beheergebied. Met
negen gemeenten zijn optimalisatiestudies
uitgevoerd en is een project gestart voor de
aanleg van IBA’s in de buitengebieden. Ook
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zorgen het schap en gemeenten gezamelijk
voor de aanschaf en de aanleg van voorzieningen. Het hoogheemraadschap neemt
daarna het beheer en onderhoud voor haar
rekening.
Een ander voorbeeld is de oprichting van
Waternet in Amsterdam. Waternet komt
voort uit de Dienst Waterbeheer en Riolering,
een gezamenlijk uitvoeringsorgaan van de
gemeente Amsterdam en het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht. De
oprichting van DWR leverde een structurele
besparing van 15 miljoen euro per jaar op:
het ontstaan van Waternet, een fusie van
DWR en het Amsterdamse drinkwaterbedrijf,
leverde opnieuw een structurele besparing
van 15 miljoen euro op jaarbasis op. Dit jaar

wordt het onderzoek afgerond naar één
waternota voor alle waterdiensten.
In het Nationaal Bestuursakkoord Waterketen
wordt gesproken over een doelmatigheidsverbetering van tien tot 20 procent over tien
jaar. De partijen mogen zelf bepalen wat de
beste manier is om doelmatiger en transparanter te werken. De rijksoverheid monitort
de voortgang van de verbetering. In 2009
komt zo’n ijkmoment waarin de samenwerking in de waterketen onder de loep
wordt genomen.

Utrecht
Provinciale Staten van Utrecht heeft een
bedrag van vijf miljoen euro beschikbaar

Integraal afvalwaterbeheer
Het Hoogheemraadschap van Rijnland gaat in de toekomst uit van integraal afvalwaterketenbeheer, waarin zowel zuiveringsbeheer als het beheer van de riolering een plaats krijgen. Tot nu
toe ging het schap vooral uit van zuiveringsbeheer. Het algemeen bestuur van Rijnland heeft
hiertoe besloten.
Om tot afvalwaterketenbeheer te komen, moet het hoogheemraadschap intensief gaan
samenwerken met de gemeenten in haar beheergebied. Deze integrale benadering van de
afvalwaterketen moet leiden tot minder vervuiling van de oppervlaktewateren en lagere lasten
voor de burger.

actualiteit
functieverandering van landbouw naar bos
levert in principe een positieve bijdrage aan
de grondwaterkwaliteit.
Een significante relatie tussen de aanwezigheid van bos en de zuiveringskosten
bestaat niet, zo blijkt uit het onderzoek.
Besparingen op de zuiveringsinspanning
zijn alleen mogelijk daar waar de normen
(dreigen te) worden overschreden en het
waterleidingbedrijf aanvullende maatregelen
moet treffen. In sommige gevallen zou
hier mogelijk invulling aan kunnen worden
gegeven door, in plaats van een extra
zuiveringsstap, nieuwe beheermaatregelen
of een functieverandering van landgebruik
door te voeren. Het gaat dan met name om
de situatie waarin de nitraatconcentratie de
norm bereikt. Beheermaatregelen hebben
alleen kans van slagen wanneer deze passen
binnen het bestaande bosbeheer.

Voor het bepalen van de redelijkheid van
een vergoeding aan boseigenaren door
het waterleidingbedrijf wordt onderscheid
gemaakt tussen het in bezit hebben van
bos, het treffen van beheermaatregelen en
de omvorming van landbouwgrond naar
bos. Een aanleiding voor een vergoeding
aan boseigenaren voor het hebben van bos
ontbreekt. Voor het nalaten van vervuilende
activiteiten wordt geen vergoeding verstrekt.
Dit zou strijdig zijn met het uitgangspunt
‘de vervuiler betaalt’. Boseigenaren treffen
bovendien geen specifieke maatregelen ten
behoeve van de grondwaterkwaliteit met het
oog op de drinkwatervoorziening.
Wanneer een waterleidingbedrijf door het
treffen van specifieke beheermaatregelen of
de omvorming van landbouwgebieden naar
bos wil voorkomen dat een extra zuiveringsstap noodzakelijk is, is het redelijk dat

het waterleidingbedrijf met de boseigenaren
afspraken maakt over de verdeling van de
kosten. Het is aan het waterleidingbedrijf om
een keuze te maken tussen preventieve en
curatieve maatregelen, aldus het ingenieursbureau.
Omdat het om hele specifieke situaties en
hele specifieke maatregelen gaat, is het
bepalen van de vorm en hoogte van een
vergoeding altijd maatwerk. Overigens
kan, naast het waterleidingbedrijf, ook de
provincie als grondwaterbeheerder belang
hebben bij het verbeteren van de grondwaterkwaliteit zodat deze voldoet aan de
vereisten van de Europese Kaderrichtlijn
Water.
Jos Peters, Janine Leeuwis-Tolboom en
Maaike Buysse-Hendriks (DHV)

Weinig voordeel
Het gezamenlijk heffen van belastingen door de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere
en het waterschap Zeeuwse Eilanden levert te weinig voordeel op. Dat concluderen de partijen
naar aanleiding van verschillende onderzoeken. Eerder waren de gemeenten Noord-Beveland,
Reimerswaal en Schouwen-Duiveland al tot die conclusie gekomen.
In 2006 besloten deze gemeenten en het waterschap onderzoek te doen naar de mogelijkheden
samen te werken bij de heffing en invordering van belastingen en de uitvoering van de Wet
Onroerende Zaken. Het onderzoek richtte zich op het verlagen van de maatschappelijke kosten,
het verhogen van de kwaliteit van de dienstverlening en het waarborgen van continuïteit en
(verdere) porfessionalisering van de bedrijfsvoering.
Afgelopen november waren de gemeenten Noord-Beveland, Reimerswaal en SchouwenDuiveland al tot de conclusie gekomen dat deze samenwerking onvoldoende voordeel oplevert.
Na een vervolgonderzoek kwamen ook de andere partijen tot die conclusie. De oorzaak zijn met
name de kosten die gemaakt moeten worden om de samenwerking tot stand te brengen.

Behalve tot kostenbesparing leiden deze
zaken ook tot een verbetering van de
kwaliteit van het (oppervlakte)water.

De Dommel. Via de gemalen komt het
afvalwater uiteindelijk terecht in de rwzi van
Waterschap De Dommel in Tilburg-Noord.

Tilburg
De ondertekening van het afvalwaterakkoord:
v.l.n.r. dijkgraaf Vos van Waterschap Brabantse Delta,
wethouder Moorman van de gemeente Tilburg en
watergraaf Glas van Waterschap De Dommel
(foto: Dolph Cantrijn).

De gemeente Tilburg, Waterschap Brabantse
Delta en Waterschap De Dommel gaan
efficiënter samenwerken bij het inzamelen,
transporteren en zuiveren van afvalwater in
Tilburg. Daardoor zullen de kosten hiervan
gaan dalen.

De rwzi in Tilburg-Oost is de afgelopen jaren
omgebouwd tot rioolgemaal Moerenburg.
Het afvalwater wordt vanaf Moerenburg
met een persleiding naar de rwzi in TilburgNoord getransporteerd. Nu het rioolgemaal
Moerenburg gereed is, zijn nieuwe afspraken
gemaakt over de afnameverplichting, het
overnamepunt en de exploitatiekosten.

gesteld voor het Stimuleringsprogramma
Waterketen. Hiermee kunnen concrete en
innovatieve projecten gefinancierd worden
die tot een betere samenwerking in de
waterketen leiden.
Het kan gaan om de afkoppeling van
schoon regenwater, gescheiden inzameling
van bijzonder afvalwater van bijvoorbeeld
ziekenhuizen en gezamenlijke beheer van
technische diensten.

Beide waterschappen zullen een deel van
de afwatertaken van de gemeente Tilburg
overnemen. Het grootste gedeelte van
Tilburg valt onder het werkgebied van
Waterschap De Dommel; het westen van
de stad valt onder Waterschap Brabantse
Delta. De gemeente Tilburg zamelt het
afvalwater van huishoudens en bedrijven
in en transporteert dat via het gemeentelijk
rioolstelsel naar de gemalen van Waterschap

De drie partijen gaan een aantal studies
uitvoeren om de taken in de afvalwaterketen
verder op elkaar af te stemmen. In verband
met de Europese regels moet de waterkwaliteit in de toekomst aan strenge eisen
voldoen. De studies moeten uitwijzen welke
maatregelen nodig zijn en hoe ze tegen de
laagste kosten kunnen worden uitgevoerd.
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