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Waterschap Rijn en IJssel werkt dagelijks aan de kwaliteit
van het water in Oost-Gelderland en Zuid-Overijssel.
Daarbij streven we naar schoon water dat ruimte biedt
aan dieren en planten en tegelijkertijd tegemoet komt aan
de wensen van bewoners, agrariërs, recreanten en andere
gebruikers van het landschap.
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Actuele kennis van het watersysteem is essentieel voor ons
werk. Dit maakt namelijk duidelijk waar de zaak op orde is
en waar extra inspanningen nodig zijn. Door te monitoren
kunnen we geld en middelen effectief inzetten. Daarom
heeft het algemeen bestuur in 2006 unaniem gekozen
voor een meetnet dat nauwkeurig is afgestemd op de
beleidsdoelen van het waterschap. In dit rapport worden de
resultaten van dit nieuwe meetnet voor het eerst in de volle
breedte gepresenteerd.
Enkele resultaten: Het water wordt steeds schoner en
er is nog maar weinig kans op wateroverlast in ons
beheersgebied. Ook hebben we al flinke slagen gemaakt
in de herinrichting van beken; beekdalen zijn daardoor
gevarieerder en herbergen op veel plaatsen weer bijzondere
plant- en diersoorten.
We zijn dus op de goede weg. Maar er moet ook nog veel
gebeuren. Extra aandacht zal de komende tijd uitgaan
naar grensoverschrijdende samenwerking om de aanvoer
van voedingsstoffen uit Nordrhein-Westfalen verder terug
te dringen. Ook zijn we nu via de zogenaamde “Gewenst
grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR)-processen”
intensief aan de slag om verdroging in landbouw en natuur
aan te pakken.
Dit zijn slechts twee voorbeelden van de wisselwerking
tussen monitoring en beleid. De andere knelpunten die
door middel van ons meetnet zijn gesignaleerd blijven
niet buiten beeld, maar vormen de basis voor het nieuwe
Waterbeheerplan. Dit plan geeft aan hoe we tussen 2010 en
2015 de knelpunten op willen lossen.
Dit kunnen we echter alleen in samenwerking met medeoverheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties
en alle inwoners en gebruikers van ons beheersgebied.
Omdat samenwerking zo belangrijk is, willen we via dit
waterrapport onze actuele inzichten graag delen met onze
partners en andere belangstellenden.
Mocht u meer willen weten over het waterbeheer van
Waterschap Rijn en IJssel, kijk dan eens op onze website
www.wrij.nl

mr. H. van Brink, dijkgraaf
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Samenvatting

Figuur 1b

		Waterschap Rijn en IJssel geeft in dit Waterrapport
weer hoe het watersysteem er voor stond tussen
2006 en 2008. Deze stand van zaken maakt helder in
hoeverre het waterschap erin slaagt de doelstellingen
uit zijn waterbeheerplan met de huidige inzet van
menskracht en middelen te bereiken. Daarnaast maakt
het rapport ook duidelijk wat het waterschap nog te
doen staat om de resterende opgaven zo effectief en
efficiënt mogelijk op te pakken.

Conclusie: In 33 van de 35 waterlichamen van het
beheersgebied is sprake van een goede chemische
toestand volgens de definitie van de Kaderrichtlijn Water.
Grenskanaal en Schipbeek voldeden niet vanwege
incidentele overschrijdingen van respectievelijk
isoproturon en lindaan.

		De onderwerpen die in het waterrapport aan bod
komen zijn gerangschikt naar de thema’s uit het
Waterbeheerplan 2007-2010, te weten schoon water,
functioneel water en levend water.

		Naast bovengenoemde metingen in het kader van de
KRW, bepaalt het waterschap op bepaalde specifieke
punten concentraties van bestrijdingsmiddelen in het
water.

§§§
Schoon water
		Het thema ’schoon water’ richt zich op verbetering
van de waterkwaliteit. Belangrijk daarbij is de aanpak
van grensoverschrijdende vervuiling en uitstoot via
afvalwaterketen en diffuse bronnen. De Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW) geeft nauwkeurig aan
wanneer de waterkwaliteit in orde is. De KRW bepaalt
ook hoe hierover moet worden gerapporteerd. De goede
chemische toestand is bereikt wanneer stoffen die een
direct gevaar voor de volksgezondheid vormen onder de
norm liggen.
		De KRW vraagt naast een ‘goede chemische toestand’
ook om realisatie van een goed ecologisch potentieel in
de waterlichamen. Het ‘goede ecologische potentieel’ is
bereikt wanneer stikstof, fosfor, zware metalen en een
aantal bestrijdingsmiddelen aan (landelijk vastgestelde)
richtwaarden en normen voldoen en als er daarnaast
aan een aantal aanvullende eisen voor biologie wordt
voldaan. Omdat het ‘goede ecologische potentieel’
nog niet definitief is vastgesteld zijn de metingen hier
nog niet aan getoetst. In plaats daarvan is uitgegaan van
de voorlopige werknormen per stof.

Conclusie: Stoffen die nog regelmatig de norm
overschrijden zijn stikstof, fosfor en koper.

Conclusie: De gemiddelde concentraties van
bestrijdingsmiddelen bleven in 2006 en 2007 onder de
norm, maar incidenteel werden wel hoge piekconcentraties
gemeten.
		Figuur 1 geeft aan waar stikstof en fosfor de normen
overschrijden. De pijlen binnen de symbolen maken
ook duidelijk of er op die meetpunten sprake is van een
verbetering (‘dalende concentratie gedurende afgelopen
decennia’) of verslechtering (‘stijgende concentratie’).

Figuur 1a
		Doordat het waterschap al lange tijd achtereen op
dezelfde punten de waterkwaliteit meet, zijn er ook
resultaten te melden over lange termijn ontwikkelingen.
Conclusie: De concentraties stikstof en fosfor zijn
aantoonbaar gedaald gedurende de afgelopen 25 jaar. De
concentratie totaal-stikstof is gemiddeld gehalveerd. De
concentratie totaal-fosfor nam met circa 60% af tussen 1983
en 1995.
Conclusie: De laatste 10 jaar is de daling van concentraties
koper en fosfor gestagneerd. Voor koper was op 60% van de
locaties geen verbetering zichtbaar.
		Om inzicht te krijgen in de rol van afzonderlijke bronnen
in de normoverschrijding zijn stofbalansen opgesteld.
Deze geven voor de grotere stroomgebieden door middel
van taartdiagrammen weer wat de relatieve bijdrage is van
afzonderlijke bronnen aan de totale jaarlijkse vracht van
probleemstoffen (zie figuur 2 op pagina 8).
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Conclusie: In de meeste grensoverschrijdende wateren
levert bovenstrooms gebied in Nordrhein Westfalen
relatief de grootste vracht aan stikstof, fosfor en koper. In
deze wateren leiden vooral veranderingen in emissie uit
Duitsland tot aantoonbare veranderingen in ons deel van het
stroomgebied.
Conclusie: De waterkwaliteit aan de grenspunten is
verbeterd in de laatste 25 jaar. In absolute zin komt er
dus steeds minder de grens over. De veranderingen
op stroomafwaarts gelegen meetpunten van
grensoverschrijdende wateren weerspiegelen de
verbeteringen aan de grens.
Conclusie: In het eigen beheersgebied leveren
landbouwgronden het grootste deel van de vracht aan
stikstof en fosfor. De in dit rapport gehanteerde vracht is een
schatting op basis van metingen van Alterra aan uitspoeling
van meststoffen naar het oppervlaktewater en het areaal
landbouwgebied. Omdat landbouwgronden een groot deel
van het totale beheersgebied uitmaken, vormen ze ook een
belangrijk aandeel in de totale vracht.
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		Naast de grotere, regionale wateren (de KRWwaterlichamen) krijgen zwemwateren en stadswateren
speciale aandacht binnen het meetnet van het waterschap.
Dat heeft te maken met het specifieke, intensieve gebruik
van deze wateren en hun kwetsbaarheid voor vervuiling.
Conclusie: De waterkwaliteit in zwemwateren leverde geen
problemen op in 2006 en 2007. Een uitzondering hierop
vormen incidentele waarnemingen van troebel water,
algengroei en E.coli bacteriën in De Kolk in Westervoort.
Conclusie: In stadswateren overschrijden stikstof, fosfor
en de zware metalen koper, zink en nikkel nog regelmatig
de norm. Bovendien vormt organische belasting, onder
andere vanuit overstorten, nog een omvangrijk knelpunt in
stadswateren.

												 Figuur 2

		Veel gemeenten voeren nog maatregelen uit om de
grootste knelpunten aan te pakken. Uit onderzoek in
het kader van het waterkwaliteitsspoor zal blijken waar
nog aanvullende maatregelen nodig zijn om aan de
eisen te voldoen. Inmiddels zijn in dit onderzoek 139
overstorten van acht gemeenten getoetst. Hiervan:
• vormen 80 overstorten geen knelpunt meer na afronden
van de basisinspanning,
• geven 26 overstorten aanleiding voor nader onderzoek,
• vragen 33 overstorten nog om aanvullende maatregelen
omdat lozingen nog steeds tot te grote zuurstoftekorten
leiden.
		Deze toetsing houdt geen rekening met klimaatontwikkelingen. Volgens het meest aannemelijke klimaatsscenario
zal het volume van piekbuien met 10% zijn toegenomen
in 2050. Om die extra neerslag te verwerken is het
wel belangrijk om ook na de basisinspanning en het
waterkwaliteitsspoor door te gaan met afkoppelen.

§§§
Functioneel water
		Het thema ’functioneel water’ gaat over de afstemming
tussen inrichting en beheer van de watergangen en de
functies in het gebied. Het gaat daarbij vooral om het
voorkomen van wateroverlast en het bestrijden van
watertekort.
Wateroverlast
Conclusie: Uit de toetsing van het watersysteem blijkt
dat de kans op wateroverlast in meer dan 99% van het
beheersgebied aan de normen voldoet.

rol. De functie van deze gebieden was in 2006 en 2007
duidelijk zichtbaar toen de grote retentiebekkens bij
Bredevoort en Hackfort volliepen. Zonder deze bekkens
waren respectievelijk Aalten en Wichmond blank komen
te staan.
Watertekort
		De ruime dimensionering van veel watergangen trekt een
wissel op de waterbeschikbaarheid in tijden van droogte.
De brede diepe watergangen voeren regenwater snel af
waardoor de grondwatervoorraad slechts gedeeltelijk
wordt aangevuld.
		Om in beeld te brengen waar nu precies onze knelpunten liggen in het waterbeheer, is in 2007 een gebiedsdekkende analyse uitgevoerd om te kijken waar het
huidige watersysteem niet voldoet aan de wensen van
de toegekende ruimtelijke functie volgens de huidige
provinciale waterhuishoudingsplannen. In de studie is
enerzijds gekeken waar de grondwaterstand lager is dan
optimaal voor de functie, anderzijds is gekeken waar de
grondwaterstand hoger is dan optimaal. Figuur 3 geeft het
resultaat van de toetsing.
Conclusie: Grondwaterstanden zijn in ca. 55% van het
totale areaal beheersgebied sub-optimaal voor het
gewenste landgebruik. Op ca. 2% van het totale areaal
zijn grondwaterstanden te hoog voor een optimale
landbouwproductie of ecologische kwaliteit. Deze cijfers
volgen uit een toetsing van technische richtlijnen voor
optimale grondwaterstanden in relatie tot functie.
		De landbouw lijkt last te hebben van droogte. In ca. 70%
van het totale landbouwareaal is de grondwaterstand
te laag. Dit oppervlak is veel groter dan het areaal
landbouwgrond dat te nat is. Toch zien agrariërs vooral te
hoge grondwaterstanden als een probleem. Droogte kan
de agrariër namelijk compenseren met beregening, maar
te hoge grondwaterstanden zijn lastiger in te passen in de
bedrijfsvoering.
Conclusie: Verdroging van natuur is nog steeds een
probleem. Landnatuur die afhankelijk is van hoge
grondwaterstanden kampt op ca. 13.800 ha met
verdroging. Dit is 68% van het totale areaal met provinciale
natuurdoelen. Watergebonden natuur heeft ’s zomers last
van gebrek aan basisafvoer of zelfs droogval in beken en
juist te hoge afvoeren in de winter.

		De effectieve bescherming tegen wateroverlast is vooral
te danken aan de ruime dimensionering van watergangen.
Daarnaast spelen enkele retentiegebieden een belangrijke
8
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Figuur 3
Verdrogingsbestrijding
		Bij het opstellen van dit rapport was het nog niet mogelijk
om gebiedsdekkende trends weer te geven. Mogelijk
lukt dat wel in een volgende rapportage. In dit rapport
worden wel voor enkele deelgebieden trends in verdroging
beschreven. Dit zijn de natuurgebieden waar in de
jaren ’90 van de vorige eeuw projecten zijn gestart om
verdroging te bestrijden.
Conclusie: Evaluatie van de projecten voor
verdrogingsbestrijding maakt duidelijk dat lokale
maatregelen zoals het verhogen van stuwpeilen, plaatselijk
dempen van watergangen of inlaten van water alleen in
hydrologische geïsoleerde gebieden effectief zijn.
		De Zumpe is een voorbeeld van succesvolle
verdrogingbestrijding. Hier scheiden ondoorlatende
leemlagen in de ondergrond het gebied namelijk af
van de regionale grondwaterstand. Gebieden zoals ’t
Klooster, de Wiersse/Meddler en de Wildenborch liggen
in het dekzandgebied (te vergelijken met een zandbak).
Lokale maatregelen hadden hier geen effect, omdat het
grondwater hier de diepere regionale grondwaterstand
volgt.
Herstel afvoerpatronen
		Herstel van natuurlijke afvoerpatronen verbetert de
ecologie in beken. Daarom heeft het waterschap rondom
Winterswijk een aantal kleinschalige retentiegebieden
10
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aangelegd. Analyse van een specifiek project, de retentie
bij Döttenkrö, toont aan dat pieken die eens per jaar of
vaker voorkomen effectief gedempt kunnen worden door
het retentiegebied vol te laten lopen.

§§§
Levend water
		Het thema ’levend water’ betreft het vergroten van de
natuurlijkheid en aantrekkelijkheid van het water. Het
gaat daarbij vooral om het bereiken en in stand houden
van een goede ecologische kwaliteit van watersystemen.
De exacte doelstellingen voor de grotere watergangen
(‘waterlichamen’) zijn in de Europese Kaderrichtlijn Water
(KRW) uitgewerkt als ‘goede ecologisch potentieel’ (GEP).
Er zijn kwaliteitseisen geformuleerd voor vis, macrofauna
en water- en oeverplanten. De KRW vraagt erom deze
doelstellingen uiterlijk in 2027 te realiseren. Omdat de
huidige GEP’s een voorlopig karakter hebben is in dit
waterrapport nog niet aan die doelstellingen getoetst.

Conclusie: In de meeste waterlichamen liggen nog
belangrijke ecologische knelpunten. Dit zijn:
• H et onnatuurlijke afvoerpatroon in beken: te hoge
afvoerpieken ’s winters en te weinig of geen afvoer
’s zomers.
• E en gebrek aan variatie in de beekbedding door
normalisatie van het profiel, kanalisatie van de beekloop
en intensief onderhoud.
• B arrières in de watergang, zoals stuwen of andere
kunstwerken die met name het leefgebied van vis
reduceren.

		Het ambitieniveau verschilt per waterlichaam en ligt vooral
hoog in watergangen met een functie als ecologische
verbindingszone (evz), specifiek ecologische doelstelling
(SED) of hoogst ecologisch niveau (HEN). Naast de
waterlichamen zijn er ook een aantal kleinere beken
waarvoor waterschap en provincie een hoge ecologische
kwaliteit nastreven.

Conclusie:
• 3 4% van de in totaal 560 km her in te richten watergang
(waterlichamen en kleinere beken met hoge ecologische
ambities) is gereed.
• 47 stuwen zijn inmiddels passeerbaar voor vis. Dit is 22%
van de in totaal 212 stuwen die vispasseerbaar moeten
worden volgens de opgaven van KRW en functie als evz
voor vis.

		Voor veel andere beken zijn alleen gegevens over
macrofauna en vis beschikbaar. Hier is nog geen toetsing
van de KRW-doelstellingen mogelijk omdat hiervoor ook
gegevens van waterplanten nodig zijn. De beschikbare
gegevens geven echter wel aan dat er meerdere beken al
een hoge natuurwaarde hebben.
Conclusie: De macrofauna samenstelling van Veluwe
sprengen, Winterswijkse beken en de Buurserbeek duidt op
een hoge ecologische kwaliteit van deze wateren.

De aanpak van de laatste twee knelpunten vordert inmiddels
gestaag (zie figuur 4).

	Dit waterrapport behandelt de effectiviteit van een aantal
concrete herinrichtingsprojecten. Sinds 2008 bevat het
integrale meetnet punten in trajecten met en zonder
herinrichting. Hierdoor is in een volgende rapportage een
algemene evaluatie mogelijk van het effect van herinrichting
op de ecologische kwaliteit.

																						 Figuur 4

Conclusie: Kleine retentiegebieden, zoals Döttenkrö
langs de Ratumse beek, kunnen de jaarlijks terugkerende
afvoerpieken met ca. 5% dempen en zijn daarom effectief
tegen ongewenst hoge piekafvoeren. Deze kleinschalige
retentie voorkomt echter geen vroegtijdige droogval van
beken in het groeiseizoen.
		Ook is geëxperimenteerd met (subsidies voor) afkoppeling
van drainage. Afkoppelen van drainage heeft geen effect
op de jaarlijkse piekafvoeren. Bij piekafvoeren stroomt
de neerslag immers voor een belangrijk deel over de
waterverzadigde grond af naar de beek. Afkoppelen van
drainage is echter wel een effectieve maatregel voor het
verlengen van de periode met afvoer (en dus stroming) in
het voorjaar en de zomer, omdat de bodem langer blijft
naleveren. Deze maatregel beïnvloedt ook de uitspoeling
van voedingsstoffen. Er spoelt minder nitraat en juist meer
fosfaat uit naar het oppervlaktewater.
Waterrapport 2006-2008
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1.		 Inleiding

§§§
Oplossingsrichtingen
Waterkwaliteit (schoon water)
		De afname van fosfor en koper lijkt sinds tien jaar te
stagneren. De gehalten van deze stoffen kunnen verder
afnemen door aanvullende maatregelen.
		Het meest effectief daarvoor zijn:
• verdere emissiereductie in Nordrhein-Westfalen, in
grensoverschrijdende wateren levert dit namelijk het
grootse aandeel van de totale vracht;
• verdere emissiereductie vanuit zowel landbouwgronden
als rioolwaterzuiveringen. Vooral in de niet
grensoverschrijdende wateren leveren die een
aanzienlijk aandeel van de totale vracht.
		Omdat hoge piekconcentraties van bestrijdingsmiddelen
regelmatig opduiken is het belangrijk om het
Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV) ten
minste op het huidige niveau te blijven handhaven.
		De waterkwaliteit in stedelijk gebied is nog regelmatig
onder de maat. Het is daarom belangrijk om door te
gaan met aanpak van lozingen uit overstorten via de
basisinspanning en waterkwaliteitsspoor.
Waterkwantiteit (functioneel water)
Wateroverlast
		Om risico’s op wateroverlast verder te verlagen is het
belangrijk:
• de kans op wateroverlast in kwetsbare stedelijke kernen
nader te onderzoeken en waar nodig maatregelen te
nemen, en
• in het landelijk gebied meer kleinschalige berging in te
richten.
Verdroging
		Voor een effectieve bestrijding van verdroging is het juiste
schaalniveau belangrijk. Waar verdroging een regionale
oorzaak heeft zijn lokale maatregelen ontoereikend.
		Een verdere overweging is om toekomstige antiverdrogingsprojecten vooral in hydrologisch geïsoleerde
gebieden op te zetten. Hier kunnen met minder
ingrijpende, lokale maatregelen wel grote effecten worden
bereikt.
		Verdrogingsbestrijding is altijd maatwerk en
gebiedsspecifiek. In alle gevallen zijn echter de volgende
maatregelen een overweging waard:
• Ontkoppelen van drainage: behalve dat de
waterafvoer geleidelijker gaat verlopen, neemt ook
de stikstofuitspoeling af. De mogelijkheden van
peilgestuurde drainage verdienen nadere aandacht als
ontkoppelen niet mogelijk is.

12

Waterrapport 2006-2008

• Benutten van de bodem als voorraadvat van water. In
veel droge gebieden (grond-watertrap VI en VII) liggen
watergangen die infiltratie van neerslag in de bodem
verhinderen. Juist in deze gebieden kan de bodem veel
water bergen en daarom is het belangrijk deze kansen te
benutten zonder huidige functies te schaden.
• Minder sterke ontwatering van de laagste delen van
een stroomgebied. Ontwatering van deze delen trekt
namelijk de gehele regionale grondwaterstand omlaag.
Beekherstel en ecologie (levend water)
		Het advies is om door te gaan met beekherstel en het
vispasseerbaar maken van stuwen en daarbij de volgende
aanbevelingen in acht te nemen:
• Evaluatie van een aantal beekherstelprojecten heeft
duidelijk gemaakt dat maatregelen vooral effectief
zijn wanneer de hoofdloop zelf wordt aangepakt. Een
‘groene aankleding’ van de bestaande waterloop met
bypasses of natuurvriendelijke oevers leidt vaak tot
nieuwe ecologische knelpunten.
• Stuwen zijn het beste vispasseerbaar te maken door de
stuw weg te halen in combinatie met hermeandering.
Pas wanneer dat na een zorgvuldige afweging niet
blijkt te kunnen moet de aandacht uitgaan naar
technische oplossingen. Op basis van evaluatie van
reeds aangelegde vispassages is inmiddels duidelijk
dat cascades effectiever zijn dan bypasses of De Wit
passages.
• Besteed aandacht aan een betere afstemming tussen
onderhoud en inrichting: regelmatig onderhoud is
minder desastreus voor flora en fauna wanneer 25%
van de vegetatie in de watergang kan blijven staan. Bij
inrichting moet daarvoor ruimte gecreëerd worden.
Maak een onderhoudsparagraaf tot een vast onderdeel
van een inrichtingsplan en hanteer een duidelijk
streefbeeld bij onderhoudsplannen.

Doel van dit rapport
				Waterschap Rijn en IJssel beheert het oppervlaktewater
in Oost-Gelderland en Zuid-Overijssel. De belangrijkste
doelen hierbij zijn het realiseren van schoon water, het
voorkomen van wateroverlast en -tekort en voorwaarden
scheppen voor een gevarieerde flora en fauna in en
langs watergangen. Om de beschikbare middelen zo
goed mogelijk in te zetten is het belangrijk om de
actuele toestand van het watersysteem te toetsen aan
de doelstellingen. Dit maakt namelijk duidelijk waar het
systeem op orde is en waar nog knelpunten bestaan.
Dit waterrapport geeft het resultaat van deze toetsing.
De toetsing is met name gebaseerd op meetgegevens
uit de periode 2006-2008. Waar nodig wordt verder
teruggekeken. Naast de signalering van knelpunten
probeert het rapport ook lering te trekken uit evaluaties
van al uitgevoerde maatregelen.
Publiek
				Het rapport richt zich op iedereen die betrokken is bij
het waterbeheer van Waterschap Rijn en IJssel. Dat zijn
niet alleen de eigen werknemers en bestuurders, maar
ook burgers, terreinbeheerders, agrariërs en andere
belangstellenden. Waterbeheer is namelijk een zaak van
velen en iedereen verdient het geïnformeerd te blijven.
Meetgegevens
				De gegevens uit het integrale meetnet staan aan de basis
van dit Waterrapport. Het meetnet omvat de metingen
aan waterkwaliteit, -kwantiteit en ecologie. De ligging
van de meetpunten is sinds 2007 nauwkeurig afgestemd
op de beleidsdoelen van het waterschap. Hierdoor
is een gerichte toetsing van de beleidsdoelstellingen
mogelijk. Bovendien worden de metingen langdurig
voortgezet zodat het op den duur mogelijk is om trends
te signaleren.
				Onderstaande tabel geeft een indicatie van de jaarlijkse
kosten van dit integrale meetnet.

ingrepen wel en niet voor herhaling vatbaar zijn. Deze
monitoring is vaak beperkt van duur en omvang. Op
dit moment richt de projectmonitoring zich sterk op
beekherstelprojecten en verdrogingsbestrijding. In het
verleden zijn vooral vispassages uitgebreid onderzocht.
Leeswijzer
				Dit Waterrapport volgt de hoofdstukindeling van het
Waterbeheerplan: ‘Schoon water’, ‘Levend water’ en
‘Functioneel water’. Per thema noemen we eerst de
doelstellingen uit het Waterbeheerplan die toetsbaar
zijn met het meetnet. Daarna volgt een toetsing van de
actuele toestand en trends aan die doelen. Waar sprake
is van een knelpunt proberen we via een nadere analyse
oplossingen aan te reiken. Die analyse beschouwt het
aantal ingrepen, de effectiviteit van ingrepen en factoren
die buiten de invloed van het waterschap liggen.
				Wanneer bijvoorbeeld blijkt dat de grondwaterstand
in een bepaald gebied is gestegen kan dat te maken
hebben met de hoeveelheid watergangen die is
verondiept (aantal ingrepen), de mate waarin de
watergangen zijn verondiept (effectiviteit per ingreep)
of met exceptionele neerslag gedurende de rapportage
periode (externe invloed). Ieder hoofdstuk eindigt
met een samenvatting die knelpunten benoemt en
aanbevelingen voor toekomstig beleid formuleert.

				 Aantal locaties met afvoermetingen															 103
				 Aantal peilbuizen																												 221
				 Aantal neerslagmeters																										 4
				 Aantal locaties met waterkwaliteitmetingen										 221
				 Jaarlijks aantal waterkwaliteitmonsters													 1600
				 Jaarlijks aantal macrofauna- en macrofytenmonsters				 72
				 Geraamd aantal medewerkers 																		 5,8 fte
				 Geraamde implementatiekosten																	 €		 1,7 miljoen
				 Geraamde jaarlijkse kosten																				 €		 830.000,				Naast de monitoring van toestand en trends via het
integraal meetnet onderzoekt Waterschap Rijn en IJssel
regelmatig de effectiviteit van haar projecten. Deze
projectmonitoring levert belangrijke lessen op voor
toekomstige projecten omdat het duidelijk maakt welke
Waterrapport 2006-2008
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2.		 Wat we niet kunnen beïnvloeden
				 (Externe invloeden op waterbeheer)
				Chemische en ecologische kwaliteit, droogte en
overstroming zijn niet alleen het gevolg van beheer
door het waterschap. Er spelen ook veel menselijke en
natuurlijke factoren mee die buiten de invloedssfeer
van het waterschap vallen. Inzicht in deze externe
invloeden is een voorwaarde om de effectiviteit van
inrichting en beheer te kunnen inschatten. Daarom
komen in dit hoofdstuk geomorfologie, landgebruik en
weersgesteldheid als belangrijkste externe factoren apart
aan bod.
§§§
2.1 Landschap
				Binnen het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel
zijn vier landschappelijke eenheden te onderscheiden:
het Oost-Nederlands plateau, het dekzandlandschap, de
stuwwallen en het rivierengebied. De opbouw van deze
gebieden verklaart een belangrijk deel van de regionale
verschillen in water aan- en afvoer.

Oost-Nederlands plateau
				Het plateau is duidelijk herkenbaar op de hoogtekaart
(figuur 2.1) als een scherp begrensd, hooggelegen
gebied aan de oostkant. Kenmerkend is de (relatief)
kleinschalige variatie in bodemtypen (figuur 2.2). Bijna
overal zitten echter ondoorlatende lagen dicht onder het
oppervlak, waardoor zowel grond- als oppervlaktewater
snel reageren op neerslagpieken. Dit blijkt bijvoorbeeld
uit een vergelijking van de grondwaterstand tussen april
2006 en januari 2008 in Haaksbergen (zie figuur 2.3) en
de neerslag in die periode.
Stuwwallen
				Stuwwallen zijn ontstaan tijdens de een na laatste ijstijd
(het Saalien, ca. 200.000 tot 125.000 jaar geleden).
Gletsjers die vanuit het noorden aangroeiden schuurden
door de bodem en duwden deze voor zich uit. Hierdoor
ontstonden de stuwwallen van Montferland en Lochem
en het Veluwe massief ten westen van de huidige
IJssel. Deze bulten zijn duidelijk herkenbaar op de
hoogtekaart.

				De stuwwallen bestaan voornamelijk uit zand met
leemlagen. De opstuwing door de gletsjers heeft ertoe
geleid dat leemschotten nu min of meer verticaal
staan. Hierdoor kan ook op hoger gelegen delen van
de stuwwal al grondwater uittreden. Middeleeuwers
maakten dankbaar gebruik van dit schone grondwater
en groeven sprengen om het water naar de gewenste
plek te leiden. Voorbeelden van deze sprengen zijn de
Rozendaalse beek en de St. Jansbeek bij Arnhem.
Dekzandlandschap
				Ten westen van het Oost Nederlands Plateau ligt een
uitgestrekt gebied met minieme hoogteverschillen (figuur
2.1). De bodem bestaat voornamelijk uit zandpaketten
(figuur 2.2) die in westelijke richting steeds dikker
worden. Vooral op de dikkere zandpakketten, ten
westen van de lijn Ruurlo-Zelhem, kan de bodem meer
neerslag opnemen. Hier reageren waterstanden dan ook
minder snel op hevige buien. Zoals blijkt uit figuur 2.3
reageert de grondwaterstand in de zomer nauwelijks

												 Figuur 2.1

																												 Figuur 2.2

Figuur 2.3

14

Waterrapport 2006-2008

op extra neerslag. Dat geldt ook voor afvoer in de
beken; zowel in de zomer van 2006 als van 2007 vielen
buien van meer dan 30 mm, maar bleef de afvoer in de
Veengoot laag. In de winter is de bergingscapaciteit van
de bodem minder en leidt extra neerslag wel tot meer
afvoer.
Rivierenlandschap
				In het Oude IJsseldal, de Liemers en het dal van de
Gelderse IJssel hebben grote rivieren het landschap
vormgegeven door erosie in stroomgeulen en afzettingen
van klei, leem en fijn zand tijdens overstromingen.
				Vanwege het grote bovenstroomse achterland kan de
waterstand in rivieren na natte perioden flink stijgen.
Deze fluctuaties zijn nu echter alleen merkbaar in
de uiterwaarden van de Rijn en Gelderse IJssel. Het
beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel ligt geheel
achter kades en in dit binnendijkse gebied houden
gemalen water op het gewenste peil. Figuur 2.3 maakt
duidelijk dat de grondwaterstand zowel ’s zomers als ’s
winters sterk reageert op het neerslagpatroon.

§§§
2.2 Huidig landgebruik
				De voorgaande paragraaf maakte duidelijk dat de mens
het natuurlijke landschap sterk heeft aangepast. Deze
ingrepen maakten het mogelijk om in een groot deel
van het gebied te wonen en landbouw te bedrijven,
zoals blijkt uit figuur 2.4. Deze figuur geeft de huidige
vormen van landgebruik weer in het beheersgebied
van Waterschap Rijn en IJssel. De relatieve verdeling
van grondgebruik (figuur 2.5) laat duidelijk zien dat het
grootste deel (67%) van het beheersgebied in agrarisch
gebruik is. De landbouw bestaat voor 46% uit grasland,
voor 15% uit maïsakkers en 3% uit graanakkers.
Overige teelten nemen een relatief klein deel van het
landbouwareaal in beslag. Daarnaast nemen bos en
bebouwing beide nog circa 12 % in beslag.

§§§
2.3 Het weer
				Het weer bepaalt hoeveel water uiteindelijk via de
atmosfeer en bodem in watergangen terecht komt. Deze
hoeveelheid komt overeen met het neerslagoverschot.
Dit is de neerslag minus de verdamping. Het
neerslagoverschot is in de winter positief en in de zomer
negatief. De neerslaghoeveelheid is in ons klimaat
gedurende het jaar namelijk redelijk constant, maar
de hoeveelheid verdamping neemt in het voorjaar en
de zomer sterk toe als gevolg van temperatuurstijging
en verdamping door gewassen. Naast deze
seizoensfluctuaties varieert het neerslagoverschot
van jaar tot jaar. Deze natuurlijke fluctuaties in
het neerslagpatroon kunnen droogte, maar ook
wateroverlast veroorzaken. In deze paragraaf beschrijven
we het neerslagpatroon voor de hydrologische jaren
2006-2007 en 2007-2008.

										 Figuur 2.4
Figuur 2.6

Neerslag en verdamping
				Het waterschap meet zelf geen neerslag, maar gebruikt
de neerslagdata van ongeveer 25 KNMI-stations, die in
en nabij het beheersgebied van het waterschap staan.
Door te corrigeren voor de afstand van het weerstation
tot het beheersgebied (met behulp van de Thiessenmethode) is per jaar een gemiddelde neerslag berekend.
				De maand mei 2006 was aan de natte kant. Juni en
juli 2006 waren relatief droge maanden, maar augustus
2006 was volgens het KNMI de natste oogstmaand in
100 jaar.

Figuur 2.5

				Er viel relatief veel neerslag in januari 2007. Maar 2007
kende ook een lang droog tijdsvak. Van 22 maart tot
en met 6 mei is er vrijwel geen of nauwelijks neerslag
gevallen. De lengte van het droge tijdvak, 45 dagen,
was uniek voor tenminste de laatste honderd jaar. De
maanden mei tot en met juli 2007 waren weer aan de
natte kant. Juli 2007 was op één na de natste julimaand
sinds 1906 (bron: KNMI).
				Het jaar 2008 begon met een natte januari maand.
Februari was daarentegen erg droog en maart weer veel
natter dan het gemiddelde van de afgelopen tien jaar.
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§§§
2.4 Conclusies
				Ontwikkelingen in het watersysteem zijn het gevolg van
waterbeheer en externe factoren zoals geomorfologie,
landgebruik en weersgesteldheid.
				Het huidige landschap is vormgegeven door bewegingen
in de aardkorst en afwisseling van koude en warme
perioden gedurende de afgelopen 70 miljoen jaar. Dit
heeft in het beheersgebied geleid tot vier herkenbare
landschappelijke eenheden: Oost-Nederlands plateau,
stuwwallen, dekzandlandschap en rivierenlandschap.
Deze eenheden verschillen in de snelheid waarmee
regenwater tot afvoer komt.
				Landbouw is met 67% van het totale oppervlak
de belangrijkste vorm van landgebruik in het
beheersgebied. Deze functie drukt een groot stempel
op waterkwaliteit en waterbeheersing.
				Het weer kende gedurende de hydrologische jaren
2006-2007 en 2007-2008 enkele extremen. Augustus
2006 was een zeer natte maand. De maand april 2007
was uitzonderlijk droog en warm. Juli 2007 was juist
weer een zeer natte maand.
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3.		 Schoon water

§§§
3.1		 Landelijk gebied
Wat willen we
				Waterschap Rijn en IJssel streeft naar een goede
chemische kwaliteit van het oppervlaktewater ten
behoeve van volksgezondheid en ecologie.
				De chemische kwaliteit van het water is in orde wanneer
concentraties van potentieel gezondheidsbedreigende
stoffen in het oppervlaktewater en de waterbodem
onder bepaalde normen blijven. Deze normen zijn
opgesteld door de Europese Unie, het Rijk of door
het Waterschap Rijn en IJssel in overleg met andere
waterschappen binnen Rijn-Oost (zie bijlage 3.1).
				Het gaat in dit hoofdstuk om de vraag welke stoffen de
norm overschrijden en waar in het beheersgebied die
normoverschrijding plaats vindt.
				Waterschap Rijn en IJssel wil de gewenste chemische
waterkwaliteit het liefst bereiken met een brongerichte
aanpak. Dat is de meest duurzame oplossing. Het
Waterbeheerplan noemt als bronnen die specifiek
aandacht vereisen: het rioolstelsel (aanpak via het
waterkwaliteitsspoor), diffuse bronnen, de waterbodem
(aanpak via sanering) en aanpak van grensoverschrijdend
water. Deze bronnen komen hieronder aan bod.
Wat meten we
				Op basis van Europees en Rijksbeleid zijn
probleemstoffen voor de chemische waterkwaliteit
onderverdeeld in verschillende categorieën:
• prioritaire stoffen en overige verontreinigende stoffen
• biologie ondersteunende stoffen
• bestrijdingsmiddelen
• hormoonverstorende stoffen en geneesmiddelen
				De prioritaire stoffen en overige verontreinigende stoffen
worden gemonitord om te toetsen of wordt voldaan aan
de ‘goede chemische toestand’ volgens de Kaderrichtlijn
Water.
				De biologie ondersteunende stoffen maken onderdeel
uit van de ‘goede ecologische toestand’. In combinatie
met kwaliteit van macrofauna, vis en waterplanten (zie
hoofdstuk 5) geven deze stoffen straks (in 2015 of 2027)
aan of de ecologische doelstellingen uit de KRW zijn
behaald.

				Bestrijdingsmiddelen worden genoemd in het
Lozingenbesluit Open teelt en Veehouderij (LOTV).
Het LOTV vraagt om monitoring van een aantal
bestrijdingsmiddelen die een nauwe relatie hebben
met specifieke teelten. Deze stoffen worden in
oppervlaktewater direct stroomafwaarts van percelen
met desbetreffende teelt gemeten.
				Doordat op veel meetpunten inmiddels langdurig
gemeten wordt, kunnen we lange-termijn trends
detecteren. De behandeling van de knelpunten kan
daarom verder terug gaan dan de afgelopen twee jaar.
				Hormoonverstorende stoffen en geneesmiddelen zijn
‘nieuwkomers’ als gezondheidsbedreigende stoffen in
het oppervlaktewater (zie kader Nieuwe stoffen).
Stofbalansen
				Op basis van gegevens uit ons meetnet en metingen
van andere instellingen2.3.4 zoals Alterra kunnen
stofbalansen worden samengesteld. Deze geven inzicht
in de herkomst van stoffen en maken zo duidelijk welke
mogelijkheden Waterschap Rijn en IJssel heeft om de
belasting verder omlaag te brengen.
				De stofbalans van iedere probleemstof geeft per
stroomgebied aan welk aandeel elke bron levert in
de totale jaarlijkse vracht van de stof. Het is hier
wel belangrijk om op te merken dat de stofbalansen
bestaan uit schattingen van de afzonderlijke vrachten.
Het is daarom vooral geschikt om het aandeel van
verschillende bronnen kwalitatief te vergelijken.
Daarnaast geldt ook dat uitspraken op basis van de
stofbalans alleen gelden voor de hoofdwatergang
in desbetreffend stroomgebied, dus voor de grotere
regionale wateren. Als een stofbalans bijvoorbeeld
aangeeft dat het rioleringsstelsel weinig invloed heeft in
een bepaald stroomgebied wil dat niet zeggen dat die
invloed ook klein is in de stadwateren zelf.
				Stofbalansen worden alleen gepresenteerd voor stroomgebieden waar sprake was van normoverschrijding en
normoverschrijdende stoffen. Op andere locaties is het
niet nodig om na te gaan of de ene bron meer belast
dan de andere omdat geen van de bronnen immers een
knelpunt vormt.

Nieuwe stoffen
Rijkswaterstaat heeft een landelijk meetnet van
oppervlaktewaterkwaliteit. Dit meetpakket omvat
aanzienlijk meer stoffen dan het pakket van Waterschap
Rijn en IJssel en dit maakt het mogelijk om nieuwe
milieubelastende stoffen snel te signaleren. Zo heeft RIZA
in 2003 voor het eerst een aantal hormoonverstorende
stoffen en geneesmiddelen gesignaleerd in effluent van
zuiveringen en in oppervlaktewater. Verwacht mag worden
dat door het toekomstig gebruik het aantal middelen en de
concentraties geneesmiddelen in de toekomst alleen nog
maar zullen stijgen. De invloed van deze stoffen op het
waterleven en gezondheid van dier en mens is nog maar
weinig onderzocht. Van een acute bedreiging hoeven we
op dit moment niet uit te gaan, maar het is wel belangrijk
om meer inzicht te krijgen in de verspreiding en de
effecten van deze stoffen.
Bij hormoonverstorende stoffen gaat het om natuurlijkeen synthetische hormonen, bestrijdingsmiddelen, PCB’s,
gebromeerde brandvertragers, alkylfenolen, ftalaten en
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Geneesmiddelen die RIZA heeft aangetroffen zijn
pijnstillers, cholesterolverlagende middelen, ß-blokkers,
anti-epileptica, antibiotica, röntgencontrastmiddelen en
anaestheticum. Rioolwaterzuiveringen zijn amper in staat
deze geneesmiddelen te onderscheppen en daarom is
aanpak bij de bron de beste optie. Een voorbeeld van zo’n
bronaanpak is ‘Het Nieuwe Plassen’ waarbij urine apart
afgevoerd en verwerkt kan worden.
Waterschap Rijn en IJssel startte in de zomer van 2008
met een meetcampagne om na te gaan of deze stoffen
ook hier voorkomen. De resultaten zijn nog niet bekend,
maar kunnen aanleiding zijn voor aanvullend beleid en
monitoring.

Onderzoek naar nieuwe stoffen staat nog in de kinderschoenen

Wat weten we
				Tabel 3.1 op pagina 20 geeft een overzicht van de
stoffen die Waterschap Rijn en IJssel regelmatig meet
in haar oppervlaktewateren. De tabel geeft tevens aan
op hoeveel punten die stoffen gemeten worden en
op hoeveel punten die stoffen de norm overschreden
gedurende de rapportage periode. Stoffen die op
meerdere punten de norm niet haalden gelden hier als
probleemstof.
				Tabel 3.1 maakt het volgende duidelijk:
• Stikstof, fosfaat en koper zijn probleemstoffen in het
oppervlaktewater.
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bisfenol A. Deze verbindingen grijpen in op de groei
en ontwikkeling van dieren in het water. Onderzoekers
hebben bijvoorbeeld al kikkers en vissen gevangen die niet
meer duidelijk als mannetje of vrouwtje herkenbaar waren
omdat ze kenmerken van beide geslachten hadden.

• In 33 van de 35 waterlichamen van het beheersgebied
is al sprake van een goede chemische toestand volgens
de definitie van de Kaderrichtlijn Water. Grenskanaal
en Schipbeek voldeden niet vanwege incidentele
overschrijdingen van respectievelijk isoproturon en
lindaan.
• LOTV (Lozingenbesluit) normen zijn in de periode
2006-2008 niet overschreden. Hierbij geldt echter wel
een kanttekening: in tegenstelling tot de gemiddelden
die hier zijn getoetst kwamen incidentele metingen
soms wel boven de norm uit. Waakzaamheid blijft dus
geboden.
Waterrapport 2006-2008
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Tabel 3.1

Lozingenbesluit 																							 																							 2006																										 2007
Open Teelt en Veehouderij (LOTV)						
(landelijke norm)

Goede Chemische Toestand																																			 2006																										 2007
(Europese norm)																	
Prioritaire stoffen + lijst 76/464/EEG													 Norm								 aantal											 aantal											 aantal										 aantal
µg / l jaargemiddelde																																									 meetpunten					 dat voldoet						 meetpunten				 dat voldoet
lood																																												 0.4																																									 39														 39
diuron																																										 0.2										 16														 16													 20														 20
isoproturon																																						 0.3										 13														 12													 19														 19
naftaleen																																								 2.4											 26														 26													 30														 30
fluorantheen																																				 0.1											 26														 26													 30														 30
som Benzo(ghi)peryleen+Indenopyreen											 0.002								 26														 26													 26														 26
som Benzo(b) en Benzo(k)fluorantheen											 0.03										 2															 2													 13														 13
lindaan																																										 0.02										 8															 8													 14														 13
DEHP (diethylhexylftalaat)																							 1.3												 1															 1													 13														 13
octylfenol																																							 0.1												 1															 1													 13														 13
nonylfenol																																							 0.3											 1															 1													 13														 13
endosulfan																																						 0.005									 8															 8													 14														 14
Tributyltin																																							 0.0002								 -																 -														 13														 13
som pentabroomdifenylethers																				 0.0005								 -																 -															 1															 1
Drins																																											 0.01										 8															 8													 14														 14
DDT																																												 0.025									 8															 8													 14														 14
Goed Ecologisch Potentieel
(landelijke norm en richtwaarden)
Overige verontreinigende stoffen - 														 Norm								 aantal											 aantal										 aantal											 aantal
µg/l 90-percentiel																																												 meetpunten					 dat voldoet					 meetpunten					 dat voldoet
barium																																	 				 					 230											 0															 0													 37														 37
arseen																																	 				 						 32											 0															 0													 39														 39
chroom																																 				 						 84											 0															 0													 50														 50
koper																																		 				 							 3.8								 41														 16													 50														 13
zink																																				 				 						 40										 41														 40													 50														 49
chryseen																															 				 							 0.9								 26														 26													 30														 30
carbendazim																											 				 							 0.5									 8															 8													 14														 14
linuron																																	 				 							 0.25								 8															 8													 14														 14
metazachloor																											 				 						 34											 3															 3													 15														 15

algemeen pakket LOTV																										 Norm								 aantal											 aantal										 aantal											 aantal
gras / granen / mais (μg/l)																																				 meetpunten					 dat voldoet					 meetpunten					 dat voldoet
metamitron																													 				 					 10											 16														 16													 16														 16
ethofumesaat																											 				 						 6.4									 16														 16													 16														 16
s-metolachloor																									 				 						 0.2									 16														 16													 16														 16
prochloraz																													 				 						 1.3										 16														 16													 16														 16
MCPA																																		 				 						 0.28								 16														 16													 16														 16
Dicamba																															 				 						 0.13									 16														 16													 16														 16
Pirimicarb																														 				 						 0.09								 16														 16													 16														 16
Glyfosaat																															 				 					 77											 16														 16													 16														 16
aanvullend pakket LOTV
voor aardappelteelt (μg/l)
Fluazinam																														 				 						 0.55									 6															 6														 6															 6
Chloorthalonil																										 				 						 0.8										 6															 6														 6															 6
Mancozeb																														 				 						 0.22									 6															 6														 6															 6
aanvullend pakket LOTV
voor vollegrondsgroente /
glastuinbouw en fruitteelt (μg/l)
Captan																																	 				 						 0.11										 2															 2														 2															 2
Dichloorvos																												 				 						 0.7										 2															 2														 2															 2
Malathion																														 				 						 0.013								 2															 2														 2															 2
Ethylparathion																										 				 						 0.005								 2															 2														 2															 2
Azinphos-methyl																								 				 						 0.012								 2															 2														 2															 2
Chloorfenvinphos																							 				 						 0.002								 2															 2														 2															 2
Carbendazim																											 				 						 0.5										 2															 2														 2															 2
aanvullend pakket LOTV
voor bloembollen (μg/l)
prochloraz																													 				 						 1.3										 1																 1														 1															 1
pirimiphos-methyl																						 				 						 0.002 						 1																 1														 1															 1
aldicarbsulfoxide																								 				 						 0.043 						 1																 1														 1															 1
MITC																																		 				 						 0.28 								 1																 1														 1															 1
Carbendazim																											 				 						 0.5									 1																 1														 1															 1

Biologie ondersteunende stoffen - 															 Norm								 aantal											 aantal										 aantal											 aantal
zomergemiddelde mg/l 																																						 meetpunten					 dat voldoet					 meetpunten					 dat voldoet
O2																																					 				 							 5										 44														 43													 50														 48
totaal-fosfor																												 				 							 0,14 - 0,15 		 42														 32													 50														 39
totaal-stikstof																											 				 							 2,8 - 4					 42														 13													 50														 16
chloride																																 				 					 150										 42														 42													 50														 50
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Overzicht per probleemstof
				De vorige paragraaf maakte duidelijk dat stikstof,
fosfaat en koper de probleemstoffen zijn in het
oppervlaktewater van Waterschap Rijn en IJssel.
Deze paragraaf beschrijft waar die stoffen de norm
overschrijden en welke relatie er bestaat tussen
bodemopbouw en landgebruik in het stroomgebied en

concentraties in oppervlaktewater. Voor meetpunten
die al 25 jaar of langer in gebruik zijn wordt ook
aangegeven of er sprake is van verbetering of
verslechtering. Deze uitspraken over ruimtelijke variatie
en trends zijn gebaseerd op een uitgebreide statistische
analyse van waterkwaliteitsgegevens1.
Waterrapport 2006-2008
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Figuur 3.1

Wat vertelt de kaart met normoverschrijdingen
(Figuur 3.1)
• Bij alle meetpunten aan de grens zijn
normoverschrijdingen zichtbaar.
				De concentratie totaal-stikstof daalt (statistisch
aantoonbaar1 in stroomafwaartse richting. De reden
hiervoor is niet geheel duidelijk, waarschijnlijk vindt er
omzetting van nitraat naar stikstofgas plaats gedurende
het stroomafwaartse transport.
• Normoverschrijdingen zijn het grootst op en aan de rand
van het Oost-Nederlands Plateau. Dit heeft te maken
met de bodemopbouw van dit gebied. De keileem dicht
onder het maaiveld zorgt ervoor dat de belangrijkste
stikstofverbinding, nitraat, snel uitspoelt naar het
oppervlaktewater en niet, zoals in het dekzandgebied,
naar het grondwater.
• 77% Van de meetlocaties laten een dalende trend zien
voor stikstofconcentratie.
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Figuur 3.2

Wat vertellen de stofbalansen (Figuur 3.2)
• Aanvoer uit Nordrhein Westfalen vormt in de
grensoverschrijdende wateren het grootste deel van
stikstofvracht, zelfs in de meer benedenstrooms gelegen
balansgebieden. Dit is vooral een gevolg van het relatief
grote oppervlak aan Duits stroomgebied. Daarnaast ligt
ook in het Duitse gebied relatief veel ondiep keileem,
waardoor veel stikstof naar het oppervlaktewater
afspoelt.
• Aanvoer vanuit landbouwgrond is de grootste bron van
totaal-stikstof in wateren die geheel binnen het eigen
beheersgebied liggen. Deze vracht is een schatting op
basis van metingen van Alterra aan uitspoeling van
meststoffen naar het oppervlaktewater en het areaal
landbouwgebied. Omdat landbouwgronden een groot
deel van het totale beheersgebied uitmaken, vormen ze
ook een belangrijk aandeel in de totale vracht.

Wat betekent dit voor het halen van de doelstellingen
Dat driekwart van de meetlocaties een dalende trend
laat zien, heeft voor een belangrijk deel te maken met
emissiereductie in Duitsland, maar ook in Nederland zelf.
• In Nederland heeft de gecombineerde aanpak van
rioolwaterzuiveringsinstallaties, riooloverstorten
(basisinspanning) en het mestbeleid sinds 1985
samen positief uitgewerkt op de kwaliteit van het
oppervlaktewater. Het is echter niet mogelijk om precies
aan te geven waar die dalende trend aan te danken is
omdat veel maatregelen tegelijkertijd zijn ingezet. Het
verdient aanbeveling dit beleid voort te zetten.
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Figuur 3.3

Wat vertelt de kaart met normoverschrijdingen
(Figuur 3.3)
• Normoverschrijdingen van totaal-fosfor zijn bij bijna alle
meetpunten aan de grens zichtbaar.
• Normoverschrijding van meer dan twee keer de norm
komt slechts op één locatie voor: in de Groenlose Slinge
iets ten noorden van Winterswijk.
• De statistische analyse1 vond geen duidelijke samenhang
tussen bodemopbouw of landgebruik en concentraties
fosfor in het oppervlaktewater.
• Fosfor concentraties vertoonden in 83% van de
geanalyseerde meetpunten een dalende trend gedurende
de afgelopen 25 jaar. Ook hier zijn de verbeteringen
niet toe te schrijven aan afzonderlijke maatregelen.
Fosfaatvrije wasmiddelen, mestbeleid en verbeteringen
aan RWZI’s hebben waarschijnlijk allemaal een bijdrage
geleverd.
• De dalende trend in totaal-fosfor is vooral zichtbaar
tot circa 1995. Daarna lijken concentraties zich te
stabiliseren.
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Figuur 3.4

Wat vertellen de stofbalansen (Figuur 3.4)
• Aanvoer uit Nordrhein Westfalen vormt ook voor totaalfosfor de belangrijkste bron in grensoverschrijdende
wateren. Hier gelden dezelfde nuanceringen als voor de
stofbalans van stikstof.
• Binnen het beheergebied zijn zowel RWZI’s als
landbouwgronden grote bronnen voor totaal-fosfor.
De RWZI in Winterswijk is nu gerenoveerd en levert
inmiddels een kleinere bijdrage dan de balans laat zien.
Deze stofbalans onderstreept ook het belang van de
geplande renovatie van de rioolwaterzuiveringen Haarlo
en Borculo.

Wat betekent dit voor het halen van de doelstellingen
• Om de normen voor fosfaat te halen is aanvullend
beleid noodzakelijk.
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Figuur 3.5

Wat vertelt de kaart met normoverschrijdingen
(Figuur 3.5)
• Koper overschrijdt de norm bij praktisch alle
meetpunten aan de grens
• Normoverschrijdingen komen vooral voor langs
de Oude IJssel en in het oostelijk deel van het
beheersgebied. Langs de Gelderse IJssel bleef koper
meestal onder de norm.
• Analyse van de ruimtelijke patronen1 toonde een
duidelijke relatie aan tussen kopergehaltes en
bodemtype en landgebruik. Op keileem (OostNederlands plateau) bevat het oppervlaktewater vaak
meer koper en op rivierklei juist minder. Ook neemt het
gehalte koper af naarmate er meer bos en natuur in het
stroomgebied voorkomt.
• Slechts op 41% van de meetpunten nam het koper
duidelijk af gedurende de laatste 25 jaar.
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Figuur 3.6

Wat vertellen de stofbalansen (Figuur 3.6 )
• Ook voor koper is het relatieve aandeel uit Nordrhein
Westfalen erg hoog en vergelijkbaar met de Duitse
bijdrage aan de vracht totaal-stikstof.
• Belangrijke bronnen voor koper uit eigen beheersgebied
zijn: verkeer, riolering uit stedelijk gebied (o.a. vanwege
koperen leidingen) en, lokaal, RWZI’s. Hoewel mest
tegenwoordig aanmerkelijk minder koper bevat
leveren landbouwgronden ook nog een deel van de
kopervracht. Dit is voor een belangrijk deel historische
verontreiniging die weer vrij komt 2.
• In tegenstelling tot stikstof en fosfor is de kopervracht
vanuit de riolering zelfs op het schaalniveau van een
deelstroomgebied al aanzienlijk.
• In de koperbelasting van de Oude IJssel speelt
scheepvaart nog een merkbare rol. Dit blijkt uit het
aandeel voor ‘antifouling’, een verzamelnaam voor
verven en coatings die aangroei van allerlei organismen
op schepen moeten verhinderen. Koper is één van de
werkzame stoffen in deze verven.

Wat betekent dit voor het halen van de doelstellingen
• Aanvullend generiek beleid is noodzakelijk om koper
verder te reduceren.
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Waterkwaliteit op de grens
Het beheersgebied van Waterschap Rijn en IJssel ligt
tussen Duitsland (Nordrhein Westfalen) en de rivieren Rijn
en IJssel. Een logisch gevolg van deze geografie is dat in
het oosten Duits water het gebied binnenstroomt en water
aan de westkant in rijkswater (de grote rivieren) uitmondt.
De overgangen tussen waterschapswater en rijkswater
heten ‘blauwe knooppunten’.
Zowel voor grenswater als voor blauwe knooppunten stelt
het waterschap aparte rapportages op. Deze dienen als
basis voor gesprekken met partners uit Duitsland en van
Rijkswaterstaat. Voor blauwe knooppunten zijn er met
Rijkswaterstaat concrete afspraken over de hoeveelheid

												 Figuur 3.7
water die het waterschap kan lozen of onttrekken. Over
waterkwaliteit zijn er nog geen concrete afspraken met
Rijkswaterstaat of Nordrhein Westfalen. Wel is met
Nordrhein Westfalen afgesproken om elkaar te informeren
over actuele waterkwaliteit en voorgenomen maatregelen.
De staafdiagram maakt duidelijk dat veel van het
instromende Duitse water niet voldoet aan onze
normen. Het water dat het beheersgebied verlaat heeft
in het algemeen een betere kwaliteit. De concentraties
voedingsstoffen (N en P) liggen meestal onder de norm.
Voor koper is het beeld echter somberder, in de meeste
blauwe knooppunten was de concentratie nog te hoog.

§§§
3.2 Waterbodems
Wat willen we
				Het huidige Waterbeheerplan 2007-2010 benoemt het
baggeren van ernstig vervuilde baggerspecie als (het
belangrijkste) doel van het waterbodembeleid. De
kwaliteit van waterbodem en oppervlaktewater hangen
uiteraard samen. Een vervuilde waterbodem is een bron
van verontreiniging van oppervlaktewater, en lozingen
van schadelijke stoffen belasten zowel oppervlaktewater
als de waterbodem. Baggeren gebeurt op plaatsen waar
slib zich ophoopt en dit zijn ook vaak de plaatsen waar
vervuiling zich concentreert.
Wat doen we
				In het stedelijk gebied heeft het waterschap inmiddels
80% van het noodzakelijke baggerwerk uitgevoerd.
Baggeren is nog noodzakelijk in Didam, Zevenaar, Doetinchem, Hengelo, Berkelland, Doesburg en Zutphen.

Grenswatermeetpunten en blauwe knooppunten die in 2006 en 2007 niet voldoen aan de norm voor totaal-stikstof (N),
totaal-fosfor (P), koper (Cu) en het bestrijdingsmiddel isoproturon, uitgedrukt in percentages.

Opvallend is verder dat in het water vanuit Duitsland nog
vaak residuen van bestrijdingsmiddelen en geneesmiddelen
voorkomen. Deze zijn nooit normoverschrijdend,
maar waakzaamheid is geboden omdat er wel hoge
piekconcentraties kunnen voorkomen. Stoffen die zijn
aangetroffen op de grenswatermeetpunten zijn:
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•d
 e inmiddels verboden herbiciden desethylatrazine,
diuron, simazine
• de toegelaten herbiciden terbutylazine, terbutryn,
isoproturon, metolachloor en chloridazon
• het insecticide imidachloprid
• het geneesmiddel carbamazepine (epilepsiemiddel)

Wat meten we
				De gegevens over waterbodems werden verzameld
bij de voorbereiding van baggerwerk en geven inzicht
in de omvang van waterbodemverontreiniging in het
waterschap. Het is echter geen weerspiegeling van de
waterbodemkwaliteit in het hele gebied.
				Een gebiedsdekkende toestand- en trendmonitoring van
waterbodems loopt pas sinds 2007. Daarom is het nu
nog niet mogelijk om aan te geven waar knelpunten te
verwachten zijn.

Wat weten we
				De beschikbare gegevens geven een positief beeld
van de huidige waterbodemkwaliteit. Op bijna alle
baggerlocaties viel de waterbodem binnen de klassen
0-2. In 11% van de bemonsterde locaties was sprake
van zware verontreiniging (klasse 3 en 4). Een hoge
arseenconcentratie was meestal de reden voor deze
klassetoedeling. De hoge arseenconcentraties zijn niet
altijd toe te schrijven aan menselijke oorzaken omdat
hoge gehalten in het beheersgebied ook van nature
voorkomen. In een aantal waterbodems met klasse
3 of 4 zijn echter ook stoffen gevonden die alleen te
herleiden zijn tot menselijke activiteiten, het gaat om:
• de zware metalen koper, zink, cadmium en nikkel
• de organische halogeenverbindingen PCB’s
(polychloorbifenylen), HCB (hexachloorbenzeen) en EOX
(extraheerbare organische halogeenverbindingen)
• de bestrijdingsmiddelen (lindaan, som drin, dieldrin, ddt)
• olie
				Voor het landelijk gebied is nog onvoldoende duidelijk
waar de huidige knelpunten liggen.
Wat betekent dit voor het halen van de doelstellingen
				De aangetroffen organische halogeenverbindingen en
bestrijdingsmiddelen in waterbodems zijn al enige tijd
verboden. Deze stoffen zijn door historische belasting
aanwezig in ons systeem. Na baggeren is nieuwe
verontreiniging met deze stoffen onwaarschijnlijk.
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												 Figuur 3.8

§§§
3.3 Zwemwateren
Wat willen we
				Zwemmen in natuurlijk water waaraan een
zwemwaterfunctie is toegekend moet 100% veilig zijn.
Voor deze wateren gelden dan ook extra kwaliteitseisen.
Wat meten we
				Waterschap Rijn en IJssel heeft 16 zwemwateren onder
haar hoede. Waterschap Rijn en IJssel controleert deze
zwemwateren intensief gedurende het zwemseizoen
(1 mei tot en met 30 september). Dit gebeurt als volgt:
• Vlak voor het zwemseizoen vindt een analyse plaats
van de waterkwaliteit door metingen van concentratie
voedingsstoffen, zware metalen, ijzer, sulfaat, chloride
en chlorofyl (als maat voor de hoeveelheid algen) en
zwevende stof.
• Eén tot twee keer per maand worden de volgende
parameters gemeten of kwalitatief beoordeeld:
• kleur
• doorzicht
• geur
• zuurstof
• olie
• watertemperatuur
• schuim • zuurgraad
• vuil
• geleidingsvermogen
Wat gaat er veranderen
Een nieuwe zwemwaterrichtlijn
Sinds 24 maart 2006 is de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn (2006/7) van kracht. Na implementatie in de
Nederlandse wetgeving vervangt deze de oude richtlijn uit
1976. De richtlijn vraagt om een monitoring van andere
typen E. coli bacteriën dan de oude richtlijnen. Daarnaast
moeten beheerders ook voor ieder zwemwater een profiel
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• Eén tot twee keer per maand
																 worden watermonsters in het laboratorium
												 onderzocht op hoeveelheden E.coli bacteriën.
						Deze bacteriën veroorzaken darmklachten en diarree.
				De resultaten van deze monitoring leiden tot een
oordeel of het water wel of niet aan de zwemwaterfunctie voldoet.
Wat weten we
				De oordelen over geschiktheid van wateren als
zwemwater voor 2006 en 2007 zijn weergegeven
in figuur 3.8. De kaart maakt duidelijk dat er alleen
serieuze problemen waren in De Kolk bij Westervoort.
Zowel in 2006 als in 2007 was het water te troebel en
werden teveel E.coli bacteriën aangetroffen. Bovendien
was het water soms groen van de algen. Een mogelijke
oorzaak is dat er veel honden worden uitgelaten.
Daarom is in 2006 al afgesproken dat de gemeente
strenger zou gaan controleren op het hondenverbod,
maar het resultaat daarvan was in 2006 nog niet
zichtbaar.
Wat betekent dit voor het behalen van de doelstellingen
				De doelstellingen zijn in de verslagperiode gehaald.

opstellen, met daarin een analyse van het watersysteem en
de mogelijke verontreinigingbronnen.
In 2007 heeft het waterschap bij twee zwemwateren,
Hambroekplas en de Nevelhorst, zowel volgens de
oude als de nieuwe methode de gehalten aan bacteriën
gemeten. De nieuwe methode bleek, althans in deze twee
wateren, geen andere inzichten op te leveren.

§§§
3.4 Stedelijk water
Wat willen we
				In paragraaf 3.1 lieten stofbalansen zien welke bronnen
in welke mate een bijdrage leveren aan het voorkomen
van probleemstoffen in oppervlaktewater. Hieruit bleek
dat het rioolstelsel slechts een bescheiden rol speelt. De
balansen zijn echter opgesteld voor de grotere wateren
in het beheersgebied. Deze staan met name onder
invloed van ontwikkelingen in Duitsland en het landelijk
gebied.
				In bebouwd gebied speelt het rioolstelsel wel een
belangrijke rol, vooral in geïsoleerde wateren met weinig
doorstroming. Tijdens extreme buien kan het rioolstelsel
snel vol raken. In dat geval stroomt via overstorten vuil
water in vijvers en grachten. De grote vuillast leidt tot
plotselinge zuurstoftekorten, vaak gevolgd door massale
vissterfte. Slechts enkele soorten planten en dieren
(waaronder muggen) voelen zich prettig in vuil water.
Een slechte kwaliteit van stedelijk water tast dus direct
het woongenot van de burger aan, terwijl schoon water
de leefomgeving juist versterkt. Daarom werken het
waterschap samen met gemeentes aan een optimale
kwaliteit van stadswater.
Wat doen we
				Waterschap Rijn en IJssel werkt op twee manieren aan
een reductie van rioolemissies:
• via de basisinspanning en
• via het waterkwaliteitsspoor.
				In het kader van de basisinspanning hebben gemeenten
afgesproken om de uitstoot uit rioolstelsels te halveren.
Waterschap en gemeente onderzoeken daarna samen of
aanvullende maatregelen nodig zijn om de kwaliteit van
stadswateren op het gewenste niveau te krijgen.
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Wat meten we
				Inmiddels heeft in acht gemeenten een
waterkwaliteitsspoor-onderzoek plaatsgevonden.
In combinatie met gegevens afkomstig van de
reguliere meetpunten in bebouwd gebied, geeft een
waterkwaliteitsspoor-onderzoek goed inzicht in de
stoffen die een probleem vormen in stadswateren en
de opgave die nog resteert na het realiseren van de
basisinspanning.
Wat weten we
				Tabel 3.2 geeft weer welke stoffen gemeten zijn in
stadswateren en op hoeveel punten die stoffen de
normen overschreden.
• Probleemstoffen in stedelijk gebied zijn totaal-stikstof,
totaal-fosfor en de zware metalen koper, zink en nikkel.
• Het zuurstofgehalte is op veel plaatsen te laag. Dit is
een indirect gevolg van een hoge organische belasting,
onder andere vanuit overstorten.
• Incidentele normoverschrijdingen zijn aangetroffen voor
de PAK’s: benzo(a)antraceen, fenantreen, fluoranteen
en som benzo-(g,h,i)-peryleen en indeno (1,2,3-c,d)pyreen worden slechts in één kern normoverschrijdend
aangetroffen. De PAK benzo(a)pyreen wordt in drie
kernen normoverschrijdend aangetroffen.
				Figuur 3.9 geeft een samenvatting van het macrofauna
onderzoek in de stadswateren. Het macrofauna
onderzoek bevestigt het beeld van de chemische
bemonstering: op veel plekken in stedelijk water is de
belasting met voedingsstoffen en zuurstofconsumerende
stoffen (organische belasting) te hoog.

66

Saprobie

Waterrapport 2006-2008

31

Tabel 3.2

																																																																																														 2006/2007
Prioritaire stoffen + lijst 76/464/EEG
(μg/l - Europese norm)																																		 Norm																		 aantal meetpunten			 aantal dat voldoet
cadmium																																															 0,08 - 0,25													 174																		 173
lood																																																			 0,4 																				 174																		 174
naftaleen																																															 2,4 																				 174																		 174
fluorantheen																																											 0,09 																			 174																		 172
som Benzo(ghi)peryleen+Indenopyreen																		 0,016 																		 174																		 171
som Benzo(b)- en Benzo(k)fluorantheen																		 0,03 																			 174																		 174
benzo(a)pyreen																																									 0,05 																			 174																		 173
antraceen																																														 0,1																					 174																		 174
Overige verontreinigende stoffen (OVS)
(μg/l - landelijke norm)
chroom																																																 84																					 174																		 174
koper																																																			 3,8																			 174																			 64
nikkel																																																			 6,3																			 174																		 128
zink																																																				 40																					 174																		 142
chryseen																																																 0,9																			 174																		 174
fenantreen																																														 0,3																			 174																		 172
benzo(a)antraceen																																							 0,03																		 174																		 171
Biologie ondersteunende stoffen
(mg/l - landelijke richtwaarden)
O2																																																								 5																			 174																		 144
P																																																									 0,15																	 174																			 85
N																																																									 2,2																	 174																			 85
ammoniak																																																	 0,02																 174																		 167
chloride																																																 200																			 174																		 172
sulfaat																																																 100																			 174																		 169

Wat betekent dit voor het behalen van de doelstellingen
				De gemeenten die tot nu toe onderzocht zijn, hebben
de basisinspanning nog niet helemaal gerealiseerd. Op
basis van de meetgegevens is het dus niet mogelijk om
aan te geven hoe de kwaliteit van stadswateren eruit ziet
na de basisinspanning. Dat maakt het lastig om op basis
van meetgegevens de resterende opgave voor stedelijk
water nauwkeurig aan te geven.
				Er bestaat echter wel een rekenmodel (TEWOR) dat kan
voorspellen hoe de zuurstofconcentratie verandert na
een overstortmoment. Het rekenmodel kan voor ieder
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denkbaar rioolstelsel en oppervlaktewatersysteem de
situatie nabootsen waarin de basisinspanning al gereed
zou zijn.
				Met het model zijn inmiddels overstorten van gemengde
stelsels in acht gemeenten doorgerekend.
				Van de 139 getoetste overstorten:
• vormen 80 overstorten geen knelpunt meer na afronden
van de basisinspanning,
• geven 26 overstorten aanleiding voor nader onderzoek,
• vragen 33 overstorten nog om aanvullende maatregelen
omdat lozingen nog steeds tot te grote zuurstoftekorten
leiden.

				De aanvullende maatregelen kunnen bestaan uit
verdere reductie van emissie, maar ook uit een andere
inrichting van het watergangenstelsel waardoor het
sneller doorstroomt. Doorstroming zal belasting met
andere probleemstoffen zoals zware metalen echter niet
verminderen.
				Deze toetsing houdt geen rekening met klimaatontwikkelingen. Volgens het meest aannemelijke
klimaatsscenario zal het volume van piekbuien met
10% zijn toegenomen in 2050. Om die extra neerslag
te verwerken is het wel belangrijk om ook na de
basisinspanning en waterkwaliteitsspoor door te gaan
met afkoppelen.
§§§
3.5 Samenvatting schoon water
Conclusies
		 •	In 33 van de 35 waterlichamen van het beheersgebied
is sprake van een goede chemische toestand volgens
de definitie van de Kaderrichtlijn Water. Grenskanaal
en Schipbeek voldeden niet vanwege incidentele
overschrijdingen van respectievelijk isoproturon en
lindaan.
		 •	Stoffen die nog regelmatig op meerdere plaatsen de
norm overschrijden zijn stikstof, fosfor en koper.
		 •	De gemiddelde concentraties van bestrijdingsmiddelen
bleven in 2006 en 2007 onder de norm, maar
incidenteel werden wel hoge piekconcentraties gemeten.
		 •	In de meeste grensoverschrijdende wateren levert het
bovenstrooms gebied in Nordrhein Westfalen relatief
de grootste vracht aan stikstof, fosfor en koper. In deze
wateren leiden vooral veranderingen in emissie uit
Duitsland tot aantoonbare veranderingen in ons gebied.
		 •	De waterkwaliteit aan de grenspunten is verbeterd in de
laatste 25 jaar. In absolute zin komt er dus steeds minder
de grens over. De veranderingen op stroomafwaarts
gelegen meetpunten van grensoverschrijdende wateren
weerspiegelde de verbeteringen aan de grens.
		 •	In het eigen beheersgebied leveren landbouwgronden
het grootste deel van de vracht aan stikstof en fosfor.
De in dit rapport gehanteerde vracht is een schatting
op basis van metingen van Alterra aan uitspoeling van
meststoffen naar het oppervlaktewater en het areaal
landbouwgebied. Omdat landbouwgronden een groot
deel van het totale beheersgebied uitmaken, vormen ze
ook een belangrijk aandeel in de totale vracht.
Zwemwateren
		 •	De waterkwaliteit in zwemwateren leverde geen
problemen op in 2006 en 2007. Een uitzondering hierop
vormen incidentele waarnemingen van troebel water,
algengroei en E.coli bacteriën in De Kolk in Westervoort.

Stadswateren
		 •	In stadswateren overschrijden stikstof, fosfor en de
zware metalen koper, zink en nikkel nog regelmatig de
norm. Bovendien vormt organische belasting, onder
andere vanuit overstorten, nog een omvangrijk knelpunt
in stadswateren.
Oplossingsrichtingen
• De afname van fosfor en koper lijkt sinds tien jaar te
stagneren. Vooral voor deze twee stoffen zijn dus extra
inspanningen nodig om de norm te halen.
				Het meest effectief daarvoor zijn maatregelen die leiden
tot:
• verdere emissiereductie in Nordrhein-Westfalen, in
grensoverschrijdende wateren levert dit namelijk het
grootste aandeel van de totale vracht;
• verdere emissiereductie vanuit zowel landbouwgronden
als rioolwaterzuiveringen. Vooral in de niet
grensoverschrijdende wateren leveren die bronnen een
aanzienlijk aandeel van de totale vracht.
				Omdat hoge piekconcentraties van bestrijdingsmiddelen
regelmatig opduiken is het belangrijk om het
Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij (LOTV) ten
minste op het huidige niveau te blijven handhaven.
				De waterkwaliteit in stedelijk gebied is nog regelmatig
onder de maat.
• Aanpak van lozingen uit overstorten via de
basisinspanning en waterkwaliteitsspoor continueren.

Geraadpleegde literatuur
		 1	Baggelaar, P. K. & E.C.J. van der Meulen 2008.
Statistische Trendanalyse Waterkwaliteit in
Beheersgebied Waterschap Rijn en IJssel.
Icastat & AMO i.o.v. Waterschap Rijn en IJssel.
		 2	Bonten, L.T.C en Brus, D.J., 2006. Belasting van het
oppervlaktewater in het landelijk gebied door uitspoeling
van zware metalen. Alterra i.o.v. RIZA (Waterdienst).
		 3	Uitspoeling van Meststoffen uit Grasland,
STOWA rapport-nummer 2007-14
		 4	De Emissieregistratie beslaat het gehele proces van
data-verzameling, databewerking, het registreren
en rapporteren van emissiegegevens in Nederland.
De doelstelling van de Emissieregistratie is de
jaarlijkse vaststelling van een dataset met eenduidige
emissiegegevens waarover consensus bestaat en die
voldoen aan de criteria: actualiteit, juistheid, volledigheid, transparantie, vergelijkbaarheid, consistentie en
nauwkeurigheid. De emissie registratie wordt uitgevoerd
in opdracht van VROM.
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4.		 Functioneel water

				Functioneel waterbeheer staat voor de opgave het
watersysteem optimaal in te richten voor gebruikers
(landbouw, recreatie, natuur): er is niet te veel en niet te
weinig water.
§§§
4.1		 Wateroverlast voorkomen
Wat willen we
				Geen of zo min mogelijk wateroverlast. Dat is waar het
waterschap als eerste voor staat binnen dit thema.
Wat doen we
				Om de kans op wateroverlast te minimaliseren, richt het
waterschap locaties in voor waterberging. De grotere
waterbergingslocaties zijn:
• boezem Hackfort
• reductiereservoir Mallum
• Dommerbeek en
• reductiereservoir Bredevoort (voor de ligging van deze
locaties zie figuur 4.1)

				Naast grootschalige waterberging maakt het waterschap
ook gebruik van kleinschalige waterberging. Dit past in
de filosofie om het water zoveel mogelijk bovenstrooms
vast te houden. De laatste jaren zijn steeds meer van
dergelijke kleinschalige waterbergingslocaties aangelegd.
Eén van die locaties is Döttenkrö. Dit hoofdstuk staat
uitgebreid stil bij de ervaringen die met deze locatie zijn
opgedaan.
Wat meten we
				Uiteraard wordt geregistreerd wanneer en hoe vaak het
waterschap gebruik maakt van de waterbergingslocaties.
				Om de effectiviteit van de inzet van waterbergingsgebieden of reductiereservoirs te bepalen, worden
analyses gemaakt van de gemeten waterstanden
en piekafvoeren gedurende de periode dat het
bergingsgebied in gebruik was.
Wat weten we (grootschalige berging)
										 Gedurende de periode april 2006-maart 2008
																	 hebben zich geen extreme situaties
																						 voorgedaan.

Waterbergingsgebieden
Inzet
Twee waterbergingsgebieden, Bredevoort en Hackfort,
zijn in de periode 2006-2008 een aantal keren ingezet:
• Reductiereservoir Bredevoort (Boven Slinge) is in de
periode 2006-2008 tweemaal volgelopen. Dit was nodig
om wateroverlast in Aalten te voorkomen. Op 19 januari
2007 trad het reductiereservoir gedurende bijna een dag
in werking. Van 6 tot 7 februari 2008 is het reservoir
voor ongeveer een halve dag ingezet. Reductiereservoir
Bredevoort is een bergingsgebied dat regelmatig wordt
gebruikt. De gepleegde inzet van het reductiereservoir is
dus niet uitzonderlijk geweest.
• In de periode 2006-2008 is boezem Hackfort zes
keer geïnundeerd (onder water gezet). De inundaties
duurden in totaal 20 dagen. Ook deze inzet was niet
uitzonderlijk.
Reductiereservoir Mallum en het retentiegebied van de
Dommerbeek zijn helemaal niet ingezet:
• Reductiereservoir Mallum treedt in werking als de afvoer
over stuw Mallum 81 m3/s bedraagt. Het maximale
daggemiddelde dat tijdens de periode 2006-2008 werd
bereikt, bedroeg ‘slechts’ 45 m3/s. Dit werd op 22
januari 2008 gemeten.
• Het retentiegebied Dommerbeek treedt in werking bij
een peil van 6,0 m+ NAP. Het hoogste peil dat hier is
gemeten bedroeg in de periode 2006-2008 5,8 m+ NAP.

Effectiviteit van de inzet van de
boezems die in werking zijn geweest
				Om de effectiviteit van de inzet van de reductiereservoirs Bredevoort en Hackfort te bepalen, is een
analyse uitgevoerd van gemeten waterstanden en
piekafvoeren. Dit zijn de resultaten:
Bredevoort
Sinds 1999 worden bij reductiereservoir Bredevoort
de waterstanden en klepstanden automatisch gemeten
(bij stuw Bredevoort). Daardoor is het mogelijk om
hier de afvoeren te bepalen. De hoogste gemeten
waterstand sinds 1999 was op 3 januari 2003. Door
inzet van het reservoir werd de afvoer op die dag met
28% gereduceerd. De inzet van het reductiereservoir
Bredevoort op 19 januari 2007 zorgde ervoor dat het
debiet van de Boven Slinge met 13% werd gereduceerd.
Hiermee kon voorkomen worden dat er wateroverlast op
zou treden in Aalten.
Hackfort
De waterstanden bij boezem Hackfort worden sinds
2002 gemeten. Uit de analyse is gebleken dat de
piekreductie in de orde van grootte van 6 tot 16% ligt.
Het percentage is afhankelijk van de hoogte en vorm
van de afvoerpiek en de handmatige bediening van het
verdeelwerk. Gemiddeld zijn de pieken door inzet van
boezem Hackfort met 10% gereduceerd.

Inzet boezem Hackfort
In de periode 2006-2008 is boezem Hackfort zes keer in werking getreden. De totale duur van de inundatie bedroeg
20 dagen (9 dagen in de periode 2006-2007 en 11 dagen in de periode 2007-2008).

Inundatiepeil

Waterstand Hackfort

Figuur 4.1
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Waterstand gemeten bij stuw Hackfort en het kritische inundatiepeil van de boezem
voor de hydrologische jaren 2006-2007 en 2007-2008.
Om de effectiviteit van de boezem te bepalen, is de hoeveelheid geborgen water gerelateerd aan de hoeveelheid water
die via de Baakse Beek (via stuw Wientjesvoort) en de Veengoot (via de stuw loods Vorden) aangevoerd wordt. De
verhouding tussen de hoeveelheid geborgen water in boezem Hackfort en de hoeveelheid aangevoerde water via de
Baakse Beek en de Veengoot geeft inzicht in de mate van piekreductie.
Afhankelijk van de hoogte en vorm van de afvoerpiek en de handmatige bediening van het verdeelwerk bedraagt de
piekreductie 6 tot 16%. Gemiddeld werden de pieken door inzet van boezem Hackfort gereduceerd met 10%.
De hoogste gemeten waterstand was op 19 januari 2007 8,97 m+ NAP. De hoeveelheid geborgen water was op die
datum 80.000 m3. Het maximaal toelaatbaar peil is 9,65 m+ NAP. De maximale capaciteit van de boezem is dan bereikt,
namelijk 300.000 m3.
Periode																			 Hoogste waterstand (m+ NAP)						 Waterberging (m3)			 Piekreductie (%)
02-02		 t/m		 04-02-2004					 8,62																															 18.000															 8
08-02		 t/m		 10-02-2004					 8,57																															 12.000															 6
11-02		 t/m		 12-02-2004						 8,56																															 11.000														 16
18-01		 t/m		 01-01-2007						 8,97																															 80.000														 10
01-03		 t/m		 03-03-2007						 8,82																															 44.000															 8
06-03		 t/m		 08-03-2007					 8,76																															 35.000															 8
07-12		 t/m		 10-12-2007						 8,89																															 58.000														 12

Evaluatie bergingsgebied Döttenkrö
De piekafvoeren waarbij retentie Döttenkrö in werking trad, zijn geanalyseerd over de periode 2002-2008. De analyse
van deze pieken is weergegeven in onderstaande tabel.
Datum																 Piekafvoer (m3/s)					 Piekreductie (l/sec)				 Piekreductie (%)					 Vertraging (uur)
30 december 2002						 2,9																			 274																			 9,6																		 2:00
3 januari 2003											 2,8																			 81																			 2,9																			 2:00
29 januari 2003										 1,9																			 157																			 8,4																		 1:00
3 februari 2003										 1,9																				 46																			 2,4																		 0:00
5 februari 2003										 1,5																				 61																			 4,2																		 2:00
28 december 2003						 1,2																				 62																			 5,2																		 3:00
12 januari 2004										 1,3																			 118																			 9,3																		 0:00
17 januari 2004										 2,3																		 197																			 8,5																		 0:00
8 februari 2004										 1,7																				 24																			 1,4																			 0:00
4 december 2005								 1,5																				 98																			 6,5																		 0:00
19 januari 2007										 2,6																		 222																			 8,4																		 2:00
20 januari 2008									 2,1																				 85																			 4,0																		 5:00
21 januari 2008										 2,5																			 29																			 1,2																			 4:00
22 januari 2008									 2,2																			 89																			 4,1																			 2:00
Gemiddeld														 2,0																		 110																			 5,4																		 1:38

Kleinschalige waterberging
Eind 2002 is de retentie Döttenkrö in de Ratumsebeek
aangelegd. Dit retentiegebied is onderdeel van het
herstelplan Winterswijkse Beken. De retentie is destijds
zodanig ontworpen dat zij de hoogste afvoer die
gemiddeld eens per jaar voorkomt kan verwerken
(2,2 m3/s). Volgens het ontwerp zou deze afvoer een
half uur worden vertraagd en met 60 l/s gereduceerd
(Dit komt neer op een piekreductie van 1,6%).
				Direct na aanleg van de retentie trad deze voor het eerst
in werking (december 2002). Sindsdien is de retentie 14
keer in werking getreden. De aan- en afvoerpatronen
worden telkens geregistreerd.

				Van andere kleinschalige waterbergingslocaties zijn
onvoldoende meetgegevens beschikbaar om over
kleinschalige waterbergingen algemene conclusies te
verbinden.

Naast deze algemene analyse is ook de specifieke afvoerperiode van eind januari 2008 geanalyseerd. Toen trad een
piekafvoer op met drie toppen. Uit deze analyse is gebleken dat de effectiviteit van de retentie mede wordt bepaald door
de vorm van de afvoergolf. Doordat deze afvoerperiode bestond uit een piek met drie toppen, was er tijdens de hoogste
afvoer nauwelijks meer extra berging mogelijk. De retentie was namelijk al gevuld tijdens de eerste top. Dit is te zien in
onderstaande afbeelding.

				Uit de evaluatie van retentie Döttenkrö valt af te leiden
dat vaak meerdere retentiegebieden langs beken
nodig zijn. Een enkel retentiegebied(je) kan bij kort
opeenvolgende afvoerpieken de tweede en derde (etc.)
afvoerpiek slecht of niet verwerken. Vol is nu eenmaal
vol!

Wat weten we (kleinschalige berging)
• Gemiddeld loopt de retentie 1 à 2 keer per jaar geheel
vol, wat overeen komt met het ontwerp van de retentie.
• Uit de meetgegevens over de periode 2002-2008 blijkt
dat de afvoerpieken gemiddeld met 5,4% (110 l/s)
worden gereduceerd.
• De afvoertop wordt door retentie Döttenkrö gemiddeld
met ruim 1,5 uur vertraagd.
inkomend debiet
				De gemiddelde effecten blijken in dit geval groter te
zijn dan destijds (bij het ontwerp) is berekend. Dit is
vooral te verklaren doordat de opgetreden afvoerpieken
gemiddeld anders verlopen dan waarmee in het ontwerp
rekening is gehouden. De vorm van afvoerpieken is
steiler, wat betekent dat het water sneller stijgt en daalt
dan voorzien.

berging naar retentie

 lgemene conclusie retentie Döttenkrö: Het
A
afvoerreducerende effect is positief.
Aanleg retentie Döttenkrö
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Naam locatie						 Ondergrens			 Bovengrens			 Dagen over-/onderschrijding* 		 Dagen over-/onderschrijding*
																			 (m+ NAP)					 (m+ NAP)					 2006/2007																					 2007/2008

§§§
4.2 Goed Peilbeheer volgens peilbesluiten
Het waterschap heeft de taak om de inrichting en het
beheer van het watersysteem af te stemmen op de
toegekende functies. Daarvoor maakt het waterschap
gebruik van
• Inrichtingsmaatregelen en
• Beheermaatregelen.
				Daarnaast, heeft het waterschap de beschikking over
een aantal wettelijke instrumenten: peilbesluiten en
waterakkoorden. De peilbesluiten worden hieronder
behandeld. De waterakkoorden staan in de volgende
paragraaf centraal.
Wat willen we
In de peilbesluiten zijn voor peilregulerende
kunstwerken minimum- en maximumpeilen vastgelegd.
Het waterschap heeft een inspanningsverplichting om
deze peilen daadwerkelijk na te leven.
In de Gelderse Verordening Waterhuishouding is
aangegeven dat het waterschap verplicht is om voor een
beperkt deel van haar beheersgebied (ongeveer 10%)
een peilbesluit op te stellen.
Wat meten we
In 2006 heeft Waterschap Rijn en IJssel peilbesluiten
vastgesteld voor de Schipbeek, de Berkel en de Oude
IJssel. Deze peilbesluiten geven voor elk peilregulerend
kunstwerk de gewenste minimale en maximale
waterstanden aan. In totaal is voor 61 peilregulerende
kunstwerken een peilbesluit vastgesteld. Van deze
locaties worden 15 locaties continu bemeten (zie kader
‘Peilbesluiten’); na implementatie van het meetnet in
2009 zullen daar nog vier punten bijkomen.

Wat weten we
				Algemene conclusie: Voor de hydrologische jaren
2006-2007 en 2007-2008 bleef op de meeste locaties
de waterstand binnen de grenzen van het peilbesluit.
In de peilbesluiten is aangegeven dat de waterstand
maximaal zeven aaneengesloten dagen onder het
minimum of boven het maximum mag komen als
gevolg van droogte of hoge afvoeren.
				Op een drietal locaties zijn gedurende kortere periodes
afwijkingen opgetreden:
• Peilonderschrijding in de Berkel. Het peil in de Berkel
bij stuw Kattenhaven en Houtwal zakte eind juli 2007
gedurende twee dagen met ongeveer 7 cm onder de het
gewenste minimumpeil. Het peil van de IJssel was toen
zeer laag (3,30 m+ NAP) waardoor er wegzijging vanuit
de Berkel naar de IJssel plaatsvond.
• Peiloverschrijdingen bij Haarlo. Deze zijn het gevolg
van een groter debiet. Tijdens hogere afvoeren gaat
het streefpeil naar een andere modus en wordt een
streefpeil van 18,7 m+ NAP ingesteld.
• Peilonderschrijding bij Ulft. Deze heeft te maken gehad
met het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de
oevers van de Aa-strang (bovenstrooms van stuw Ulft).
Om deze werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren in
het peil hier tijdelijk verlaagd.

Naam locatie						 Ondergrens			 Bovengrens			 Dagen over-/onderschrijding* 		 Dagen over-/onderschrijding*
																			 (m+ NAP)					 (m+ NAP)					 2006/2007																					 2007/2008
Afleidingskanaal				 7,80										 7,90										 0 / 0																										 0 / 0
Haarlo (Berkel)				 18,20									 18,20									 12 / 0																										 2 / 0
Helbergen										 5,50										 5,50										 0 / 0																										 0 / 0

Waterrapport 2006-2008

peilbesluit 2006 - 2008

																 Figuur 1

Wat betekent dit voor het behalen van de doelstellingen
				Op basis van de meetgegevens blijkt dat op de
meetlocaties de peilbesluiten goed worden nageleefd.
Omwille van transparantie zou het goed zijn om ook
voor de overige peilregulerende kunstwerken het peil
formeel vast te stellen.

Peilbesluiten
In de peilbesluiten is aangegeven dat de waterstand maximaal zeven aaneengesloten dagen onder het minimumpeil of
boven het maximumpeil mag komen als gevolg van droogte of hoge afvoeren. Dit kader geeft voor de hydrologische
jaren 2006-2007 en 2007-2008 aan hoeveel dagen over- en onderschrijding van het peilbesluit voorkwam. Om het aantal
dagen over- en onderschrijding van deze grenzen vast te stellen, gebruiken we daggemiddelde waterstanden. Hierbij
hanteren we een marge van 10 cm boven en onder de grenzen van het peilbesluit. Dit is namelijk ook de bandbreedte
waarbinnen het peil geregeld wordt. Figuur 1 geeft aan waar de waterstanden in overeenstemming of juist in strijd met de
peilbesluiten waren. Op de meeste plaatsen bleef de waterstand binnen de grenzen van het peilbesluit.
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Eefsebeek III								 8,40										 8,60									 0 / 0																											 0 / 0
Kattenhave									 6,90										 6,90									 0 / 2																											 0 / 0
Houtwal											 6,90										 6,90									 0 / 2																											 0 / 0
Lochem (Berkel)			 11,77									 11,77									 0 / 0																											 0 / 0
Oude IJssel Ulft			 13,20									 13,40										 0 / 3																											 0 / 0
Doesburg								 10,00								 10,00									 0 / 0																											 0 / 0
De Pol
(Oude IJssel)						 12,20									 12,40									 0 / 0																											 0 / 0
Voorst												 14,70									 15,10									 0 / 0																											 0 / 0
Sandermanstuw			 10,45									 10,65									 0 / 0																											 0 / 0
Boterbeek										 9,40										 9,60									 0 / 0																											 0 / 0
Bakhuis											 10,20									 10,55									 0 / 0																											 0 / 0
BathmenSchipbeek										 7,40										 7,70										 0 / 0																											 0 / 0

§§§
4.3 Goed Peilbeheer
				 volgens waterakkoorden
				Waterakkoorden zijn vergelijkbaar met peilbesluiten.
Daarin staan afspraken met andere overheden ten
aanzien van minimum of maximum te leveren debieten.
Wat willen we
In het kader van het Waterakkoord Twentekanalen/
Overijsselse Vecht zijn er afspraken gemaakt over

		 lozingen en onttrekkingen uit het Twentekanaal.
Het waterschap gebruikt dit water om watergangen
in Warnsveld en Zutphen door te spoelen en om
watertekorten voor de landbouw geheel of gedeeltelijk
tegen te gaan.Voor de overige mondingen op Rijkswater
zijn afspraken in voorbereiding in het Waterakkoord
Blauwe Knooppunten Rijn en IJssel. In totaal gaat het
hier om acht locaties. Hiervan zijn drie locaties een
inlaat en hebben vijf locaties betrekking op een lozing.
Waterrapport 2006-2008
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In het waterakkoord Diepenheimse Molenbeek zijn
afspraken gemaakt over de waterverdeling van deze
beek en de Schipbeek. Bij een aanvoer op de Schipbeek
kleiner dan 1 m3/s mag waterschap Regge en Dinkel
50% van de aanvoer inlaten naar de Diepenheimse
Molenbeek. De rest gebruiken wij om de Elsbeek en de
Schipbeek op peil te houden. Is de aanvoer groter dan
1 m3/s, dan mag Waterschap Regge en Dinkel 0,5 m3/s
inlaten.
Wat meten we
				De Wet op de Waterhuishouding verplicht het
waterschap de grotere lozingen op Rijkswateren
te meten en onttrekkingen daaraan te melden.
Daarom zal binnenkort op alle locaties waar inlaat
en lozingen plaatsvinden gemeten worden. Er zijn nu
nog onvoldoende gegevens beschikbaar om over te
rapporteren.

 e waterverdeling tussen Schipbeek en Diepenheimse
D
Molenbeek is echter wel nauwkeurig genoeg gemeten
om te controleren of afspraken zijn nagekomen.
Wat weten we
				Uit de meetgegevens blijkt dat in de jaren 2006-2007
en 2007-2008 gemiddeld 0,1 m3/s is ingelaten naar de
Diepenheimse Molenbeek. De maximale hoeveelheid
ingelaten water was ongeveer 0,14 m3/s.
In drogere periodes werd de ingelaten hoeveelheid
verlaagd naar 0,05 m3/s. Vergeleken met de gemeten
afvoer van de Schipbeek bij Markveldse molenstuw
was deze hoeveelheid over het algemeen minder
dan de maximale 50% van de aanvoer dat ingelaten
mag worden. Er zijn periodes waar die hoeveelheid
ingelaten water hoger was dan de 50%, maar door
onnauwkeurigheid in de metingen van lage afvoeren bij
de Markveldse molenstuw is het nog niet mogelijk om

		 Figuur 1
Waterakkoord Twentekanaal
In geval van hoge waterafvoeren is ook lozing op het Twentekanaal mogelijk. Die lozingen zijn nog mogelijk bij afvoeren
die zo groot zijn dat ze waarschijnlijk maar eens in de 100 jaar kunnen voorkomen. De afvoer naar het Twentekanaal bij
Lochem is weergegeven in onderstaande figuur. De maximale hoeveelheid die hier geloosd mag worden bedraagt 34 m3/s.
Op 21 en 22 januari 2008 was de aflaat naar het Twentekanaal gemiddeld 32 m3/s. Deze figuur geeft ook een algemene
indruk van de perioden wanneer het in ons beheersgebied relatief nat en droog is geweest.

de exacte tijdsperiode en hoeveelheid van het te veel
ingelaten water te bepalen.
 m het debiet van de Schipbeek nauwkeuriger te
O
kunnen bepalen wordt na implementatie van het
meetnet het debiet bij stuw Nieuwe Sluis gemeten.
Wat betekent dit voor het behalen van de doelstellingen
Bovenstaande meetgegevens laten geen
onrechtmatigheden zien. Gedurende april 2006 – april
2008 heeft het waterschap de afspraken, voor zover
gemeten, over peilen en debieten nageleefd.
§§§
4.4 Inrichting watersysteem
Wat willen we
Het waterschap wil het watersysteem zo goed mogelijk
afstemmen op het gebruik. Zoals eerder in dit hoofdstuk
opgemerkt, heeft het waterschap naast het beheer
de mogelijkheid om door middel van inrichting het
watersysteem (nog beter) af te kunnen stemmen op de
toegekende ruimtelijke functies. In deze paragraaf is
beschreven welke acties op dit gebied zijn ondernomen
en wat deze acties hebben opgeleverd.

Wat meten we
Knelpuntenkaart GGOR
				Om in beeld te brengen waar knelpunten liggen, is
in 2007 voor het gehele beheersgebied een analyse
uitgevoerd. Deze analyse wijst uit waar het huidige
watersysteem wel en niet voldoet aan de wensen van de
toegekende ruimtelijke functie.
In de studie is enerzijds gekeken waar de grondwaterstand lager is dan optimaal voor de functie, anderzijds is
gekeken waar de grondwaterstand hoger is dan optimaal
voor de functie. Het kader ’knelpuntenkaart GGOR’
geeft nadere details over de werkwijze. Het resultaat van
de toetsing is de kaart in figuur 4.2.
				De geohydrologische opbouw van het gebied is sterk
bepalend voor het optreden van problemen. De
oostzijde van het beheersgebied (het tertiaire plateau)
laat een zeer gevarieerd beeld zien, waarbij te lage
en te hoge grondwaterstanden op korte afstand van
elkaar voorkomen. In het overgrote deel van het
beheersgebied (dat het beste beschreven kan worden
als een ‘grote zandbak’) is een relatief uniform beeld te
zien. De opbouw van de ondergrond bepaalt hier of er
problemen kunnen voorkomen of niet.

										 Figuur 4.2

Aflaat (m3/s) per maand naar het Twentekanaal bij Lochem voor de hydrologische jaren 2006-2007 en 2007-2008
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				Op de zandgronden heeft diepe ontwatering een
vergaand en regionaal verdrogend effect. Op het OostNederlands plateau hebben deze ingrepen veelal een
lokaal effect.
Bij deze gebiedsdekkende analyse moeten echter wel de
volgende kanttekeningen worden geplaatst:
• De analyse geeft voor het totale beheersgebied van
het waterschap een goed beeld van de grootte van het
probleem van te hoge of te lage grondwaterstanden.
De resultaten van deze toetsing moeten echter niet op
perceelsniveau worden geïnterpreteerd.
• Het areaal landbouwgrond met watertekort is veel groter
dan het areaal met wateroverlast. In de praktijk ervaren

agrariërs echter vooral wateroverlast als een probleem.
Droogte kan worden opgelost door bijvoorbeeld
beregening, maar te hoge grondwaterstanden zijn veel
lastiger te compenseren.
• Toetsing van de knelpunten voor ‘stad’ is uitgevoerd
op basis van de topografische kaart 1:10.000. Daarbij
is geen onderscheid gemaakt tussen bebouwing en
bijgebouwen. Hierdoor zullen er ook veel schuren
getoetst zijn op basis van het criterium dat de
grondwaterstand niet hoger mag komen dan 70 cm
onder maaiveld.
• Verdroging van natuur heeft niet alleen te maken met te
lage grondwaterstanden, maar ook met de waterkwaliteit
(kwel). Dit aspect is niet meegenomen in de analyse.

Wat betekent dit voor het halen van de doelstellingen
				Droogte als gevolg van te lage grondwaterstanden is in
een groter deel van het beheersgebied een probleem
dan wateroverlast door te hoge grondwaterstanden.
Grondwateroverlast is, op het schaalniveau van het
beheersgebied, een relatief klein probleem. Lokaal
kunnen er wel problemen zijn. Verdroging van natuur
speelt nog steeds in grote delen van het beheersgebied.
Hier gaat de volgende paragraaf verder op in.

		 Figuur 4.3

Knelpuntenkaart GGOR
In de studie is enerzijds gekeken waar de grondwaterstand lager is dan optimaal voor de functie, anderzijds is gekeken
waar de grondwaterstand hoger is dan optimaal. Voor de natuurgebieden is daarbij uitgegaan van de randvoorwaarden,
zoals deze zijn opgenomen in het provinciale natuurgebiedsplan. Voor bebouwing geldt het criterium dat de
grondwaterstand niet te vaak hoger mag komen dan 70 cm onder het maaiveld (voor bebouwing kan de grondwaterstand
dus nooit te laag zijn).
Voor landbouw zijn de eisen afhankelijk gemaakt van de vorm van grondgebruik en de bodemsoort. Vervolgens is per
combinatie van grondgebruik en bodemsoort een optimale grondwaterstand gedefinieerd. Als de grondwaterstand hoger
is dan deze grondwaterstand, dan treedt natschade op, komt de grondwaterstand lager dan deze waarde, dan treedt
droogteschade op. Deze optimale waarden zijn weergegeven in onderstaande tabel:
Natschade:																																				 Droogteschade:
																			 Leem									 Overig																									 Leem									 Overig
Grasland										 <		 80 cm					 < 50 cm							 Grasland									 > 160 cm					 > 100 cm
Bouwland									 < 110 cm						 < 65 cm							 Bouwland								 > 175 cm						 > 120 cm

Op basis van
bovenstaande criteria
is het beheersgebied
getoetst. Dit geeft het
beeld, zoals weergegeven
in de grafiek hiernaast.

§§§
4.5 Verdrogingbestrijding en waterconservering
Wat willen we
Bestrijding van verdroging van natte natuur en landbouw
zijn belangrijke doelstellingen van het waterschap.
Wat doen we
In de periode 1995-2001 zijn door het waterschap
projecten uitgevoerd om verdroging te bestrijden (zie
figuur 4.3). Het merendeel van deze projecten heeft
zich gericht op de bestrijding van verdroging van natte
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natuur; een kleiner deel van de projecten richtte zich op
het bestrijden van vochttekorten in de landbouw.
S inds 2001 zijn er geen grote anti-verdrogingsprojecten
meer gestart. Vanaf 2001 lijkt de aandacht meer
verschoven te zijn naar (kleinschalige) waterberging
en het op kleinere schaal vasthouden van water,
gecombineerd met een meer ecologische inrichting
van beken (zie figuur 4.3). Maatregelen die daarbij
zijn uitgevoerd, zijn onder andere het dempen of
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43

verondiepen van waterlopen (zoals de Koffiegoot,
Groenlose Slinge, Noordijkerveld en Dommelbeek).
				Een aantal van de anti-verdrogingsprojecten die in
de jaren 1995-2001 is uitgevoerd, is geëvalueerd op
het uiteindelijk gerealiseerde resultaat. Het betreft de
projecten: De Zumpe, ’t Klooster, De Wiersse/’t Medler
en De Wildenborch. De projecten zijn geëvalueerd op
basis van de volgende aspecten:

• Soort maatregelen;
• Hydrologisch effect;
• Ecologisch effect;

• Proces;
• Conclusie.

		
Wat weten we
In onderstaande tabellen is per project aangegeven wat
de uiteindelijke bevindingen zijn ten aanzien van het
bereikte resultaat.

		 Project																			 Probleem																																																 Soort maatregelen

		 De Wildenborch										 Aanpassing van de afwatering en grondwateronttrek-						 • Hogere stuwpeilen;
																												 kingen heeft geleid tot lagere grondwaterstanden en 					 • Plaatsen van stuwtjes;
																												 een afname van kalkrijke kwel.																												 Grondwatergestuurd peilbeheer.
‘t Klooster																 Grondwateronttrekking door pompstation ’t Klooster 					 • Wateraanvoer vanuit de Veengoot
																												 en aanpassing van de landbouwontwatering hebben								 om de effecten van drinkwater																												 geleid tot lagere grondwaterstanden en een afname van					 winning te compenseren.
																												 kalkrijke kwel. Poelen en bovenlopen van de
																												 Oosterwijkse Vloed en Lindese Laak vallen regelmatig
																												 droog.
		 De Zumpe																 Door aanpassing van de afwatering is de grondwater-					 • Afdammen en/of dempen van
																												 stand in het centrale deel van de Zumpe 30-60 cm									 kavelsloten in het natuurgebied;
																												 verlaagd en langs de hogere randen in het zuidwesten
• Verplaatsen van de onder																												 en noorden met 60 tot 90 cm verlaagd. Verdroging									 bemaling in de Zompesloot.
																												 ging hier gepaard met vermesting.
		 De Wiersse / ‘t Medler				 De Wiersse en ’t Medler zijn ernstig verdroogd door:					 • Het vasthouden van gebiedseigen
																										 • ingrepen in de landbouwwaterhuishouding;																 water door het plaatsen van
• afkoppeling van bovenstrooms gelegen gebied 													 21 stuwen;
																												 (aanleg van Heekerenbeek);																													 • Grondwatergestuurd peilbeheer;
• lokale grondwateronttrekkingen;																									 • Waterinlaat vanuit de Baakse Beek.
• grondwaterwinning Ruurlo en Vorden.
																												 Door bovenstaande ingrepen is de grondwaterstand
																												 verlaagd en is de kalkrijke kwel afgenomen.
																																																																																				

		 Project																				 Ecologisch effect																													

		 De Wildenborch										 De uitgevoerde maatregelen zijn onvoldoende gebleken om te voldoen aan de ecologische
																												 wensen; de grondwaterstanden in de bossen zijn op de meeste locaties nog steeds te laag.
		 ’t Klooster																 De waterinlaat lijkt niet tot ecologische verbetering te hebben geleid. Macrofauna in bovenloop
																												 van Lindese Laak en Oosterwijkse Vloed lijdt nog steeds onder langdurige droogval.
																												 Vegetatieopnamen lieten geen enkele toename zien van kwelafhankelijke plantensoorten.
																												 De aanvoer van (gebiedsvreemd) Veengootwater heeft de kwaliteit van het lokale grond- en
																												 oppervlaktewater echter niet negatief beïnvloed.
		 De Zumpe																 Het ziet er naar uit dat de maatregelen duidelijk effect hebben gehad. Vooral in het noordelijke
																												 deel van De Zumpe lijkt het aanzienlijk natter geworden. Een goede indicatie voor de sterk
																												 verbeterde omstandigheden is een sterke toename van de kwelindicator Waterviolier. De juiste
																												 hydrologische condities voor broekbos en nat schraalland zijn echter nog niet aanwezig;
																												 hiervoor zou de grondwaterstand nog met 40-50 cm moeten stijgen.
		 De Wiersse / ’t Medler				 Zowel de analyse van de grondwaterstanden als de analyse van het percentage freatofyten en
																												 de vochtindicatie tonen aan dat de grondwaterstand in het gebied niet is verhoogd en de
																												 kwelminnende planten niet zijn toegenomen.

		 Project																				 Proces

		 De Wildenborch										 Het werken met een watercommissie voldeed goed.
																												 In het project ‘Omgaan met vernatting’ zijn maatregelen geformuleerd om natte percelen in
																												 te passen in de bedrijfsvoering. Het is niet duidelijk of deze maatregelen zijn toegepast.
’t Klooster																 Het intensieve overleg met de streek heeft er waarschijnlijk aan bijgedragen dat incidentele
																												 wateroverlast niet automatisch werd toegeschreven aan het antiverdroging project.
		 De Zumpe																 Het goede draagvlak dat er al was voor dit project is gaandeweg het proces alleen nog maar
																												 groter geworden.
		 De Wiersse / ’t Medler				 Het werken met een begeleidingscommissie heeft het draagvlak voor maatregelen vergroot.
																												 Een actieve rol van het waterschap blijft noodzakelijk om het draagvlak in stand te houden.

		 Project																				 Conclusie

		 Project																				 Verwacht effect																																										 Hydrologisch effect

		 De Wildenborch										 Het doel is niet gekwantificeerd.																											 Als gevolg van de maatregelen is de
																																																																																					 gemiddelde jaarlijkse grondwater																																																																																					 stand 5-10 cm hoger.
		 ‘t Klooster																 Het doel is niet gekwantificeerd.																											 In negen van de 23 peilbuizen is
																																																																																					 de grondwaterstand gemiddeld
																																																																																					 5 à 10 cm gestegen.
		 De Zumpe																 Het verplaatsen van de onderbemaling zou leiden tot 						 De gemeten effecten komen
																												 een grondwaterstandverhoging van 10-20 cm. 													 nagenoeg overeen met de
																												 Het afdammen/dempen van de kavelsloten zou leiden 						 verwachte effecten. Op kwel zijn
																												 tot een grondwaterstandverhoging van 10-15 cm.											 nog geen effecten gemeten.
		 De Wiersse / ‘t Medler				 In het project is geprobeerd om de ontwateringbasis in 					 Er is geen substantiële grondwater																												 de watergangen zo ver omhoog te brengen als in de 							 stijging in de doelgebieden
																												 praktijk voor betrokken agrariërs en landgoedeigenaren 				 gerealiseerd.
																												 acceptabel zou zijn. Het doel is verder niet
																												 gekwantificeerd.
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		 De Wildenborch										 De maatregelen hebben uiteindelijk niet geleid tot enige vorm van ecologisch herstel. Om
																												 verdroging van het landgoed afdoende te bestrijden, moet het grondwater in een wijdere
																												 omgeving van De Wildenborch worden verhoogd. Aanvullende maatregelen op die van 1996
																												 zijn nodig.
’t Klooster																 De twee stuurknoppen van het anti-verdrogingsproject ’t Klooster zijn waterinlaat vanuit de
																												 Veengoot en stuwen in het gebied. Wateraanvoer vanuit de Veengoot levert een substantiële
																												 bijdrage aan de watertoevoer in het gebied. Het is echter onvoldoende voor een volledig
																												 ecologisch herstel.
		 De Zumpe																 De vernattingmaatregelen uit 2002 hebben duidelijk effect gehad. Omdat echter niet alle
																												 voorgenomen maatregelen zijn uitgevoerd is de grondwaterstand nu nog te laag.
		 De Wiersse / ’t Medler				 Het project heeft niet geleid tot aantoonbare vermindering van de verdroging. Er is gekozen
																												 voor een technische benadering, die staat of valt bij een intensief beheer van veel stuwen. In
																												 de praktijk bleek het vereiste stuwbeheer te complex en tijdrovend waardoor meestal niet de
																												 maximale hoeveelheid water is ingelaten en geïnfiltreerd. Aanvullende maatregelen zijn zeker
																												 nodig, hierbij verdient een zichzelf regulerend systeem via een natuurlijkere inrichting de
																												 voorkeur.
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				Over het algemeen kan worden geconcludeerd dat de
genomen maatregelen slechts voor een beperkt deel
hebben geleid tot hydrologisch herstel. Als er al sprake
was van hydrologisch herstel, dan leidde dat niet tot
herstel van de verdroogde natuur. Uitzondering daarop
vormt het project De Zumpe. Lokale maatregelen
leidden hier wel tot ecologisch herstel.
				De oorzaken van het geringe effect van verdrogingsbestrijding liggen zowel bij de maatregelen als bij het
proces.
				Uit de analyse blijkt dat alleen De Zumpe een succesvol
anti-verdrogingsproject is geweest. De oorzaken van de
verdroging waren lokaal en lokale maatregelen waren
hier dan ook effectief.
				De oorzaken van de verdroging van de andere
gebieden (De Wiersse/’t Medler, De Wildenborch en
’t Klooster) hebben een regionale oorsprong, zoals
een drinkwaterwinning en/of grootschalige aanpassing
van de landbouwwaterhuishouding. Bovendien liggen
deze natuurgebieden in gebieden met een dusdanige
geologische opbouw, dat de effecten van ingrepen
een zeer grote uitstraling hebben. In deze projecten is
geprobeerd om met lokale maatregelen (zoals aangepast

peilbeheer, plaatsen van stuwen, dempen van lokale
waterlopen) de regionale oorzaken te compenseren. Dit
heeft echter niet het gewenste effect opgeleverd.
				Naast deze inhoudelijke tekortkomingen laten de
evaluaties ook een aantal procesmatige knelpunten zien.
• De meeste projecten zijn intensief gevolgd door
klankbordgroepen of begeleidingsgroepen. Deze
groepen werken positief omdat ze het draagvlak
voor nieuwe maatregelen in het gebied versterken.
Door het intensieve overleg werden echter ook
na de besluitvorming nog compromissen gesloten.
Zodoende werd uiteindelijk minder bereikt. Soms
zijn ook compenserende maatregelen genomen die
weer een negatief effect hebben op het uiteindelijke
projectresultaat.
• Een aantal verdrogingsprojecten leunt sterk op techniek.
In bijvoorbeeld ‘de Wiersse’ en ‘de Zumpe’ wordt water
ingelaten en vastgehouden via een complex netwerk van
verdeelwerken en stuwen. Dit vergt een intensief beheer
en monitoring en daarmee ook een grote inzet aan
tijd van het waterschap. Daardoor wordt niet altijd de
maximale hoeveelheid water ingelaten of vastgehouden
en dit verklaart deels waarom resultaten achterblijven bij
de doelstelling.

Figuur a:		 Gemeten afvoer via buisdrainage (tube drains) en afvoer via het maaiveld en grondwater (stream reservoirs) van een
graslandperceel aan de Leerinkbeek te Hupsel, in liter per seconde. De weergegeven periode beslaat 1-11-07 t/m 1-4-2008

Figuur b:		 Oppervlakkige afstroming van plassen op het maaiveld naar een watergang

Pilot ontkoppelen drainage
herinrichting ‘Winterswijk-Oost’
In 2007 is de pilot stimuleringsregeling ontkoppelen
drainage herinrichting ‘Winterswijk-Oost’ uitgevoerd. Deze
stimuleringsmaatregel bestaat uit een eenmalige bijdrage
van € 1.500,00 per ha cultuurgrond waar drainage wordt
verwijderd. De regeling geldt voor in totaal maximaal
40 ha, wat overeenkomt met 1% van de cultuurgrond in
Winterswijk-Oost. Van dit gebied is 80-95% gedraineerd.
De pilot is bedoeld om de belangstelling voor de regeling
te testen.
In 2007 is op 9 percelen van in totaal 30 ha de drainage
ontkoppeld. Het doel van het ontkoppelen van de
drainage is het vasthouden van water, waardoor beken
langer watervoerend blijven en wateroverlast vermindert.
In het voorstel voor de pilot is een evaluatiemoment
opgenomen, waarin onderzocht wordt of de hydrologische
situatie van de ontkoppelde percelen aantoonbaar is
gewijzigd. Directe evaluatie aan de hand van monitoring
bleek echter niet mogelijk. Hiervoor zou de afvoer van
een perceel (via drainage, grondwater en maaiveld) vóór
en ná ontkoppeling gemeten moeten worden. Vanwege de
kosten van een meetopstelling is afgezien van monitoring.
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In plaats daarvan is gebruik gemaakt van de bestaande
hydrologische kennis om uitspraken te doen over de
effecten van het ontkoppelen. Daarnaast zijn er metingen
gebruikt uit een lopend meetprogramma van TNO en
Alterra in het stroomgebied van de Leerinkbeek (project
DYNAQUAL opwww.tho.nl en www.alterra.nl
Effect op voorjaarsafvoer
Drainage zorgt voor een snelle afvoer van grondwater dat
zich boven het drainageniveau bevindt. In zandgronden
ligt drainage gemiddeld op 100 cm beneden maaiveld.
Door de versnelde afvoer van water wordt de grondwaterstand in de winterperiode effectief ongeveer 40 cm
verlaagd [Bakel, 2008]. Dit komt overeen met ongeveer
40 mm water. Als drainage wordt ontkoppeld komt dit
‘extra’ water weer vertraagd (gedurende enkele weken tot
maanden) tot afvoer. Deze vertraagde afvoer zorgt voor
een langere watervoerendheid van beken. Ter vergelijking:
de huidige afvoer van de Winterswijkse beken in het
voorjaar (1 april – 1 juli) is gemiddeld ± 60 mm. Al met al
zorgt het ontkoppelen van drainage voor substantiële maar
tijdelijke verhoging van de afvoer in het voorjaar.

Effect op afvoerpieken
Uit veldwaarnemingen blijkt dat het ontkoppelen van
drainage niet helpt om afvoerpieken te verminderen. Dit
komt omdat het water na extreme neerslag hoofdzakelijk
via het maaiveld of door de ondiepe bodem wegloopt en
in mindere mate via de buisdrainage.
Het onderzoeksproject DYNAQUAL (figuur a en b) heeft
dit bevestigd. Het water dat niet de bodem in kan stromen
wordt geborgen op het maaiveld in de vorm van plassen.
Deze plassen staan vaak via molgangen of greppels in
verbinding met een sloot. Op deze manier komen deze
versneld tot afvoer.
Naar verwachting nemen bij het verwijderen van drainage
piekafvoeren zelfs licht toe. Dit is te verklaren doordat
grondwaterstanden in de winter hoger zijn als er geen
drainage aanwezig is. Hierdoor is de bodem sneller ‘vol’
en treedt er sneller afvoer op via het maaiveld.
Lagere, veel voorkomende piekafvoeren zullen door het
ontkoppelen van drainage wèl worden gedempt. Dit zijn
de pieken waarbij de infiltratiecapaciteit van de bodem
voldoende is om de neerslagintensiteit van deze buien te
verwerken. In die gevallen wordt de neerslag slechts voor

een klein deel via het maaiveld afgevoerd; het grootste
deel (dat voorheen zou worden afgevoerd via de drainage)
blijft dan achter in de bodem, vanwaar het vertraagd
uitspoelt. Deze aannames zijn echter niet te staven bij
gebrek aan langdurige metingen.
Het ontkoppelen van conventionele drainage heeft
voordelen. Water wordt langer vastgehouden in de
bodem. Hierdoor vallen beken ’s zomers minder snel
droog en leiden regenbuien minder snel tot piekafvoeren
in de beek. Ontkoppelen heeft echter geen effect op de
regenbuien die hoogstens één keer per jaar voorkomen.
Bij deze extreme buien is de bodem snel verzadigd
waardoor geen neerslag meer wordt vastgehouden.
Effect op waterkwaliteit
Hogere grondwaterstanden kunnen gepaard gaan met
extra omzetting van nitraat naar stikstofgas (denitrificatie).
Hierdoor vermindert de uitspoeling van nitraat aanzienlijk
en zal er minder nitraat in het oppervlaktewater komen.
Bij hogere grondwaterstanden gaan fosfaat en zware
metalen, die normaal aan de bodem gebonden zijn, juist
in oplossing. Deze stoffen spoelen vervolgens met het
afstromend regenwater de beek in. Voor deze stoffen kan
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ontkoppeling van drainage juist tot extra belasting van het
oppervlaktewater leiden.
Uit een modelstudie door Alterra [Bakel et al., 2008]
blijkt dat door ontkoppeling ca. 50% minder nitraat
het oppervlaktewater instroomt. De toename in fosfaat
belasting kan echter oplopen tot 100%. Uit deze
modelstudie blijkt ook dat de ruimtelijke verschillen groot
kunnen zijn. Deze resultaten worden bevestigd op basis
van metingen [De Vos et al., 2006].

§§§
4.6 Samenvatting Functioneel water
Conclusies
Wateroverlast
• Uit de toetsing van het watersysteem blijkt dat de
kans op wateroverlast in meer dan 99% van het
beheersgebied aan de normen voldoet.
Watertekort
• Grondwaterstanden zijn in ca. 55% van het totale
areaal beheersgebied te laag voor het gewenste
landgebruik. Op ca. 2% van het totale areaal zijn
grondwaterstanden te hoog voor een optimale
landbouwproductie of ecologische kwaliteit. Deze
cijfers volgen uit een toetsing van technische
richtlijnen voor optimale grondwaterstanden in relatie
tot functie.
• Verdroging van natuur is nog steeds een
probleem. Land natuur die afhankelijk is van hoge
grondwaterstanden kampt op ca. 13.800 ha met
verdroging. Dit is 68% van het totale areaal met
provinciale natuurdoelen. Watergebonden natuur
heeft ’s zomers last van gebrek aan basisafvoer of
zelfs droogval in beken en juist te hoge afvoeren in de
winter.
Verdrogingsbestrijding
• Evaluatie van de projecten voor verdrogingsbestrijding
maakt duidelijk dat verhogen van stuwpeilen,
plaatselijk dempen van watergangen of inlaten van
water alleen in hydrologische geïsoleerde gebieden
effectief zijn.
Herstel afvoerpatronen
• Kleine retentiegebieden, zoals Döttenkrö langs de
Ratumse beek, kunnen de jaarlijks terugkerende
afvoerpieken met ca. 5% dempen en zijn daarom
effectief tegen ongewenst hoge piekafvoeren.
Deze kleinschalige retentie voorkomt echter geen
vroegtijdige droogval van beken in het groeiseizoen.

Het ontkoppelen van conventionele drainage leidt ook tot
hogere grondwaterstanden. Met bovenbeschreven effecten
op de waterkwaliteit zal dus ook rekening gehouden
moeten worden. Uit recent onderzoek door Alterra
[Bakel et al, 2008] blijkt dat een aangepaste vorm van
drainage (peilgestuurde drainage) meer water vasthoudt
dan conventionele drainage. Daarnaast leidt deze
aangepaste vorm van drainage tot een kleinere toename
van de uitspoeling van nutriënten. Momenteel doen
waterschappen in Brabant ervaring op met deze methode.

Oplossingsrichtingen
Wateroverlast
				Om risico’s op wateroverlast verder te verlagen is het
belangrijk:
• de kans op wateroverlast in kwetsbare stedelijke kernen
nader te onderzoeken en waar nodig maatregelen te
nemen, en
• in het landelijk gebied meer kleinschalige berging in te
richten.
Verdroging
				Voor een effectieve bestrijding van verdroging is
het juiste schaalniveau belangrijk. Waar verdroging
een regionale oorzaak heeft zijn lokale maatregelen
ontoereikend.
				Een verdere overweging is om toekomstige antiverdrogingsprojecten vooral in hydrologisch geïsoleerde
gebieden op te zetten. Hier kunnen met minder
ingrijpende, lokale maatregelen wel grote effecten
worden bereikt.
				Verdrogingsbestrijding is maatwerk en gebiedsspecifiek.
In alle gevallen zijn echter de volgende maatregelen een
overweging waard:
• Ontkoppelen van drainage: behalve dat de
waterafvoer geleidelijker gaat verlopen, neemt ook
de stikstofuitspoeling af. De mogelijkheden van
peilgestuurde drainage verdienen nadere aandacht als
ontkoppelen niet mogelijk is. Peilgestuurde drainage
reduceert ook nog eens de fosfor-uitspoeling.
• Benutten van de bodem als voorraadvat van water. In
veel droge gebieden (grond-watertrap VI en VII) liggen
watergangen die infiltratie van neerslag in de bodem
verhinderen. Juist in deze gebieden kan de bodem veel
water bergen en daarom is het belangrijk deze kansen te
benutten zonder huidige functies te schaden.
• Minder sterke ontwatering van de laagste delen van
een stroomgebied. Ontwatering van deze delen trekt
namelijk de gehele regionale grondwaterstand omlaag.
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5. Levend water

In dit hoofdstuk gaat het om de ecologische kwaliteit
van het water. Waar de kwaliteit van het water in
het beheersgebied nog onvoldoende is probeert het
waterschap de juiste randvoorwaarden te scheppen met
betrekking tot waterkwaliteit, hydrologie, inrichting en
onderhoud. Waterkwaliteit en hydrologie kwamen al
in hoofdstuk 3 en 4 aan bod. Dit hoofdstuk spitst zich
daarom toe op de vraag hoe inrichting en onderhoud bij
kunnen dragen aan ecologische kwaliteit.
 et Waterbeheerplan 2007-2010 bevat (vooral)
H
kwantitatieve doelstellingen voor inrichting en
onderhoud. Dan gaat het bijvoorbeeld om aantallen
kilometers watergang die opnieuw zijn ingericht.
In dit hoofdstuk toetsen we in hoeverre die maatregelen
al zijn uitgevoerd. We willen ook weten of de kwaliteit
daardoor verbetert. In dit hoofdstuk komen daarom
zowel de kwantitatieve als de kwalitatieve aspecten aan
bod.
§§§
5.1		 Algemeen
Wat willen we
Het bereiken en in stand houden van een goede
ecologische kwaliteit staat centraal bij het thema
‘Levend water’.
De vragen die hier aan bod komen zijn:
• Hoe is de huidige ecologische kwaliteit?
• Welke inrichtings- en onderhoudsmaatregelen zijn wel
en niet effectief?
• Waar zijn verdere maatregelen nodig?
Wat meten we
Monitoring ecologische kwaliteit
Sinds 2006 volgt de ecologische monitoring van
Waterschap Rijn en IJssel de voorschriften uit de
Kaderrichtlijn Water (KRW). Dat betekent dat zowel
macrofauna, vissen en waterplanten (inclusief de
diatomeeën of kiezelwieren) op vaste plekken en
tijdstippen bemonsterd worden. Vervolgens krijgt de
kwaliteit per groep een score op de KRW maatlat.
De score is een getal tussen de 0 en 1, waarbij
0 een zeer ernstige verstoring aanduidt en 1 een
levensgemeenschap van natuurlijke wateren benadert.
 onitoring vindt plaats in waterlichamen en een
M
aantal kleinere beken met een bijzondere ecologische
functie, dat wil zeggen met een aanduiding ‘hoogst(e)
ecologisch(e) niveau’ (HEN) of ‘specifieke ecologische
doelstelling (SED). De waterlichamen zijn alle
watergangen waarvan het stroomgebied ten minste
10 km2 groot is. Dit zijn de watergangen waarvoor

Waterschap Rijn en IJssel ecologische doelstellingen
moet formuleren op grond van de KRW en waarvan
dus ook bekend moet zijn hoe de huidige kwaliteit zich
verhoudt tot die doelstelling.
 e kleinere HEN of SED watergangen hebben weliswaar
D
geen kwantitatieve ecologische doelstelling, maar
worden vanwege hun hogere ambitie ook gevolgd.
Projectmonitoring maakt duidelijk
welke maatregelen effectief zijn
Het waterschap besteedt ruim aandacht aan evaluaties
van herinrichting via projecten.
				Waar herinrichtingsprojecten net zijn afgerond valt er
nog weinig te zeggen over hun ecologisch rendement.
Een aantal oudere beekherstelprojecten is inmiddels al
wel geëvalueerd. Dit geldt voor de natuurvriendelijke
oevers langs de Oude IJssel en de bypass van Groenlose
Slinge (zie kaders).
Wat weten we
				Tabel 5.1 op pagina 50 geeft de ecologische kwaliteit
weer in de periode 2003-2008. Met uitzondering van de
Visserij is de score voor waterplanten meestal matig tot
goed (geel of bruin). De lage score in de Visserij heeft
te maken met natuurlijke hoge ijzerconcentraties waarin
weinig water- en oeverplanten gedijen. De relatief
hoge score in de meeste andere wateren duidt erop dat
waterkwaliteit meestal geen grote belemmering vormt.
Juist de waterplanten zijn namelijk gevoelig voor slechte
waterkwaliteit.
 acrofauna en vis scoren in de meeste wateren lager
M
dan waterplanten. Voor een aantal wateren is dat
makkelijk te verklaren. De beide bemonsterde sprengen,
Beek op de Paasberg en Warnsborn, zijn erg ondiep en
daarmee maar voor een paar soorten vis geschikt. De
Dommerbeek valt zelfs over grote trajecten droog. Dat is
desastreus voor vis, maar minder erg voor macrofauna.
In de meeste andere wateren is de oorzaak minder
duidelijk, maar wijzen de resultaten in de richting van
hydrologie, inrichting en onderhoud. Sprekend in dit
verband is de hoge kwaliteit van macrofauna in de
Buurserbeek, de Ratumse Beek/Willinkbeek en de
Bovenslinge. Deze beken hebben nog een relatief hoge
stroomsnelheid en de laatste twee ook een natuurlijke
inrichting en extensief onderhoud.
Ontbreken van gegevens
Hier en daar ontbreken nog gegevens. Dat heeft voor
een deel te maken met de monitoringscyclus in het
meetnet. Eens per drie jaar komt een watergang aan
bod.
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Tabel 5.1

Tabel 5.2

		 waterlichamen																									 macrofauna									 macrofyten									 diatomeeën									 vissen

		 waterlichamen																									 macrofauna									 macrofyten									 diatomeeën									 vissen

		 Baakse Beek																												 0.31																 0.588															 0.583															 0.373
		 Barchemse Veengoot
		 Bergerslagbeek																									 0.266															 0.654															 0.657															 0.408
		 Berkel																																		 0.49																 0.468															 0.571															 0.251
		 Bielheimerbeek vanaf Miste													 0.38
		 Bolksbeek
		 Boven Slinge stroomopwaarts van Miste		 0.72
		 Buurserbeek voor Haaksbergerweg						 0.73																																				 0.595															 0.447
		 Didamse Wetering																						 0.437
		 Dommerbeek																										 0.322															 0.805															 0.798															 0.106
		 Dortherbeek																											 0.345															 0.603															 0.731															 0.567
		 Dortherbeek-Oost																						 0.336															 0.771															 0.725															 0.206
		 Eefse Beek en Molenbeek
		 Elsbeek
		 Grenskanaal																												 0.234
		 Groenlose Slinge																								 0.41																 0.509															 0.497															 0.301
		 Grote Beek																													 0.33																 0.591																																			 0.421
		 Grote Waterleiding
		 Keizersbeek																												 0.38
		 Leerinkbeek
		 Meibeek/Nieuwe Waterleiding
		 Oosterwijkse Vloed																					 0.302															 0.662															 0.746															 0.254
		 Oude IJssel																													 0.44																																				 0.49																 0.419
		 Oude Rijn																														 0.342															 0.631															 0.606															 0.387
		 Oude Schipbeek																								 0.363															 0.708															 0.748															 0.346
		 Ramsbeek																														 0.368															 0.393																																			 0.33								
		 Ratumse Beek en Willinkbeek											 0.89
		 Schipbeek vanaf Haaksbergseweg							 0.47																 0.581															 0.741															 0.384
		 Veengoot																															 0.28																 0.582															 0.599															 0.359
		 Vierakkerselaak																									 0.275															 0.663															 0.617															 0.326
		 Waalse Water																											 0.381															 0.654															 0.649															 0.165
		 Wehlse Beek																											 0.306															 0.507															 0.552															 0.363
		 Wijde Wetering en Zevenaarse Wetering
		 Zoddebeek																													 0.325															 0.87																 0.548															 0.506
		 Zuidelijk Afwateringskanaal

		 Beek op de Paasberg																				 0.396															 0.594																																			 0.161
		 Beekhuizerbeek																								 0.72
		 Haartse Waterleiding																				 0.257															 0.668																																			 0.42
		 Heksenlaak																													 0.357															 0.734																																			 0.478
		 Hummelose beek																							 0.28775
		 Peeske																																	 0.371															 0.626
		 Schaarsbeek																												 0.4785														 0.745
		 Spreng																																	 0.771
		 Visserij																																																					 0.049
		 Warnsborn																													 0.692															 0.665																																			 0.083
		 Zilverbeek																														 0.423															 0.676

				Omdat dit meetnet pas sinds 2006 operationeel is, zijn
nog niet alle wateren onderzocht. Voor macrofauna
konden we nog terugvallen op oudere gegevens om het
beeld compleet te maken. Vissen en waterplanten zijn
echter voor 2006 niet systematisch bemonsterd.
Lessen uit evaluaties herinrichting
				De belangrijkste les uit de evaluatie van de projecten
‘Natuurvriendelijke oevers langs de Oude IJssel’ en
‘Bypass van de Groenlose Slinge’ (zie kaders) is dat
sleutelen aan één onderdeel van het watersysteem
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vaak ongewenste neveneffecten oproept. Een evaluatie
van onze beekherstelprojecten door Alterra1 maakte
ook duidelijk dat natuur en landschap langs de beek
meer baat hebben bij een integrale benadering
dan bij een nauwe interpretatie van een bepaald
evz inrichtingsmodel (zie kader ‘Leren van 15 jaar
beekherstel’).
				De meest recente projecten hebben zich niet meer
beperkt tot een ‘groene aankleding’ van de bestaande
waterloop.

Voorbeeld Koffiegoot
				Een mooi voorbeeld hiervan is de Koffiegoot, een beek
op de terrasrand ten noordoosten van Eibergen. De
provincie wilde hier graag een verbindingszone voor
amfibieën (model kamsalamander) realiseren. Een
letterlijke invulling van model kamsalamander had
geleid tot enkele poeltjes langs de watergang. Hier
is echter geredeneerd vanuit het referentiebeeld als
moeraslandbeek, een brede ondiepe beek die in bosjes
verandert in een doorstroommoeras. Deze omzetting
dient meerdere doelen: de extra ruimte dempt de hoge
waterstanden, zorgt voor nattere broekbossen en biedt
tevens geschikte habitats voor amfibieën. Monitoring
zal nog moeten uitwijzen of die verwachtingen ook
uitkomen. Het project maakt echter wel duidelijk dat
een benadering vanuit het watersysteem meer oplossingsrichtingen biedt dan de invulling van een bepaald
theoretisch inrichtingsmodel gericht op één opgave.
Wat we kunnen zeggen over het realiseren van de
opgaven van het waterbeheerplan
				Per januari 2008 is 34% van de in totaal 560 km her in
te richten watergang al gerealiseerd. In 2006 voldeed
nog maar 14 % (= 77 km). De toename is deels toe te
schrijven aan een andere benadering. Veel trajecten
voldoen van nature al aan de opgave en deze trajecten
zijn voorheen niet meegeteld. Sinds 2006 zijn echter
ook grote vorderingen gemaakt langs de Berkel, Groenlose Slinge, Zoddebeek en Leerinkbeek (zie figuur 5.2).
Wat betekent dit voor het halen van de doelstellingen
				Om de belemmeringen voor een hogere ecologische
kwaliteit van waterlichamen in beeld te krijgen hebben
we de macrofauna nader geanalyseerd (zie kader
‘ecologische diagnose’).

				De belangrijkste knelpunten voor waternatuur in
onze beken zijn het gebrek aan stroming ’s zomers,
het teveel aan stroming ’s winters en het eenvormige
profiel. Daarnaast vormen barrières in de watergang
ook nog een belangrijke belemmering voor ecologisch
herstel. Dit knelpunt komt niet duidelijk uit de verf in de
‘ecologische diagnose’ omdat het vooral vissen parten
speelt.
Te weinig stroming
				Figuur 5.1 op pagina 52 laat zien dat stroming
meestal ‘onvoldoende’ of ‘matig’ scoort. Dit is dus
het belangrijkste knelpunt. Gebrek aan stroming is
meestal een gevolg van stuwen in de beek, maar
stromingsminnende soorten kunnen ook ontbreken na
lange perioden met lage afvoeren of afvoerloosheid in
de zomer. Dit is vaak een gevolg van verdroging, ofwel
te snelle afvoer in de winter waardoor ’s zomers de
bodem nauwelijks nog water nalevert naar de beek.
				Ook op veel punten met voldoende stroming blijkt
de diversiteit matig ontwikkeld. Dat duidt op één of
meerdere knelpunten die het behalen van ecologische
doelstellingen in de weg staan.
Te veel stroming (afvoerdynamiek)
Er kan ook teveel stroming zijn. In dat geval spoelen
dieren en lichtere substraten, zoals dood hout en slib,
weg. Dat gebeurt met name als er in perioden extreem
veel water door de beekbedding afgevoerd moet worden
(afvoerpieken). Voor de diversiteit is het bevorderlijk
als er ’s zomers (voldoende) basisafvoer blijft en als de
afvoer ’s winters niet te hoog wordt. Een richtgetal voor
de maximale afvoerdynamiek is een verhouding van 4:1
tussen de jaarlijkse maximumafvoer en de basisafvoer
(mediane afvoer)2.
Waterrapport 2006-2008

51

								 Figuur 5.1

Macrofauna als instrument voor ecologische diagnose
Vissen en andere grotere soorten waterdieren
(macrofauna) verschillen in hun gevoeligheid voor
bijvoorbeeld stroming en aanwezigheid van voedsel
en zuurstof. Hun aan- of afwezigheid duidt daarom
op bepaalde omstandigheden. Als we bijvoorbeeld
waarnemen dat vissen die stroming nodig hebben om te
overleven (stromingsminnende soorten) in een stromende
beek ontbreken, kunnen we vermoeden dat er voordien
sprake is geweest van een periode met stilstaand water.
Een periode met stilstaand water is voor deze soorten
immers fataal. Macrofauna geeft zo knelpunten aan die
bij een incidenteel bezoek aan de beek onopgemerkt
blijven. Dat maakt macrofauna tot een uitermate geschikt
‘instrument’ voor een ecologische diagnose.
De STOWA (Stichting Toegepast Onderzoek
Watersystemen) heeft een beoordelingssysteem
ontwikkeld om diagnoses te maken aan de hand van
de aangetroffen soortensamenstelling. Op basis van
de soortensamenstelling kunnen we uitspraken doen
over de rol van stroming, substraat en de rijkdom van
et ecosysteem. Die laatste factor is af te lezen aan de
verscheidenheid aan voedselstrategieën (zijn er roofdieren,
filteraars, algeneters etc?).

Bij te weinig stroming is een verdere diagnose niet meer
mogelijk, omdat dit knelpunt alle andere overschaduwt.
Als de stroming ’matig’ of ’ voldoende’ is wordt het
relevant verder te kijken. Dat hebben we gedaan door de
scores voor substraat en voedselstrategie samen te wegen
onder de noemer ‘diversiteit’, de verscheidenheid aan
soorten macrofauna.
Ook geeft de aangetroffen macrofauna aanwijzingen over
voedingsstoffen en organische belasting. In ‘onze’ wateren
bleken hier geen knelpunten te bestaan. Dat ligt anders
in stadswateren, waar macrofauna nog wel regelmatig
knelpunten ondervindt van organische belasting en te
veel/te weinig voedingsstoffen (zie hoofdstuk 3, figuur 3.9).
Macrofauna is een geschikt instrument voor ecologische
diagnose, maar het is een diagnose vergelijkbaar met
die van een huisarts. Een huisarts kan de klachten van
de patiënt ook niet altijd herleiden tot één bepaalde
ziekte en moet daarvoor soms doorverwijzen naar een
specialist. Een lage score voor diversiteit bij macrofauna is
te vergelijken met een algemeen symptoom (bijvoorbeeld
hoofdpijn) dat verschillende oorzaken kan hebben. De
mogelijke verklaringen komen in de hoofdtekst nader aan
bod.

										 Figuur 5.2

				Afvoeren die minder dan eens per jaar voorkomen
blijven in de berekening buiten beschouwing.
Deze afvoeren hebben weliswaar grote effecten,
maar juist omdat ze minder vaak voorkomen heeft

Tabel 5.3

		 waterloop											 meetlocatie												 Qt1/Qbasis

		 Buurserbeek									 Reinkstuw														 18
		 Ratumse beek 						 Jonkersbrug
				 + Beurzerbeek							 + De Kip													 10
		 Vragenderbeek						 Rossumstuw												 17
		 Boven-Slinge								 Poelsbrug														 15
		 Keizersbeek									 Marmelhorst												 16
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de levensgemeenschap meer tijd voor herstel.
Onderstaande tabel geeft voor een aantal HEN- en SED
beken de huidige verhouding tussen jaarlijkse afvoer en
basisafvoer.
Intensief onderhoud
Hoge afvoeren spoelen dieren en planten weg.
Bij intensief onderhoud gebeurt in feite hetzelfde.
De bodem wordt één of meerdere keren per jaar
kaalgeschraapt. Op de bodem blijft alleen zand en
kiezel liggen. Daarboven resteert een monotone
waterkolom waarin dieren (voor zover nog aanwezig)
nauwelijks kunnen schuilen en nauwelijks voedsel
kunnen vinden. Intensief onderhoud leidt dus tot
hetzelfde resultaat als een te hoge afvoerdynamiek.
In HEN en SED beken is het onderhoud meestal
extensief, zodat afvoerdynamiek hier het meest
aannemelijke knelpunt is.
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Wat staat ons te doen
				De oplossingen voor hierboven genoemde knelpunten
zijn onder te verdelen in vijf typen maatregelen
(categorieën). Twee daarvan zijn maatregelen die ook
voor andere doelstellingen zinvol zijn. Zij kwamen in
de vorige hoofdstukken al aan bod. Dit zijn ‘op kleine
schaal water vasthouden bovenin het stroomgebied’
en ‘verbetering waterkwaliteit’. De eerstgenoemde
maatregel heeft als resultaat dat de afvoer van water
vertraagt. Dit heeft twee voordelen voor de ecologie,
namelijk: piekreductie, én het verhogen van de
basisafvoer. De tweede maatregel spreekt voor zich.
De overige drie typen maatregelen komen hieronder aan
bod. Het zijn:
• herinrichten van watergangen (aanpassen van oevers en
beken weer laten meanderen);

Leren van 15 jaar beekherstel
Onderzoekers van Alterra hebben in 2006 16 beekherstel
projecten in Achterhoek en Liemers tegen het licht gehouden. Voor al deze projecten hebben zij een expert oordeel
gegeven van de landschappelijke inpassing en flora en
fauna langs de beek.
Waar het oordeel slecht uitpakte was meestal sprake
van een te smalle natuurstrook langs de beek. Op smalle
stroken hebben triviale plantensoorten zoals brandnetel en
zevenblad vaak de overhand. Ook bleek dat waardevolle
bosvegetatie soms verdwenen was na beekherstel; het
zand uit de nieuwe meanders was daar namelijk bovenop
gegooid terwijl het beter afgevoerd had kunnen worden.
Gebrek aan dynamiek in (over)stroming bleek ook vaak
een struikelblok. Nevengeulen langs stuwen ontvangen
vaak een vaste hoeveelheid water, ongeacht de afvoer van
de gehele beek. Hierdoor ontbreken de krachten van

• stuwen passeerbaar maken voor vis;
• aanpassen van het onderhoud.
				De opgaven voor herinrichting volgen uit de
ecologische functies van de watergangen: ecologische
verbindingszones moeten worden voorzien van
stapstenen en corridors, HEN en SED wateren moeten
volledig worden aangepakt conform streefbeelden
in de Waterwijzer 3. Deze opgaven zijn inmiddels
vertaald naar de KRW-opgaven zoals weergegeven in de
gebiedsplannen.
				Figuur 5.2 op pagina 53 geeft aan welke wateren in
aanmerking komen voor herinrichting en welke trajecten
ofwel nu al gereed zijn of binnenkort gereed zijn omdat
er geen obstakels voor uitvoering meer zijn.

De bypass langs de Groenlose Slinge
Een bypass is een nevengeul langs de hoofdloop. Waterschap Rijn en IJssel heeft een aantal van deze bypasses
aangelegd om vissen en andere waterdieren in staat te stellen stuwen in de hoofdloop te passeren. Daarnaast zouden
de geulen ook kunnen functioneren als stapsteen voor
stromingsminnende soorten.
Om de bypass stromend te houden, moet er voldoende
water van de hoofdloop afgeleid worden. Bij lage afvoeren, met name in de zomer, kan dat tot problemen leiden
omdat de ruime bedding van de hoofdloop veel minder
water ontvangt en dus nagenoeg komt stil te staan.
Dit bleek duidelijk uit de projectmonitoring van de bypass
in de Groenlose Slinge ter hoogte van Meddo. Sinds 2002
functioneert de oude beekloop als bypass. Zowel in de
bypass en de hoofdloop hebben we sinds 2000 regelmatig
macrofauna bemonsterd om een indruk te krijgen van de

ecologische kwaliteit in beide lopen. De verdeling van water over twee stromen heeft geleid tot stuivertje wisselen
zoals de figuur duidelijk laat zien. Het aantal stromingsminnende soorten neemt sinds 2002 sterk toe in de oude
beekloop. In de hoofdloop is er juist een sterke daling van
het aantal stromingsminnende soorten omdat de stroming
hier ’s zomers is weggevallen.
Per saldo lijkt er dus geen sprake van herstel van stroming,
terwijl dat toch een leidend principe is bij beekherstel.
Het is dus beter om bypasses in de toekomst te vermijden
en om stroming in de hoodfdloop zelf te versterken via
hermeandering of cascades. Waar bypasses de enige optie
zijn moeten uitvoerders het zomerbed van de hoofdloop
ook versmallen, zodat bij lagere afvoeren het water toch
blijft stromen.

erosie en sedimentatie die normaliter voor grote variatie
zorgen in een beek.
Ronduit succesvol waren projecten waar voldoende dynamiek werd toegelaten en waar het water de ruimte kreeg.
De deskundigen wezen er ook op dat beekherstel verder
gaat dan het te vergraven traject. Een verbinding met
bovenstroomse populaties van bijzondere soorten is vaak
cruciaal. Zo veranderde de zandvang in de Bovenslinge
binnen vijf jaar in een volwaardig beekbegeleidend bos
dankzij het staken van onderhoud en de aanvoer van
zaden uit het bovenstroomse natuurreservaat Bekendelle.
Langs de bypasses van de Groenlose Slinge ontbraken
deze soorten juist. Bosjes met deze soorten lagen wel in
de buurt, maar zijn niet aangetakt. Beekherstel vereist dus
een visie op landschapsschaal.

Aantal stromingsminnende macrofaunasoorten in oude loop (gearceerd) en hoofdloop (zwart) van Groenlose Slinge ter hoogte van
Meddo. De verticale stippellijn markeert het tijdstip waarop de oude loop als meestromende nevengeul (bypass) is gaan functioneren.

§§§
5.2 Vispassages
Wat willen we
In gestuwde watergangen zijn vissen ‘opgesloten’. Ze
kunnen niet ontsnappen aan droogval, zuurstoftekort
of ander onheil in het stuwpand waarin ze leven.
Isolatie van boven- en benedenstroomse populaties
leidt bovendien tot inteelt. Dit maakt de populatie
kwetsbaarder voor ziektes en extreme omstandigheden.
Passeerbare stuwen vergroten het leefgebied en zijn
daarom goed voor alle soorten vis. Voor soorten die
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gedurende hun leven heen en weer pendelen tussen
grote rivieren en kleinere bovenstromen zijn passages
zelfs essentieel.
				Dat betekent niet dat alle stuwen passeerbaar moeten
zijn. Sommige wateren zijn van nature ongeschikt voor
vis. Ze vallen te vaak droog of zijn (van nature) te zuur
voor vis. Er zijn ook wateren waar de huidige inrichting
slechts tegen onacceptabel hoge kosten te verbeteren
is. Dit zijn bijvoorbeeld de wateren in de Liemers.
Het milieu blijft hier dus ongeschikt, ook wanneer alle
soorten er kunnen komen.
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Stapstenen model winde:
natuurvriendelijke oevers langs de Oude IJssel
Een ecologische verbindingszone bestaat idealiter uit een
corridor met stapstenen. Een functionerende corridor voor
stromingsminnende vis is een watergang met voldoende
stroming zonder stuwen, of op z’n minst passeerbare
stuwen. De stapstenen zijn de meer luwe plaatsen waar
vissen onder andere kunnen paaien, rusten en eten.
De eerste stapstenen die het waterschap heeft aangelegd
liggen langs de Oude IJssel binnen de gemeente Doetinchem. In 1999 hebben de stalen damwanden hier plaats
gemaakt voor geleidelijke overgangen van water naar land.
Stortstenen dammen voor de oever beschermen planten
en dieren tegen de hevige scheepvaartgolven. Om de effectiviteit van deze maatregelen te onderzoeken heeft het
waterschap samen met vrijwilligers van natuurorganisaties
de ontwikkelingen uitgebreid gevolgd.
Na drie jaar bleken de resultaten onder water teleurstellend. Dit kwam door de sterke slibophoping in de luwe
oeverzones tussen stortstenen wal en land (zie figuur).
De sliblaag was al snel zo dik dat waterplanten en veel vissoorten niet meer uit de voeten konden. Bij de monding

Figuur 5.3

van de Wijnbergse Loopgraaf bleef het water stromen en
hier bleef de slipophoping wel binnen de perken.
Extra slibophoping is onvermijdelijk in natuurvriendelijke
oevers omdat verruiming van het profiel juist leidt tot
minder stroming. Voor ecologisch herstel van rivieren en
beken is het dus beter te streven naar verhoging van de
stroomsnellheid door een tweefasen profiel of hermeandering. Stapstenen ontstaan dan vanzelf omdat een
dynamische beek ook altijd luwe, diepe plekken vormt en
nevengeulen die tijdelijk meestromen.
Een bijkomend voordeel is dat dynamische beken en
rivieren minder onderhoud vergen omdat ze zich zelf
schoon houden. Langs de Oude IJssel is het onderhoud
grotendeels gestaakt omdat de oevers te snel opslibben.
De oevers groeien nu langzaam dicht met moerasplanten.
Broedende rietgorzen en kleine karekieten maken hier
dankbaar gebruik van. Hoewel het oorspronkelijke doel
dus niet gehaald is hebben de natuurvriendelijke oevers
toch meer natuur gebracht in de smalle strook tussen rivier
en stad.

				Figuur 5.3 geeft aan waar
het waterschap het zinvol acht om stuwen
passeerbaar te maken en waar dat al gebeurd is.
Wat hebben we al gedaan
				Van de 212 stuwen in waterlichamen en wateren met
een bijzondere ecologische functie zijn er inmiddels
47 (ca. 22 %) passeerbaar. Daarnaast zijn er nog
vier gemalen die nu een barrière vormen tussen de
Gelderse IJssel en de voor vis geschikte beken in ons
beheersgebied.
				Zoals figuur 5.3 laat zien zijn grote delen van de
watergangen nog onderverdeeld in stuwpanden. Dit
kan verklaren waarom vis relatief laag scoort in tabel
5.1. Een vergelijking van trajecten met en zonder
passeerbare stuwen maakt duidelijk wat de vispassages
betekenen voor de soortenrijkdom aan vis. Hiervoor
zijn nog aanvullende gegevens nodig. In een volgend
waterrapport is het wel mogelijk om effecten van
passeerbare stuwen op soortenrijkdom van vis te
toetsen.
Wat meten we
				Tussen 2004 en 2006 hebben het waterschap en
sportvissers bij 16 vispassages geteld hoeveel vissen
van iedere soort bovenstrooms van de barrière wist te
komen4.
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Wat weten we
				De beste oplossing is uiteraard de stuw weg te halen en
te vervangen door extra meanders. Hiermee verdwijnt
de barrière voor vis en ontstaat een natuurlijker biotoop.
Het vereist ook hier weer integrale planvorming om de
mogelijkheden hiervoor vast te stellen.
				Waar ruimte voor hermeandering ontbreekt, heeft een
cascade bekkentrap van grove breuksteen de voorkeur
(zie figuur 5.4). Deze bekkentrappen bleken in het
algemeen erg effectief, mits het hoogteverschil tussen
de opeenvolgende trappen niet groter is dan 7 cm.
Wanneer meanders of cascades de stuwen niet kunnen
vervangen zijn bypasses en ‘de Wit‘ passages goede
alternatieven. De constructies met een benedenstroomse
opening vlak voor de stuw waren het meest succesvol.
Migrerende vis weet de passage dan snel op te sporen.
				Een bypass heeft als bijkomend voordeel dat deze extra
biotoop oplevert voor stromingsminnende soorten. Dat
gaat echter weer ten koste van de hoofdloop (zie kader
’de bypass langs de Groenlose Slinge’), deze zal daarom
versmald moeten worden om voldoende stroming te
handhaven.

Gemiddelde slibdikte in de natuurvriendelijke oevers langs de Oude IJssel tussen rivierkilometer 10-15 in de periode 2003-2005.
De maximum dikte die nog verenigbaar is met ecologische functies van de oevers is weergegeven met een rode lijn.
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Wat staat ons te doen
Stuwen passeerbaar maken waar dat bevorderlijk is voor
vispopulaties.
				Een gedegen aanpak van vispasseerbaarheid, dus eerst
kijken of de stuw geheel weg kan en wanneer dat niet
kan pas kijken naar technische oplossingen.
Hierbij verdienen cascades de voorkeur boven bypasses
of De Wit passages.

			 Figuur 5.4

a.

b.

§§§
5.3 Ecologisch onderhoud
Bij het maaien en schonen van watergangen en taluds is
behoud van natuur ook een uitgangspunt, zowel in als
langs de watergangen.
Het Onderhoudsplan van Waterschap Rijn en IJssel,
bestuurlijk vastgesteld in 2001, schrijft voor dat het
onderhoud de plaatselijke ecologische waarden zo
min mogelijk mag schaden en waar mogelijk moet
versterken. Hoe dat ‘ecologisch onderhoud’ er in de
praktijk uitziet was echter nog niet helemaal helder bij
vaststelling van het Onderhoudsplan. Daarom hebben
we tussen 2003 en 2007 in het noordoosten van het
beheersgebied laten onderzoeken welke natuurwaarden
verschillende onderhoudsvormen oplevert 5.
Wat weten we
				 De belangrijkste conclusies uit dit onderzoek zijn:
• Ecologisch onderhoud betekent niet per se minder
maaien, maar gefaseerd maaien door sommige stukken
begroeiing te laten staan;
• Ecologisch onderhoud heeft geen zin op smalle stroken
langs intensieve landbouwgronden. Langs wegen,
houtwallen en natuurgebieden liggen de beste kansen.

c.

§§§
5.4 Flora- en Faunawet
Behalve het Onderhoudsplan is ook de Gedragscode
Flora- en Faunawet bepalend voor onderhoud.
De gedragscode is vastgesteld door de Unie van
Waterschappen en in 2006 goedgekeurd door de
minister van LNV.
Wat willen we
				De Gedragscode Flora- en Faunawet vraagt om
afstemming van onderhoud op bijzonders soorten
die langs en in de watergangen voorkomen. (soorten
die vermeld staan in  tabel II en III van de Flora- en
Faunawet).
Wat meten we
				De verspreiding van deze soorten blijft in beeld door
alle actuele waarnemingen van professionals en
vrijwilligers op te slaan in een centraal systeem (KISAL,
Kennis en Informatie Systeem Achterhoek en Liemers).
Wat weten we
				Uit de waarnemingen blijkt dat 49 beschermde soorten
voorkomen binnen het werkgebied van Waterschap
Rijn en IJssel. Dertien daarvan zijn gebonden aan
watergangen en maaipaden en kunnen dus hinder
ondervinden van beheer en onderhoud (zie tabel
5.4). Daarnaast vraagt de Flora- en Faunawet ook om
afstemming met broedvogels op maaipaden en taluds.
Een onderzoek naar verspreiding van broedvogels loopt
sinds 2008.

Beekprik

d.
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Tabel 5.4

		 soorten																				 verspreiding										 knelpunten bij													 oplossing
		 drijvende waterweegbree			 enkele vindplaatsen				 onderhoud natte profiel				 25% van de vegetatie laten staan
		 waterdrieblad														 enkele vindplaatsen				 onderhoud natte profiel
		 bermpje																				 algemeen													 onderhoud natte profiel				 25% van de vegetatie laten staan
		 kleine modderkruiper							 algemeen													 onderhoud natte profiel				 25% van de vegetatie laten staan
																																																																													 en verwijderde beesten terugzetten
		 bittervoorn																	 redelijk algemeen						 onderhoud natte profiel				 25% van de vegetatie laten staan
																																																																													 en verwijderde beesten terugzetten
		 meerval																				 enkele vindplaatsen				 onderhoud natte profiel			
		 kamsalamander													 zeldzaam													 onderhoud natte profiel				 onderhoud na 1 oktober
		 ringslang																			 enkele vindplaatsen				 onderhoud natte profiel
		 waterspitsmuis														 enkele vindplaatsen				 onderhoud natte profiel
		 rivierdonderpad												 enkele vindplaatsen				 werkzaamheden 										 eventueel wegvangen voor aanvang
																																																			 aan kunstwerken										 werkzaamheden
		 boomkikker																 redelijk algemeen						 onderhoud maaipaden					 niet maaien tussen juli en oktober
		 grote modderkruiper								 zeldzaam													 maaikorven															 25% van de vegetatie laten staan
																																																																													 of verwijderde beesten terugzetten
		 beekprik																			 zeldzaam													 nagenoeg																	 Soort is beperkt tot watergangen met
																																																			 geen knelpunten											 extensief handmatig onderhoud

5.5 Samenvatting Levend water
Conclusies
• De macrofauna gemeenschap van Veluwe sprengen,
Winterswijkse beken en de Buurserbeek duidt op een
hoge ecologische kwaliteit van deze wateren.
• De meeste waterlichamen bevatten nog belangrijke
ecologische knelpunten. Dit zijn:
• Het onnatuurlijke afvoerpatroon in beken: te hoge
afvoerpieken ’s winters en te weinig of geen afvoer ’s
zomers.
• Een gebrek aan variatie in de beekbedding door
normalisatie van het profiel, kanalisatie van de
beekloop en intensief onderhoud.
• Barrières in de watergang, zoals stuwen of andere
kunstwerken die met name het leefgebied van vis
reduceren.
• 34% van de in totaal 560 km her in te richten watergang
(waterlichamen en kleinere beken met hoge ecologische
ambities) is gereed,
• 47 stuwen zijn inmiddels passeerbaar voor vis. Dit is
22% van de in totaal 212 stuwen die vispasseerbaar
moeten worden volgens de opgaven van KRW en functie
als evz voor vis.
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Oplossingsrichtingen
Het advies is om door te gaan met beekherstel en
het vispasseerbaar maken van stuwen en daarbij de
volgende aanbevelingen in acht te nemen:
• Evaluatie van een aantal beekherstelprojecten heeft
duidelijk gemaakt dat maatregelen vooral effectief
zijn wanneer de hoofdloop zelf wordt aangepakt. Een
‘groene aankleding’ van de bestaande waterloop met
bypasses of natuurvriendelijke oevers leidt vaak tot
nieuwe ecologische knelpunten.
• Stuwen zijn het beste vispasseerbaar te maken door de
stuw weg te halen. Pas wanneer dat na een zorgvuldige
afweging niet blijkt te kunnen moet de aandacht uitgaan
naar technische oplossingen. Op basis van evaluatie
van reeds aangelegde vispassages is inmiddels duidelijk
dat cascades effectiever zijn dan bypasses of De Wit
passages.
• Besteed aandacht aan een betere afstemming tussen
onderhoud en inrichting: regelmatig onderhoud is
minder desastreus voor flora en fauna als 25% van
de vegetatie in de watergang kan blijven staan. Bij
inrichting moet daarvoor ruimte gecreëerd worden.
Maak een onderhoudsparagraaf tot een vast onderdeel
van een inrichtingsplan en hanteer een duidelijk
streefbeeld bij onderhoudsplannen.
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