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van aanpak voor specifieke wateren, stelsels
van wateren ofnatte gebieden. Tijdens
uitwerking vanprojecten zal het NES-netwerk
steeds gedetailleerder worden enmeer toegespitst ophetrivierengebied. De methodiek
maakt tevens inzichtelijk welke gegevens voor
een bepaald gebied nog moeten worden verzameld.
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Natteecologischestructuurin
hetGeldersrivierengehkd

De methodiek
Demethodiek is zoalsgezegd verdeeld in
drie sporen metintotaal acht stappen die
achtereenvolgens worden toegelicht enleiden
tot een integrale aanpak (afbeelding1).

Ruimtelijk spoor
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In hetruimtelijk spoor worden debelangrijkste ecologische factoren benoemd, ineen
ecologisch denkraam gekaderd en ruimtelijk
geprojecteerd inhetGelders rivierengebied.

ANKE DE GLOPPER, NAMENS DE WATERSCHAPPEN GELDERS RIVIERENGEBIED
H A R R I S

K L E R K E L S ,

Z U I V E R I N G S S C H A P

R I V I E R E N L A N D

Het Gelders rivierengebied isinde!oopvandetijd steedseffectieveringericht voorde moderne landbouw énom deveiligheid tewaarborgen. Derivieren hebben onder andere doorpeilbeheeren
stuwing aankwaliteit ingeboet.Detoevoervan voedingsstoffen entoxicauteu isgroot. De restanten
natte natuur liggen alskleine kwetsbare postzegels inhetlandschap enstaan ouder druk vanverdroging, vermesting cu verzuring.
Het Natuurbeleidsplan,dederde Nota
waterhuishouding endeGelderse omgevingsplannen bevatten beleidsmaatregelen omde
achteruitgang vandenatte natuur testoppen
endeoorspronkelijke natuurwaarden zoveel
mogelijk teherstellen. InhetIntegraal Waterbeheersplan Gelders Rivierengebied (IWGR)is
het beleid uitgewerkt door depolderdistricten
Tieler- enCulemborgerwaarden, Betuwe,
Groot Maas enWaal,hetwaterschap Vande
Lingeenhet Zuiveringsschap Rivierenland.
Tot nutoezijn demaatregelen tenvoordele
vande natte natuur opadhocbasiswillekeurig uitgevoerd.

Afb.ï

Ijs (stuwwal), wind (rivierduinen)en
water (wielen, oeverwallen) hebben geleidtot
een grote variatie in milieus endaarmee in
een grote biodiversiteit. Bijdegebiedsbeschrijving zijn dedominante sturende
factoren zoals bodemtype, hoogtchgging,
waterkwantiteit enwaterkwaliteit voorhet
rivierengebied inkaart gebracht.

Het doelvanhetproject Natte Ecologische
Structuur (NES)isinzichtelijk temakenhoe
en welke aquatischcen waterafhankelijkc
grondgebonden natuurwaarden inhetGelders
rivierengebied gemakkelijk vanuit hetwaterbeheer gehandhaafd enhersteld kunnen
worden.Hetproject richt zich opdebinnendjjkse natuur: gebieden meteen(neven-)functie natuur, weidevogelgebieden, verspreide
natuurelementen enwaardevolle wateren.

Stap 2: Regionale systeembeschrijving
Natuur uitzich inhetvoorkomenvan
groepen van planten endieren oflevensgemeenschappen. Deze levensgemeenschappen volgen detoestand vandeomgevingsfactoren. Deze omgevingsfactoren bepalenhet
aldanniet voorkomen van planten endieren
en worden desturende factoren genoemd.De
sturende envolgende factoren enhunonder-

Tijdens hetproject iseenmethodiek
ontwikkeld metdrie sporen.De methodiekis
nu voltooidengaat dekomendejaren
gebruikt worden bijhetopstellen vanplannen
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Stap 1: Gebiedsbeschrijving
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Het NES-netwerk

Hoofdtype

Ontwikkelingsstadium

A:Wateren
Inafbeelding 3 zijndeinhet rivierengebied
voorkomende typen ineennetwerk
geplaatst.Deontwikkelingsstadia zijn
aangegeven metrechthoeken enderelaties
metpijlen.Naastdepijlen zijn desturende
factoren benoemd.Voordeuitwerkingis
gebruikgemaakr vanhetGeldersMaatweb,
hetproject Ecologischekarakteriseringvan
oppervlaktewateten indeprovincieOverijsselenhetachtergronddocument Natuur
inderegionaleblauweruimte behorende
bijNatuuivetkenningen 1997.
Inonderstaande afbeelding wordenalleen
dehoofdtypen weergegevenennietde
ontwikkelingsstadia en streefbeelden.

Bronnen

Voedselrijkehelocrene bronnen
Matig voedselrijke helocrene bronnen
Voedselarmchelocrene bronnen
Kleinekanaalbeken
Gekanaliseerde benedenloopjes/riviertjes
Kanaalbeken
Slootbeken
Half-naruurlijke middenlopen
Slootbeekjes
Gereguleerde middenlopen, middelgrote
riviertjes
Natuurlijke en halfnatuurlijke boven- en
middenlopen
Droogvallende zwakstromende gereguleerde
bovenlopen/sloten
Poele

Stromendewateren(beken, tiviertjes)

Kleineondiepewateren(poelen,
eendenkooien)
Ondiepe,(zwak)zurewateren (vennen)
Wateteninhetrivietengebied (wielen,
oude rivierarmen)

kleine, ondiepe
(riolen)

Diepeplassen(zand-,klei-engrindgaten)
Kleine,ondiepe lijnvormige
wateren(sloten)

Ajb.3
HetNES-netwerk isgebaseerd opderegionalesysteembeschrijving englobale
beschrijvingen vandehoofdtypen. Het
NES-netwetkisvooralsnogalleentoepasbaaropwaternatuur. Typenvoordenatte
landnatuur missen(ziestap7).

Grote,lijnvormige wateren(kanalen,
weteringen,vaarten)

Tabel 1

B:Natte gebieden
Aangezien hetNES-netwerkgeen hoofdtypenenontwikkelingsstadia voorde natte
landnatuur bevat,isvoordenattelandnatuureenandereaanpakgekozen.Eriseen
matrixopgesteld methierinalleinhet
rivierengebiedvoorkomende subdoeltypen
endebijbehorende plantengemeenschappen.Voordezeplantengemeenschappen is
nagegaanaanwelke waterhuishoudkundigerandvoorwaarden voldaanmoet
worden(sturendefactoren).Bijhetnemen
vanmaatregelen kanhetwaterschap
vervolgensmetdeeisenvandenattelandnatuur rekeninghouden.

lingerelatieszijn geschematiseerd weergegeveninhet5-S-model,dataangepast isvoot
stilstaandewatereninhettivierengebied
(afb. 2).Devijffactorcomplexen zijn Systeem22
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Zurevennen
Zwak zure vennen
Kleinevoedselrijke wielen
Grotewielen
Wielen
Oude rivierarmen
Diepezand-,grind- enkleigaten
Voedselarmeplassen
Sloten
Belastesloten
Belaste slootjes
Slootjes
Sloten en gereguleerde stilstaande beken
Droogvallende (zwakzure) halfnatuurlijke
bovenlopen/sloten
Weteringen/ vaarten
Instabiel(brede)sloten
Kanalen en middelgrote riviertjes
Brede sloten, vaarten en kanalen

Overzichthoofdtypenmetbijbehorendeontwikkelingsstadia(vetgedrukt15streefbeeld).

voorwaarden,Stroming, Strucruren, Stoffen
enSoorten.Inderegionalesysteembeschrijvingzijn alleinhetmodelgenoemde factoren
beschreven voorhetrivierengebied. Dit geeft
inzicht indeeco(hydro)logischewerkingvan
hetrivierengebied,deonderlinge samenhang
endenatuurpotenties.
Typologisch spoor:
Inhet typologischespoorwordende
hoofdrypen onderscheiden enzijndebijbehorendeontwikkelingsstadia en streefbeelden
(tabel r)ineennetwerkgeplaatst.Desturende
factoren tussendezestadiawordengekoppeld
aan maatregelen.
Stap3:Beschrijven hoofdtypen
Opbasisvanovereenkomsten inabiotiek
enlevensgemeenschappen zijn ecologische
hoofdtypen beschreven.Hiermee isdegrote

variarieinhettivierengebied inzichtelijk
gemaakt.Dezeindelingoftypologiesluitaan
bijdetypologiebeschreven tenbehoevevan
Natuurverkenningen 1997.
Stap 4:Opstellen NES-netwerk
Hoofdtypen kunnen onder invloedvan
veranderingen momgevingsfactoren wijzigen
inanderetypen.Dergelijke veranderingen in
omgevingsfacroren kunnen deelsdoorhet
waterbeheer gestuurd worden.Deze sturende
invloedkangebruikt wordenomgewenste
typentebereiken.Derelatietussen typen,
sturende facroren enhun onderlingerelatiesis
beschreven ineenzogenaamdenetwetkbenadering.Depotentiëleontwikkelingen naar
gewenstetypen(streefbeelden) worden
ontwikkelingsrichtingen genoemd envormen
debasisvoorherbeheer.
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natuur (27sruks),de re beschermen verspreide
waardevolle wateren (16stuks) en de weidevogelgebieden (25stuks).

maatregelen die waterschappen kunnen
nemen, opgenomen.

In het NES-netwerk komen de volgende
hoofdtypen met bijbehorende ontwikkelingsstadia aan deorde.Deontwikkelingsstadia die
vet gedrukt zijn, betreffen de streefbeelden.

Functionele spoor:

Stap 5: Koppelen sturende/actoren aan waterhuislioiidkimdicie maatregelen
Om te bepalen welke maatregelen door de
waterbeheerders genomen kunnen worden om
degewenste levensgemeenschappen te
ontwikkelen, moet een koppeling gemaakt
worden tussen de sturende factoten die leiden
tot degewenste ontwikkelingstoestand en de
hiertoe benodigde maatregelen. In deze stap
worden de sturende factoten voorzien van
maatregelpakkcttcn. Vooralsnog zijn voor
stoffen 24,voor stroming 12, voor structuren3
en voor soorten 11 waterhuishoudkundige

In dit spoor wordt de betekenis van de
functie aangegeven en worden mogelijkheden
voor en haalbaarheid van het nemen van
maatregelen onder betreffende funcite
benoemd.
Stap 6:Beschrijven huidicj beleid en beleidsmatige ontwikkelingen
In het Waterhuishoudingsplan van de
provincie Gelderland en het Integraal Waterbeheersplan Gelders Rivierengebied zijn een
aantal functie-gebieden onderscheiden. Het
NESricht zich op de verspreide natuurelementen (77stuks),gebieden met (neven)functic

Welke sturende factoren spelen een rol
voor het bereiken van het gewenste stadium?
Tot welke maatregelen leiden deze sturende
faccoren?

Bepalingval1hetgewensteontwikkelingsstadium.
Ontwikkelingsrichting(vanlaagnaarhoog)

Huidigetoestand

Algemene
milieukwaliteit

Ontwikkelingsstadium I

Ontwikkelingsstadium 2

Functie11- 2 ebieden
Verspreide < tementen
Waardevoll'•wateren Functielil gebieden
Weidevogel,gebieden

Integratie:
Stap7: Confrontatie van ruiintelijk, typologisch enJunctionele spoor
Om inzicht te krijgen in de te nemen
maatregelen voor een ruimtelijke eenheid
(bijvoorbeeld een water ofeen nat gebied)
worden de volgende vragen beantwoord: Tot
welk(e) hoofdtype(n) behoort het water/nat
gebied? In welk ontwikkelingsstadium
bevindt het water/nat gebied zich (huidige
toestand)?Wat is het gewenste ontwikkelingsstadium (streefbeeld)?: tabel en afb. in bovenstaande tekstmoeten vermeldworden zie(afb4)

Referentie

Functie V- gebieden
Functie V-wateren

Stap 8: Knelpunten en maatregelen
In deze stap worden degewenste maatregelen geconftonteetd met de haalbaarheid
ten opzichte van andere gebruiksfuncties.
Deze toetsing geldt niet alleen het water of
gebied zelfmaar ook degevolgen voor de
omliggende gebieden en de bijbehorende
kosten (kosten/baten analyse).Dit leidt tot een
set van reële maatregelen die het beste op het
water/nat gebied van toepassing zijn. f
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I DESINFEKTIE O X I D A T I E - R E I N I G I N G
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EEN PLANT ALS BESCHERMING

WATER

Gespecialiseerd in het reinigen endesinfecterenvan:
• Besloten ruimten enleidingsystemen tenbehoevevan
drinkwater -gecertificeerd volgens denorm NEN-EN-ISO 9002
• Regenereren van waterwinputten
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voor onder andere pomp- enfilterstations. Een
toppositie die garant staat voor bedrijfszekerheid en
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bij, uw waterbehandelingsinstallatie ook.MetRILSAN"
ligt u metuw corrosiebescherming direct op koers.
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