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‘Ecologische waterkwaliteit is geen
project, maar een proces’

Waterschappen werken met het oog op de Kaderichtlijn Water hard aan een betere ecologische waterkwaliteit. Omdat de
effecten van maatregelen niet direct zichtbaar zijn, is het van groot belang die
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Reeuwijkse plassen
Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt de komende
jaren ingrijpende maatregelen om de ecologische kwaliteit van de Reeuwijkse Plassen te verbeteren. De plassen hebben te kampen met eutrofiëring, slecht doorzicht (door opwervelend slib als gevolg van wind,
motorboten en bodemwoelende vissen), algenbloei en
afkalvende oevers. De condities voor een gezonde flora
en fauna zijn slecht. De maatregelen bestaan onder
meer uit de aanleg van natuurvriendelijke oevers, het
verminderen van de instroom van voedselrijk water van
elders en mogelijk actief ingrijpen in de visstand. De
effectiviteit van de maatregelen wordt gemonitord met
het KRW volg- en stuursysteem.

< Maarten Ouboter en Martine Lodewijk

S c h op

Volgens Maarten Ouboter, namens Waternet/AGV betrokken bij dit project, is de waarde van het systeem niet te
onderschatten: ‘Waterschappers zijn van huis uit echte
doeners. Als we de spreekwoordelijke schop in de grond
kunnen steken, zijn we gelukkig. Dat is onze kracht, maar
ook onze zwakte. We hebben de neiging ‘Ecologische
waterkwaliteit’ op soortgelijke manier aan te pakken. We
kijken hoe het met die kwaliteit is gesteld en hoe die moet
zijn. Welke algen, waterplanten, kevers en vissen moeten
in het water zitten? Vervolgens nemen we maatregelen en
dan zit het werk erop. Maar zo werkt het in de ecologie
niet. Ecologisch herstel is geen project, het is een doorlopend proces van volgen, sturen en bijsturen. Juist daarin

leggen op deze manier ook de kennis vast over het ecolo-

bewijst het systeem zijn waarde.’ Het gaat bij dat volgen

gisch functioneren van watersystemen, zodat die niet

en (bij)sturen soms om hele basale dingen, laat Maarten

weglekt als er mensen weggaan. Het systeem maakt het

Ouboter zien met een voorbeeld: ‘We hebben in ons

bovendien mogelijk dat waterschappen van elkaar leren.

beheersgebied een watersysteem geïsoleerd van de omge-

Zeker als je soortgelijke watersystemen in je beheer hebt.’

ving, om te zorgen dat er geen kwalitatief slecht water

Om het systeem optimaal te laten functioneren is het van

meer het gebied inkwam. Uit metingen kwam echter naar

belang dat het gevoed wordt met de juiste waarnemingen

voren dat de chemische samenstelling van het water nog

uit het veld, aldus Maarten. ‘Vandaar dat bij Waternet

steeds veel overeenkomsten vertoonde met het water uit

kantoor- en veldmedewerkers intensief zijn gaan samen-

de omgeving. Uiteindelijk bleken er nog een paar oude

werken. Kantoormensen leren de praktijk en veldmensen

duikers niet te zijn afgesloten.’

leren meer over het gebied waarin ze werken. De ecologie
krijgt hiermee ogen en oren in het veld. We beseffen dat

Kantoo r e n v e ld

we elkaar nodig hebben voor een goede waterkwaliteit.

Maarten en Martine benadrukken dat het toepassen van

Dat brengt je bij een hele nieuwe manier van werken,

het volg- en stuursysteem geen doel op zichzelf is, maar
een belangrijk middel om het doel te bereiken. Martine:
‘Met het systeem kunnen we steeds scherper gaan schieten bij het nemen van maatregelen, waardoor we maatregelen nemen die haalbaar, betaalbaar én effectief zijn. We
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Groot Wilnis-Vinkeveen
In de lente van 2010 hebben een groot aantal partijen,
waaronder het Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en
Vecht, een convenant ondertekend dat moet zorgen voor
een duurzame toekomst van het veenweidegebied Groot
Wilnis- Vinkeveen, met plaats voor natuur, landbouw
en recreatie. In het gebied worden onder meer maatregelen genomen om de waterkwaliteit te verbeteren en
de bodemdaling te verminderen, zoals onderwaterdrainage en het baggeren van sloten. De effectiviteit van de
maatregelen wordt gemonitord met het KRW volg- en
stuursysteem.

Het Wormer- en Jisperwater
Het Wormer- en Jisperveld, net boven Amsterdam, is een
bijzonder Nederlands weidevogelgebied. De landschap-

waarbij kantoor en veld oog hebben voor elkaars kunde

pelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden staan

en kwaliteit en daar optimaal gebruik van maken. Dat is

echter onder druk door de slechte waterkwaliteit. Gro-

voor mij net zo belangrijk als de techniek van het volg- en

te hoeveelheden (voedselrijke) bagger zorgen voor

stuursysteem zelf.’

troebel water. Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en een aantal andere partijen (waaronder

P l u sp u nt

de provincie, LTO Noord en de Vereniging Natuurmonu-

Het volg- en stuursysteem wordt onder verantwoordelijk-

menten) werken aan herstel. Er worden onder meer bag-

heid van STOWA ontwikkeld door adviesbureau Nelen &

gerwerkzaamheden uitgevoerd en ingrepen gepleegd die

Schuurmans. Het Waterschapshuis zorgt ervoor dat het

de afbraak van veen en de vorming van bagger tegen-

systeem aansluit bij de landelijke ICT-ontwikkelingen.

gaan. De inlaat van gebiedsvreemd, sulfaatrijk water

Onlangs verscheen de eerste volwaardige versie. Maarten

wordt verminderd. Ook wordt gewerkt aan het vermin-

Ouboter: ‘Bij de ontwikkeling zijn drie waterschappen

deren van de nitraatuitspoeling naar het oppervlakte-

betrokken: de hoogheemraadschappen Amstel, Gooi en

water vanuit de graslanden. De effectiviteit van de

Vecht/Waternet, Rijnland en Hollands Noorderkwartier.

maatregelen wordt gemonitord met het KRW volg- en

Dat is een groot pluspunt. Je voorkomt daarmee dat het

stuursysteem.

teveel wordt toegesneden op de cultuur en werkwijze van
één specifiek schap. We kunnen het op die manier veel
makkelijker implementeren bij andere waterschappen.’
Het is de bedoeling het volg- en stuursysteem vanaf volgend jaar ook beschikbaar te maken voor andere waterschappen, bijvoorbeeld in gebieden met stromend water.
Maarten en Martine spreken met aanstekelijk enthousiasme over het systeem. Maarten: ‘We hebben dankzij het
systeem het gevoel dat we maatregelen gaan nemen, die
we kunnen baseren op hoe het echt werkt. Martine: ‘Bij
iedereen die betrokken is bij het project leeft heel sterk
het idee dat we met iets bezig zijn dat een verschil gaat
maken. Dat genereert veel energie bij alle betrokkenen.’
Het project ‘KRW-maatregelen in veengebieden op de voet
gevolgd’ wordt medegefinancierd vanuit het innovatieprogramma Kaderrichtlijn Water, uitgevoerd door Agentschap NL in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.
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