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Samenvatting
De studie waterhuishouding Noord-Veluwe is eenvoorbeeld-studienaar
de wijze waarop een geintegreerd provinciaal waterhuishoudingsplan
moetwordenopgezet.Destudie isin 2fasenonderverdeeld. Inde1e
fase vindt een inventarisatie plaats vanhethuidige beheer vanhet
grond-enoppervlaktewater enwordtaangegevenwelkeknelpuntenmogelijk in de toekomst naar voren komen. In de 2e fase worden de
doelstellingen enuitgangspuntenvoorhetintegralewaterbeheeropde
Noord-Veluwegeformuleerd.
Hetvoorliggenderapportheeftalleenbetrekkingopde 1efasevanhet
onderzoek.
Na een inleiding over deplanvorming tenbehoeve van hetwaterhuishoudkundigbeleid (hoofdstuk 1)wordteenbeschrijvinggegevenvanhet
onderzoeksgebied (hoofdstukken2en 3)envandehoofdlijnenvanhet
provinciale ruimtelijk, waterhuishoudkundige en milieubeleid (hoofdstuk 4).Hoofdstuk 5geefteeninventarisatievandevervuilingsbronnen. In hoofdstuk 6 wordt van een achttal belangen de wensen ten
aanzien van de waterhuishouding beschreven en wordt,indien bekend,
aangegevenopwelkewijzeaandezebelangenwordtvoldaan.Hoofdstuk7
geefteenoverzichtvandebelangrijksteknelpuntenzoalsdezeuitde
inventarisatienaarvorenzijngekomen.
Eenvandebelangrijksteknelpuntenisdeeutrofiëringvanhetoppervlaktewater op de Noord-Veluwe.Dit is voor eenbelangrijk deeleen
gevolg van de uitspoeling van voedingsstoffen uit landbouwgebieden.
Eengevolghiervanisdathetmerendeelvanhetoppervlaktewaterniet
voldoetaandedoelstellingenvandebasiskwaliteit.
Deeutrofiëringbeperktindeeersteplaatsdemogelijkhedenvoorwaarden voor de ontwikkeling van de aquatische levensgemeenschappen.
Daarnaast beperkt de eutrofiëring het (rekreatief) gebruik van met
namederandmeren.Bijna80%vandestikstof-enfosfaatvrachtdieop
derandmerenwordtgebrachtisafkomstigvandeNoord-Veluwe.Derandmeren worden onder andere door het hoge fosfaat-enstikstofgehalte
gekenmerktdooreeneenzijdigeopbouwvanhetecosysteemeneenintensievegroeivanblauwalgen.
Door eenonvoldoende doorzichtvoldoethetwater inhetalgemeendan
ooknietaandekwaliteitseisenvoorzwemwater.
Naastdekwaliteitvanhetoppervlaktewaterwordtookdekwaliteitvan
het grondwateroplangeretermijnbedreigddoorondermeerovermatige
bemesting van landbouwgronden. Met name de kalkloze humusarme
zandgronden van het gebied zijn kwetsbaar en gevoelig voor
verontreinigingen.
Eenbelangrijkknelpuntvormtenerzijdsdewensvanuitdelandbouwtot
hetnemenvandewaterhuishoudkundigemaatregelen (peilverlaging,verbetering afwatering en ontwatering enz) en de daarop aansluitende
inrichtingsmaatregelen tegenover de wens vanuit het natuurbehoud de
ontwateringssituatie indevochtigegraslandennietteverbeteren.
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Voorwoord

De ontwerp-wet op de Waterhuishouding verplicht de provincies een
integraalwaterhuishoudingsplantemaken.
Vooruitlopend op deze wet is door de provincie Gelderland de studie
waterhuishoudingNoord-Veluwegeëntameerd.
De studiewaterhuishoudingNoord-Veluweiseenvoorbeeldstudie naarde
wijze waarop een geïntegreerd provinciaal waterhuishoudingsplan moet
wordenopgezet.Hetonderzoekwordtuitgevoerdintweefasen.Deeerste
fasebestaatuiteeninventarisatiemetdaaropaansluitendeensynthese
vandebelangrijksteknelpunten.Indetweedefasewordenmogelijkheden
aangegevenomtoteenoplossingvangesignaleerdeknelpuntentekomen.
Hetvoorliggende rapportheeftalleenbetrekkingopdeeerstefasevan
destudie.
De studie isuitgevoerd door het Technische Adviesbureau van de Unie
van Waterschappen. Het onderzoek is begeleid door een begeleidingsgroep,waarindedirektbijhetwaterbeheeropdeNoord-Veluwebetrokkenbelangenzijnvertegenwoordigd (bijlage1).
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1•

Inleiding

1.1.

Algemeen
De studiewaterhuishoudingNoord-Veluweiseenvoorbeeldstudienaarde
wijze waarop een geïntegreerd provinciaal waterhuishoudingsplan moet
wordenopgezet.
Innavolgingvandenota"DewaterhuishoudingvanNederland" (75)wordt
hier onder waterhuishouding verstaan "de zorg voor het op en in de
bodemvrijaanwezigewater,zulksmethetoogopdevelebelangendie
daarbijinhetgedingzijn".
Deze zorgkandaarbijvanuitverschillenderichtingenbenaderdworden.
Zo is er de zorg,gerichtophetbeschikbaar doenzijnvanwater-in
kwantitatieveenkwalitatieve zin,dezorggerichtophetvoorkomenof
beperkenvanschadelijkegevolgendiedoorhetwaterkunnenoptredenen
dezorgvoorhetwateralsmilieucompartiment.Aldezegenoemdeaspekten hebben betrekking op het beleidsterrein van dewaterhuishouding.
Het samenhangend geheelvanoppervlaktewaterenengrondwatervoorkomens
wordthet"waterhuishoudkundigsysteem"genoemd.
In deze voorbeeldstudie wordt een aanzet gegeven deze zorgen,welke
voor een belangrijk deel zijnverwoord inhetprovinciaalwaterkwaliteitsplan (43) en het provinciaal grondwaterplan in een provinciaal
waterhuishoudingsplanteintegreren.
De Noord-Veluwe is als onderzoeksgebied gekozen,omdat in dit gebied
een aantal algemene knelpunten op het gebied van de waterhuishouding
aanwezig zijn. Genoemd kunnen worden de peilvaststelling in gebieden
met hoge ecologische waarden waar vanuit landbouwkundig oogpunt een
verbetering vandewaterhuishouding gewenstis,debeïnvloedingvande
waterbeheersing door grondwateronttrekkingen en de effekten vanpuntlozingenendiffuse-lozingenopdewaterkwaliteit indebekeneninde
randmeren.
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Planvormingtenbehoevevanhetwaterhuishoudingbeleid
Om een doelmatig en samenhangend waterhuishoudkundig beleid in
Nederland tebevorderenwordtindeontwerp-wetopdewaterhuishouding
(90) in analogie met het ruimtelijk beleid en het milieubeleid een
planningssysteemvoorhetgehelebeleidsterreinvandewaterhuishouding
voorgesteld. Op provinciaal niveau wordt voorzien in éénprovinciaal
waterhuishoudingsplan.
Hetprovinciaalwaterhuishoudingsplanomvatdehoofdlijnenvanhetten
aanzienvandewaterhuishouding indeprovincietevoerenbeleid.Deze
hoofdlijnenomvatten:(90)
a.devaststellingvandebelangrijkstefunktiesvanderegionale
waterhuishoudkundigesystemenofonderdelendaarvan;
b.eenaanduidingvandegewensteontwikkelingenwerkingvande
regionalewaterhuishoudkundigesystemenofonderdelendaarvan
alsmedevandetermijnendiedaarbijwordennagestreefd;
c.een uiteenzetting van het ingevolge de Grondwaterwet te voeren
grondwaterbeheerenvandealgemeneaardenomvangvande
maatregelen en voorzieningen,die nodig zijn in het kader vanhet
beheervandeoppervlaktewateren;
d.een aanduiding van de redelijkerwijze te verwachten financiële en
economischegevolgenvanhettevoerenbeleid.
Tenslotte dient hetplan aan te geven inhoeverre dehoofdlijnenvan
het waterhuishoudkundig beleid aanpassingen in het provinciale ruimtelijke beleid en het provinciale milieubeleid noodzakelijk maken.
Zolang deWetopdewaterhuishouding nietvankrachtis,zijndeprovinciale staten gehouden en tot het opstellen van een provinciaal
waterkwaliteitsplaneneengrondwaterplan.

VolgensdeWetVerontreinigingenOppervlaktewateren (2)dienen
ProvincialeStateneenprovinciaaloppervlaktewaterkwaliteitsplanopte
stellen. Ditplan is,in samenhang met de door de zuiveringsschappen
op te stellen waterkwaliteitsbeheersplannen richtinggevend voor het
waterkwaliteitsbeleid inGelderland.
De Grondwaterwet (3)verplicht deProvincie tothetopstellenvaneen
grondwaterplan. Inditplanwordendebeleidsuitgangspunten aangegeven
voorhettevoerengrondwaterbeheer.Tevensdienttewordenaangegeven
welke grondwatersituatie gewenstwordtenwelkemaatregelennodigzijn
omditdoeltebereiken.
Wanneer deWetopdewaterhuishoudingvankrachtwordtkomtdeplanregeling volgens de Wet Verontreiniging oppervlaktewater en de grondwaterwettevervallen.
InGelderland wordtopbasisvande "Nota Integratievanwaterbeheer"
(42) gestreefd naar een integraal waterbeleid. Op grond van de
beleidsmatige en feitelijke samenhang tussen dediversebeherenwordt
vastgesteld de funktietoekenning van wateren te doenplaatsvinden in
het provinciale waterhuishoudingsplan, dat het oppervlaktewaterkwaliteitsplanenhetgrondwaterplanintegreert.
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OpzetvandestudiewaterhuishoudingNoord-Veluwe
De studiewaterhuishoudingNoord-Veluwe isvoorlopigin2fasenonderverdeeld.
De eerste fase heeft een inventariserend en verkennend karakter.
In deze fase ligt de nadruk op het verzamelen en rangschikken van
bestaande onderzoeksresultaten en literatuur. In het bijzonder wordt
vastgelegdwelkeknelpunteninhethuidigbeheervanhetgrond-enoppervlaktewater worden ervaren en welke mogelijke knelpunten in de
toekomstnaarvorenkunnenkomen.
Daarnaastvindteenglobaleinventarisatieplaatsvandebelangrijkste
faktoren en relaties die de waarde van natuurgebieden en natuurlijke
elementenbepalen.
In een afzonderlijke paragraaf wordt ingegaan op de gevolgen van de
puntlozingenendiffuse-lozingenopdewaterkwaliteitvandebinnenhet
studiegebiedgelegenwaterenenderandmeren.
Geletophet inventariserend karakter vandeze studie fase isgekozen
voor een sektorgewijzebenaderingvanwensen,behoeften,knelpuntenen
teverwachtenontwikkelingen.
In de tweede fase van het onderzoek worden dedoelstellingen enuitgangspunten voorhetintegralewaterbeheeropdeNoord-Veluwegeformuleerd en zullen criteria worden opgesteld voor de integratie van de
diverse belangen bij het waterbeheer. In deze fase wordt de relatie
gelegdmetdeoverigeprovincialeplannen.
Hetnuvoorliggende rapportheeftslechtsbetrekkingopdeeerstefase
vanhetonderzoek.
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2.

Gebiedsbesehrijving

2.1.

Grenzenvanhetstudiegebied

Het studiegebied "Noord-Veluwe"omvathetnoordelijkenwestelijkdeel
van deVeluwe,datdirektafwatertopderandmeren.Hetishetgebied
langs de voormalige IJsselmeerkust vanaf de polder Arkemheen in het
zuidwesten tot de polder Oosterwolde in het noordelijke deel van de
Veluwe. De totale oppervlakte van het gebied bedraagt, afgerond
60.000ha.
Naderuitgewerktwordthetgebiedalsvolgtafgebakend:
- inhetzuid-westendoordeLaakendegrensvanhetwaterschapNoordVeluwemethetwaterschapvandeBarneveldseBeek;
-inhetzuidenenoostendoordewaterscheidingvanhetdiepegrondwater
opdeVeluwe;
-inhetnoord-oostenennoordendoordegrensvanhetwaterschapNoordVeluwe en hetwaterschap Oost-Veluweendoor deprovinciegrens,die
hier wordt gevormd door de Gelderse Gracht en door derandmerenin
hetnoord-westen.
Hetstudiegebiedisaangegevenoptek.1.
De gebiedsbegrenzing heeft eenwaterhuishoudkundige achtergrond ende
grenzenvallendanooknietsamenmetbijvoorbeelddegemeentegrenzen.
Zeven gemeenten, te weten: Elburg, Ermelo, Harderwijk,Nijkerk,Nunspeet,OldebroekenPuttenliggengeheelofvrijwelgeheelinhetstudiegebied.DegemeentenApeldoorn,Barneveld,Epe,HeerdeenHoevelaken
liggen slechts voor een klein deel in het gebied. In deze laatste
gemeenten komt, met uitzondering van de landbouwclaves van Uddel en
Garderen geen bestemmigen en elementen voor die voor de waterhuishoudingvandeNoord-Veluwevanbelangzijn.
Omdateengrootaantalgegevenszijnverzameldaandehandevandegemeentelijkeindelingisinditrapportdenadrukgelegdopde7gemeenten waarvan het grondgebied (vrijwel) geheel binnen het studiegebiedligt.
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Geografievanhetgebied
Aansluitend op de in het streekplan (45,46)gehanteerde indeling van
het landelijk gebied, kunnen in het studiegebied drie deelgebieden
wordenonderscheiden:
-hetgebiedvanderandmeerkusttenzuidenvanHarderwijk;
-hetgebiedvanderandmeerkusttennoordenvanHarderwijk;
-hetCentraalVeluwsNatuurgebied.
Het gebied van de randmeerkust ten zuiden van Harderwijk omvat de
polderArkemheeneneenca.2-4kmbredekustrandzonetussenArkemheen
enHarderwijk.
DepolderArkemheeniseenopen,grootmazigepoldermeteenzeerdicht
netwerk van sloten.Depolder isin gebruik als grasland;demelkveehouderij is debelangrijkste produktietak. Eenonvoldoendewaterhuishouding, ontsluiting en verkaveling vormen de belangrijke knelpunten
voordelandbouw.Deaanwezigenatuurwaardenzijnevenwelgevoeligvoor
ingrepenindewaterhuishouding.
Indepolderwordtveelgefourageerddoorweidevogels;depolderwordt
danook gerekendtotdeallerrijksteweidevogelgebiedenvanNederland.
De kustrandzone tussen Arkemheen en Harderwijk wordt gekenmerkt door
een strook met intensieve recreatie langs het Nuldernauw,waarachter
een strook agrarisch gebied met verspreid liggende boerderijen. Het
agrarisch gebied isoverwegendalsgraslandingebruik.Ookhiervormt
een matige verkaveling,ontsluiting en waterhuishouding eenbeperking
voordelandbouw.Naastdemelkveehouderijisdeintensieveveehouderij
enpluimveehouderijinditgebiedvangrotebetekenis.
Het gebied van de randmeerkust ten noord-oosten van Harderwijk,
tussendeVeluweenderandmerenvormtdeovergangvandeVeluwsestuwwalnaarderandmeren.
Hierinkunnendriezoneswordenonderscheiden:
-DedrogezonelangsdeVeluwerand.
In deze zone ligtvan oudsher de bebouwing;het beplantingspatroon
isvrijdichtenerkomenhoutwallen,bosjes,weg-enerfbeplantingen
voor;
-Dezonetussendeopenpolderendegenoemdedrogezone.Indezezone
isdebebouwingminder;inderichtingvanderandmerenneemthet
aantalwatervoerendekavelslotentoe;erontstaanbekenenhetaantal
houtwallenneemtaf.RondOosterwoldewordtdezezonedoorsnedendoor
eenaantaldekzandruggen,waarlangsenwaaropbebouwingisgekoncentreerd;
-Dekustrandzoneiseenopenweidegebiedmetslagen-,blok-enmozaïek
verkavelingen,met eendichtnetwerk van sloteneneen grootaantal
weidebeken, die het van de Veluwe afkomstig kwelwater afvoeren.De
afwezigheid van veel bebouwing is kenmerkend voor het landschap in
dezezone.
Het grootste deelvandecultuurgrond inditgebiedisingebruikals
grasland.LangsdeVeluwerandkomtookbouwlandvoor.
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In het gebied rond Oosterwolde is de ruilverkaveling Oosterwolde in
uitvoering. Inditkaderwordtofisdewaterhuishoudingverbeterd.In
het overige gebied is de landbouwkundige behoefte aan peilverlaging
groot.Ookhieriseenknelpuntdatdeaanwezigenatuurwaardengevoelig
zijnvooringrepenindewaterhuishouding.
Hetoverig deel van het studiegebied maakt deel uitvanhetCentraal
VeluwsNatuurgebied.
Hetiseen geaccidenteerd,relatief hoog gelegengebiedmetnaald-en
loofbossen, afgewisseld met stuifzand- en heidevelden. Inhet gebied
liggen de grote landbouw enclaves van Uddel, Elspeet en Garderen.In
dezeenclavesspeeltdeintensieveveehouderijeenbelangrijkerol.

Ruimtebeslag
Kenmerkend voor het studiegebied is dat ca. 40%van de oppervlakte
wordt ingenomen door bosgebieden en natuurterreinen. Het agrarisch
grondgebruik neemt 45%vanhetoppervlakte in.Vande cultuurgrond is
meer dan 90%ingebruik als grasland. Ongeveer 10%van deoppervlakte
wordt ingenomen door stedelijkegebieden,infrastruktuur enindustrieterreinen.
Een gedetailleerd overzicht vanhetbodemgebruik isgegeven inbijlage 1. De ligging van de cultuurgrond in het gebied is aangegeven in
figuur1.
2.3.

Geohydrologie

2.3.1.

Geohydrologischeogbouw
Het gebied van de Noord-Veluwe wordt gehydrologisch gekenmerkt door:
hoge gronden (stuwwallen) in het oosten en zuidoosten waaruit het
neerslagoverschot traag en gedempt totafvoerkomt,eenovergangszone
waardeafvoerplaatsvindtviahetdiepeenondiepegrondwaterlangsde
randmerenenlagegrondenwaarkweloptreedtendeneerslaggrotendeels
viahetopen-watertotafvoerkomt.(66)
Voor wat betreft de geohydrologische opbouw kan onderscheid gemaakt
wordennaarhetgebiedtennoordenvandelijnGarderen-Ermelo(stuwwal
vanGarderen)enhettenzuidendaarvangelegengebied.(fig.2)
Inhetnoordelijkgebiedgeldtinhetalgemeendatersprakeisvanéén
watervoerendpakket,behorendtotdeFormatiesvanHarderwijkenEnschede,
aandebasisbegrensddoordeslechtdoorlatendeFormatievanTegelen.In
het watervoerende pakket komt de Formatie van Drenteplaatselijk als
slechtdoorlatendelaagvoor.MetnamegeldtditvoorhetHierdenseBeek
gebied.InhetgebiedvandepolderOosterwoldezijnkleilagenvandeEem
Formatiewaargenomen.
InhetgebiedtenzuidwestenvandestuwwalvanGarderenkunnenbovende
FormatievanTegelendriewatervoerendepakkettenwordenonderscheiden.
HeteerstewatervoerendepakketbehoorttotdeFormatievanTwente.
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Dezeformatiekomtaanderandvanhetgebiedaandeoppervlaktevoor.
De eerste scheidende laag behoort tot de Eem Formatie en komt, in
tegenstelling met het noordelijk gebied algemeen voor. Het tweede
watervoerendepakketwordtbegrensddoordeEemformatieendeFormatie
vanDrente.TennoordenvanNijkerkvormendezeformatieséénsluitende
laag. Het derdewatervoerendepakketwordtaandeonderzijdebegrensd
doordeFormatievanTegelen.
Deregionaleverspreidingvandeslechtdoorlatendelagenisaangegevenin
figuur 2. In de figuren 3.en 4.zijndescheidendeenwatervoerende
pakkettenschematischweergegeven.
2.3.2.

Stromingsbeeld
IntegenstellingmethetoostelijkdeelvandeVeluwewordthetopdehoge
grondenenindeovergangszonegeïnfiltreerdewatervrijweluitsluitend
viadeondergrondafgevoerd.Sprengenbekenkomennietvoor.
Het geïnfiltreerde waterkweltvooreendeelopinhetlagegebieden
stroomtvooreendeeluitinderichtingvanderandmerenendeFlevopolders.HetHierdendeBeekgebiedvormteenlokaalsysteembinnenhet
gebied. Een drietal geschematiseerde stromingsbeelden zijn gegevenin
defiguren3en4.
Inhetalgemeenvarieert dekwel inhetlagegebiedvan0,2 - 1,0mm/
etm.Aanmerkelijkgroterekwel (2,5-3,0mm/etm.)komtvoorinhetkustgebied bij Nunspeet. Begrenzingen van het kwel-infiltratiegebied en
schattingenvandegemiddeldekwelhoeveelhedenstaaninfiguur5.(66)

2.4.

Samenhangmetderandmeren

De randmeren vervullen een grootaantaltaken.Eenbelangrijkewaterhuishoudkundige taak ishetvoorkomenvantegrotegrondwaterstandsdalingenophetoudelandalsgevolgvandeinpolderingen.
Dezetaakisbepalendgeweestvoordevormgevingvandemeren.Deafvoer
van oppervlaktewater van hetoude land vindt plaats via de randmeren
naarhetMarkermeer enhetIJsselmeer.Daarnaastkanindrogeperioden
waterwordeningelatenvanuitderandmerennaarhetoudeland.
De randmeren hebben daarnaast een belangrijke rekreatieve betekenis
voor zowel het verblijf openaanhetwater en zijnzevanbetekenis
voordeberoeps-ensportvisserij.
Derandmerenwordenalvelejarengekenmerktdooreenintensievegroei
van algen en een zeer eenzijdige opbouw van het ecosysteem. De
waterkwaliteit is van dien aard dat het rekreatieve gebruik van de
randmerenendebetekenisvanderandmerenvoorfloraenfaunaernstig
wordenbedreigd.
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De slechte waterkwaliteit wordtmet name veroorzaakt door de fosfaat
en stikstof belasting vanuit het oude land. De bronnen van de
belasting zijn voornamelijk de effluentlozingen van de zuiveringsinstallaties endeuitspoelingenafspoelingvangraslandenbouwland.
Degeringewaterdieptevanderandmereneneenonvoldoendedoorstroming
tenslotte belemmert tevenshetontstaanvaneengoedewaterkwaliteit.
(41)
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3.

Waterhuishoudkundige b e s c h r i j v i n g van h e t gebied

3.1.

De w a t e r s t a a t k u n d i g e t o e s t a n d

3.1.1. Algemeen
Hetwaterlopenstelselheefteenaantaltaken.Indeeersteplaatsheeft
het een afvoerende funktie voor de landbouw. Daarnaast ontvangt dit
stelselvooreendeelhetkwelwater vandeVeluwe.Tenslottezijneen
aantal riooloverstorten verbonden met het afwateringsstelsel. In de
poldergebiedenheefthetstelseltevenseenfunktieindewateraanvoer.
3.1.2. Afwatering
Voor watbetreft deafwatering kanonderscheid worden gemaaktnaarde
bemalen polders in het noorden en zuid-westen van het gebied, een
kustrandzone met zichtbare afwatering, en het oostelijk, relatief
hooggelegen deel van het gebied zonder zichtbare afwatering (tek. 1,
bron62,66).
Het lage,westelijkedeelvandepolderArkemheen,deNijkerkerpolder,
heefteenoppervlaktevanca.2505ha.
Hiervanbestaatca.1860hauitpolderlanden645hauithogegronden.
De kapaciteit van het nieuwe, electrisch aangedreven vijzelgemaal
bedraagtruim200m3/min.
In1983isdoorhetGekombineerdeCollegevanhetvoormaligePolderdistriktArkemheeneenpeilbesluitvastgesteld.(5)
In dit peilbesluit worden winterpeilen voorgesteld variërend van NAP
NAP- 0,80mindegebiedenwaardebelangenvannatuurbehoudprevaleren
tot- 1,10mvoorgebiedenwaardelandbouwprevaleert.Dezomerpeilen
liggen gemiddeld 0,15 - 0,30 mhoger.Genoemdpeilbesluit ligtmomenteeltergoedkeuringbijGedeputeerdeStaten.
Hetoostelijk deelvandepolder Arkemheen,dePutterpolder heefteen
oppervlakte vanca. 1265ha.Hiervanbestaat 910hauitpolderlanden
355 ha uit hoge gronden. Het gebied loostop het Nuldernauw via het
Puttergemaal. De capaciteit van het gemaal is, afhankelijk van het
toerental 84of 112m3/min.Hetgemiddelde jaarlijksewaterbezwaarbedraagtca.350mm (1976-1979,(41)).
DepolderOldebroek (2.433ha)loostviadeGelderseGrachtendebeide
oostelijkepompenvanhetgemaalDeWendenophetNieuweKanaal,datin
open verbinding staat met het Drontermeer. In de winter kan via een
sluisonderhetgemaalookvrijelozingplaatsvinden.
Depolder Oosterwolde (2.583)loostviadebeidewestelijkepompenvan
hetgemaalDeWenden.
Hetofficiële zomerpeil in depolder Oldebroek is vastgesteld op NAP
-0,15m.HetzomerpeilindepolderOosterwoldevarieertvanNAP-0,95m
inhetlaagstedeeltotNAP-0,15m inhethoogstedeelvandepolder.
Dewinterpeilenliggengemiddeld 0,25mbenedenhetzomerpeil.
Het jaarlijkswaterbezwaar uitdepoldersbedraagtrespektievelijkgemiddeld9,6 *106m3en9,7 *106m3(40).
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Dekustrandzonemet zichtbare afwatering loostviadeLaak,deArkervaart en een groot aantal beekjes op het Nijkerkernauw (o.a. Laak
Arkervaart),Nuldernauw(Schuitenbeek),Wolderwijd,Veluwemeer(Hierdensebeek)enDrontermeer.
Van de beken die op het Nuldernauw en Wolderwijd afvoeren is de
Schuitenbeek voor de waterafvoer de belangrijkste beek (55%van de
totale afvoer). Inde relatief drogeperiodevan 1976-1979voerdende
beken gezamenlijk ca. 14 * 10^ m3 per jaar af. (bij benadering 200
mm/jaar).DejaarlijkseafvoervandebekenophetVeluwemeerenDrontermeer,inclusief kwel,wordt geraamd op 55* 10^m3per jaar(28).
DebelangrijkstebeekvoorwatbetreftdeafvoerisdeHierdensebeek.
beek.
3.1.3.

Dewatervoorziening
De relatief laag gelegen delen van het studiegebied kunnen in droge
periodenondervrijvervalwater inlatenvanuitderandmeren (tek. 1.)
In de huidige situatie kan in depolder Arkemheeneen gebiedvanca.
2700havia een zestal inlaatpunten vanwaterwordenvoorzienuithet
Nijkerkernauw en het Nuldernauw. De ingelaten hoeveelheden zijnniet
goed bekend. De gemiddelde jaarlijkse hoeveelheid water welke in de
Putterpolderwordtingelatenbedraagtminderdan1.0* 106m3 (1976).
Inhet noordelijk poldergebied kan ca. 3000ha ondervrijvervalvan
water worden voorzien.Voor een gebied vanca. 120habijElburg ('t
Goor) is een gemaal aanwezig dat water oppompt uit het Veluwemeer.
De hoeveelheden water welke onder vrij verval worden ingelaten zijn
niet goed bekend. Indien de waterstanden op het Drontermeer beneden
zomerpeil dalen wordt ten behoeve van de polder Oostenbroek via het
gemaaldeWendenwateropgepompt.
De wateraanvoer naar het gebied "tGoor bedraagt gemiddeld 0,2 * 10^
m3perjaar.(1976:0,4*106m3)(40).
Ten zuid-oosten van Oosterwolde wordt bij Wezep grondwater opgepompt
door het gemeentelijk Nutsbedrijf Kampen. De grondwaterstandsdaling,
welkehiervanhetgevolgis,wordtzoveelmogelijkbeperktdoorinfiltratie. Dit infiltratiewater wordt voor een deeluit het Drontermeer
ingelaten via de Gelderse Gracht. Indienvoldoendekwelwaterbeschikbaar is wordt water via depolder Oldebroek aangevoerd. Dewaterverdelingvindtplaatsdoordriegemaaltjes.Hetinfiltratiegebied isca.
300hagroot.(33)

3.1.4.

Onderhoudvanwatergangen
Hetonderhoud van de meeste beken en watergangen berustbijdeeigenarenvandeaanliggendegronden.Ca 10%vandewatergangenwordtdoor
hetwaterschaponderhouden.Hetonderhoudvandewatergangengeschiedt
hoofdzakelijk inhandkracht.Dewatergangen inbeheerenonderhoudbij
het waterschap worden voor een groot deel mechanisch onderhouden.
Voor zover bekend vindt er geen onderhoud met chemische middelen
plaats.
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Kwaliteitvanhetoppervlaktewater
Algemeen
Dekwaliteitvanhetoppervlaktewaterkanzowelmetbehulpvanfysischchemischealsdoorbiologischeparameterswordenomschreven.
Fysisch-chemischeparameterskenneneenaantalbeperkingen:
Debelangrijkste beperking isdat zeslechtsdeinformatieopeenbepaaldmomentweergeventerwijleenbepalingalleeninformatiegeeftover
eendeelaspektvanhetecosysteem.Omaandezebeperkingentegemoette
komenwordt,aanvullend,sindsenigejarenopbeperkteschaalroutinematighydrobiologischonderzoekuitgevoerd.(106)
Voor de beoordelingvandewaterkwaliteit zijndevolgendemaatstaven
gehanteerd: (105)
a.DezuurstofhuishoudingvolgenshetIMP75-79.
b.DebasiskwaliteitvolgenshetIMP80-84(bijlage3).
Naast bovengenoemde beoordeling wordt een beoordeling gegeven vande
biologische waterkwaliteit voorzover deze gegevens beschikbaar zijn.
Gegevensover debacteriologischewaterkwaliteitvandewaterenbinnen
het studiegebied zijnervrijwelniet.InhetkadervandeWHVZ (119)
zullenin 1985waterenmetdefunktiezwemwaterwordenbemonsterdvoor
bacteriologischonderzoek.

3.2.2.

Beschrijving van de waterkwaliteit volgens hetoppervlaktewaterkwaliteitsplan
Voor zoverkwaliteitsgegevensbeschikbaar zijnisdehuidigewaterkwaliteit (in 1981)getoetstaandebasiskwaliteit.DezetoetsingisverrichtvolgensdeaanwijzingenvanhetIMP 1980-1984.Vande39parametersvandebasiskwaliteitwordenerinGelderland 11gemeten.
HetstudiegebiedNoord-Veluwekomtgoeddeelsovereenmethetdeelgebied
A2vanhetoppervlaktewaterkwaliteitsplan.
Deresultatenvandetoetsingzijnintabel3.1vermeld.
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Tabel 3.1resultatentoetsingbasiskwaliteit voor deNoord-West-Veluwe
(43). Per parameter is het percentage meetpunten vermeld dat aan de
normvoldoet.Hetaantalmeetpuntentussenhaakjes.

Parameter/norm

Perc.

6,5<pH<9
temperatuur<25°C
zuurstofgehalte>5mg/l
BZV5<5mg/l
NH3<0.02mgN/l
NH3+NH4<1mgN/l
Nkj+N03-<2mgN/l
N0 2 "(-NO3-<10mgN/l
Cl"<200mg/l
totaalfosfaat<0.2mgP/l
chlorofyl-a<100mg/m3

79(42)
100(42)
69(42)
74(42)
71(42)
80(42)
12(42)
93(42)
98(42)
24(42)
86(7)

Voordebeeldvormingmetbetrekkingtotdehuidigewaterkwaliteitwordt
verwezennaardekaartenbijhetoppervlaktekwaliteitsplan.
3.2.3.

Beschrijvingvandewaterkwaliteitperdeelgebiedin1982en1983

-WatergangenafvoerendophetDrontermeerenhetVeluwemeer
AlleonderzochtewatergangenafvoerendophetDrontermeerenhetVeluwe
meerzijnin 1982en 1983opgrondvandeIMP-indexbeoordeeldalsgoed
totzeergoed.
Slechts 3vande8bemonsteringspunten (Bijsselsebeek,Bliksbeek c.q.
Andhuizerbeek en de bovenloop van de Hierdense beek) voldoen aan de
basiskwaliteitvoorwatbetreftdeparametertotaalfosfaat.Deoverige
(Gelderse Gracht,Klarenbeek,Puttenerbeek,Bulsinkbeek endebenedenloopvande Hierdensebeek)voldoen nietaandezenorm.MetuitzonderingvandeKlarenbeekvoldoendeonderzochtewatergangenaandebijde
basiskwaliteitgeformuleerdedoelstellingenvoorzuurstof,BZVenammonium. Het zuurstofgehalte van de Klarenbeek voldoet niet aan denorm
(bijlage3).
In 5 van de 8 bemonsteringspunten is onderzoek verricht naar de
gehaltesaanzwaremetalen (bijlage4).
Inhetalgemeen wordtvoldaan aan de doelstellingen van debasiskwaliteit,waarbijmoetwordenopgemerktdatdekwaliteittenaanzienvan
Cd,CuenNi als goedkanwordenomschreven (<20%vandenorm)ende
kwaliteit ten aanzien van Cu, Hg en Pb varieert van goed tot matig
(20-100%vandenorm).
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Op een tweetal plaatsen (Gelderse Gracht, Hierdense beek) wordt de
absolutenormvanPbenZnoverschreden,watveroorzaaktwordtdoorbekende,nogtesaneren,lozingen (105).
-WatergangenafvoerendophetWolderwijdenNuldernauw.
DewatergangenafvoerendophetWolderwijdenhetNuldernauw (7 bemonsteringspunten) hebben op grond van de IMP-index een goedewaterkwaliteit.
De kwaliteit van de Weisteegbeek ligt tussen goed (1982) en matig
(1983).
Als gevolg van de in-en uitspoeling vanmestkomenhoge fosfaat-en
ammoniumgehaltes voor in de Weisteegbeek. Ookhet zuurstofgehaltevan
dezebeekvoldoetnietaandebasiskwaliteit.Vrijhogefosfaatgehaltes
komen in de overige beken voor. In de Weisteegbeek, Hortsebeek en
Schaapdijkbeekvoldoethetzuurstofgehaltenietaandebasiskwaliteit.
Van de 7bemonsteringspunten isalleen demondingvan de Schuitenbeek
onderzochtopzwaremetalen.VoorwatbetreftCd,Cr,enNiisdekwaliteit goed,voor Hg,Cu,Pb en Zn is de kwaliteit "matig",maar de
normstellingvandebasiskwaliteitwordtnietoverschreden.
-WatergangenafvoerendophetNijkerkernauwenEemmeer.
Alsgevolgvaneengrootaantallozingen (rwzi-Nijkerk,rwzi-Nijkerkerveen,partikuliere rwzi's,overstorten,ongezuiverde lozingen enverspreidebebouwing)hebbendeArkervaart,BredebeekenLaak (6bemonsteringspunten) op basis van de IMP-index eenmatige waterkwaliteit.De
kwaliteitvandeMiddelbeekisgoed.(106)
Alsgevolgvandezelozingenvoldoendezewatergangen,metuitzondering
vandeMiddelbeek,nietaandenormenvoorzuurstof,fosfaatenammonium.HogefosfaatgehalteskomenvoorindeArkervaart.IndeMiddelbeek
voldoetalleenhetfosfaatgehaltenietaandenorm.
Het gehalte aan zwaremetalen isbepaald voor de Arkervaartbenedenstroomsvanderwzi-NijkerkenindemondingvandeLaak.VoorwatbetreftCr,NienCdisdekwaliteitalsgoedomschreven.Voordeoverige
parameters isdekwaliteitmatig. Hogekopergehaltes komenvoor inde
Arkervaart (1983).
Samenvattend kan gesteld worden dat de kwaliteit van de oppervlaktewaterenwatbetrefthetfosfaatgehalte indemeestgevallen (70-80%)
nietvoldoetaandebasiskwaliteit.In70%vandegemetenplaatsenvoldoet het zuurstofgehalte nietaandebasiskwaliteit.Opvallend isdat
deBZVinhetalgemeengoedis(stromend water!).
De zware metalen komen,op een enkelewaarde na,nietboven denorm,
hetverhoogdekopergehalteisechteropmerkelijk.
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3.2.4. Biologischewaterkwaliteit
meteenroutinematigbiologischwaterkwaliteitsbeoordeling.Deresultatenvandezebeoordelingzijnindevolgendetabelaangegeven.
tabel3.1

Biologischewaterkwaliteitvanenkelebekenopde
Noord-Veluwe (106).

Beek
Bijsselsebeek
Andhuizerbeek/
Bliksbeek
Kwelbekentussen
Harderwijk&Elburg
Hierdensebeek
Schuitenbeek
Kronkel/Volenbeek,
Veldbeek,bov.
Veldbeek,zijtak
inbio-ind.gebied
Laak

Beoordeling
biologischewaterkwal.

Opmerkingen,
bedreigingen

matig
matig

overstortwater

goedtotzeergoed
goedtotzeergoed
zeerslechttotmatig
zeerslechttotmatig
goedtotzeergoed
matig
matigtotzeerslecht

bedreigingen:
huish.afvalwaterloz.
uit- enafspoeling
landb.grond
uit- enafspoeling
landb.grond
lozingen+overstorten

De biologische beoordeling van de waterkwaliteit komt niet altijd
overeenmet defysisch-chemischebeoordelingvolgensdeIMP-index.Een
"goede"fysische-chemischekwaliteitwordtaangetroffeninwaterenmet
een "matige"biologische kwaliteit (vb.Bijsselse beek),maarookhet
omgekeerde komt voor (vb. Hierdense beek,kwelbeken tussen Harderwijk
en Elburg). Alsoorzaak van ditverschilkanwordenaangegevendatde
macrofauna indittypesnelstromendebekenrelatiefweiniggevoeligis
vooreenhoogfosfaatgehalte (113).
3.2.5.

Watervoorkarperachtigenenzwemwaterkwaliteit
In het concept-oppervlaktewaterkwaliteitsplan (43) is een eerste
toetsing verricht van de huidige waterkwaliteit aan de doelstelling
"water voor karperachtigen" voor alle wateren waarvankwaliteitsgegevensbeschikbaar zijn.Op grond vandezetoetsing isvooreenachttal
bekendedoelstelling "watervoorkarperachtigen"vastgelegd,(zie
6.5).
Daarnaastzijneenbeperktaantalwaterengetoetstaandezwemwaterkwaliteitsdoelstelling. Op grond van deze toetsing isvoor 4wateren de
funktiezwemwatervastgelegd,(zie6.5).
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Dekwaliteitvanhetgrondwater
De samenstellingvanhetondiepegrondwater (eerstewatervoerendepakket) wordt in belangrijke mate bepaald door de hydrologische opbouw
vanhetgebied.Daarnaastuitzichronddestedelijkekernendeinvloed
van menselijke aktiviteiten in verhoogde chloride-en nitraatgehaltes
vanhetgrondwater.Debeschrijvingindithoofdstukbeperktzich
hoofdzakelijktotdeparametersCl,Ca,NO3 (87).
In het grootste deel van het gebied is het chloridegehalte van het
grondwaterminder dan 15mg Cl~/l.Langsde gehelerandmeerkust,over
een strook van ca. 500m, is het chloride gehalte en het electrisch
geleidingsvermogen verhoogd door de aanwezigheid van zout grondwater
uit de Zuiderzeeperiode.Indeze strookvarieerthetchloridegehalte
van 30-150mg/l.TennoordenvanNijkerkkomenplaatselijkchloridegehaltesvan6000mg/lvoor.
RonddekernenGarderen,Uddel,Elspeet,NieuwMiddelegem,Putten,Harderwijk,ErmeloenNunspeetzijndechloridegehaltesverhoogdtot20-50
mg Cl~/l.Ookbuitendekernenkomenlokaalverhoogde chloridegehaltes
voor.Omdathetchloridegehalteindeneerslagdelaatstejarenvrijwel
gelijk isgebeleven duidtdetoenamevanhet chloridegehalte opbeïnvloeding van de grondwatersamenstelling door menselijke aktiviteiten.
Toepassen van strooizout opwegen,chloride inhuishoudelijkafvalwaterenbemesting leidentoteenverhogingvandechlorideconcentratie
(97).
OmdathetVeluwemassiefweinigcalciumbevatishetgrondwateroverhet
algemeenvrijzachtmeteenlaagijzer gehalte.Indekuststrookneemt
dehardheidtoevan 1,0tot2,0mol/m3doorhetopnemenvancalciumen
magnesium.Alsgevolghiervankomttevensmeer ijzerinoplossing.Ten
noordenvanNijkerkwordt,alsgevolgvandeaanwezigheidvanzout
grondwater,zeerhardgrondwateraangetroffen (tot6mol/m3).
Hetnitraatgehaltevanhetgrondwaterinhetgehelestudiegebiedisvan
naturelaag (0-15mgN03*"/D«
In enom de kernen Harderwijk,Nunspeet,Elburg,Putten,Garderen en
Elspeetishetnitraatgehalteverhoogd.Desterksteverhogingtreedtop
ineenbijdekernendieindekwelzoneliggen.
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Hier worden concentraties van 150-300 mg NOß./l aangetroffen. In de
meeste gevallen waar een verhoogd nitraatgehalte in het grondwater
wordtgekonstateerdkaneenverbandgelegdwordenmethetlandbouwlkundig bodemgebruik. Met name onder zandgronden als op de Noord-Veluwe
waarinweinigorganischee stofaanwezig isworden tengevolgevanbemestinghogeNC"3_nitraatgehaltesaangetroffen,omdathiernauwelijks
denitrifikatieopkantreden(98).
De toenamevanhetnitraatgehalte betekenteenextra inbrengvanzuur
dieindekalkarmegrondennietwordtgebufferdendaaromtotverzuring
vanhetgrondwater leidt.Deverzuringleidttotaanzienlijkealuminiumconcentraties inhetgrondwater.Vermoedelijkwordenookanderesporeelementen (zwaremetalen)versterktuitgespoeld.(4,112)
Over dekwaliteit van het diepere grondwater (2een 3e watervoerende
pakket) isminder bekend. Indeze inventarisatie isdewaterkwaliteit
vanhetdiepegrondwaternietonderzocht.
Recent onderzoek (120,121) heeft aangetoond dat in de nederlandse
zandgronden (tot30m)nogmaarnauwelijksnietdoormenselijkeaktiviteitenkwalitatiefBeïnvloedgrondwaterwordtaangetroffen.
3.4.

Dewaterkwaliteitvanderandmeren

3.4.1.

Beschrijvingwaterkwaliteit
De randmeren (het Veluwe- en Drontermeer, Nuldernauw en Wolderwijd)
wordenalvelejarengekenmerktdooreenintensievegroeivan (blauw-)
algen en zeer eenzijdige opbouw van het ecosysteem. Deze algenbloei
wordt met name veroorzaakt door het relatieve hoge fosfaat-enstikstofgehalte.
Enkelekwaliteitsparameters voor waterinhetNuldernauw-Wolderwijd en
hetDrontermeer-Veluwemeer zijnindevolgendetabelvermeld.
Tabel3.2. Enkelekwaliteitsparametersvanhetwaterinhet
Nuldernauw-WolderwijdenhetDrontermeer-Veluwemeer.

Parameters

VeluwemeerDrontermeer
1)

NuldernauwWolderwijd
2)

ptotaal(mg/l)
gemiddeldezomerhalfjaar

0,11-0,40

0,25-0,35

Doorzicht(m)

0,25-0,50

0,20-0,40

Chlorofylgehalte (mg/m3)

70

Nkj(mg/l)

-

1)hoogsteenlaagstewaardein 1982(30).
2)gemiddeldewaarden 1976-1979(41).

200-250
2-4

Basiskwaliteit

0,2
> 0,5
100
-
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HetwaterdatafgevoerdwordtvandeNoord-Veluwedraagtinsterkemate
bijtotdefosfaat-enstikstofbelastingvanderandmeren.Meerdan60%
van de N-belasting en 80% van de P-belasting op het Wolderwijd is
afkomstig vanhetoude land (bron 75).OphetVeluw-meerenhetDrontermeer is meere dan 90%van de N-en P-belasting afkomstig vanhet
oudeland. (bron30)
De externe fosfaatbelasting van het Veluwemeer en Drontermeer wordt
voornamelijk veroorzaakt door het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallaties te Elburg en Harderwijk. Deze emissie bedraagtmet
defosfatering op beide installaties nog circa 45%van de totale fosfaatbelasting. Ook de Veluwse beken en depolderwaterenvanhetoude
en nieuwe land dragen bij tot de belasting van deze meren met fosfaat.
De externe fosfaatbelasting van het Wolderwijd en Nuldernauw wordt
vrijwel geheel veroorzaakt door de afvoer van deVeluwsebekenende
Putterpolder.
De fosfaatvracht van deze beken is voor belangrijk deel (ca. 70%)
afkomstigvandiffusebronnenwaarvanalsbelangrijkstegenoemdkunnen
worden overmatig mestgebruik als gevolg van mestoverschotten en
verspreide bebouwing. Saneringvandezebronnen isdanookvangrootbelang,(bron74)
De fosfaatbelasting wordt echter nietalleenveroorzaakt doorexterne
bronnenmaarook door interne,zoalsdefosfaatafgiftedoor debodem.
Omdatinhetnajaaralgenafstervenendaarnabezinken zalerfosfaat
in het bodemslib worden opgeslagen. In het voorjaar treedt weer
algenbloei op die blijkt te leiden tot afgifte van fosfaten uithet
sediment (internefosfaatcyclus).
De belangrijkste overschrijdingen van de kwaliteitsdoelstellingen
(basiskwaliteit) in de randmeren hangen samen met heteutrofiëringsprobleem.DitbetekentdatdeparameterstotaalP,totaalN,chlorofyl
A en doorzichtveelalnietaandenormenvoldoen.Hetzuurstofgehalte
varieert sterk in de tijd enmet deplaats.Als gevolg van defotosynthese van algen worden verzadigingspercentages van 100%en hoger
bereikt.
MetnameophetVeluwemeer isna 1980doorintensiveringvandedoorspoelingmetwatervanuitdeFlevopoldersdewaterkwaliteitverbeterd.
In een enkel jaar is aan de (zwemwater) norm voor doorzicht wordt
voldaan.
3.4.2.

Fosfaatenstikstofbalansen
Zowel voor het Veluwemeer-Drontermeer als voor hetWolderwijd-Nuldernauwzijnstoffenbalansenvoorfosfaatenstikstofvastgesteld.
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Tabel3.3. Veluwemeer-Drontermeer, fosfaat- en stikstofbelasting.
Aandeel van verschillende bronnen in %, excl. doorspoeling,gemiddeldvoor 1980-1981.(30)

RWZIElburg
RWZIHarderwijk
Beken
Gemalenoudeland
Neerslag
Kwel

Fosfaat

Stikstof

22
21
25
23
5
4

18
22
29
20
4
4

De gemiddelde jaarlijksebelastingmet fosfaatenstikstof bedroegin
de genoemdeperiode respektievelijk 42,6ton fosfaaten 704tonstikstof.
Tabel3.4.

WolderwijdenNuldernauw:fosfaat-enstikstofbelasting.
Aandeelvanverschillendebronnenin%.Periode1976-1979.

Beken
PolderArkemheen
Sluizenrandmeren
Neerslag
Kwel

Fosfaat

Stikstof

65
14
11
5
6

52
14
8
21
6

Intotaal isover deperiodemei 1976totenmetseptember 1979,respektievelijk 80,3tonfosfaaten813tonstikstofophetWolderwijden
Nuldernauwgebracht.
DefosfaatbelastingvandebekenendepoldersdieophetWolderwijden
hetNuldernauw lozen isvoorongeveer 70%afkomstigvandiffusebronnen.Hetiszeeraannemelijkdatdebelastingdoordiffusebronnenwordt
veroorzaaktdooruit-enafspoelingvanvoedingsstoffenuitlandbouwgebieden.(30)
Hethuishoudelijkafvalwatervanuitdestedelijkebebouwingdraagtvoor
19%bijindefosfaatbelasting.
Ongeveer 11%vandefosfaatbelastingisvannatuurlijkeoorsprong.
DoordeRWZI'steHarderwijkenElburgwordtjaarlijks 18,4tonfosfaat
en200tonstikstofophetVeluwemeerenDrontermeergeloosd.
Alhoewelopbeidezuiveringengedefosfateerdwordt,dragendeinstallatiesnogvoormeerdan40%bijindetotaleP-belasting.
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De organisatie van het waterbeheer

3.5.1. Kwantiteitsbeheeroppervlaktewater
Dezorgvoorhetkwantiteitsbeheerberusttetot 1januari 1985bijhet
polderdistriktNoord-westVeluweenhetpolderdistriktArkemheen.Vanaf
genoemde datum berust die zorg bij het waterschap Noord-Veluwe,dat
ontstaan is door samenvoeging van genoemde polderdistrikten.Tegelijkertijd isdekustrandzonetussenHarderwijkendepolderArkemheenen
het gebied van de Hierdense Beek in waterschapsverband gebracht. De
begrenzingenvanhetwaterschapNoord-Veluwezijnaangegevenintek.1.
Niethetgehelestudiegebiedisinwaterschapsverband gebracht.DehogeredelenvandeVeluweenhetgebiedrondHarderwijk zijnnietingedeeld.
Het kwantiteitsbeheer valt hier onder de verantwoordelijkheid vande
gemeentelijkeoverheden.
kegebiedvalt,leidtdittoteenonduidelijkebeheerssituatie.
Hetkwantiteitsbeheer vanderandmerenwordtuitgeoefenddoorRijkswaterstaat.
3.5.2.

Kwaliteitsbeheeroppervlaktewater
Vanaf de inwerkingtredingvandeWetVerontreiniging Oppervlaktewater
in 1970,wordt het kwaliteitsbeheer inhet gehele gebied uitgeoefend
door het Zuiveringsschap Veluwe.Hetkwaliteitsbeheer op derandmeren
wordtuitgeoefenddoorRijkswaterstaat.

3.5.3.

Grondwater
Hetkwantitatieveenkwalitatievebeheervanhetgrondwaterberustbij
deProvincieGelderland.
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4.

Beschrijving van het gevoerde en vigerende beleid

4.1.

Inleiding
In dithoofdstuk wordteenoverzicht gegevenvanhettotophedengevoerdebeleid.DitbetreftvoornamelijkhetbeleiddatdoordeprovincieGelderlandisenwordtgevoerd.
Op het beleid van hogere - en lagere overhedenwordtalleeningegaan
indienditbeleidverschiltmetdatvandeprovincie.

4.2.

Hetruimtelijkbeleid
Het ruimtelijk beleid is neergelegd in het streekplan voor deVeluwe
van 1979.(45)Ditstreekplanisnogvigerend.Eennieuwstreekplanis
invoorbereiding.
De hoofddoelstelling vanhetbeleid iseen stringente beschermingvan
natuurenlandschap.Ditbetekentnietdatoveralinhetstreekplangebiedandereaspektenondergeschiktwordengeachtaandebeschermingvan
hetnatuurlijkmilieu.
InhetCentraalVeluwsNatuurgebiedwordtdehoofddoelstellingopalle
aktiviteiten dieeen ruimtelijkeweerslaghebbenkonsekwenttoegepast.
Inderandgebieden zijnerechterwelmogelijkhedenvoordeontwikkelingvanandereruimtelijkeaktiviteiten.
Het ruimtelijk beleid is uitgewerkt door het landelijk gebied in te
deleninkategorieën.
In landelijk gebied I is de hoofddoelstelling van het streekplanvan
kracht;inditgebiedishetbeleidgerichtopnatuurbehoudenbosbouw.
IndelandelijkegebiedenIIt/mVzijnookandereruimtelijkeaktiviteitendantenbehoevevannatuurenlandschaptoegestaan.
Indeze gebieden wordthetbelangvannatuur en landschapgewogenmet
debelangenvano.a.landbouwenrekreatie.
Deindelingvanhetlandelijkgebied,volgenshetstreekplanVeluwe,is
gegeveninfiguur6.
Inmet name het Centraal Veluws Natuurgebied, een deelvandepolder
Oosterwolde,eensmallestrooktussenHarderwijkenElburgenlangsde
Hierdense Beekishetruimtelijkbeleidvooralgerichtopnatuurbehoud
enbosbouw (landelijkgebied I). Ineengrootdeelvandepolder
Arkemheen ishetbeleid erop gerichtom denatuurwetenschappelijke en
landschappelijke kwaliteiten tevergrotenmetbehoudvandeagrarische
produktie (landelijkgebiedII).
In het gebied van de Randmeerkust ten noorden van Harderwijk enhet
gebiedtenoostenvanNijkerkishetbeleidgerichtopeenverdergaande
landbouwkundige ontwikkeling,metbehoudvandebelangenvannatuuren
landschap (landelijkgebiedIII).
Inhet gebied ten zuidenvan Harderwijk eneen strooktennoordoosten
van Elburg is het beleid op een verdere landbouwkundige ontwikkeling
gericht, (landelijk gebiedIV)rekeninghoudendmetdebestaandelandschappelijkekwaliteiten.
BijdevoorbereidingvanhetnieuwestreekplanvoordeVeluwezullende
hoofdlijnenvanhetvigerendestreekplandoordeVeluwenaarverwachtingwordenovergenomen.(46)
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Indevoorrangsinventarisatie relatienotagebieden (96)zijnvoorstellen
gedaan voor de aanwijzing van relatienotagebieden. In verband met de
grotenatuurwetenschappelijkeenlandschappelijkewaardenkomen 1300ha
indepolder Arkemheen enintotaal 1000hainhetgebiedtussenHarderwijkenElburginaanmerkingomaangewezentewordenalsrelatienotagebied.
Ruilverkavelingen zijninhetgebiedslechtsopbeperkteschaaluitgevoerd.
Inhetjaar 1940isderuilverkavelingdeMheen,nabijElburgafgesloten. In1953isderuilverkavelingPuttenafgesloten.
De ruilverkaveling Hattem-Wezepisin 1979afgerond. Inuitvoeringis
de ruilverkaveling Oosterwolde; voor het gebied tussen Harderwijk en
Elburg isonlangseen ruilverkaveling aangevraagd. Infiguur 7.isde
plaatsvandezeruilverkavelingenaangegeven.
VandestedelijkekerneninhetstudiegebiedisHarderwijkdegrootste.
Aan Harderwijk isinhetstreekplanVeluweeen regionale funktietoegedacht.Uitbreidingvanwoon-enwerkgelegenheiddientindezekernte
wordengekoncentreerd.VoorNijkerkgeldthetzelfde,zijhetinmindere
mate.
Voor deoverigekernen inhet studiegebied geldthetuitgangspuntdat
deontwikkelinginbeginseldienttezijnafgestemdopdeplaatsgebondenbehoefte.
Voorhetstudiegebiedalsgeheelwordtverwachtdatindeperiodevanaf
hetjaar 1985tothetjaar2000nogongeveer 10.000woningenwordengebouwd.
4.3.

Hetwaterhuishoudkundigbeleid

4.3.1. Algemeen
Hetprovinciaalwaterhuishoudkundigbeleidistotophedensterkgekoppeld geweest aanhet inhet streekplanbeschreven ruimtelijkebeleid.
Hetwaterhuishoudkundig beleidheeftdanookeenmeervolgenddansturendkaraktervertoond.
4.3.2.

Oppervlaktewater
-Kwantiteitsbeheer
Hetkwantiteitsbeheervanhetoppervlaktewaterberustbijhet
waterschap Noord-Veluwe.VolgenshetGeldersWaterschapsreglementis
detaakvanhetwaterschapdezorgvooreengoedewaterbeheersing.
Voor zover ditnietbereiktkanworden doorhetvoortdurend beheren
enonderhoudenvanwaterbeheersingswerken (waterlopen,gemalen,
stuwenenz.)dienenverbeteringsplannenuitgevoerdteworden.Daarbij
dientrekeningtewordengehoudenmetallebetrokkenbelangen.Indit
verbandisinhetbijzonderreglementvoorhetwaterschapNoord
VeluweopgenomendathetGecombineerdeCollegeeenbeheers-enonderhouds-planopsteltvoordeHierdenseBeek.Waterstaatkundigeverbeterings-werken inhet ruilverkavelingsgebied Oosterwolde en depolder
Arkemheen zijn in uitvoering en/of voorbereiding. Voor de polder
ArkemheenheefthetGecombineerdeCollegeeenpeilbesluitvastgesteld
dattergoedkeuringisaangebodenaanGedeputeerdeStaten.
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-Kwaliteitsbeheer
De hoofdlijnen voorhettevoerenkwaliteitsbeheer endeuitvoering
vanhetkwaliteitsbeheer zijnweergegeveninhetconcept-oppervlaktewaterkwaliteitsplan Provincie Gelderland (43) en het conceptwaterkwaliteitsbeheersplanvanhetzuiveringsschap.(106)
Richtinggevend voor dezeplannen ishet IndicatiefMeerjarenprogramma
Water 1980-1984 (IMP80-84) (91).Meerkonkreetzijneenaantalwaterkwaliteitsdoelstellingen neergelegd in een Algemene Maatregel van
Bestuur.(119)
Bij de formulering van dewaterkwaliteitsdoelstellingen staathetbegrip"basiskwaliteit" 1)centraal.
Volgens het IMP 80-84dienthetwaterkwaliteitsbeleid eropgerichtte
zijn het als basiskwaliteit aangeduidekwaliteitsniveau vooralleoppervlaktewateren te handhavenoftebereiken.Indeplanperiode 80-84
isditechternietmogelijkgebleken.
De inspanning die hiervoor vereist is,is aanzienlijk groter enmeer
complexdanwerdverwacht.Daarnaastisdewerkingssfeer vandeWVOin
eenaantalopzichtentebeperkt.
Naast debasiskwaliteit worden inhet IMP80-84deecologischewaterkwaliteitsdoelstellingen en de mensgerichte waterkwaliteitsdoelstellingenonderscheiden.Deecologischewaterkwaliteitsdoelstelling isgericht op het beschermen van de ecologische belangen; demensgerichte
waterkwaliteitsdoelstellingen zijn gericht op de bescherming van de
direktebelangendiedemensheeftbijdekwaliteitvanhetoppervlaktewater.Geletopdevoorkomendebelangenwordeninhetgebied,optermijn,devolgendedoelstellingennagestreefd.(43)

1)Debasiskwaliteitiswoordelijkenalsnormenserievastgelegd.
De (verbale)omschrijvingvandebasiskwaliteitluidt:"eenzodanigekwaliteitvanhetoppervlaktewaterdathetgeenoverlast (metname stank) voor de omgeving veroorzaakt,er niet vervuild uitziet
(drijvend vuil, verkleuring), goede levenskansen biedt voor een
aquatischelevensgemeenschapwaarvanookhogereorganismenzoalsdiverse vissoorten deel uit kunnen maken en dat tevens ecologische
belangen buiten het aquatische ecosysteem (bijvoorbeeld vogels en
zoogdierendiewaterdierenkonsumeren)wordenbeschermd."
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HetbeleidvandeprovincieGelderlandiseropgerichtomindekomendeplanperiodeeenwaterkwaliteit tebereikendievoldoetaande(verbale) omschrijving van de basiskwaliteit. Voor de normenserie van de
basiskwaliteit zal een differentiatie wordenvastgesteldper typeoppervlaktewater. Omdat deze nuancering zowelop landelijk alsopprovinciaal niveau nogmoetplaatsvinden,zaldeCUWVO-nota (118)worden
gehanteerdalsrichtinggevendstukvoorhettevoerenbeleid.
Voor waterenwaarvoor de funktie "zwemwater"isvastgelegd ishetbeleid er op gericht dezwemwaterkwaliteitsdoelstelling tehandhavenof
te bereiken. Voor wateren met de funktie "water voor karperachtigen"
zaldedoelstelling "watervoorkarperachtigen"wordengehandhaafd.

Belangen

Waterkwaliteitsdoelstelling

Opmerking

- aquatisch
ecosysteem

ecologische doelstelling

Ecologische doelstellingen
vanmiddelste enhoogste
niveauworden nog uitgewerkt
(taakstelling).

- beeldbepalend
water

basiskwaliteit

Openbare drinkwater
voorzieningen
basiskwaliteit

- infiltratiewater
nabij pompstation

basiskwaliteit

Industrie

- spoelwater
- koelwater

basiskwaliteit
basiskwaliteit

Agrarische sektor

- veedrenking
- beregening

basiskwaliteit
basiskwaliteit

Intuinbouwgebieden waar
chloride gevoelige gewassen
worden geteeldwordenextrahoge eisen aan debetreffende norm gesteld
(50 mg/liter).

Rekreatie

- zwemwater

zwemwaterkwaliteitsdoelstelling

Toegepast voor een beperkt
aantalwateren.

- viswater

doelstellingwater voor
karperachtigen

De doelstellingwater voor
karperachtigen wordt alleen
toegepast (formeelvastgelegd)als dezenu reeds is
gerealiseerd.

- rekreatief
vaarwater

basiskwaliteit

Natuur enLandschap
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Omvooroppervlaktewaterendeecologische waterkwaliteitsdoelstellingen
te kunnen formuleren is het noodzakelijk dat de kenmerkende levensgemeenschappenzogoedmogelijkwordenbeschreven.Eendergelijkonderzoek heeft nog niet op systematische wijze plaatsgevonden. (43)Wel
zijn op grond van hydrobiologischeonderzoek waterenaangewezenwelke
inecologischopzichtvangrotebetekenis zijn.Vandezewaterenmoet
de huidige waterkwaliteit tenminsteworden gehandhaafd.Dithoudtin
datgeennieuwe lozingenwordentoegestaanenernaarwordtgestreefd
bestaandelozingenteverminderen.
4.3.2. Grondwater
DeprovincieheeftsindshetinwerkingtredenvandeGrondwaterwetin
maart 1984 de volledige zorg voor het kwantitatieve beheer van het
grondwater.
Voor 1984washetkwantitatievegrondwaterbeheerover2regelingenverdeel,teweten:
1.GrondwaterwetWaterleidingbedrijven.
2.GrondwaterverordeningvoordeprovincieGelderland.
De Grondwaterwet Waterleidingbedrijven was van toepassing voor inrichtingen die grondwater onttrekken voor deopenbaredrinkwatervoorziening.DeministervanVROMverleendehiervoordevergunningen.Voor
vergunningen die in het kader van de openbare drinkwatervoorziening
vóórmaart 1984zijnaangevraagd,blijftdezewetnogvankracht.
IndeGrondwaterwet van 1984isonder anderebepaald datdeprovincie
ookvergunningenmoetverlenenvoorgrondwateronttrekkingentenbehoeve
van deopenbaredrinkwatervoorziening. Dewetgeeftaanwelkeonderdelenbijverordeningmoetenwordengeregeld.
Sindsmaart 1984iseveneensdenieuweGrondwaterverordeningGelderland
van kracht.De verordening bepaald welke inrichtingmeldingsplichtig,
registratieplichtigenvergunningsplichtigis.
Hetbeleidisgerichtop:
-strevennaarbehoudvanvoldoendewatervoerendheidvanwatergangenin
verband met kwantitatieve (aanvulling elders, stroomsnelheid) en
kwantitatieveaspekten;
-beperkingenmogelijkvoorkomingvanschadeaandelandbouw;
-uitvoering vankompenserendemaatregelen alsoppervlaktewateren,met
namevijverpartijenengrachten,dreigendroogtevallen (aanvulling
metgrond-ofoppervlaktewater);
-zomin mogelijke aantasting van de natuur enmetname devochtminnendevegetatie;
-voorkomen van verdere verspreiding van in het grondwater aanwezige
verontreinigingen;
-voorkomenvaningrependiedekwaliteitvangrondwaterverslechteren;
-voorkomenvanniettoelaatbarezettingen;
-bevorderenvaneenrationeelwaterverbruik.
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De provincie beoordeeld iedere aanvraag op zich en gaat na of de toekomstige onttrekking aanvaardbaar is en past binnen het beleid.
Hierbij wordt rekening gehouden met het belang van de aanvrager envan
andere belangen die eventueel ten gevolge van de toekomstige onttrekking schadeondervinden.
Binnen het provinciaal beleid wordrt dus niet bij voorbaat prioriteit
gegeven aande drinkwatervoorziening.
4.4.

Hetmilieubeleid

4.4.1.

Algemeen
In het kader van de studie Noord-Veluwe wordt slechts ingegaan op het
gevoerde beleid ten aanzien van de bodembescherming. Dit omdat er een
duidelijke samenhang istussenhetbodemgebruikendekwaliteitvanoppervlaktewater en grondwater.
Deze samenhang isernietof inminderematebijdeandere sektoren van
het milieubeleid.

4.4.2.

Beschermingvandebodem
De bescherming van de bodem, enmet name de bodem inwaterwingebieden,
is voor het eerste geregeld in een provinciale verordening van 1962.
Deze bescherming was vooral gericht tegen bacteriologische verontreinigingen. De begrenzing van debeschermingsgebieden kwam,volgens deze
verordening, ongeveer overeen met de 1-jaarverblijftijdszone. Door de
inwerkingtreding van deWetop de Ruimtelijke Ordening (1965)werd het
mogelijk in de bestemmingsplannnen een beschermende regeling voor
waterwingebieden op tenemen.Vanaf 1978hebbenGedeputeerde Statenvan
Gelderland er bij de gemeenten op aangedrongen om beschermingszones
voor waterwingebieden op te nemen, gebaseerd op verblijfstijden van 1en 10jaar.
In 1980 evenwel waren de meeste beschermingsgebieden in bestemmingsplannen nogbeperkttoteenverblijfstijdvan 1jaar.
In 1980 wordt de Verordening Bodembescherming Gelderland van kracht.
Deze verordening kenteenalgemeenbeschermingsregime voordeheleprovincie eneenaanvullendpakketvanmaatregelen voor debescherming van
waterwingebieden.
Het algemeen beschermingsregime biedt beperkte mogelijkheden om zeer
ernstigebodemverontreinigingen tebestrijden. Hetoptreden vanverontreinigingen met nadelige gevolgen voor bijvoorbeeld de drinkwaterwinning isdaarom nietuitgesloten. Deverordening treedtterugwanneer de
bescherming afdoendewordt geregeld in bestemmingsplannen.
Uit diverse signalenblijkt datdebescherming van dekwaliteitvan het
grondwater meer aandacht behoeft. In 1980 wordt in een rapport van de
Landelijke Commissie BeschermingWaterwingebieden (17)gepleitvoor het
instellen van 1-, 10-en 25 jaarbeschermingsgebieden rondom waterwingebiedenom dedrinkwaterwinningop langeretermijnveiligtestellen.
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In februari 1985 is door de Gedeputeerde Staten het beleid voor de
bescherming van waterwingebieden opnieuw vastgesteld. Het huidige
beleid is ineerste instantie gericht op de beperking vanpotentieel
grondwaterverontreinigende nieuwe aktiviteiten en op voorkoming van
calamiteiten•
TevenszaldesaneringofaanpassingvanbestaandeObjektenenaktiviteitenterhandwordengenomen.
Inhethuidige beleidwordt ingrote lijnenaangeslotenbijdeaanbevelingenvandeCommissieBeschermingWaterwingebiedenvoorwatbetreft
de 1-,10-en25jaarbeschermingsgebieden.
Naarmatedeverblijftijd toeneemtwordthetbeschermingsregimemilder.
Naarverwachtingzaldeprovincialeverordeningbodembeschermingophet
nieuwebeleidwordenaangepast.
Deverordeningbodembescherming heeftslechtseenbeperktereikwijdte.
VerwachtmagwordendatnahetvankrachtwordenvandeMeststoffenWet
en de Wet Bodembescherming, welke thans in voorbereiding zijn,meer
doelmatig kanwordenopgetredentegenaktiviteiten dieverontreiniging
vandebodemenhetgrondwaterkunnenveroorzaken.
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5.

Inventarisatievanvervuilingsbronnen

5.1.

Algemeen
Dekwaliteit vanoppervlaktewater engrondwaterwordtdoorverschillende factoren bepaald. Verontreinigingen door toedoen van mensen
speelt hierbij een belangrijke rol. Indien verontreinigingen
rechtstreeks geloosd worden, wordt besproken van "directe vervuilingsbronnen". In alleoverige gevallen iser sprakevan "indirecte
vervuilingsbronnen"ofdiffusevervuilingsbronnen.(43)
Deze onderverdeling is gebaseerd op de mate waarin de vervuilingsbron,bijv.inhetkadervandeWVO,tebeheersenis.Direkte vervuilingsbronnen zijn lokatiegebonden. Eventuele maatregelen
(saneren, afleiden enz.) kunnen relatief eenvoudig worden genomen.
Indirekte vervuilingsbronnen zijn niet lokatiegebonden en zijndoor
hundiffuuskarakter (uitspoeling,zureregenenz.)nietofnieteenvoudigbeheersbaar.
Ongezuiverdafvalwaterisafkomstigvano.a.ongerioleerdeverspreide
bebouwing,rekreatieObjekteninhetbuitengebiedenz.Eenoverzicht
van debelangrijkste direktelozingenopoppervlaktewater isgegeven
inbijlage6,fig.8entek.2.
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de verschillende
vervuilingsbronnenzomogelijkwordteenindikatiegegevenvandeomvangervan.

5.2.

Direktevervuilingsbronnen
Direktevervuilingsbronnenkunnengezuiverdofongezuiverdafvalwater
lozen.Totdeeerstegroepkanwordengerekenddelozingvanrioolwaterzuiveringsinstallatie,enindustriëlezuiveringen.

5.2.1. Gezuiverdafvalwater
a.EffluentlozingenvanRWZI's
RWZI'szijnaanweziginNijkerk,Nijkerkerveen,Harderwijk,Elburgen
Garderen. Het effluent vandeze instantieswordt geloosdoprespektievelijk deArkervaart,deLaak,hetVeluwemeerenhetDrontermeer.
Het effluent van de zuivering te Garderen wordt verzonken in de
bodem.
De volgende tabel geeft informatie over deontwerpkapaciteit ende
effluentkwaliteitvandeverschillendeinstallaties.
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Tabel5.1 RWZI'sontwerpkapaciteit,effluentkwaliteit(105)
Lokatie

Ontwerpkap.
inv.e.

Nijkerk
Nijkerkerveen
Harderwijk
Elburg
Garderen

24.000
1.500
200.000
100.000
2.000

Effluentkwaliteit (mg/l1983)
BZV
N-kj
P-tot
17,5
5,5
3,5
20,0
5,5

21,0
4,0
3,4
36,5
9,0

2,0
6,0
1,8
1,0
8,5

Als gevolgvande grotebelastingvande RWZI'steElburgenNijkerk
ishiersprakevaneenmindergoedeeffluentkwaliteit.
HetlagefosfaatgehalteinheteffluentvandeinstallatiesteHarderwijkenElburgishetgevolgvandefosfateren.
Hetlagefosfaatgehalte inheteffluentvanderwziteNijkerkiseen
neveneffektvandechemischevoorzuiveringdiedaarplaatsvindt.
Het zuiveringsschapopdeVeluweheefthetvoornemendezuiveringsinstallaties te Garderen enNijkerkerveenop teheffen.Hetafvalwater
watnunaardezeinstallatiewordtafgeleverd zalnaardeinstallatie
teNijkerk worden afgevoerd. Hiervoor iseenaanpassingvandezeinstallatienoodzakelijk.
b.Effluentlozingenvanoverigezuiveringsinstallaties.
IndegemeenteNijkerkwordtopeenviertalplaatsengezuiverdindustrieelafvalwaterophetoppervlaktewatergebracht.
Samenstellingenomvangvandezelozingenzijntevindeninbijlage6.
DaarnaastisinVoorthuizeneenindustriëlelozingopdeSchuitenbeek.
5.2.2. Ongezuiverdafvalwater
Ongezuiverdafvalwaterisafkomstigvanverspreidelozingenofpuntlozingen. Inhetoppervlaktewaterkwaliteitsplan wordenonderverspreide
lozingen,lozingen van minder dan 50vervuilingseenheden (v.e.)verstaan.Lozingenvanmeer dan 50v.e.wordenpuntlozingen genoemd.In
dezeparagraafwordendelozingenvanhetongezuiverdeafvalwaternaar
deherkomstingedeeld.
a.Verontreinigingdoorinâustriële_p_roduktie
Ongezuiverde lozingen ophetoppervlaktewater van 50ofmeerv.e.
vindenplaatsin:
Nijkerk (opde Laak), Nunspeet (opde Tochtsloot), Putten (opde
Kronkel), Harderwijk (Hierdense beek) en Ermelo (Hierdense beek).
(107)
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b.Riooloverstorten
Riooloverstortentredeninwerkingalshet (gemengde)rioolstelsel
bijzwareneerslaghetregenwaternietinzijngeheelkanverwerken. De overstortfrequentie mag gemiddeld 6 * per jaar bedragen.
Deplaatsvandeoverstortenendeoorsprongvanhetoverstortwater
isindevolgendetabelgegeven(66)
Tabel5.2 RiooloverstortenopdeNoord-Veluwe.
vanhetoverstortwater.

Deplaatsenoorsprong

Kern

Overstortwatergeloosdop

Oldebroek,*tHarde
HogeEnk+wezep
Doornspijk
Elburg+Oostendorp

Eekterbeek,Heigraaf
Puttenerbeek
Klàrenbeek
degrachten,Havenkanaal,richting
polderOosterwolde
Molenbeek,Bliksbeek,Pangelerbeek,
Varelsebeek
stedelijkwaterbeheersingssysteem
viaafvoerslootopdeSchuitenbeek
o.m.ArkervaartenLaak

Nunspeet
Harderwijk
Putten,Voorthuizen
Nijkerk,Nijkerkerveen
Zwartebroek

De omvang van de verontreiniging door de riooloverstorten is niet
goedbekend.
In Harderwijk zal uiterlijk in 1985een grootbergingsriool gereed
komen, waardoor het effekt van overstorten geringer zal worden.
In dit verband kan eveneens de verontreiniging als gevolg van
foutaansluiting van gescheiden rioolstelsel (Harderwijk) worden
genoemd.
c.Verspreidebebouwing
Afvalwater van de niet-gerioleerde verspreide bebouwing wordt in
het algemeen in de bodem verzonken. Geschat wordt dat deze infiltratieeenomvanghebbenvan30-60v.e.perkm2 (Bron16)
In 1981 iseenenquêtegehoudendoor deProvinciale Waterstaatnaar
de rioleringstoestand per gemeente,de resultaten worden weergegevenintabel5.3
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Tabel 5.3 Rioleringssituatie inde 7gemeenten vanhet studiegebied
(aantalwoningen + gerioleerdaantal:'81enquêtegegevens
aantalinwoners:ROVgetallenjan.'83)
Gerioleerd
Gemeenteinw. /woning

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Nijkerk
Oldebroek
Putten

3,4
3,7
3,3
3,4
3,5
3,8
3,6

totaal
woningen

RWZI

5700
6600
9100
6600
6700
5100
5200

5000
3400
8800
5500
5700
3800
4400

Ongerioleerd
nogaansluitbaar

100
600
100
100
100
300

nietaansluitbaar
600
2600
200
1100
1900
1200
500

De criteria voor het begrip "niet aansluitbaar" zijn overigens
vaag.Dezebeoordeling ismedeafhankelijk vanhetinzichtvande
betreffen de gemeente en de beschikbare technieken om water op
kleine schaal teverzamelen en/of te zuiveren. Inde situatieals
hierboven geschetst is inmiddels enige verandering opgetreden:de
kernUddel (200woningen)issinds 1982gerioleerd,hetafvalwater
wordtnaarElburgafgevoerd.
d.Stortplaatsen
Door de Dienst Milieuhygiëne van de Provincie Gelderland is een
inventarisatiegemaaktvandelokatiesvan (mogelijke)bodemverontreinigingenindeprovincieGelderland.VoordeNoord-Veluweworden
deresultatensamengevatinbijlage8.
Er kan niet worden aangegeven in hoeverre dezebodemverontreinigingenkonsekwentieshebbenvoordekwaliteitvanhetgrondwater.
e.Militaireterreinen
Inhet studiegebied liggeneenaantalmilitairekomplexen.Genoemd
wordendegemeentenElburg,Ermelo,Harderwijk,Nunspeeten
Oldebroekmetelkeenaantalkazernes.
Eengrootdeelvandezekazernesisnognietgerioleerd.Hetafvalwaterwordt,naeenvoudigevoorzuiveringindebodemverzonken.Een
tweetalmilitaire komplexen liggennaastwaterwingebieden,datwil
zeggendirektbuitende 1-jaarszone.Opditmomentisnietbekend
hoe groot de vuillast is dieop deze manier in de bodem terecht
komt. Er zijnook eenaantalmilitaireoefenterreinen inhetstudiegebied. Deze liggen met name in het Centraal VeluwsNatuurgebied,o.a. tussen Nunspeet enWezep,ten zuiden van de spoorlijn
Amersfoort-Zwolle.Zijvormeneveneenseenpotentiëleverontreinigingsbronvoorbodemengrondwater.Infiguur 9.zijndemilitaire
komplexenenoefenterreineninhetstudiegebiedaangegeven.
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f.Verblijfsrekratie
Inhethelegebiedzijnbedrijvenvoordeverblijfsrekreatie.
Vooral in de gemeenten Ermelo enNunspeet is de verblijfsrekreatie
gekoncentreerd.
Het aantal kampeerinstellingen in het gebied bedraagt ruimzeshonderdmeteenkapaciteitvanruim78.000slaapplaatsen.
In tabel 5.4 isdeverdeling vankampeerinstellingen enslaapplaatsenoverde7gemeentengegeven.
Hetmerendeel van de rekreatiebedrijven isnietgerioleerd;deniet
gerioleerde rekreatiebedrijven (meer dan 70%van het totale aantal
bedrijven) lozen hun afvalwater via zinkputten of septic-tanks in
de bodem. Van de bedrijven in het studiegebied met een kapaciteit
met meer dan 400 slaapplaatsen zijn er een zestiental nog niet
gerioleerd.
Een tweetal van deze bedrijven ligtbinnen 1*5kmvanhetwaterwingebiedvanhetPompstationWezep.
Dezeniet-enslechtgerioleerderekreatiebedrijvenvormeneen
potentiëleverontreinigingsbronvoorbodemengrondwater.
Tabel5.4 Kampeerinstellingenenhunkapaciteitinzevengemeenten
opdeNoord-Veluwe
Gemeente

aantalkampeerinstellingen

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nijkerk
Nunspeet
Oldebroek
Putten

5.3.

42
159
49
16
227
18
93

totalekapaciteit
(aantalslaapplaatsen)
x 1.000
6,0
23,5
8,6
2,5
25,1
3,0
10,7

Indirektevervuilingsbronnen

5.3.1. Algemeen
Bemesting en atmosferische depositie vormen belangrijke indirekte
verontreinigingsbronnen. Zij bewerkstellen mede respektievelijk de
eutrofiëring van de "verzuring" van het milieu. Daarnaast het inlaten van gebiedsvreemd water en de nalevering van verontreinigingen
uit het bodemsediment als diffuse verontreinigingen worden aangemerkt.
Met name de voedingsstoffen fosfaat en nitraat uit mest veroorzaken
problemen:door eenovermaatfosfaattreedtalgenbloeiinoppervlaktewater op; eenovermaat nitraatkan de landbouwkundigeproduktieschaden, de grondwaterkwaliteit bedreigen en natuurwetenschappelijke
waardevolle vegetaties van voedselarme (oligotrofe) gronden doenverdwijnen.
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In de volgende p a r a g r a v e n worden de aard en omvang van de d i f f u s e v e r o n t r e i n i g i n g s b r o n n e n op de Noord-Veluwe nader besproken.
5.3.2.

Bemesting
De intensieveveehouderijneemtopdeNoord-Veluwe eengrootdeelvan
deagrarischeproduktievoorhaarrekening.
Indeintensieveveehouderijwordenveelalgroteaantallenmestkalveren,
varkens en pluimvee gehouden op een zeer klein areaal cultuurgrond
(niet-grondgebondenbedrijfssysteem).
Wanneerdoordeineenbepaaldgebiedaanwezigedierenmeermestwordt
geproduceerd danop verantwoorde wijze op de inhet gebied aanwezige
cultuurgrondkanwordenaangewend,isersprakevaneenmest(mineralen)
overschot.
Voor wat betreft het begrip "op verantwoorde wijze"moet onderscheid
worden gemaakt naar de landbouwkundige normenendemilieuhygienische
normen. Volgens landbouwkundige normen kan in het algemeen meer mest
wordenverspreid.
In bijlage 9 zijn van de verschillende gemeenten inhet studiegebied
deoppervlaktecultuurgrond endeaantallenvarkens,runder-enpluimvee weergegeven. Voor de mineralenproduktie enhetresterendemineralenoverschotbijtoepassingvan landbouwkundigebemestingsnormenwordt
verwezennaarbijlage9. Inallegemeenten,metuitzonderingvan01debroek blijkt een mestoverschot te bestaan, in de gemeenten Ermelo,
Harderwijk en Putten is dit overschot het grootst. Het overschot in
degemeenteErmelobehoortzelfstoteenvandegrootste inNederland.
(300-350kgNha"1,13).
Vanhet totale mestoverschot op deNoord Veluwewordteendeelafgevoerddoordepartikulieremesthandelendemestbank.
Een ander deel wordt afgevoerd naar de kalvergiervoorzuivering te
Elspeet.Uitverschillendepublicaties (79,80).
blijkt dat van het totale mestoverschot door demestbank en departikuliere mesthandel ca. 10-25% wordt afgevoerd. Daarna resteert nog
80%vanhetNtot.-en60% vanhetP2O
5-0verschot.Terillustratie:op
N-basis komt dit voor de Provincie Gelderland overeen met een
overschot van 1,9 miljoen ton varkensdrijfmest.Hetprobleem vanhet
mestoverschot leidt tot sterke "overbemesting" van de cultuurgrond
(met name bouwland waarop snijmais wordt geteeld). Overbemesting wil
zeggen dat de mest vaak in grotere hoeveelheden op het land wordt
gebracht dan uit landbouwkundige overwegingen nodig is. Incidenteel
wordtmest (illegaal)geloosdinoppervlaktewateren.
Begin 1985isbegonnenmetdebouwvandekalvegierzuiveringteElspeetUddel. De voorbereidingen voor de bouwvan een installatie te Putten
verkeren in een vergevorderd stadium. De installatie te Elspeet,die
sinds 1976inbedrijfiszaltezijnertijdwordenopgeheven.(116)
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Gezien de Interim-wet beperking varkens- en pluimveehouderijen (114),
waarinuitbreidingenvestigingvanvarkens-enpluimveehouderijenwordt
verboden zal de mestproduktie in de toekomst niet meer toenemen.
Momenteel wordt gewerkt aan een AMvB-Meststoffengebruik (115)Indeze
maatregel wordt fosfaat gekozen als basis voor het stellen van namen
voor het gebruik van dierlijke mest. De invoering van deze AMvBzal,
daar de kleinere toegestane mestdosering, naar verwachting leidentot
groteremestoverschotten.
5.3.3. Zurejieerslag
Een overzicht van voor verzuring gevoelige bodems in Nederland geeft
onderstaandefiguura.
Dekwetsbaarheid vanwatervoerendepakettenvoorverzuringwordtaangegeveninfig.b.
FIGUUR â Overzicht van voor verzuring gevoelige bodems.
(Bron: Stiboka 1970)

FIGUUFU-J} Kwetsbaarheid van watervoerende pakketten voor verzuring.
(Bron RID)

C
Duinvaaggronden
Podzolgronden
Beekeerdgronden

^

ONDIEP WATERVOEREND PAKKET
OVERWEGEND KWETSBAAR TOT
DE AANGEGEVEN DIEPTE :

5 à 10 m

10 à 30 m

30 à 6 0 m

KWETSBAARHEID ONDUIDELIJK

De buffering van met name de kalkloze humusarme zandgronden (t.w.
duinvaaggronden, podzolgronden en beekeerdgronden) is relatief klein,
waardoorzijhetmeestkwetsbaarzijnvoorverzuring.Hetgehelestudiegebied Noord-Veluwe,metuitzondering vaneenkleingebied tennoorden
vanNijkerk,bestaatuitdezevoorverzuringgevoeligegronden.
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Hetdieperegrondwaterinzandgebiedeniskwetsbaarvoorverzuringalsde
ondiepebodem gevoeligisvoorverzuring;ergeenscheidendelagenaanwezigzijn (veen,klei/leem)enalshetwatervoerendpakketkalkloosen
totopgrotediepteaëroobis.Dithoudtindathetovergrotedeelvan
hetdieperegrondwatervandeNoord-Veluwekwetsbaarisvoorverzuring.
Heteffektvanverzuringopstromendoppervlaktewater (debeken)inhet
studiegebied isinhetalgemeennietgroot.Hetecosysteem vanstagnerendewatereneninhetbijzondervanvoedselarme,weinigbufferendevennen, kanechterdrastischwordenverstoorddoorverzuringVennenbinnen
hetstudiegebied groterdan200-250m2zijn:venophetSpeulderveld;
venopdeElspeetseheide;hetAndromedaven;drievennenophetlandgoed
Welna;deOssenkolkenhetGrootZeilmeer.

5.3.4. î22î?iUsatie_van_verontreini2in2en_uit het bodemsediment
Hetbetrefthierstoffendieopgeslagenzijninhetsediment(aldanniet
door verontreiniging) endiedoorevenwichtsreaktiesweer inhetwater
kunnenkomen (P,zwaremetalen)ofdiedoorsterkestromingenopwoeien
vanhetsedimentinhetwaterkomen.Inhetalgemeenkangesteldworden
datheteffektvanverontreinigingenhierdoorlanger"naijlt".
Deomvangvandezevormvanverontreinigingisnietbekend.
VandeArkervaartisbekenddatdebodemplaatselijksterkverontreinigd
ismetzwaremetalen.
5.3.5. Gebiedsvreemdwater
Voor depeilhandhaving envochtvoorziening vandelandbouwwordtwater
vanuit de randmeren ingelatenof ingemalen indepoldergebieden inhet
noordenenzuidenvanhetgebied.
Inlaten van gebiedsvreemd water isvanuit hetoogpunt vanwaterkwaliteit inhet algemeenminder gewenst.Ditbetreftnietalleendesituaties waarin de kwaliteit vanhetinte latenwater slechtis.Ookbij
een relatief goede kwaliteit kan vermenging van het oorspronkelijke
water met ingelaten water vanuit een oogpunt van natuurbehoud minder
gewenstzijn.
5.3.6. Oeverbeschermingsmaterialen
Alleen waar oevers beschadigd worden of dreigen te worden,past men
oeverbescherming toe. In debeken waar deoevers zich "gezet"hebben,
wordenvrijwel geenoeverbeschermingsmaterialen gebruikt,echterwelin
nieuwe waterwegen.Erwordtgebruikgemaaktvanazobé-matten (bestaande
uit onbewerkt hout), eventueel in kombinatie met inertkunststofdoek.
Van deze materialen isweinig tot geen verontreiniging teverwachten.
Daarnaast worden gekreosoteerde ofgewolmaniseerdepalenofazobë-palen
aangewend.
Kreosootolieen superwolmanzout Dzijngeenmilieuvriendelijkestoffen.
De omvang van de verontreiniging door oeverbeschermingsmaterialen is
gering.
Eennadelig effektvanoeverbeschermingsmaatregelen isdeverarmingvan
defaunadieoptreedtomdatschuilplaatsenwegvallen.
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6.

Inventarisatievanbelangen

6.1.

Algemeen
Indithoofdstukwordtvaneenachttalbelangen dewensentenaanzien
van dewaterhuishoudingbeschreven.Hierbijwordttevensaangegevenin
welkematethansaandezewensenkanwordenvoldaanen,indienbekend,
hoeindetoekomstaandewensenkanwordenvoldaan.Dewenseneneisen
worden toegespitstopdiegrootheden diezich inmeerofminderemate
latenbeheersen:(grond)waterstandenenafvoer,aanvoer,waterkwaliteit
enz.
Ophetaspektveiligheid,waaronderteverstaandezorgvoordewaterkering, de bescherming tegen overstromingen en de konsekwenties van
calamiteiten op dekwaliteitvanhetwater,wordtinditrapportniet
ingegaan.

6.2.

Landbouw

6.2.1.

Algemeen
Delandbouwneemtinhetstudiegebiedeenbelangrijkeplaatsin.Vande
totale oppervlakte wordt ca. 25.600 ha (45%) gerekend tot het
agrarisch grondgebruik.(fig. 2.Hiervanisca.19.400hageregistreerd
alscultuurgrond. (12)
De landbouwgronden zijn gesitueerd indeovergangszone van deVeluwse
stuwwal naar de Randmeren,in de Polder Arkemheen enindelandbouwenclaves bijElspeet,UddelenGarderen.Decultuurgrond isoverwegend
als grasland in gebruik.Naast demelkveehouderij komt in het gebied
veel intensieve veehouderij en pluimveehouderij voor. In deomgeving
vanElburgkomtenigetuinbouwvoor.

6.2.2.

Dewaterafvoersituatie
Door deLandinrichtingsdienst (35)istervoorbereidingvanhetStructuurschema Landinrichting, een inventarisatie uitgevoerd van de
ontwatering- en afwateringssituatie. Per gemeente is het percentage
cultuurgrond, waarvan de afwatering onvoldoende of slecht is in een
aantalklassen ingedeeld. Deafwateringssituatie (hoofdwaterlopenstelsel,peil, bemaling)is gegeven in fig. 10.Hierbij is verondersteld
dat, na uitvoering van de ruilverkavelingOosterwolde in de gemeente
Oldebroek,het percentage cultuurgrond met een onvoldoende afwatering
minderdan20%zalbedragen.Ooknauitvoeringvandezeruilverkaveling
zal inhet studiegebied op ca.60%vande cultuurgrond depeilbeheersing onvoldoende zijn. Verbetering van de afwateringssituatie is te
verkrijgendoorpeilverlaginginkombinatiemeteenverbeteringvanhet
leidingenstelsel.
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Deontwateringssituatie isbeoordeeldaandehandvandeopbodemkaart
aangegevengrondwatertrappen.Bijdebeoordelingisgebruikgemaaktvan
empirischenormenwaarindelandbouwkundigeopbrengstbijverschillende
bodemtypen afhankelijk isgesteldvanhetgrondgebruikenhetgrondwaterstandsverloop. (36)Bijgebruikalsgraslandtreden,alsgevolgvan
een onvoldoende ontwatering opbrengst depressies vanmeer dan 20%op
bij grondwatertrap I en II.Opbrengstdepressies van 10-20% treden op
bijgrondwatertrappenII enIII(fig.11).
De gronden binnen de ruilverkaveling Oosterwolde zijn in dezebeoordelingbuitenbeschouwinggelaten.
Metuitzonderingvandeenigszinshogergelegenoudebouwlandgrondenis
de drooglegging in het studiegebied vanuit landbouwkundig oogpunt
onvoldoende.Voor het gebied van depolder Arkemheenmag wordenverwacht dat,na uitvoering vanhetpeilbesluit,deontwateringssituatie
ineendeelvandepolderzalverbeteren.
OverzichtskaartenvoordegeheleprovincieGelderlandwaarinperkm2de
opbrengstdepressies ten gevolge van wateroverlast zijn aangegeven
zullenin 1985beschikbaarkomen.
6.2.3.

Dewateraanvoersituatie
Door de provincie Gelderland is in samenwerking met het Proefstation
voor de Rundveehouderij onderzoek gedaan naar de rentabiliteit van
beregening op melkveebedrijven en dewaterbehoefte vanGelderse landbouwgronden (84).Inditonderzoek isvooreengrootaantalbodemprofieleneen schatting gegevenvanhettotalevochttekort inhetgroeiseizoenendefrekwentiewaarmeeditvochttekortoptreedt.
Uitgaandevandeveronderstellingdatdenettowaterbehoeftebijbenadering gelijk is aan het vochttekort, zijn ramingen gemaakt van de
netto waterbehoefte. Hierbij is uitgegaan van het huidige beregende
oppervlak en een tweetal beregenings-scenario's.Voor eendroogjaar,
met eenherhalingstijd van 5 jaar,zijndezeramingenvoor deinhet
studiegebiedgelegengemeentensamengevatinbijlage 11.
Inditdrogejaarbedraagtdenettowaterbehoeftevoorhetgehelestudiegebied, afgerond 0,2 - 0,6 x 106 m3 (27-100mm).Tevens zijnramingengegevenvoordenettowaterbehoeftebijeenuitbreidingvanhet
beregendareaal.Indienditareaaltoeneemtmet5%vanhetareaal
cultuurgrond,zaldenettowaterbehoeftetoenementot0,4-1,3x 10^m3.
(bijlage12)
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Om debruto waterbehoefte inhet gebied tekunnenberekenen,moetbekend zijnwelkeaanvoer-enberegeningsverliezenoptredenenwelkeextrahoeveelhedenwaternodigzijnomdeverminderingvandecapillaire
opstijging tekompenseren.Metnamedezelaatstehoeveelhedenzijnonvoldoende bekend. Om een indruk te krijgen van de totale vraagnaar
grondwatervanuitdelandbouw,wordtveronderstelddatdezehoeveelheid
25-75mmbedraagt,afhankelijkvandegroottevanhetvochttekort.

Tabel6.1.Brutowaterbehoeftepergemeente (frekwentie1 * 5 jaar )in
1.000m3,bijhoge-enlageraming.

Gemeente

huidigareaal+5%
vandecultuurgrond

huidigareaal
laag

hoog

laag

hoog

Elburg
Ermelo
Harderwijk
Nunspeet
Nijkerk
Putten
Oldebroek

130
10
120
30
50
60
270

360
30
170
80
100
260
1060

270
240
220
170
160
230
1790

720
350
320
480
270
870
1780

Totaal

670

2060

1790

4790

De wateraanvoer naar de poldergebieden van Nijkerk en Oldebroek zal
voor een belangrijk deel vanuit de randmeren plaatsvinden.De totale
vraag naar oppervlaktewater zalbijhet huidige areaal varieëren van
0,3-1,2* 106m3.
In de overige gebieden zijn weinig mogelijkheden om oppervlaktewater
aan te voeren. Indien de bruto waterbehoefte wordt gedekt vanuithet
grondwater, zal de vraag naar grondwater, bij het huidige areaal,
variërenvan0,4-0,9* 10^m3.
6.2.4.

Waterkwaliteit
Debeoordelingvandegeschiktheidvangrond-enoppervlaktewatervoor
gebruikindelandbouwvindtinhetalgemeenplaatsaandehandvanhet
cloridegehalte. Het normniveau van de basiskwaliteit voor deoverige
parameters is doorgaans voldoende. In het 3e IMP-water (118)wordt,
voorlopig voor het chloride gehalte de inbijlage 3 gegeven normaalwaardenaangehouden.
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Wensenvanuitdelandbouw
In het kader van hetprovincialewaterhuishoudingsplan wordenvanwege
delandbouwdevolgendewensengeformuleerd:
1.Ophetmerendeelvandecultuurgrond,m.u.v.degebiedeninderuilverkaveling Oosterwolde is een verbetering van dewaterhuishouding
noodzakelijk.Dithoudtindatmaatregelengenomenmoetenwordendie
een betere drooglegging vande gronden tot gevolghebben.Daartoe
zullen verbeteringen aangebracht moeten worden in bestaande leidingen of zullen nieuwe leidingen moeten worden gegraven. Inaansluiting op de verbetering van de afwatering zal aandacht moeten
worden gegeven aandeverbeteringvandeontwatering doorhetverbeterenengravenvankavelsloten.
2. Tenbehoevevanhetpeilbeheer indepoldergebieden dientindroge
gebiedenwatertewordeningelatenvanuitderandmeren.
3.Voor het aanvullen van vochttekorten door middel van beregening
wordt de voorkeur gegeven aanberegeningvanuithetoppervlaktewater. Indien geen oppervlaktewater beschikbaar is, moet van het
grondwatergebruikgemaaktkunnenworden.
4.Om de onderhoudskosten van de waterlopen te verlagen zullen de
waterlopen zo mogelijk geschikt moeten worden gemaakt voormechanischeonderhoud.

6.2.6. Houtteelt
Voor een verantwoorde exploitatie van houtopstanden zullen minimale
eisen voor wat betreft ontwatering en afwatering niet mogen worden
onderschreden.Inhetkadervanditonderzoekheeftgeeninventarisatie
plaatsgevondenvandewaterhuishoudkundigewensenenknelpunten.
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Drinkwatervoorziening

6.3.1. Algemeen
Inhet studiegebied wordtvoor dewinning enbereidingvan drinkwater
alleengrondwatergebruikt.Thanszijnzevenpompstationsinproduktie.
Hetpompstation "Nijkerk"isin 1981gesloten.Hetpompstation"Wezep"
wordtbeheerddoorhetgemeentelijkNutsbedrijfvanKampen.Deoverige
pompstationswordenbeheerddoordeWaterleidingmaatschappijGelderland
Deliggingvandepompstationsisaangegeveninfiguur12.
6.3.2. Waterbehoefte_enkagaciteit
De drinkwateronttrekkingen indeafgelopenjarenhaddeneentotaleomvang van ongeveer 16,5minm3per jaar.Meer dan65%hiervan isonttrokken door de pompstations Wezep, Harderwijk en Putten.
Van de gewonnen hoeveelheid water wordt eenbelangrijk deel geleverd
aan bestemmingen buiten het studiegebied. In 1980was dit 9.4 minm3
(58%).DitbetreftmetnameleveringenaandegemeenteAmersfoortende
gemeenteKampen.
Eenoverzichtvandein1980en 1982onttrokkenhoeveelhedengrondwater
tenbehoevevandedrinkwatervoorzieningisaangegevenintabel6.2.
Tabel6.2.

Kapaciteitenonttrokkenhoeveelhedengrondwatervoorde
drinkwatervoorziening (inminm3).

Pompstation

Gemeente

Kapaciteit
1980

Onttrokken
in1980

Wezep

Oldebroek

5,0

3,9

3,8

Elburg

Elburg

0,4

0,3

0,3

DeHaere

Elburg

3,1

2,0

2,1

Harderwijk

Harderwijk

4,0

3,4

3,1

Speuld

Ermelo

0,4

0,2

0,3

Putten

Putten

4,1

3,8

4,0

Nijkerk

Nijkerk

-

0,4

-

HoIk

Nijkerk

3,3

2,2

2,8

-

20,3

16,2

16,7

Totaal

Onttrokken
in1982
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Doordewaterleidingmaatschappij is,aandehandvanprognosesvanhet
waterverbruik in het voorzieningengebied en de levering naar andere
voorzieningsgebieden een raming gemaakt voor de benodigde produktiekapaciteit in 1995 (85).Volgensdezeprognoseszaldeproduktiekapaciteitmoetentoenemenvan20,3minm3per jaarin 1980tot25,6min
m3 per jaar in 1995. (zietabel 6.3.) Hiervan is 10,8minm3bestemd
voorleveringbuitenhetgebied.
Detoenamevandeonttrekkingendoordewaterleidingbedrijvenzalvoornamelijk wordengerealiseerd dooruitbreidingvandekapaciteitvande
pompstationsWezepenHoik.(fig.13)

Tabel6.3.Benodigdekapaciteittenbehoevevandedrinkwaterwinning
(inminm3,92)
Pompstation

Gemeente

Kapaciteit
1980

Vergunning

Geplande
kapaciteit
in1995

Wezep

Oldebroek

5,0

5,0

6,0

Elburg

Elburg

0,4

1,2

0,4

DeHaere

Elburg

3,1

3,0

3,1

Harderwijk

Harderwijk

4,0

4,0

4,0

Speuld

Ermelo

0,4

0,5

0,5

Putten

Putten

4,1

4,5

4,1

HoIk

Nijkerk

3,3

10,0

7,5

-

20,3

28,2

25,6

Totaal

Deomvangvandeonttrekkingenheefttotnutoegeenproblemenveroorzaakt.
Eenoverzichtvandegeraamdefreatischeverlagingenvanmeerdan 0,20
mtengevolgevandegrondwaterontrekkingisgegevenintek.3.
Voor de geplande uitbreiding vandeproduktiekapaciteit vanhetpompstation Holk,van 3,3minm3per jaarin 1980tot7,5minm3perjaar
in1990isreedsvergunningverleend.
Deze toename zal,naar wordt verwacht,geen nadelige gevolgen hebben
voordegrondwaterstanden indeomgevingvanhetpompstationHolk.Dit
hangtsamenmetdegeo-hydrologischesituatieterplaatse.Hetgrondwaterwordtgewonnenondereenslechtdoorlatendelaag.
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Om grondwaterstandsdalingen zo veel mogelijk te beperken is bij het
pompstationWezep,bijwijzevanproefoppervlaktewateraangevoerdnaar
een gebied van 320ha.De voorlopige resultaten van het proefprojekt
zijn positief. (33)Op grond hiervan zal de waterleidingmaatschappij
eenaanvraagtotuitbreidingvandevergunningindienen.
6.3.3.

Waterkwaliteit
De richtlijnenvoor dekwaliteitvanwater datisbestemdvoormenselijke konsumptie zijnvoorgeschreven ineen richtlijnvandeEuropese
gemeenschapeninhetwaterleidingbesluitvanapril 1984.(26,99)
Dekwaliteitvanhetgewonnengrondwater inhetgebiedisinhetalgemeen uitstekend, wat betekent dat het water direkt of na eenvoudige
zuiveringgeschiktisvoordistributiealsdrinkwater.
De kwaliteit van het grondwater op langere termijn wordt echter bedreigddoorondermeerovermatigebemestingvanlandbouwgronden.
Inditverbandwordtgenoemddatdekwaliteitvanhetgrondwaterdatin
hetpompstationPuttenwordtgewonnen,verslechtert.Hetnitraat-gehalte van het grondwater is in deafgelopen jaren gestegenenneemtnog
steeds toe. Er zijn duidelijke aanwijzigingen dat de verontreiniging
wordt veroorzaakt door overmatige bemestingvanlandbouwgronden inde
direkteomgevingvanhetwaterwingebied.Mennamehetgrondwaterinhet
bovenste gedeelte vandewatervoerendepakketwordtbeïnvloed doorde
bemesting. De toename van het itraatgehalte in een tweetalputten is
geïllustreerd infiguur 14en 15.Dezevoorbeeldenzijnoverigensniet
representatiefvoorhettotaalonttrokkengrondwater.
Debescherming vandegrondwaterkwaliteit indrinkwatergebiedenkannu
plaatsvinden op basis van de verordening bodembescherming Gelderland
(50). Omdedrinkwaterwinningopmiddellange termijnveiligtestellen
hebbenGedeputeerdeStatenzichingrotelijnenaangeslotenbijdeaanbevelingen van de Commissie Bescherming Waterwingebieden (17)voorwat
betreft de instelling van 1-, 10- en 25 jaar verblijf
tijdzones.
Dezezoneszijnaangegevenintek.4.
Invoorbereiding iseen (provinciale)regelingwaardoordezeverblijftijdzônes de status van beschermingssgebied krijgen. Deze regeling
houdt een verscherping in van de beperkingen die in de verordening
bodembescherming en indemodelbepalingenbeschermingwaterwinplaatsen
zijngesteldaanhetgrondgebruik.

6.3.4.

Wensenvanuitdedrinkwatervoorziening
Inhetkadervanhetprovincialewaterhuishoudingsplanwordenvanuitde
drinkwatervoorzieningdevolgendewensengeformuleerd:
1.Ten behoeve van de drinkwatervoorziening in het gebied en de
leveringen buiten het gebied dient de benodigde pompkapaciteit in
199525.6minm3tebedragen (tabel 6.3.)
2.Om de kwaliteit van het grondwater, als grondstof voor de drinkwaterbereiding op lange termijn te garanderen is een betere beschermingvandewaterwingebiedennodig.
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6.4.

Watervoorzieningvoordeindustrie

6.4.1.

Algemeen
De industrie gebruikt op de Noord-Veluwe geen oppervlaktewater; zij
onttrektzelfgrondwaterofbetrektwatervandewaterleidingmaatschappijen.Vandewatergebruikendeindustrieënmeteeneigengrondwaterwinning is de voedings- en genotmiddelenindustrie de belangrijkste
(=grootste)watergebruikerinhetstudiegebied.

6.4.2.

Ramingvandewaterbehoefte
Door de industrie is inhet jaar 1982inhet studiegebied intotaal
8,8minm3grondwatergewonnen.Industriëleonttrekkingenkomenmetname voor in de gemeenten Harderwijk, Nunspeet en Nijkerk. (zie tabel
6.4.enfig12)
Tabel6.4.Onttrokkenhoeveelhedengrondwaterinminm3in 1982inde
zevengemeentenbinnenhetstudiegebied,(minm3)

Gemeente

Voedings-en
genotmiddelenindustrie

Drinkwaterbedrijven

Overige
industrie

Totaal

Elburg

0,2

2,4

0,2

2,8

Ermelo

0,4

0,3

0,2

0,9

Harderwijk

1,0

3,1

2,6

6,7

Nijkerk

1,3

2,8

0,1

4,2

Nunspeet

1,6

-

0,1

1,7

Oldebroek

1,0

3,8

0,03

4,8

Putten

0,03

4,0

0,03

4,6

Totaal

5,5

16,7

3,3

25,2

(63)
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Van dewatergebruikendeindustrieënmeteeneigengrondwaterwinningis
de voedings-en genotmiddelenindustrie de grootste watergebruikermet
5.5.minm3per jaar (1982). Het gewonnen grondwater wordtinvrijwel
gelijkehoeveelhedengebruiktalsproceswaterenkoelwater (tabel
Tabel6.5.Onttrokken hoeveelheden grondwater in het jaar 1982,onderscheidennaardefunktie

Funktievanhet
gewonnengrondwater

Onttrokkenhoeveelhedengrondwater

Koelwater

4,4

Proceswater

4,2

Ketelvoedingswater

0,2

Beregeningswater

0,04

8,8

Prognoses voorhetwatergebruik vande industrie zijnmoeilijk tegeven.Hetwatergebruikvandeindustriealsgeheelwordtsterkbeïnvloed
doordeeconomischeontwikkelingendoorhetbeleidvandeoverheidten
aanzien van deprijzen dievoorhetwatermoetenwordenbetaaldende
heffingen diewordengehevenvoorhetlozenvan (verontreinigd)water.
Tevensishetstudiegebied zokleindataandehandvanprognosesvoor
bedrijfstakken of voor de industrie als geheel weinig kan worden
gekonkludeerd voordeontwikkelingvanhetwatergebruik inhetstudiegebied. De getallen die desondanks in tabel 6.6. worden genoemd zijn
indikatief•
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Tabel6.6.Schattingvanhetgrondwatergebruikvandeindustriein
hetstudiegebied (minm3perjaar)

Funktie
vanhet
water

Ongewijzigde
prijzenen
heffingen

Stijgende
prijzen en
heffingen

Uitgangssituatie

Koeling

4,4

n.v.t.

(1982)

Proces

4,2

n.v.t.

Overig

0,2

n.v.t.

Totaal

8,8

Prognose 1990

Totaal

9,6-13,3

7,3-9,9

Prognose 2000

Totaal

10,9-19,6

7,9-14,6

Bron:(63,38,39)
6.4.3.

Waterkwaliteit
Door de voedings-engenotmiddelenindustrie wordenhogeeisengesteld
aan de kwaliteit van het water;water dat bij de bereiding van voedings-en/of genotmiddelen wordtgebruikt (proceswater)moettenminste
voldoenaanderichtlijnenvoordrinkwater.Deeisendieaankoelwater
wordengesteldzijnminderstreng.
Tot op heden is de kwaliteit van het grondwater voor industrieel
gebruikvoldoende.
Hetwaterisdirektofnaeenvoudigezuiveringgeschiktvoorgebruikin
hetproduktieproces.Zoalsvermeldwordtdekwaliteitvanhetgrondwateroptermijnbedreigd.

6.4.4. Wejis^n_vanu^t_àe^industrie^ate^voorz^enin2
In het kader van hetprovinciale waterhuishoudingsplan wordenvanwege
deindustriewatervoorziening devolgendewensengeformuleerd:
1.Uitgaandevaneenongewijzigdprijzen-enheffingsysteemzaldebehoefte aan grondwater als grondstof voor proceswater enkoelwater
toenementot10-13minm3perjaarin1990.
2.Omdekwaliteitvanhetgrondwateralsgrondstofvoorde(voedingsmiddelen) industrie op langere termijn tegaranderen iseenbetere
beschermingvanhetgrondwaternodig.
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Rekreatie

6.5.1. Algemeen
Inhet studiegebied wordt intensief gerecreërd,met name langs enop
derandmereneninenkeleplassen.
Naar de wijze van recreëren kan hierbij een indeling worden gemaakt
naar zwemwater, viswater en rekreatief vaarwater. Alhoewel er met
betrekking tot de rekreatie wensen zijn zowel aan de waterkwantiteit
als de waterkwaliteit,wordt in deze paragraaf alleen op dit laatste
aspektingegaan.
6.5.2.

Wateren_met_de_funktie zwemwater
Het is gewenst dat in allewateren waar dooreenaanmerkelijk aantal
mensen wordt gezwommen, zodanige waarborgen zijn geschapen dat op
verantwoorde wijzehetzwemmenkanwordentoegestaan.(43)Dezewateren
moetendanvoldoenaandekwaliteitsdoelstellingenvoorzwemwater.
Inhetconcept-oppervlaktewaterkwaliteitsplan isaaneenaantalwateren
inhet studiegebied dedoelstellingzwemwaterkwaliteittoegekend. (43)
Hierbijisrekeninggehoudenmetdevoorhetrealiserenervanvereiste
inspanningen.Ditbetekentdatdefunktiezwemwateralleenvastgesteld
is voor die wateren waar de waterkwaliteit reeds aan de doelstelling
voldoetofwaardewaterkwaliteit zonderaanzienlijkekostenbinnende
voorgeschreven termijn (1-1-1986) aan de zwemwaterkwaliteit kan voldoen. Indien de vereiste waterkwaliteit niet haalbaar is,danmoet,
behoudensuitzonderingen,krachtensdewetHygiëneenVeiligheidZwemgelegenheden (WHVZ)eenzwemverbodwordenafgekondigd.
In het concept-oppervlaktewaterkwaliteitsplan Gelderland isvooreen
vijftal in en nabij het studiegebied voorkomende wateren de funktie
zwemwater vastgelegd, ingedeeld in de kategorie 1en 2. Categorie 1
betreft de waterenwaarvoor defunktie zwemwater isvastgelegd,kategorie 2dewaterenwaarvoorwordtoverwogen defunktie zwemwater vast
teleggen.
Tabel6.7 Overzichtwaterenmetfunktiezwemwater.

Watergang/plas

gemeente

Kategorie

Uddelermeer

Apeldoorn

1

Zandenplas

Nunspeet

1

Mosterdveen

Nunspeet

2

Arierstrand

Putten

1

OntgrondingA28

Hoevelaken

2

Voor de randmeren,met name het Drontermeer,Veluwemeer,Wolderwijd,
Nuldernauw en Nijkerkernauw is de funktie zwemwater in het conceptkwaliteitsplanvoordeRijkswateren (74)vastgelegd.
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Waterenmetdefunktiewatervoorkarperachtigen
In het concept-oppervlaktewaterkwaliteitsplan Gelderland is voor een
aantal wateren de kwaliteitsdoelstelling water voor karperachtigen
vastgesteld. Deze doelstelling is alleenvastgelegd wanneer hetwater
nu al aan deze doelstelling voldoet.Met deze vastlegging wordtbeoogddeaanwezigekwaliteittenminstetehandhaven.
Inhet studiegebied isvoordevolgendewateren defunktiewatervoor
karperachtigenvastgelegd.
-Puttenerbeek;
-Klaarbeek;
-KilleBeek;
-Nodbeek;
-BijsselseBeek
-Vreebeek;
-AndhuizerBeek;
-Goorbeek.
Inhetkoncept-rijkskwaliteitsplan isvoorderandmerenookdefunktie
watervoorkarperachtigenvastgesteld.

6.5.4.

Hetrekreatiefgebruikvanoppervlaktewater
De in de vorige paragrafen aangegeven funktievastlegging is primair
gerichtophethandhavenofbereikenvaneenzekerewaterkwaliteitbinnen een bepaalde tijd en heeft minder relatie met het feitelijk gebruikvanhetoppervlaktewater.Ditgeldtmetnamevoorde (sport)visserij.
Sportvissers kunnengebruikmakenvanallewaterenvanvoldoendeafmetingenwelkeredelijktotgoedbereikbaarzijnenwaarvoorgeenvisverbod geldt.Visverboden geldenslechtsvoor eenaantalplaatsen.Inde
rest van het gebied ishet rechtom temogenvissenop schubvisverpachtaanhengelsportverenigingen. Indezewaterenwordtgewoonlijkde
kwaliteitsdoelstellingbasiskwaliteitnagestreefd.

6.5.5.

Wensenvanuitderekreatie
In het kader van hetprovincialewaterhuishoudingsplan wordenvanwege
derekreatiedevolgendewensengeformuleerd:
1.De kwaliteit van allewateren waarin door een aanmerkelijk aantal
wensen wordt gezwommen moetop termijn voldoen aan dekwaliteitsdoelstellingzwemwater.
2.InhetgebiedvandeNoord-Veluwemoetenmaatregelenwordengetroffen om de eutrofiëring van de randmeren te verminderen. Daarnaast
zullen maatregelen moeten worden genomen om de bacteriologische
betrouwbaarheid vandebekenzogoedmogelijktegaranderen.Alleen
op deze wijze kan de funktie zwemwater op de randmerenwordenbebereikt.
3.Tenbehoevevandesportvisserijdienenmaatregelentewordengenomenomdevisstand inalgemenezintebevorderen.Hierondervaltde
bescherming vanpaaiplaatsen,hetcreërenvanschuilplaatsenenhet
beschermenvandoortrekmogelijkheden.
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Natuurenlandschap

6.6.1• Algemeen
De Noord-Veluwe is een gebied met een zeer gevarieerd landschap,dat
deels door de geologische geschiedenis (ijstijden), deels door menselijke invloed (landbouwenclaves,slotenpatroon,verkavelingspatroon)
isgevormd.
De aanwezigheid van een grootaantalecologischewaardevolle gebieden
is onder andere een gevolg van deze landschappelijke variatie.Daarnaast worden de natuurwetenschappelijke waardevolle elementenbepaald
doordehydrologievanhetgebied.
In de volgende paragraven worden de natuurwetenschappelijk en landschappelijkewaardevolleelementenbesproken,diedirektdoordewaterhuishouding worden beïnvloed. Per element zullen debedreigingendoor
verandering in de waterkwaliteit (verontreiniging, eutrofiëring) dan
welwaterkwantiteit (grondwaterwinning,peilverlaging)wordenaangegeven.
Devolgendeelementenwordenonderscheiden:
-oppervlaktewateren,beken,slotenenvennen;
-vochtigegraslanden;
-vochtigenatuurterreinen.
6.6.2.

Oppervlaktewateren,beken,slotenenvennen
DekuststrookvandeNoord-Veluwewordttot4à5kmlandinwaartsdoorsnedendooreengrootaantal (circa20)beken.Dezebekenvoerennaast
surplus-water uit hun stroomgebied kwelwater af datvanafhetVeluwemassiefdoorgrondwaterstromingenwordtaangevoerd.
DeHierdensebeekis,doordeaanwezigheidvaneenkleischotopgeringe
diepte,beduidendlangerdandeoverigebeken.
In tegenstelling tot de meeste andere beken voert de Hierdense beek
overwegendwaterafuitheteigenstroomgebied.Debijdragevandekwel
indeafvoerismindervergelekenmetdeanderebeken.
Omdeafwateringtenbehoevevandelandbouwteverbeterenzijn
toevoer-enkavelslotennaardebekengegraven.
Hetmeanderende verloopvandebeekdalenmethettypischepatroonvan
de afwatering maken deze oppervlaktewateren tot landschappelijk en
natuurwetenschappelijkewaardevolleelementen.
Omvooroppervlaktewaterenecologischewaterkwaliteitsdoelstellingenop
hethoogsteniveautekunnenformulerenishetnodigdatdekenmerkende
levensgemeenschappenzogoedmogelijkwordenbeschreven.Eendergelijke
beschrijvingisslechtsvooreenbeperktaantalwatergangenuitgevoerd.
Wel ishydrologischonderzoekuitgevoerd (macrofauna)opgrondwaarvan
waterenzijnaangewezendienualzondermeerinecologischopzichtvan
grote betekenis zijn. (43)Voor dezewateren ishetoppervlaktewaterkwaliteitsplan een beleid vastgesteld dat ondermeer inhoudt datvoor
dezewateren tenminstehet"stand-still"beginselstringentzalworden
toegepast.Totdewaardevolleoppervlaktewaterwordengerekenddewateren die in het zuiveringsplan (107) in de "waterkwaliteitsklasse A"
vallenenwaterendieopgrondvanuitgevoerdonderzoekwaardevolblijkentezijn.
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Op grond van bovengenoemde beoordeling zijn dertien natuurwetenschappelijke waardevolle oppervlaktewateren en zeven waardevolle plassen en
vennen aangewezen. Deze beken en plassen zijn weergegeven in tekening
en inbijlage 13.
Hetwaardevolle karakter van debeken tussen Harderwijk en Elburg
berustvoor een deelopdebijzondere bodemkundige situatie.Gelegenop
deovergang vanhoge naar lage gebiedenkweltwater uithetVeluwemassief door eenveenpakket,datovergaat inklei-op-veenenklei.
Dezeovergangen (gradiënten)biedenmogelijkheden voorhetontstaanvan
waardevollevegetaties.
Daarnaast zijn van belang de relatief hoge stroomsnelheid in debeken.
Dezeovergangen (gradiënten)biedenmogelijkheden voorhetontstaanvan
waardevolle vegetaties welke eenenigzins extensief gebruik vande
grond tot gevolgheeft endewijzevanonderhoud vandebeken.
Het bijzondere karakter komt tot uiting in de aanwezigheid van diverse
planten-en diersoorten en ineenzeldzame soortenkombinatie. (106)
De sloten in de polder Oosterwolde herbergen een verscheidenheid van
plantensoorten,dieverdientveiliggesteld teworden. (15)
Hetzelfde geldtvoor de sloten inArkemheen. (78)
De vegetatie van de beekbegeleidende schraal graslanden en van de
slootkanten verdienen eveneens inditverband deaandacht.
6.6.3.

Vochtige graslanden
Een groot deel van de graslanden langs de randmeerkust zijn zowelnatuurwetenschappelijk als landschappelijk waardevol. De graslanden
direktachter de randmeerkustkennen zeerhogewaterstanden.
Verder van dekust worden degraslandenminder vochtig enverdwijnt het
dichte netvansloten.
Door deProvincie Gelderland isaandehandvandebodemkaarten grondwatertrappenkaart geïnventariseerd in welke gebieden, op grond van
bovenstaande kenmerken grondwater-afhankelijke terrestrische levensgemeenschappen mogen wordenverwacht (tekening 6. (58)
Een inventarisatie van de gevoeligheid van deze levensgemeenschappen
voor grondwaterstandsverlagingen isgegeven intekening 7. (59)
Op grond van de inventarisatie wordt het merendeel van de (cultuur)
gronden in het studiegebied aangemerkt als vochtig of recent vochtige
gebieden waar grondwater-afhankelijke vegetaties zijn te verwachten.
Ook in het bovenstroomse dal van de Hierdense beek mogen grondwaterafhankelijke vegetaties wordenverwacht.Vooreenaantal gebieden
(polder Arkemheen, gebied Harderwijk-Elburg,polder Oosterwolde) isde
floristische rijkdom naderomschreven (bron55,22,23).
De natte graslanden zijn van betekenis als weidevogelgebieden en als
fourageergebied voor ganzen.Aan de weidevogelstand kan een waardering
wordentoegekend op grond vanhetaantalwaargenomen weidevogelsper ha
inkombinatie meteenwaardecijfer per soort.
Dezewaardering isweergegeven intekening 8. (57)
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De Nijkerkerpolder is volgens door het IWRB opgestelde kriteria van
internationaal belang voor de kleine zwaan als pleister- en fourageerplaatsindewintermaanden.VerderisdezepolderinhetstruktuurschemaNatuur-enlandschapsbehoud (37)aangeduidalseenvoorganzen
belangrijkgebied,hetbetrefthierriet-enkolganzen.
Naasthunomithologischebetekeniszijndenattegraslandenooklandschappelijk van belang. Kenmerkend zijn de spaarzaam bebouwde open
polders methetpatroon van langgerekte,gerendekavels (Oosterwolde)
en de grillige,minof meer natuurlijke kavelbegrenzing in depolder
Arkemheen.
De houtwallen in de hoger gelegen graslanden vervullen een refugium
funktie.
6.6.4.

Vochtigenatuurterreinen
De vochtige natuurterreinen worden gevormd door bos-enheidevegetaties, die in de richting loodrecht op de randmeerkust volgen op de
minder vochtige graslandenmethoutwallen.Afgezien van indenoordelijkeGelderseValleikomendezegebiedenweinigenverpreidinditgebied voor. Er is in deze fase geen goed hanteerbare informatie over
dezegebiedenbeschikbaar.

6.6.5.

Wensenvanuitnatuurenlandschap
In het kader van het Provinciaal Waterhuishoudingsplan worden vanuit
denatuurenlandschapdevolgendewensengeformuleerd:
1.Debelangrijkstevoorwaardenvoordeontwikkelingenhetbehoudvan
aquatische en terestrische levensgemeenschappen in de verbetering
vandewaterkwaliteitendekwaliteitvandeonderwaterbodems.
2.Destroomsnelheidendekontinue-stromingvandebekeniseenvande
belangrijksteecologischeparameters.Peilverlagingen,peilregulatie
(stuwen)en grondwaterwinningen diedewatervoerendheidvandebeek
doenafnemenmoetenwordenvoorkomen.
3.Peilverlagingenvormeneengrotebedreigingvoordenattegraslanden
met hun betekenis als weidevogelgebied. Door peilverlaging zalde
specifieke botanische waardevandenattegraslandgebiedenafnemen.
Tevens zal,alsgevolgvandewaterstandverlaging inkombinatiemet
het hierdoor mogelijk intensievere agrarisch gebruikvandegebieden, deornithologischewaardeafnemen.
4.Het inlaten van gebiedsvreemd watervoorondermeerpeilhandhaving
isvanuiteenoogpuntvannatuurbehoudmindergewenst.
5.Het meanderend verloop van de beken vervult eenbelangrijke landschapsrol,kenmerkendvoordelageredelenvandeVeluwe.Hetbehoud
vandezebekeninhunhuidigevormis,zowelgeletophunlandschappelijkebetekenisalsgeletophunbetekenisvoorhetecosysteemvan
grootbelang.
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6.Hetonderhoud van debeken enslotendientuitgevoerd tewordenop
devoor de slootvegetatie geschiktemomentenmethetdaarvoorgeschikte materieel. Grootschalig machinaal schonen vernietigt niet
alleen het ecosysteem in debeken ensloten/maar deop deoevers
geworpen baggerspecie eutrofiëert bovendien de vaak waardevolle
oevervegetatie•
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Stedelijke bebouwing en i n d u s t r i e t e r r e i n e n

6.7.1. Algemeen
Dezorgvoordewaterhuishoudingen inrelatietotdebebouwingbetreft
inhoofdzaakeentweetalaspekten,tewetenhetgrondwaterbeheer ende
zorgvooreenadequateafvoervanregenwaterenafvalwater.
6.7.2.

Grondwaterbeheer
Tehoge grondwaterstandenwordenaangetroffen ineenaantalwoongebiedendieindejaren70opdekwelrandzonezijngerealiseerd. (Nunspeet)
In de relatief droge jaren is bij het bouwrijpmaken onvoldoende
rekeninggehoudenmetmogelijkhogegrondwaterstanden.Hetgevolghiervanisdatdewaterlastnualleenkanwordenopgehevendoorhetaanleggenvandrainagestelsels,eventueelinkombinatiemetonderbemalingen.
Ineenaantalplaatsen inhetstudiegebiedkandegrondwaterstandworden beïnvloed door grote grondwateronttrekkingen (WM-Nunspeet, de
Heeze, Elburg) Het wegvallen of verminderen van deze onttrekking kan
vaninvloedzijnopdegrondwaterstandeninwoongebieden.Ditaspektis
indezestudienietnaderonderzocht.

6.7.3.

§2£2i22_®S_5ÊY2 er van _2Y e .E5£2E£ w â£ e . r
Op verschillende plaatsen in het studiegebied lozen rioolstelsels
overstortwater op het oppervlaktewater. In het algemeen betreft dit
overstorten van gemengde rioolstelsels.Infig.8isdeplaatsvande
overstortenaangegeven.
De afvoer van grotehoeveelhedenoverstortwater geefteenaantalproblemen. In verband hiermee worden werken voorbereid of zijn in uitvoering in de gemeente Putten (aanpassing Schuitenbeek)enHarderwijk
(vergrotingbergingsriool).
Oppervlaktewater voor de berging en of transport van overstortwater
komthoofdzakelijkvoorindekernenvanElburg,Harderwijk,Nijkerken
Oldebroek.Dithangtsamenmetdeliggingvandezekernenopdelagere
grondennabijderandmeerkust.
In de kernen op de hogere zandgronden,meer landinwaarts zijn inde
meerrecenteuitbreidingsplannen,bergingsvijversgerealiseerd.
Het water indestedelijke gebiedenheeftnaast eenwaterhuishoudkundige funktie ook een rekreatievebetekenis (visuelebetekenis,spelevaren,vissen,enz.). Eenaantalwaterenwordtgebruiktvoorsportvissen. Opgrondvanhetoppervlaktewaterkwaliteitsplan zalvoordezewaterenvooralsnogdebasiskwaliteitwordennagestreefd.
Indeperiodetothetjaar2000zullenongeveer 10.000woningenworden
gebouwd. Hierdoor zaldeoppervlakte vanhet stedelijk gebiedmetca.
375hatoenemen.(45)Dezetoenamevindtmetnameplaatstenoostenvan
Elburg, (1250woningen),tenwestenvanNunspeet (1.000woningen),ten
noordenvanHarderwijk (2.750woningen),tenwestenvanErmelo(1.250woningen), ten zuiden van Putten (1.250 woningen en ten westen van
Nijkerk (1.000woningen).
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^®!2Ü®2_Yänuitd e stedelijkebebouwing
InhetkadervanhetProvincialeWaterhuishoudingsplanwordenvanuitde
stedelijkebebouwingdevolgendewensengeformuleerd:
1.Omgrondwateroverlasttevermijdendientbinnenstedelijkegebieden
deontwateringsdiepte0,70-0,80mtebedragen.
2.De kapaciteit van rioolstelsels enontvangende watergangenmoetzo
opelkaar afgestemd zijndatgeenwateroverlast in-enbuitenhet
stedelijkgebiedvoorkomt.
3.Dekwaliteit vanhetwater instedelijke gebiedenmoethetrekreatievegebruikvanditwatertoestaan.
4.Ingebiedenwaareenvoldoendeontwateringsdiepteeengevolgisvan
grondwateronttrekkingen dienendezegrondwateronttrekkingenteblijvengehandhaafd.

6.8.

Scheepvaart
In het studiegebied wordt alleen de Arkervaart bij Nijkerk gebruikt
door de scheepvaart. De Arkervaart is via een sluis vanaf hetNijkerkernauw bereikbaar. Aan dit water liggen een aantal industriële
bedrijvendieoverwaterwordenbevoorraad.
De randmeren zijn onderdeel van het (inter)nationale waterwegennet.
Zijhebben daarnaast betekenisvoorderegiovoor watbetreftdegoederenoverslag. Inditverbandwordendehavens,involgordevantoenemende grootte genoemd: Harderwijk,Elburg en Nijkerk.De funktie van
dezehavenszalwordengehandhaafd.
Vanwegehetstrevennaarstandaardafmetingenvoorvaarwegenisbesloten
desluisdietoeganggeefttotdeArkervaartteverbeteren.
Tenbehoevevande scheepvaart worden geennadereeisenaandekwaliteitvanhetoppervlaktewatergesteld.

6.9.

Beroepsvisserij

6.9.1. Algemeen
Inhetstudiegebied wordtopzeerbeperkteschaalberoepsvisserijuitgeoefend.Deberoepsvissers richtenzichalleenop "aal".Hetrechtom
temogenvissenopaalisdoorhetwaterschapverpachtaandeze
vissers.Hetbetreftzowelhetoppervlaktewater inhetstudiegebiedals
derandmeren.TenaanzienvanderandmerenwordtopgemerktdathetRijk
enwaterschap samen zijnovereengekomen datdetebevissen grondenop
voor de beroepsvissers aantrekkelijke wijze worden verpacht. Dit in
verbandmethetfeitdathetwaterschapdekuststrookvooreendeelin
eigendomheeftvoorhetvissenopaalisdezestrookhetmeest
interessant.
Tenbehoevevandevisserijdienenwaterenaaneenaantaleisentevoldoen.Hierbijkanonderscheidgemaaktwordenin:
eisentestellenaanhetleefmilieuvandevis;
eiseninverbandmetdebevisbaarheid.
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Dekwalitatieveeisenaanhetleefmilieuvandeviszijnverwoordinde
AMvb1983« Daarnaaststellenvissoorteneisenaandewaterdiepte
(vluchtmogelijkheden,paaimilieu)endemorfologievandewateren.
Kunstwerkenkunneneenbelemmeringvormenvoordeverspreidingvanvis,
vooral als eenniveau-verschil inwateroptreedt.Duikers zullenover
het algemeen geen belemmering vormen,tenzij ze te nauwzijnofverstoptraken.
Bijniveau-verschillenmoetwordennagegaanof vispassagemogelijkheden
zijn te scheppen. Dit geldtprimair voor aal (paling)omdataalwegtrektalszijvolwassenwordt (schieraal)endeaanvullingvandestand
slechtsplaatsvindtdoorintrekvanglasaalen/ofjongeaal.
Hetismogelijk ditnadelig effekt dooruitzetvan glasaalofpootaal
tekompenseren.
Voor de uitoefening van de beroepsvisserij is vooral van belang dat
netwerk"vangend"kanwordengezetendatditnetwerk (fuiken)nietgeheelof gedeeltelijk droogkomt te staan.Verder isvoordeberoepsvisser van groot belang dat hijmet een boot zijn fuiken langskan.
Hieruit volgt dat een waterloop,wil zijvoor deberoepsvissermogelijkheden bieden,een diepte dient tehebben vanminimaal ca.75cm.
Voorhetvaren isdeze diepteeveneensvoldoende,terwijleenbreedte
vanca.2meteralsminimumkanwordengezien.(87)
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7.

Synthese

7.1.

Algemeen
In dit hoofdstuk wordt een overicht gegeven van de belangrijkste
knelpunten zoals dezeuitdeinventarisatie naarvoren zijngekomen.
Hetoverzichtbeperktzichtotdeknelpuntenoftegenstellingenwaarbij meerdere beheerders zijnbetrokken en die van zodanige algemene
aardzijndateenoplossingopprovinciaalniveaugerechtvaardigdis.
Knelpunten die in het (ontwerp)oppervlaktewaterkwaliteitsplan enof
niethet (ontwerp)grondwaterplankunnenwordenuitgewerktzijnbuiten
beschouwinggelaten.
Dezeknelpuntenkunnentezijnertijdmetoplossingenalwordenovergenomeninhetwaterhuishoudingsplan.

7.2.

Belangrijksteknelpunten
a.Eenvandebelangrijkste knelpunten inhet gebied isdeeutrofiëringvanhetoppervlaktewater.
Deeutrofiëringbeperktindeeersteplaatsdemogelijkhedenvoorwaardentescheppenvoordeontwikkelingvandeaquatische
levensgemeenschappen.
Daarnaastbeperkt deeutrofiëringhet (recreatief)gebruikvanmet
namederandmeren.Dooreenonvoldoendedoorzichtvoldoethetwater
inhet algemeennietaandekwaliteitseisen voor zwemwater.Incidenteel wordt niets voldaan aan de bacteriologische kwaliteitseisen.
Een aantal maatregelen voor de verbetering van de waterkwaliteit
kunnen worden genomen binnen debevoegdheden vandekwaliteitsbeheerder. De laatste jarenevenwelhebben aangetoond datdeeutrofieringsproblematieknietuitsluitendlangsdewegvanbijv.
defosfaterenkanwordenopgelost.Voordebestrijdingvandeeutrofiëringiseenintegraleaanpakvandetotaleemissienoodzakelijk.
b.Naast dekwaliteitvanhetoppervlaktewater wordtookdekwaliteit
vanhetgrondwateroplangeretermijnbedreigddoorondermeerovermatigebemestingvanlandbouwgronden.
Met name de kalkloze humusarme zandgronden van het gebied zijn
kwetsbaarengevoeligvoorverontreinigingen.
Omdekwaliteitvanhetgrondwateropdelangeretermijntegarandereniseenbeterebeschermingvanhetgrondwaternodig.
c.Eenbelangrijk knelpuntvormtenerzijdsdewensvanuitdelandbouw
tot het nemen van de waterhuishoudkundige maatregelen (peilverlaging,verbeteringafwateringenontwateringenz.)endedaarop
aansluitende inrichtingsmaatregelen tegenover de wens vanuit het
natuurbehouddeontwateringssituatieindevochtigegraslandenniet
teverbeteren.
Debelangentegenstellingtussenlandbouwennatuurbehoudspeeltmet
name in de polder Arkemheem, in het gebied tussen Harderwijk en
ElburgenindebovenloopvandeHierdensebeek.
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InhetstreekplanVeluwe(1979)wordthetlagegedeeltevande
polder Arkemheen omschreven als landelijk gebied II, hetgeen
inhoudt dathetbeleid erop gericht isomdenatuurwetenschappelijkekwaliteitentevergrotenmetbehoudvandeagrarischeproduktie. De opbrengstderving ten gevolgevaneenonvoldoendeontwateringwordtvoorditgebiedopmeerdan20%geraamd.
Verbeteringvandewaterhuishoudingtenbehoevevandelandbouw
houdtindatmaatregelenwordengenomendieeenbeteredrooglegging
vandegrondentotgevolghebben.Doorpeilverlaging zaldespecifiekebotanischewaardevandenattegraslandgebiedenafnemen.
Tevenszalalsgevolgvanhetintensievereagrarischgebruikde
ornithologischewaardevanhetgebiedafnemen.
Vergelijkbarebelangentegenstellingen doenzichvoorinhetgebied
tussenHarderwijkenElburgenindebovenloopvandeHierdense
beek. Inhet streekplan zijndeze gebiedenoverwegend gemerktals
landelijkgebiedIII(waarinverdergaandelandbouwkundigeontwikkewikkelingmogelijk is),afgewisseldmetgebiedenwaarinhetruimtelijkbeleidgerichtisopnatuurbehoudenbosbouw.
InhetgebiedHarderwijk-Elburgkomt1000hainaanmerkingalsrelatienotagebied.Doordestandsorganisatiesisonlangsvoorditgebiedeenruilverkavelingaangevraagd.
d.Tenbehoeve vandepeilhandhaving envochtvoorziening indelandbouwwordtindepolderArkemheem,01debroekenOosterwoldeindroge
periodenwateringelatenofingemalenvanuitderandmeren.Hetinlatenvan "voedselrijker" waterverandertdeoorspronkelijkewaterkwaliteitenkanindirektgevolghebbenvoordeaquatische
levensgemeenschappen.Waterinlaatisvanuithetoogpuntvannatuurbehoudenkwaliteitsbeheermindergewenst.
e. Inhetconcept-oppervlaktewaterkwaliteitsplan zijninhetstudiegebied 14bekenaangewezen,welkopgrondvanhydrobiologischonderzoek zijnaangewezen alsnatuurwetenschappelijk waardevollebeken.
Op5vandezebekenvindenoverstortenvanuithetstedelijkgebied
plaats.Debelastingmetoverstortwatervandezebekenisstrijdig
met de gegeven doelstelling. Vanuit het oogpunt van natuurbeheer
zijndergelijkeoverstortenmindergewenst.
f.Voor derandmerenindefunktiezwemwatervastgelegd.Hetbereiken
vandezedoelstellingisvooreengrootdeelafhankelijkvanmaatregelenwelkeopdeNoord-Veluwekunnenwordengenomen.Dezemaatregelendieneninbelangrijkematedoorofvanwegedeprovincietewordengenomen.Voorzoverhetmaatregelenbetreftwelkedoordekwaliteits- en ofkwantiteitsbeheerder dientteworden genomen,kande
financiering van deze maatregelen een probleem vormen omdat deze
maatregelenvooreendeelbovendetaakvandebeheerderuitstijgen.
g.De plicht tothetonderhoud vandewatergangenberust grotendeels
bijdeeigenarenvandeaandewaterganggelegengronden.Vooreen
deelberustdezeplichtbijhetwaterschap.
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Om de onderhoudskosten te minimaliseren moeten de watergangen
geschiktzijnvoormechanischonderhoud.
Machinaalonderhoudkanevenweleenbedreigingvormenvoorde
waterfloraendeslootbegeleidendevegetaties.
Hetverdient daaromaanbevelinginhetprovinciaalplanrichtlijnen
optenemenoverdeondderhoudstechniek,tijdstipenintensiteitvan
hetonderhoud enz.Tevenskandaarbijderelatietussenbeplanting,
dimensioneringvandewatergangendeonderhoudsmethodenaandeorde
wordengesteld.
h.Ineenaantalwoongebiedendieinderelatiefdrogeperiodevan
1970-1980opdekwelrandvandeVeluwezijngerealiseerdblijkt
onvoldoende rekening tezijngehoudenmetmogelijkehogewaterstanden. Hetgevolghiervanisdatwaterlastnualleenkanwordenopgehevendoorhetaanleggenvandrainagestelsels,eventueelinkombinatiemetonderbemalingen.Anologeproblemenkunnenzichvoordoenbij
de geplande uitbreidingen van stedelijke gebieden en
industrieterreinen.
Dezeuitbreidingen vindengrotendeelsplaatsingebiedenwaarthans
onvoldoendedroogleggingis.

u û y Technisch adviesbureau
van de unievanwaterschappen bv

LITERATUURLIJST
1.-' Anonymus.
ThemanummerGelderland,Waterschapsbelangennr.13,1983.
2.-1 Anonymus.
Wetverontreinigingoppervlaktewater.WVO,gewijzigdbijwet
24juni1981,staatsblad537,2981.
3.-" Anonymus.
Grondwaterwet,staatsblad392,juli1981.
4.-• Appelo,C.A.J.
VerzuringvanhetgrondwateropdeVeluwe,H20(15)nr.18,1982.
5.•* Arkemheen,Polderdistrict.
Peilbesluitmettoelichting,1983.
6.- Arkemheen,Polderdistrict.
Jaarverslagen1980,1981.
7. ->Bakker,J.J.enA.J.Haartsen.
Globale beheers- en inrichtingsvisie voor de grote landschapseenheid
Nijkerk-^Arkemheen,concept;Natuurwetenschappelijke commissie,1983.
8.- Bedrijfsontwikkeling,Prov.Dir.Gelderland.
Landbouwkundigebeschrijvingvanhetrelatienotagebied"Arkemheen".
9.- Blom,G.
Wettenenstrukturenbijplanvorming,Waterschapsbelangennr.8,1984.
10.-" Bohemen,P.J.M,van,enJ.G.S.deWilde.
Watervoorzieningindeland-entuinbouwinhetdrogejaar1976.Regionale
StudiesICW15,1979.
11.-= Bouquet,H.J.G.
Visstandsbeheer,uitVoorlichtingsbladvoordeNederlandsevisserij,1974.
12.—" C.B.S*
Bodemstatistiek 1983,Staatsuitgeverij,1984.
13.- C.B.S.
Produktievandierlijkemest1980,Staatsuitgeverij,1982.
14.-' C.B.S.
Produktievandierlijkemest1982,Staatsuitgeverij,1984.
15.- CentraleCultuurtechnischeCommissie.
RapportvoorderuilverkavelingOosterwolde,1979.
16.- Chardon,G.M.etal.
Infiltratie van huishoudelijk afvalwater en bodemverontreiniging. H2O
(15)nr.7,1982.

-^1-

—2—
*

Technischadviesbureau
vandeunievanwaterschappenbv

17.- CommissieBeschermingWaterwingebieden (VEWIN).
Richtlijnen en aanbevelingen voor de bescherming van waterwingebieden,
1980.
18.-' CommissieGrondwaterwetWaterleidingbedrijven,Gogrowa.
EvaluatieonderzoekGlindhorst,1979.
19.-* CommissieHydrologischOnderzoek-*TNO.
Planvormingregionaalwaterbeheer,verslagenenmededelingen32,1985.
20.- CommissieHydrologischOnderzoek-TNO.
WaterkwaliteitenwaterkwantiteitinhetIJsselmeergebied,febr.1982.
21.-" CommissiebestuderingwaterhuishoudingGelderland.
EensysteembenaderingvoordewaterhuishoudingvanGelderland,Provinciale
Waterstaat,mei1980.
22.- ConsulentschapNatuurbehoudGelderland (Bontebal,M.M.).
Onderzoek ten behoeve van het beheer en de inrichting vanhetgraslandgebied tussen Harderwijk en Doornspijk. Consulentschap Natuurbehoud
Gelderland,vakgroepNatuurbeheerL.H.Wageningen,rapportLH/NB75/76nr.
26en76/77nr.21.
23.-" ConsulentschapNatuurbehoudGelderland (Hottingen,A.M.).
ReaktieopdeD.B.L.-notitie inzakehetgebied"Arkenheem",sept.1982.
24.-» ConsulentschapNatuurbehoudGelderland.
Oriënterende ecologische visie betreffende de landbouwenclaves op de
Veluwe,mei1980.
25.- Coosen,J.etal.
Weekendwerkgroep beken 8-10 mei 1974, gehouden op landgoed Schovenhorst
tePutten,1974.
26- E.E.G.
Richtlijnen voordeeisenaandekwaliteitvandrinkwater.Publicatieblad
vandeEuropeseGemeenschappen30.8.80.
27.- Eulen,J.R.
Eutrofiëringsonderzoek in het Wolderwijd-Nuldernauw, aanbeveling voor
herstel,H20(16)nr.8,1983.
28.-' Galetzka,E.H.
BekenopdenoordwestVeluwe.StageverslagHBCS,1984.
29.- Gilhuis,P.C.
De wet op de waterhuishouding en het milieubeheer. Tijdschrift voor
milieuenrecht,nr.5,mei1983.
30.- Hosper,S.H.
Herstel van het Veluwemeer en het Drontermeer door aanpak van de
fosfaatbelasting endoorspoelingmetpolderwater.H2O (16)nr.8,1983.

*

Technisch adviesbureau
van de unievanwaterschappen bv

31.- Kerkum,F.C.M.
De invloed van doorspoelen met polderwater op het fytoplankton van het
Veluwemeer.H20(16)nr.8,1983.
32.- Keuringsinstituutvoorwaterleidingartikelen, (Hoed,M.A.den).
Ecologieengrondwaterwinning.KIWA-^mededelingnr.80,juli1984.
33.- Keuringsinstituutvoorwaterleidingartikelen,KIWA.
Het effekt van kunstmatige wateraanvoer in eenproefgebied nabijWezep.
SWO-84--234,nov.1984.
34.- Kouwe,F.A.
Fosfaat en eurofiëring ineen laaglandbeek,eenchemisch enhydrologisch
onderzoek naar het effekt van defosfatering op het fosfaatgehalte ende
waterplanten in deBeerze.Gemeenschappelijke TechnologischeDienstOostBrabant,1983.
35.- Landinrichtingsdienst.
Inventarisatie van dewaterbeheersing;werkgroep inventarisatielandbouw,
sept.1978.
36.- Landinrichtingsdienst.
Methodevoordeevaluatievanlandinrichtingsplannen,1977.
37.- LandbouwenVisserij,Ministerievanetal.
Struktuurschemanatuur-enlandschapsbehoud,TweedeKamer,16820,1984.
38.- NederlandsEconomischInstituut (Ancot.etal).
Enquête naar het industrieel waterverbruik in de randgemeenten van de
Veluwe,jan.1984.
39.- NederlandsEconomischInstituut (Ancot.etal).
Hetindustrieelwatergebruik inGelderland,maart1984.
40. J Noor
d-'Veluwe,polderdistrict.
Jaarverslagen 1976t/m1983.
41.- ProjectgroepEutrofiëringRandmeren.
Eindrapport Eutrofièringsonderzoek Wolderwijd enNuldernauw. RIZA,RIJP,
RWS,juli1982.
42.- ProvincieGelderland.
Notaintegratievanwaterbeheer,1983.
43.- ProvincieGelderland.
Concept-oppervlaktewaterkwaliteitsplan Gelderland,febr.1985.
44.-» ProvincieGelderland.
OprichtingwaterschapNoord-Veluwe.Prov.bladnr.85,augustus1984.
45.- ProvincieGelderland.
StreekplanVeluwe,1979.
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46.-ProvincieGelderland.
Interne notities ten behoeve van de voorbereiding van het streekplan
Veluwe,1984.
47.-ProvincieGelderland.
ToepassingvanderelatienotainGelderland,voorstelvoorvergaderingProvincialeStaten,oktober1983.
48.-ProvincieGelderland.
"Vrijetijdmetbeleid".
49.-=ProvincieGelderland.
Bescherming Gelderse waterwinplaatsen, brief aan Gemeentebesturen in
Gelderland,1978.
SO.-*ProvincieGelderland.
Verordeningbodembescherming inGelderland,bladnr.56,juli1980.
51.-*ProvincieGelderland.
Notitiebeschermingwaterwinplaatsen,concept,feb.1983.
52.-"ProvincieGelderland,
Richtlijnen en aanbevelingen voor de bescherming van waterwingebieden,
1985.
53.-ProvincieGelderland.
GrondwaterverordeningvoordeProvincieGelderland,bladnr.29,maart '84.
54.-Rendabiliteit van beregening op melkveebedrijven en waterbehoefte van
gelderse landbouwgronden. Eindrapport van de begeleidingscommissie rendabiliteitberegening,maart1985.
55.->ProvincieGelderland,DienstbeheerLandbouwgronden.
Relatienotagebied Arnhemheen. (bijdrage aan voorontwerp beheersplan),
nov.1982.
56.-ProvincieGelderland,DienstLandinrichtingenLandbouw.
Vegetatieonderzoek noordelijke gelderseVallei,1983.
57.-"ProvincieGelderland,DienstLandinrichtingenLandbouw.
Inventarisatiewaarderingvogelstand,concept-tekeningen,april1985.
58.-1ProvincieGelderland,DienstLandinrichtingenLandbouw.
Inventarisatieecohydrologie,concept-tekeningen,april1985.
59.->ProvincieGelderland,DienstLandinrichtingenLandbouw.
Inventarisatie kwetsbaarheid vegetatie voor grondwaterstandsverlagingen,
mei1985.
60.-ProvincieGelderland,DenstMilieuhygiëne.
Milieuhygiënischeaspectenvandeintensieveveehouderij,nov.1983.
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61.- ProvincieGelderland,DienstMilieuhygiëne.
Bijgestelde inventarisatie van locaties van (mogelijke) bodemverontreinigingenindeProvincieGelderland,concept,juli1984.
62.- ProvincieGelderland,DienstWaterbeheer.
DewaterstaatkundigetoestandindeProvincieGelderland,okt.1982.
63.- ProvincieGelderland,DienstWaterbeheer.
DiverseoverzichtengrondwateronttrekkingeninGelderland,1982.
64.- ProvincieGelderland,DienstWaterbeheer.
Voorlopige inhoudsopgave voor het waterhuishoudingsplan, jan. 83. en
mei1985.
65.- ProvincieGelderland,DienstWaterbeheer.
Berekendeverblijftijdzonesvan1,10en25jaarvoordrinkwaterwinningin
Gelderland,mei1984.
66.-» ProvincieGelderland,DienstWaterbeheer.
Onderzoek naar de wenselijkheid van opname van de gehele Provincie
Gelderlandinwaterschapsverband;hydrologischonderzoek,juli1984.
67.- ProvincieGelderland,DienstWaterbeheer.
DegeohydrologievanGelderland,1984.
68.- ProvincieGelderland,DienstWaterbeheer,etal.
DehydrogeochemievandeProvincieGelderland,concept,1985.
69.- ProvincieGelderland,WerkgroepSprengenenBeken.
BekenopdeVeluwe,onderzoeknaardemogelijkhedenvanherstelenbehoud,
Eindrapport,mei1982.
70.-* ProvincieGelderland,WerkgroepSprengenenBeken.
Hydrologische aspekten inrelatietot dewatervoering van debekenopde
Oost-endeZuid-'Veluwe,basisrapport 1,juli1982.
71.- Riemsdijk,W.H.vanetal.
Fosfaat-enkopertoestand vandecultuurgrond indeProvincieGelderland.
Sectiebodemhygiëne enbodemverontreiniging.Vakgroepbodemkundeenplantevoeding.LandbouwhogeschoolWageningen,december1983.
72. J Rijkswaterstaat,DienstZuiderzeewerkenenRIJP.
StudierapportGrondwaterbeheerinFlevoland,maart1983.
73.- Rijkswaterstaat,DirektieZuiderzeewerken.
WaterkwaliteitsplanIJsselmeergebied,concept,april1983.
74.- Rijkswaterstaat.
Conceptrijkswaterkwaliteitsplan,okt.1984.
75.- Rijkswaterstaat,HoofddirektievandeWaterstaat.
DewaterhuishoudingvanNederland,dec.1984.
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76.- Rijtema,P.E.enG.C.Toussaint.
Eenglobale ramingvandefosfaatbelastinguithetlandelijk gebied,ICWnotanr.1322,okt.1983.
77.- RijksinstituutvoorNatuurbeheer.
Hydrobiologisch onderzoek ineenaantalstilstaandewaterenopdeVeluwe,
1976.
78.- RijksinstituutvoorNatuurbeheer (Baaijens,G.J.etal).
Enkele kanttekeningen bij de beheerswensen voor het relatienotagebied
"Arkemheen",maart1983.
79.-^ Roerdink,H.J.D.
InventarisatievanmesttransportenvanuitdewestelijkeVeluwe,1983.
80.-= Rookhuizen,E.H.
Een aanzet tot regionale mestbalansen,Maandstatistiek voordeLandbouw,
II;C.B.S.,1982.
81.-> Snijdelaar,M.
Eutrofiëringsproblematiekvanderandmeren.H2O (16)nr.8,1983.
82.- Steenvoorden,J.H.A.M.enM.J.deHeus.
Fosfaatbalansenendebijdragevandediffusebronnen,ICW-rapport8,1984.
83.-' StichtingvoorBodemkartering.
Bodemkaart vanNederland 1 :50.000,bladen 260,27W,320,33W,330met
toelichting.
84.- StichtingvoorBodemkartering.
OverzichtskaartenmetbetrekkingtoteenaantalaspektenvandewaterhuishoudinginGelderland.BasisrapportCommissiebestuderingwaterhuishouding
Gelderland,rapportnr.1434,1979.
85.- StichtingMestbankGelderland.
Jaarverslag1983.
86.-' Studiecommissiewaterbehoefteland-*entuinbouw.
Aanvullendewaterbehoefteland-entuinbouw,dec.1980.
87.- StudiecommissieWaterbeheer,natuur,bosenlandschap.
Bepalingbelangrijkstewaterhuishoudkundigevariabelen,rapport4,1984.
88.- Thelen,J.M.H.
Verslag studiedag planvorming waterkwaliteitsbeheer. Waterschapsbelangen
nr.10,1983.
89.-" UnievanWaterschappen.
Uniecommentaar concept^nota waterhuishouding. Waterschapsbelangen nr. 9,
1983.
90.-* VerkeerenWaterstaat,Ministerievan.
Ontwerp-wetopdewaterhuishouding.April1985.

*

Technisch adviesbureau
van de unievanwaterschappen bv

91.- VerkeerenWaterstaat,Ministerievanetal.
IndicatiefMeerjarenprogrammaWater1980-1984,Staatsuitgeverij1981.
92.- Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland
(VEWIN).
Tweedetienjarenplan,concept,sept.1983.
93.- Visée,H.enA.P.Vernimmen.
Wat
kan
een waterschap
verwachten
van het provinciaal
waterhuishoudings-plan?,Waterschapsbelangennr.9,april1983.
94.- Volksgezondheid enMilieuhygiëne,Ministerievan.
Wetbodembescherming (ontwerpvanwet).TweedeKamer,16529,1980.
95.-" Volksgezondheid enMilieuhygiëne,Ministerievanetal.
TweedestruktuurschemaDrink-1enindustriewatervoorziening,1981.
96.-^ Volkhuisvesting,RuimtelijkeOrdeningenMilieubeheer,Ministerievan.
Voorrangsinventarisatierelatienotagebieden.
97.- Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van,
(Appelo,C.A.J.).
BeïnvloedinggrondwaterkwaliteitNoord-West-Veluwe,reeksbodembescherming
nr. 11,Staatsuitgeverij,1982.
98.- Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Ministerie van,
(Krajenbrink,G.J.W.).
Bemesting en grondwaterkwaliteit, reeks bodembescherming, nr. 12,
Staatsuitgeverij1983.
99.-» Volkshuisvesting,RuimtelijkeOrdeningenMilieubeheer,Ministerievan.
Waterleidingbesluit,Staatsblad220,1984.
100.-Volkshuisvesting,RuimtelijkeOrdeningenMilieubeheer,Ministerievan.
De planning van het milieubeleid, (nota "Meer dan de som der delen"),
TweedeKamer,18292,1984.
101.-*VrijeUniversiteit,Amsterdam.
KwaliteitvanhetoppervlaktewaterinhetHierdensegebiedalsfunktievan
het hydrologische gedrag van de cultuurgrond en de natuurterreinen,
interimrapport (1983-1984).
102.-WaterleidingMaatschappijGelderland, (Krajenbrink,G.W.J.).
Grondwaterkwaliteit in het intrekgebied van pompstation "Putten", dec.
1983.
103.-WaterleidingMaatschappijGelderland.
Jaarverslag 1983,juni1984.
104.-WerkgroepSaneringenRandmeren (Rijkswaterstaatetal).
Aanbevelingtotsaneringvanderandmeren.?
105.-ZuiveringsschapVeluwe.
Jaarverslagen 1981t/m1983.
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106.-ZuiveringsschapVeluwe.
Concept-Waterkwaliteitsbeheersplan, 1econcept,1984.
107.-ZuiveringsschapVeluwe.
Waterzuiveringsplan 1979-^1984,Apeldoorn1978.
108.-*ZuiveringsschapVeluwe.
Eenhydrobiologisch onderzoek indeAartjesbeek,Volenbeek endeKronkel,
okt.1983.
109.-^ZuiveringsschapVeluwe.
Een hydrobiologisch onderzoek naar de macrofauna in de Veldbeek en de
Schuitenbeek.
110.-ZuiveringsschapVeluwe.
Biologischewaterkwaliteitsbeoordelingmetbehulpvankunstmatigsubstraat
in1982,1983.
111.-ZuiveringsschapVeluwe.
Dekwaliteitvanhetoppervlaktewaterin1983.

-o-^o-oAanvullendeliteratuur
112.-Noordam,P.C.
AluminiumendrinkwaterH20 (15),nr.23,1982.
113.-Oosterloo,W
ZuiveringsschapVeluwe,mondelingemededeling,1985.
114.-"LandbouwenVisserij,Ministerievan,et.al.
Interiumwetbeperkingvarkens-enpluimveehouderijen.
Tweedekamer,18695,1984.
115.-Anonymus.
Winsemius en Braks: bemestingsniveau op basis fosfaat H20 (18) nr. 7,
1985.
116.-StichtingMestbankGelderland.
PlanvoordebouwvaneeninstallatievandecentralezuiveringvankalvegierindeKleineKolonie;gemeenteNunspeet,1984.
117.-CUWVO,EcologischeKwaliteitsdoelstellingen voorNederlandseOppervlaktewateren,SubgroepI,werkgroepV,concept,juni84.
118.-;VerkeerenWaterstaat,Ministerievanet.al.
ConceptIndicatiefMeerjarenprogrammaWater1985-1989.
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119.-Algemenemaatregelenvanbestuur.
Besluitvan7juni 1982,houdenderegelenomtrentdevoorbereiding eninrichtingvanwaterkwaliteitsplannen.
120.- RijksinstituutvoorVolksgezondheidenMilieuhygiëne.
Landelijk meetnet grondwaterkwaliteit, eindrapport inrichtingsfase,
april1985.
121.-iRijksinstituutvoorVolksgezondheidenMilieuhygiëne.
Aanbieding eindrapport inrichting landelijk meetnet grondwaterkwaliteit,
april1985.
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Bijlage1

SamenstellingbegeleidingsgroepWaterhuishoudingvandeNoord-Veluwe.

Leden:

Dr.ir.Th.J.vanNes
Mw.dr.ir.Rijtsma
Ir.P.Aanen
Ir.H.Vaessen
Ir.J.Patyi
Ir.G.J.Köerselman
Ing.A.Mulder
Ir.J.vanKempen
Ir.J.W.deVisser
Ir.A.J.G.vanderMaarel

Prov.Gelderland
RWS/WWNO
RWSdir.Gelderland
WMG
LD (tot1-1-1985)
LD (vanaf1-1-1985)
PolderdistrictNoord-WestVeluwe
ZuiveringsschapVeluwe
TAUW
TAUW
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Bijlage.2.Bodemgebruikinhectareninzevengemeentenvanhetstudiegebied,
onderscheidennaartienkategorieën.

Bodemgebruik
inha

Kategorie

Gemeente

Elburg

Ermelo

Harderwijk

Nijkerk Nunspeet Oldebroefc Putten

A. Infrastruktuur

201

233

167

156

340

247

335

B.Water

168

50

317

137

78

89

73

53

27

154

133

49

17

33

D. Stedelijk gebiec

404

662

668

347

480

336

322

E. Stedelijk groen

24

54

92

40

78

38

70

F. Stadsrand

8

20

7

4

14

-20

7

G. Rekreatie

74

988

113

48

310

74

254

H.Bos+natuur

2.530

4.324

1.393

647

8.423

3.049

2.579

I.Agrarisch;
waarv cult.grond.

3.125
2.252
(2.688) (1.687)

1.209
(812)

4.982
(3.711)

3.178
(2.249)

6.009
(4.561)

4.903
(3.656)

C Industrie+havens

J.Overig

Totaal

8

2

1

6.595

8.611

4.121

Bron:bodemstatistiek 1983,CBS

12

6.505

3

12.949

-

9.876

5

8.579

»
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Overzicht"waterkwaliteitsdoelstellingenbasiskwaliteit"

Parameter

Zuurstof
BZV
Totaalfosfaat
Ammonium
Cadmium
Kwik
Koper
Lood
Zink
Chroom
Nikkel

Norm

>5 mg02/1(n)
<5 mg02/1alsjaargemiddelde
<0,3mgp/lvoorstromendwater
< 1 mgN/lalsjaargemiddelde
<2,5mg/m3
<0,5mg/m3
< 50mg/m3
< 50mg/m3
<200mg/m3
< 50mg/m3
< 50mg/m3

1):alleendieparameterswelkeroutinematigwordenbepaaldinhet
studiegebied,
(n):overschrijdingdoornatuurlijkeomstandighedenmogelijk,
(z):zomer-halfjaargemiddelde.

(z,n)

Bijlage4

Indikatiewaterkwaliteit voor deparameters zuurstof,bzv, fosfaat en ammonium
in 1983en (1982).

Beek

Lokatie

zuurstof

Geld. Gracht

monding

++ (++)

Fluitbeek

Elburg

+

Klarenbeek

monding

- (*•)

Bliksbeek

Bulsinkbeek

+^

Bliksbeek

stroomopw.

++ (++)

Bijsselse beek

monding

+

Hierdense beek

monding

Hierdensebeek

Staverden

Weisteeg beek

monding

' (')

+

Hortsebeek

monding

- (')

++

(+)

- (+')

+

Slaapdijkbeek

monding

' (->

++

(+)

+ (+')

+ (++)

De kronkel

monding

+•*

(+)

++ (++)

' <-)

+

(+)

Schuitenbeek

monding

+-

(+')

++ (++)

' (')

+

(+)

Schuitenbeek

bov. Veldbeek

+

(+')

++ (++)

-

(+')

+-

e-)

Veldbeek

bij Schuitenbeek

+- (++)

++ <++)

-

(+)

+

(+)

Middelbeek

monding

+~ {^)

Arkervaart

monding

'

Arkervaart

rwziNijkerk

' (")

+ <+->

'- (")

Arkervaart

Nijkerk

(')

+ (+')

"

Arkervaart

rwziNijkerkerveen

' (")

+ <+~>

Bredebeek

monding

' (')

Laak

monding

- <">

(')

(')

bzv

fosfaat

ammonium

+

<+•»>

' (~)

++ (++)

+

(++)

- (-)

+ (++)

++ (++)

- (-)

+

++ (++)

-

(+')

(+)

++ (++)

++ C++)

+- (+')

++

(+)

++ (++)

+

(+')

++ (++)

+ (+-)

++ (++)

-

(+->

++ (++)

++ (++)

+

(+)

"

(') , , (-,)

++

(+)

(+')

"

(+)

+ (+-)
+•*

++

(+')

<+>

+ (+')

' <-)
"

+

(+)

(+)

(+)

+' (+')

(') ' (')
' (')

(') - (')

' (»-)

+•*

(')

' (')

+~

(+)

-

(+)

— t«)

Toelichting

Klasse

Code

++
+

Zuurstofgehalte
(mg 02/1)

bzv
(mg 02/1)

»

< 3

6,1 •» 7,0
5,1 •* 6,0
3,1 r, 5,0
<3

3,1 -r. 5,0
5,1 » 10,0
10,1 - 15,0
> 15

Opm. K l a s s e s 1 en 2 voldoen aan basiskwaliteit

totaal fosfaat
(mgp/l)

< 0,1
0,10 ' 0,19
0,20 ' 0,29
0,30 " 0,74
> 0,75

ammonium

(mgN/l)

< 0,5
0,5 •<•1,0
1,1 ' 2,0
2,1 •* 5,0
>5
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Bijlage 5

Indikatie waterkwaliteit tenaanzien vanzware metalen.

Pb

Zn

Cr

Ni

+-(+)

+- (-)

- (-)

+ (+)

+ (+)

+(+-)

+- (+)

+-(+)

+ (+)

+ (+)

+ (+)

+ (+-)

+(+-)

+-(+)

+(+-)

+ (+)

+ (+)

+ (+)

monding

+ (+)

+(+-)

+-(+)

+(+-)

+ (+)

+ (+)

+ (+)

Hierdense beek

monding

+ (+-)

+(+-)

+-(+-)

+- (-)

+- (-)

+ (+)

+-(+)

Schuitenbeek

monding

+ (+)

+-(+-)

+-(+-)

+- (-)

+- (-)

+ (+)

+ (+)

Arkervaart

RWZI-Nijkerk + (+)

+(+-)

- (+)

+(+-)

+-(+-)

+ (+)

+ (+)

Laak

monding

+-(+-)

+-(+-)

+(+-)

+ (+-)

+ (+)

+ (+)

Beek

Lokatie

Cd

G.Gracht

monding

Fluitbeek

Hg

Cu

+ (+)

+-(+)

Elburg

+ (+)

Bliksbeek

monding

Bijss. beek

+ (+)

1

Zwaarmetaal

goed
+

matig
+-

slecht
-

Cd cadmium

<0,5

0,5-2,5

>2,5

Hg kwik

<0,1

0,1-0,5

>0,5

Cu koper

< 10

10-50

> 50

Pb lood

< 10

10-50

> 50

Zn zink

< 40

40-200

>200

Cr chroom

< 10

10-50

> 50

Ni nikkel

< 10

10-50

> 50

Koncentratiesinmikrogramperliter (ug/1)in1983en(1982)opbasisvanca.6
monsterspermonsterpunt.Dewaarderingengoedenmatigvoldoenaandebasiskwaliteit.
Bron:jaarverslagZuiveringsschapVeluwe 1982, 1983.
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Bijlage6

Overzichtlozingenopoppervlaktewaterper 1jan.1983

Klarenbeek

overstort

Bliksbeek/Andhuizerbeek
Pangelerbeek
Nodbeek

overstorten
overstort

Vareisebeek
Hierdensebeek

overstort
kernSpeuls,Staverden,
Essenburghuishoudelijk
(restaurent (160i.e.)«
overstort,verbeterdgescheidenstelsel
huish.afvalwater (100i.e.)

Tochtsloot
Weisteegbeek
Schaapsdijkbeek
Volenbeek/Kronkel

huish.afvalwater (60i.e.)

Schuitenbeek

overstorten,partikuliere
zuivering

Arkervaart

RWZI-Nijkerk
overstorten
partikulierezuiveringsinstallaties (zuivelfabriek
20,000i.e.,stad...3200i.e.)

Bredebeek

effluentpartikulierezuivering,
periodiekongezuiverdafvalwater
kippenslachterij

Laak

RWZI-Nijkerkerveen
huishoudelijkelozingen,
5-talbedrijfslozingen (ca.200i.e.)

Bijlage7

Gezuiverde industriële lozingenopdeN-Veluwe,
lokatieenomvang (19)

Gemeente

Lokatie

BZV

CZV

Nkj

Nijkerk

Nuldernauwviasloot

0,8

12

0,5

1

Nijkerk

Arkervaart

4,1

26

4,1

4,7

Nijkerk

bermsloot langsOude
Amersfoortseweg

0,8

9,6

0,8

1,0

Ptot

Hoeveelheden inkgperetmaal.
Bron.

Bijlage8

Aantal (mogelijke)bodemverontreinigingen, type
verontreinigingenhunbedreigingen pergemeente

Aantal (mogelijke)
verontreinigingen
Elburg
Erraelo
Harderwijk
Nijkerk
Hunspeet
Oldebroek
Putten

5
10
8
14
11
9
6

type verontr.
1,2,3
1,3,5
1,2,3,4

1
1,2,3,4

1,2
1

(1?)
(5?)
(3?)
(11?)
(5?)
(3?)
(3?)

Lokatiesbinnenwaterwingebied
25 jrszone (x)10jrszone(0)
x (1)

Ox (1)x(1)

—
-

x (1)

..?.. =»aantalniet gespecificeerde verontreinigingen
type verontreiniging
.1..=huishoudelijk afval (incl.grof huisvuil)
.2..=bouw-en sloopafval
.3..=bedrijfsafval
.4..=chemisch (bedrijfs) afval
.5..=ziekenhuisafval
PD =*partikuliere drinkwatervoorziening
RG = rekreatiegebied
OWW=openbaar waterwingebied
WB =woningbouw
VT =volkstuinen
VD =»veedrenking
Bron:bijgestelde inventarisatie vanlokatiesvan (mogelijke)bodemverontreinigingenindeprovincieGelderland (inkoncept),Dienst Milieuhygiëne
AfdelingAfvalstoffen,BodembeschermingenWaterzuivering, juni1984.

bedreigingvan

PD,RG(1)
OWWd)
WB(2)VT(3)VD(1)
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Technischadviesbureau
vandeunievanwaterschappenbv

Bijlagen

Nettowaterbehoeftepergemeentebijdehuidigeberegende
oppervlakte (Frekwentie 1*5jaar.)(bron.84)

Gemeente

Cultuurgrond
(ha)

beregend
areaalin
1976
(ha)

lage
raming

hoge
raming

(*1,000m3)

(*1.000m3)

Elburg

2.688

132

33

79

Ermelo

1.587

8

4

9

812

45

25

52

Harderwijk
Nunspeet

2.249

22

9

25

Nijkerk

3.711

84

4

30

Putten

3.656

67

14

77

Oldebroek

4.561

280

68

323

19.364

578

157

595

Totaal

*

Technischadviesbureau
vandeunievanwaterschappenbv

Bijlage12

Netto waterbehoeftepergemeentebijeentoenamevanhetberegend
areaalmet5%vanhetareaalcultuurgrond. (Frekwentie1*5jaar).

Gemeente

Cultuurgrond

beregend
areaal

lage
raming

hoge
raming

Elburg

(ha)
2.688

(ha)
266

(*1,000m3)
67

(*1,,000m3)
158

Ermelo

1.687

92

51

106

812

85

47

98

Nunspeet

2,249

134

52

140

Nijkerk

3.711

265

14

67

Putten

3.656

249

52

245

Oldebroek

4.561

508

123

506

19.364

1,599

406

1.320

Harderwijk

Totaal

*

Technischadviesbureau
vandeunievanwaterschappenbv

Natuurwetenschappelijkewaardevolleoppervlaktewateren

-beken
Klarenbeek
Sijpelbeek,Gagelerbeek,Horsterbeek
Pangelerbeek
Bijsselsebeek,Vreebeek
Nodbeek
Varelsebeek
Killebeek
Tochtsloot
Hierdensebeek
Veldbeek
Schuitenbeek (bovenloop)
-Vennen,Plassen
VenopSpeulderveld
VenopElspeetse
Ossenkolk
Andromedaven
Waschkolk
3VennenoplandgoedWelna
GrootZeilmeer
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Fig.nr. 3.
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Fig. nr.13.
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Fig. nr. 15.

