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Baakse Beek-Veengoof: Inleiding
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• 1 Inleiding
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1.1

Aanleiding

Het stroomgebied Baakse Beek-Veengoot is een landschappelijk zeer afwisselend en aantrekkelijk gebied. Dichte bosgebieden met veel historische landgoederen gaan over in landbouwgronden niet een heel open karakter, die vervolgens uitkomen in een besloten, kleinschalig cultuurlandschap. Op korte afstand zijn hier flinke verschillen in hoogteligging, grondsoorten, natuur,
waterhuishouding en verkavelingsvormen te vinden.
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Het water heeft in de loop van de geschiedenis het landschap in belangrijke mate gevormd. Het
waterbeheer van de afgelopen decennia heeft echter tot een onnatuurlijke inrichting van de
watergangen geleid, waardoor er geen sprake meer is van een duurzaam watersysteem. Het
water wordt snel afgevoerd naar de IJssel en er is weinig tot geen ruimte om het bovenstrooms
vast te houden. Ook kan aan de geldende eisen voor waterkwaliteit op veel locaties niet worden
voldaan. Waterschap Rijn en IJssel ziet echter veel kansen en mogelijkheden om de veerkracht
en duurzaaniheid van dit stroomgebied voor nu en de verre toekomst te herstellen. Daarnaast
zijn er bij het waterschap en andere maatschappelijke partijen ambities op het gebied van natuur, landschap. recreatie en cultuurhistorie, die verbonden kunnen worden niet het herstel van
dit
In deze integrale visie beschrijft Waterschap Rijn en IJssel hoe het stroomgebied Baakse BeekVeengoot er op lange termijn uit kan gaan zien. Deze visie geeft de ontwikkelingsrichting aan
waaraan het waterschap samen met andere partijen wil werken. De ingevoegde visiekaart illustreert wat er in het stroomgebied moet gebeuren. Als hoofdopgave voor de Baakse BeekVeengoot is het volgende motto gekozen: Herstel de sponswerking!
1.2

Afbakening plangebied

Het stroomgebied van de Baakse Beek-Veengoot ligt in de Gelderse Achterhoek (kaart 1.1) en
behoort tot de gemeenten Oost Gelre, Bronckhorst en Berkelland. Het stroomgebied strekt zich
uit over ongeveer 30 kilometer en heeft een oppervlakte van ongeveer 20.000 hectare. De hoogte neemt af van oost (± 35m +NAP) naar west (± 7m +NAP).
Het stroomgebied omvat de volgende beken (kaart 1.2):
• Baakse Beek
• Veengoot
. Van Heeckerenbeek
• Lindense Laak
• Oosterwijkse Vloed
• Lievelderbeek
• Vragenderbeek
s
Weijenborgsebeek
• Visserijbeek

•

1
1
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Kaart 1.1: Ligging stroomgebied
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Doelstelling en reikwijdte

Het doel van deze integrale visie is om voor het waterbeheer in het stroomgebied een ontwikkelingsrichting aan te geven voor de lange termijn. Deze ontwikkelingsrichting moet een oplossing bieden voor bestaande knelpunten, waarbij de kansen en mogelijkheden van dit watersysteem in relatie tot het gebied worden benut. Het waterschap neemt het initiatief voor het uitwerken van de visie in nauw overleg met betrokkenen en belanghebbenden in het gebied. Dit
met het oog op het bereiken van optimale combinaties met o.a. landbouwkundige, cultuurhistorische en landschappelijke belangen en mogelijkheden.
De uitgangspunten bij het uitwerken van de integrale visie zijn:
Waterbeheer op basis van een stroomgebiedsbenadering: aanpak op basis van samenhangende (grond)watersystemen in relatie tot het grondgebruik en gebruiksfuncties.
Niet afwentelen (geografisch, bestuurlijk, financieel): zoveel mogelijk in eigen gebied zoeken naar oplossingen.
Voorkeur voor ruimtelijke oplossingen: werken aan een veerkrachtig watersysteem met
meer ruimte voor water en minder techniek.
Anticiperen in plaats van reageren: sturen op de toekomst vanwege de mogelijke klimaatveranderingen.
Kosteneffectiviteit en meervoudig ruimtegebruik: hoge kosteneffectiviteit van maatregelen
met aandacht voor meervoudig ruimtegebruik.
Deze visie bevat zowel een uitwerking naar zones als naar beleidsthema's. Het gaat om de volgende zones: de terrasrandzone rond Lichtenvoorde, het Centraal Achterhoeks bekken en de
landgoederenzone rond Vorden.
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Het overheidsbeleid voor de Baakse Beek-Veengoot bevat thema's en doelen die ook voor deze
watervisie gelden. In het Reconstructieplan Achterhoek-Liemers, het Waterhuishoudingsplan
Gelderland 3 en het Waterbeheerplan 2007-2010 van Waterschap Rijn en IJssel worden de volgende doelen gesteld:

•

Beperken wateroverlast en watertekorten (droogte).
Herstel verdroogde gebieden.
Versterken van ecologische kwaliteiten.
Verbeteren waterkwaliteit.
Vergroten beleving water voor cultuurhistorie en recreatie.
Veiligstellen drinkwatervoorziening.
Ontwikkelen onderhoudsarm watersysteem.

1
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Deze doelen worden in hoofdstuk 3 als opgaven voor de toekomst beschreven. De uitvoering
van deze opgaven wil het waterschap samen met de partners in het gebied oppakken. Voor de
landbouw geldt hierbij het Reconstructieplan als basis, voor de landgoederen is de 'Ontwerpstudie waterbeheer' de basis, en voor de samenwerking met gemeenten het waterkwaliteitsspoor en
de studie 'Landschapsversterking in het stroomgebied Baakse Beek en Veengoot'.
Kaart 1.2: Ligging beken

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1.4

Totstandkoming

Deze integrale visie is in samenspraak met diverse partijen tot stand gekomen. Aan het begin
van het proces (2005) is aan de hand van twee workshops met belanghebbenden inbreng vanuit
het gebied verkregen. Om de haalbaarheid van maatregelen te bepalen is een expert-meeting
georganiseerd. Dit heeft geleid tot een aanvullend werkatelier niet enkele gebiedsdeskundigen.
De deelnemers van de workshops en de expert-meeting staan vermeld in de bijlage.
Daarnaast is veel literatuur en onderzoek beschikbaar over het stroomgebied. Het gaat veelal om
sectorale studies over een deel van het stroomgebied. Deze informatie is gebruikt bij het opstellen van dit rapport (zie literatuurlijst).

1

•
•

Pagina 7 van 42

Baakse Beek-Veengoot: Inleiding

1.5

Leeswijzer

Dit rapport start met twee 'opmaten' naar de integrale visie en het maatregelenprogramma.
Hoofdstuk 2 beschrijft de ontwikkeling van het landschap en het watersysteem. Zowel de historische ontwikkeling als de huidige situatie komen aan bod, zodat inzicht ontstaat in het stroomgebied.
Hoofdstuk 3 beschrijft de opgaven voor het stroomgebied die volgen uit het huidige beleid en
uit een analyse van knelpunten.
In hoofdstuk 4 staat de visie op de ontwikkeling van het stroomgebied met de strategie en bijbehorend maatregelenprogranima.

Pagina 8 van 42

Baakse Beek-Veengoot. Ontwikkelingen

•

2

•

2.1

U
•

•

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de opbouw van het landschap en het watersysteem beschreven. Zowel de
historische ontwikkeling als de huidige situatie komen aan bod, zodat inzicht ontstaat in het
stroomgebied.
Voor een goed begrip van de huidige (hydrologische) situatie van het stroomgebied is kennis
van de geomorfologie (2.2) en de historische ontwikkeling (2.3) onmisbaar. De huidige situatie
(2.4) wordt beschreven aan de hand van de aspecten: grondgebruik, oppervlaktewater, grondwater en waterkwaliteit.
2.2

.

Ontwikkelingen

Geomorfologie

Landschapsvormende processen, zoals wind-, water- en ijserosie en sedimentatie, hebben het
stroomgebied van de Baakse Beek-Veengoot gevormd. De geomorfologie is in drie belangrijke
fasen tot stand gekomen:
1. Vorming van het glaciale bekken en stuwwallen tijdens de Saaie ijstijd;
2. Vorming van dekzandplateaus, -koppen en -ruggen van dekzand tijdens de Weichsel ijstijd;
3. Vorming van venen, moerassen, beekdalen, uitspoelingen en landduinen tijdens het Holoceen.
Geomorfologische processen
Geologisch gezien ligt het stroomgebied op de overgang van het Oostnederlands plateau naar
het Pleistocene Noordzeebekken. Op het Oostnederlands plateau komt oud en slecht doorlatend
gesteente (tertiair en ouder) voor tot vlak onder het oppervlak. Deze ondoorlatende gesteenten
duiken naar het Pleistocene Noordzeebekken weg. Op deze slecht doorlatende ondergrond zijn
(Ie kwartaire sedimenten (tijdens de ijstijden) afgezet.

•
U
I

•
•
•
•
•

In de Saaie ijstijd (zo'n 200.000 jaar geleden) bereikte het landijs Nederland. De begrenzing van
de maximale ijsuitbreiding tijdens deze voorlaatste ijstijd liep via een stuwwalboog vanaf de
Lochernerberg via Ruurio en Hengelo naar Dieren en Montferland. Deze stuwwal is afgekapt,
omdat een nieuwe ijslob vanuit het IJsseldal door de stuwwal heen brak. Zo ligt momenteel op
de lijn Ruurlo-Zelhem een 'begraven' stuwwal in het stroomgebied, nog herkenbaar aan enkele
zandkopjes van keien en grind.
Op het Oostnederlands plateau ligt door miljoenen jaren van wind- en watererosie een ondoordringbare kleilaag aan de oppervlakte. Deze voor water ondoordringbare bodenilaag is in de
voorlaatste ijstijd (150.000 jaar geleden) versterkt door keileem afzettingen.

-

In de laatste ijstijd (Weichselien) bereikte liet landijs Nederland niet. Een poolklimaat beheerste
ons land ongeveer 100.000 10.000 jaar geleden. In deze relatief droge tijd hadden wind- en
watererosie vrij spel. Dekzanden werden als een mantel over het landschap afgezet en bedekte
de afgetopte stuwwal. Naast elke dekzandrug ligt een lemige laagte. In deze lagere delen ontstond een humusrijke laag. Een proces van veenvorming en verschillen in grondwaterkwaliteit
creëerde veel verschillende typen veen (variërend van basisch tot zuur veen). Het centrale
veenmoeras, het natte middengebied tussen Lichtenvoorde en Ruurlo, is in het Holoceen ont-
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staan door de sterk gehinderde grondwaterafvoer als gevolg van de begraven stuwwal.
Dekzanden werden vooral ingevangen in de nattere, lage delen van het landschap. Nat zand verstuift niet, maar blijft liggen en bouwt zich op tot een dekzandrug. Zo kwam het dat oorspronkelijke laagten juist hoog (als dekzandruggen) in het landschap liggen. De plekken waar nu dekzandruggen liggen, zijn dus van oorsprong de natste plekken van het stroomgebied.
Het rivierenlandschap is in de laatste duizenden jaren gevormd. De rivierklei werd afgezet waardoor een geheel van kommen en ruggen ontstond. Het hoogteverschil hiertussen was meestal
slechts enkele centimeters.
Bij zomer- en wintervloeden legde de rivier zandige en grofkorrelige bestanddelen langs de
oevers neer. In de verder weg gelegen kommen kwam het fijnste materiaal, de kornklei tot bezinking. De bodem van deze kommen bestaat daarom uit zware en compacte rivierklei.
Als gevolg van deze bodemvormende processen ligt in verreweg het grootste gedeelte van het
stroomgebied zand, in de natuurlijke laagten ligt beekbezinksel en bij de IJssel ligt rivierklei.
Geomorfologische situatie
Op de geomorfologische kaart (2. 1) is de resultante van de bodemvormende processen goed
waarneembaar.
Kaart 2.1: Geomorfologie
Legenda

ok-

I

—

De belangrijkste geomorfologische aspecten in het stroomgebied zijn:
• De afgetopte stuwwal van Lochem-Ruurlo-Zelhem-Doetinchem. Deze is verborgen onder
een laag dekzand en herkenbaar als een dekzandrug van noord naar zuid.
• De steilrand in het oosten markeert de overgang van het Oostnederlands plateau naar het
Pleistocene bekken.
• Diverse dekzandruggen of-koppen. Zonder ze allemaal op te noemen, zijn dit de drie
belangrijkste gebieden:
• Het dekzandplateau van Harreveld-Zieuwent-Lichtenvoorde (HZL) als een grotere zandopduiking binnen het Centraal-Achterhoekse bekken.
• Dekzandzone langs de lijn Eibergen-Groenlo-Aalten ten oosten van het Aaltense Goor.

Pagina 10 van 42

Baakse Beek-Veengoot: Ontwikkelingen

S
De zuidelijke afsluiting van het Centraal Achterhoeks bekken door de dekzandrug van
Halle tussen Aalten en Zelhem (zuidelijke grens van het stroomgebied en valt deels buiten
het stroomgebied).
De natte plekken, waarvan de natste als laatste ontgonnen zijn:
het ondiepe glaciale bekken van Winterswijk (bij de Lievelderbeek)
° het Centraal-Achterhoekse veenbekken (bij Wolfersveen)
0 het Aaltense Goor
het gebied bij De Wildenborch
0
het Ruurlosche Broek
0

•

•
S
.

0
0

S

•
•

S
S

.
.

2.3

Historische ontwikkelingen

Anno 1200
Kaart 2.2 is een weergave van de waterlopen ver voor de menselijke ingrepen in het oppervlaktewatersysteem. Van deze tijd zijn geen kaarten beschikbaar, deze kaart is gebaseerd op gesprekken met deskundigen (Baaijens, Van Engelen, en interpretatie van gegevens). Het richtjaar
1200 is hiervoor indicatief. Opvallend is het ontbreken van een waterstelsel in het middengebied. De snelle westwaarts georiënteerde stroming vanaf het Oostnederlands plateau creëerde
diverse waterlopen ten oosten van Lichtenvoorde. Deze waterlopen zijn nu, na vergraving
bekend als de terrasrandbeken (Visserij beek, Wijenborgsbeek en de Vragenderbeek).
Deze waterlopen verdwenen diffuus in het moerassige middengebied en kwamen ter hoogte van
de lage plekken in de begraven stuwwal aan de oppervlakte. Bij Ruurlo en tussen Ruurlo en
't Zand ontstonden duidelijke waterlopen, de Baakse Beek en de Oude Hissinkbeek. Ook ter
hoogte van de Oosterwijkse Vloed ontstond een herkenbare waterloop. Dit water was afkomstig
van een diepe grondwaterstroming die onder de begraven stuwwal door aan de oppervlakte
komt. De Oosterwijkse Vloed waterde oorspronkelijk af in zuidoostelijke richting. Later is de
waterscheiding doorgraven en is de natte driehoek tussen Halle, Zelhem en Doetinchem aangesloten op de westwaarts gerichte afwatering.
Kaart 2.2: Interpretatie van oppervlaktewaterstelsel voor 1200

S
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Anno 1800
De deelstroomgebieden vôôr de aanleg van de Veengoot (omstreeks 1800) zijn weergegeven op
kaart 2.3. Niet alle deelgebieden die hun oorsprong vinden in de geomorfologie, hadden een
westwaarts georiënteerde afwatering. Ook vond afwatering plaats naar het noorden en het zuiden.
Kaart 2.3: Deelstroom gebieden anno 1800 (voor het graven van de Veengoot)

chtrhoek

-

7
Aaltensu Goo

Het deelstroomgebied van de Aaltense Goor is een laag en moerassig gebied, dat is ingeklemd
tussen de plateaurand in het oosten, de dekzandrug van Halle in het zuiden en het hogere oostelijke dekzandgebied van Harreveld en Lichtenvoorde in het westen. Dit deelstroomgebied
stroomde deels naar het zuiden, richting de Oude IJssel.
Het deelstroomgebied van de Lievelderbeek waterde af op liet veenmoeras in het centrum van
de Achterhoek (naar het noorden).
Het natte middengebied (Centraal Achterhoeks bekken) vormde een ander deelstroomgebied.
Hier werd veel water vastgehouden door afstroming vanaf de plateaurand en door kwelwater
vanuit de dekzandrug van Halle. Dit water stagneerde tegen de begraven stuwwal.
In de benedenloop zijn de volgende stroomgebieden te onderscheiden,- de Baakse Beek, Oude
Hissinkbeek, de Lindense Laak. de Oosterwijkse Vloed en de Wildenborch.
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Anno 1835
Het oppervlaktewatersysteem is met het graven van de Baakse Beek en de Veengoot in 1835
drastisch veranderd, zoals te zien is op kaart 2.4. De Veengoot is dwars door de begraven stuwwal en een aantal dekzandruggen heen gegraven, waardoor de afwatering veranderde.
Kaart 2.4: Oppervlaktewaterstelsel anno 1835

•

•
U

•

Anno 1900
Pas vanaf 1900 werden de woeste gronden grootscheeps ontgonnen als gevolg van de verdeling
van de markegronden. Agrariërs zetten de gronden om in landbouwgronden en de adel zette de
woeste gronden om in productiebossen. Nieuwe eigenaren gingen direct aan de slag en begonnen hun nieuwe land in cultuur te brengen en te ontwateren. Aan het begin van de ontginningen
kapte men bossen, waardoor wateroverlast ontstond. Men groef verbindingsgeultjes (laken) tussen de laagten.
Deze nieuwe waterlopen boden echter geen duurzame oplossing. Door de vele nieuwe sloten
kregen benedenstroomse gebieden steeds meer water te verwerken, terwijl de watergangen niet
de capaciteit hadden om dit zonder overlast af te voeren. Tot in de 20' eeuw werd deze vorm
van oppervlakkige ontginning voortgezet, waardoor ook de wateroverlast steeds meer toenam.
Anno 1950
Het gevolg van ontginnen was dat de bufferwerking van het moerassige middengebied sterk
afnam. Door de verminderde bufferwerking kreeg de Baakse Beek ook een onregelmatige
waterafvoer. Er moest iets gedaan worden om de wateroverlast onder controle te krijgen.
In een aantal verbeteringsrondes zijn werkzaamheden uitgevoerd ter verbetering van de afvoer
en ter verlaging van de grondwaterstanden (tabel 2.1).
Omdat men het water steeds beter ging beheersen heeft het stroomgebied van de Baakse Beek
zich economisch goed kunnen ontwikkelen. De landbouwproductie nam toe en werd steeds
grootschaliger.

•
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TabI 2 1 V rbAtArinaçrnndpç in hf trnnmabiad

Doel

Activiteiten

Ie verbeterings- Wateroverlast in de boven- •
loop tegengaan, vooral in
ronde
(1883-1910)
de zomer. Plannen zijn
•
echter nooit uitgevoerd

•
2e verbeterings- Zomer- en wintervloeden
ronde
tegengaan
(1920-1954)

Plan was een verkorting van 1435 meter
aan de bovenloop
Het plan was om kades langs de Veengoot op te werpen om het hoogwater te
keren
Verruiming stuwen bij Ruurlo, De
Wiersse, Vorden en Hackfort

Het plan was een vergroting van de afvoer door
vooral verbreding van de
bedding, niet verdieping

• Verbetering Baakse Beek (1926-1927)
• Verbetering Veengoot (1927-1930)
• Secundaire waterlopen tot 1940
• Doordat de watergangen te veel werden
uitgediept ontstond er verdroging (1932)

3e verbeterings- Verbetering afvoer
• Verbetering bovenloop Baakse Beek
Verlaging grondwaterstan- • Verbetering Veengoot
ronde
den
(1955-1980)
• Graven van koppelleidingen tussen de
Baakse Beek en de Veengoot (o.a. de
Van Heeckerenbeek)
• Eerste ruilverkaveling in het gebied bij
Zieuwent - Harreveld (1964)

2.4

Vergroten afvoercapaciteit

Rechttrekken van de
loop van de Baakse
Beek (1962)
Verdieping Veengoot
(1964)

Verbetering secundaire
waterlopen vanaf 1972

Huidige situatie

Gronduebruik
Karakteristiek in het stroomgebied is de afwisseling van oude cultuurlandschappen met kampen,
landgoederen, beekdalen en recenter ontgonnen veld- en broekgebieden. In de bosrijke gebieden
van de Graafschap valt het kleinschalige karakter op. In het middengebied tussen Lichtenvoorde
en Ruurlo is de openheid juist kenmerkend.
Het landschap wordt vooral hoog gewaardeerd vanwege de rust, de ruimte, de diversiteit en het
groene karakter. Het overwegend agrarische landschap kent verschillende natuurgebieden en
wordt veelvuldig gebruikt door toeristen en recreanten (kamperen, fietsen, wandelen etc).

U

Het agrarische grondgebruik is Vrij intensief. Op kaart 2.5 is het grondgebruik anno 2005 weergegeven. Ten opzichte van circa 1850 valt op dat de heidegronden (woeste gronden) allemaal
ontgonnen zijn ten behoeve van agrarisch gebruik. Het veenmoeras in het middengebied is zoveel mogelijk gedraineerd door water via de gegraven Veengoot en Baakse Beek zo snel mogelijk naar de IJssel af te voeren.
Het waterpeil in het middengebied is afgestemd op de landbouw. Er wordt uitgegaan van 1
meter drooglegging in de zomer en 1.20 m in de winter. In de zomer is het peil gereguleerd om
water vast te houden, in de winter is er voldoende neerslag, waardoor het peil lager mag zijn.
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Kaart 2.5: Grondgebruik anno 2005
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De Baakse Beek en de Veengoot hebben in ecologisch opzicht een grote potentie. Ze zijn aangewezen als ecologische verbindingszone met als basis Model Winde en Kamsalamander. Verder zijn in het stroomgebied een aantal natte natuurgebieden aangewezen als natte parels. Het
gaat om: Suideras, Kiefskamp-Vorden, Medler-Wiersse, Baak, Konijnendijk, Koolmansdijk
en

,

Oppervlaktewater
1-let oppervlaktewaterstelsel anno 2005 is in kaart 2.6 weergegeven. De beschrijving van het
huidige oppervlaktewaterstelsel begint bovenstrooms en eindigt benedenstrooms. Het oppervlaktewaterstelsel is een resultante van de bodemgesteldheid en het reliëf. De vele aanpassingen
in het oppervlaktewaterstelsel ten behoeve van de landbouw leidt tot knelpunten in het systeem,
zoals verdroging, versnelde afvoer, verslechterde waterkwaliteit, landschap en cultuurhistorie.
Vanuit het Oostnederlands plateau stromen de Vragenderbeek, Wijenborgsbeek en de Visserijbeek naar de Nieuwe Beek. De Nieuwe Beek vormt de verbinding tussen deze beken en de
Baakse Beek. De Lievelderbeek komt ten noorden van Lichtenvoorde uit in de Nieuwe Beek.
De Flierbeek stroomt ten zuiden van Lichtenvoorde in de Veengoot. Zo stromen de beken vanuit de terrasrand in de Baakse Beek en de Veengoot.
Via de Veengoot en de Baakse Beek wordt het oppervlaktewater efficiënt door het middengebied afgevoerd richting de IJssel. In het middengebied liggen de Baakse Beek en de Veengoot
als rechte waterwegen in het landschap.
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Kaart 2.6: Oppervlaktewaterstelsel anno 2005

1
.

In de jaren '60 is de Van Heeckerenbeek gegraven om de grote hoeveelheden water snel via de
Veengoot af te kunnen voeren. De waterverdeling tussen de Baakse Beek en de Veengoot is
hierdoor veranderd. Waar voorheen nog het meeste water via de Baakse Beek werd afgevoerd,
stroomt dit nu via de Van Heeckerenbeek de Veengoot in. De Veengoot is een gegraven watergang, die als een rechte streep in het landschap ligt met op plekken benedenstrooms een bodembreedte tot wel 11.70 meter.
Veel minder water stroomt nu noordelijk via de Baakse Beek door het besloten landgoederenlandschap. De waterverdeling tussen de Baakse Beek en de Veengoot wordt met verdeelwerken
gecontroleerd. Deze verdeelwerken voorkomen nu het droogvallen van de Baakse Beek. Aanvoerende waterlopen, zoals de Lindense Laak, die afwatert op de Veengoot en de kleinere beekjes bij de bovenloop, vallen in de zomer wel periodiek droog.
Stroomafwaarts van Vorden is een verdeelwerk, waar het water van de Veengoot en de Baakse
Beek samenkomen. Bij normale waterstanden stroomt het water via een verdeelwerk gedeeltelijk via het zuidelijk deel van de Baakse Beek en gedeeltelijk via het Stroomkanaal van Hackfort
(Groene Kanaal) naar de IJssel. Bij hoge lJsselstanden wordt het water allereerst via het
Stroomkanaal geleid, dat kades heeft en waar het peil kan worden opgezet, zodat het water ook
bij hoog water nog onder Vrij verval richting de IJssel kan stromen.
Bij hoge waterstanden kan het water naar de inundatiegebieden Boezem van Pardijs (ofwel
boezem van Hackfort), de Bakerwaard en de Baakse Overlaat stromen. De boezem van Pardijs
wordt vrijwel jaarlijks gebruikt voor extra waterberging, hoewel inundatie tot boven maaiveld
bij voorkeur wordt voorkomen. Bij verdere wateroverlast worden de beide andere gebieden ingezet als inundatiegebied.
Ten zuiden van Lochem ligt landgoed De Wildenborch. Begin 19e eeuw werd dit van oorsprong
natte moerasgebied naar de Berkel in het noorden toe ontwaterd via twee nieuwe watergangen,
de Barchemse Veengoot en de Wildenborchse Veengoot. Hiermee werd de omgeving van de
Wildenborch losgekoppeld van het stroomgebied van de Baakse Beek. Er is nog altijd een
hydrologische samenhang. Door de landbouwkundige ontwatering is er namelijk sprake van
verdroging van het landgoed De Wildenborch en op de noordflank van de Baakse Beek vanaf de
Evcrwenninkhoek tot de Wiersse en 't Medler.
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De deelstroomgebieden anno 2005 staan op kaart 2.7 weergegeven. Er is een groot verschil met
de deelstroomgebieden anno 1800. De deelstroomgebieden anno 2005 hebben een westwaarts
georiënteerde afwatering. Het water wordt zo snel en efficiënt via de Baakse Beek en de Veengoot naar de IJssel afgevoerd.
Kaart 2.7: Deelstroomgebieden anno 2005

De waterverdeling tussen de verschillende watergangen is weergegeven in kaart 2.8.
Kaart 2.8: Waterverdeling bij de debieten van IQ (m31s)
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Op dit moment bevinden zich erg veel stuwen en cascades in het watersysteem voor de waterverdeling. Op kaart 2.9 zijn de stuwen in het stroomgebied weergegeven.
Kaart 2.9: Stuwen en cascades in het stroomgebied
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Grondwater
De huidige grondwaterstromen zijn schematisch weergegeven op kaart 2.10 en 2.11. Het
grondwater stagneert op een tweetal plekken tegen de moeilijk doorlatende ondergrond, waardoor op diverse plekken de grondwaterafvoer geremd werd. Dit is het geval bij de verborgen
stuwwal, waardoor ten oosten van deze stuwwal het grondwater moeilijk wegstroomt.
Kaart 2.10: Grondwaterstromen
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Kaart 2.11: Dwarsprofiel grondwaterstromen
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De stagnatie van grondwaterstroming verklaart de natste gebieden, zoals het Aaltense Goor, het
Wolfersveen, bij de Lievelderbeek en De Wildenborch. Het grondwater had in het verleden
overloopmogelijkheden over de begraven stuwwal en door de dekzandruggen. Bij Ruurlo en
nabij de Oude Hissinkbeek stroomde het grondwater over de begraven stuwwal. Op plaatsen
met meer keien en grind in de dekzandruggen sijpelde het grondwater door dekzandruggen
heen. Op deze plekken werd het grondwater via het oppervlaktewater afgevoerd. Met de aanleg
van watergangen (vooral de Veengoot) door de dekzandrug en/of stuwwal lopen deze natte gebieden leeg, waardoor verdroging ontstaat.
De terrasrandbeken worden onder meer gevoed door 'lokaal' grondwater vanuit de dunne deklaag. Door het ondiepe keileemplateau aan de oostkant bij Winterswijk komt in de terrasrand
alleen ondiep grondwater voor dat snel wordt afgevoerd met als gevolg grote piekafvoeren bij
hevige neerslag.
Ter plekke van de dekzandruggen infiltreert het regenwater, dat op de overgang van dekzand
naar veen als kwel aan de oppervlakte komt. Vooral 's winters en in het voorjaar zorgen de dekzandruggen voor lokale kwel en infiltratiesystemen. Op deze punten zijn beken gegraven om de
akkers te bevloeien. De beken lopen evenwijdig aan de hoogtelijnen van de dekzandruggen.
Verder hier vandaan, in de venige moerassen, zijn later tijdens de ontginningen kleine afwateringskanaaltjes gegraven, de zogenaamde 'laken'.
Grondwatertrappen
Op kaart 2.12 en 2.13 is de verdeling aangegeven voor de grondwatertrappen IV, V, V", VI en
VII. De kenmerken van deze grondwatertrappen staan in tabel 2.2. Grondwatertrap VI en VII
geven de meest droge gronden aan, de grondwaterstand ligt hier het diepst onder maaiveld. Dit
betekent dat in de bodem van deze gronden de meeste ruimte is om water vast te houden.

1
1
1

•
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TabiI 2- 2- Qndrwhid nrnndwakrtrannn

Grondwatertrap
IV
V
VI
Vil

Gemiddeld laagste grondwaterstand
(cm beneden maaiveld)
80-120
>120
droger deel van V
>120
>160

Gemiddeld hoogste grondwaterstand
(cm beneden maaiveld)
>40
<40
droger deel van V
40-80
>80

Kaart 2.12: Grondwatertrappen VI en Vil
Leoenda

Kaart 2.13: Grondwatertrappen IV, Ven V*
Laendci
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Waterkwaliteit
Voor de waterkwaliteit geldt in het algemeen dat deze in de Veengoot beter is dan in de Baakse
Beek.
Op basis van het waterrapport 2002-2004 van het waterschap is bekend dat de zware metalen
koper en zink de kwaliteitsnormen volgens het Maximaal Toelaatbaar Risico (MTR) in het hele
stroomgebied overschrijden.
Het totale P-gehalte voldoet op de meeste meetpunten in het stroomgebied wel aan de kwaliteitsnorm, maar is in de Baakse Beek zelf op een aantal locaties nog te hoog.
Ook het gehalte stikstof is op de meeste plaatsen nog te hoog, maar de ontwikkeling hierin is
positief. Ten opzichte van beginjaren '80 zijnde N-gehalten op de meeste punten gehalveerd.
Het nitraatgehalte in de Vragenderbeek, de Lievelderbeek, de Visserijbeek en de Nieuwe Beek
is hoog. Dit hangt samen met de nalevering door hoge landbouwbemesting in het verleden en de
oppervlakkige afspoeling wegens ondiepe keileemlagen. Door deze diffuse belastingen kent de
Baakse Beek in de middenloop een hoge voedselrijkdom.
Het relatief schonere water van de Veengoot wordt bij de Van Heeckerenbeek gemengd met het
water van de Baakse Beek. Dit komt ten nadele van de waterkwaliteit van de Veengoot.
Het effluent van de RWZI's Lichtenvoorde en Ruurlo voldoet aan de lozingseisen volgens de
geldende vergunningen op basis van het Lozingenbesluit. De zuiveringsinstallaties hebben een
uitstoot die gemiddeld genomen onder de normgrens voor fostaat en stikstof ligt. Een aandachtspunt voor het effluent van RWZI Lichtenvoorde is het chioridegehalte veroorzaakt door
de lozende industrie uit Lichtenvoorde.
Beide RWZFs hebben een groot aandeel in de waterkwantiteit van de Baakse Beek, met name in
de drogere zomerperiode. Vandaar dat een goede effluentkwaliteit van deze installaties van
groot belang is voor de waterkwaliteit.

1

•
1

Pagina 21 van 42

Baakse Beek-Veengoof: Ontwikkelingen

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.

1
1
1
1
1
1
1
1
1
Pagina 22 van 42

1

Baakse Beek-Veengoot: Opgaven

3 Opgaven

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk worden de opgaven voor het stroomgebied geformuleerd op basis van de
analyse van het landschap en het watersysteern (hoofdstuk 2), maar ook op basis van het beleid
(3.2.) en de inventarisatie van kansen en knelpunten (3.1). De opgaven voor het stroomgebied
(3.4) vormen de basis voor de visie in hoofdstuk 4.

3.2

Huidig beleid

1-let huidige beleid voor het stroomgebied Baakse Beek-Veengoot bevat diverse thema's en doelen. In tabel 3.1 worden deze voor de (gebruiks-)functies in het gebied samengevat.
Tabel 3.1: Doelen vanuit het huidk,e beleid

Functie/ gebruik

Beleidsdoel

Waterkwantiteit

•

•
•
•
•
Waterkwaliteit

• Voldoen aan (regionale) normen voor waterkwaliteit en gewenste ecologische toe-

•
•
Landbouw

stand (KRW)
Voldoen aan de basisinspanning (reductie vuiluitstoot uit rioolstelsel) (NW4)
Streven naar vermindering van emissie vanuit diffuse bronnen (Toekomstagenda
Miilieu, WBP 2007-2010)

• Voldoende (schoon) water voor de grondgebonden landbouw (reconstructieplan)

•
•
•
Landschap

Realisatie van een veerkrachtiger watersysteem: vasthouden, bergen, afvoeren
(NBW, WHP3, WBP 2007-2010)
Voorkomen van wateroverlast (NBW, WBP 2007-2010)
Opstellen van het GGOR in het hele stroomgebied en uitwerken in maatregelen
(WHP3, WBP 2007-2010)
Grondwaterstanden in overeenstemming brengen met wensen landbouw en natuur
(reconstructieplan)
Duurzame inpassing grondwateronttrekking voor drinkwater (WHP3)

•

•

Toepassen zonering voor intensiverings-, extensivenngs- en verweven gebieden:
intensivering uitsluitend in centraal bekken; extensivering rondom landgoederen
(reconstructieplan)
Tegengaan verdroging en wateroverlast (reconstructieplan)
Voldoende ha beschikbare landbouwgrond handhaven (reconstructieplan)
Het karakteristieke landschap en de schaal van de Achterhoek behouden, versterken
door de relatie water-landschap meer zichtbaar te maken (reconstructieplan)
Terugbrengen van (de functie van) water op en nabij de landgoederen in De Graafschap (ontwerpstudie waterbeheer' in de landgoederenzone, Nationaal Landschap)
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Functie! gebruik

Beleidsdoel

Recreatie

•

Natte natuur

• Realiseren (robuuste) ecologische verbindingszone EVZ (Nota Ruimte, WHP3, WBP)
•
•

Ruimte bieden aan recreatie in en langs de watergangen, voorzover in eigendom bij
het waterschap. Scheppen van kansen voor recreatief medegebruik (Nota recreatief
medegebruik WRIJ)

Watergangen aangewezen met specifiek ecologische doelstelling (SED) inrichten
conform functie-eisen(WHP3, WBP 2007-2010)
Aanpak verdroging in de aangewezen TOP-gebieden (WBP 2007-2010)

Stedelijk gebied

• Droge voeten, veiligheid garanderen tegen overstroming (NWB, WHP3)

Onderhoud

• Betaalbaar houden en waar mogelijk extensiveren (WBP 2007-2010)

3.3

Kansen en knelpunten

Vanuit de analyse van het landschap en het watersysteem, de workshops met belanghebbenden
en gesprekken met het waterschap, zijn de belangrijkste kansen en knelpunten geformuleerd.
Deze zijn weergegeven op kaart 3.1 en in tabel 3.2.
Kaart 3.1: Knelpunten in het stroomgebied

Lecjendo
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Tabel 32: Kansen en knfiIohIntn

Waterkwantiteit

Knelpunten

Kansen

• Wateroverlast (vooral beneden-

• Water langer vasthouden (m.n. in

•
Waterkwaliteit

strooms), water wordt te snel afgevoerd
Drinkwatervoorziening uit grondwater is niet duurzaam (verdroging)

• Waterkwaliteit moet aan eisen van

•
•

middengebied), daarna bergen en
tenslotte afvoeren
Meer ruimte voor water
Meer sponswerking

• Aanscherpen generieke lozingseisen

KRW voldoen
Waterkwaliteit

• Verminderen uitstoot gemeentelijke

•
•

Landbouw

• Vochttekorten in de landbouw
(plaatselijk)

Landschap

• Sponswerking herstellen door drama-

ge en greppels te verwijderen, zonder
dat de landbouwgronden te nat worden

• Beken liggen als losse elementen in • Herstel van de bekenstructuur in oomhet landschap

Natte natuur

Cultuurhistorie

• An-verdrogingsmaafregelen
• Hydrologisch herstel

• Onvoldoende migraemogelijk-

• Stuwen verwijderen die niet nodig zijn

heden

• Verwevenheid tussen water en
geschiedenis van het gebied niet
meer zichtbaar

Recreatie

binae met landschap

• Verdroging van waterafhankelijke
natuur

Ecologische verbindingszone

riooloverstorten.
Verder verbeteren zuiveringsproces
RWZI Ruurlo en Lichtenvoorde
Vergroten van het zelfreinigend vermogen van het beeksysteem om
nalevering van fosfaten en nitraten op
de vangen.

•
•

voor het beheer van het waterpeil
Vistrappen aanleggen
Natuurvriendelijke oevers en zones
aanleggen

• Herstel watersysteem in relatie brengen met (cultuur)historle

• Moeilijk om direct van het watersys- • Meer recreatief medegebruik. Verhoteem te genieten, herkenbaarheid is
gering, weinig (extensieve)
gebruiksmogelijkheden

gen van de aantrekkelijkheid en belevingswaarde
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3.4

Opgaven
.

Op basis van het geformuleerde beleid en de kansen en knelpunten zijn voor het stroomgebied
Baakse Beek-Veengoot de volgende zeven opgaven geformuleerd. Deze opgaven vormen de
basis voor de visie en worden in hoofdstuk vier verder ingevuld.
Beperken wateroverlast en watertekorten (droogte)
Om in de Achterhoek de incidentele wateroverlast in de toekomst te beperken moet meer ruimte
voor water worden gecreëerd, ook in het stroomgebied Baakse Beek-Veengoot. De verwachting
is dat de neerslag als gevolg van klimaatveranderingen tot 2050 in extreme situaties met ongeveer 10 procent zal toenemen. De wateroverlast ontstaat dan vooral omdat het water versneld
wordt afgevoerd. Dit komt o.a. door de aanwezigheid van drainage, de aanleg van de Veengoot
en ruime dimensionering van watergangen, die bovendien veelal rechtgetrokken zijn. Deze
waterhuishoudkundige inrichting heeft samen met de aanwezige grondwateronttrekkingen
geleid tot grote verdroging van waterafhankelijke natuur en vochttekorten in de landbouw.
De mogelijkheden om de sponswerking van het watersysteem te verbeteren door water langer in
het regionale watersysteem vast te houden of te bergen zijn tot nu toe niet optimaal benut.
Verbetering betekent dat water langer wordt vastgehouden in de bodem of in het beekgebied.
Dit wordt bereikt door een minder intensieve en minder diepe ontwatering van het gebied en
meer ruimte voor tijdelijke opvang van water in ondiepe watergangen met brede oevers of op
het maaiveld.
Maatregelen die genomen kunnen worden zijn het dempen of verondiepen van de aanwezige
watergangen. Een aanvullende maatregel om piekafvoeren te reduceren is het geleidelijk vervangen van bestaande duikers door duikers met een kleinere diameter. Het grond- en oppervlaktewater wordt op deze manier minder snel afgevoerd.
De resultaten van de toetsing aan de landelijke normen voor regionale wateroverlast geven aan
op welke locaties de kansen op wateroverlast binnen de normen blijven danwel de normen overschrijden.
De opgave bestaat uit het voorkomen van wateroverlast en watertekorten door het water langer
vast te houden en te bergen in het stroomgebied.

Herstel verdroogde gebieden
Vanwege de toegenomen verdroging in de natte natuurgebieden binnen het stroomgebied is in
het Waterhuishoudingsplan Gelderland als doel gesteld om de hydrologische omstandigheden te
herstellen voor de volgende natte natuurgebieden: Suideras, Hackfort, Kiefskamp-Vorden,
Wiersse-Medler, Baak, Konijnendijk, Koolmansdijk en Lievelderveld. Dit kan enerzijds door
herstel van een duurzaam en veerkrachtig watersysteem (als opgave 1), ondersteund door een
natuurlijker inrichting. De natuurbeherende instanties en de eigenaren van de gronden zijn verantwoordelijk voor de inrichting. Het waterschap draagt bij door het aanpassen van het watersysteem.
Daarnaast zijn in 2006 door de provincie enkele gebieden aangewezen waar het bestrijden van
verdroging prioriteit heeft (TOP-gebieden). In het stroomgebied Baakse Beek-Veengoot gaat
het om de landgoederen Hackfort, Vorden, Medier, de Lindense Laak, delen van de Baakse
Beek en De Wildenborch.
De opgave is om door het verbeteren van de hydrologische omstandigheden hij te dragen aan
het herstel van deze landgoederen en natte natuurgebieden.

Pagina 26 van 42

Baakse Beek-Veengoot: Opgaven

Versterken van ecologische kwaliteiten
Diverse beken in het stroomgebied hebben een grote ecologische potentie. Daarom is aan de
Baakse Beek, de Lindense Laak en enkele terrasbeken bij Lichtenvoorde door de provincie de
functie 'specifieke ecologische doelstelling' (SED) toegekend. De Baakse Beek en Veengoot
zijn bovendien aangewezen als ecologische verbindingszones en deels als kerngebieden binnen
de (landelijke) ecologische hoofdstructuur. Het doel is dat deze beken onderdeel worden van
een robuuste verbinding tussen de Veluwe en Duitsland. Als basis voor de ontwikkeling van de
ecologische kwaliteiten dienen de modellen Winde en
Kamsalamander.
Model Winde bestaat uit een corridor met stapstenen. Her-

•
•
•
•
•
•

stel van stromende wateren staat centraal de beek of rivier
is de corridor. De stapstenen bieden plaats aan bijzondere
watermilieus, paaiplaatsen, etc. De complete waterfauna,
van eendagsvlieg tot ijsvogel, profiteert hiervan.
Model Winde geldt voor:
• Lievelderbeek
Baakse Beek, van Lichtenvoorde tot aan Ruurlo
Baakse Beek, van Wichrnond tot de uitmonding in de IJssel.

•
•

Model Kamsalamander bestaat uit een corridor met stapstenen, ingebed in een landschapszone.
'Natte' elementen, met name poelen, zijn essentieel. Behalve de kamsalamander kunnen ook
andere zeldzame amfibieën (heikikker, boomkikker, knoflookpad) en ringslang doelsoort zijn.
Dit model mikt op een herstel van kleinschaligheid, inclusief natte elementen. Daarmee is het
toepasbaar zowel in het rivierengebied als op de lage zandgronden. De kwaliteit van de natte
elementen is van groot belang, terwijl de 'droge' elementen zeer verschillend kunnen zijn.
Voor de volgende beektrajecten geldt naast model Winde
ook model Kamsalamander:
Veengoot, van Lichtenvoorde tot aan de Van Heeckerenbeek
Baakse Beek, van Lichtenvoorde tot aan de Van
Heeckerenbeek.

•
•

De hele benedenloop van de Baakse Beek (kerngebied van de ecologische hoofdstructuur) biedt
goede kansen voor de ontwikkeling van natuurwaarden doordat hier grondwater opwelt. De
Baakse Beek en de Lindense Laak lenen zich goed voor ontwikkeling van beekbegeleidende
bossen en herstel van de natuurlijke waterhuishouding. Hierbij wordt gezocht naar combinaties
met de andere opgaven uit deze visie.
Beschermde gebieden op grond van de Vogel- en Habitatrichtlijn komen in het stroomgebied
niet voor.
De opgave bestaat uit het scheppen en benutten van kansen voor het ontwikkelen van de beoogde ecologische kwaliteiten in het stroomgebied.
Verbeteren waterkwaliteit
De kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater wordt beïnvloed door diffuse bronnen en puntlozingen in het gebied zelf. Stikstof, fosfaat en zink komen in te hoge concentraties voor.
Belangrijke diffuse vervuiling wordt veroorzaakt door nalevering vanuit fosfaatrjke, bemeste
gronden en niet op de riolering aangesloten huishoudens. De puntbronnen bestaan voornamelijk
uit het effluent van de rioolwaterzuiveringsinstallaties Lichtenvoorde en Ruurlo en uit overstorten vanuit het gemeentelijk rioolwaterstelsel. De RWZI's hebben in de zomer een groot aandeel
in de waterkwantiteit van de Baakse Beek en beïnvloeden dan in hoge mate de waterkwaliteit.

u
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De opgave is om te zoeken naar verdere zuiveringsmogelijkheden en maatregelen aan de bron
om de waterkwaliteit van het oppervlaktewater te verbeteren.
Vergroten beleving water voor cultuurhistorie en recreatie
In de 'Ontwerpstudie waterbeheer' voor de landgoederenzone van de Baakse Beek (2007) worden kansen voor beekherstel gekoppeld aan kansen voor herstel van de landgoederen. Vrijwel
alle landgoederen in dit deelgebied hebben van oudsher een grote binding met water, bijvoorbeeld voor de verdediging van de landhuizen, de energievoorziening of de landbouw.
Tegenwoordig hebben de landgoederen te maken met verdroging en met een sterk afgenomen
zichtbaarheid van water. Het verbeteren van de watersystemen verstrekt de belevingswaarde van
de landgoederen en geeft daarmee ook een impuls aan de recreatieve waarde van deze landschappen.
Daarnaast geldt voor het hele stroomgebied Baakse Beek-Veengoot dat de mogelijkheden voor
kleinschalige recreatie op en langs het water, zoals wandelen, fietsen, varen, paardrijden en vissen, te weinig worden benut.
De opgave is om de belevingswaarde van het watersysteem te vergroten in combinatie met
kansen voor recreatief medegebruik en versterking van cultuurhistorie.
Veiligstellen drinkwatervoorziening
Voor een goede drinkwatervoorziening is het van belang dat de waterkwaliteit van grond- en
oppervlaktewater van voldoende kwaliteit is en dat verdroging wordt voorkomen. De verantwoordelijkheid voor een veilige drinkwatervoorziening ligt bij waterbedrijf Vitens en de provincie Gelderland. Het gaat o.a. om het duurzaam inpassen van de pompstations Vorden en
't Klooster. Het waterschap kan vooral een bijdrage leveren door verbetering van het oppervlaktewatersysteem. Dit gebeurt door het uitvoeren van bovengenoemde opgaven.
Onderhoudsarm watersysteem
Het huidige onderhoud van het watersysteem Baakse Beek-Veengoot is intensief te noemen met
2 tot 3 keer maaien per jaar.
In het waterbeheerplan 2007-2011 van het waterschap is aangegeven dat het streven is een
onderhoudsarm watersysteem te ontwikkelen. Het gaat om het realiseren en in stand houden van
een aantrekkelijke inrichting en beheer, afgestemd op het landschapstype en de gebruiksfunctie
van de wateren.
Uitgangspunten bij dit beheer en onderhoud zijn:
• Minimale ingrepen in natuurlijke processen
• Aansluiting bij de gebruiksfunctie van de watergang
Een doelmatige en efficiënte uitvoering
Afstemmen van het onderhoud op de gedragscode uit de Flora- en faunawet
Afstemmen van het beheer op de eventueel aanwezige cultuurhistorische en archeologische
waarden in of nabij de watergang.
De realisatie van de opgaven 1 tot en met 5 levert een bijdrage aan een onderhoudsarm watersysteem. Daarnaast is het gewenst om de watergangen waar geen specifieke eisen aan worden
gesteld op deze manier te beheren, zoals voorbeeld de Oosterwijkse Vloed.
De opgave is om voor het gehele stroomgebied een onderhoudsplan op te stellen gericht op
bovengenoemde uitgangspunten en het onderhoud op deze manier uit te voeren.
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4.1

Integrale visie

Inleiding

In het vorige hoofdstuk zijn de knelpunten, kansen en opgaven voor het watersysteem Baakse
Beek-Veengoot beschreven. In dit hoofdstuk staat de visie centraal, als eindbeeld voor de toekomst (4.2). De visie wordt uitgewerkt in maatregelenprogramma's per deelgebied (4.3), gekoppeld aan een uitvoeringsstrategie (4.4 en 4.5). De ingevoegde visiekaart illustreert wat er in het
stroomgebied moet gebeuren.
4.2

Toekomstvisie

In het jaar 2030 is het stroomgebied van de Baakse Beek-Veengoot veranderd van een sterk
gereguleerd en geprofileerd watersysteem in een natuurlijk ogend en gevarieerd bekenstelsel
waar het water weer de ruimte heeft om te meanderen. Heringerichte en herstelde beeklopen
versterken de karakteristieken en gebruiksfuncties van het landschap. Landgoederen, de landbouw, de natuur en de recreërende burger profiteren hiervan. In het stroomgebied wordt veel
water vastgehouden doordat de sponswerking van het gebied is hersteld.
Tot 2018 is een aantal doelstellingen op weg naar dit eindbeeld gerealiseerd. Het gaat om doelen
op het gebied van water vasthouden, bestrijden van verdroging, ecologische ontwikkeling, landgoedversterking en ondersteuning van recreatie. De invulling verschilt per deelgebied, zoals
hierna wordt beschreven. Deze deelgebieden zijn: de terrasrandzone ten oosten van Lichtenvoorde, het Centraal Achterhoeks bekken en de landgoederenzone benedenstrooms.
Kaart 4.1: Deelgebieden visie

u
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Terras rand:one

1

In het deelgebied van de terrasrandbeken en het Aaltense Goor wordt water langer vastgehouden. Rondom de Lievelder Beek staat de natuur centraal, door een combinatie van natuurontwikkeling en beekherstel.
De overige terrasrandbeken zijn permanent watervoerend met een slingerend karakter en gevarieerde oevers. Plaatselijk zijn retentiegebieden gerealiseerd waar het overtollige water tijdelijk
kan worden geborgen. De stuwen zijn verwijderd en eventueel vervangen door ondiepe bodemvallen.
De Zilverbeek en de watergangen ten zuiden daarvan stromen af via het Aaltense Goor. Het
Aaltense Goor heeft daarbij samen met het Zwarte Veen meer een moerasfunctie gekregen. De
Veengoot is in dit gebied aangepast aan de veranderde afvoersituatie.
Centraal Achtei -hoeks bekken

Het Achterhoeks bekken dat ligt tussen Lichtenvoorde en de Van Heeckerenbeek heeft vooral
een landbouwkundige functie. Vroeger werd het water hier lange tijd vastgehouden in en op de
bodem, het gebied was een spons in optima forma. Een deel van de spons is hersteld, doordat de
watergangen uit de landbouwgebieden met grondwatertrap VI en VII zoveel mogelijk zijn vervangen door ondiepe greppels en laagtes. Het Wolversveen heeft net als het Aaltense Goor
plaatselijk een moerasfunctie gekregen voor het vasthouden en bergen van water.
De Veengoot en de Baakse Beek zijn onderdeel geworden van een robuuste ecologische verbinding met een groot vermogen om water vast te houden en te bergen. De natuurlijke inrichting
als moeraslandbeken heeft als basis de ecologische modellen Kamsalamander en Winde. 1-let
waterpeil in de robuuste zone is vooral gericht op de omliggende landbouw.
Aangezien het water langer wordt vastgehouden hoeft het water vanuit de Baakse Beek niet
meer afgevoerd te worden via de Veengoot. Daardoor heeft de Van Heeckerenbeek haar functie
als hoofdwaterloop verloren. De beek is alleen nog in tijden van extreme wateroverlast beschikbaar voor het afvoeren van water en is daarmee een 'groene overlaat' geworden.
De waterkwaliteit van de Baakse Beek is goed, mede doordat het effluent van de RWZI's van
Lichtenvoorde en Ruurlo verder is gezuiverd. Bovendien zijn de overstorten uit rioolstelsels
nagenoeg passé en werpt het beleid van evenwichtsbemesting zijn vruchten af. Daarnaast is
door het vasthouden van water en de natuurlijke inrichting van de Baakse Beek en de Veengoot
de zelfreinigende werking vergroot. Dit alles heeft ertoe geleid dat het grondgebruik in het
stroomgebied nagenoeg geen nadelige effecten meer heeft op de waterkwaliteit.
Landgoederenzone

Het benedenstrooms deel van het stroomgebied Baakse Beek-Veengoot is een waterrijk landgoederen landschap. Binnen dit deelgebied zijn waar mogelijk de peilen verhoogd, waardoor de
natte situatie is hersteld. De beeklopen in het landschap zijn zichtbaarder, meanderend en met
stromend water. Ook de cultuurhistorische kwaliteiten van dit gebied zijn veel meer zichtbaar
geworden, wat tot uiting komt in het behoud en het benutten van historische elementen zoals
stuwen en watermolens. De landhuizen zijn omgeven door markante grachtpartijen met een goede waterkwaliteit. De laagtes in het landschap zijn ingericht als retentiegebieden, soms in combinatie met rabatbossen die periodiek overstromen. De afwatering van de omgeving van De
Wildenborch is teruggedrongen en weer gericht op de Baakse Beek. De omgeving van De Wildenborch heeft meer een moerasfunctie gekregen voor het vasthouden en bergen van water.
Door het benedenstroomse deel van de Veengoot wordt veel minder water afgevoerd. Daarom
zijn de stuwen verwijderd en is de Veengoot veranderd van een 'watersnelweg' in een meer
natuurvriendelijke watergang. De Lindense Laak stroomt weer af op de oude loop van de Baakse Beek en heeft een natuurvriendelijke inrichting. De Oosterwijkse Vloed heeft een aantrekkelijke inrichting gekregen en wordt onderhoudsarm beheerd.
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4.3

Programma per deelgebied

1

De toekomstvisie wordt gerealiseerd door het uitvoeren van maatregelenprogramma's per deelgebied. Een programma is een samenstel van thema's en maatregelen. Het is geen vaststaand
werkplan, maar een instrument om interne en externe samenhangen te versterken en om op kansen en lokale wensen en mogelijkheden in te spelen. De programma's vormen de basis voor
concrete projectplannen. Hieronder worden per deelstroomgebied de programma's toegelicht.

1

Terras randzone

1
R
1

•
1

1

•
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Het programma voor de terrasrandbeken is gericht op het vasthouden van water op de terrasrand
en het versterken van het natuurlijke karakter van de beken. Hierbij is de relatie met het landschap belangrijk.
Om dit te realiseren wordt in dit deelgebied ingezet op de volgende maatregelen:
• Vasthouden van water in de bodem en herstel sponswerking.
• Vertragen van de beekafvoer door het verlengen van de beekloop, onder andere door het
aanbrengen van een lichte meandering en herstel van oude beeklopen.
• Belevingswaarde van de beken versterken door een natuurlijke inrichting en het aanbrengen
van beekbegeleidende beplanting.
• Indien haalbaar stuwen en overlopen verwijderen en eventueel vervangen door een ondiepe
bodemval.
• Natuurlijke laagtes gebruiken als retentiegebied voor het vasthouden en bergen van water.
• Laten afstromen van de terrasrandbeken naar het Aaltense Goor en het Zwarte Veen. Hiermee kunnen piekafvoeren worden beperkt.
Meer specifiek gaat het om de volgende maatregelen:
• De Lievelderbeek inrichten met een natuurvriendelijk profiel aansluitend op het model

•
•
•
•

Het Lievelderbroek vernatten en inrichten als retentiegebied.
De Zilverbeek en de beken en watergangen ten zuiden daarvan weer naar het Aaltense Goor
en het Zwarte Veen laten afstromen.
Het Zwarte Veen verder vernatten door het verhogen van de grondwaterstand.
In het Aaltense Goor de ontwateringsbasis verhogen.

Centraal Achterhoeks bekken

R
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Het programma voor het Centraal Achterhoeks bekken is gericht op het realiseren van een
(robuuste) ecologische verbindingszone en het herstellen van de sponswerking. Verder zijn de
maatregelen er op gericht om het water door de Baakse Beek te laten stromen en niet door de
Van Heeckerenbeek.
Om dit te realiseren wordt ingezet op de volgende maatregelen:
• De ecologische kwaliteit en belevingswaarde van de Baakse Beek en Veengoot versterken
door inrichting volgens de modellen Winde en Kamsalamander. De verschijningsvorm gaat
hiermee richting een moeraslandbeek, met een smal zomerbed en een breed winterbed dat
meer of minder frequent overstroomd. De breedte van het winterbed varieert van minimaal
15 meter tot enkele honderden meters. Om dit te realiseren is grondverwerving noodzakelijk.
. Nagaan welke stuwen niet meer nodig zijn en deze verwijderen. Hoe meer maatregelen zijn
uitgevoerd bovenstrooms, hoe minder stuwen nodig zijn. Te handhaven stuwen vispasseerhaar maken.

1
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• In landbouwgebieden met grondwatertrap VI en VII water langer vasthouden door het ver ondiepen van watergangen en waar mogelijk omvormen naar een systeem van laagten en
greppels.
• In landbouwgebieden met grondwatertrap V of lager zoeken naar mogelijkheden om water
vast te houden door de ontwateringsbasis te verhogen, zonder de landbouw schade te berokkenen.
• Omvormen Van Heeckerenbeek tot groene overlaat. De hoeveelheid water die door de Van
Heeckerenbeeck stroomt is afhankelijk van de uitvoering van maatregelen bovenstrooms.
Afhankelijk van de hoeveelheid water in de Baakse beek en Veengoot wordt de waterstand
in de Van Heeckerenbeek aangepast. Op termijn ontstaat een groene overlaat.
• De laagst gelegen gronden in het Wolfersveen inrichten als moeras ten behoeve van vasthouden en bergen van water.
• De effluentkwaliteit van RWZI Lichtenvoorde afstemmen op de gebiedseigen waterkwaliteit, o.a. door het aanbrengen van een vierde zuiveringstrap.
• Vermindering van riooloverstorten door aanpassing gemeentelijke rioolstelsels.
Land.'oederenzo,ie
De landgoederenzone wordt gekenmerkt door een ingenieus systeem van beken, laken, rahatten,
vloedbeken en veengoten. In de Ontwerpstudie waterbeheer' voor de landgoederenzone Baakse
Beek (2007) is dit systeem in beeld gebracht en worden voor 19 landgoederen suggesties
gedaan hoe de wateropgaven vervuld kunnen worden. Ook is voor het stroomgebied van de
Lindense Laak- Hauer Laak in 2006 een concreet maatregelenplan opgesteld.
In de genoemde plannen wordt ingezet op de volgende maatregelen:
• Beekbegeleidende bossen weer laten overstromen door wallen tussen beek cii bos plaatselijk
te verwijderen.
• Herstel of aantakken van oude beeklopen.
• Herstel van oude lopen van laken in combinatie met oude kwelbossen om afvoer te vertragen en cultuurhistorie te herstellen.
• Bevloeiingssystemen en rabatbossen waar mogelijk herstellen en benutten voor waterberging.
• Stuwen die niet meer nodig zijn verwijderen en zo mogelijk vervangen door meandering.
• Te handhaven stuwen vispasseerhaar maken voor stromingsminnende vis, inclusief het
gemaal Baakse Beek voor vis uit de IJssel.
• De effluentkwaliteit van de RWZI Ruurlo verder afstemmen op de gebiedseigen waterkwaliteit.
• Vermindering van riooloverstorten door aanpassing gemeentelijke rioolstelsels.
• In landbouwgebieden met grondwatertrap VI en VII water langer vasthouden door het verontdiepen van watergangen en waar mogelijk omvormen tot een systeem van laagten en
greppels. Deze gebieden komen in de landgoederenzone overigens minder voor dan in het
Centraal Achterhoeks bekken.
• In landbouwgebieden met grondwatertrap V of lager zoeken naar mogelijkheden voor liet
vasthouden van water door de ontwateringsbasis te verhogen, zonder de landbouw schade te
berokkenen.
• Voor de Oosterwijkse vloed een onderhoudsbeheerplan opstellen gericht op het huidige
landbouwkundige gebruik, met een aantrekkelijke inrichting en onderhoudsarm beheer. De
mogelijkheden die het watersysteem heeft om water vast te houden optimaliseren.
• De relatie tussen De Wildenborch en het stroomgebied Baakse Beek herstellen ten behoeve
van de aan- en afvoer van water.
• De laagst gelegen gronden in de omgeving van De Wildenhorch inrichten als moeras om
daarmee de oorspronkelijke sponswerki ng te herstellen.
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4.4

Uitvoering algemeen

De uitvoering van deze visie vindt plaats door een programmatische aanpak. Dat betekent onder
andere dat er gelijktijdig wordt gewerkt aan het uitvoeren van projecten en het voorbereiden van
projecten.
Algemeen
De uitvoering van projecten hangt mede af van kansen en mogelijkheden die zich op een
bepaald moment in de deelgebieden voordoen. Wel zijn er enkele uitvoeringsaspecten die voor
het hele gebied gelden.
Gebiedsproces
In elk deelgebied wordt zoveel mogelijk gewerkt met een gebiedsproces, met als doel om in
discussie met betrokkenen uit de streek te komen tot uitwerking van de visie tot projecten. Het
gaat daarbij om het betrekken van o.a. burgers, aanwonenden, landbouwers, landgoedeigenaren,
belangenorganisaties en de gemeentebesturen.
.

.
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1

.
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Beleidsafteinming
Voor het hele stroomgebied is afstemming nodig met het beleid van de betrokken gemeenten en
de provincie Gelderland. Dit betreft o.a. de eventuele wijzigingen in functies binnen de ruimtelijke ordening (bestemmingsplan en streekplan), de invulling van de robuuste ecologische verbindingszone (EVZ), het grondwaterbeheer in combinatie met waterwinning, de invulling van
De Graafschap als Nationaal Landschap en de aanpak van gemeentelijke riooloverstorten. Daarnaast wordt in de uitwerking voor het stroomgebied Baakse Beek-Veengoot de aanpak van
enkele verdroogde gebieden (TOP-gebieden) opgenomen.
Financiering
De investeringen in de werkzaamheden aan de Baakse Beek-Veengoot zijn opgenomen in de
meerjareninvesteringsraming van het waterschap. Ook zijn deze opgenomen in de ILGprogrammering van de provincie Gelderland, van waaruit een deel van de kosten wordt vergoed.
Daarnaast wordt getracht voor specifieke deelprojecten aanvullende landelijke of Europese subsidies te verwerven. Het beschikbaar zijn van deze middelen is randvoorwaarde voor de uitvoering.
Grondverwerving
Als uitwerking van de visie wordt voor het hele stroomgebied een grondverwervingsplan opgesteld. Dit gebeurt in samenwerking met de provincie Gelderland en Bureau Beheer Landbouw gronden.
Relatie waterbeheer en andere gebruiksfuncties
Voor het hele stroomgebied wordt in samenspraak met de streek het gewenste grond- en oppervlaktewaterregime (GGOR) vastgesteld, waarin het grond- en oppervlaktewaterpeil wordt afgestemd op de (omliggende) gebruiksfuncties. Dit proces start in 2007. Het GGOR biedt de
waterhuishoudkundige basis voor het opstellen van concrete inrichtingsprojecten in de deelgebieden. In dit proces wordt ook de gebiedsspecifieke invulling van normen voor regionale
wateroverlast meegenomen.
Recreatief medegebruik
Om de mogelijkheden voor recreatief medegebruik te stimuleren wordt voor het hele stroomgebied een kader opgesteld. Passief medegebruik in de vonn van wandelen is in principe langs alle
beken mogelijk. De beken met andere soorten van actief medegebruik worden concreet benoemd (fietsen, kanoën, ruiters). Dit gebeurt mede in samenspraak met de georganiseerde recreatie in het stroomgebied.
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4.5

Uitvoering per deelgebied

Behalve de algemene aanpak geldt er per deelgebied een gebiedseigen invulling. Deze wordt
hieronder beschreven.
Terrasrandbeken zone
Bij de uitvoering voor dit gebied ligt de nadruk op het samen met betrokkenen concreter invullen van de integrale visie. Het waterschap heeft de kennis en medewerking nodig van grondeigenaren, gemeentebestuur en lokale organisaties om de terrasrandbeken in de gewenste richting te ontwikkelen. In dit gebied is grondverwerving en uitruil van stroken belangrijk, evenals
mogelijke wijzigingen in bestemmingsplannen. Kavelruil biedt naar verwachting voldoende
mogelijkheden.
Centraal Achterlioeks bekken
In dit gebied is samenspraak en samenwerking met de landbouw van groot belang. Vanuit de
integrale visie is substantiële grondverwerving noodzakelijk om de doelen te bereiken. Inzet van
herverkavelingsinstrumentarium biedt de mogelijkheid om verwerving en uitruil te laten
samengaan met verbetering van de verkaveling van de blijvende agrarische bedrijven. Verder
geldt in dit gebied een sterke nadruk op het benutten en versterken van ecologische potenties
langs de beken, vanwege de functie van (robuuste) ecologische verbindingszone.
De eerste concrete plannen zijn de vorming van een landgoed in combinatie met herinrichting
van één km Baakse Beek in de omgeving van Zieuwent, en een soortgelijk inrichtingsplan voor
twee kilometer Veengoot ten zuiden van Mariënvelde.
Landgoederenzone
De 'Ontwerpstudie waterbeheer' voor de landgoederenzone Baakse Beek vormt de basis voor
de aanpak in deze regio. Voor de uitwerking van de voorstellen in deze studie is nader overleg
met de landgoedeigenaren en -beheerders noodzakelijk. Mogelijk dat een gebiedsconvenant een
effectief instrument kan zijn voor het versterken van de samenwerking. In dit gebied is verder
met prioriteit een concrete uitwerking nodig van de, door de provincie aangewezen, verdroogde
gebieden (TOP-gebieden).
Het eerste concrete plan in dit gebied is de uitvoering van het maatregelenplan voor het deelstroomgebied Lindcnse Laak en Haller Laak.
4.6

Totale opgave

De totale opgave voor het uitwerken van de visie Baakse Beek-Veengoot is hier indicatief aangegeven. Tabel 4.1 toont enige kengetallen om een indruk te geven van waar het waterschap
samen met de betrokken partners voor staat. Als toelichting het volgende:
• In het gebied heeft 70 kilometer watergang de functie ecologische verbindingszone. Om dit
te realiseren moet langs de beken ca. 200 hectare grond aangekocht of geruild worden.
• In het gebied heeft 59 kilometer van de beken een SED-functie, waarvoor specifieke inrichtingseisen gelden.
• In het gebied kunnen uiteindelijk 109 stuwen worden verwijderd of (deels) vispasseerbaar
worden gemaakt.
• Voor het kleinschalig vasthouden en bergen van water wordt ca. 330 ha grond benut. Het
gaat veelal om (restanten van) vroegere broekbosjes, meestal laagliggende landbouwgrond,
die een gecombineerde water/natuur/landschapsfunctie krijgen.
• Voor het omvormen van de infrastructuur wordt een gebied van ca. 700 hectare benut. Dit
zijn gebieden met een grondwatertrap VI of VII. Omvormen van de bestaande infrastructuur
naar een systeem van greppels en natuurlijke laagten is hier gewenst, met behoud van het
huidige grondgebruik al dan niet in combinatie met kleinschalig vasthouden en bergen.
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• Voor het bieden van ruimte voor o.a. meandering en natuurvriendelijke oevers is ca. 200 ha
aan beekbegeleidende stroken nodig.
Tabel 4_ 1: Totale onaavA voor do Raaks Rk-Vønaoot

Deelgebieden

EVZ

SED

functie

functie

Aanpak
stuwen

Terrasrandbeken zone
Lievelderbeek
Terrasrandbeken

5 k

5 k

4 k

9 k

Verondiepen

Kleinschalig

in gebiedenmet Gt VI en
GtVII

vasthouden
en bergen

lOOha

10 ha
5 ha
(lOm breed)
l5ha
(lOm breed)

43

Centraal
Achterhooks

Beekbegeleidende stroken

300 ha

200 ha

bekken

Baakse Beek

14 km

Veengoot

16 km

Landgoederenzone

14 km

16

65 ha
(50 m breed)

11

70 ha
(50 m breed)

31 km

300 ha

Baakse Beek

18 km

23

Veengoot

13 km

12

Lindense
Laak
Totaal

25 ha
(15 m breed)
20 ha
(15 m breed)

4
70 km

59 km

109 stuks

100 ha

20 ha

700 ha

330 ha

200 ha

Het uitvoeren van deze opgave betekent herstel voor het watersysteem Baakse Beek-Veengoot
als geheel. Monitoring en evaluatie van o.a. waterkwaliteit en waterkwantiteit zullen op termijn
uitwijzen in welke omvang de gewenste veranderingen uiteindelijk zijn gerealiseerd.
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Bijlage: Deelnemers workshops

Aanwtrzk,pn 1e wnrkihnn

Dhr. T. Spek
Dhr. H. van Zandbrink
Dhr. B. van Til
Mw. C. van de Genuchten
Dhr. J.J.C. Busger op Vollenbroek
Dhr. L. Hahn
Dhr. P. Schut
Mw. L. Brouwer
Dhr. A. te Brake
Dhr. K. Vredeveld
Dhr. K. Baars
Dhr. Krajenbrink
Dhr. J. de Vegt
Mw. E. Rutting
Dhr. B. ten Brinke
Dhr. M. Heuvelmans
Dhr. J. Lenssen
Mw. L. Dik
Dhr. C. Vermulst
Mw. M. Laninga

Provincie Gelderland
Provincie Gelderland
Visstandbeheercom missie
Het Gelders Landschap
Stichting natuur in de Graafschap
Staatsbosbeheer
LTO-noord (Bronckhorst)
Gemeente Bronckhorst
Gemeente Oost Gelre
Natuurmonumenten
Natuurmonumenten
SLG
Vitens
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel
Grontmij
Grontmij
Grontmij

AanwA7kun 2e wnrkhnn

Dhr T. Spek
Dhr. B. van Til
Dhr. Bosman
Dhr L. Hahn
Dhr. P. Schut
Dhr. Krabbenberg
Klein Bnnke
Mw. L.Brouwer
Dhr. A. te Brake
Dhr. J.L. van Eijk
Dhr K. Vredeveld
Dhr. K. Baars
Dhr. Krajenbrink
Dhr. J. Huidink
Dhr. J. Driessen
Dhr. W.J. de Wilde
Dhr. J. Keurenijes
Dhr. Taken
Dhr. H. van Bleck
Dhr. J. Lenssen
Dhr. G. Houwers
Dhr. G. van der Mast
Dhr. B. ten Brinke

Provincie Gelderland
Visstandbeheerscommissie
Visstandbeheerscommissie
Staatsbosbeheer
LTO-Noord (Bronckhorst)
LTO-Noord (Oost Gelre)
LTO-noord (Berkelland)
Gemeente Bronckhorst
Gemeente Oost Gelre
Gemeente Berkelland
Natuurmonumenten
Natuurmonumenten
SLG
SLG
Vitens
GPG
GPG
IVN
Buro Schokland
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel
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Mw. C. Vermuist

Grontmij
Grontmij
Grontmij
Grontmij

Mw. L. Dik
Mw. M. Laninga
F. Pos
Aanweziaen Exnert Meotina

Dhr. G.J. Baaijeris
Dhr. van den Bergh
Dhr. Krajenbnnk
Dhr. T. Spek
Dhr. A. Stortelder
__________________________
Mw. M. Limbeek
Dhr. R. van der Veen
Dhr. T. Rosmalen
Dhr. J. Lenssen
Dhr. M. Heuvelmans
Dhr. B. ten Brinke
Dhr. R. Brinkhof
Dhr. R. Buitelaar
Dhr. T. Wendt

Gastmedewerkers RUG, Baaijens Advies
Gelders Genootschap
SLG
Provincie Geldeiland
Alterra
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel
Grontniij zuid
Grontmij west
Grontmij west

Mw. L. Dik

Grontmij oost

Mw. M. Laninga
Dhr. M. Maessen

Grontmij oost
Grontmij oost

Onderzoeker, adviseur
Cultuurhistorie
Eco-hydr000g
Gebiedscoordinatior Rijn en IJssel
Onderzoeker vegetatie, bos en landschapsecotogie
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel
Waterschap Rijn en IJssel
Adviseur ecologie
Adviseur hydrologie, SOBEK
Adviseur water, grondwaterdeskundige.
SIMGRO
Adviseur ruimtelijke ontwikkelingen,
projectleider
Adviseur ruimtelijke ontwikkelingen
Adviseur ecologie
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