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Inleiding

Voor u ligt het' Uitvoeringsprogramma Integraal Natuurherstel'. In dit programma is
vastgelegd voor welke gebieden de provincie Gelderland subsidie voor herstelmaatregelen beschikbaar heeft
In het subsidiekader van het PMJP deel 3 staat aangegeven welke maatregelen subsidiabel
zijn. Het gaat dan om maatregelen tegen verdroging, verzuring, vermesting en
verstoring. Het programma omvat niet de inrichting van nieuwe natuur die nog
verworven moet worden, tenzij verwerving en inrichting samenhangt met het integrale
herstel van verdroogde gebieden.
In dit programma staan de gebieden genoemd en zijn ze op kaart aangegeven
De provincie Gelderland heeft in de bestuursovereenkomst over het Investeringsbudget
Landelijk Gebied met het Rijk afspraken gemaakt over het herstel van de milieukwaliteit
van de EHS. Zowel de prestaties als de daarvoor door het Rijk ter beschikking gestelde
financiering liggen vast.
Voor de verdrogingsbestrijding is in de overeenkomst een lijst van de natuurgebieden
opgenomen (de "Top-lijst verdroging") waarvoor exclusief de anti-verdrogingsprestaties
worden uitgevoerd. Voor andere milieumaatregelen zijn in het ILG alleen afspraken
vastgelegd over de omvang van de prestaties in Vogel- en Habitarnchtlijngebieden
(Natura 2000) en in de overige EHS.
Het uitvoeringsprogramma is een hulpmiddel bij het uitvoeren van het PMJP.
Het heeft daarbij meerdere functies, namelijk:
Het is een toetsingskader bij de projectaanvragen
Subsidie-aanvragen voor anti-verdrogingsmaatregelen in deTop-lijstgebieden en
milieumaatregelen in natuurherste?gebieden binnen de EHS zoals die in de
subsidieverordening staan weergegeven, worden alleen gehonoreerd wanneer de
maatregelen plaatsvinden ten behoeve van de gebieden genoemd in dit
uitvoeringsprogramma en vermeld op de bijbehorende kaart.
Het is een sturingsinstrument op de realisatie van de prestaties afgesproken in het ILG.
Door de gebiedsselectie in dit programma vindt sturing plaats op de realisatie van
de prestaties uit het ILG.
Het programma geeft de prestaties weer die in het PMJP worden geleverd ten
opzichte van de nulmeting in de vorm van hectares herstelde natuur.
De nulmeting is weergeven in de bijlage en geeft de uitgangssituatie voor de start
van het PMJP en ILG weer. Het vormt het referentiekader voor het
uitvoeringsprogramma.
Deze nulmeting geeft tevens invulling aan het actiepunt 2.2.1. van het GMP en aan
de afspraak met het Rijk uit het Uitvoeringscontact 2005-2006
Het programma bevat achtereenvolgens:
in hoofdstuk a deTop-lijstgebieden verdroging en de lijst van natuurherstelgebieden.
In hoofdstuk 3 de prestaties die met het Rijk zijn afgesproken in de
bestuursovereenkomst - ILG , inclusief een inschatting van het doelbereik dat met dit
programma verwacht wordt te behalen.

Uitvoeringsprogramma Integraal Natuurherstel 2007 - 2013

Inde bijlagen is de nulmeting van de milieukwaliteit opgenomen. Deze nulmeting bevat
tevens de kentallen die in de bestuursovereenkomst - ILG zijn opgenomen ter
onderbouwing van de afgesproken prestaties.
Verder is in de bijlagen (op CD) per gebied een fact-sheet opgenomen met milieuinformatie, een detailkaart, de beschermingsstatus en een globale indicatie van de aard
en omvang van de te nemen maatregelen. Deze fact-sheets zijn in overleg met de
terreinbeheerders opgesteld, lagen ten grondslag aan de afspraken met het rijk in de
bestuurovereenkomst en kunnen worden gebruikt bij de start van planprocessen in de
afzonderlijke gebieden.
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Resultaat van de selectie: het Uitvoeringsprogramma Integraal Natuurherstel

2

Als resultaat van het inde bijlage beschreven selectieproces is een lijst opgesteld van
40 prioritaire natuurgebieden waar uitvoeringsplannen in ontwikkeling zijn. Daar zijn
g gebieden in de overige EHS aan toegevoegd.
De lijst met deze 65 gebieden, bestaande uit natuurherstelgebieden enTop-lijstgebieden
verdroging is op 5 december 2006 door GS vastgesteld, aanvullend op de besluitvorming
over het PMJP.
In onderstaande tabel staande gebieden op een rij.. De begrenzing van deze gebieden is
weergegeven op de bijgevoegde kaart ('Top-lijst gebieden en Natuurherstelgebieden
(bijlage 3).

nummer

naam natuurherstelgebied

EHS

kaart

Rijnstrangen
Hatertse en Overasseltse Vennen
10
DeBruuk
Nieuwe Zuider Lingedijk/
13
Diefdijk Zuid
28
Binnenveld
29
Allemanskamp
Erica
30
31
Appelse Beek
32
Zwartebroek
Veldbeek
33
Appelse en Kruishaarse heide
34
Halvinkhuizerveld
35
Arkemheen en Putterpolder
36
Hierdense beek en Killenbeek
39
Vossenbroek
49
Appense Veld
51
52
Lampenbroek Empese en
Tondense heide
Wisselse veen
57
8
Tongerense heide en Smitsveen
60
Stakenberger heide
62
I-Iulshorsterzand
63
dal Staverdense beek
6
Speulder- en Sprielderbos
70
Leuvenumse bos
Deelerwoud
78
8o
Faisantenbos en
HEN-wateren Havikerwaard
88
Grote Veld
TWildenborch
i9
go 1 Stelkampsveld
3

8

Iii

Natura
2000

x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

x
x

x
x

x

x

Top-lijstgebied

Natuurherstel-gebied

verdroging

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
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x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

nummer
kaart
92
92a
92b
92C

1

0

93
95
98
99
100
105
106
11 4

127
128
129
131

501
505
508
510

naam natuurherstelgebied

EHS

Natura Top-lijstgebied
verdroging
x
x
x
x
x

Natuurherstel-gebied

z000

dal Baakse Beek
Baakse Beek-l-Iackfort
Baakse Beek- Vorden
BaakseBeek-Medler
dal Lindense Laak
Konijnendijk
WillinksWeust
Boven-Slinge
Wooidse Veen
Baakse Beek
Nijkampsheide
Zumpe
Veluwe, div particulieren
Hoge Veluwe
Planken Wanbuis
(Oud Reemsterveld)
Zandenwoud
Hagenbeek
de Buzerd
Landgoederen Kallenbroek
Wilbrinksbos

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x

x
x
x
x
x
X

x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
x

Toelichting op de subsidiering: gebruik van de kaartsss

Van de Top-lijst gebieden staan alleen de natuurkernen op de kaart. Natuurkernen zijn
de terreinen waarin de natuurdoelen gehaald dienen te worden. Subsidieverlening voor
Top-lijstgebieden kan tevens verstrekt worden voor maatregelen die genomen moeten
worden in de omgeving om de gewenste natuurdoelen in de natuurkernen te halen.
Voor de natuurherstelgebieden geldt dat subsidie voor interne herstelmaatregelen alleen
verstrekt wordt in de op de kaart begrensde gebieden.
De subsidiabele anti-verdrogingsmaatregelen worden beschreven in PMJP subsidiekader
deel : artikel 1. 2.2 verdrogingsbestrij ding , de interne herstelmaatregelen zijn te vinden
in artikel 1.2.3. Milieumaatregelen in de natuur.
Uitvoering van complexe herstelprojecten vraagt een gebiedsproces, vormgegeven
binnen een projectmatige aanpak van de 38 PMJP gebieden. Dat geldt vooral voor antiverdrogingsprojecten. Daar wordt de complexiteit met name bepaald door hydrologische
maatregelen in beïnvloedingsgebieden, grondaankoop, kavelruil en soms noodzakelijke
bedrij fsverplaatsingen.
Bij deze projecten kunnen waterschappen en terreinbeheerders op basis van
herstelplannen subsidieaanvragen indienen voor de uitte voeren maatregelen.
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Eenvoudige herstelmaatregelen, meestal alleen binnen het natuurgebied te nemen, zijn
vaak eenvoudig te implernenteren en vereisen geen gebiedsproces. Het gaat dan
bijvoorbeeld om het herstel van heide of het verwijderen van een fosfaatverzadigde
bovenlaag. De betreffende terreinbeheerder kan voor dergelijke maatregelen los van een
gebiedsproces een aanvraag indienen. De kaart met natuurherstelgebieden geeft aan in
welke gebieden dat mogelijk is. Het PMJP subsidiekader geeft aan welke
herstelmaatregelen subsidiabel zijn.

uitvoeringsprogrammal ntegraal Natuurherstel 2007- 2013
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3 Prestaties bestuursovereenkomst 1 LG
Met het Rijk zijn inde bestuursovereenkomst afspraken gemaakt over de te behalen
prestaties. Onderstaand wordende prestaties weergegeven voor de aanpak van
verdroging via de Top-lijst verdroging en de overige natuurherstelgebieden.
3.1

Prestaties afgesproken in het 1 L
Op basis van de maatregelen die waterschappen en terreinbeheerders hebben gepland in
de natuurherstelgebieden en Top-lijst gebieden, is de totale financieringsbehoefte
geraamd voor de prestaties die in de bestuursovereenkomst ILG met het Rijk zijn
afgesproken.
Deze prestaties staan hieronder vermeld.
Prestatie ILG
(hectares)
verdroging

VHR
overig

natuurherstel

onderverdeling natuurherstel
wegnemen
Heideherstel fosfaatverzadiging

2429

432

182

200

2229

128

6

122

bodemherstel
rietmoeras
50

Naast bovenstaande prestaties is afgesproken:
dat er 30 km stil asfalt op de Veluwe zal worden aangelegd
dat er i proefproject met emissie-arme kalverstallen zal worden uitgevoerd.
3.2

Monitoring
Monitoring van de ILG-prestaties geschiedt aan de hand van kentallen voortkomend uit
de te subsidiëren projecten. Door binnen de projecten eveneens de uitvoering van de
maatregelen te monitoren kunnen op basis van modelmatig berekende effecten van
maatregelen effecten voorlopig worden beschreven.
Locaties met genomen maatregelen worden digitaal vastgelegd. Door de relatie tussen
maatregelen effect kunnen gerapporteerde prestaties en behandelde hectares vertaald
worden naar oppervlakte herstelde natuur.

3.3

Percentage opheffen totale beleidstekort
Volgens een ruwe schatting is inmiddels io% van de totale beleidsopgaaf milieutekorten
voor de EHS uitgevoerd. Met de uitvoering van de prestaties uit het ILG komen daar
enkele procenten Bij: bij bodemherstel niet meer dan 1%, bij het rietherstel ca 10%, bij
het opheffen van verdroging ca i%. De berekeningen zijn gebaseerd op de normkosten
verkregen op basis begrotingen van terreinbeheerders en waterschappen.
Herstel van natte natuur in deTop-lijstgebieden leidt tot herstel van ruim so % van de
actiegebieden van het WHP. DeTop-lijstgebieden zorgen ervoor dat de verdroging in circa
een derde deel van de EHS wordt opgelost.
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In onderstaande tabel staat per prestatietype aangegeven welke bijdrage dit
Uitvoeringsprogramma levert aan het opheffen van het totale milieutekort. Per
staafdiagram staat de totale oppervlakte gevoelig areaal weergeven, het areaal dat in
2007 reeds op orde was, de prestatie van het programma en het resterende beleidstekort.

indicatie mate van herstel door het Uitvoeringsprogramma
integraal natuurherstel
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60
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50
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resterende milieu tekort
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40
30
20
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Bijlage i: Selectie van gebieden
Om tot een selectie van gebieden te komen is op basis van beleidsuitgangspunten een
eerste keuze gemaakt. Vervolgens is deze keuze met de terreinbeherende instanties en de
waterschappen besproken op juistheid van die keuze, de mogelijke herstelmaatregelen
voor de gekozen gebieden en de uitvoerbaarheid daarvan.
ii.

Keuze op basis van beleidsuitgangspunten
Uit de nulmeting vande milieukwaliteit in de EHS blijkt, dat in grote delen van de EHS de
milieukwaliteit niet voldoet aan de minimumeisen van dein de Streekplanuitwerking
Kernkwaliteiten en omgevingscondities van de Gelderse ecologische hoofdstructuur'
vastgestelde natuurdoelen.
Voor herstelmaatregelen zijn maar beperkt middelen beschikbaar. Daarom is een aantal
gebieden geselecteerd waarin in onderlinge samenhang herstelmaatregelen worden
genomen. Deze selectie heeft plaatsgevonden op basis van het vastgestelde provinciale
beleid en het nationale en internationale natuurbeleid:
Deze prioriteiten zijn in volgorde van belangrijkheid:
1
2
3

4

Vogel- en Habitatrichtlijn (VHR) gebieden en NB-wet gebieden.
Natuurparels uit de provinciale gebiedsplannen natuur en landschap.
Actiegebied WHP - voor het thema verdroging en de overige prioritaire natuur.
Overig EHS.

De rijksprioriteiten in het ILG liggen bij de VHR gebieden, vooral omdat de
milieukwaliteit daarvan al in 2015 op orde moet zijn. Dat is slechts twee jaar na afloop
van deze ILG periode (2007-2013). De rijksoverheid heeft voor het realiseren van de
milieukwaliteit van de gehele EHS 2027 als deadline gesteld. Er is bij het opstellen van
het programma voor gekozen om alle VHR gebieden en NB-wet gebieden en de
natuurparels nader te bekij ken op de milieuproblemen die er spelen. Dit levert een
voorselectie van 130 gebieden.
1.2

Gezamenlijke diagnose

Van de geselecteerde 130 gebieden zijn de milieusituatie en de kansen op herstel
geïnventariseerd. Samen met de terreinbeherende organisaties en de waterschappen is
een globale check gedaan op de beleidstekorten milieukwaliteit EHS. Er bleek in grote
lijnen consensus te bestaan over de aarden omvang van de geschetste milieutekorten en
over de beleidsprioriteiten.
Verplicht onderscheid VHR en overig EHS

Vanwege de prioriteit bij het herstel van de VHR gebieden heeft het rijk afzonderlijke
afspraken in het ILG gemaakt over de programmering in VHR-gebied en natuurherstel in
de overige EHS. Qua oppervlakteverhouding is het beeld dan als volgt:
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Oppervlakteverhouding prioriteit

R -/

15%

•
•

HEl en parel

o parel

•

1.3

IAR

over

El -IS

Uit deze figuur blijkt dat
de oppervlakteverhoudingen sterk
beïnvloed worden door
de grote oppervlakte van
het VHR-gebied Veluwe.
Binnen de Veluwe zal
sterk de nadruk liggen
op de parels, zoals de
oude bossen, de meest
waardevolle heide- en
vennengebieden en de
stuifzanden.

Inventarisatie herstelmaatregelen
interne maatregelen (natte en droge natuurgebieden)
Met de terreinbeheerders en de waterschappen zijn de aard, omvang en kosten van de te
nemen herstelmaatregelen die zij binnen de prioritaire natuurgebieden de komende ILG
periode zouden kunnen en willen uitvoeren besproken. Uitgangspunt is dat de
financiering geregeld is Vanwege de beperkte middelen is hierbij geselecteerd op
ecologische urgentie en uitvoerbaarheid.
De door de externe partijen benoemde maatregelen staan vermeld in de fact-sheets.
De uiteindelijk opgenomen maatregelen zijn gelimiteerd door de hoeveelheid geld die in
het ILG beschikbaar is, namelijk 22 miljoen rijksfinanciering op een programmatotaal
van ca 48 miljoen.
Speciaal voor het Habitatgebied Veluwe is nog een beperkte reservepost meegenomen,
zodat ook terrein-eigenaren die in het voortraject nog niet benaderd zijn, nog kunnen
meedoen in het herstelprogramma.

externe maatregelen (natte natuurgebieden)
Een door het Rijk, IPO en de Unie van Waterschappen ingestelde °TaskForce verdroging"
heeft de aanpak van verdrogingsbestnjding tot nu toe geëvalueerd. De TaskForce
concludeerde dat de doelstellingen in Vierde Nota Waterhuishouding (NW4) te weinig
sturend waren. Het advies van deTaskForce was de bestrijding van de verdroging anders
aan te pakken door onder andere gebieden concreet aan te wijzen en deze te prioriteren in
een Top-lijst. Het rijk heeft het advies overgenomen.
Een gebied op de Top-lijst is als volgt gedefinieerd: Top-lijst gebieden omsluiten de
terreinen waarin de natuurdoelen dienen te worden gehaald alsmede de omgeving
waarin maatregelen moeten worden genomen die nodig zijn om de gewenste
natuurdoelen te realiseren.
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Bij het opstellen van de Top-lijst verdroging is uitgegaan van volledig en/of substantieel
herstel van een select aantal gebieden. Daarbij leidt de beperkte beschikbaarheid van
middelen tot een scherpe selectie van gebieden, maar niet tot aanpassing van de doelen.
Bij het uitwerken van externe maatregelen, in samenwerking met de waterschappen, is
rekening gehouden met schade bij agrariërs door wateroverlast en flankerende
maatregelen als kavelruil en boerderijverplaatsing. De resultaten van deze selectie en de
mogelijke maatregelen zijn opgenomen in de fact-sheets in de bijlage van dit
programma.
De Top-lijst verdroging is door het Rijk separaat van de bestuursovereenkomst ILG
goedgekeurd.
1.4

Check op uitvoerbaarheid
Bij het nemen van anti -verdrogingsmaatregelen speelt vaak een aantal onzekere factoren
een rol zoals grondverwerving, bedrijfsverplaatsing en bestuurlijke besluitvorming.
Vanwege de aard van de projecten en de hoge ambitie is een complex planvormingsproces
nodig voordat tot uitvoering kan worden overgegaan. Er is vooral geprogrammeerd
vanuit de beleidsprioriteiten, waardoor er veel projecten afhankelijk zijn van de
medewerking van externe partijen en in het bijzonder van het aankopen van grond en
bedrijven. Er is in deze gebieden een stevige inzet nodig vanwege de complexiteit van de
te nemen maatregelen.
Bij het herstel van bodemkwaliteit (opheffen van effecten van verzuring en vermesting)
zijn de projecten vaak direct uitvoerbaar. De ambities liggen lager vooral door het gebrek
aan geld: niet het gehele probleem hoeft in een keer te worden opgelost. Er is bij de
inventarisatie al flink geselecteerd op uitvoerbaarheid. Er zijn alleen projecten
geprogrammeerd op terreinen die al in bezit zijn van de terreinbeherende organisaties.
Voor dit onderdeel geldt: wanneer er geld is, kan de schop in de grond.
Deze projecten zijn dus relatief makkelijk realiseerbaar.
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Bijlage : Reserve Top-lijst

ç4-

iq

17
20
21
41
53
54
61
74
85a
85b
ggb

Kleiputten van Buren
Boezem van Brakel
Lieskampen
Doornspijk
Voorstonden-Leusveld
Den Bosch
Mosterdveen
beken rondom Vaassen
Renkumse Beek
Heelsumse beek
Bekendelle
101
Teesselinkven- Needse Achterveld
114 Zumpe
502 Vemderbroek
503 Gulbroek
509 Hoevenlakensebos
517 Aaltense Goor
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Bijlage 3: Kaart met Te
Toplijst anti-verdroging,
tevens natuurherstelgeb
Herstel milieukwalitiet
Toplijstgebied anti-verdr
Reserve toplijstgebied a
r7- 7.

Zoekgebied natuurherst
habitatgebied Veluwe (n

101
Neede

90
9f

95

----

106

-

-

106
Winterswijk

517

- -:
99bj'.
99

Culem borg

/

20

21

Zaltbommel

Bijlage
Nulmeting milieukwaliteit in de EHS
Inhoudsopgave:

Zuuxvormende depositie
1.2
Fosfaatverzadigde bodems
1.3 Verdroging
1.4 Nutriëntengehalte oppervlaktewater
1.5
Geluidsbelasting
1.1
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24
28
30
45
49

Nulmeting milieukwaliteit in de EHS

Als basis voor het bepalen van de milieukwaliteit is het deel van de EHS genomen
waarvoor in de Streekplanuitwerking'Kernkwaliteiten en omgevingscondities van de
Gelderse ecologische hoofdstructuur' vlakdekkend natuurdoelen zijn vastgesteld. Dit
zijn tevens de gebieden die in aanmerking komen voor een beschikking uit de
Subsidieregeling Natuurbeheer (SN). Er is gewerkt met de begrenzingen uit het
Gebiedsplan Natuur en Landschap uit 2006.
Een groot deel van de EHS bestaat uit een afwisseling van natuurelementen en
landbouwgrond. Deze gebieden zijn buiten beschouwing gebleven. De reden hiervoor is
dat het alleen in en rondom bestaande en nieuwe natuurterreinen het in de rede ligt om
milieumaatregelen te nemen. In gebieden waarde functie natuur en landbouw
onderling verweven zijn, wordende milieucondities mede afgestemd op de functie
landbouw. De nog niet begrensde extra EHS hectares in de Robuuste verbindingszones
zijn in de berekeningen niet meegenomen. Wanneer daar natuurdoelen worden
geformuleerd die aanpassing van de milieukwaliteit vereisen, dan zal de beleidsopgaaf
naar rato toenemen.
De EHS die is geselecteerd beslaat in totaal ongeveer is .00o hectare.
Binnen de EHS natuur, worden de volgende beleidscategoriën onderscheiden:
Habitat-richtlijn gebied:
ioi000 hectare
Overige EHS:
53600 hectare, waarvan 8700 ha natuurparels
De Vogelrichtlijngebieden voor zover ze niet samenvallen met de Habitat-gebieden zijn
buiten beschouwing gelaten bij het definiëren van de beleidstekorten.
Voor het benoemen van de milieukwaliteit is een keuze gemaakt voor de volgende
indicatoren:
Stikstofdepositie
Verzuringsgevoeligheid bodem
Fosfaatgehalte bodem
Mate van verdroging
Vermesting van het oppervlaktewater
Geluidsbelasting voor de grote eenheden natuur
Per indicator zijn aparte kaarten gemaakt die de huidige situatie weergeven. Alleen voor
de vermesting van het oppervlaktewater is geen provinciedekkend beeld beschikbaar op
basis van meetresultaten. Wel is er in 2002 ten behoeve van de Reconstructieplannen een
modelmatige berekening uitgevoerd. De waterschappen zullen binnenkort wèl met een
gebiedsdekkend beeld gebaseerd op metingen komen. Op basis daarvan zullen eventuele
maatregelen in het kader van de Kaderrichtlijn Water worden uitgevoerd.
1.1

Zuurvormende depositie

Wat is het probleem?
De zuurvormende depositie is afkomstig van verbrandingsprocessen in de industrie,
scheepvaart en elektriciteitscentrales (NOx, S02) het verkeer (vooral NOx) en de
landbouw (ammoniak). Ammoniak is weliswaar basisch maar wordt in de bodem alsnog
omgezet in salpeterzuur.
In de bodem kan het zuur geneutraliseerd worden door aanwezig buffermateriaal, met
name kalk. De zuurgraad van de bodem blijft dan behouden, maar er lost wel steeds meer
kalk op. Omdat de zuurgraad van de bodem niet verandert, is de invloed van de depositie
van zuurvormende stoffen op het bodemleven en de plantengroei in deze goed gebufferde
bodems beperkt.
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Waar speelt het probleem?
Ongeveer de helft van de Gelderse natuur: 80.000 hectare bestaat uit deze
verzuringsgevoelige bodems. Deze komen vooral voor op de hoge gronden van de Veluwe,
Montferland en enkele hogere delen van de Achterhoek. (zie kaart i).
In voor verzuring gevoelige bodems, de naam zegt het al, is weinig of geen kalk
aanwezig. De zuurgraad daalt relatief snel: i pH waarde per zo jaar of sneller of dan een
minimale Al/Ca ratio hebben van i, bij een zuurbelasting in die periode van gemiddeld
5000 mol per jaar 1 . Deze verzuring gaat zo ver door, dat ook andere stoffen gaan
oplossen, zoals aluminium. Uit metingen van het provinciaal bodemmeetnet blijkt (zie
kaart 4, p.33) dat de aluminiumconcentratie in het bodemvocht op de droge zandgronden
vaak al flink oploopt tot ruim een factor io tot 40 hoger dan de toetsingswaarde van 0, 2
mg/l).
Voor alle natuurdoeltypen zijnde maximaal toelaatbare depositieniveaus vastgesteld: de
zogenaamde kritische waarden. Wanneer de depositie boven die waarde uitkomt, is de
kans reëel dat uit het betreffende stuk natuur op den duur soorten zullen verdwijnen.
De mate waarin de kritische waarde door actuele depositie (kaart 2) wordt overschreden,
de overschrijdingswaarde, is weergegeven in kaart 3.

Intermezzo:
Aluminium is voor veel planten en dieren giftig. Wanneer er veel aluminium oplost heeft
dit grote gevolgen voor de natuur. Grote bodeminsekten en geleedpotigen verdwijnen,
zodat de strooiselafbraak komt stil te staan. De dieren van die bodemdieren leven
verdwijnen ook (nachtegaal). Veel mycorrhiza paddestoelen verdwijnen en de vitaliteit
van bomen, waarmee de schimmels in symbiose leven, neemt daardoor ook af. Van vaak
zeldzame plantensoorten stervende kiemplanten door aluminiumvergiftiging 2 . Bekend
is ook het effect van de windeieren" van koolmezen die broeden op kalkioze delen van de
Veluwe.
Voor mensen is het allemaal wat minder dramatisch: het zure Veluwse grondwater
wordt eerst van aluminium ontdaan door het over een kalkbed te leiden. In de
Achterhoek zijn de bodems vaak wat kalkrijker. Daar lost door de buffering extra in de
bodem op. Het zeer harde grondwater Dh 28 wordt eerst onthard, zodat het de
consument niet schaadt. Vooral in de bosranden kan daar het aluminiumgehalte echter
ook sterk oplopen.

Situatie en trend
In de huidige situatie ( gegevens 2001) is in 83% van de gebieden met hoofdfunctie natuur
in de EHS (ca 155.000 ha) de zuurvormende depositie (meest ammoniak en NOX) te hoog.
De depositie is daarbij meestal zoo tot 300% meer dan wat maximaal toelaatbaar is. Door
een aantal emissiebeperkende maatregelen: mestinjectie, meststoffenwet,
ammoniakwet en de AMvB huisvesting, de zonering intensieve veehouderij en de
verplichtingen vanuit de IPPC-richtlij n is de trend, dat de ammoniakdepositie op de
natuurgebieden afneemt.

W. de Vries e. a. "kwetsbaarheid van de Nederlandse bodem voor verzuring", Wageningen, 1989
Bobbink,
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Kaart 3
Overschrijdingsfactor kritische depostie
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Uit berekeningen van
Alterra3
blijkt dat bij
Overschrijdingsfactor
kritische depositie in hectares
uitvoering van de in 2002
per klasse
bekende maatregelen de
verwachting is dat in 2015
120000,0
in ca. de helft van de
__________
natuurgebieden de
1 00000.0
- - _________
depositie voldoende is
gedaald. Overigens vinden
Slecht
>3
_________
Q
80000.0
er nog steeds
Q Matig 2553
60000,o
beleidswijzigingen plaats
U Redelijk l-<2
die de toekomstige emissie
40000,0
•Coed <
beïnvloeden.
CL
0
Bedrijfsverplaatsingen van
20000,0
intensieve veehouderijbedrijven
zullen lokaal wel
0,0effect op de depositie
hebben, maar deze waren
10
tot en met 2005 nog niet
uitgevoerd. Stimulering
van bedrij fsbeëindigingen
via de ruimte voor ruimte
regeling heeft wel enig effect gehad. In het genoemde Alterra rapport is berekend dat het
maximale effect op de lokale/regionale depositie is niet vastgelegd.

Maatregelen
De afgelopen jaren zijner een aantal generieke maatregelen genomen om de stikstof
emissie terug te brengen (zie hierboven). De verwachting is dat in de minder gevoelige
natuur de stikstofdepositie in 2015 op of onder de kritische depositie terechtkomt. In de
kwetsbare natuur, dit is eigenlijk alle natuur op de voor verzuring gevoelige bodems, zal
de belasting nog steeds te hoog zijn. Er zijn aanvullende generieke maatregelen nodig
om de depositie verder terug te brengen.
Gebiedsgericht zijn er echter ook een aantal maatregelen nodig en mogelijk. Daarbij is er
onderscheid tussen emissiebeperkende maatregelen (plaatsing luchtwassers) en
effectgerichte maatregelen gericht op het ecologisch herstel van verzuurde bodems.
Zonering en bedrijfsverplaatsing
Rond de meeste kwetsbare gebieden zijn in het kader van de reconstructie intensieve
veehouderij zones (extensiveringsgebieden) aangewezen waarbinnen strikte
uitbreidingsbeperkingen gelden. Het emissiearm maken van deze zones wordt
gestimuleerd door het subsidiëren van bedrijfsverplaatsingen.

3

Gies. T.J.A. Bleeker; A.: Milieuanalyse Reconstructiegebied Gelderland en Utrecht-oost Alterra
rapport 535
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De verplaatsingsregeling geldt alleen voor intensieve veehouderij, terwijl ca. de helft van
de stalemissies door melkveehouderij plaatsvinden. Ook het verplaatsen van
melkveehouderijen kan daarom soms zinvol zijn. In die gevallen waarde
melkveehouderijen in de nabijheid van de Habitat-richtlijngebied zijn gelegen, kunnen
ook deze bedrijven te maken hebben met uitbreidingsbeperkingen. Waarde
meikveehouderijbedrijven niet alleen met hun stallen nabij kwetsbare natuur liggen,
maar met hun huiskavel tevens in een hydrologisch beïnvloedingsgebied is ook vanuit
het oogpunt van anti-verdrogingsmaatregelen bedrijfsverplaatsing gewenst.
Stimulering emissiebeperking
Bij de verschillende vormen van intensieve veehouderij waarvoor de AMvB huisvesting
binnenkort van kracht wordt, neemt tot 2010 de stalemissie met circa o% af. Bovendien
wordt het voor IPPC plichtige bedrijven verplicht om vanaf oktober 2007 de best
beschikbare techniek toe te passen (luchtwassers) op nieuwe stallen.
In de Agrarische Enclave Elspeet tJddel is een apart traject ingezet voor het ontwikkelen
van emissie-arme kalverstallen. Voor kalverstallen zijn nog geen emissie-arme
stalsystemen beschikbaar, anders dan de relatief dure chemische luchtwasser. De
kalverhouderij valt ook niet onder de AmvB huisvesting. Naar verwachting komen er op
termijn ook andere technieken beschikbaar. Dan is ook te verwachten dat erop termijn
een ook voor de kalverhouderij een emissiefactor in de AmvB wordt vastgesteld.
Gedeputeerde Staten willen bevorderen dat er een grootschalige proef met (goedkope)
emissiearme stalsystemen komt Voor de kalverhouderij In overleg met het ministerie
van VROM zal worden bevorderd dat er een uitgebreide proef zal worden uitgevoerd, waar
een aantal bedrijven aan kunnen deelnemen. Voor het ministerie van VROM is het niet
noodzakelijk dat al deze proefbedrijven in de enclave liggen, maar de provincie zal daar
wel op aandringen. De gebiedsmakelaar Veluwe zal bevorderen dat er zo veel mogelijk
deelnemers uit de Agrarische Enclave tiddel-Elspeet zich aanmelden. De gedachte
hierachter is dat wanneer een aantal grote bedrijven meedoen het experiment op zichzelf
al een zekere emissiereductie oplevert. Een voordeel van deelname in een experiment is
bovendien, dat het dan mogelijk is om alle extra kosten te laten vergoeden.
Wanneer van de experimentele stallen is vastgesteld tot welke emissiereductie zij leiden
ten opzichte van de traditionele stallen, zal Gedeputeerde Staten bevorderen dat voor de
kalverhouderij een emissiefactor wordt opgenomen in de AMvB huisvesting. Bij opname
van een emissiefactor in de AMvB huisvesting is vervolgens sprake van een
overgangstermijn van tien jaar, waarbinnen alle stallen moeten worden omgebouwd.
Bij nieuwbouw moeten al wel emissiereducerende voorzieningen worden aangebracht
die voldoen aan de eisen uit de AMvB. Dit alles leidt er dan toe dat ongeveer tien jaar na
het succesvol afsluiten van de proef alle stallen emissiearm zijn, zowel binnen als buiten
de Agrarische Enclave Uddel-Elspeet. Wanneer de kalverhouderij binnen en buiten de
Enclave te maken heeft met dezelfde verplichting tot het produceren in emissie-arme
stallen, valt het concurrentienadeel van de Enclave ten opzichte van producenten elders
in Nederland weg.
De kosten van het ondersteunen van de ontwikkeling van emissie-arme kalverstallen
zijn opgenomen in de programmering van het PMJP 2007-2013.
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Effectgerichte maatregelen verzuurde bodems
Al een twintigtal jaren worden erop beperkte schaal bodemherstelmaatregelen in
natuurgebieden genomen. Op basis van een landelijke inventarisatie door het IKC-LNV
kan globaal gesteld worden dat in ca. 5% van de oppervlakte verzuringsgevoelige natuur
herstelmaatregelen zijn genomen waardoor voorlopig de buffercapaciteit weer op het
gewenste niveau is.
Het gaat dan vooral om plaggen van heide en aanvullend bekalken, om het verwijderen
van opgehoopt niet verteerd strooisel en aanvullend bekalken, om het uitbaggeren van
verzuurde en vermeste vennen en het bekalken van het beïnvloedingsgebieden van die
vennen. Een inventarisatie en digitalisatie van uitgevoerde herstelprojecten zal het
komende jaar worden uitgevoerd, zodat een beter beeld verkregen kan worden van de
resterende beleidsopgaaf.
1.2

Fosfaatverzadigde bodems

Wat ishet pro bi eem?
In natuurlijke systemen is fosfaat beperkt aanwezig en grotendeel vastgelegd in moeilijk
oplosbare verbindingen. Fosfaat is dan vrijwel altijd beperkend voor de plantengroei. Op
landbouwgrond wordt de beschikbaarheid van fosfaat vergroot door te bemesten. Het
fosfaatgehalte is dan zodanig dat het fosfaat geen beperkende factor is voor de groei van
planten.
Er is sprake van fosfaatverzadiging wanneer tenminste 25% van het aanwezige fosfaat in
direct beschikbare vorm is opgelost. In dat geval spoelt fosfaat gemakkelijk uit naar
grond- en oppervlaktewater. In vrijwel alle landbouwgrond is door de historische
bemesting sprake van een fosfaatverzadigde bodem.Voor het realiseren van
natuurdoelen op voormalige landbouwgrond zal er dus vrijwel altijd fosfaat moeten
worden afgevoerd.
Hoe groot is het probleem?
In de Milieuanalyse Reconstructiegebied Gelderland en Utrecht Oost (Alterra 2002
rapport nr. 535) is een modelmatige benadering gemaakt van de
fosfaatverzadigingsgraad van de bodem. Op basis van het provinciale bodemmeetnet is
eveneens een beeld verkregen van de fosfaatverzadiging dat grotendeels overeenkomt
met de berekeningen van Alterra. Daaruit blijkt dat in alle drogere landbouwgronden er
sprake in van een fosfaatverzadigde bodem (zie kaart). Wel is de verzadigingsgraad in de
Gelderse Vallei aanzienlijk hoger dan in de Achterhoek. Alleen bij hoge
grondwaterstanden blijft fosfaat mobiel en spoelt uit. In dergelijk natte gronden is de
fosfaatverzadiging een stuk lager of zelfs afwezig.
In vrijwel alle nieuwere natuurgebieden is door de bemesting in het verleden het
fosfaatgehalte veel te hoog om de natuurdoelen te realiseren. Alleen waar het natuurdoel
bestaat uit voedselrijke natuurtypen, zoals in de meeste uiterwaarden, is de
fosfaatverzadiging minder een probleem.
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In de EHS is in totaal ongeveer 28000 hectare voormalige landbouwgrond aanwezig die
fosfaatverzadigd is. Of was, want inmiddels zijn er al vele honderden hectaren afgetopt.
Een exacte inventarisatie van de oppervlakte "afgetopte"natuurgrond is nog niet
beschikbaar. Een inventarisatie van door DLC uitgevoerde projecten en i. h.k.v. het OBN
programma uitgevoerde projecten moet nog worden uitgevoerd, zodat de
uitgangssituatie 2006 achteraf kan worden vastgelegd. Hieronder een overzicht van de
mate van fosfaatverzadiging in de gehele EHS.
Maatregelen
Fosfaatverzadiging
(in ha per verzadigingsklasse)
120000
100000
in

U zeer slecht>=5o%

80000
60000______________

slecht < 25<50%
0 matig 10 = <<25%

40000

•goed<io%

20000

QJ

'1)

100

0W

*

Verschralen
De traditionele methode is een
graslandbeheer waarbij niet
wordt bemest, maar met het
gras wel nutriënten worden
afgevoerd. In fosfaatrijke,
maar niet verzadigde bodems
is daarmee op acceptabele
termijn resultaat te bereiken.
Afhankelijk van de
fosfaatverzadigingsgraad kan
het echter decennia duren,
totdat er zoveel fosfaat is
afgevoerd, dat de vegetatie
reageert op de voedselarmere
omstandigheden en het
gewenste bloemrijke of
schrale grasland ontstaat.

Aftoppen
De laatste jaren wordt daarom steeds vaker de fosfaatrijke bouwvoor verwijderd als
inrichtingrnaatregel bij functiewijziging van agrarisch grasland naar natuur. Dit
"aftoppen" leidt in veel gevallen snel tot de gewenste fosfaatarme situatie.
In feite is alle voormalige landbouwgrond dusdanig fosfaatverzadigd, dat aftoppen kan
overwogen.
Er is wel altijd gedetailleerd bodemonderzoek nodig alvorens de keuze voor aftoppen
gemaakt wordt. Wanneer ook onder de bouwvoor de bodem nog fosfaatverzadigd is heeft
aftoppen geen zin. Eveneens is archeologisch onderzoek nodig, om vernieling van
archeologische waarden te voorkomen.
Aftoppen is vooral zinvol wanneer tegelijkertijd ook de verdroging in een terrein
aangepakt wordt. Aanwezige zaden van kenmerkende soorten uit schraalgrasland, heide
en/of blauwgrasland zullen dan namelijk kiemen. Vinden zij geen geschikte
omstandigheden, dan verdwijnen ze weer. De zaadbank kan maar een keer benut
worden. In praktijk is er daarom een sterke relatie tussen aanpakken van
fosfaatverzadiging, verdroging en de inrichting van nieuwe natuur.
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Uitmergelen
Daarnaast is het mogelijk, de bodem uitte putten: "uitmergelen". Door eenzijdige
bemesting (met kalk (mergel)) en het oogsten van het gewas wordt dan versneld fosfaat
afgevoerd. In kasproeven blijkt dit een goede optie, in beperkt gedocumenteerde
veldproeven zijn ook al aansprekende resultaten geboekt. Waar aftoppen niet aan de orde
is zal deze maatregel steeds vaker gebruikt worden. Recente veldexperimenten in
Brabant (De levende natuur 2007 nr i). Laten zien dat bekalken in combinatie met een
kali-gift leidt tot extra afvoer van fosfaat via het geoogste gewas.
1.3

Verdroging

Wat is het probleem
Gelderland hanteert de definitie voor verdroging zoals die in NW4 is beschreven.
Een gebied is verdroogd als aan dat gebied een natuurfunctie is toegekend en de
grondwaterstand in dat gebied onvoldoende hoog is danwel de kwel onvoldoende sterk is
om bescherming van karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische waarden
waarop de functietoekenning is gebaseerd, in dat gebied te garanderen. Een gebied met
een natuurfunctie wordt ook als verdroogd aangemerkt als ter compensatie van een te
lage grondwaterstand water van onvoldoende kwaliteit moet worden aangevoerd.
Verdroging is dus altijd gerelateerd aan gebieden met bestaande natte natuur. Als in de
landbouw een tekort aan water optreedt, valt dat onder de definitie vochttekort.
Rijksdoel
In het NW4 staat de doelstelling van verdroging geformuleerd als een reductie van de
verdroging met 40 % in 2010 ten opzichte van 1985.
Uit evaluaties van de verdrogingsbestrijding is o. a. gebleken, dat de landelijke
verdrogingsdoelstelling (40% herstel in 2010 en op langere termijn het bereiken van
gewenste milieucondities voor de EHS) door betrokken partijen in Nederland
verschillend wordt uitgelegd en slecht aansluit bij het gebiedsgerichte beleid en het
waterbeleid. Bovendien is onzeker of de doelstelling 2010 haalbaar is met de beschikbare
middelen. Van deze doelstelling gaat dus weinig inspiratie en/of sturing (meer) uit.
In de Decembernota 2005 en in het Rijksmeerjarenprogramma Vitaal Platteland (RMJP) is
daarom bepaald dat de landelijke doelstelling in 2006 wordt herijkt via een lijst
gebieden, waar Rijk en provincies (en regionale partijen) zich aan verbinden en waarover
ze afspraken maken t.a.v. doelen, prestaties en middelen. In het kadervan het
inversteririgsbudget Landelijk Gebied (ILG) is daar verder vorm aangegeven. De 40 %
doelstelling wordt verlaten. Er vindt prioritering plaats naar gebieden conform het
advies van de Task Force verdroging
Doelstellingen Provincie Gelderland; WHP 3
In het derde waterhuishoudingsplan Gelderland heeft een gebied de functie natte natuur
gekregen als het terrein reeds als natuur in gebruik is en als er voor dat gebied in het
Gebiedsplan natuur en landschap Gelderland' meer dan 75 % natte natuurdoelen zijn
aangegeven. Dit onderscheid is vooral gemaakt voor een onderscheid in doorwerking
naar de bestemmingsplannen, In de bestemmingsplannen dienen deze gebieden als
natte natuur te worden aangemerkt. In de overige delen van de Ecologische
hoofdstructuur kan ook natte natuur aanwezig welke als verdroogd kan worden
aangemerkt. De oppervlakte verdroogd volgens het WHP is dan ook kleiner dan de
oppervlakte verdroogd zoals die volgt uit de natuurdoelen van het gebiedsplan. Voor de
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Kaart 6
Verdroging natte natuur binnen EHS
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1

natuur bepaald. Dat betekent dat in de gebieden waar verdrogingsgevoelige natuur
binnen één kaartvlak van het natuurgebiedspian voorkomt met niet gevoelige natuur, de
oppervlakte van dat vlak is gecorrigeerd voor het percentage verdrogingsgevoelige
natuur.
Trend
Uit de "evaluatie
verdrogingsbestrij ding Provincie
Gelderland 2003" blijkt dat slechts in
3 % van de verdroogde gebieden
volledig herstel is opgetreden.
Verder zijn er wel veel
herstelprojecten uitgevoerd. Deze
leidden wel tot enig herstel maar niet
volledig.

Verdroogde natuur
netto oppervlakte in hectares
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Binnen een natuurterrein zijn er
mogelijkheden om door het dempen
van sloten en het plaatsen van
stuwen water vast te houden. Het
succes van deze maatregelen zal
mede afhangen van de ligging van
het terrein: is het te isoleren?
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Dikwijls is nog grondverwerving nodig om het terrein af te ronden en een optimale
inrichting tot stand te brengen. Zoals ook hierboven opgemerkt, is er dus een sterke
relatie tussen bestrijden van verdroging en inrichten van nieuwe natuur.
Vasthouden van water kan tot gevolg hebben dat de kwaliteit van het bodem water
verandert, met name via verdringing van grondwater door regenwater. Er ontstaat dan
verzuring en verlies van natuurwaarden.
Bij de inrichting van terreinen zal hier terdege rekening meer moeten worden gehouden.
Aanvoer van water via oppervlaktewater of door het oppompen van grondwater kan een
oplossing zijn, maar leidt tot een kwetsbaar en onnatuurlijk watersysteem. Bovendien is
de kwaliteit van aangevoerd oppervlaktewater vaak beneden de maat.
In enkele situatie zal het kappen van bosopstanden direct bovenstrooms van of binnen de
verdroogde gebieden bijdragen aan herstel door de verminderde verdamping. Dit speelt
vooral rondom vennen.
Een nogal specifieke vorm van verdroging doet zich voor in het rivierengebied. Daar
treedt in oude rivierarmen steeds verdergaande verlanding op. Dit wordt versterkt
doordat het rivierbed zich nog steeds insnijdt en de oude arm dus steeds verder verdroogt.
De rietmoerassen verruigen en verbossen. Door het ontbreken van rivierdynamiek
ontstaan er geen nieuwe rivierarmen dus de natuurlijke successie kan niet spontaan
opnieuw beginnen. Zonder ingrepen wordende gebieden steeds minder geschikt voor de
natuurdoelen waarvoor ze welzijn aangewezen. Herstelmaatregelen bestaan
voornamelij kuit het "terugdraaien" van de successie door het afgraven van de verruigde
rietvelden in combinatie met het vasthouden van water. Deze maatregel is recentelijk
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door Staatbosbeheer in de Gelderse Poort op een beperkte oppervlakte uitgevoerd en zal op
grotere schaal gaan plaatsvinden.
extern

Verdroging is grotendeels ontstaan doordat de waterhuishouding in de jaren 6o en 70
volledig is gericht op het voorkomen van wateroverlast voor de landbouw. Een klein deel
van de verdroging is een gevolg van grondwateronttrekking. Maatregelen voor herstel
zijn veelal de inverse van die in de tweede helft van de vorige eeuw zijn uitgevoerd. Het
gaat dan om maatregelen die er voor zorgen dat water langer in gebieden wordt
vastgehouden en de waterpeilen in de waterlopen en de omgeving daarvan verhogen
zoals slootbodemverhoging, herprofilering en/of verleggen van watergangen, aanleg
van stuwen, dempen van sloten etc. Soms is wateraanvoer van belang. Om de effecten
van verdroging in het bodemprofiel te verwijderen zullen terreinen in meer of mindere
maten (gefaseerd) moeten worden afgeplagd.
Ineen aantal situaties kan het wenselijk zijn dat grondwateronttrekkingen worden
gereduceerd. Dat kan door aanvoer en infiltratie van water van elders dan wel door
allocatie van de grondwateronttrekking.
Binnen de invloedssfeer van veel natuurgebieden zijn landbouwbedrijven gelegen. De
uitvoering van maatregelen gericht op een vernatting van de bodem zodanig dat de
natuur geheel kan herstellen, kan vernatting van agrarische percelen tot gevolg hebben.
Een aantal ondernemers zal een nattere situatie in combinatie met vergoedingen voor
agrarisch natuurbeheer zien als een verbrede bedrijfsontwikkeling. Niet voor alle
agrariërs is het ontvangen van schadevergoeding en het overgaan tot een extensievere
bedrijfsvoering acceptabel. Om projecten van natuurherstel in de streek acceptabel te
maken dient kavelruil ook als maatregel te worden beschouwd die een onlosmakelijk
onderdeel vormt van anti-verdrogingspakket.
Er zijn ook situaties waar huiskavels direct grenzen aan het natuurgebied. Vergoeding
van de natschade biedt dan geen perspectief. Voor die situaties is bedrijfsverplaatsing
gewenst.
1.4

Nutriëntengehalte oppervlaktewater

Wat is het probleem
Het gehalte aan voedingsstoffen (nitraat en fosfaat) in oppervlaktewateren bepaalt
(mede) het voorkomen van planten en dieren in het water en op de oever. Bij te hoge
fosfaatgehaltes in het oppervlaktewater kan overmatige groei van algen optreden
(algenbloei). Algenbloei is ongunstig voor het voorkomen van veel planten en dieren in
het water. Wanneer voedselrijk oppervlakte water een benedenstrooms gelegen
natuurgebied overstroomt, treedt ongewenste eutrofiëring van het natuurgebied op.
Voor oppervlaktewateren is een basiskwaliteit benoemd: een set normen waaraan ieder
water zou moeten voldoen. Wateren met een speciale ecologische doelstelling (SEDwateren) en wateren van het hoogste ecologische niveau (HEN-wateren) moeten voldoen
aan strengere normen omdat de ecologische waarde van deze wateren afhankelijk is van
een goede waterkwaliteit. Ook voor oppervlaktewateren die invloed hebben op
voedselarme natuurgebieden is het van belang dat maatregelen worden genomen om de
voedselrijkdom van het water terug te dringen.
De maatregelen op het gebied van waterkwaliteit zijn verder uitgewerkt in het WHP. De
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implementatie van de KRW zal op enkele punten, waaronder eutrofiërende stoffen,
leiden tot een strengere normstelling.
1-10e groot is het probleem?
In het kader van de voorbereiding van de Reconstructieplannen is door Alterra
modelmatig de nutriëntenstroom in het oppervlaktewater berekend. Er zijn op dit
moment geen provinciebrede meetgegevens beschikbaar. In het kader van de uitwerking
van maatregelenpakketten voor het de Kaderrichtlijn water wordt door de
waterschappen in 2006 een provinciebreed monitoringprogramma gestart, waardoor in
de toekomst de waterkwaliteitsgegevens wel beschikbaar zijn.
Uit de Alterra (Alterra 2002 rapport nr. 535) gegevens blijkt dat vrijwel overal in de
provincie het oppervlaktewater te zwaar belast wordt met voedingsstoffen. Op dit
moment voldoet alleen een aantal HEN-beken aan de oost- en zuidkant van de Veluwe en
op het Winterswijks plateau aan de basiskwaliteit.
De belangrijkste oorzaken zijn: uit- en afspoelen van meststoffen vanuit het agrarische
gebied naar het oppervlaktewater, effluentlozingen en overstorten, en inlaat van
rivierwater in regionale wateren.
Trend
Het fosfaatgehalte van het oppervlaktewater neemt af onder invloed van de lagere
bemesting en het opheffen van overstorten. Uit prognoses voor 2015 van Alterra blijkt dat
de belasting ook dan nog ruim boven de norm zal zijn, tenzij er aanvullende maatregelen
genomen worden.
Maatregelen, intern extern
In het kader van de aanpak verdroging in het soms mogelijk om ook tot scheiding van
vuil en schoon water te komen. Deze maatregel wordt dan onder aanpak verdroging
benoemd en niet apart geprogrammeerd voor waterkwaliteit.
Maatregelen gericht op voorkomen van afspoeling naar het oppervlaktewater zijn alleen
in het kader van maatregelen reconstructie geprogrammeerd. Er zijn in het kader van het
Uitvoeringsprogramma Integraal natuurherstel geen extra maatregelen aan toe
gevoegd.
Voor enkele HEN wateren worden nog maatregelen uitgevoerd. Voor een deel via de
reconstructieprogramma's. De provincie zet wel in op de aanpak van puntbronnen. Voor
2009 zijnde riooloverstorten die nu nog uitkomen op HEN-wateren volledig gesaneerd.
Daarnaast wordt ingezet op sanering van overstorten bij kwetsbare wateren (SEDwateren, EVZ) en op de bouw van een extra fosfaatverwijderende zuiveringstrap op
RWZI's lozend op kwetsbare wateren. (Dat hier wordt gesproken over sanering van SEDoverstorten en een extra trap op de RWZI's is voor de volledigheid. De rijksbijdrage
hiervoor komt niet uit de "milieukwaliteit EHS" maar uit de reconstructie gelden).
De sanering van overstorten en de verbeterde zuivering van de RWZI's zijn maatregelen
in het kader van de reconstructie en zijn vooruitlopend op de KRW en zullen hier niet
verder worden behandeld.
De mogelijkheid tot het aanpakken van diffuse verontreinigen is verder afhankelijk van
het generieke Rijksbeleid.
In het kader van de uitwerking van de Kaderrichtlijn Water worden meer
kwaliteitsverbeterende maatregelen voorbereid. Mede daarom zijn er nu in het ILG geen
verdere maatregelen meegenomen.
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Kaart
Geluidsbelasting in de EHS
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1.5

Geluidsbelasting

Aarden omvang problematiek
In het rapport "Hoe stil zijnde Gelderse stiltegebieden? Gevolgen voor monitoring en
beleid" (provincie Gelderland, 2002) is het tot dusver gevoerde beleid met betrekking tot
stiltegebieden geëvalueerd. Uit geluidberekeningen (specifiek voor stiltegebieden, met
het rekenmodel RURIS uitgevoerd) bleek in alle 8 stiltegebieden de stilte onder druk te
staan; van het totale areaal aan stiltegebied (32.000 ha.) bleek ca. 25% een
geluidbelasting boven de richtwaarde van 40 dB(A) te hebben; dus rond 8.000 ha.
voldeed niet (meer) aan de stiltenorm. Uit belevingsonderzoek (door Alterra uitgevoerd)
bleek bovendien de behoefte aan rustige c.q. stille (recreatie)gebieden groot te zijn.
Ondanks de toenemende bedreigingen voor de nog bestaande stilte- of stille gebieden,
wil Gelderland de huidige akoestische kwaliteit van met name de grote eenheden binnen
de provinciale EHS, en de kernkwaliteit'rust' van de waardevolle provinciale
landschappen, behouden en waar mogelijk versterken. Dit door toepassing van het
beginsel 'standstill/ step forward'. Een belangrijke en als kosteneffectief aan te merken
maatregel vormt daarbij de toepassing van stil asfalt op provinciale wegen.
Het beleid voorstiltebescherming van de provincie Gelderland
In de recent vastgestelde Gelderse omgevingsplannen (Gelders Milieuplan, het
Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan en het Streekplan) zijn expliciet een aantal
beleidsvoornemens opgenomen voor de stiltebescherming. Zo kent het streekplan een
paragraaf- met bijbehorende themakaart Stilte -'ruimtelijk beleid voor stilte'. En is als
uitvloeisel van zowel het Milieuplan als het Verkeersplan een zogeheten
Leefomgevingsoffensief opgesteld. In aansluiting op het Milieuplan is in het streekplan
gekozen voor koppeling van het beleid voor stilte aan dat voor de natuur. Vandaar het
vaststellen
van zogeheten 'stiltebeleidsgebieden' naast de reeds bestaande' stiltegebieden'; het
grootste deel van deze typen gebieden ligt op de Veluwe (zowel het VHR-gebied als het
EHS-gebied, als het Centraal Veluws natuurgebied als het Nationaal Landschap Veluwe);
behoud en herstel van de akoestische kwaliteit vormt voor dit kwetsbare gebied een van
de expliciet benoemde provinciale beleidsdoelen.
Kostenraming van de herstelmaatregel 'toepassing stil asfalt'
Voor de Veluwe zou in beginsel op maximaal 300 km. (provinciale) weg stil asfalt
toegepast kunnen worden. Gezien de daarvoor benodigde meerkosten moet geprioriteerd
worden. Dit voorstel geeft prioriteit aan die provinciale wegvakken die directe
akoestische invloed hebben op de geluidbelasting in de bestaande' stiltegebieden'; deze
prioritering leidt tot het aanpakken van ca. 30 kilometer weg, in een periode van 7 jaar
(2006-2013) 4 . Op basis van nu bekende praktijkcijfers leidt dit tot (meer)kosren ter
grootte van ca. 3 mln. euro. De helft daarvan te financieren via ILG-middelen (i,5 mln.
Euro), de andere helft via provinciale LOO-middelen (LOO staat voor
Leefomgevingsoffensief). Het gaat hier overigens uitsluitend om het financieren van
additionele kosten, te maken bij toepassing van stil asfalt in het kader van het reguliere
onderhoudsprogramma voor provinciale wegen.
Zie bijlage: kaart met geluidbelasting stiltebeleidsgebieden
4

indicatie van aan te pakken wegvakken: N 344 (Apeidoorn-Nieuw Milligen). N 786 (Dieren-Beekbergen), Ng
(Epe-Nunspeet) en N 310 (Nunspeet-Uddel)
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