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meer aandacht aan stedelijke wateren schenken.Daartoe isbesloten eersteen inventarisatie vanalle wateren in debelangrijkste woonkernen te laten uitvoeren.Alsmiddel isde
quick-scan gekozen, waarbij debreedte van
het ondetzoek -allebelangrijke woonkernen
zijn nagenoeggebiedsdekkendonderzocht heeft geprevaleerd boven de diepte.

EBEOSTADingehcàin cm
quick-scanstedelijkwater
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Waterschap feit en Vecht heefteenquick-sam van destadswateren m haar beheergebted uitgevoerd.
Er isgebruiktjemaakt van zowel deeltoets i van de beoordelingsmethode EBEOSTAD, als van de
visiediedeprovincie Overijssel recentelijk overstedelijk water heeft ontwikkeld (zie H ; 0 nr. 12van
14juni 2002). De beoordelingsresultaten worden recjen deachtergrond van eenviertal streefbeelden
geplaatst. Indit artikel wordt uitgelegd waarom en hocdat isgedaan. Daarnaastgaan wekon inop
devraag hocde methodegebruiktgaat worden bi| het vormgeven van het beheer van stedelijk water

Doel
Het watctschap wildemet deze quick-scan
van destedelijke wateren dus een globaal,
maargebiedsdekkend beeld vande stedelijke
wateren in haar beheersgebied verkrijgen.
Juist omdat stedelijk water zodicht bij de
mensen staat, iser,naast ecologieen waterkwaliteit, veelaandacht besteed aan het begrip
belevingswaarde.Dequick-scan moet
beschouwd wotden alseen eerstestap. Het
resultaat wil het waterschapgebruiken om:
verder met degemeenten tepraten over de
rol die water in destad zou kunnen en
moeten spelen;
inrichting, beheer en onderhoud van stedelijke wateren verder vorm tegeven, bijvoorbeeld binnen het kader van gemeentelijke watervisies en -plannen;
een meetnet voor nader onderzoek en
monitoring van stedelijke wateren op te
zetten.

rige bestaat het stedelijk gebied uit Coevorden
en Emmen.

Het behccrgcbicd van het waterschap Velt
en Vechtomvat het zuidoostelijk deelvan de
provincie Drenthe en het noordoostelijk deel
van de provincie Overijssel. Het landgebtuik is
hier voornamelijk agrarisch. De Overijsselse
Vecht neemt een centrale positie in.Niet alleen
watert vrijwel het helegebied afopdeVecht;
ookdeontwikkeling van natuut, landschap en
recreatie concentreert zichvoor een belangrijk
deel rond dezerivier. LangsdeVecht liggen
verschillende woonkernen, waarvan Ommen
en Hardenberg debelangrijkste zijn. Het
spreekt voorzichdat derivier in deze plaatsen
een prominente plaats inneemt.Voor hetove-

Zoalsbij veelwaterschappen in ons land,
heeft het ondetzoek naar dekwaliteit van het
oppervlaktewater zichgedurende lange tijd
vrijwel uitsluitend gericht op het landelijk
gebied. Inmiddelsgroeitbij demeeste waterbeheerders het besefdat ook het stedelijk
water eenbelangrijke rol in de samenleving
speelt.Juist indestad worden veel mensen
immers dagelijks en vandichtbij geconfronteerd met water en de staat waarin dit zich
bevindt. Om dezereden wilhet waterschap

Streefbeelden
Het beootdelen van een(stads)water is
alleenmogelijk alsvan tevorenvaststaat aan
welkeeisen het betreffende water moet voldoen.Met andere woorden, ermoet een streefbeeld toegekend worden.Voorhet vaststellen
daarvan isinspiratiegezocht bij devisiediede
provincie Overijssel overdit onderwerp heeft
geformuleerd. Dit heeft uiteindelijk geleid tot
devolgendeviet streefbeelden:
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natuur
Dit zijn wateren diein verbinding staan
met het buitengebied (endus bij uitstek
geschikt zijn om de natuur destad 'in te brengen') en/ofwateren die specifiek voorde ontwikkeling van natuurwaarden zijn ingericht;
• sierwateren
Dezeliggen meestal bijopenbare gebouwen en hebben vooraleen esthetische functie.
Zenodigen niet direct uit tot menselijk medegebruik;
• wonen
Dezewateren hebben naast een esthetische functie ookeenfunctie voor menselijk
medegebruik, zoalsvissen,spelevaren en
schaatsen;
• cultuurhistorie
Dit zijn wateren dieofwel kwaliteiten
hebben opgrond van historisch waardevolle
elementen (denk aan bruggen, sluizen en
gebouwen) ofwel vanuir een artistiek concept
zijn aangelegd.
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water meezou moeten doen.Anders
gezegd:het waterschap wilde"verder de
oeversop";
Tenslotte vindt het waterschapde basis
waarop EBEOSTADde belevingswaarde
beoordeelt nogal smal (stank, zwerfvuil,
doorzicht, vegetatiebedekking en zogeheten sierlijke plantensoorten). Een aanvulling met zaken als gebruiksmogelijkheden, bereikbaarheid, zichtbaarheid,
samenhang en variatie werd voor de
beoordeling noodzakelijk geacht.

Devisievan deProvincie Overijssel biedt
belangrijke aanknopingspunten om de uitbreiding van debeoordelingscriteria in deze
richting mogelijk te maken.

GebruiksmogelijkhedenwatereninOmmen.

Resultaten
Methode
Nadat destreefbeelden waren vastgesteld,
ishet volgende werkschema doorlopen:
Destadswateren zijn in trajecten ingedeeld.Dezeindeling iszogekozen dat qua
inrichting en (vermoedelijke) kwaliteit min of
meer homogene trajecten ontstonden.Aan elk
der onderscheiden trajecten iséén van devier
streefbeelden toegekend. Vervolgens iseen set
variabelen vastgesteld. Onder meer zijn alle
variabelen gemeten om deeltoets ï vanEBEOSTADuit te kunnen voeren.Dit iseen recent
door deSTOWAontwikkelde methode voor
beoordeling van deecologische waarde ende
belevingswaarde van stadswateren. In onze
methode zijn de uitkomsten van deeltoets ï
van EBEOSTADalsvariabelen opgenomen.
Daarnaast zijn aspecten die met de visuele
functie en degebruiksfunctie te maken hebben (grotendeels afgeleid van de Overijsselse
visie]alsvariabelen gedefinieerd. Allevariabelen zijn gekwantificeerd indrie ofvijfklassen.
Bijdevolgende stap isper streefbeeld
bepaald welke variabelen bij de beoordeling
van belangzijn, en in welke mate.Dit is vormgegeven doorgewichten aan devariabelen toe
tekennen.Daarna isopbasis van de waarde
van de vanabelen en degewichten, afhankelijk

A/b. 3:

vanhet toegekende streefbeeld, per traject een
gewogen gemiddelde berekend. Deze wordt
gepresenteerd door deschaal in drie kwaliteitsklassen in tedelen:slecht, matig en goed.De
uiteindelijke beoordeling wordt met een
kleurcode opeen stadsplattegrond aangegeven
(rood=slechr,geel= matig, blauw =goed).Als
voorbeeld iseen deel van de kaart van wateren
met het streefbeeld 'natuur' in Ommen weergegeven (afbeelding ï).
Zoalsgezegd bestond debeoordeling uit
tweeelementen:deeltoets i van EBEOSTADen
deOverijsselse visieop stedelijk water. Dat we
ons ten aanzien van EBEOSTADbeperkt hebben tot deeltoets ï heeft vooral te maken met
het globalekarakter van het onderzoek.Voor
deaanvulling met deOverijsselse visieopstedelijk water bestond een drietal,vooreen deel
met elkaar samenhangende, redenen:
• Devariabelen zoals diebinnen EBEOSTAD
aandeordekomen, werden door het
waterschap niet toereikend gevonden om
de functies diestedelijk water moet en kan
vervullen, te meten;
•

Daarnaast beoordeelt EBEOSTADalleen
het waterzelfeneensmalle oeverstrook,
terwijljuist ook deomgeving van het

VergelijkinguitkomstenEBEOSTADeneigenmethode.
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Beoordeling Streefbeelden

Dequick-scan heeft de volgende resultaten
opgeleverd:
• Wateren met het streefbeeld 'natuur' (iets
minder dan de helft van de 126onderzochtetrajecten) voldoen voor ongeveer een
derdedeelaan hetstreefbeeld; de rest
scoort 'matig' of'slecht';
•

Woon- en sierwateren (respectievelijk 25
en 20procent van het aantal trajecten) scoren voor het overgrote deel 'goed';

•

Wateren die'cultuurhistorie' als streefbeeld hebben (circa 10procent) voldoen
voor ongeveer 70procent aan het streefbeeld;deoverige 30procent valt indecategorie 'matig'.

Naast de beoordeling vande mate waarin
dewateren voldoen aan het voorgestelde
streefbeeld isookvastgesteld in hoeverre de
verschillende vormen van menselijk medegebruik (pleziervaart, vissen,schaatsen en educatie)inde afzonderlijke woonkernen vertegenwoordigd zijn.Alsvoorbeeld isin afbeelding 2
het aantal geschikte en minder geschikte
stadswateren voor dezezesgebruiksfuncties in
dekern Ommen weergegeven.Voor het totaal
aan stedelijk water kangesteld worden dat de
geschiktheid voor de pleziervaart en voor
kanoën zeer beperkt is.Ookaan de educatieve
functie wordt vaak slechtvoldaan, meestal
vanwegeeen slechte bereikbaarheid.Vissen en
schaatsen isopdemeesteplaatsen welgoed
mogelijk.
Dekaarten met dekleuren rood,geel en
blauw hebben ineerste instantie een signaalfunctie en niet meer dan dat.Voorhet achterhalen van deoorzaken die aaneen bepaald
beoordelingsresultaat tengrondslag liggen,
zijn vooraldedeelresultaten vanbelang. Daar
kan uit afgeleid worden waarzichde handvaten bevinden om een beter beoordelingsresultaat tekrijgen. Dezedeelresultaten zijn dan
ook opeen overzichtelijke wijze in de rappor-
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tageopgenomen.Daarnaast kanverdergaand
onderzoek,bijvoorbeeld deeltoetsen 2en3 van
EBEOSTAD,meerinzichtgeveninknelpunten,
oorzakenen oplossingsrichtingen.
Evaluatie
Inafbeelding 3 zijndeuitkomstenvan
EBEOSTADgepresenteerd naastdievande
eigensystematiek.Hieruitblijktdatdelaatste
beduidendgunstiger uitpakt,dusminderrood
enmeerblauwopdekaart.Ditverschiliseenvoudigteherleiden tothetfeitdatdehier
gepresenteerde systematiekuitgaatvanverschillendestreefbeelden, dienietallemaal'ecologie'alsdoelhebben(hetgeenbijEBEOSTAD
vooreenbelangrijk deelwelhetgevalis).
Alleendiewaterenwaarecologieennatuur
naarverwachtingkansrijk zijn,hebbeneen
streefbeeld 'natuur'gekregen(enzijn daardus
ookspecifiek aangetoetst).Omgekeerd:een
waterdatbijvoorbeeld grenst aanachtertuinen
vanhuizen,heeft inhetalgemeenoeversdie
weinigkansenbiedenvoornatuurwaarden,en
wordtdaardusooknietaangetoetst,omdat
(inditgeval)gekozenisvoorhet streefbeeld
'woonwater'.
Naaronzemeninggeeft de dooronsontwikkeldemethodiekeenrealistisch beeldvan
detoestandvanhetstedelijk waterinhet
beheergebiedvanVeltenVecht.Ooksluitde
methodegoedaanbijdevisievanhetwaterschapdaterinhetstedelijkgebiedeenevenwichtigeverdelingvanfuncties moetzijn,
waarbijspecifieke functies alsmenselijk
gebruik,esthetiekencultuurhistorie nadrukkelijk eenplaatsmoetenhebben.Uiteraard
geldtditookvoordenatuur,maardiemoet
(nerals bijdeanderefuncties) vooraldaarontwikkeldwordenwaarvoldoendekansenbenut
kunnen worden. De relatiefongunstigebeoordelingsresultatendieditonderzoektenaanzienvannatuurenecologieheeft opgeleverd,
zijneenextrastimulansvoorhetnemenvan

ïéL-aesmsmM
maatregelendiedezefunctie vanhet stedelijk
wateroptimaaltotz'nrechtlaatkomen.
Tot slot
Uiteraardzijnde beoordelingsresultaten
gebaseerdopeenaantalminofmeer arbitraire
keuzes,metnamevoorwatbetreft de toekenningvangewichtenaandevariabelen inrelatietothetstreefbeeld. Ditbetekentdatde
beoordelingen nietzozeereenabsolutebetekenishebben,alswelinrelatietotelkaarmoeten
wordenbeschouwd.Ditdoetechterweinigaf
aandebruikbaarheid vanhetresultaatvan
dezequick-scan:erzijn meerdanvoldoende
stadswaterennaarvorengekomenwaarde
nodigekwaliteitsverbeteringen moetenen
kunnen wordengerealiseerd.Uithetonderzoekblijktbovendien duidelijk waarhetbij
dezewaterenaanschort.Daarmeeisaaneen
belangrijke voorwaarde,dievoorafaanhet
beoordelingssysteem isgesteld,voldaan.
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