ACTUALITEIT

Natuurvriendelijke
oevers worden gewone
oevers
Oevershebben,alsovergang tussen landenwater,veelbelangrijkeJuncties.Naastverdedigende
Junctiesenaanlegplaatsvanschepen enrecreatie,hebbenoeverseenbelangrijkeecologischefunctie
envertegenwoordigeneengrote landschappelijke waarde.
Steedsmeerbeheerdersvanoeverswillen hunoeversopeennatuurvriendelijke manieraanleggenen
onderhouden, maarhetmakenvandejuistc keuzesdaarbij isnieteenvoudig.Alshulpmiddel
hiervoorzijn nuzeshandboeken verschenenwaarin beheerders,ingenieursbureaus,aannemers,
natuurorganisaties enanderebetrokkenen devoorhenbenodigdeinformatie kunnenvinden.
Inhetkadervanonder meerdeREGIWArcgelingzijn veelwaterlopen heringericht
met alsdoelhet verhogen vande natuurwaarde.Daarbij isechter onvoldoende
gebruik gemaakt vandebeschikbare kennis
voor het tevoerenbeheer.Van beheerders
wordt volgens het vigerendebeleid van het
ministerie vanLandbouw,Natuurbeheer en
Visserij ('NotaDynamiek en vernieuwing,
Programma beheer') in toenemende mate
verwacht dat zezelfhet ecologische belang
inbrengen in het beheer en onderhoud.
Deprimaire taak vanwaterbeheerders is
het instandhouden vandewaterkering ten
behoeve vaneengoede waterhuishouding.
Bijwaterbeheerders, is(nog)vaakeen tekort
aanecologischekennis,inzicht en cultuur,
omgestalte tekunnen gevenaan het beheer
vandehonderden kilometers ecologische
(hoofd)structuur langswaterlopen. Vande
waterbeheerders wordt dit echter wel
verwacht. Daarom worden in toenemende
mateecologendoor beheerders aangesteld.
Het oude handboek 'Natuurvriendelijke
oevers'konineengrootdeelvande informatiebehoefte voorzien,met name bijde
planvorming endetechnische informatie
met betrekking tot degroterewateren.Met
detoenemende ervaring isdevraagnaar
specifieke informatie navenant toegenomen.

Nieuwe praktische kennis
Na het verschijnen van het handboek
'Natuurvriendelijke oevers'injanuari 1994
isbinnen verschillende organisaties nieuwe
kennis verzameld enervaringen opgedaan.
Hetgaat omzowelecologische als technischekennis dieisverzameld door Rijkswaterstaat, STOWA,IBN-DLOen hetIKC
Natuurbeheer, aangevuld met kennis en
ervaringen vandiverse beheersorganisaties.
DeCUR-commissie 'Natuurvriendelijke

oevers'heeft dezenieuwe kennisenervaringengebundeld en toegankelijkgemaakt inde
vormvanzesafzonderlijke goed hanteerbare
publicaties.Gekozenisvooreenmin ofmeer
thematische indelingvandetebehandelen

wordengesteld aan het ontwerp ende
inrichting;
eenoverzicht vandeeisendiediverse
faunasoorten stellen aan inrichting en
beheer.

Aangepast onderhoud voor
pimpernelblauwtjes
Waterschap deMaaskant voert in enkele
waterlopen tenzuidwesten van 's-Hertogenbosch aangepast onderhoud uit ten behoeve
vanpimpernelblauwtjes. Deze vlindersoort
wasenkelejaren geleden inonsland uitgestorven en isopnieuw uitgezet in het
reservaatde Moerputten.
Om het verspreidingsgebied van het
vlindertje tevergroten voerthet waterschap
eenspeciaalbeheervooroeversen bermen.
Dezeworden laatgemaaid (vanafseptember)
en het maaisel wordt afgevoerd. Herender
blijven stukjes vegetatieover.Het pimpernelblauwtje heeft alswaardplant degrote
pimpernel,en isookafhankelijk van knoop-

Inriditïngecologischeverbindingjzone'DeLageRaam'(foto:WaterschapDeMaaskant).
onderwerpen endezeuit tebrengenals
afzonderlijke publicaties.Hierdoor bevat
iedereafzonderlijke publicatiespecifiek opde
doelgroep toegesneden informatie. Opdeze
wijze is dedrempelomnieuwekennis te
gaan toepassenzolaagmogelijk gehouden.
Belangrijke nieuwe kennis c.q.praktischeinstrumenten indedagelijkse praktijk
vanwater-enoeverbeheerders zijn:
eenoverzicht van water en oeverplanten
met debelangrijkste ecologische relaties;
overzicht vandeecotopen en daarbij
horende vegetatietypen endeeisendie

mieren. Derups vandevlinder leeft inde
bloemhoofdjcs. Eenmaalvolgevreten kruipt
hij eruit enlaatzichdoordemieren meenemen.Derups overwintert en verpopt in het
mierennest,waarna indevroegezomer het
vlindertje uitvliegt.

Aangepast onderhoud
voor wrattenbijter
Waterschap deMaaskant beheert het
afwateringskanaal 's-Hertogenbosch-Drongelen.Dit kanaal iscirca 20kilometer lang
en heeft aanweerszijden brede bermen en
eenschralekade.
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Dewrattenbijter iseen sprinkhaan die
herzwaar teverduren heeft in Nederland.
Desoorr isnogopslechtsdrie locaties te
vinden.Depopulatie nabij het Drongelens
Kanaal isdemeesrkansrijke.Specialemaatregelen voordesprinkhanen worden over
eenafsrand van 2x100 meter opdenoordelijke,zonnigebermen uitgevoerd:
laatmaaien (vanafseptember)enher
maaisel afvoeren;
plaatselijk handmatig braamstruiken
verwijderen;hierdoor komreenbelangrijkdeelvanhetzandigetalud weervrij
religgen,hetgeengoedeplaatsen zijn
voorei-afzer;
eenbegrazingsproefopenandergedeelte
vandenoordberm overcirca200meter
(extensievejaarrondbegrazing, insamenwerkingmet Natuurmonumenten).

Inrichting van De Lage Raam als
ecologische verbindingszone
DeLageRaam iseen Laaglandbeek,
gelegen in het noordoostelijk deelvande
provincieNoord-Brabant (omgevingvan
Mill,uitstromend indeMaasbij Grave).Het
gebied maakt deeluit vande Landinrichting
'Land vanCuijk'. Uitgevoerde werkzaamheden:
aanpassingvan taluds van waterlopen
enLageRaam.Erzijn overwegend zeer
flauwe taluds aangelegd dieplasdras
staan.Dezeoeversen slikranden vormen
eengoedebiotoop voorsteltlopers en
andere aanwatergebonden vogelsoorten.Plaatselijk zijn steileoevers
gemaakt vooroeverzwaluw en ijsvogel;
aanlegvan t5oamfibiëenpoelen;
aanplant/herstel van40kilometer
meidoornhaag in het Maasheggengebied bij Oeffelt en Boxmeer;
aanlegvan bosjes en hourwallen;
plaatsen vandassenraster langsalle
wegen enbij bruggen.
Waterschapsbelangen en natuurbelangenzijn indezelandinrichtinggoedop
elkaarafgestemd. Zoisbeplantingop4tot5
meter uit deinsteek aangelegd.Hier ishet
voortaan mogelijk ecologisch onderhoud uit
tevoeren(rxperjaar maaien nahalfjuni en
afvoeren) zonder aanliggende eigenaren en
gebruikers te belasten.
Deaanlegvan natuurvriendelijke oevers
heeft veelwaterlopen, met namedeRaam,
aanzienlijk verruimd.Ookzijn ernevengeulenaangelegd.Almetalhebben de
waterlopen eengroter bergend vermogen
gekregen.WarerschapdeMaaskant heeft
ervoor gekozen omdeLageRaamovereen
grote lengteniet meer temaaien. Doordat
laaggelegen percelen aan terreinbeherende
organisaties (Staatsbosbeheer en Brabanrs
Landschap)zijn toebedeeld konden destuw36
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Voorbeeldvaneenaangelegdeverdiepingdiekandienen alsovenvinreniujsplaatsvoorvissenfoto:Waterschap
Groot-Geesterambacht).
peilen worden verhoogd. Het gebied iseen
kerngebied voordedas.Metde landinrichtingzijn de mogelijkheden voor burchtlocatiesenfoerageergebieden sterk vergroot.

gaan uitmaken vande verbindingsroute
russen denatuurgebieden Boomerwaal (ten
noorden van Heerhugowaard) en het
Zwanenwaternabij Callantsoog.

Natuurontwikkeling waterschap
Groot-geestmerambacht

Gidssoorten

In 1997heeft het waterschap GrootGeestmerambacht indepolderValkkoog,
renzuidoosten vanSchagen,een 'waterbeheersingsplan' uitgevoerd. In het kader van
dit planzijn verschillende waterhuishoudkundige maatregelen getroffen, zoals het
vervangen vanduikers en hetgraven van
water lopen.Tevensiseen nieuw poldergemaalgebouwd.Naastdezemaatregelen is
langsderanden vandepolder natuurontwikkeling uitgevoerd. In totaal heefr het
waterschap 4kilometer ecologische verbindingszone aangelegd. Dezezonezaldeel

Voordeinrichting en het beheer vande
aangelegde verbindingszone isgebruik
gemaakr vandiversegidssoorten.In eerste
instantie isgekeken naar de aandachtssoorrenuit hetNatuurbeleidsplan. Tevens iseen
aantal RodeLijsr-soortengeselecteerd diein
degenoemde natuurgebieden voorkomen.
Aandehand hiervan isbeoordeeld welke
soorren voorditgebied kenmerkend en/of
haalbaar zijn. Uiteindelijk zijn zowel gidssoorten vooreenbasiskwaliteit alsvooreen
redelijk ambitieniveau geselecteerd. Naasr
inrichting enbeheer zullen dezesoorten ook
voordeevaluatievan het project (monito-

Deamjibieè'npoelenslooteenjaarnaaanleg (foto:WaterschapGroot-Geesterambacht).
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ring)vanbelangzijn. Devolgende soorten
zijn geselecteerd:
libellen (begroeideoevers);
dagvlinders (bloemrijke graslanden);
snoek (ondiepezones&overwinteringsplaatsen);
amfibiëen (gcisoleerdepoelen);
lepelaar (onderwaterbanketten);
riergors (overjarig riet);
waterspitsmuis (overjarige oevervegetaties).
Tevens isineenvroegtijdig sradium
(voordeaanleg)overleggevoerd met de
Muskusrattenbestrijdingsdienst.

Aanleg en beheer
Bijzoweldeinrichting alshet onderhoud vandeecologische verbindingszone
spelendegids-soorten eensleutelrol. Het
hanteren vandezesoorten heeft ertoegeleid
dat eengrote diversiteit inecotypenis
ontstaan. Het beheer vandezezone ishierop
afgestemd. Devolgendeonderdelen kunnen
worden onderscheiden:sloot, piasberm,
poelen engrasland.

Waterberging
Voorhet waterschap heeft het natuurontwikkelingsgebied nogeenander belangrijk voordeel,namelijk waterberging. Net
alsbij deuitetwaarden langs degroterivierenzorgen denatuurvriendelijke oevers
vooropvangvangrotepiekafvoeren bij overdadige neerslag.In het nattejaar19518
hebben dezeoeversreeds hun dienst als
waterberging bewezen!Het waterschap wil
indetoekomst door middel van natuurontwikkeling ookinanderepolders meer
waterberging creëren.In twee andere
polders,deWoudmeer enSpeketer,zaldit
jaar eenaanvang wordengemaakt mer het
aanleggen vanbuffergebieden voor afvoerpieken.Intotaalzalindezepolders
12 hectare warerberging wordengerealiseerd.Dezegebieden zullen deel uit gaan
maken vandeverbindingszone waar het
project indepolderValkkoogopgerichtis.

Natuuroever Spaarnewoude
Langsdezuidzijde vanhetNoordzeekanaal ter hoogtevanhet recreatiegebied
Spaanwoude ligthetgelijknamige natuurontwikkelingsgebied met een oppervlakte
van8 ha.Deoevervanhet Noordzeekanaal
wasmet basaltblokken verstevigd;opde
basaltblokken groeiden ruigtekruiden. Het
aangrenzendegrasland bestond uit productiegrasland. Het kanaalwater isbrakenbiedt
kansen aan brakwatergemeenschappen.
Het natuurontwikkelingsgebied isin
1996aangelegd alsfoerageer-, paai-en rustgebied voorvissen.In hetdrukbevaren en
zeerdiepeNoordzeekanaal zelfmet zijn

relatiefsteileoeversontbreken dergelijke
biotopen.Om het beoogdedoelte realiseren
werddoorRijkswaterstaat de waterkering
verlegdengrasland afgegraven, waardoor
eenlanggerektegeulontstond meteen
variabele breedteendiepte,maar nergens
dieper dan tweemeter.Terbevordering van
riet-enbiezengemeenschappen zijn flauw
hellende taluds aangelegd. Viaeen verlaging
indewaterkeringenvijfduikerssraatde
geul inverbinding met het brakkekanaalwater.Inhet breedstegedeeltevandegeul
zijn eilandjes aangelegd,die indeeerste
jaren geschiktbleken tezijn als broedplaats
voorvogelsdieopkalebodem broeden,zoals
visdiefje enplevieren.Terbevorderingvan
degewenste brakwatergemeenschappen
werdenindeplasenkele brakwatersoorten
aangeplant (Groot nimfkruid, Schedefon-

teinkruid enGrofhoornblad).
Handboeken Natuurvriendelijke oevers:
Naruurvriendelijke oevers:Aanpaken
toepassingen (CUR-200)
Natuurvriendelijke oevers:Belastingen
sterkte(CUR-201)
Naruurvriendelijke oevers:Oeverbeschermingsmaterialen (CUR-202)
Naruurvriendelijke oevers:Fauna(CUR203)

Naruurvriendelijke oevers:Vegetatie
grotewateren(CUR-204)
Natuurvriendelijke oevers:Water-en
oeverplanten (CUR-205) f
Geert-JanVerkade,CUR
Voormeerinformatie:0182-540600,
Internet:http//www.cur.n!
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WATERTARIEVEN LAGER VOLGENS ONDERZOEK KPMG

'OngedeeldBrabantvoorwaterhet beste'
"DevormiryvanAquilexzoueen^emistckansvoorBrabant betekenen.Recentonderzoekvan
KPMGheeft aangetoonddatdewatertarievenvoorzoweldeburgersalsbetbedrijfsleven inNoordBrabant aanzienlijk la^erzullenzijn bijdevorming vanéén waterlcidinbedrijfindezeprovincie
dan bijdevroming vanAquilcx",volgensdirecteurGuiljovanNuland bijdepresentatievande
onderzoeksresultaten van KPMG.
DeWNWBheeft KPMGopdrachtgegevenuit tezoekenwatdeeffecten zouden zijn
vanhet toetredenvandeWNWBtotAquilex.
Volgensdatonderzoekzoudendetarieven
vandeWNWBmet 10 tot40procent stijgen,
afhankelijk vanhetverbruik.Ditverschilzou
verderoplopen naar 30tot 100procent in
2005. OmdatWNWBnauwelijks voordelen
zietinsamengaan metAquilex,hebbende
RaadvanCommissarissen endedirectievan
WNWBbesloten niet meetedoenmetde
vormingvanAquilex.
WNWBwilwélfuseren merdeWOBtot
éénprovinciaalwaterleidingbedrijf mitsde
WOBnietmeedoetmetAquilex.DatzouvolgenshetKPMG-onderzoekwélgoedzijnvoor
deprovincie:derarievenzouden dan 10tot45
procent lagerzijn danwanneerAquilexde
provincievanwatetvoorziet.Datverschilzou
verderoplopennaar30tot90procentin2005.
Ookzoudevormingvanéén waterleidingbedrijfvoor Brabanrgoedzijn voor
het milieu.Hetwordtdan mogelijk omde
capaciteitvandeaanwezigespaatbekkens in
deBrabantseBiesbosch,ongeveer 100miljoen
kubiekemeterperjaar,beter te benutten.
Omdat ditoppervlaktewater ishoeft minder
grondwatergebruikt teworden.Ditdraagt
bijaande verdrogingsbestrijding.
Deresultaten vanhet KPMG-onderzoek
werden6decembergepresenteerd doorpresi-

denr-commissaris vandeWNWB,drs.Vande
Ven,endedirecteur,drs.VanNuland.
Volgenshenzijn deuirkomsten vanhet
rapportaanleidingomeenstreeptezetten
doordevoorbereidingen voorAquilex,enéén
bedrijfin Noord-Brabant opterichten.Dit
ligtookindelijn vandewensvanProvincialeStatenvanNoord-Brabant. •"
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Stijging verontreinigingsheffing
ZuiveringsschapHollandseEilanden enWaardenheeftdeverontreinnjingshejfing voorvolgend
jaarvastgesteldor>91gulden80pervervudmgsceuheid,eenstij^in^van tweeprocent.
Detotalebegroting vanZHEWvoor het
komendejaar bedraagt bijna 160 miljoen
gulden. Gelijk met dit besluit ishet
bestuursprogramma voorhet schapvoorde
komende vierjaar vastgesteld.
Behalvedewettelijke verplichtingen
gaatZHEWzichdekomendejaren inspannen omsamen met dewaterschappen ende
gemeenten dekwaliteit vanhet oppervlaktewater inZuid-Holland zuid teverbeteren. C
H20

251999

37

