SLEUTELFACTOREN STOWA SLAAN BRUG
TUSSEN KRW-DOELEN EN KRW-MAATREGELEN
De maatregelen in de tweede generatie stroomgebiedsbeheerplannen
ebi
(sgbp’s 2015-2021) zijn volgens het Planbureau voor
de Leefomgeving (PBL) bij lange na niet voldoende
nde om de geformuleerde ecologische KRW-einddoelen voor 2027 te halen.
Dit blijkt uit een ex ante evaluatie van het PBL. Vo
Volgens Bas van der Wal van STOWA liggen de oorzaken zowel in de wijze
eerd als in het type maatregelen dat waterbeheerders nemen. De ecologische
waarop de doelen in het verleden zijn geformuleerd,
sleutelfactoren van STOWA verkleinen het verschil
de doelen en de werkelijk te realiseren ecologische waterkwaliteit.
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DI JKBEZWI JKPROEF LEENDERT DE BOER SPOLDER :

MEER TE WETEN KOMEN OVER
WERKELIJKE STERKTE VEENDIJKEN
In de Leendert de Boerspolder van het hoogheemraadschap
van Rijnland zijn de afgelopen maanden voorbereidingen
getroffen voor een unieke proef waarbij een dijk op venige
ondergrond gecontroleerd gaat bezwijken. Het hoogtepunt
van de proef, het bezwijken van de veendijk, vond in de
eerste helft van oktober plaats.
De afgelopen jaren vond al het nodige onderzoek plaats
naar de sterkte en faalmechanismen van veendijken.
Inmiddels zijn de eerste
te drie
dr sleutelfactoren voor stil-

Aanleiding vormde onder meer de doorbraak van een

delij zo ver uitgewerkt, dat ze
staande wateren inhoudelijk

veenkade bij Wilnis, in 2003. Er zijn echter nog altijd veel

sch gebruik bij het uitvoeren van
geschikt zijn voor praktisch
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van waterschappen en adviesbureaus.
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andere sleutelfactoren wordt
gewerkt.
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enkele experts inmiddels tien
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waaronder afvoerdynamiek
ndw
(variatie in afvoer), grondwater,
belasting met organische
stoffen en nutriënten,, tox
toxiciteit en bufferzone. Er is een
d waarin
wa
document opgesteld
alle sleutelfactoren worden
gelich Dit document ligt nu ter visie bij
toegelicht.
w
waterbeheerders en diverse platforms.
De verkregen feedback verwerken we
in een deﬁnitief rapport, en op basis

Joost Bunsma (m.) en dijkgraaf Gerard Doornbos krijgen uitleg over de proef.

daarvan gaan we een vervolgroute
uitstippelen. Het doel is dat de uit-
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gewerkte sleutelfactoren voor beide

De verwachting is dat met de uitkomsten van de dijkbe-

type wateren klaar zijn voordat de

zwijkproef in de Leendert de Boerspolder de rekenmodel-

waterbeheerders starten met het

len voor het bepalen van de sterkte van veendijken kun-

opstellen van de derde generatie stroom-

nen worden aangescherpt. Dat leidt er naar verwachting

gebiedsbeheerplannen in 2019.’

toe dat dit soort dijken minder snel worden afgekeurd en
de kosten voor beheer en versterking omlaag kunnen,

MEER WE TEN?

met behoud van de veiligheid. De huidige modellen gaan

Wilt u meer weten over ecologische sleutelfactoren in het alge-

uit van conservatieve aannames, juist om aan de veilige

meen, dan verwijzen we u graag naar de STOWA-uitgave

kant te zitten bij de beoordeling of ze voldoen aan de

‘Ecologische Sleutelfactoren, begrip van het watersysteem als basis

vastgestelde veiligheidsnormen.

voor beslissingen’ (2014-19). In dit rapport wordt het denkkader
van de ESF’en toegelicht aan de hand van illustraties en voorbeel-

De Leendert de Boerspolder is een kleine polder (6 hec-

den. In STOWA-rapport 2015-17 wordt meer in detail ingegaan op

tare) ten zuiden van de Haarlemmermeer. Het hoogheem-

de eerste drie sleutelfactoren, de sleutelfactoren die betrekking

raadschap van Rijnland kocht de polder aan om gedempt

hebben op de beoordeling van de eutroﬁëringstoestand. U kunt de

boezemwater te compenseren en tegelijkertijd nieuwe

rapporten downloaden vanaf stowa.nl | Publicaties. Op de

waternatuur te creëren. Rijnland stelde in dit verband de

onlangs vernieuwde en geactualiseerde themasite van het kennis-

veendijk beschikbaar voor deze proef.

programma Watermozaïek (www.watermozaiek.stowa.nl) vindt u
ook meer informatie over de sleutelfactoren.
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Meer weten? Kijk op www.leendertdeboerspolder.nl
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