dathetkan(biologischelandbouw,stteekproducten),maardepraktijk leertdatdeconsument slechtseengeringebereidheid toont
eenmeerprijs tebetalenendanalleenvoor
producren meteenaantoonbare meerwaarde
voorkwaliteit,gezondheid ofmilieu. Omdat
derelatieproduct-waterbeheerdoordeconsumenten nietherkendzalworden,biedt
meerprijs voorproducten geenperspectief
• metinkomen
'Blauwediensten'kunnen viahetinkomen wordenverrekend,maareenopslagop
hetinkomen zaldoordeNederlandseen
Europeseoverheden alsnelworden
beschouwdalsoneigenlijke inkomenssteun.
Detendens inhetEuropese landbouwbeleid
gaatlijntecht tegen inkomenssteun in. Los
daarvanzaldesamenlevingweinigbereidheid tonenomeenbeperktegroepondernemersuitovetheidsmiddelen testeunen.
• dienstverlening
Betalingvoordiensten ismogelijkvolgenshetsysteem 'voot-wat-hoort-wat'.
Zoalshierbovenbeschreven vergt afrekening
eenmarktgerichte benaderingmereenconcretevraageneenpassend aanbod.Geen
douceurtjes, maarzakelijke dienstverlening
tegeneeneerlijke prijs.
• viagrond
Omdatdienstenaangrond gekoppeld
zijn, kanvergoedingviadegrondprijs wordenverrekend.Ditgebeurtalbij waterbergingsgronden waardewaardedalingvoor
eenvastgesteldeperiodedoorhetwaterschapwordtafgekocht. Tenbehoevevan
landschapsbeheer indeveenweidegebieden
wordtgesprokenoverdeEuropese regeling
Landbouwmeteennatuurlijke handicap,
waarmeeeenhectarevergoeding kan worden
verrekend.Erzijn meerperspectieven, maat
verrekeningviagrond isbuitengewoon
complexengaatmetgevoeligheden gepaard.
Over'blauwediensten'wotdtveel
gepraat,geschrevenengestudeerd maarnog
weiniginpraktijkgebracht.Detijd isrijpom
deontwikkelingdoortezetten.Wijpleiten
ervoordeterm'blauwediensten'te reserverenvoorvormenvansamenwerking tussen
waterbeheerders engrondgebruikers waarbij
delaatsteneenwezenlijke,serieuze bijdrage
leverenaaneenbetet waterbeheer.Datvergt
eenconcreteaanpakengoedekaderswaarmeeafsprakenvoordelangetermijn kunnen
wordenvastgelegdmetgarantiesvoorbeide
kanten.'Blauwediensten'kunnen leidentot
eenintensieveresamenwerkingtussenboeren,burgersenregionaleoverheden.Zebiedenperspectiefvooteenefficiënter beheer
tegenlageremaatschappelijke kosten.Het
zoujammerzijndiekansentelatenliggen. •
Rob Hoekstra (CLM)
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Stedelijkwaterproject
Beek-Ubbergen
Veel5tedehjkwaterprojecten diezichbaserenoppretentieuzedoelenblijken indepraktijk moeilijk
uitvoerbaartezijn.InBeek-Ubber^cnishetwel^eluktmetveelimprovisatie,intensievegesprekken
enmaatwerk.
IndedorpenBeekenUbbergen voerden
develebeekjes aljaren hetwaterafnaarhet
rioolstelselenvetvolgensnaardezuivering.
Hetrioolstelselwasechtetdringend aanvervangingtoe.Daarnaast moestdegemeente
gaan nadenken ovethethalen vandebasisinspanning.Ookworsteldedegemeenteal
jaren metdetelkensterugkerende wateroverlast,metnamenahevigeregenval.
Eind 1997zijn degemeente Ubbergen,
deProvincieGelderland,WatetschapRivierenland (hettoenmalige poldetdistrict Groot
MaasenWaalenhetzuivetingsschapRivierenland)endeDienstLandelijkGebied,
begonnen meteenvootstudie naardekansrijkheid vaneeninregraleoplossingvande
diverseproblemenennaarmogelijke subsidies.Eind 1999warendebelangrijksre bijdragentoegezegdenbeslootdegemeenteraaddoortegaanmethetptoject datde
naam'Waterwerkt!'kreeg.Deleidingvan
hetproject lagbijRoyalHaskoning.
Debelangrijkste doelenwarenhetvoorkomenvandeafvoer vanschoonwatetvan
debekennaardewatetzuiveringenhetvoorkomenvanwateroverlastindegemeente.

Aanlegvaneenvistrap.

Naasthetaanpassenvanderioleringkonhet
watetindeomgevingopveelmanieren
gebruikt worden,zoalsdeontwikkelingvan
natuut,hetbepetkenvan milieuverontreiniging,herbesttijden vanverdrogingdoor
infiltratie envetbeterdeafwatering, hetvergrotenvanrecreatieveaantrekkingskracht en
delandschappelijke ensredelijke verfraaiing.
Delatwerddoordegemeente meteen
hooggelegd:maatwerk,eenintegraleaanpak,eengrotebetrokkenheid vandeburgers
entoepassingvandemoderne watetbeheetptincipes.DitbetekendedatdedotpenBeek
enUbbergengrotendeelsopdekopmoesten,
datvelebronnetjes vanhettiool afgekoppeld
moesten wordenendatgoedkeuringvan
particulieren nodigwasomaanregenpijpen
tezagenenvoorzieningenintuinen aante
leggen.
Dewerkzaamhedenbegonnenopde
sruwwalbijNijmegen eneindigdeninde
laaggelegenpolder.Departiculiere bronnen
opdestuwwalzijn vanhetrioolafgekoppeld
ennaardebestaandebekengeleid.Ookde
woningenendewegenzijngrotendeels afgekoppeld.Zoveelmogelijk watetwordtweer

'Groenebeek'inhetuiterwaardmgebieàmBeek.
teruggebracht indegrond.Sommigebewonershebbenzelfvoorzieningen aangelegd.
InhetdorpBeekstaan stenen beken,
geïntegreerd inhetstraatprofiel. Om het
beekwaterzichtbaar tehouden,zijn de
bekenopgeleidmeteenspeciale waterdichte
mortel.Omdebeekloopteaccentueren zijn
'waterspiegels'enfonteinen aangebracht.
Ookstroomt door het dorpeen'groene'
beek.Hierbij isdenatuurlijke situatie met
natuurvriendelijke oeversen sedimenttransportzoveelmogelijk nagestreefd, wataantrekkelijk isvoorspecifieke beekfauna.
Hetwatervandebeekenhet afgekoppelderegenwater inhetdorpzijn niet
gescheiden.Dezekeuzeisgemaakt na onderzoeknaardemetaalgehalten.Deverdunningsfactor bleekzohoogdat overschrijding
vandeMTR-normen in oppervlakrewater
nietoptrad.Voordathet beekwater inde
benedenstroomse hoofdwatergang stroomt,
wordtalsnoggefilterd via verschillende
bodempassages.
Achterderiooloverstorten dienietkondenwordengesaneerd,staan helofytenfilters.
Eénervanisgeïntegreerd indebestaande
schaatsvijver.Deanderevallendroog,waardoorstank-enmuggenoverlastzoveelmogelijkvoorkomenworden.Meteen verblijftijd
vandrietotvijfdageninhet helofytenfilter
wordenstikstofenfosfaat inhetwatermet
nameinhetgroeiseizoensterkgereduceerd.
Directbenedenstrooms vandedorpen
liggen inmiddels nieuwenatuurgebieden of
ecologischeverbindingszones.BijUbbergen
loopteennieuwe'groene'beek.ViahetHollandsch-Duitsch gemaalenviaeen vistrap
watertdezeafopdeWaal.Hetbeekje meandertveelaloverparticuliere terreinen enis
aangelegd met kleine,eenvoudige kunstwer-

ken(aquaduct,bruggen,vistrappen en stuwen).Indeverbindingszone Beekliggen
meerdere'groene'beken.Het waterinde
oost-westverbinding(langsdeA325)wordt
afgevoerd viadePoldervanBeek.Doorwildroostersendassentunnels kunnen amfibieënendassen migreren tussendestuwwal
endeuiterwaarden vandeGeldersePoort.
DePoldervanBeek,gelegen tussen beide
dorpskernen, isvanoudsher een kwelgebied
enheeft inhetproject eenecologische functiegekregen,incombinatie met kleinschalig
agrarischgrondgebruik. Langshetgebied
loopteenhoofdwatergang meteen natuurvriendelijke oever.Benedenstrooms van het
gebied ligteenspeciaalontworpen vistrap,
tevensregelbarestuw.Dooreen gefaseerde
peilopzet(wenspeil:maximaal 80centimeter
hogerdanhethuidigepeil)indePoldervan
Beekwordtgetracht denattenatuur in het
gebiedgeleidelijk teherstellen.In dit
natuurgebied wordthetwater vanuit het
stedelijk gebiedgebufferd, waardoorgeen
versneldeafvoer naar hetregionaal watersysteem plaatsvindt.
Belangrijk aspectvoorhetslagenvan het
project wasdezeeruitgebreide communicatiemetdeburgersendebetrokken partijen.
Omdepartijen zelftelaten bijdragen aande
juisteoplossingzijn allepartijen gevraagd
actiefdeeltenemen aanhetproces.Inde
stuurgroep hebbendebestuurders vansubsidieverstrekkersgezamenlijk hun politieke
enbestuurlijke wiluitgesproken dit project
succesvolaantepakken.Deklankbordgroep
bestond uit inwonersvandedorpen.

Resultaten
Vanhet totaleverhardeoppervlakopde
stuwwal,wegen,huizenenterrassenisna
'Waterwerkt!'70procentafgekoppeld, zijn
viernieuweaquatische ecologische verbindingszonesenkilometers'groeneen stenen
beken'aangelegd.Indekomendejaren verwachtdegemeente dat meerbewoners hun
woningzullen afkoppelen.
Voorhetproject isveelonderzoeken
studieverricht.Deomwonenden waren met
namebezorgd overmogelijke (grond)wateroverlastlangsdebekenenindedirecte
omgevingvanhet natuurgebied.Monitoringvanonderanderedegrondwaterstandenisdanooknoodzakelijk. Voorafgaand
aandeuitvoeringvandewerkzaamhedenis
denulsituatievastgelegd,zodatde effecten
vandemaatregelen kunnen worden waargenomen.Hetwaterschap heeft samen met
degemeenteenprovincieeen uitgebreid
monitoringsplan opgesteldvoordekomendenegenjaar.Hierinzijn naastdegrondwaterstanden ookde (oversrortjdebieten,
waterkwaliteit, macrofauna, vegetatieende

Een'stenenbeek'dooreenprive'-tuininUbbergen.
werkingvandenieuwe voorzieningen
opgenomen.Elkedriejaar wordt het monitoringsplangeëvalueerd.Afhankelijk vande
monitoringsresukatenwordt bijgestuurd.

Beheer en onderhoud
Hetwaterschapendegemeente hebben
afspraken gemaakt overherbeheerenhet
onderhoud vandenieuwevoorzieningen in
degemeenteUbbergen.Bijna dagelijks
wordt onderhoud gepleegd.Om bijvoorbeeldverstoppingen tevoorkomen wordt bij
deroostersvoorduikersen instroomkolken
continu bladenandervuilverwijderd. Bij
calamiteiten envorstkunnen debron-en
afkoppelwatersporen doormiddelvan
afsluiters viaherbestaanderioolstelsel wordenafgevoerd. Ditdagelijkse onderhoud
doordeafdeling openbarewerkenheeft een
preventieveuitstralingnaardeburgers.

Financiering
Definanciering vanhetprojecr was
gecompliceerd.Negenpartijen, variërend
vanhetlokalePlatform Toerismetotde
EuropeseUnie,leverdeneenbijdrage aan het
totalebudget vanruim3,8 miljoen euro.
Omdat veelsubsidies opmaatregelen zijn
gericht ennietoptebehalendoelen,ontstond indestuurgroepaanvankelijk spanningoverdebestedingen.
Terondersteuning vande besluitvormingiseenzogeheten schuifhulp ontwikkeld.Metbehulpvaneenmatrix van30deelactiviteiten ennegensubsidiestromen isde
financiële situatie steeds inzichtelijk
gemaakt.Ookinanderegemeenren in
Nederland biedtdezemethode mogelijkheden.Hetsaldovanhet totaleproject is,ten
opzichtevandeoorspronkelijke begroting,
positief Vandatsaldoisuiteindelijk een
waterspeelplaats voordeBeeksekinderen
gerealiseerd, f
MarcoArts enMarnixde Vriend
(Royal Haskoning)
Marjolein Reijnierse
(Waterschap Rivierenland)
Henny Kempen
(Provincie Gelderland)
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