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HOOFDSTUK

nleiding
ï.i

AANLEIDING

DeEuropeseKaderrichtlijn Water (KRW)beoogt hetbeschermen enverbeteren vanalle
oppervlaktewateren enwaterafhankelijke landnatuur. Volgensderichtlijn dienen
oppervlaktewateren uiterlijk in2015eengoede ecologische toestand tebereiken.
Hiervoor dientin2009eenStroomgebiedbeheersplan gereed envastgesteld tezijn. In
Nederland iservoor gekozen omvanaf 2005jaarlijks eendocument optestellendatin2008
toteenconcept Stroomgebiedbeheersplan moetleiden.Voor denota 2006moeten
ondermeer de ecologische enchemische doelstellingen voor sterk veranderde en
kunstmatige waterlichamen geconcretiseerd worden,enmoeteeneersteoverzicht gemaakt
worden vantenemenmaatregelen. Dezemaatregelen zijn erop gericht omdeecologische en
chemische doelstellingen tehalen.Zeworden ingedeeld ineenaantal varianten,elk
bestaande uiteenpakket vanmaatregelen. Dekosten van elkpakketworden vervolgens in
beeld gebracht. Ditmaakt hetmogelijk eenbandbreedte vankosten optestellen.
Waterschap Veluwe heeft ARCADISgevraagd bovengenoemde aspecten optestellenvoor
de 11 waterlichamen diehetwaterschap telt,envoor een 'waterparel'. Voorliggend rapport
ishet verslag daarvan.

1.2

DOEL

Het doel vanhet projectis:
• Het opstellenvan ecologische enchemische doelstellingen voor de
waterlichamen vanhetwaterschap;
• Toetsingvan dehuidigesituatie voor zowel de ecologische alsde chemische
doelen;
• Het formuleren vanmaatregelen enmaatregelenpakketten, die erop gericht
zijnomde ecologische doelentehalen enhetinschatten van de (ecologische)
effecten hiervan;
• Inzicht gevenindekosten endekosteneffectiviteit vanmaatregelen en
r

~

daarmeedebandbreedte van de maatregelenpakketten.

1.3

RANDVOORWAARDEN

Devolgenderandvoorwaarden zijn geformuleerd:
• Erwordt uitgegaan vande huidigeindelingin waterlichamen;
• Erwordt uitgegaan vanbestaande meest recentemeetgegevens;
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1. Inhet project iseenpragmatische methode (Praagse methode-hoofdstuk 3)
gehanteerd,omde ecologische doelstellingen opte stellen;
Het eindproduct dient viaeeninteractief procestotstand tekome

1.4

DETOTSTANDKOMING VAN HETPRODUCT

Ditdoor ARCADISsamengestelde rapport istotstand gekomeninnauwe samenwerking
meteendeskundigenteam vanhetWaterschapVeluwe.Ditteamheeft een overzicht
gemaakt van defysisch-chemische belastingen envan dehydromorfologische ingrepen die
vaninvloed zijn (geweest) opde ecologische enfysisch-chemische kwaliteit van de
betrokken watergangen. Ineeninteractief procesissamenmethetbetrokken team van
ARCADISvastgesteld welkefactoren de grootste invloed hebben opeenwatersysteem en
welkemaatregelenkunnenbijdragen aanhetwegnemen vande gesignaleerde knelpunten
enhetverhogen vande ecologische kwaliteit.Ook deinhoud vandit rapport isheeft vorm
gekregendoor eenvoortdurende positieveinteractie tussenbeide teams.
Het mogelijk maken enuitvoeren vanmaatregelen inhetkader vandeKaderrichtlijn Water
isnietalleeneenverantwoordelijkheid vandewaterbeheerder, maar ookvanprovincies,
gemeenten enanderepartijen. Ineendrietalbijeenkomsten hebbenvertegenwoordigers van
deprovincieGelderland,van gemeentesenvaneenaantal anderebelangenorganisaties een
positievebijdrage geleverd aandediscussie over detenemenmaatregelen.Verslagen van
dezebijeenkomsten zijnbijgevoegd inbijlage14.

1.5

LEESWIJZER

Hoofdstuk 2bevat eenalgemenebeschrijving vanhet gebied.Hierinleestuwelke
waterlichamen deeluitmaken vanhetprojectentotwelkewatertypen dezebehoren.
Hoofdstuk 3isdemethodebeschrijving. Hierinwordt hetstappenplanbesproken dat
doorlopen isomdehoogte vandedoelstellingen (hetMaximaalEcologischPotentieel MEPenhetGoedEcologischPotentieel- GEP)teberekenen. Ookworden indit hoofdstuk
definities gegeven vandebegrippen diebijdeontwikkeling vande maatregelenpakketten
gehanteerd worden.
Inhoofdstuk 4wordt per waterlichaam eenoverzicht gegeven vandehuidige situatie en
vande (ecologische effecten van)belastingenenhydromorfologische ingrepen. Verder
wordt hier het resultaat gepresenteerd vanhet afleiden vanhetniveau vande ecologische
doelstellingen. Degenoemde niveauszijngekwantificeerd (opde schaal van0tot 1 dieook
indeKaderrichtlijn Waterwordt gebruikt) enerwordt eenomschrijving gegeven in termen
vanlevensgemeenschappen endeinrichting enhetbeheer vanelk waterlichaam.
Hoofdstuk 5richtzichopde chemische doelstellingen voor dewaterlichamen. Deze
doelstellingenbestaan uit eenlijst vanstoffen ennormen dieinEuropeesverband zijn
vastgesteld. Perwaterlichaam worden de resultaten vande toetsingen vande gemeten
concentraties aandenormenweergegeven enwordt eenoverzicht gepresenteerd van de
probleemstoffen. Daarnaast isaangegevenwelkedebronnen zijn vande stoffen die de
nomen overschrijden. Tevenswordt de aanpak vandezebronnen geadresseerd, voor zover
dezenietbinnendeinvloed vanhetwaterschap ligt.
Inhoofdstuk 6zijnde maatregelen dienodigenmogelijk zijn omde doelstellingentehalen,
inbeeld gebracht.Vandezemaatregelen zijnde ecologische effecten ingeschaten zijn de
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kosten geraamd.Opbasishiervanisook dekosteneffectiviteit aangegeven.Voor het maken
vaneen (bestuurlijke) keuze voorhet aldanniet uitvoeren vanmaatregelen, zijn
verschillendebeleidsvarianten gedefinieerd.
Hoofdstuk 7besteedt aandacht aanwateren dienietalswaterlichaam indezin van de
Kaderrichtlijn Water zijnbenoemd, maar diewel specifieke ecologische doelstellingen
kennen enwaarvoor ookmaatregelen zijn gepland. Daarbij gaat hetomdewateren die zijn
aangewezen alswaterparel. Erwordt ingegaan op devraaginhoeverrede eerder
geformuleerd doelstellingen enmaatregelen passenbinnende systematiek van de
Kaderrichtlijn Water.
Hoofdstuk 8bevatconclusies enaanbevelingen voor het maken vankeuzestussen de
maatregelenpakketten.
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Gebiedsbeschrijving
2.1

HETWATERSYSTEEM VELUWE

Inverband metdeimplementatie vande Kaderrichtlijn Water isNederland ingedeeld inde
stroomgebieden vande Rijn,Maas,EemsenSchelde.Binnenhet stroomgebied vandeRijn
zijn vier deelstroomgebieden onderscheiden,waarvan Rijn-Midden eréénis.Het gebied
Rijn-Midden isingedeeld invierdeelgebieden ofwatersystemen, waarvan deVeluwe
centraal staat inditrapport. Hetwatersysteem Veluweisongeveer 137.000ha groot en
wordt begrensd door deIJssel,deRandmeren endelijnPutten-Dieren (Bijlage 3).Centraal
hierinligthetrelatief hooggelegenVeluwse stuwwallencomplex.
Inhet hogedeel vandeVeluwezakt hetregenwater gemakkelijk weginde doorlatende
zandgronden envoedt zohet grondwater. Ditgrondwater, datzichindehoogste gedeelten
tientallen meters onder hetbodemoppervlak bevindt,vloeit afnaar delagereranden vanhet
stuwwallencomplex entreedtdaar tevoorschijn ineenaantal dalen. Aandevoetvan de
hellingen ontstaanhierdoor bronnen diehetbegin vormen vanbeekjes ensprengen. Dieper
geïnfiltreerd grondwater kwelt opindelager gelegen gebiedenrondom hetVeluwemassief,
zoalsindeIJsselvalleienindepolderslangsde Randmeren.
Binnenhetwatersysteem Veluwezijn 11 oppervlaktewaterlichamen gedefinieerd (Tabel1;
Bijlage 3).Eenoppervlaktewaterlichaam (hierna waterlichaam genoemd)iseen
afzonderlijke oppervlakte openwater vanenige omvang. Voor kanalen enbekengeldt als
oppervlaktecriterium een(stroom)gebied vanmeer dan 10km2,meren enplassen moeten
groter dan50ha zijn.Eenwaterlichaam isdecentrale eenheid waarmee de KRWwerkt,
waarvoor doelenenmaatregelen worden geformuleerd enwaarover aan'Brussel' moet
worden gerapporteerd.

2.2

STATUSENTYPERINGVAN DEWATERLICHAMEN

DeKaderrichtlijn Water onderscheidtnaast vier categorieën natuurlijke wateren (rivieren
meren,overgangswater enkustwater) de categorieënkunstmatige ensterk veranderde
wateren (zieverder hoofdstuk 3).Vande door hetWaterschap Veluwe gedefinieerde
waterlichamen hebbendeHierdense BeekendeVeldbeek de statussterkveranderdgekregen
(Tabel 1). HetApeldoorns Kanaal,hetToevoerkanaal endeweteringen inde Noordelijke
IJsselvallei,eenaantalwatergangen indePolder Oosterwolde,de voormalige zandwinplas
Bussloo,deGrift, deEerbeekse Beek,deSchuitenbeek endeVoorsterbeek zijn gerekend tot
dekunstmatigewateren (Tabel1).
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Dewaterlichamenzijn verderingedeeld inwatertypen (Tabel 1).Dezezijngedefinieerd op
basisvancriteria alsvorm,ondergrond enstroomsnelheid. Debekenbehoren tot de
stromendewateren (R-type) ende overigewaterentotdestilstaandewateren (M-type).
Tabel1
Status en typering van de

Waterlichaam

Status
S =sterkveranderd
K= kunstmatig

waterlichamen
yO,V

r
.:x?^'

Veldbeek

S

Schuitenbeek

K

Hierdense beek

Watertype
R = stromend
M =stilstaand

Meest gelijkende
natuurlijke
watertype

R3
R4

n.v.t.

R4/R5

n.v.t.

Voorsterbeek

S
K

R5

n.v.t

Eerbeekse beek

K

R4

n.v.t

Grift

K

R5

Apeldoorns Kanaal

K

M6

n.v.t
R6

Watergangen Oosterwolde

K

M3

M11

Toevoerkanaal
Weteringen in de

K
K

M3

R6

M3

R5/R6

Noordelijke IJsselvallei
Bussloo

K

M20

n.v.t.

n.v.t.

Binnendestromende waterenbehoort deVeldbeek tothetwatertype droogvallendelangzaam
stromendebovenloop opzand (R3).Dergelijkebovenlopen komenvoor inbossen of open
landschappen indezandgebieden. DeSchuitenbeek endebovenloop vande Hierdense
Beekzijngetypeerd alseenpermanent langzaam stromendebovenloop opzand (R4),de middenenbenedenloop vandeHierdense Beekalseenlangzaam stromendemidden-/benedenloop op
zand (R5).Totdittypezijnook deVoorster- enEerbeeksebeek.Inhetalgemeen,zijn deze
beektypen tevindenophalfopen totbosrijke plaatsenmeteenzwak reliëf opde hogere
zandgronden. HoeweldeGrift oorspronkelijk gegravenis,bevathijstromend water enis
omdieredenook getypeerd alseenlangzaamstromendemidden-/benedenloop opzand (R5).
HetApeldoornsKanaalisgetypeerd alsgrote, ondiepekanalen (M6).HetNieuweKanaal in
depolder Oosterwolde enhetToevoerkanaal endeweteringenindeNoordelijke IJsselvallei
zijn allengetypeerd alsgebufferderegionalekanalen (M3). Voor dezetypeszijn geen
natuurlijke referenties opgesteld aangezienhetkunstmatige wateren zijn.Zeworden allen
getoetst aanhetmeest gelijkende natuurlijke water,ondiepekleinegebufferdeplassen (Mil).
Hetwater vandeweteringen indeNoordelijke IJsselvalleistroomt over hetalgemeen.Om
dieredenzijn deweteringen aandetypenlangzaamstromendebenedenlopenopzand(R5)ofals
langzaamstromenderiviertjesopzand/klei (R6)getoetst.Recreatiepias Bussloobehoort tothet
watertype matiggrotediepegebufferdemeren (M20).

110305/OF6/0M2/000138/LE
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Methodiek
3.1

INLEIDING

DeKRWonderscheidtbijde toestand vaneenwater de chemische enecologische toestand.
Beidenwordenbeoordeeld aandehand vanéénofmeerdere kwaliteitselementen. In
onderstaand schema isdit gevisualiseerd.
Afbeelding 3.1

Goede toestand
oppervlaktewater

Schema beoordeling toestand
Goede chemische
toestand

Stoffenwaarvoor geen EUnormenzijnenwelkegetoets
wordenaanNL-normen

Î
Stoffendiegetoetst
wordenaan EUnormeno.a.
prioritaire stoffen

Goede ecologische
toestand

Î
Biologische
kwaliteitselementen

t
Biologie
ondersteunende
kwaliteitselementen

î î
Algemene fysisch
chemische parameters

Hydromorfologische
kwaliteitselementen

Inonderstaande paragrafen staatde voorgeschreven methodiek terbepaling vanzowel de
ecologische alsde chemische toestand (huidige situatie) alsde ecologische alsde chemische
doelstellingen beschreven.

3.2

ECOLOGISCHE DOELSTELLINGEN

Zoalsinhoofdstuk 2isgeschetstmaakt de Kaderrichtlijn Water onderscheid tussen
enerzijds natuurlijke waterlichamen enanderzijds kunstmatige ensterk veranderde
waterlichamen.Voornatuurlijke waterlichamen geldt dereferentiesituatie alsdoelstelling.
Voor dekunstmatige ensterk veranderde waterlichamen geldtalshoogsthaalbare het
Maximaal Ecologisch Potentieel (MEP)enalsminimum doelstelling geldt hetGoed
Ecologisch Potentieel (GEP).Dezedoelstellingen worden afgeleid uiteenbeschrijving van
dereferentiesituatie voor denatuurlijke varianten. Bijdieafleiding wordt rekening
gehouden methetecologisch effect vande onomkeerbare hydromorfologische ingrepenof
omstandigheden. Daarbijgeldtweldat denegatieve ecologische effecten zoveel mogelijk
verzachtworden door hetnemen vanmitigerende maatregelen.

110305'OF6<0M2'000138/!E
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InNederland iseenuitgebreide handreiking opgesteld,waarmee inhet verlengde van het
bovenstaande hetGoed EcologischPotentieelkanworden afgeleid. Innovember 2005,iser
eenEuropesebijeenkomst inPraag geweest,waarinisafgesproken dat de ecologische
doelstellingen volgenseen andere methodiek worden afgeleid. Hierbij wordt nietmeer
uitgegaan van dereferentiesituatie voor denatuurlijke variant,maar vandehuidige situatie
(eenbottom-up benadering).Voor het MEPgeldtdan deecologischekwaliteitdiewordt
bereiktalsalleredelijkerwijs tenemenmaatregelen (haalbaar,betaalbaar, zonder
significante schade)worden genomen vanuit dehuidigesituatie.Alsmaatregelen met een
lagekosteneffectiviteit (hogekosten,kleinaanvullend ecologisch effect) achterwege worden
gelaten, ontstaathet niveau vanhetGEP.Deafwijking isaandehand vanexpertjudgement
enoverleg methetWaterschap vastgesteld opeenafname van 10% vanhetMEP.Deze
aanpak staatinonderstaande afbeelding gevisualiseerd.
Afbeelding 3.2
Visualisatie Pra(a)gmatische

1,0

methode

Referentie

0,9
rr*
*
m
*—*"
o

••Hydromorfo" logische
ingrepen "TT

U,8
0,7
0,6

£

0,5

•£
4>

0,4

.C
O
V)
O)

o
o

o
LU

0,3

-10%

±2.
Mitigerende

CS

or
J0)»

MEP
GEP

maatregelen
Belastingen

V

A

Emissiereductie

Huidigesituatie

0,2
0,1
0,0

Door ARCADISiseenaanvullende methodiek ontwikkeld, waarmee hetniveau van het
MEPenhetGEPgetalsmatig kanworden uitgewerkt. Dezemethodiek werkt alsvolgt.De
ecologische kwaliteit van vijf biologische kwaliteitsgroepen wordt volgensdeKRW
uitgedrukt indeEcologische KwaliteitsRatio(EKR).Ditgetalgeeft aaninhoeverre de
ecologische kwaliteitlijkt op deReferentie. DeReferentie heeft daarom per definitie een
EKRvan 1.EenEKRvan 0betekent eenzeerlage ecologische kwaliteit (=ecologisch "dood"
water).Opnationaal niveau iseenmethodiek ontwikkeld waarmee dehuidige ecologische
kwaliteit opbasisvanmeetresultaten kanworden uitgedrukt opdeEKR-schaal.De
methodiek van ARCADISmaaktdaarvan gebruik. Devolgendestappenworden volgens
dezemethodiek doorlopen (zieFiguur 1).
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1. Huidige
situatie
(absolute
waarde)
Figuur 1
Stappenplan kwantificering
MEP en GEP

5. Maximaalte
nemen
maatregelen

2. Ingrepen en
belastingen
t.o.v. Referentie

I
3. Ecologische
effectenop
relatieve schaal

4.Verhouding
effecten
relatieveen
absolute schaal

I
6. Ecologische
effectenop
relatieve schaal

7. MEP
(absolute
waarde)

I

8. GEP
(absolute
waarde)

Voor eenuitgebreide beschrijving per stapwordt verwezen naarbijlage4.

3.3

CHEMISCHE DOELSTELLINGEN

Naast een ecologische doelstelling geldt voor oppervlaktewateren ook een chemische
doelstelling.Hiervoor isop Europeesniveau eenlijst met33 prioritaire stoffen en
bijbehorende normen opgesteld (ziebijlage 11).Alsaandezenormen wordt voldaan,isde
GoedeChemische Toestandbereikt. Isdit voor éénofmeer stoffen niethet geval,dan is
sprake van eenSlechteEcologischeToestand ("one out,allout"principe).
Door deKRWwordt voorgeschreven dater per stroomgebied gebiedsspecifieke stoffen
kunnen worden vastgesteld. Voorhet Rijnstroomgebied zijneen28-talRijn-relevante stoffen
aangewezen, dezestoffen zijnbepalend voor deecologische toestand engetoetst aan de
opgestelde Nederlandse norm.

110305/OFWOM2/OOÜ118/I.E
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In tegenstelling tot het verleden vindt geen correctie voor de aanwezigheid van zwevende
stof plaats, het monster wordt direct getoetst aan de norm. Daarbij worden voor metalen de
opgeloste concentraties (na filtratie) getoetst en voor anorganische stoffen de totale
concentraties. Indien voor metalen alleen de totale concentraties gemeten zijn (en vice versa)
kunnen de normen voor opgeloste en totale concentraties in elkaar worden omgerekend
volgens een voorgeschreven methode met behulp van een standaard gehalte zwevende stof.
Er wordt, conform de richtlijnen van de KRW, voor sommige stoffen wel gecorrigeerd voor
de aanwezige achtergrondconcentratie. Momenteel isin deze studie uitgegaan van de
landelijke achtergrondconcentraties van de verschillende stoffen. Er wordt getoetst aan
jaargemiddelde waarden.

3.4

MAATREGELENPAKKETTEN
Om een keuze tekunnen maken in het uitvoeren van maatregelen, zijn vier varianten
uitgewerkt, elkbestaande uit een pakket van maatregelen. Deze vier varianten zijn:
1.Bestaand beleid: de maatregelen die anno 2006in de meerjarenbegrotingen van
Waterschap Veluwe, gemeenten e.d. voorkomen en de maatregelen die daarin nog

/

niet voorkomen, maar die alwel bestuursbesluiten zijn. Hierbij wordt opgemerkt
dat in het bestaande beleid al deels is voorgesorteerd op de KRW (bijvoorbeeld in
WHP3). In het bestaand beleid is een onderscheid gemaakt tussen de periode vóór
en na 2002.Volgens de afspraak in "Rijn-midden" is 2002het peiljaar voor
maatregelen voor de KRW;

2.Beperkt: de extra maatregelen ten behoeve van de KRW die bovenop het
maatregelenpakket van hetbestaande beleid komen. Dit zijn kosteneffectieve
maatregelen, die 1)relatief snel tot resultaat leiden, 2)relatief gemakkelijk
uitvoerbaar zijn, en 3) die een groot draagvlak hebben.
3.Fors: de extra maatregelen ten behoeve van de KRW die bovenop het
maatregelenpakket 'beperkt' komen;
4.Maximaal: de extra maatregelen diebovenop het maatregelenpakket 'fors' komen. In
het pakket maximaal zitten de maatregelen met een geringe kosteneffectiviteit en de
maatregelen die moeilijk realiseerbaar zijn zoals het reduceren van de hoeveelheid
meststoffen, functieverandering van landbouw naar natuur, etc.
1. De laatste drie varianten worden gedefinieerd als het nieuwe beleid ten behoeve van de
KRW van het waterschap, gemeenten en derden.
Bijal deze maatregelen zijn de kosten inbeeld gebracht. Dit is gedaan door per maatregel
standaardkosten (de kosten per meter, per hectare of per werk) te vermenigvuldigen met de
omvang van de maatregelen (het aantal meters, hectares of werken).
Van de maatregelenpakketten zijn ook de ecologische effecten in beeld gebracht. Tezamen
met de kosten van de maatregelen is op deze manier de kosteneffectiviteit bepaald.

3.5

MAATREGELEN ENSIGNIFICANTE SCHADE
Waterschap Veluwe bereidt zich voor op de inbreng voor de Nota 2006,waarin voorlopige
keuzes worden vastgelegd betreffende het MEP en GEP per waterlichaam en keuzes voor
wat betreft de maatregelpakketten. Volgens de landelijke handreiking \:oor het bepalen van
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doelstellingen isdaarbij aande orde,ofmaatregelen leiden totsignificante gchadpaan
functies enmilieu.
Hierbij isde volgende vraagstelling relevant:
Zijnersignificanteeffecten teverwachten van devoorgesteldemaatregelen op derelevantefuncties in
het beheersgebiedvan hetwaterschap Veluween op het milieu inbredezin?
*—
>.
Erissprakevansignificante schade oprelevante functies indienwordt voldaan aande
volgende voorwaarden:
5.deschadeisnietgering,datwilzeggendat deschade (statistisch) significant meer is
dan denormalevariatievanjaar totjaar;
6.de schadebedreigt degebruiksfunctie inzijn voortbestaan.
Zoalsuithetbovenstaande valt aftelezenzijner voorde toetsopsignificante schade geen
harde definities encriteria enmoetbestuurlijke besluitvorming uitmaken of schade
significant isofniet.
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Inonderstaande tabelstaat globaal vermeld wanneer er sprakeisvan significante schade
(bron:Handreiking MEP/GEP,bijlage 5,tabel7).
Tabel 3.2
Gebruiksfuncties en
significante schade

Gebruiksfunctie
Veiligheid

Wanneer iseffect significant?

Drinkwatervoorziening

Elk negatief effect

Hoofdtransportassen scheepvaart

Elk negatief effect

Toegankelijkheid zeehavens

Elk negatief effect

Wateroverlast stedelijk/industrieel gebied

Elk negatief effect

Elk negatief effect

Streekplanreserveringen stedelijk/industrieel gebied

Elk negatief effect

(Hoofd)vaarwegen scheepvaart

Gering negatief effect

Kapitaalintensieve landbouw (glastuinbouw,

Gering negatief effect

boom/fruitteelt)
Energievoorziening

Gering negatief effect

Niet-kapitaalsintensieve landbouw

Matig negatief effect

Waterrecreatie
Natuur

Matig negatief effect

Binnenvisserij

Aanzienlijk negatief effect

Inprincipe nooit (KRW=natu urgericht)

Bijhetformuleren vande mitigerende maatregelen isrekening gehouden methet aspect
significante schade.Maatregelen dievooraf onhaalbaar werden geachtin verband met
schade zijnniet opgenomen. Tochisereenaantal maatregelen, datmogelijk een significant
effect heeft opde gerelateerde gebruiksfuncties. HetderdeGelders Waterhuishoudingsplan
(WHP3)onderscheidt devolgende gebruiksfuncties:
1. Natte natuur;
2. Landbouw;
3. Stedelijk gebied;
4. Zwemwater;
5. Drinkwater;
6. Waterkering;
7. Regionale waterberging;
8. Beroepsvaart.
Vanenkelevan devoorgestelde maatregelenwordt eeneffect opdelandbouw verwacht,
effecten op de overigegebruiksfuncties worden niet verwacht. Hetbetreft de volgende
maatregelen:
7.Bufferzones

Bufferzones zijn strokenmet eenbreedte van 10(langsbovenstroomse wateren)of
15meter (langsHENwateren,incasedeHierdensebeek enVeldbeek) ter
weerszijden vanwatergangen.Opdeze strokenmogen geenmest en
bestrijdingsmiddelen worden aangewend. Bijgrasland leidtdit tot lagere
drogestofopbrengsten, waardoor vervangend ruwvoer (snijmaïs) moet worden
aangekocht. Voor de akkerbouw moet ervanworden uitgegaan dat er geen
vermarktbaar gewaskanworden geteeld indebufferstrook. Deschade die optreedt,
issterk afhankelijk vanhet geteelde gewas.Indiende schadeniet wordt
gecompenseerd kan ersprakezijn vansignificante schade.Ditisonder andere
afhankelijk van hettype landbouw ende economische draagkracht, de omvang van
debufferstroken etc;
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8.Reductie bodembelastendemeststoffen

Indien dezemaatregel eenbovenwettelijke inspanning vergt vande landbouwsector
kan,indien daar geencompensatie tegenover wordt gesteld,sprake zijn van
significante schade.Door hetreduceren vandehoeveelheid meststoffen neemt de
drogestofproductie per hectare af. Zolangdemaatregel nietverder gaatdan de
wettelijke verplichting,isersprake vanautonome ontwikkeling eniserindit kader
geen sprake vansignificante schade.
9.Functieverandering landbouw naar natuur

Indienfunctieverandering naar natuur plaatsvindt,kanersprake zijnvan schade
aande omringende landbouw. Ditwordt vooralbepaald door demanier waarop de
nieuwe natuur wordtingericht.Wordt hetwaterpeil opgezet,welkebeplanting gaat
er komen (schaduw,overwaaiend onkruid etc)?Tevensisrelevant of erinterneof
externebuffering wordt toegepast. Deervaring leert dat veelproblemen (endus
schade)met eengoedevoorbereiding encommunicatie kunnen worden voorkomen
of gemitigeerd;
10. Aanleg inundatiezones

Ofbijde aanleg vaninundatiezones sprake isvan significante schadewordt bepaald
door deinrichting vandeinundatiegebieden, deinundatiefrequentie, de peilen,etc.
Tevens isrelevant ofdezegebiedendoor hetwaterschap worden aangekocht of niet.
Bijaankoop iser geensprakevan schadebinnenhetplangebied,mogelijk zijn erwel
uitstralingseffecten naar deomgeving.Ofhierbij sprakeisvan significante schade
wordt bepaald door de eerder indetekst genoemde criteria
11. Vasthouden water bovenstroomsvia GGOR, stuwen verwijderen ennatuurlijkerpeilbeheer

Dezemaatregelen kunnen leiden tothogere grondwaterstanden. Ditkan betekenen
dat degewasopbrengst endeoogstbaarheid mogelijk daalt. Demate van
verandering van de grondwaterstand, deuitgangspositie enhet grondgebruik
bepalen uiteindelijk ofersprake isvansignificante schade. Bijdezemaatregel kan
eennegatief effect ontstaan opde inde gebieden aanwezigeberging. Ditkan ertoe
leidendatvanwege het uitwerkingsniveau vande maatregelen inhetkader van
deze studie demogelijke schadenognietgoed kanworden gekwantificeerd. Ineen
latere planfase, nadat verderedetaillering vandemaatregelen heeft
plaatsgevonden, dient deschade teworden gekwantificeerd endienthet bestuur
eenuitspraak tedoen over de significantie vande verwachte schade.
Milieuinbrede zinomvat,zoalsde term aldoet vermoeden, eenbreed scala aan mogelijke
argumenten. Hetrichtsnoer omschrijft de term alsvolgt: "Denatuurlijkeomgevingen de
menselijkeomgeving inclusiefarcheologie, erfgoed, landschapengeomorfologie". Milieu in brede

zinomvat ookbestaande milieuwetgeving vandeEuropese UniezoalsdeVogel-en
Habitatrichtlijn endeZwemwaterrichtlijn. Ookvoor dit aspectgeldt dat ergeen harde
definities encriteria geldenendatbestuurlijke besluitvorming moet uitmaken ofhet milieu
inbredezin significant geschaadwordt ofniet.
Voor debeschouwde waterlichamen worden inbeginsel geennegatieve gevolgen in
verband met taakstellende regelgevingverwacht. Uiteraard kunnen door de
inrichtingswerkzaamhedenwelnegatieve effecten optreden opsoorten dieingevolge de
vigerende wet-enregelgevingbescherming genieten. Bijde voorbereiding ende uitvoering
van deinrichtingswerkzaamheden dienthiervoor voldoende aandacht tezijn. Naast de
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Natuurbeschermingswet 1998(w.o.Vogel-enHabitatrichtlijn) ende Flora-enfaunawet zijn
ernogdiverse andere wetten vandeEuropese Unieophet gebied van milieu.
Eenvandemeerbekenderichtlijnen isdeZwemwaterrichtlijn. Vande voorgestelde
maatregelen wordt inbeginsel geennegatief,maar eerder eenpositief effect op deze
regelgeving verwacht.
Inzijnalgemeenheid kanworden gesteld datde maatregelen dieleidentoteenhogere
grondwaterstand eenpositief effect hebbenop archeologische resten. Door de hogere
grondwaterstanden wordt verdere oxidatie vanarcheologische restenverminderd. Alleen
restantenuit delatesteentijd, endanvooral aardewerk,kunnen negatief worden beïnvloed
door eenhogeregrondwaterstand. Ofdeze restenbinnendeinvloedsfeer vande
waterlichamen aanwezigzijnisinhetkader van dezestudie nietbekend. Mogelijke
negatieve effecten ontstaan vooral tijdens deinrichtingswerkzaamheden waarbij verstoring
vandebodem plaatsvindt. Ingevolge dewet-enregelgeving opditgebied dienttijdens de
voorbereiding vandevoorgenomen werkzaamheden nader onderzoek te worden
uitgevoerd naar deeffecten oparcheologische resten ende tetreffen maatregelen (ingevolge
hetVerdragvanMalta).
Devoorgestelde maatregelen hebbennaar verwachting geennegatief effect opde aanwezige
geomorfologische waarden enprocessen.
Het effect vandemaatregelen ophetlandschap kantweeledig zijn.Enerzijds kaner sprake
zijnvanverstoring vanlandschappelijke waarden door inrichtingswerkzaamheden,
anderzijds kandoor hetveranderen vangrondwaterstanden devegetatie veranderen
waardoor de verschijningsvorm vanhetlandschap wijzigt. Bijhet concretiseren van de
(inrichtings-) maatregelen dienter voldoende aandacht tezijnvoor eventuele
landschappelijke effecten.

3.5.1

RELATIE METANDERE BELEIDSVELDEN

Naar aanleidingvandehevigewateroverlast in 1998isdeCommissieWaterbeheer 21eeeuw
(WB21)opgericht. In2000werd hetrapport Waterbeleid voor de 21"eeuw uitgebracht. De
commissie concludeerde dat erandersmoestworden omgegaanmetwater. Dekernvanhet
advies vandeCommissiekanworden samengevat tot "waterproblemen nietafwentelen" .
Eenvande maatregelen diewordt voorgesteld isomwater zoveelmogelijk vastte houden,
ompasdaarna overtegaantotbergenenafvoeren. Denadruk ligthierbijveelmeer op
anticiperen danopreageren.InhetadviesvanWB21 isvooral ookgekekennaar belangrijke
veranderingen oplange termijn zoalsklimaatsverandering en zeespiegelstijging.
Het gedachtegoed vanWB21 isverder uitgewerkt inhetNationaal Bestuursakkoord Water
(NBW).Inhetkader vanhetNBWdientwater zoveel mogelijk teworden vastgehouden om
tevoorkomen datwaterproblemen worden afgewenteld opandere gebieden. Het
vasthouden vanwater kanplaatsvindeninhetopenwatersysteem enindebodem.Het
merendeel vandeberging vindtindebodem plaats.
Het vasthouden vanwaterbovenstroomsviaGGOR,het verwijderen vanstuwen enhet
hanterenvannatuurlijker peilbeheer drageninalgemene zinbijaanhetrealiserenvande
gesteldedoelen.Hierbijmoetechter wel eenonderscheid worden gemaakttussen een
gemiddeldejaarlijkse situatie enextreme situaties.Ineengemiddelde situatieleid het
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doorvoeren vandezemaatregel ertoe dathetwater langer wordt vastgehouden endater
minder water wordt afgevoerd.
Inextreme situatiesiserechter sprake vaneenafname vandebergingscapaciteit inde
bodem.Hierdoor kan (vooral opdezwaardere gronden) eerder wateroverlast optreden,
waardoor deNBWopgavenietwordt gehaald.Het verdient daarom aanbeveling om de
hydrologische effecten vande maatregel "natuurlijker peilbeheer"inextreme situaties nader
teonderzoeken voordat totdoorvoering vandemaatregel wordt besloten.
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HOOFDSTUK

Ecologische
doelstellingen per waterlichaam
4.1

INLEIDING
Per waterlichaam zijn de berekeningen uitgevoerd volgens het in paragraaf 3.1 geschetste
stappenplan. In dit hoofdstuk worden de resultaten van deze berekeningen en de hoogte
van de doelstellingen (het Maximaal Ecologisch Potentieel - MEP en het Goed Ecologisch
Potentieel - GEP)besproken. Per paragraaf wordt één waterlichaam behandeld. De opbouw
van een paragraaf is als volgt:
12. Eerst worden de situering en de huidige situatie geschetst.
13. Daarna volgt een beknopte beschrijving van de voornaamste belastingen en
hydromorfologische ingrepen. Deze is afgeleid van het totaaloverzicht opgesteld
door Waterschap Veluwe (zie bijlage 6).De effecten van de voornaamste belastingen
en ingrepen op de biologische kwaliteitselementen zijn op een relatieve schaal
gekwantificeerd en weergegeven in tabellen (bijlage 7).Debeschrijving in de tekst
volgt deze tabellen.
14. Ten derde worden de maximaal haalbare maatregelen beschreven, opgesplitst in
maatregelen gericht op belastingen en op hydromorfologische ingrepen. De
ecologische effecten van deze maatregelen op de biologische kwaliteitselementen
zijn ingeschat en weergegeven in tabellen (bijlage 7).Ook hier volgt de tekst deze
tabellen. Een lijst van mogelijke maatregelen per waterlichaam zijn in tabellen 4.8 en
4.9 opgenomen.
15. In de vierde plaats worden de waarden van het MEP en het GEP op de schaal van
de EKR (Ecologische Kwaliteits Ratio) gepresenteerd. Deberekende waarden zijn in
de bijlagen 8 en 9 opgenomen. De ecologische doelstelling (GEP) wordt beknopt
beschreven.
16. Een paragraaf sluit af met een diagram waarin per biologisch kwaliteitselement, de
huidige situatie, uitgedrukt op de EKR-maatlat, wordt vergeleken met de waarde
van het GEP.
N.B.
1) De huidige situatie en het MEP/GEP konden voor verschillende biologische
kwaliteitselementen niet worden berekend, omdat er geen of onvoldoende veldgegevens
waren. In dat geval ontbreekt een kwaliteitselement in het diagram.
2) Kiezelwieren (fytobenthos) zijn niet in de diagrammen opgenomen omdat de maatlatten
voor deze kwaliteitsgroep nog in ontwikkeling zijn.
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4.2

APELDOORNS KANAAL
Situering

Het ca.50kmlangeApeldoorns Kanaalloopt van deIJsselbijDierenviaApeldoorn naar de
IJsselbijHattem.Hetkanaalisdoor sluizenverdeeld invijf gestuwde panden met eentotale
lengtevan40km,elkmet eenvastwaterpeil,waarvan heteerstegelegenistussen Dierenen
Apeldoorn endeoverigeviertussenApeldoorn enHattem. Hetwordt gevoed door
sprengenbeken dieophetkanaal afwateren.
Foto 1
HetApeldoorns Kanaal bij
Eerbeek

Belastingen en hydromorfologische

ingrepen

Belastingen

Defysisch-chemische waterkwaliteit voldoetnietaandenormenvoor het maximaal
toelaatbaar risicovoor koper (2e,3e,4een5epand),nikkel (Ie,4een5epand) enstikstof (5e
pand).Toetsing vanhet5epand aandenormenvanhetFraunhofer Instituut voor
prioritaire stoffen laatoverschrijdingen zienvoorkoper enzink.Lozingenvan de
rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's)nabijHeerde (direct),Epe(viadeGrift) en
Apeldoorn (incidenteel via deGrift) enriooloverstorten vormenhiervoor eenbron. Op
plaatsenmetwegenlangshetkanaalvormt deinspoelingvanvervuild wegwater een
anderebron. Dezebelasting vanhetwater,tezamenmetdeaanwezigheid van een
gemiddeld 0,5mdikke sliblaagvanzeer slechte chemischekwaliteit(hoge concentraties
zware metalen,PCB's,PAK's,olie),verklaarteengrootdeelvandenegatieve scoresvoor
macrofauna envis.
DeGrift, diehogeconcentraties stikstof bevat afkomstig uitagrarisch gebied,mondt uitin
het5epand. Ook enkele anderewatergangen, dieophetkanaal uitmonden, voeren veel
stikstof aan.Dehoge stikstofconcentratie, tezamen metdenaleveringvanfosfaat uit de
sliblaag enderelatief langeverblijftijd, bevorderen eensterke groei van fytoplankton
gedurende dezomermaanden enverklaart denegatieve score vanditkwaliteitselement. De
aanwezigheid vanveelfytoplankton leidt tottroebelwater,waardoor eenslecht lichtklimaat
ontstaat voor fytobenthos enondergedoken macrofyten. Doordatdesliblaagtevenseen
ongunstig milieu vormt voor fytobenthos enwortelende macrofyten vallende negatieve
scoresvoor dezegroepenhoog uit.
Watbetreft debelastingenbestaan ergroteverschillentussen depanden.Heteerste pand
springt erinpositievezinuitdoordat erinstroom plaatsvindt van schoon,ijzerrijk water via
o.m.deVeldhuizer- enOosterhuizerspreng,waardoor vrijwel allefosfaat wordt vastgelegd
indebodemendoordat ergeeneffluentlozingen (meer) plaatsvinden.
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Bijzonder ishier hetvoorkomen vanvegetaties vanmatig voedselrijke omstandigheden met
eenaantalbedreigde soorten.
Hydromorfologische ingrepen

Desteile,harde en/of beschoeideoevers vormen eenbelemmering voor de ontwikkeling
vankarakteristieke verlandingszones. Daarkomtbijdat het vastekanaalpeil een ongunstig
effect heeft opdekieming envestiging vanmoerasplanten, waarvoor eenlager peilinde
zomer noodzakelijk is.Dezefactoren verklaren de negatieve score voor macrofyten.
Aangezien water-enoeverplanten eenbelangrijk substraat vormen voor fytobenthos enveel
macrofauna- envissoortendezeplanten gebruiken alsvoedsel,schuilplaats, paaiplaats
en/of substraat, heeft eenslechtontwikkelde water- enoevervegetatie ook negatieve
gevolgen voor dezekwaliteitselementen. Desluizen vormen verder een migratiebarrière
voor vissen enverklarenmededenegatieve scorevoor dezegroep.
Het maaibeheer vande oeversvindt opditmoment terigoureus plaats met negatieve
gevolgenvoor flora en fauna.
Maatregelen
Belastingen

Detenemenmaatregelen hebben alsdoeldeknelpunten voor dekwaliteitselementen te
beperken ofopteheffen. Maatregelendiedebelasting vanhetkanaalwater met metalen
en/of nutriënten wegnemen ofverminderen zijn: 1)het saneren vande vervuildesublaag,
2)het verbeteren vande rioolwaterzuiveringsinstallaties teHeerde enEpeenApeldoorn,3)
het saneren vanoverstorten en4)hetreduceren vanbodembelastende meststoffen inde
landbouwgebieden dieindirect ofdirect afwateren ophetkanaal.Dezemaatregelen leiden
totgeringere algengroei,totbetere groeimogelijkheden voorwaterplanten entot gezonder
water voor macrofauna envissen.
Hydromorfologischemaatregelen
Belangrijke hydromorfologische maatregelen diebijdragen aanbetere habitatmogelijkheden
voor debiologischekwaliteitselementen zijn: 1)het verwijderen van harde
oeverbeschoeiingenenhet creëren vangeleidelijke overgangen vanwater naar land,2)het
instellen vaneenflexibel peilbeheer meteenhoogpeil indewinter enhetvoorjaar eneen
laagzomerpeil,waarbij depeilschommeling maximaal 0,5mbedraagt,3)het passeerbaar
makenvan de sluizenvoor vissenen4)hetinstellen van een,opde ecologie afgestemd,
gefaseerd maaibeheer. Doordeflauwe oeversneemthet areaal moerasplanten toe.Kieming
vandeze plantenwordtbevorderd door hetverlagen vanhetzomerpeil. Door uitbreiding
vandemoerasplantenzone neemtdehabitatkwaliteit vanmacrofauna envissentoe.
Beschrijving ecologische doelstelling

Langshet kanaal hebbenharde oeverbeschoeiingen zoveel mogelijk plaats gemaakt voor
geleidelijke overgangen vanwater naar land enzijn sluizenpasseerbaar voor vissen.Riet,
moeraszegge,pluimzegge,moerasspirea engrotekattenstaart vormen een natuurlijke
begrenzing vanhetkanaal,methier endaarjongbosvanelsenwilg.Hetwater,dateen
lagenutriëntenbelasting kent,ishelder endezandigebodemherbergt een gevarieerde
vegetatie met drijvend fonteinkruid engrotewaterranonkel. Demacrofaunagemeenschap is
soortenrijk enbestaat uitveelsoorten dieafhankelijk zijn vaneengoede vegetatiestructuur.
Voorbeelden zijnzoetwaterslakken, vedermuggen enlibellenlarven,waaronder de grote
keizerlibel ende azuurjuffer.

10305/OF6/0M2/000138/LE

23

DOELSTELLINGEN EN MAATREGELEN KADERRICHTLIJN WATER

Het hogere peilinhetwinterhalfjaar zorgt dat veel oevervegetatie onder water staat,
waardoor geschikte paaiplaatsen voor vissenaanwezig zijn. Doorde gevarieerde en
structuurrijke vegetatie isde visgemeenschapsoortenrijk, met snoek enzeelt als
doelsoorten.
Figuur 2
Apeldoorns Kanaal:
De huidige situatie (HS) van de
beschikbare biologische
kwaliteitsgroepen vergeleken

0,80 -

0,60

met de GEP waarden

0,20 -

Fytoplankton

4.3

Macrofyten

GRIFT

Situering

DeGrift werd rond 1370gegraven omhet gebied tussen Apeldoorn enHattem te
ontwateren. Hijloopt parallel aanhetApeldoorns Kanaal vanaf Apeldoorn totHeerde.De
Grift wordt gevoed door sprengenbeken. Intotaal liggeninApeldoorn 14verschillende
beken meteentotalelengtevan ca.40km.Ditishet "brongebied"vande Grift.
Foto 2
De Grift nabij Vaassen.

Belastingen enhydromorfologische

ingrepen

Belastingen

Deeffluentlozingen vanderioolwaterzuivingsinstallatiesvanEpeenincidenteel van
Apeldoorn enriooloverstorten inApeldoorn,EpeenVaassen zijneenbelangrijke belasting
vanhet oppervlaktewater met chemische stoffen. Dewaterkwaliteit voldoet nietaande
normen voor PAK's,diuron enendosulfan, wat negatief inwerkt opmacrofauna envissen.
Ook de aanwezigheid vaneensterk verontreinigde waterbodem en gecreosoteerde
oeverbeschoeiingvanca.15kmlengte,heeft eennegatief effect opdezediergroepen. De
incidentelenutriëntenbelastingen, diedezelozingenmetzichmeebrengen,komen bovenop
denutriëntenaanvoer vanuit delandbouwgebieden langsde aanvoerende sprengen. De
hogenutriëntenbelasting werktvooral negatief inopde waterplanten.
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Hydromorfologische

ingrepen

DeGrift isvan oorsprong eengegraven systeem,maar heeft door het stromende water wel
hetkarakter vaneenbeek.InApeldoorn stroomthetwater over grote delen ondergronds
door betonnenbuizen,waardoor bijhevige regenval piekafvoeren optreden. Ten noorden
vanApeldoorn issprake van eenrechte,plaatselijk beschoeide stroom met steileoevers die
weinig dynamiek toelaten enamper vestigingsmogelijkheden aanmoerasplanten bieden.
Eenstructuurrijke beekbegeleidende vegetatiemethoutsingels isnauwelijks aanwezig.De
vorm en dimensies vande beddingliggenvrijwel vast,ennatuurlijke obstakelszoals takken
enzandbanken komenweinig voor.Ditisongunstig voor karakteristieke beekgebonden
macrofauna- envissoorten,wat denegatieve scorevoor deze organismen verklaart. Het
ontbreken vaneengevarieerd bodemsubstraat isook dereden voor delage scorevanhet
fytobenthos. Nergensiserruimte voor waterberging enontwikkeling van inundatiezones
metmoerasplanten enpaaiplaatsen voor vissen.Voor vissenzijn ermigratiebarrières door
de aanwezigheid vanstuwen.Het intensievebeheer,waarbij degehelebeek wordt
leeggehaald, draagt sterkbij aandenegatievescorevan de kwaliteitselementen.
Maatregelen
Emissiereducerende maatregelen

Debelasting kanworden teruggedrongen door: 1)het aanpassen vandeRWZIvanEpeen
Apeldoorn,2)het afkoppelen vanverhard oppervlak ensanering vanoverstorten, 3)het
verwijderen vangecreosoteerdebeschoeiingenen4)hetverwijderen vande verontreinigde
waterbodem. Ditzalvooral macrofauna envissentengoede komen.Bovenstroomskan een
reductie vanbodembelastende stoffen bewerkstelligd worden door maatregelen inde
landbouw. Ditzalleidentoteengeringerenutriëntenbelasting vanhetwater wat vooral
waterplanten tengoedekomt.Momenteel loopt ereenproefproject bijvier agrarische
bedrijven,waarbij het accentligtop eenverbeterde nutriëntenbenutting.
Uitdestudie "Waterkwaliteitsspoor Grift/Apeldoorns Kanaal"isgebleken dat het
verplaatsen vandeincidentele lozingen vandeGrift naar hetApeldoorns Kanaal niet leidt
toteensignificante verbetering vandewaterkwaliteit van de Grift. Uithet oogpunt van de
waterkwaliteit vanhetApeldoorns Kanaalishet verplaatsen van delozingennaar het
kanaalzelfs niet acceptabel.
Hydromorfologische

maatregelen

InApeldoorn wordt hetbeeksysteem zoveel alsmogelijk bovengronds hersteld. Destroom
krijgt eenondiepebedding enflauwe oevers.Waar mogelijk wordt de hardebeschoeiing
verwijderd. Tennoorden van Apeldoorn dragen de volgendemaatregelenbij aan
versterking vande ecologischefuncties: 1)lokaleverbreding,waardoor erruimte ontstaat
voor meandering enhetlanger vasthouden vanwater,2)omvormen van steile oeverstot
flauwe taludsmetkansen voor moerasplanten, 3)de aanlegvaneentweefasenprofiel dat
bijdraagt aanversterking van hetbeekkarakter, 4)creëren vankleineoverloopgebieden met
kansen voorwater-enmoerasplanten enpaaimogelijkheden voor vissen,5)het verwijderen
ofpasseerbaar maken van stuwenen6)hetterugdringen vanhetintensieve maaibeheer
(tezamen met overdimensionering). Daarbij kunnen ookbeekbegeleidende bosstroken
ontstaan. IneenvisievanhetWaterschap Veluweisverder hetplanuitgesproken omalle
watergangen, diebelast zijnmetnutriënten enzwaremetalen,ophet Apeldoorns Kanaalte
zetten enderelatief schonebeken ensprengen opdeGrift. Eenbijkomend ecologisch
voordeel van eendergelijke constructie isdatdemigratie-enhabitatmogelijkheden voor
karakteristiekebeekvissenworden vergroot.
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Beschrijving ecologische doelstelling

DeGrift isover minimaal dehelft vanzijnlengtegoed teherkennen alsdemiddenloop van
eenbeekdoor hetvoorkomenvanmeanders,kleineoverloopgebieden en beekbegeleidende
houtopstanden vanelseneik.Hetbodemsubstraat isveelgevarieerder dan nuhetgevalis,
enbestaat uit eenmozaïek vanzand-enslibafzettingen. Demacrofaunagemeenschap is
divers enbestaat deelsuitstromingsminnende soorten,waaronder kokerjuffers,
eendagsvliegen enlibellen (bijv.weidebeekjuffer). Insnelstromende delenbestaat de
visgemeenschapuito.a.bermpjeenbeekprik,dievrijkunnen migreren.
Karakteristiekewaterplanten alsgrotewaterranonkel ensterrenkroos domineren de
beekflora. Inverbredingen komeninundatiezones voor metkleineegelskop enpijlkruid, die
paaiplaatsenbiedenaanvissen.
Figuur3
Grift:
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Macrofauna

BUSSLOO
Situering

Recreatiepias Bussloo,eenvoormaligezandwinplas meteenoppervlakte vanca.90ha en
eenmaximale diepte van 15meter,heeft defunctie vanzwemwater. Deplas,waarvan
Recreatieschap Veluwe eigenaar is,ligt3kilometer tenzuidenvanTwelloenwordt gevoed
door kwel-enregenwater.Deplasisomgevendoor eengolfbaan, eenmilitair depot,
ligweiden,stranden,visoevers,eenbarbecueplaats eneenrestaurant. Natuurlijke oevers
metriet enkleinebosjeskomen echter ookvoor. Derecreatiedruk isgroot:jaarlijkswordt de
plasbezochtdoor ca.1 miljoen mensendiediverse activiteiten ontplooien.
Foto 3
Overzicht van een natuurlijke
oeverzone langs recreatiepias
Bussloo.

I10305/OF6/0M2/000138/IE

ARCADIS

26

DOELSTELLINGEN EN MAATREGELEN KADERRICHTLIJN WATER

Belastingenenhydromorfologische ingrepen
Belastingen

Busslookent een geringebelasting metnutriënten, afkomstig vanatmosferische depositie en
recreanten. Indewinter kan hetdoorzicht 5meter bedragen,indezomer bedraagt het
doorzicht somsnietmeer dan 1 meter. Dithangt samenmetalgengroei enopwerveling van
sediment. Hierdoor komenindediepedelenvandeplasgeenwaterplanten voor.Inde
ondiepe oeverzones daarentegen,ishetlichtklimaat voor plantenbeter,waardoor heel
lokaalkranswieren enfonteinkruiden voorkomen. Dezeplantenzones zijn samen met het
aanwezige waterriet eengeschikte habitat voor macrofauna envissen.
Hydromorfologische

ingrepen

Alsgevolgvan degrotedieptezijnplantenrijke oeverzoneszijnsmal enlokaal ontwikkeld.
Ookworden deze oeversbetreden door recreanten.. Ondankshet feit datdekweldruk inde
plashoogis,kent hetwaterpeil eenmaximum. Ditkomt door de aanwezigheid van een
overloopsysteem meteenvastestuw naar deFliert.Alsgevolgvanhet vaste winterpeil
ontbreken bredeinundatiezones. Inde zomerzakthetwaterpeil door verdamping ende
verminderde invloed vankwel vanuit deIJssel.Deplaatselijk grotediepte,intensieve
recreatievebetreding eneenvastwaterpeil verklarendelagescorevoor macrofyten. Ter
hoogte van deligweidenisde maai-intensiteit opdeoevershoog,wat de ontwikkeling van
eengevarieerde oeverbegroeiing negatief beïnvloedt. Debeperkte omvang van deze
begroeiing verklaart ookde negatieve scorevoor fytobenthos, macrofauna envissen.
Ondiepe,vegetatierijke oeverzoneslangsmerenvervullen namelijk eenbelangrijke rolals
substraat voor fytobenthos en alsleef-envoortplantingsgebied voorde aquatische fauna.
Maatregelen
Emissiereducerende maatregelen

Debelasting vanBusslooalsgevolg vanatmosferische depositie dient oprijksniveau te
worden aangepakt. Debelasting alsgevolgvanrecreanten zoumogelijk door voorlichting
enzonering teruggedrongen kunnen worden.Voor fytoplankton enmacrofyten zijn daarom
opkortetermijn geenpositieve effecten van emissiereductie te verwachten.
Hydromorfologische

maatregelen

Hydromorfologische maatregelen diede ecologische kwaliteitkunnen verhogen zijn:
1)verondieping enaanpassen vande taludvorm,waardoor het areaal waterplanten
toeneemt,2)stimulering vande ontwikkelingvaninundatiezones door hetinstellen van een
hoogwinterpeil (waarvoor ook fysiek ruimtegecreëerd moetworden) eneenlaagpeilin het
latevoorjaar endezomer,3)hetop een goedemanier zoneren vanrecreatie ennatuur
waardoor de natuur- enrecreatiewaarden toenemen en4)het extensiveren vanhet
maaibeheer. Speciale aandacht moethierbijgeschonkenworden aanhetcreëren vaneen
gradiënt inmaai-intensiteit enaanfunctiegericht maaien.
Lokaleverondieping zou gerealiseerd kunnen worden incombinatie metlokale verdieping.
Ditlaatsteiseennamelijk eenbelangrijke wensvandeduikverenigingen dieinBussloo
actief zijn.
Beschrijvingecologische doelstelling

Door verondieping over enkelehectares,zalhetareaalwaterplanten metonder meer
kranswieren enfonteinkruiden toenemen.Karakteristieke soorten zijndoorgroeid en
gekroest fonteinkruid enbreekbaar kransblad. Dekarakteristieke zonering van
ondergedoken waterplanten viarietzonesnaar bredeinundatiegebieden methier en daar
wilgenenelzen,zalversterkt worden.
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Debrede,rijkbegroeide oeversbiedentalrijke faunasoorten voedsel,eenschuilplaats,een
rustplaats ensubstraat. Indevisgemeenschap nemenzeeltensnoek eenbelangrijke plaats
in.
Figuur 4
Bussloo:
Dehuidige situatie (HS)vande
beschikbare biologische
kwaliteitsgroepen vergeleken
met de GEP waarden

fytoplankton

4.5

Macrofyten

EERBEEKSE BEEK

Situering

DeEerbeekse Beekontspringt tenwesten vanhet dorp Eerbeek.Debeekspeelde een
belangrijke rolinde ontwikkeling vandepapierindustrie.Viahet dorp,waar debeek
gedeeltelijk overkluisd is,stroomt hijrichtinghet Huis teEerbeek envandaar naar het
Apeldoorns Kanaal,dat via eenduiker wordt gepasseerd.Hierbegint hetKRWwaterlichaam dat,meteenlengte van ca.18km,demidden-enbenedenloop vandebeek
omvat.Het eerstedeelhiervanheetnogEerbeekse Beek,verder stroomafwaarts heethet
Voorstondense Beek.Dezevoertlangsendoor deOudeIJsselarmengaat overinde
Hoendernesterbeek. Vanuitdezebeekloopt hetwater viadeLageLeidingin noordelijke
richtingnaar gemaalMiddelbeek, waar deEerbeekse BeekenVoorsterbeek samenkomen en
vervolgensuitmonden indeIJssel.
Foto4
Eerbeekse Beek:overzichtvan
het opgeleide deelenvande
benedenloop.

Belastingen en hydromorfologische

ingrepen

Belastingen

Alsgevolgvanhistorischelozingen door de papierindustrie enenkele metaalverwerkende
bedrijven isdebodem van debeek verontreinigd metPCB's,PAK's,endosulfan enzware
metalen. Bovendieniser eengroteoverstort inEerbeek. HetKRW-traject isvoor eengroot
deelopgeleid enstroomt door agrarisch cultuurland.
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Hetwater wordtbelast metmeststoffen. Debelasting metnutriënten heeft vooral een
negatieve invloed opmacrofyten, fytobenthos en macrofauna.
Hydromorfologische ingrepen

Indebovenloop vindtgrondwateronttrekking plaats,watnegatief inwerkt op
kwelafhankelijke vegetaties.Vrijemeandering isinhet opgeleidedeel van debeek
uitgesloten, waardoor de middenloop bestaat uiteenlangzaam totmatig stromende gooten
de LageLeidingkarakter vaneensmal kanaal heeft. Beekbegeleidend bosisalleenophet
landgoed Voorstonden aanwezig.Eenpositieve uitzondering isookdeOude IJsselarm,
waar debeekbreed kanuitstromen enwaar riet-enzeggenbegroeiingen de oevers
domineren. Plaatselijk komenhardeoeverbeschoeiingen,overkluizingen enstuwen voor.
Genoemde ingrepenhebbeneennegatief effect opallekwaliteitselementen.Voor
fytobenthos enmacrofauna wordt denegatieve score verklaard door debeperkte variatie
aansubstraten zoalsaangeslibde,rustig stromende plekken,takken, omgevallen
boomstammen eneengevarieerde waterplantenbegroeiing. Macrofyten hebbendoor de
smallebeekbedding ensteiletaludsweinig vestigingsmogelijkheden. Degrotemate van
eenvormigheid vandemorfologie maaktdat dekwaliteit vanhetleefgebied voor vissenook
ongunstig is.Eenpositieve uitzondering hierop vormt het landgoed Voorstonden,waar
sprake isvanbeekbegeleidend bos,rijk aankwelindicerende planten.
Heel plaatselijk issprake vaninundatiezones langsdebeek,zoalsvóór het Apeldoorns
Kanaal,indeslibgatennabij deHallsedijk enwaar debeekdoor de oudeIJsselarm stroomt.
Eldersindemidden-enbenedenloop ontbreken inundatiezones,diebelangrijk zijn als
habitat voor water-enmoerasplanten enalspaaiplaats voor vissen. Doorde aanwezigheid
van stuwenkunnen vissen nietvrijmigreren tussenbron enIJssel.Hetintensieve beheer
draagtbijaande ongunstige habitatkwaliteit voor water- enoeverplanten endaarmee ook
voor de overigekwaliteitsgroepen, diehiervan afhankelijk zijn.
Maatregelen
Emissiereducerende maatregelen

Devolgendemaatregelen dragenbijaanreductie van debelasting:1)eensanering van de
waterbodems enoeversvan deEerbeekse enVoorstondense Beek,2)het afkoppelen van
overstorten en3)veranderingen vanfunctie vanaanliggende,intensief beheerde
landbouwpercelen, 4)hetaanleggenvanbufferstroken . Vooralvoor fytobenthos en
macrofyten zullendezemaatregelen positief uitvallen.
Hydromorfologische

maatregelen

Hydromorfologische maatregelen,diebijdragen aanhetbereikenvan een-goedeecologische
situatie,zijn: 1)het opnieuw beoordelen vandevergunning voor gronawateronttrekking,2)
het verwijderen/opheffen vanhardebeschoeiingen enoverkluizingen,waardeùr ruimte
ontstaat voor oevergebonden planten,3)derealisatie vaneentwee-fasen profiel op plaatsen
waar geenmeandering mogelijk is,4)het passeerbaar maken van stuwen enhet gemaal
waardoor eenvrije vismigratie tussenIJssel enbron gerealiseerd wordt, 5)het uitbreiden
vanhet areaalinundatiezones,waar macrofyten envisvanprofiteren, 6)het extensiveren
van hetmaaibeheer, en7)het toelatenvan eennatuurlijker oeverdynamiek. Lokaalisverder
spontane ontwikkeling of aanplant vanbeekbegeleidende bosstroken wenselijk, waardoor
de substraatvariatie (boomwortels,omgevallen stammen,bladeren) voor fytobenthos en
macrofauna toeneemt. Omeengoedewaterafvoer tegaranderen,zalbijextensivering van
het maaibeheer, overdimensioneringvandewatergang noodzakelijk zijn.
N.B.Eenpunt van aandacht ishetvoorkomen van grondwateroverlast in Eerbeek.
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Beschrijving ecologische doelstelling

Na sanering vandewaterbodems enoeverszal debodembestaan uitzand,metinde
benedenloop klei.Inhet landschap zaldeEerbeekseBeekteherkennen zijn alseendeels vrij
meanderende loop,dieveelstructuurrijker isdan thanshetgevalis.Doorhet eventueel
stoppen vanwateronttrekking ende afname vanhet areaallandbouwgrond zal de
toestroom van kwelwater toenemen endaarmee ook demogelijkheid voor kwelafhankelijke
plantenzoalsbittere veldkersenwaterviolier. Debeekisgedeeltelijk beschaduwd door
bosstrokenmetels,eseneik,dieextra variatie geven.Demacrofaunagemeenschap is divers
enbestaat deelsuitstromingsminnendesoorten,waaronder kokerjuffers en eendagsvliegen.
Insnelstromende delenbestaat devisgemeenschap uitkarakteristieke soortenzoalswinde,
bermpje enrivierdonderpad, dievrijkunnenmigreren.Indebenedenloop komen inhet
gebied vande oudeIJsselarmuitgestrekte inundatiezones voor metriet-en
zeggenmoerassen, dieeenideaal paaigebied vormenvoor vissen.
Figuur 5
Eerbeekse Beek:
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HIERDENSE BEEK

Situering

DeHierdense Beekontspringtinhetlandbouwgebied rond Uddel-Meerveld terhoogte van
hetUddelermeer eniséénvandemeestwaardevollebekeninNederland. Zewordt
onderweg gevoed metwater uiteenaantalzijstroompjes enstroomtna 18 kmuitinhet
Veluwemeer. Hetstroomgebied ligtopeenondoorlatende kleilaagdieopeendiepte van2025monder hetmaaiveld ligt.Debeekreageertsnelopregenval.InhetLeuvenumse bos
langsdemiddenloop infiltreert debeek, omdat dekleilaagdaar ontbreekt. Desterk
regengevoeligebeekkrijgt hier de gelegenheid omzoveelmogelijk alseenmeanderende,
natuurlijke beektefunctioneren. Alsgevolgvande aanwezigheid van dood hout en andere
structuurelementen kandebeek hierzijnbeddingregelmatig verleggen.
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Foto5
Hierdense Beek:de
middenloop met
beekbegeleidende bomen en
struiken.

Belastingen en hydromorfologische

ingrepen

Belastingen

Debovenloop vande Hierdense BeekligtindeAgrarische EnclaveUddel-Elspeeten
ontvangt zijn water vanzijstromen enlokalekwelvanuit landbouwgronden op
zandbodems.Inhet gebied Uddel-Elspeet zijnlangshetwaterlichaam veel intensieve
veehouderijen (kalvermesterijen) aanwezig. Ditheeft gezorgd voor eenhoge
nutriëntenbelasting vanzowel hetgrondwater alshet oppervlaktewater. Inhetbijzonder de
benedenloop ondervindt hiervannadelige effecten, omdat hetwater hier langzamer
stroomt. Uiteindelijk vindt ook eenaanzienlijke belasting plaatsvanhetVeluwemeer. De
effecten vanbelasting leiden toteenafname vanplanten- enmacrofaunasoorten van matig
voedselrijke omstandigheden, inzowel dekwelgebieden alsindebeek enhet Veluwemeer.
Over eenlengtevan ca.300m.isverder noggecreosoteerde oeverbeschoeiing aanwezig.
Hydromorfologische

ingrepen

Opeenaantalplekkenisdebeek gekanaliseerd eninde benedenstroomse
landbouwgebieden ook genormaliseerd. Ditzorgt voor eenafname invariatie aan diepte,
bodemsubstraat enstroomsnelheden,waardoor vissenenmacrofauna vanstromend water
zijn afgenomen. Benedenstrooms zijndemeestebeekbegeleidendebosstroken verdwenen,
watheeft gezorgd voor eenafname vanmacrofaunasoorten diegevoelig zijn voor
temperatuurschommelingen. Hierdoor iserookgeentotweinigbeschutting voor juveniele
vis.Opplekkenwaar debeek genormaliseerd is,isher enderbeschoeiing aangebracht ofis
de oever ergsteil,met alsgevolggeringe vestigingsmogelijkheden voor oeverplanten.
HoewelinhetLeuvenumsebostakkenenstammenindebeekblijven liggen,worden deze
opanderelocatiesbijhet schonenvan debeekwelverwijderd, watnegatieve gevolgen heeft
voor karakteristieke macrofaunasoorten. Hetplaatselijke intensievemaaibeheer heeft ook
negatieve gevolgen voor oeverplanten. Devariatie aankiezelwieren (fytobenthos) isdoor
gebrek aannatuurlijke structuurelementen zoalsdood hout gering.Hetverwijderen van
structuurelementen uit debeek,zorgtvoor eenafname vanmorfologische veranderingen,
zoalshet vormen vanmeanders.Erzijnverder stuwen aanwezig dievoor
migratieproblemen zorgenbijbeekoptrekkende vissoorten. Devrije afvoer, tezamenmet een
snelleontwatering vanlandbouwgebied enéénoverstort indeUddelerveentak, zorgen
tijdens stortbuien voor afvoerpieken metzeerhogestroomsnelheden. Hierdoor spoelen vele
soortenweg.Ondanks dat erlangsdebeekinundatiezones aanwezigzijn,zijn dezeteklein
omde afvoerpieken opte vangen.
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Maatregelen
Emissiereducerende maatregelen

Devolgendemaatregelen dragenbijaaneenreductie vandebelasting metmeststoffen: 1)
eenfunctieverandering vanlandbouw naar natuur van inhet stroomgebied gelegen
landerijen, 2)kalvergier vervoeren naar dekalvergierverwerkingsinstallatie inElspeet en3)
de aanlegvanbufferstroken. Debijdrage diebufferstroken kunnen leveren aanhet
terugdringen vandebelasting metnutriënten zalechter geringzijn doordat hethier gaatom
sterk doorlatende zandgronden metondiepekwel.
Hydromorfologische maatregelen

Hydromorfologische maatregelen diebijdragen aaneenopwaardering vandebeekzijn:1)
het aanbrengen vanretentieindehaarvaten vandebovenloop,2)hetlaten (her)meanderen
vangekanaliseerdebeektrajecten, 3)deverdere aanlegvanretentie en inundatiegebieden
langsdehoofdstroom, 4)het sanerenvan de overstortUddelerveentak, 5)het verwijderen
vande stuwen,en5)het extensiveren vanhetbeheer enonderhoud. Demonding inhet
Veluwemeer vraagt specialeaandacht. Hier zoueenbrede,zeerlangzaam stromende beek
ineenmoerasvlakte de overgang russenbeek enmeer kunnen markerenmeto.a
paaigelegenheden voor vissen.
Beschrijving ecologische doelstelling

DeHierdense beekheeft haar karakter alsnatuurlijke laaglandbeek vrijwel volledig
herkregen. Zevertoont eengrotevariatieindiepte,dwarsprofiel, stroomsnelheid en
bodemsubstraat enbiedt aanveelkarakteristieke beeksoorten eenhabitat. Debenedenloop
kanbijhoogwater zeerbreed uitlopen naar aangrenzende oeverlanden enmoerasbos.
Dewatervegetatiebestaat uit stroomminnende soorten alswaterranonkels en
fonteinkruiden. Debeekheeft eenkenmerkende macrofaunalevensgemeenschap met
kokerjuffers, steenvliegen enhaften. Ook komen libellenzoalsbosbeekjuffer en
beekrombout voor.Voor viszijnervoldoende mogelijkheden omtepaaienindevlakke
oeversof oeverlanden,beschutting istevinden tussen de vegetatieofinbeschaduwde delen
van debeek endediepe plekkenindebuitenbochten. Bovendienisvrije migratie mogelijk
vanrandmeer totbron. Karakteristieke soortenzijn debeekprik, hetbermpje, de
rivierdonderpad endewinde.
Figuur6
Hierdense Beek:
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4.7

WATERGANGEN IN POLDER OOSTERWOLDE

Situering

Polder Oosterwolde iseenlaaggelegen veenweidegebied (0.5m-NAP)tennoorden van
Elburg,grenzend aanhetDrontermeer.HetKRW-waterlichaamomvat diverse weteringen,
deGelderseGracht enhetNieuweKanaalmeteengezamenlijke lengte van24km.
Foto 6
Overzichtvaneenwatergang
in polder Oosterwolde

Belastingen enhydromorfologische

ingrepen

Belastingen

Inhet oppervlaktewater voldoenlood enkoper,PAK'senendosulfan nietaande normen.
Debelangrijkste belastingmet voedingsstoffen vanhet systeem isafkomstig vandeinlaat
vanwater uithetDrontermeer envanaangrenzende landbouwpercelen. Ditbevordert de
groeivan vrijzwevende (draad)algenwaardoor hetwater troebelwordt. Hierdoor wordt de
groeivan ondergedoken waterplanten envanfytobenthos belemmerd. Ookkomenmethet
inlaatwater blauwalgen hetsysteembinnen.Hetwater uithet Drontermeer isbovendien
veelharder enmineralenrijker danhetwater inde polder. Hierdoor makenrelatief kritische
waterplanten plaatsvoor minder gevoelige (hardwater)soorten. Ookinde
macrofaunagemeenschap treden hierdoor verschuivingen inde soortensamenstelling op die
alsnegatief beoordeeld moetworden.Verder stimuleert hard (bicarbonaatrijk) water in
veenbodems deafbraak van organischmateriaal,waardoor eenextrabelasting van het
systeem opkan treden.
Hydromorfologische

ingrepen

Desteileoeverinrichting,het intensievemaai-enopschoningsbeheer enhet peilbeheer
vormen de voornaamste hydromorfologische knelpunten voor dewater-en oeverplanten.
Ookzijn ernegatieve effecten vanonderhoudsbaggeren. Doorde steileoeverinrichting isde
moerasplantenzone ergsmal.Bovendienishetwaterpeil indezomer tehoogvoor kieming
envestiging vandezegroep vanplanten.Daardoor iser voorfytobenthos eenmatige
substraatvariatie. Negatieve effecten zijn erhierdoor ook voor macrofauna envis,vanwege
het ontbreken vanschuilplaatsen, substraat,voedsel enpaaiplaatsen.Voor visseniser door
de aanwezigheid vaneengemaal enstuwengeenvrije migratiebinnen het systeem
mogelijk.
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Maatregelen
Emissiereducerende maatregelen

Emissiereducerende maatregelenzijn: 1)hetbeperken vandeinlaatvan gebiedsvreemd
water uit hetDrontermeer enhet tegelijkertijd stimuleren vanhetvasthouden van
gebiedseigenwater en2)hetreduceren vanbodembelastende (mest)stoffen inde intensieve
landbouw (bijv.het creërenvanbufferzones). Ditzalleidentoteen geringere
nutriëntenbelastingvanhetwater,metalsgevolg eenreductie vande fytoplanktongroei,
watindirect ookwaterplanten tengoedekomt. Bijeentekort aangebiedseigen water kan
het tochvanbelangzijn omwater uithet Drontermeer intelaten. Bijverdroging treedt
namelijk mineralisatie eninklinking van deveenbodems openditmoetmogelijk negatiever
wordenbeoordeeld dandeinlaat vangebiedsvreemd water.
Hydromorfologische

maatregelen

Devolgendehydromorfologische maatregelen zijnvanbelangomde ecologische kwaliteit
teverhogen: 1)deaanleg vanondiepe,flauw oplopende oeverzones,metbetere
vestigingsmogelijkheden voormoerasplanten, 2)de aanlegvanbredeinundatiezones, die
belangrijk zijnalsleefgebied voor macrofauna enalspaai-enopgroeigebied voor vissen,3)
hetinstellenvaneengefaseerd, opde ecologiegerichtbeheer (waarbij tijdens een maaibeurt
slechtsaanéénzijde van eenwatergang wordt gemaaid),4)het verwijderen vandesliblaag
metpositieve effecten opallebiologischekwaliteitsgroepen, 5)het passeerbaar maken van
stuwenenhetgemaal,wat eenpositief effect heeft opmigratiemogelijkheden voor visen6)
hetvasthouden vanschoonwater,bijvoorbeeld door voeren vaneennatuurlijk peilbeheerof
hethanteren vaneen2-fasen profiel.
N.B.Bijhetbaggerenishetbelangrijk rekening tehouden metdevoorkomende beschermde
vissoorten.
Beschrijving ecologische doelstelling

Langshet kanaal zijn harde oeverbeschoeiingenverdwenen enhebben steileoeversvoor
eendeelplaatsgemaakt voor ondiepe,flauw oplopende oeverstroken diebegroeid zijnmet
riet,lisdodde,grotewaterweegbree enpijlkruid. Doorhetvasthouden van schoon
kwelwater wordt de droogtebestreden. Doorhetbaggeren,het minder inlaten van
Drontermeerwater eneenextensieverbeheerisdewaterplantenvegetatie gevarieerd met
onder meer aarvederkruid, glanzigendoorgroeid fonteinkruid. Dezebegroeiing biedt
schuilplaatsen, substraat envoedsel aaneensoortenrijke macrofauna envisfauna. Totde
karakteristieke vissoorten,dievrijtussen deelgebieden kunnen migreren,behoren onder
meerbittervoorn, zeelt,driedoornige stekelbaars,kleinemodderkruiper, rietvoorn en snoek.
Figuur7
Watergangen Oosterwolde:
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4.8

SCHUITENBEEK ENVELDBEEK
Situering

DeSchuitenbeek (waterlichaam 6,5km)vangthetwater opvanbekendie aande westelijke
Veluwerand ontspringen. EénhiervanisdeVeldbeek (4,5kmlang)diebegint nabij
Voorthuizen enophetlandgoed Oldenaller (3km tennoordoosten vanNijkerk) inde
Schuitenbeek uitmondt. Beidebeken voerenvooral door agrarisch cultuurland (gras-en
maïsland),voor eendeelzijnzijomzoomd doorbosstroken. Vanaf het landgoed Oldenaller
loopt de Schuitenbeek innoordelijke richting,waar zijuitmondt inhet Nuldernauw.
Foto 7
Overzicht van de Schuitenbeek
(links) en van de Veldbeek
(rechts).

Belastingen enhydromorfologischeingrepen
Belastingen

Hetwater vandeSchuitenbeek voldoetniet aan denormvoor PAK's,endosulfan, koper en
nikkel,wat vooral voor de macrofauna negatieve effecten heeft. Debelastingvan het
oppervlaktewater door meststoffen uit deintensieve landbouw isinbeidebekenzeer hoog.
Dehogefosfaatconcentratie indeSchuitenbeek heeft ertoegeleid dat maatregelen zijn
getroffen. Hetfosfaatrijke beekwater stroomtnu eerstdoor eenrietmoeras ('delta
Schuitenbeek'),alvorenshetlangseenlagedam wordt afgeleid richting Eemmeer. Het
fosfaatrijke water heeft indebeek negatieveeffecten opfytobenthos enwaterplanten van
mesotrofe omstandigheden, inhetbijzonder opplaatsen metweinigstroming.Delagescore
voorbeide groepenwordt hierdoor veroorzaakt. Inhetgebied draagt verder atmosferische
depositiebijaandenutriëntenbelasting vandebeken.LangsdeSchuitenbeek komt verder
over eenlengte van350meengecreosoteerdebeschoeiingvoor.
Hydromorfologische

ingrepen

DeSchuitenbeek isvolledigendeVeldbeek isdeelsgekanaliseerd envooralin de
landbouwgebieden ook genormaliseerd. Ditheeft gezorgd voor eenafname invariatie aan
diepte,bodemsubstraat enstroomsnelheden. Hierdoor iser eenweinig gevarieerde vis-en
macrofaunagemeenschap. Denormalisatie heeft erverder voor gezorgd datde oevers
plaatselijk ergsteilzijn ofzelfsverhard metbeschoeiing,waardoor erweinigtotgeen
mogelijkheden zijnvoor de vestigingvanmoerasplanten. Doorde aanwezigheid van
stuwen zijn ermigratieproblemen voor vissen.Opgemerkt wordt, datenkeletrajecten van
deVeldbeek inbosliggen. Dezetrajecten hebben eenmeer natuurlijke morfologie en
processen.
Het huidige onderhoud vandewatergangenbestaat uiteenintensief maai-en
opschoningsbeheer, waardoor deontwikkeling vanenvariatieindebeekvegetatie wordt
geschaad.
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Door het grotendeels ontbreken vannatuurlijke stremmingen, zoalsboomstammen en
opeenhopingen vantakken enbladeren ontbreken schuilplaatsen voor vissen,voedselvoor
detritus-etende macrofaunagroepen ensubstraat voor fytobenthos. Verder isereen
frequente droogval van debovenstroomse delen van debeken,waardoor macrofauna laag
scoort.
Tijdens hevigeneerslag vindt versnelde afvoer vanwater uithetlandbouwgebied plaats
naar debeken,waardoor erpiekafvoeren kunnen optreden. Het gevolghiervaniseen
grotere erosieeneendiepereinsnijding waardoor debeek eensterker drainerend effect op
de omgevingheeft. Doorhet ontbreken vaninundatiezones langshet benedenstroomse
traject van deSchuitenbeek worden dezenietopgevangen. Het ontbreken hiervan betekent
ook dat dehabitatmogelijkheden voor riet enanderemoerasplantenbeperkt zijn, wat
negatief doorwerkt opdepaaimogelijkheden voor vissen.
Maatregelen
Emissiereducerende maatregelen

Emissiereducerende maatregelen diegetroffen kunnenworden zijn: 1) functieverandering
vanlandbouw naar natuur,2)deaanlegvanbufferzones inlandbouwgebied, 3)het
verwijderen vande aanwezige gecreosoteerde beschoeiingen4)gifvrij onkruidbeheer.
Hydromorfologische

maatregelen

Maatregelen diebijdragen aanhetverhogen vande ecologische kwaliteitzijn: 1)het
verwijderen vanhardeoeverbeschoeiing,2)het verwijderen of passeerbaar maken van
stuwen,3)hetgevenvan meer ruimte aandebeken,waardoor opmeer plaatsen
meandering mogelijk is,4)het toelaten van meerbeekbegeleidende bosstroken,5)het
creëren vanbredeinundatiezones metriet,zeggen enmoerasboslangsdebenedenloop van
deSchuitenbeek, 6)het omvormen vanlandbouwgrond inbeekbegeleidend bosdat het
water beter vasthoudt enwaardoor indebeken de piekafvoeren afnemen en7)het instellen
van eennatuurgericht onderhoudsregime,waardoor indebekenmeer waterplanten, dood
hout enafgevallen blad voorkomen. Door vermindering vanpiekafvoeren, zalde inzijging
vergrootworden,met alsgevolgmeer aanvulling vanregionaal enlokaal grondwater. Dit
zalleidentotmeer kwelnaar debeken,waardoor minder droogval zal plaatsvinden.
Beschrijvingecologische doelstelling
Veldbeek

DeVeldbeek iseengrotendeels meanderende bovenloop,dieomgevenwordt door loofhout
alseik,beuk enels.Het grootste gedeelte vanhetjaar voertdebeekwater af, maar in
perioden vanlangdurige droogte treedt ookdroogval op.Inpoelen enopandere drassige
plaatsen overheerst gewoon sterrenkroos,opplekken metuittredend grondwater groeit
klimopwaterranonkel. Dekenmerkende macrofaunalevensgemeenschap bestaat uit soorten
die aandroogval zijn aangepast,waaronder vedermuggen ensteenvliegen. Voor vissen zijn
deomstandigheden door defrequente droogval minder gunstig.Plaatselijk komenwel
brede oeverseninundatiezones voor,waar vissenkunnen paaien;ookisvrije migratie voor
vissen mogelijk.
Schuitenbeek

DeSchuitenbeek vertoonteenrelatief sterkemeandering indemiddenloop eneenzwakke
indebenedenloop.Inde middenloop wordtdebeekdoorbosvan eikenelsomgeven,inde
benedenloop issprakevan eenmeer openlandschap. Debeekheeft eengrotevariatiein
diepte,dwarsprofiel, stroomsnelheid enbodemsubstraat, zodat veel kenmerkende
beeksoorten aanwezig zijn.
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Defloraenfauna zijn typerend voor matig stromende midden-enbenedenlopen. Voor de
watervegetatie betekent dit datindemiddenloop gewoon sterrenkroos, gewone
waterranonkel enrossigfonteinkruid voorkomen. Opplaatsenwaar hetwater harder
stroomt eninbeschaduwde situatieskomenminder waterplanten voor.De
macrofaunagemeenschap isgevarieerd enbevat onder meerkokerjuffers, steenvliegen en
haften. Kenmerkende vissoorteninde middenlopen zijnwinde,rivierdonderpad en
bermpje. Indebenedenloop komen aarvederkruid, schedefonteinkruid en doorgroeid
fonteinkruid voor.Voor vissenalswinde,blankvoorn ensnoek zijner voldoende
mogelijkheden omtepaaieninde vlakke oeverzonesmetpijlkruid engrote egelskopof
oeverlanden metrietengrotezeggensoorten. Beschutting istevinden tussen de vegetatieof
inbeschaduwde delenvandebeek. Bovendienisvrije migratieover het hele beektraject
mogelijk.
Figuur 8
Schuitenbeek (boven) en
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TOEVOERKANAAL
Situering

Het west-oostlopende Toevoerkanaalbegintaande noordoostkant vanApeldoorn en
eindigt viahetgemaalmr.Baronvan der FeltzindeIJssel.Detotalelengtebedraagt 15 km.
Het vervult eenbelangrijke functie indeafwatering vanenkelewijken vanApeldoorn en
vanhet zuidelijk deelvan deIJsselvallei.Afvoer vanwater vindt zowel plaatsviahet
gemaal alsviadeweteringen waarmee hetinverbinding staat.Inperioden van droogte
wordt viahet gemaalookwater uitdeIJsselingelaten tenbehoeve vande noordelijke
IJsselvallei.
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Foto 8
Overzicht van het
Toevoerkanaal

Belastingen enhydromorfologischeingrepen
Belastingen

Inhet oppervlaktewater voldoen PAK'senchroomnietaandenormen.Eenbelangrijke
belasting vanhet systeem isafkomstig uitdelandbouw;ookoverstorten spelen eenrol.
Daarnaast isover eenlengtevan 12km gecreosoteerde oeverbeschoeiingaanwezig.
Verder iser sprakevan deinlaatvanIJsselwater,datvoedselrijker enharder isdanhet van
deVeluwe afkomstige kwelwater.Hierdoor makenrelatief kritischeplantenplaats voor
minder gevoelige (hardwater)soorten. Ook indemacrofaunagemeenschap treden
verschuivingen inde soortensamenstelling op,diealsnegatief beoordeeld moeten worden.
Hydromorfologische

ingrepen

Hetmaaibeheer beïnvloedt hetwaterlevennegatief.Dewatergangwordt door eenveegboot
volledig schoongeveegd,waarbij demacrofauna infeite wordt weggevaagd. Ookzijner
negatieve effecten vanonderhoudsbaggeren. Desteileoeverinrichting enhet peilbeheer
vormen anderebelangrijke hydromorfologische knelpunten voor dewater- en oeverplanten.
Door desteileoeversisde moerasplantenzone ergsmal.Bovendienishetwaterpeil inde
zomer tehoogvoor kieming envestiging vandeze groepvanplanten. Daardoor iservoor
fytobenthos eenmatige substraatvariatie. Sterknegatieve effecten zijn erhierdoor ookvoor
macrofauna envis,vanwegehet ontbreken vanschuilplaatsen,substraat, voedselen
paaiplaatsen. Voor visseniserdoor deaanwezigheid vanstuwengeenvrije migratie binnen
hetsysteem mogelijk; hetgemaalbelemmert verder eenvrije uitwisseling metdeIJssel.
Maatregelen
Emissiereducerende maatregelen

Debelasting vanhetwaterkanworden teruggedrongen door 1)het saneren van
overstorten, 2)hetbewerkstelligenvan eenreductie vanbodembelastende (mest)stoffen in
deintensieve landbouw (bijv.door het creërenvanbufferzones, sanering,etc),3)het niet
meer toepassen van gifvrij onkruidbeheer, 4)hetstoppen of optimaliseren vandeinlaat van
IJsselwater en5)het verwijderen vangecreosoteerde oeverbeschoeiingen.Ditzalleidentot
eengeringere nutriëntenbelasting eneengeringere hardheid vanhetwater,metalsgevolg
beterehabitatcondities voor debiologische kwaliteitselementen.
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Hydromorfologische

maatregelen

Hydromorfologische maatregelen diebijdragen aanhetbereikenvan de ecologische
doelstelling zijn: l)de aanleg vanondiepe,flauwoplopende oeverzones,incombinatie met
eenander peilbeheer (laagindezomer,hoogindewinter envroege voorjaar), waardoor
betere kiemings-envestigingsmogelijkheden voor moerasplanten gecreëerd worden, 2)het
passeerbaar makenvan stuwen engemaalwaardoor vissenvrijkunnen migreren,3)de
aanleg vaninundatiezones en4)hetinstellenvaneengefaseerd en natuurvriendelijker
onderhoudsbeheer.
Beschrijvingecologischedoelstelling

Langshetkanaal zijnharde oeverbeschoeiingenverdwenen enhebben steileoeversvoor
eendeelplaatsgemaakt voor ondiepe,flauwoplopende oeverstroken, diebegroeid zijn met
eengevarieerde moerasbegroeiing metriet,lisdodde,grotewaterweegbree enpijlkruid. Een
natuurlijker peilbeheer heeft hieraanmedebijgedragen. Doorhetbaggeren,het minder
inlaten vanIJsselwater eneenextensiever beheer isdewaterplantenvegetatie gevarieerd,
metonder meer aarvederkruid, glanzigendoorgroeid fonteinkruid. Dezebegroeiing biedt
schuilplaatsen, substraat envoedsel aaneensoortenrijke macrofauna envisfauna. Totde
karakteristieke vissoorten,dievrijtussen deelgebieden kunnen migreren,behoren onder
meer zeelt,driedoornige stekelbaars,kleinemodderkruiper, rietvoorn en snoek.
Figuur9
Toevoerkanaal:
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VOORSTERBEEK
Situering

DeVoorsterbeek wordt gevoed door onder meer deOudebeek bijBeekbergenende
Loenense Beek,diebeiden ontspringen opdeoostelijke Veluwerand. Viaduikerswordt het
ApeldoornsKanaal gepasseerd, waarna debeek innoordoostelijke richting stroomt.Ten
oostenvan hetApeldoorns Kanaal komen ookVerlorenBeekje endeVeldbeek uitinde
Voorsterbeek. Daarnaast zijnerookrelatiesmetdeKlarenbeeksebeek ende
Zilvensebroekbeek. DeVoorsterbeek iseenbrede watergang,dieter hoogtevan gemaal
Middelbeek samenvloeit metdeEerbeekse Beek.Stroomafwaarts vanhet gemaal mondt de
beek uitindeIJssel.Detotalelengte vanhetwaterlichaam is22km.
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Foto 9

®fc

Overzicht van de Voorsterbeek,
1 km ten noorden van Voorst.

Belastingenenhydromorfologische ingrepen
Belastingen

IndeVoorsterbeek voldoen cadmium, koperenlood nietaande normen. Effluentlozingen
vaneenindustriële rioolwaterzuiveringsinstallatie teLoenenbelastenhetbeekwater evenals
water afkomstig van overstorten. Verder isdewaterbodem plaatselijk verontreinigd en
komen over eenlengte van2km gecreosoteerde beschoeiingen voor.Doordat debeek over
grotedelendoor intensief beheerd agrarisch gebied loopt,isdebelastingvan het
oppervlaktewater met meststoffen groot.
Hydromorfologische

ingrepen

DeVoorsterbeek iseengrotendeels gekanaliseerde engenormaliseerde stroom. Deoevers
zijn overgrotedelenvanhettraject steil,waardoor de oeverplantenzone smalis.Het
maaibeheer isintensief metnegatieve effecten, nietalleen voorwater- enoeverplanten, maar
ook voor dewaterdieren, dietijdens eenmaaibeurt grotendeels weggevaagd worden. Erzijn
weinigbeekbegeleidende bosstroken. Verderzijn erstuwenindebeek aanwezig,dieeen
belemmering vormenvoor visseneniser eentegennatuurlijk peilbeheer.
Maatregelen
Emissiereducerende maatregelen

Maatregelen,diedebelasting vanhetoppervlaktewater zullen terugdringen zijn: 1)het
saneren vanindustriële lozingen,2)hetverwijderen vande verontreinigde waterbodem,3)
het saneren vanoverstorten verdergaand dandebasisinspanning,4)het verwijderen van
gecreosoteerde beschoeiingen,5)het toepassen van gifvrij onkruidbeheer en6)de aanleg
vanbufferstroken in landbouwgebied.
Hydromorfologische

maatregelen

Hydromorfologische maatregelen diehetbeekkarakter versterkenzijn: 1)hetcreëren van
meer ruimte opdat debeek eenmeanderend verloop krijgt,waarbij ookhet dwarsprofiel
natuurlijk is,2)het aanleggen vanverbredingen, waar inundatie mogelijk is,3)het
plaatselijk toelatenvanbeekbegeleidendebosstroken of verspreid staandebomen en
struiken,4)het natuurvriendelijker maken vande steileoevers,5)het extensiveren
(natuurvriendelijker maken) vanhetmaaibeheer, 6)hetpasseerbaar maken vanstuwen en
7)hetinstellen vaneennatuurlijker peilbeheer.
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Beschrijvingecologischedoelstelling

DeVoorsterbeek heeft eenduidelijker beekkarakter gekregen. Daarbij spelenstroming ende
inrichting van debeek eenbelangrijke rol.Trajecten van debeek hebbeneen natuurlijk
meanderend verloop,waarbij ook hetdwarsprofiel natuurlijk is.Openkeleplaatsen kan de
beekbijhoogwaterbreed uitlopen enwordt eengedeelte vanhetwater tijdelijk geborgen
opde aangrenzende oeverlanden. Ookkomtbeschaduwing doorbosstroken regelmatig
voor.Opplaatsenwaar weinigruimteisvoor meandering, zijnde oeverszo natuurlijk
mogelijk, meteenbrede,karakteristieke verlandingsvegetatie. Deverontreiniging door
overstorten isteruggedrongen enuitspoelingvannutriëntenwordt zoveelmogelijk door
bufferstroken enanderemaatregelen beperkt.Het onderhoud vandebeek iszo
natuurvriendelijk alsmogelijk is.Doordat debeek plaatselijk ruim gedimensioneerd is,is
hetmogelijk omeendeelvandewatervegetatie telaten staan ofdezegefaseerd te maaien.
Dewatervegetatieheeft voldoende groeimogelijkheden metsoorten alsdoorgroeid en
gekroesd fonteinkruid. Demacrofauna lijkt inredelijk sterkemate opde
levensgemeenschap van eenbeek,metkokerjuffers enlibellenlarven Voor viszijner
voldoende mogelijkheden omtepaaien.Bovendienisvrije migratie over hethele beektraject
tussenbron enIJssel mogelijk.
Figuur 10
Voorsterbeek
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WETERINGEN INDENOORDELIJKEIJSSELVALLEI
Situering

Hetwaterlichaam weteringenindeNoordelijke IJsselvalleibestaat uiteenaantal zuid-noord
lopende weteringen. Zelopen tussen hetToevoerkanaal inhetzuiden ende buitendijkse
gebieden endeIJsselbijHartem inhetnoorden,waar zevia hetgemaal 'Veluwe' op
afwateren. Zedienen voor dewaterafvoer vanenkelewijken vanApeldoorn envan de
poldersdiegelegenzijn tussen hetApeldoornsKanaal endeIJssel.Indepolderstreedt kwel
op vanwater dat afkomstig isvandehoger gelegenVeluwe en-bij eenhoogrivierpeil-ook
vanuit de IJssel.Inperioden vandroogtewordt via het gemaal ook water uit deIJssel
ingelaten.
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Foto 10
Eénvan deweteringen inde
Noordelijke IJsselvallei.

Belastingen enhydromorfologischeingrepen
Belastingen

Inhet oppervlaktewater voldoen cadmium,koper enloodnietaandenormen.Een
belangrijke belasting vanhet systeemisafkomstig uit delandbouw, terwijl ook overstorten
inbebouwd gebied hierin eenrolspelen.Verder isersprakevandeinlaatvanIJsselwater,
dat veel voedselrijker enharder isdan hetvandeVeluwe afkomstige kwelwater. Hierdoor
maken relatief kritischewaterplanten plaatsvoor minder gevoelige (hardwater)soorten. Ook
indemacrofaunagemeenschap tredenverschuivingen indesoortensamenstelling op,dieals
negatief beoordeeld moeten worden.
Hydromorfologische

ingrepen

Deweteringen hebben steiletaludsmet geringemogelijkheden voor oeverplanten. Er
komenverder harde oeververdedigingen voor.Hetbeheer isteweinig natuurgericht:
maaien metdemaaiboot,waarbij dewatergangen vrijwel geheelleeggehaald worden. Het
peilbeheer iszodanig,dat hetzomerpeil tehoogis,waardoor oeverplanten niet kunnen
kiemen.Langsdeweteringen isgeenruimte voor zones,dieregelmatig geïnundeerd
worden enwaar mogelijkheden zijn voor moerasontwikkeling. Indeweteringen komen
verder veel stuwenvoor,diemigratiebarrières vormen voor vissen.
Maatregelen
Emissiereducerende maatregelen

Debelasting kanworden teruggedrongen door 1)het sanerenvan overstorten verdergaand
dan debasisinspanning,2)hetbewerkstelligen vaneenreductie van bodembelastende
stoffen indelandbouw (bijv.door het creërenvanbufferzones), 3)het verwijderen van
gecreosoteerde oeverbeschoeiingenen4)het stoppen of optimaliseren vandeinlaat van
IJsselwater.
Hydromorfologische

maatregelen

Hydromorfologische maatregelen,diedeecologische kwaliteitverbeteren, zijn: 1)de aanleg
vanondiepe,flauw oplopende oeverzones,incombinatie meteenander peilbeheer (laagin
dezomer,hoog indewinter envroegevoorjaar),waardoor beterekiemings-en
vestigingsmogelijkheden voor moerasplanten gecreëerd worden,2)het plaatselijk
verbreden van dewatergangen, 3)hetpasseerbaar makenvanstuwen en4)hetinstellen van
eengefaseerd, natuurvriendelijk onderhoudsbeheer.
N.B.I)Eenpeilbeheer,waarbij indewinter hogere peilen enindezomer lagere peilen
voorkomen, sluit aanbijdenatuurlijke waterpeildynamiek, enishetgunstigst voor de
ontwikkeling vanverlandingsvegetaties langsde weteringen.
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Eengoed ontwikkelde oeverbegroeiing kanzichontwikkelen bijeen seizoensgebonden
waterpeilschommeling vanminimaal 40à50cm.Demeeste moerasplanten kunnen zich
namelijk alleenvestigenopindezomer tijdelijk droogvallendebodems.Voorde aanwezige
enpotentiële visgemeenschappen ishet vanbelangdat dewaterstandeninmaart-april zo
hoogmogelijk zijn voor paai-enopgroeimogelijkheden. Daarna kan hetlagere zomerpeil
ingesteld worden totaanhetbegin vande herfst. Versterking vande oevergebonden
vegetatiesleidt ooktotbetereleefomstandigheden voor macrofauna envis.Dit betreft
bijvoorbeeld hetbieden vanvoedsel,schuilmogelijkheden en aanhechtingssubstraat.
N.B.II)Het plaatselijk verbreden vandewatergangen kanhetbesteevenwichtig verdeeld
over deweteringen gerealiseerd worden. Zoontstaan alshetware ecologische stapstenen in
dit landbouwgebied.
Beschrijving ecologische doelstelling

Deweteringen vandeNoordelijke IJsselvalleihebben overdehelelengte eenzijdig een
natuurvriendelijke oever.Op enkeleplaatsenzijninundatiezones,waar hetwaterbijhoge
afvoeren geborgenkanworden. Indehaarvaten vanhetwatersysteem wordt waterbijhoge
neerslagintensiteit zoveel mogelijk vastgehouden envervolgenslangzaam afgevoerd. Door
dezemaatregelen komen piekafvoeren niet vaakvoor.Het onderhoud kandaarom opeen
natuurvriendelijke manier gebeuren. Devegetatiewordt gefaseerd gemaaid,waarbij telkens
eendeel vandewaterplanten kanblijven staan.
Langsenkeletrajecten van deweteringen komtbeschaduwing door houtigegewassen voor.
Nergensisbeschoeiing aanwezig.
Ervindt geenofbeperktinlaatvangebiedsvreemd water plaats.Deoverstorten die een
probleem vormen voor dewaterkwaliteit zijngesaneerd ofzijn voorzien vaneen
randvoorziening. Eendeel vanhet verhard oppervlak isafgekoppeld. Hetwaterwordt niet
naar deriolering afgevoerd, maar rechtstreeks ophetoppervlaktewater. Infiltratie is
vanwege deaard vanhet gebied niet mogelijk.
Deweteringen hebben eenrelatief natuurlijke inrichting endekwaliteitvanhetwater is
redelijk goed. Destromingisvanwegehetlageverhang nieterghoog.De weteringen
hebben kenmerken van slotenenvaarten enerzijds enbeken enrivieren anderzijds. Ditis
ookindelevensgemeenschappen terug tevinden.Erkomenonder demacrofauna typische
soorten van stromend water voor,maar deaantallen vandezesoortenzijnnieterghoog.
Het aantal soorten vanstilstaand water iswelerghoog.Ook voor devegetatie geldt dat
dezeduidelijk afwijkt vande vegetatie van eenbeek. Denatuurvriendelijke oeversende
relatief lagestroomsnelheid bieden veel ontwikkelingsmogelijkheden voorwater-en
oeverplanten, meer danineenechtebeek.Desoortenrijkdom vande planteninde
weteringenisdaarom erghoog.
Figuur 11
Weteringen in IJsselvallei:

1,00

De huidige situatie (HS) van de
beschikbare biologische
kwaliteitsgroepen vergeleken
met de GEP-waarden

Macrofyten
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HOOFDSTUK

Chemische
doelstellingen
Zoalsgezegd isdeKRWisonderverdeeld inde ecologischetoestand ende chemische
toestand. Dithoofdstuk beschrijft de chemische toestand.

5.1

TOETSING HUIDIGE SITUATIE

Vanbijna allewaterlichamen waserperwaterlichaam éénrepresentatief meetpunt
beschikbaar waar alleKRW-stoffen (prioritaire enRijn-relevante stoffen) zijn gemeten.
Alleenvanwaterlichaam Busslooisnietbemeten.Voordeoverigewaterlichamen betroffen
het gegevens van demaandelijkse metingenin2004.Indieperiodezijn 12bemonsteringen
uitgevoerd. Intotaal zijn 63 stoffen onderzocht.
Voor de toetsingen zijn eerstjaargemiddelde concentratiesberekend. Daarna washet nodig
omeendeel van denormen omtezetten.DeEuropese normen geldennamelijk voor de
opgeloste fractie, terwijl inNederland meestal detotale concentratie gemeten wordt.
Indiende norm lagerwasdandedetectielimiet washetnietmogelijk omdedeze stoffen te
toetsen.
Inbijlage 11 ishetresultaat van detoetsingenweergegeven.Inde onderstaande tabel zijn de
probleemstoffen weergegeven dienietvoldeden aande gestelde normen.
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Tabel 3
Overzicht van de
probleemstoffen die niet
voldeden aan de gestelde
normen

Prioritaire stoffen
Benzo(k)fluorantheen

X

C10-c13-chlooralkanen

X

X

Cadmium

X

X

Lood

X

X

Nikkel

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Rijn-relevante stoffen
4-para-nonylfenol
Koper

X

X

Zink
Overige stoffen
Totaal stikstof

X

X

X

X

X

Totaal fosfaat

X

X

X

X

X

Effectenopecologie

DeKRWheeft totdoelhetbereiken van eengoede ecologische toestand vanhetwater.De
gesteldenormenvoor de chemische toestand (FHI)zijn gebaseerd opresultaten van
ecotoxicologische onderzoek. Ditbetekent datereenrelatieaanwezig isrussendehet
voorkomen vanchemische stoffen opde ecologievan eenwatersysteem.De
normoverschrijding vande chemische toestand isechter binnenhetwaterschap Veluwe
dusdanigkleindathetniettemeten is(gezienderuisindemetingen) dat deverwachtingis
dathet ecologische effect vandehuidige chemischetoestand nihilis.
Globaleanalysenaarbronnen

Indezeparagraaf isaangegevenvanwelkebronnen de stoffen diedenormen overschrijden,
vanafkomstig zijn.Ditisgebaseerd oplandelijke gegevensuitdefactsheets. Deze landelijke
informatie isalseerstegegeven.Indienmogelijk isookdelocalesituatie aangegeven, indien
dezeafwijkt vandelandelijke situatie.
Meergebiedsspecifieke informatie isnoodzakelijk omtedespecifieke gebiedsbronnen te
kunnenbenoemen. Eenuitgebreiderebronnen analyseishiervoor noodzakelijk. We
adviseren ditinde volgendefase vanhetKRW-proces uitte voeren.
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Tabel 4
Bronnen van gesignaleerde
probleemstoffen

Landelijk

Landelijk minder

belangrijke
bron

belangrijke bron'

Locale situatie
(waterlichaam)

Prioritaire stoffen
Benzo(k)fluorantheen

Atmosferische

Emissies raffinaderijen,

depositie

basismetalen
Industrie
(metaalbewerking,
leerbewerking)
Emissie uit
consumenten artikelen

C10c13chlooralkanen

Cadmium

Lood

Landbouw

RWZI

Atmosferische
depositie

Overige industrie

RWZI's

Landbouw

Intensieve
landbouwgebieden liggen in
de Hierdense beek, polder
Oosterwolde, Weteringen in
de Noordelijke IJsselvallei,
Toevoerkanaal en de
Schuitenbeek
RWZI'svan Epe en
Apeldoorn lozen op Grift
RWZIvan Heerde loost op
het Apeldoorns Kanaal
RWZI'svan Epe en
Apeldoorn lozen op Grift
RWZIvan Heerde loost op
het Apeldoorns Kanaal
Intensieve
landbouwgebieden liggen in
de Hierdense beek, polder
Oosterwolde, Weteringen in
de Noordelijke IJsselvallei,
Toevoerkanaal'en de
Schuitenbeek

Nikkel

Landbouw

RWZI

atmosferische

Chemische industrie

depositie

Rijn-relevante stoffen
Koper
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Landbouw,
verkeer en
vervoer

RWZI
Overige industrie

Intensieve
landbouwgebieden liggen in
de Hierdense beek, polder
Oosterwolde, Weteringen in
de Noordelijke IJsselvallei,
Toevoerkanaal en de
Schuitenbeek
Intensieve
landbouwgebieden liggen in
de Hierdense beek, polder
Oosterwolde, Weteringen in
de Noordelijke IJsselvallei,
Toevoerkanaal en de
Schuitenbeek
RWZI'svan Epeen
Apeldoorn lozen op Grift
RWZIvan Heerde loost op
het Apeldoorns Kanaal
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RWZI

4-paranonfenol

RWZI'svan Epeen
Apeldoorn lozen op Grift
RWZIvan Heerde loost op

Diffuse verspreiding
Industrie
Bestanddeel

het Apeldoorns Kanaal

huishoudelijke
schoonmaakmiddelen,
persoonlijke
verzorgingsmiddelen en
verf op waterbasis

In de onderstaande tabel is per waterlichaam en per probleemstof het aantal maal de
normoverschrijding en de KRW-opgave weergegeven. De KRW-opgave ishet percentage
van de probleemstof dat gereduceerd dient te worden om te voldoen aan de gestelde

Aan de hand van een uitgebreidere bronnenanalyse dan bovenstaande analyse kan worden
achterhaald op welke bronnen per waterlichaam ingekregen kan worden om de KRWopgave te kunnen realiseren.

Tabel 5
Normoverschrijding
en KRW-opgave per
waterlichaam voor
de vastgestelde
probleemstoffen

N'

%l

N'

%2

N'

%2

Benzo(k)

N'

%'

2x

60

N'

<H •

2

N'

%'

N'

%2

N'

%2

N'

%2

2x

50

5x

80

5x

80

1x

30

1x

30

7x

85

8x

90

fluorantheen
1x

C10-C13chlooralkanen

25

1x

20

2x

50

Cadmium

1x

20

Lood

2x

60

Nikkel

6x

85

6x

80

4-para-nonylfenol

2x

40

2x

40

Koper
Zink

3x

60

2x

60

1x

30

1x

25

1x

25

1x

25

1x

25

1x

25

1x

25

1x

25

Overige stoffen
Totaal stikstof

3x

60

1x

Totaal fosfaat

1x

25

1x

15

3x

70

2x

15

1x

5

2x

35

1x

10

40

1x

5

1

N= normoverschrijding

1

%=KRW-opgave,benodigde procentuele reductiewelkenoodzakelijk isvoor hetbehalen van de

gesteldenorm (FHIofMTR)
NBinsommigegevallen zijnerverschillendetoetsingen perstof uitgevoerd (zieookbijlage 11),inde
bovenstaande tabelisdeworstcasesituatieweergegeven.
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5L2

MOGELIJKE MAATREGELEN

Hieronder staan demogelijke maatregelen diegenomen kunnen worden inhet kader van
hetbereiken vande chemische doelstellingen endirect enindirect ook om ecologische
doelstellingen tebereiken:
• Aanleggenbufferzones i.v.m.nutriëntenuitspoeling in landbouwgebied
• Aanpakken overstorten; viahet waterkwaliteitsspoor
• Buitengebied aansluiten opriool
• Afkoppelen verhard oppervlak
• VierdetrapRWZI
• Verandering inindustriële lozingen
_^_J-t—,n*. i ^ c 7
• Gifvrij onkruidbeheer •—
"
• Uitlogingbouwmaterialen (duurzaam bouwen)
• Verwijderen beschoeiingenmetgecreosoteerd hout
• Handhaving bouwstoffenbeleid
• KRW&WB21combineren
• Verbeteren zuiveringen
Indezelijst worden maatregelen genoemd die ook inhet kader van hetbereiken van de
ecologische doelstellingen worden genomen.Dit zijn:
• Verbeteren zuiveringen;
• Saneringverontreinigde waterbodems
• Reductiebodembelastende meststoffen in landbouwgebied
1. Functieverandering (landbouw naar natuur)
2. Beperking afstroming wegverkeer
3. Beperken/opheffeninlaatwater
4. Opheffen/verplaatsen lozingspunten
• Handhaving bouwstoffenbeleid
• Verbeteren kwaliteit inlaatwater
• Maatregelen terbeperking fosfaaruitspoeling
• Stoppen/saneren intensieve landbouw
Wanneer dezemaatregelenworden genomeninhetkader vanhetrealiserenvan de
ecologische doelstellingdraagt ditbijaanderealisatie vandechemische toestand, onbekend
ishoegroot dezebijdrage is.Ditkomt doordat er geeneenvoudige relatie valtaf teleiden
tussenhetpercentage vermindering vandebelasting ende gemeten concentratie.
Anderemogelijke maatregelen tenemeninverband met Bouwstoffenbesluit:
• Vervanging zinkendakgoten;zinkisbinnen dewaterlichamen nauwelijks een probleem,
lokaal metnamebinnen stedelijk gebied iszinkwel eenvande probleemstoffen;
• Vervangen straatmeubilair.
Degenoemde maatregelen dienen nietalleenbinnen hetwaterlichaam zelf maar ook
bovenstroomsvanhetwaterlichaam genomen teworden om effect tehebbenbinnen het
waterlichaam.
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Pakkettenvan
maatregelen
6.1

INLEIDING

Indithoofdstuk worden demaatregelen, dienodig enmogelijk zijnomde ecologische
doelstellingen tehalen,inbeeld gebracht.Om eenkeuze tekunnen makeninhet alof niet
uitvoeren vanmaatregelen,zijn vier varianten gedefinieerd, elkbestaande uiteen pakket
vanmaatregelen. Inparagraaf 6.2worden dezevarianten beschreven enwordt aangegeven
welkemaatregelen inwelke omvang daarbij horen Ookworden dekosten van elke variant
inbeeld gebracht. Inparagraaf 6.4worden deecologische effecten van elkevariant
beschreven Inparagraaf 6.4van dithoofdstuk worden dekeuzevarianten geëvalueerd en
worden enkele opmerkingen gemaakt overdekosteneffectiviteit. Paragraaf 6.5gaatinopde
afwentelingsproblematiek. Paragraaf 6.6bespreekt demaatregelen diedoor andere parijen
dan hetwaterschap genomenmoetenworden omde ecologischedoelstellingen tehalen.

6.2

MAATREGELEN PERWATERLICHAAM

Inonderstaande tabellenzijn de voor deverschillende waterlichamen gedefinieerde
hydromorfologische maatregelen beschreven.
Tabel 4.6
Hydromorfologische
maatregelen per waterlichaam

hermeandering van enkele trajecten

X

X

eenzijdig aanleg natuurvriendelijke
oevers

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

bovenstrooms vasthouden water via
GGOR
stuwen verwijderen

X

stuwen passeerbaar maken

X
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X

—

inlaat gebiedsvreemd water verminderen
(optimaliseren)

X

X
X

X
X

X

bevordering natuurlijke oeverdynamiek
verwijderen beschoeiing/harde
oeververdediging
aanleg inundatiezones

X

X

2-fase profiel

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
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optimaliseren peilbeheer

X

X

extensiveren onderhoud

X

X

ontwikkeling opslag houtige gewassen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

sluizen passeerbaar

X

aanleggen paaiplaatsen

X

X

diepere putten voor overwintering vissen
aanpassen stuw-/sluis-/gemaalbeheer
i.v.m. vistrek

X

X

X
X

X

X

X

X

verondiepen

X

zonering (scheiding) recreatie-natuur

X

functieverandering landbouw naar
natuur

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Inonderstaande tabellenzijn devoor deverschillende waterlichamen gedefinieerde
emissiereducerendemaatregelen beschreven.
Tabel 4.7
emissiereducerende
maatregelen per waterlichaam

vierde trap RWZI

X

X

sanering industriële lozingen

X

aanpak overstorten

X

X

X

X

X

X

X

X

X

afkoppelen verhard oppervlak

X

X

X

X

X

X

X

X

X

buitengebied aansluiten op riolering

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

aanleg bufferzones in landbouwgebied
verwijderen beschoeiing met

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X
X

gecreosoteerd hout
gifvrij onkruidbeheer

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

duurzaam bouwen

X

X

X

X

X

X

X

X

X

reductie bodembelastende meststoffen
waterbodemsanering

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

verbeteren kwaliteit inlaatwater

X

X

maatregelen ter beperking

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

fosfaatuitspoeling
stoppen/saneren intensieve landbouw
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6.3

DEFINITIE ENKOSTENVAN MAATREGELENPAKKETTEN

Om eenkeuze tekunnen makeninhet uitvoeren vanmaatregelen, zijn vier varianten
uitgewerkt, elkbestaande uit eenpakket vanmaatregelen zoalsdieinde bovenstaande
tabellen zijngenoemd. Dezeviervarianten zijn:
17. Bestaandbeleid: de maatregelen dieanno2006inde meerjarenbegroting voorkomen
endemaatregelen diedaarinnogniet voorkomen, maar diealwel
bestuursbesluiten zijn.
18. Beperkt: de extra maatregelen diebovenophetmaatregelenpakket vanhet bestaande
beleid komen. Ditzijn kosteneffectieve maatregelen,die 1)relatief sneltot resultaat
leiden,2)relatief gemakkelijk uitvoerbaar zijn,en3)dieeengroot draagvlak
hebben.
19. Fors:deextra maatregelen tenbehoeve vandeKRWdiebovenop het
maatregelenpakket 'beperkt' komen;
20. Maximaal: de extra maatregelen diebovenophetmaatregelenpakket 'fors'komen.
Inhet pakketmaximaal zitten demaatregelen met eengeringekosteneffectiviteit en
de maatregelen diemoeilijk realiseerbaar zijnzoalshetreduceren van de
hoeveelheid meststoffen, functieverandering van landbouw naar natuur,etc.
2. Delaatstedrie variantenworden gedefinieerd alshet nieuwebeleid tenbehoeve vande
KRWvanhet waterschap, gemeenten enderden (zieparagraaf 6.6).
Demaatregelen per waterlichaam zijn gebaseerd opde gegevensdiezijn opgenomen in
bijlage 5.Erisgestreefd omdemaatregelen metde meestekosteneffectiviteit optenemenin
het pakketbeperkt (zie§6.3).Wathierbij opvalt,isdatmaatregelenwaarvan inde landelijk
gehanteerde Maastabel eengeringekosteneffectiviteit wordt aangegeven,inenkele
waterlichamenjuistzeerkosteneffectief blijken. Ditisbijvoorbeeld het gevalvoor de
maatregel "sanerenwaterbodem"voor hetwaterlichaam "ApeldoornsKanaal".Hier isdeze
maatregel uitersteffectief omdatdekwaliteitvan dewaterbodem degrootste beperkende
factor isgeblekenvoor hetbehalen vande doelstelling.
Inbijlage 12zijndevarianten per waterlichaam uitgewerkt.Hierin zijn ookdekosten van
het uitvoeren vanelkevariantbeschreven.Eenoverzicht van detotalekosten per variantis
tevensweergegeven intabel4.Hierbij isvoor hetbestaand beleid onderscheid gemaakt
tussen deperiode vóór enna2002.Volgens eenafspraak in "Rijn-midden"is2002het
peiljaar voor deKRW.
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Tabel 4

Bestaand
na 2002

Beperkt

Fors

Maximaal

Apeldoorns Kanaal

Bestaand
voor 2002
32.450

2.775

10.742

833

2,000

Grift

14.990

5.365

1.605

1.010

2.000

Bussloo

150

1.500

1.296

Totale kosten per variant.
Bedragen zijn in Euro's
( x € 1.000,-).

2

1

PM3

Eerbeekse Beek

3.925

o

1.625

8.369

2.109

Hierdense Beek

3.045
6.285

815
5.525

115

Nieuwe Kanaal
Oosten/volde

4.008
3.469

525

2.331
451

Toevoerkanaal

15.290

4.492

934

1.096

J

Schuitenbeek

5.321

o

769

434

3.330

Veldbeek

88

2.663

152

67

3.700

Voorsterbeek

13.441

o2

5.681

2.892

Weteringen IJsselvallei

63.980

540

3.563

6.455

2

1

-'

1

hetbetreffende pakketisniet opgesteld

2

aandemaatregelen inditzijn geenkosten verbonden (zoalstoestaan houtige vegetatie)

3

dekosten vandemaatregelen inditpakketzijn nogniet bekend

6.4

ECOLOGISCHE EFFECTEN MAATREGELENPAKKETTEN
Om de ecologische effecten van elke variant tebepalen is gebruik gemaakt van de methode
die in paragraaf 3.1isbeschreven. In het kort betekent dit dat de effecten eerst op een
relatieve schaal zijn gekwantificeerd, en vervolgens zijn omgerekend naar de absolute
schaal. Inbijlagel3 zijn de ecologische effecten van de keuzepakketten inbeeld gebracht. Per
waterlichaam en per biologisch kwaliteitselement is één grafiek gemaakt. In elke grafiek zijn
de hoogten van de huidige situatie en van het MEP en het GEP met lijnen weergegeven. De
effecten van de varianten Bestaand, Beperkt,Fors en Maximaal, zijn alsbalkjes weergegeven.
Op deze manier wordt zichtbaar in hoeverre met het bestaande beleid en met het nieuwe
beleid de doelstellingen gehaald worden.

6.5

EVALUATIE MAATREGELENPAKKETTEN
Per waterlichaam wordt aangegeven welk(e) maatregelpakket(ten) worden aanbevolen voor
de diverse waterlichamen teneinde de doelstelling in 2015tebehalen. Tevens staat
aangegeven of voor bepaalde kwaliteitselementen het aanvragen van doelverlaging of
termijnverlenging moet worden overwogen.
1) Apeldoorns Kanaal
Behalve voor fytoplankton, dat bij het pakket beperkt al goed scoort, wordt voor de
overige kwaliteitselementen met het pakketfors het ecologische doel niet of net niet
gehaald. Gelet op het feit dat hier sprake is van een gegraven systeem dat met de
maatregelen uit de pakketten beperkt enfors al een grote verbeteringsimpuls krijgt,
wordt voorgesteld om doelverlaging aan te vragen voor macrofyten, macrofauna en vis.
Aanbeveling: pakketfors; doelverlaging aanvragen voor macrofyten, macrofauna en vis.
2)

Grift
Door uitvoering van het pakket maatregelen uit het bestaande beleid, wordt voor
water- en oeverplanten het GEPbehaald, voor macrofauna lukt dit met het pakket
beperkt.Aanbeveling: pakketbeperkt.
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3) Bussloo
Voor vissenwordt methetpakket beperkt dedoelstellingbehaald. Voor macrofyten en
macrofauna wordt het GEPhiermee nietgehaald. Dedoelstellingen kunnen alleen
worden gehaald indiendeplaswordt verondiept. Demaatregel verondiepen zitinhet
pakket maximaal datkostbaar isennietkosteneffectief. Omdezeredenwordt voor
Bussloogeadviseerd eendoelverlaging aantevragen.
• Aanbeveling:pakket beperkt; doelverlaging aanvragen voor macrofyten en
macrofauna.
4) Eerbeekse Beek
Inde EerbeekseBeekkan alleenmethetpakketforshetGEPgehaald worden.
• Aanbeveling:pakketfors.
i
O

Vvv

P^

1

5) Hierdense Beek
^^-^^
0
Demacrofauna scoortbijbestaandbeleidbijna he/GEP. Bijuitvoering vanhet pakket
beperktwordt voor macrofyten, macrofauna envissèTTnetGEPbereikt.
• Aanbeveling:pakketbeperkt.
6) Watergangen Oosterwolde
Voor geenvandebiologischekwaliteitselementen wordt metde pakketten bestaanden
beperkt hetGEPbehaald. Alleenmethetpakketforswordt hetGEPgehaald.
• Aanbeveling:pakketfors.
7) Schuitenbeek
Voor geenvan debiologischekwaliteitselementen wordt metdepakketten bestaanden
beperkthetGEPbehaald. Daarom dient hetpakketforsingezetteworden om de
ecologische doelstelling tehalen.
• Aanbeveling:pakketfors.
8) Toevoerkanaal
Inhet Toevoerkanaal zorgthet pakket beperktniet voor hetbereikenvanhetGEPvoor
macrofyten, macrofauna envissen. Deverschillenzijnechter gering.Door eenaantal
maatregelen uithetpakketforsuittevoeren,zalhetGEPwel gehaald worden.
• Aanbeveling:pakket beperktmet eenaantal maatregelen uithetpakketfors.
9) Veldbeek
Voor deVeldbeek wordt voor demacrofauna envissenmetinzet vanhetpakket/ors de
doelstelling nietgehaald. Hiervoor ishetpakket maximaalnodig.Aangezien de
Veldbeek,tezamenmet deHierdensebeek éénvandewaardevolste bekenvan het
Waterschap is,pleitditvoor hetuitvoeren vanpakketmaximaal. Wordthier nietvoor
gekozen,dan moet doelverlaging aangevraagd worden voordemacrofauna ende
vissen. Indienbeslotenwordt totdeinzet vanhet pakketmaximaal kan,om de
financiële inspanning tespreidenworden overwogen omtermijnverlenging tot2021 of
2027aante vragen.
• Aanbeveling:pakket maximaal, aanvragen termijnverlenging tot2021of2027.
10) Voorsterbeek
Voor geenvandebiologischekwaliteitselementen wordt metdepakketten bestaanden
beperkt hetGEPbehaald. Daarom dient ook voor dezebeekhet pakket/ors ingezet te
worden omde ecologische doelstelling tehalen.
• Aanbeveling: pakket/ors.
11) Weteringen Noordelijke IJsselvallei
Inditgebied wordtmethetpakketbeperkt (vrijwel) voldaanaande doelstelling.
• Aanbeveling: pakketbeperkt.
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6.6

DE AFWENTELINGSPROBLEMATIEK

Inrelatief snel stromendebekenleidtbelasting vanhet water metnutriënten inhet
algemeen totminder negatieve effecten voor debiologischekwaliteitsgroepen dan in
stilstaande wateren.Emissiegerichte maatregelen genomen voorbeken,zoalshet realiseren
vaneen vierde zuiveringstrapbijrioolwaterzuiveringsinstallaties, het aanleggen van
bufferstroken, het afkoppelen vanoverstorten of defunctieverandering vanlandbouw naar
natuur, dragen danook vooralbijaanhetvoorkomen van afwenteling van
waterverontreiniging naar anderewaterlichamen. DitisinlijnmetdeKRW,die voorschrijft
dat erbijhet opstellenvangebiedsbeheersplannen ookmaatregelen genomen moeten
worden dieafwenteling vanwaterverontreiniging naar anderewaterlichamen voorkomen.
Inhetplangebied deVeluwe gaathet daarbij ombelasting vandegrondwaterlichamen, de
randmeren endeIJssel.

6.7

MAATREGELEN UIT TE VOEREN DOOR DERDEN

WaterschapVeluweisverantwoordelijk voor de uitvoeringvanhetleeuwendeel vande
omschreven maatregelen. Voor eenaantal maatregelen isechter demedewerking van
andere partijen vereist.Eenbelangrijke rolisweggelegd voor provincie engemeenten,die
hydromorfologische ingrepenzoalsde aanlegvan retentiegebieden enhermeandering van
bekenplanologisch moeten verankeren inbijvoorbeeld streek-enbestemmingsplannen. Een
kleinpakket aanmaatregelen moetdoor derden worden uitgevoerd. Ditbetreft vooralde
emissiereducerende maatregelen zoalsdesanering vanoverstorten, dereductie van
bodembelastende (mest)stoffen, de aanlegvanbufferzones inlandbouwgebied, gifvrije
onkruidbestrijding enduurzaambouwen. Inhetbijzonder voor gemeenten ligthier een
belangrijke taak.Demaatregelenzijn ook alter sprake gekomen tijdensbijeenkomsten met
deklankbordgroep. Deomvangvan demaarregelen diedoor degemeenten getroffen
moetenworden zijn opbasisvankentalleningeschat. Iedere gemeentedient voor zichzelf
opbasisvande eigeninformatie de exacteinspanning enbijbehorende financiën tebepalen.
Inbijlage 12iseenoverzicht opgenomen per waterlichaam waarinallete nemen
maatregelen staanbenoemd. Hierinistevensaangegeven door wiede maatregelen
uitgevoerd moetenworden. Opbasisvandezebijlage kunnen gemeenten derhalve een
inschatting makenvan deomvang vande door hentetreffen maatregelentenbehoeve van
deKRW.Naast deplanologische verankering vanhydromorfologische ingrepeninstreekenbestemmingsplannen zijndegemeenten ookverantwoordelijk voor demaatregelen,die
zijn opgesomd inonderstaand tabel.
Maatregelen uit te voeren door gemeenten
Gifvrij onkruidbeheer
Duurzaam bouwen (bouwstoffenbesluit)
Saneren overstorten volgens de basisinspanning
Saneren overstorten volgens het waterkwaliteitspoor
Buitengebeid aansluiten op een riolering
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6.8

KLANKBORBBIJEENKOMSTEN

Gedurende hetproject zijn erdrieklankbordgroepbijeenkomsten geweest (verslagenin
bijlage 14).Tijdens dezebijeenkomsten iserdoor de aanwezige belanghebbende
organisatiesbijdrage geleverd aanonder andere het definiëren vanmogelijke maatregelen
voor de diversewaterlichamen. Onderstaand zijnde door deaanwezigen ingebrachte
maatregelen weergegeven:
• Compensatie/vermindering vande grondwateronttrekking;
• Omvorming naaldbosnaar heideenloofbos alsmaatregel tegen grondwaterstandsdaling;
• Sprengenkoppen beleid optimaliseren;kopknijpen ofdrainerende stukken isoleren;
• Particuliereinitiatieven ondersteunen (communicatie optimaliseren).Ditwordt alseen
mogelijk zeerkosteneffectieve maatregel gezien;
• Kanalisatie vande grondverwerving;
• Nieuwe landgoederen;
• Beheer enonderhoud optimaliseren tussen overheid en particulieren.
• Omdat deKRWuitgaat vanwaterlichamen enomdat debovenstaande maatregelen geen
directeinvloed hebbenopdewaterlichamen zijndezemaatregelen nietinde
maatregelpakketten opgenomen. Ditlaat echter onverletdat de genoemde maatregelen in
algemenezineenpositievebijdrageleverenaandekwaliteitvangrond-en
oppervlaktewateren. Deuitvoering vandezeinitiatievenwordt daarom aangemoedigd.
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HOOFDSTUK

Waterparels
7.1

INLEIDING

Devoorgaande hoofdstukken hebben de doelstellingen enmaatregelen inde waterlichamen
binnen hetbeheersgebied vanWaterschap Veluwebehandeld. Dezemaatregelen zijn gericht
op de ecologische enchemische kwaliteitvanhet oppervlaktewater. Het Waterschap
Veluwe heeft echter meerwateren dan alleen deKRW-waterlichamenwaar ook gestreefd
wordt naar hetbehalen van ecologische doelstellingen enwaarvoor maatregelen gepland
zijn. Ditbetreft vooral dewateren die aangewezen zijn als-waterpaiek-Dewaterparels vallen
onder hetWHP3-beleid vandeprovincie enkunnen onder verdeeld worden indrie typen;
natte landnatuur, vennen enbeken en sprengen. Devraagisinhoeverre deze doelstellingen
enmaatregelen passenbinnen desystematiek van deKaderrichtlijn Water.Alsdat goed
mogelijk is,danvalthet teoverwegen de waterparels alsnogalswaterli^haam tnhpnnnmnn|
omdat de verwachting isdatergemakkelijker bestuurlijk enmaatschappelijk draagvlak
voor maatregelen gevonden kanworden, alsdezevanuit de Kaderrichtlijn Water nodig zijn.

7.2

DEKRWTOEGEPASTOPDEWATERPARELS
De natte /andnatuur

r\

Denatte landnatuur valtnietonder deKRW-oppervlaktewater.DeKRW-oppervlaktewater
isnamelijk alleengericht op deaquatische natuur. Veelnatte landnatuur wordt bedreigd
door verdroging.Om deverdrogingterug tedringen zalde toevoer van ondiep grondwater
gewaarborgd moetenworden. Hetbeleid vandeKRW-grondwater isnu nog alleen gericht
__gp dpHrinkwatprv"ori?;Jpn'ng Eendoelstelling vanuit deKRW-grondwater heeft nu geen
invloed opde nattelandnatuur. DeKRW-grondwater moetworden uitgebreid naar de
ondiepewatervoerende bodemlagen.
InNederland iserbeleid gerichtopde ondiepewatervoerende lagennamelijk hetWB21beleid.ViahetGGOR-traject wordt degrondwaterstand omhoog gebracht omde
verdroging te bestrijden.
Denatte landnatuur dieonder hetVHRen/of Natura 2000valt,heeft doelstellingen,
voortvloeiend uit hetWB21,dievolgensde uitgebreide KRW-grondwater gelijk zouden
zijn.Nattelandnatuur zonder eenVHR-ofNatura 2000-statuszouden onder deKRWgrondwater kunnen vallen, alsdezewordt uitgebreid naar deondiepe watervoerende
bodemlagen.
Echter,de verdrogingsproblematiek indezegebiedenwordt ook alaangepakt viahet
i
GGOR-traject. Opnamevandezegphipdpnjnjjpjirjgphrpidp KRW-grondwaterzouleiden /
toteendubbelebeleidsstatus methetzelfde doel:het waarborgen vande aanvoer van
ondiep grondwater voor denatte landnatuur.
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Het verhogen vandewatervoorraden inde ondiepebodemlagenviahetGGOR-traject heeft
ookinvloed opdeKRW-oppervlaktewaterlichamen, omdat het verbeteren van
wateraanvoer uitondiepelagen,d.m.v.berging,depermanentte vanwaterafvoer van
beeksystemen kan verbeteren.
Vennen

Dewaterparels vennen zijn tegeringvan oppervlak volgensderegelsVandeKRWomze
totwaterlichaam tebenoemen.Vennenzijnechter weloppervlaktewateren waarop de
KRW-methodiek toepasbaar is.Erzijntweeventypenbenoemd:M12,ondiepe zwak
'gebufferde plassen (vennen) enM13,ondiepezureplassen (vennen).
Vensystemen zijnuiterst kwetsbaar enhet nemen vanmaatregelenmoetzeer zorgvuldig
gebeuren.Hetbenoemen van maatregelen voor deKRWisechtmaatwerk enzeer specifiek.
Voordat maatregelenbenoemd engenomenkunnen worden moeteersterggoed en
uitgebreid onderzoek naar dehuidige situatieworden gedaan.Nu vindt alleeninde grotere
vennenfysisch/chemische monitoring plaats.,Voor.een compleetbeeld vande huidige
situatiejzou eeninhaalslag inhetbemonsteren vandeecologischekwaliteitselementen uit
deKRWeentoegevoegdewaarde hebben.

'1

Eenvoorbeeld vanbelangrijk onderzoek inverzuurde vennenisdienaar het bufferend
vermogenvan debodem ofhetkwelwater, voordat erbegonnen wordt aanhet verwijderen
vande organische sliblaag.Bijeentelagebuffercapaciteit zalhetvenna schonen snelweer
verzuren,waarbij dan ookde zaadbank vankenmerkende vensoorten (o.a. Oeverkruid)
verdwenen is.Daarnaast moeten maatregeleninvennen altijd gefaseerd worden uitgevoerd.
Bijtwijfel over deeffectiviteit vandemaatregelen ishet goed omhetnemen vande
voorgestelde maarregelen te heroverwegen.
Devennen opdeVeluwe zijnvaak onder hetbeheer vanandereterreinbeheerders danhet
Waterschap.HetWaterschap kanbijhetnemenvanmaatregelen invennen voornamelijk
eenadviserende rol spelen.
HetWaterschap kanbijhetherstelvan vennenbijdragen door dewateraanvoer van
grondwater gevoede vennentewaarborgen/herstellen viahet GGOR-traject.
Demaatregelen dieinhetkader van deKRWbenoemd kunnen worden zijnidentiek aande
maatregelen uitdeWaterwijzer, deel B,stilstaande wateren.

V/N

Beken en sprengen

;^'

\

V~

Voor de categoriewaterparelsbeken ensprengen geldt hetzelfde alsvoorde vennen. Het
oppervlak iste_kleinvolgens deregelsvandeKRWomzetotwaterlichaam tebenoemen.
DeKRW(|fhethodiek kan echter wel op dezewaterenworden toegepast. Deze waterparels
yJLr~ vallenonder deKRW-typenRl (droogvallendebron),R2(permanente bron),R3
(droogvallende,langzaamstromendebovenloopopzand)enR4(permanente langzaam
stromende bovenloop opzand).
Demaatregelen dieinhetkader van deKRWbenoemd kunnen worden zijnidentiek aande
maatregelen uitdeWaterwijzer, deelA,stromende waterenvoor HEN/SED- wateren.
\

r\

\
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7.3

EVALUATIE

Detoepassing vande KRW-systematiek opdewaterparels leidt totde volgende inzichten:
1. Volgensderegelsvan deKRWishet oppervlaktewater vandewaterparels te
geringinoppervlak omalswaterlichaam aanBrussel gerapporteerd teworden.
2. Deecologischewaarden vandewaterparelsliggen voor eenbelangrijk deel op
het vlak vande nattelandnatuur.Maatregelen zijn gericht ophetbestrijden van
de verdroging.Hiervoor ishet nodigdateendeelvan de watergangen
verondiept of zelfs gedemptwordt. Erisgeenwatertype uitdeKRWsystematiek waarbij voorhet versterken vande aquatische natuurwaarden het
nodigishetwater te dempen.
3. Hetisveelverstandiger denattelandnatuur alsbrongebied vaneengroter
waterlichaam tebeschouwen.Het vasthouden vanwaterbovenstroomsineen
waterlichaam iswel eenmaatregel diepastbinnende KRW-systematiek.
4. Het vasthouden vanwater vindt plaatsviahetGGOR-traject, deze maatregelen
hoeven daarvoor nietaltijd genoemd teworden inhet KRW-traject.
5. DeKRW-oppervlaktewateristoepasbaar opdewaterparels uitde categorieën
vennen,bekenensprengen. Eenuitgebreide rapportage enmonitoring zijn
echter nietnodig omdat zenietdestatus vaneenwaterlichaam krijgen.
6. Bijuitbreiding vandeKRW-grondwater naar ondiepe watervoerende lagenis
deze toepasbaar opdewaterparels uitde categorie nattelandnatuur. Echter,hier
wordt deverdrogingproblematiekalaangepakt viahet GGOR-traject.
7. Hetbeleid vande provincie voor dewaterparels tenopzichte vandeKRW
verschilt alleenindeinspanningsverplichting diedeKRW voorschrijft.
Over het algemeenkan er geconcludeerd worden dathet meenemen van waterparels
volgens de KRWsystematiek welkanvoor eenaantalwaterparels,maar datdit geen
meerwaarde oplevert omdat de aandacht hiervoor voldoende isgewaarborgd vanuit het
regionalebeleid.
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Conclusies,discussie
en aanbevelingen
8.1

CONCLUSIES ENDISCUSSIEPUNTEN

Devolgende conclusies endiscussiepunten volgen uitdestudie:
8. Voor de meestewaterlichamen zijnslechtsinbeperkte mate gegevensoverflora
enfauna beschikbaar. Ditbetekent datde huidigekwaliteit onvolledig inbeeld
gebracht kanworden. Enkelebiologische kwaliteitselementen behaalden de
goede ecologische toestand (GET).Kiezelwieren (fytobenthos) behaalden dit in
allevijf waterlichamen waar zegemetenzijn.Water-enoeverplanten scoorden
deGETintweevan de elfwaterlichamen (Grift enWeteringen).Visbehaalde de
GETintweevan dezeswaterlichamen waar gemeten is(hetNieuwe Kanaal in
depolder Oosterwolde eninhetToevoerkanaal) enmacrofauna inéénvandeelf
(HierdenseBeek).
9. Ingeenvan debemonsterde waterlichamenbehaalden allegemeten biologische
kwaliteitselementen degoedeecologische toestand. Ditbetekent dat erinelk
waterlichaam maatregelen moetenworden genomenuithet geplande bestaande
beleid enmaatregelen uitde pakketvarianten beperktenforsomde ecologische
doelstellingin2015tehalen.
• Indezestudieisnogniet gekeken naar dekosten dieafwenteling metzichmeekan
brengen.

8.2

AANBEVELINGEN

Inonderstaande tabel staat per waterlichaam aangegeven welk pakketwordt voorgesteld
teneinde dedoelstelling (GEP)tehalen.Tevensstaat aangegeven of voor bepaalde
kwaliteitselementen het aanvragen vandoelverlaging oftermijnverlenging moet worden
overwogen enwatde globalekostenzijn. Dekosten zijnde extra kostenbovenop de kosten
voor hetbestaandebeleid (zowelvoor alsna2002).
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Tabel 8.8
Overzicht maatregelpakket per
waterlichaam

Waterlichaam

Maatregelpakket

Doelverlaging

Apeldoorns Kanaal

fors

Macrofyten,
macrofauna en (
vissen

Grift

beperkt

Bussloo

beperkt

n.v.t.
Macrofyten en

Termijnverlenging

Kosten (€x 1.000)
11.575

t

'

n.v.t.

1.605

n.v.t.

1.296

macrofauna
Eerbeekse Beek

fors

n.v.t.

n.v.t.

9.994

Hierdense Beek

beperkt

n.v.t.

n.v.t.

815

Watergangen
Oosterwolde

fors

n.v.t.

n.v.t.

6.050

Schuitenbeek

fors

n.v.t.

n.v.t.

1.203

Toevoerkanaal

beperkt

n.v.t.

maximaal

n.v.t.

n.v.t.
2021 of 2027

934*

Veldbeek
Voorsterbeek

fors

n.v.t.

n.v.t.

8.573

Weteringen

beperkt

n.v.t.

n.v.t.

3.563

3.919

Noordelijke IJsselvallei

*Kostenzijnhoger omdat voor hetbehalenvanhet GEPenkelemaatregelen uitpakketfors
uitgevoerd moeten worden.

WN *Y^Mrl
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Opbasis vandeinhetkader van dezestudieopgedane ervaringen worden de volgende
aanbevelingen gedaan:
• Dehuidige ecologische kwaliteit kanslechtstendeleinbeeld worden gebracht door het
tekort aanmeetgegevens.Aanbevolen wordt omhetmonitoringprogramma uitte
breiden,zodat eenvolledigerbeeld van dekwaliteit verkregen wordt.
• Het verdient aanbeveling omdeHierdense Beekdestatus natuurlijktegeven, aangezien
debiologischekwaliteitselementen over eenreeksvanjarenalgoed scoren.
• Waterschap Veluweisverantwoordelijk voor de uitvoering vanhetleeuwendeel van de
maatregelen.Voor eenaantalmaatregelen isechter de medewerking van andere partijen
vereist.Eenbelangrijke rolisweggelegd voorprovincie engemeenten, die
hydromorfologische ingrepenplanologisch moeten verankeren inbijvoorbeeld streek- en
bestemmingsplannen. Eenkleinpakket aanmaatregelen moet door derden worden
uitgevoerd. Ditbetreft o.a. desanering vanoverstorten, dereductie van
bodembelastende (mest)stoffen, deaanlegvanbufferzones inlandbouwgebied, gifvrije
onkruidbestrijding enduurzaambouwen. Inhetbijzonder voor gemeenten ligthier een
belangrijke taak.Iedere gemeentedient voor zichzelf opbasisvande eigeninformatie de
exacteinspanning enbijbehorende financiën tebepalen.
• Emissiegerichte maatregelen genomen voorbeken,zoalshetrealiserenvan een vierde
zuiveringstrap bijrioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI's) enhet aanleggen van
bufferstroken dragen tevensbijaanhetvoorkomen vanafwenteling van
waterverontreiniging naar anderewaterlichamen. Ditisinlijn metdeKRW,die
voorschrijft dat erbijhet opstellen vangebiedsbeheersplannen ook maatregelen genomen
moetenworden die afwenteling vanwaterverontreiniging naar andere waterlichamen
voorkomen. Inhetplangebied deVeluwegaathet daarbij ombelasting van
grondwaterlichamen, randmeren enIJssel.Allevierde trappen vanRWZI'szijninde
maatregelenpakketten ondergebracht bijde variant maximaal. Voor deRWZI's
Harderwijk enElburgzou het,omafwenteling naar derandmeren te voorkomen,
noodzakelijk kunnen zijn eenvierde trap aantebrengen.Voor deRWZI'sdielozenop de
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IJssel (Apeldoorn, Brummen,Hattem enTerwolde) of opwateren binnen het
beheersgebied vanhetWaterschap (EpeenHeerde),isrealisatievan eenvierde trap niet
(direct) aande orde.Opgemerktwordt verder,dathetbepalen vande effecten vaneen
vierdetrap op chemische enbiologische kwaliteit vanderandmeren eenomvangrijke (en
duskostbare) studie vereist.
-Voor hetbepalenvan deecologischedoelstellingen isde systematiek uitde handreiking
MEP/GEP van deKRWgevolgd. Ditheeft voor eenaantalkwaliteitselementen in
ƒ
verschillende waterlichamen geresulteerd ineenGEP,dathoger ligtdan 0,6. Voor
waterlichamen diedestatus natuurlijkhebbengekregen,geldt alsdoelstelling eenGoede
Ecologische Toestand (GET).Het niveau vanhet GETisvoor natuurlijke wateren
vastgesteld opeenEKRvan0,6»Omdatvoornatuurlijkewateren eendoelstelling van0,6
wordt nagestreefd, ishetvreemd dat voorkunstmatigeensterkveranderdewateren een
hoger doel (GEP)geldt. Daarom wordt geadviseerd omhet GEP,voor diegevallenwaar
dat hoger ligtdan hetGET,teverlagennaar 0,6.Indienhiertoewordtbeslotenzalvoor
eenaantal combinatiesvanwaterlichamen enkwaliteitselementen met een goedkoper
maatregelpakket dedoelstellingwordenbereikt.Uitbijlage 13 vanhet bijlagenrapport
valtaf teleidenwelkecombinatiesditzijn. Ditgeldtbijvoorbeeld voor fytoplankton en
macrofauna inhetNieuweKanaalvan depolder Oosterwolde,voor visseninde
Schuitenbeek, hetToevoerkanaal endeweteringen vandeNoordelijke IJsselvallei.
Deecologische effecten vandeverschillende maatregelenpakketten op debiologische
kwaliteitselementen zijnbepaald indienbasisgegevensbeschikbaar waren.Inhoeverre
zullen dedoelstelling voorde ontbrekende groepenineenwaterlichaam gehaald
worden? Kloppende geformuleerde varianten dannogwel?Ineenwatersysteem bestaan
ernauwe relatiestussenwaterplanten, algen,marcofauna envissen.Zoehebben waterenoeverplanten eengroteinvloed opdeleefmogelijkheden van dezegroepen van
organismen. Zebieden voedsel,schuil-,voortplantings-en aanhechtingsmogelijkheden
aandieren enalgendieineenonbegroeidewaterkolom ontbreken. Het aantal soortenen
individuen van organismen, datineenplantenrijk watersysteem voorkomt, isdan ook
velemalenhoger danineensysteem zonder dezeplanten. Metanderewoorden, descore
vande enegroep organismen heeft eenvoorspellende waarde voor de andere groepen.
Aangezien inelksysteem minstens tweebiologischekwaliteitselementen inbeschouwing
zijn genomen,isdeverwachting dat gepresenteerde maatregelenpakketten voor de
ontbrekende groepen nietwezenlijk andersuitzullen pakkendanvoor de groepen,
waarvan wel gegevensbeschikbaar zijn.
Het verdient daarom aanbeveling omdehydrologische effecten vande maatregel
"natuurlijker peilbeheer"inextreme situatiesnader teonderzoeken voordat tot
doorvoering vande maatregelwordt besloten.
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