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Oevers Deurzerdiep
echt natuurvriendelijk
Deaanlegvannatuurvriendelijke oeversisin
Nederland eenpopulairemaarregelomherecologischJuncrionerenvanwatergangenteverbeteren.Inhoeverredemaarregelookecologisch
rendementoplevert, LSechternietaltijdduidelijk.Onderzoekhiernaarmoetnietalleendaaroverin/onnatiegeven,maarookoverhetonderhoudvandeoevers. Inhetbeheersgebiedvan
WaterschapHunzcenAas 15 mhetkadervan
eena/studeeronderzoekhetecologischeejfect
bepaaldvandeaanlegvan natuurvriendelijke
oeversuthetDeurzerdiep(stroomgebiedDrentse
Aa].Opbasisvan bestaandeonderzoeksmerhodiekeniseengeautomatiseerd beoordelingssysteemontwikkeld.
HetDeurzerdiep iseen gekanaliseerde
middenloop inhetstroomgebied vande
DrentseAa. In 1996zijn hier natuurvriendelijkeoeversaangelegd.Hetbeektraject, dat
zichopvijfkilometer tenzuidoosten van
Assenbevindt,isin 1997overeenlengtevan
400meteraanéénkant natuurvriendelijk
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ingericht.Doelhiervan washetcreërenvan
eenzonewaarin oever-enwaterplanten en
bijbehorende fauna zichoptimaal kunnen
ontwikkelen.Indemeestegevallen wordt
gestreefd naareenoeverdieeengeschikte
biotoopbiedtaanmeerderesoorten.In het
gevalvanherDeurzerdiep ismet ditdoeleen
plas-dtaszoneaangelegd.Dit iseentalud dat
gelijk metofondetdewaterspiegelligten
eenwatetlaagtot 15à20cmheeft enperiodiekkandroogvallen. Eenbelangrijkdoelis
desnellereontwikkelingvandeoevervegetatie.Voordezeingreep isdesteileoeverweg
gegraven,waardoordevochtgradiënt isvergroot.
HetvootmaligeZuiveringsschap Drentheheeft nadetealisatievandeoeveteen
monitotingsprogrammagestatt omdeecologischeeffecten vandemaattegel tevolgen.
Nadewaterschapsfusie in 2000heeft WatetschapHunzeenAa'sdemonitotingvoortgezet.Hietbij isgekeken naarwater- enoeverplanten, waterinsecten enwaterkwaliteit.De
resultaten worden niet alleengebruikt voor
hetbeoordelen vandeeffecten van het
natuutviiendelijk inrichten vandeoevers.
Zedienen ookalsbasisvoothetgevenvan
adviezen voothetondethoud, dat uitwerkingkrijgt ineenondethoudsbeheersplan.

Beoordelingsmethode
Bijdeopzetvandeevaluatieisetvan
uitgegaan datdeoeversworden beoordeeld
opbasisvanveranderingin natuurkwaliteit.
Ineetsteinstantie isondetzochtwelke
bestaande beoordelingsmethoden voothandenzijn. Hetblijktdatdemeesteinomloop
zijnde methodengebruik maken vanstreefenreferentiebeelden. Ditbetekent dateen
theoretische situatie wordt beschteven
waarmeemendehuidigesituatie vergelijkt.
Dezemethode heeft alsnadeeldatdekeuze
vanhet referentiebeeld arbitrair isen afhankelijk vandeabiotische omstandigheden
waaibinnen deoeverzichbevindt.Om,
ongeacht desituatie,oevetstekunnen vergelijken isgekozenvooreenmeetlatmethode.
Eenmeetlatgeeft een natuurwaardering
opbasisvandenatuurwaarde van individuelesoortenenhun matevanvootkomen.In
eersteinstantie wordr hierbij aan iedere
soorteennatuurwaarde gegevenopbasis
vanzeldzaamheid, kenmerkendheid en
kwetsbaarheid. Hetwaarderen vandezekenmerken isuirgevoerd opbasisvan bestaande
waarderingen.Dezezijn onder andere ontleendaandemethode voorvegetatiebeootdelingdiedePtovincieGeldetland gebruikt
enhetNatuurcompendium vanhet Milieu-
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Beoordelingnatuurwaardeopbasisvanlibellen.

enNatuurplanbureau. Denatuurwaarde
vaneengebied, inditgevaleenoevet,wordt
bepaalddoordesomvande afzonderlijke
natuurwaaiden,gecotrigeerdmeteen factot
voordematewaarin desoort voorkomt.
Afhankelijk vandewensenen mogelijkheden kunnen verschillendegroepenorganismenalslibellen,macrofauna, vegetatieen
vlindets meegenomen wotden indebeoordeling.
Demeetlatmethode isdoorzijn opzet
eenvoudig teautomatiseren. Indeanalyse
wordendegegevens vandegeïnventariseerdeoeververgelekenmet dereedsvastgelegde
informatie ovetsoorten.Deonderzoeksgegevensworden overzichtelijk in tabellen weergegeven.Opdezemanier iszeersneleenvelband teleggen tussenderesultaten ende
gegevenswaaropzegebaseerd zijn.De
methode biedt mogelijkheden omverschillendesoortenoevets,ookmet velschillende
abiotischepatametets,metelkaat tevergelijken.Hetsysteem iszoopgezetdat eenbeeld
gegevenwordtoverontwikkelingen in
ruimte,maarookintijd.Vootdeanalysevan
het project Deurzerdiep isgebruikgemaakt
vandesoottgroepen vissen,vegetatie,
mactofauna, vlindersenlibellen.Indegrafiek isdeuitkomst tezienvandeanalyse
vootdegroeplibellen.
Uitdegrafiek blijkt datde natuurwaardehethoogstscoortbij de heringerichte
oevers.Dereferentielocatie 'DeAanleg'
blijft duidelijk achter.Vootdeoeverplanten
blijkt het landgebruik inhet aanliggende
petcelenmogelijkeenbepalendedanwel
beperkende factor tezijn voordeoeverontwikkeling.Opdelocatiewaarbij het achterliggendeperceelalsnatuurgebied wordt
beheerd,vinden werelatiefmeet beekdalkenmerkendesoorren,zoalsdegrotetatelaat
enruwwalstro.
Opbasisvandeuitkomsten komt het

watetschap totdeconclusiedatdeecologischekwaliteit vandeoeversde afgelopen
jaten verder istoegenomen.Metnamede
vegetatie-ontwikkeling endeaanwezigheid
vanlibellenenvlindersscoorthoog. Hierbij
iseenvergelijkinggemaakt meteenstandaard ingerichte enonderhouden oevereen
paar kilometer stroomafwaarts. Deaanwezigheid vansnoekenpalinggeeft deindicatiedat deoeversookgeschiktzijn vootvissoottenmeteenvoorkeurvoor plantenrijke
omgeving.
Demethode blijktgoedtewetken inde
beootdelingvandenatuutwaarde/ natuutvriendelijkheid vanoeverslangsgekanaliseerdebeektrajecten. Vootdelenzijn onder
anderedegebruiksvriendelijkheid ende
snelheid waarmeeeenbruikbaar resultaat
verktegen kanworden.Devetwachtingis
datdezemethode ookbruikbaar isvoor
oeverslangsandere watertypen.
Omdenatuurwaarde verder tevetstetkenisonderanderedeaanbevelinggedaan
ombij het beheetenondethoudvan het
Deutzerdiep testtevennaarmeerheterogeniteit indeoevetsendaatmeeeengrotere
diversiteit indeflora- en faunagemeenschap.Het ondethoud dient hiervoor gefaseerdtewotden uitgevoerd.Dit betekent
concteetdat nietdeheleoevettegelijk wordt
gemaaidendat het maaiselwordt afgevoerd.
Dit laatsteomzoveelmogelijk voedingstoffenaftekunnen voeten, f
'Evaluatienatuurvriendelijke oeversDeurzerdiep.
Ontwikkelingvaneenmethodeomnatuurvriendelijkeoeverstebeoordelen'.IwandeVries(2004).
InopdrachtvanWaterschapHunzeenAas.
Voormeerinformatie:IwandeVries
06462206y9,JeroenMeeuseenHerman
Warnungen(WaterschapHunzeenAas)
(0598)691,605/6916op.

Deinspraakterinijn voordePlanologische
KernBeslissingRuimtevoordeRivierisafgelopen.HetIrispraakpuntVerkeerenWaterstaat
ontving tussen ïjunienzj augustuszo'n1500
reacties.
Methetptoject Ruimte vootdeRivier
wilhet kabinet eenduutzame oplossingbieden tegendreigende hoogwatetstanden. Het
ptoject omvatmaatregelen langsdeRijn,
Waal/Metwede,Neder-Rijn/Lek, IJssel,BetgscheMaas/AmerenVolkerak-Zoommeer(zie
ookH 2 0nummer 8,pagina4).Hoofddoelstellingishetverbeteren vandeveiligheid
vanhettivierengebied dooihet watet meer
ruimte tegeven.Het kabinet heeft ruim
tweemiljard eurouitgettokkenvootuitvoering van maatregelen.
VolgenshetInsptaakpunt ishet aantal
binnengekomenreactiesaandelage kant
vergelekenmet anderegroteprojecten.Van
deciica 1500reactieszijn vetuit demeeste
gelicht tegen dehoogwatetgeullangsde
IJsseltussenVeessenenWapenveld.Over
dezemaatregel ontvinghet Inspraakpunt
VetkeetenWatetstaattuim 800gelijkluidendeblieven.Opdebestuuisveigadeiingvan
WatetschapVeluweageetdenzo'n200boze
boeren tegen deaanlegvandenevengeul.Zij
zouden daatdoot tussenvelschillende dijken
inineensoort badkuipkometezitten.HoeweldijkgiaafVetwolfpersoonlijk vootde
hoogwatetgeul is,heeft hij inmiddelsstaatssecretarisSchultzvanHaegen laten weten
datwaterschapVeluwedeaanlegnu toch
afwijst. Verderkwamenenkele tientallen
reactiesbinnen oveidedijkvetleggingen bij
LiendenenLent.
Deprojectorganisatie zalindekomende
wekendeteacties inventariseren enbeooidelen.Opbasisdaatvanwotdt bekeken ofer
eenredenisomdePlanologischeKetnBeslissingoponderdelen aan tepassen. Daatbij
weegtookhetoordeelvanbetrokkenregionaleoveihedenmee.Staatssecretaris Schultz
VanHaegenzaldekomendewekeninWageningen,GotinchemenZutphen bestuuilijk
ovetlegvoeten.
Afhankelijk vaneventuele aanpassingen
wotdt het kabinetsbesluit opzijn vroegst
rond dejaaiwisselingveiwacht. «f
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