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Randmerenschonerdoor
EuropeseKaderrichtlijnWater
enWaterbeheerzieeeuw?
IR ROB I M M I N K , PROVINCIE GELDERLAND AFDELING WATER

Hetregionalewaterbeheeroejentgrote invloeduitopdekwaliteitvan derandmeren. Reedsvelejaren
wordtgesprokenover'dewatcrsvstecmbenadcniig'en'wateralsordenendprincipe'. Watermoetvolgensdezeprincipesmeerruimte krijgen enproblemen moetenminderwordenafgewenteld opbencdenstroomsegebicden.Nn ishetmomentaangebrokenomdezeprincipeswaartegaan maken. De
rijd iserrijpvoorendekaderszijnervoorgeschapen.
Hetregionalewaterbeheer heeft grote
invloedopdekwaliteitvanhetEem-enGooimeer.Deverontreinigingvanhetwaterinde
GelderseValleikomtuiteindelijkviadeEem
terechtinhetEemmeerenhetGooimeer.De
aanpakvandeverontreinigingendezuivering
vanoppervlaktewater indeValleihebbende
kwaliteitvanhetEem-enGooimeerreeds
flink verbeterd.Verdergaandeverbeteringvalt
teverwachtenalsgevolgvandesaneringvan
rioolwateroverstortenendeaanpakvandediffuseverontreiniging (metnamemest).Ook
hetkwantitatievewaterbeheer kandekwaliteitvanderandmeren beïnvloeden.Door
grondwaterstandsverhoging kanmeer fosfaat
gaanuitspoelen.Metnameinhetdeelgebied
vandewest-Veluwsebekenspeelthetprobleemvandefosfaatverzadigde bodemende
wensomdegrondwaterstand teverhogen,
waarbij vervolgensuitspoelingvaninde
bodemgebondenfosfaat zalleidentotbelastingvanhetEemmeer.
Deskundigen ophetgebiedvandewaterhuishoudingpleitenreedsdecennialangvoor
eenintegralewatersysteembenaderingomde
problemenvanverdroging,vervuiling,overstromingsgevaarenwateroverlast structureel
hethoofd tekunnen bieden.Sindsdehoogwatersituaties indejarennegentigende
wateroverlastdieontstond in 1998doorzware
regenbuien,vindende'watersysteemprincipes'echteteenveelbredergehoor.Vangroenteboertotministet-presidentenkroonprins
aantoewerdgesproken overdenoodzaakom
hetwatetweerderuimtetegeven.Deneerslag
20

H20

32003

moetlangerinhetgebiedwaarhetvaltvastgehouden worden,inplaatsvanzosnelmogelijk
aftevoerenenwegtemalen.Voorwat betreft
hetvoorkómenvanvervuilingvanhetoppervlaktewaterishetordeningsprincipe'cascaderingvanvervuiling'vanbelang.Vervuilende
bronnen mogennietbovenstroomsgelocaliseerdwordenvankwetsbaregebieden.Nuis
hetmomentaangebrokenomdezeprincipes
waartegaanmaken.Dekaderszijnervoor
geschapen.Tweevandiekadersvormende
EuropeseKaderrichtlijn WaterendeStartovereenkomstWaterbeheer 21eeeuw.DeKaderrichtlijn Waterschenkrvoornamelijk aandachr
aandeuitwerkingvanwatetkwaliteit, waarbij
dewatetkwantiteit alleeninhoofdlijnen wordt
aangestipt.Bijdeuitwerkingvanhetwaterbeheervoordezeeeuwkrijgen kwantiteitsmaatregelen veelmeeraandacht.
Waterbeheer 21e eeuw
DezogehetenstartovereenkomstWaterbeleidzieeeuw,die14februari 2001 werdondertekenddoorhetRijk,deprovincies,de
gemeentenendewaterschappen,werkthet
nieuwewaterbeleid tenaanzienvanveiligheid
enhetvoorkomenvanwateroverlastuit,zoals
datvastgelegdisinhet kabinetsstandpunt
'Andersomgaanmetwater,waterbeleid inde
21eeeuw'.Bijdieuitwerkingwordendeaanpakvanwatertekorten, hettegengaan vanverdrogingeneenverdereverbetetingvande
waterkwaliteit betrokken.Gewerktgaat
wordenmetprojecten dieuitgaanvandeproblemenopmiddellangerermijn (vijftot20
jaar),waarbijtelkenseendoorkijk plaatsvindt

naardelangetermijn (20tot50jaar).Dezelangetermijn-scenario's wordengebruiktomhet
'geenspijt'-gehalte vandemiddellangetermijn-besluiten tebeoordelen,geziendeverwachtingen tenaanzienvan klimaatverandering,zeespiegelrijzmgenbodemdaling.Voor
deaanpakvanhettoekomstige waterbeleid
zijnondermeerdestroomgebiedsvisiesvan
belangdiedeprovinciesendewatetschappen
momenteelopstellen.Hierinwordtderelatie
tussendewateropgavenenderuimtelijke
ordeningweergegeven.Daarbijwordenwaar
mogelijk koppelingengelegdmetandere
beleidsterreinen zoalsnatuur, landbouw,
recreatie,stedelijke herstructurering, landschapencultuurhistorie.Deinrichtingvande
watersystemen wordtgebaseerdopdeprincipes:nietafwentelen vanwaterproblemenop
anderedeelsttoomgebieden ofvolgendegenetaties,dedrietrapsstrategie vasthouden-bergen-afvoeren, schoonhouden-scheidenschoonmakenénmeerruimtelijkeoplossingennaasttechniek.Opbasisvandestroomgebiedsvisieszalditjaareennationaal
bestuursakkoord waterwordengesloten met
taakstellendeafspraken overdoelenenmaatregelendienodigzijnomdewatethuishoudingopordetebrengenentehouden.De
stroomgebiedsvisies vormennietalleenhet
vertrekpunt voorhetoptestellen bestuursakkoord,maarzullenondermeerookworden
ingepast innieuwe beleidsontwikkelingen
zoalsreconstrucricplannen,landsdeligeuitwerkingen vanhetrijksbeleid, streekplannen,
waterhuishoudingsplannen enbestemmingsplannen.
Hetwaterbeleid21eeeuwzaltotgevolg
hebbendatderegionalewatersystemen
wordenaangepastenheringericht ommeer
ruimtetecreërenvoorbergingvanoppervlaktewaterincombinatiemetmeerruimte
voornatuurlijke peilfluctuaties methogere
peilenindewinterenlagerepeilen inde
zomer.Waarmogelijkzullenindebeïnvloedingsgebieden vannatuur, maatregelen
wordengetroffen omnaruurgebieden tevernattenenecologischewaterenvoldoende
watervoerend temaken.Waarmogelijk zullen
ookderegionalewatersystemen wordenaangepastomdewaterkwaliteit teverbeteren.
Naastdezeruimtevragendeingrepenzullen
randvoorwaarden wordengesteldaanruimtelijkefuncties opdatindetoekomstgeenongewensteruimtewordtonttrokkenaanhet
watersysteemengeennieuwevervuilingontstaat.
Wateropgaven in de Gelderse Vallei
Hethoofddoel vanhetwaterbeleidvoorde
21eeeuwiswaarnodigwatermeersturend
latenzijn voorderuimtelijke inrichting.Een
mooievolzin,maarwatbetekentditconcreet
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grondwarer indeGelderseValleizijn relatief

voorhetwaterbeheer enderuimtelijkeordening?De provinciesstaanvoordeopgaveom
juist dezeconcretebetekenisinbeeldtebrengeninderegionalestroomgebiedsvisies.In
relatietotdewaterkwaliteit vanhetEemmeer
wordtindestroomgebiedsvisieGelderseVallei
naarmogelijkhedengezochtomde waterkwaliteitsproblemen inhetgebied,minderafte
wentelenopdeRandmeren.

Dekwaliteitvangrond-enoppervlaktewaterwordtergbeïnvloeddoor menselijke
activiteiten.Teneersteomdatdezeactiviteiten
bodemchemischeprocessenbeïnvloeden(aanplantvannaaldhout heeft bijvoorbeeld een
verzurendewerking);tentweedeomdateen
veelheidaanemissiesplaatsvindt.DevoornaamsteemissiesinhetgebiedvandeGelderse
Vallei/Utrecht-oostbetreffen dievanmeststoffen(stikstoffen enfosfaten uit de landbouwen
rioolwaterzuiveringsinstallaties).
Daarnaastzijnvanbelangenerzijds diffuse verontreinigingenzoalspesticidengebruik
(zowelindelandbouwalsbijstedelijk groenbeheer),uitlogingvanzwaremetalenuit bijvoorbeeldasfalteninhetalgemeenbijpekel.
Anderzijds vindenzogehetenpuntverontreinigingenplaatsdoorongerioleerdelozingenin
hetbuitengebied,doorriooloverstorten vanuit
stedelijk gebiedendoorindustriële lozingen.
Inhetreconsrructiegebied liggenvijfoverstorten,dieeenmaatschappelijk urgent knelpunt
vormentenaanzienvandiergezondheid.

Dewaterkwaliteitsproblemen inhetEemenGooimeerwordenvoorhetgrootstedeel
veroorzaaktindeGelderseVallei.VanherfosfaatenstikstofinhetEem-enGooimeeris80
procentafkomstig uitdeEem.DewaterkwaliteitindeGelderseValleiisoverheralgemeenmatig.Innagenoegallewatergangen
overschrijden dewaardenvanfosfaat enstikstofdegesteldenormen uitdeVierdeNota
Waterhuishouding.Ditgeldtookvoorenkele
metalen,zoalskoperenzinkenstoffen uit
gewasbeschermingsmiddelen. Inhergebied
zijngeenschoneenvuilewaterstromen te
onderscheiden,ofschoon dekwaliteitvan
enkelewaterlopen(Heigraaf,Veldbeek)door
kwelwatervanuit de HeuvelrugendeVeluwe
beduidendbeterisdanelders.Inhetgehele
gebiedkomenverspreid matigtotsterkverontreinigdewaterbodemsvoor.Doorvermestingenverzuring is dekwaliteitvanhetondiepe grondwarer matig.Vermestingveroorzaakt
hogenitraatgchaltes.Ookwordennogsteeds
reststoffen van gewasbeschermingsmiddelen
aangetroffen inhetondiepegrondwater.Voor
dewaterwinningen isditeen wezenlijke
bedreiging.Kleinehoeveelheden verontreinigingkunnen hetgrondwater ongeschiktvoor
dewaterbereiding maken.Denitraatconcentratie inhetgrondwater inde
omgevingvandestuwwallen isinhetalgemeentehoog.Destikstofgehaltes vanhet
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Grond-enoppervlaktewater moetaaneen
bepaaldebasiskwaliteit voldoen.Hetmagniet
teveelziekteverwekkersbevatten,niet giftig
zijn,niettetroebelenhetmagnietstinken.
Voordelandbouwennatuurgeldendaarnaasr
specifieke kwaliteitseisen.Geconstateerdmoet
wordendatingrotedelenvanhetgebiedde
grensnormen (hetmaximaaltoelaatbaarrisico)
bijlangenanietgehaaldworden. De slechte
oppervlaktewaterkwaliteit veroorzaaktmet
nameproblemenvoordeecologische functie
vanhetBinnenveld,de Romselaarse-enSiberienbeekendePraamgracht.Eenduidelijk
positievetrendistezienindewaterkwaliteit
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indeValleiendeEem,maar de grenswaarden
wordennoglangnietbereikt.Metnamede
verwijdering vanfosfaten uit wasmiddelen
(jaren '80) enverbeteringvanderwzi's(jaren
'90)hebbentotbelangrijke verbeteringen
geleid.
Dankzij hetbrongerichtebeleiden effectgerichtemaatregelenneemtdenegatieve
invloedopdegrond-en oppervlakrewarerkwaliteitaf Tochzalhetbereikenvande grenswaardenoglang op zichlatenwachten.De
belastingvanmeststoffen uitdelandbouwzal
afnemen, echternietindiematedatgeen
sprakemeerzalzijnvanuitspoeling.Zelfs bij
evenwichtsbemestingzullen meststoffen naar
hetgrond-enoppervlaktewater uitspoelen.
Ookdenaleveringuitfosfaatverzadigde grondenzalnogtotverna2015 eenmilieubelasting
metzichmeebrengen.
IndestroomgebiedsvisievoordeGelderse
Valleizijndewateropgavenvoorwaterkwaliteitnaderuitgewerkt voordevijfdeelgebiedenvandeGelderseVallei.Voor2050
wordentweetypengebieden onderscheiden
tenaanzienvandealgemenewarerkwaliteitsopgaven:
generiekvoldoenaandegrenswaarden
(MTR)voorecologischewaterkwaliteit,
voornatuurfuncties gelden specifieke
doelstellingen,
generiekvoldoenaanhetVR-niveau(verwaarloosbaarrisico)voorchemische
waterkwaliteit.
HetMTR-niveauwordtgehanteerdvoor
hetgebiedvandewest-Veluwsebeken(regio
Barneveld-Kootwijkerbroek),Eemlanden
ArkemheenenhetValleikanaal.Inallenatuurgebiedenen-waterengeldtechterwelhet VRniveauvoorwaterkwaliteit.Veelmaatregelen
omdewaterkwalircitreverbeteren hebben
eenruimtelijke componentindeGelderseVallei. Instroomgebieden vanwaardevollewaternatuurzoueenactiefbeleidgevoerdmoeten
wordenomdebemestingsinvloed tereduceren.Doorinbijzonder kwetsbaredeelstroomgebieden(ecologischwaardevollewarerenen
drinkwater-intrekgebieden) naarhet VRniveau (0,05 mgfosfaat perliter)testrevenen
inhetgehelegebiedvandeValleihetMTRniveau (0,15 mgfosfaat perliter)tehanteren,
komt de gebiedsgerichtestreefwaarde voor
fosfaat inhetEemmeerbinnenhandbereiken
wordtinvullinggegevenaanhetprincipevan
nietafwentelen. Indestroomgebiedsvisieiser
voorgekozenomdeextrauitspoelingvan
fosfaat doortoedoenvangrondwaterstandstijging,teaccepteren.Hoegroot de fosfaatbelastingzalzijnenhoeveeldecenniadeze
uitspoelingzaldurenisvooralsnogniet
bekend.
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De Europese Kaderrichtlijn Water
Nederlandkentvierstroomgebieden (Rijn,
Maas,ScheldeenEems)diein2004beschreven
moetenzijn binnendeKaderrichtlijn.De
Europeseregelsdieopdiestroomgebiedenvan
toepassingzullengaanzijn,hebbenbetrekkingopdeecologischeenchemischemilieudoelstellingenendedoelstellingenmet betrekkingtothetgrondwater.Voorwat betreft
emissiesschrijft deKaderrichtlijn Watereen
gecombineerde aanpakvoorpuntbronnenen
diffuse bronnenvoor.Derichtlijn onderscheidtvierwatercategorieën:rivieren,meren,
overgangswateren enkustwateren.Dezewaterendienenbeoordeeld teworden voorwat
berreft dechemischeenecologischetoestand
vanoppervlaktewateren.Voorgrondwater
wordthetbegrip'goede grondwatertoestand'
geïntroduceerd meteenkwantitatieveeneen
chemischecomponent.DeKaderrichtlijnis
daarbij geenvrijblijvende setafsprakenover
waterenmilieubeheer,maarmoetbinnendrie
jaardeeluitmaken vandenationalewetgeving
vandeEuropeselidstaten.
Dekrachtvanderichtlijn zalvooral
gevondenmoetenwordenindeuitvoerende
sfeer bijhetopstellenvanmaatregelenprogramma'sen stroomgebiedbeheersplannen,
diededoelstellingenvanderichtlijn dichterbij
moetengaanbrengen.Dekwaliteitsnormen
diegesteldwordenaandeverschillende'waterlichamen'dienenafrekenbaar endushaalbaar
tezijn.Daartoezalonderzochtmoeten worden
welkeinspanningen enmiddelen nodigzijn
omgesteldenormen tehalen.Alsdeinspanningen nietinverhoudingsraanmetdeverwachteecologischeeffecten, dienendedoelstellingentewordenherzien.Daarbijzullende
doelenenmaatregelendievoortvloeienuithet
nieuwewaterbeleidendeReconstructiewet
nauwopelkaarwordenaangesloten (ziehet
artikelvanBlankenoppagina28).
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Dewaterkwaliteitenecologie
vanhetEem-enGooimeer
ROB PORTIELJE, RIZA.
KAREN OOSTINGA. RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE IJSSELMEERGEBIED

Dewaterkwaliteitvan hetEem-euGooimeerissindsmiddenjaren tachtigsterkverbeterd,met
dalendeconcentraties totaal-josjor enchlorojyl-a.MetnameinherGooimeernamdehelderheid
sinds 1995roe.Ondanksdezeverbetering voldoendemerennog nietaan degebiedsgerichtestreefwaarden voortotaal-fos/orcn doorzicht. VoorhetGooimeerzijndezebijverdergaande maatregelen
optermijn haalbaar; voorherEemmeerisdcMTR-waardevooralsnog hethoogsthaalbare.Voorde
verdere bestrijding van de eutrofiëring enhetbehalenvandestreefwaarden wordencombinatiesvan
maarregelen aanbevolen diedefos/aatbelasting uitpuntbronneneudijfuse bronnen verderreduceren,
maarookinternemaatregelen.
HetEemmeerenhetGooimeer kampten
gedurenderuim30jaarmetzeerernstige
eutrofiëring.Dituittezichinzeerhogeconcentraties totaal-fosfor enchlorofyl-a eneen
ergbeperktdoorzicht.Sindsdeeerstehelft van
dejarentachtigwordtdetoevoervannutriëntenvanuitpuntbronnen gesaneerd,metname
doorverbeteringen inderioolwaterzuiveringsinstallaties.Sindsdien treedteenforseverbeteringopindeconcentraties nutriënten enchlorofyl-a (afbeelding 1). Hetdoorzicht inhet
Gooimeerverbeterdeaanvankelijk nauwelijks,
maarsinds 1995zetdieverbeteringforsdoor.
Momenteellijktdezeverbeteringechterweer
testagneren.
Naastdewaterkwaliteit zijnookdeveranderingen indeecologieonderzocht. Hieruit
blijkt datmdebeidemerenvrijwelgeen
(ondergedoken)waterplanten voorkomen.Wel
issprakevaneensterketoenamevandehoeveelheiddriehoeksmosselen,vooralinhet
Gooimeer Hetaandeelblauwalgenisgeleidelijkafgenomen, maarnogwelaandehoge
kant.Totslotishetaantalwatervogelsdatde
beidemeten bezoektinhetafgelopen decenniumtoegenomen"!).
Voordeoorzaakvandesterketoenamevan
dehelderheidinhetGooimeersinds 1995zijn
verscheidenemogelijke verklaringen voorhanden.Mededooreengebrekkige beschikbaarheidvangegevensbestaatechternoggeen
duidelijkheid overhetdominantemechanis-
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Mogelijkeverklaringen zijn:
Degeconstateerde forsetoenamevande
driehoeksmosselen diedoorfiltratie het
waterheldermaken;
Eenafname vandebiomassagrotebrasem
doortoegenomen pootvis-visserij;
Eentoenamevanhetareaalvandediepe
zandwinpurten inhetmeer.Gedurende
eenperiodemeteenzeereutrofe toestand
ontstaatgemakkelijk opwervelbaarslib,
datnaafname vandealgenbiomassa
slechtslangzaam weerverdwijnt.Inde
diepeputten kanpermanente sedimentatievanhetgemakkelijk opwervelbareslib
optredendatzichvoorheen inondiepere
delenbevond.
Balansen
Deaanvoervanuit hetstroomgebiedvan
deEemisverrewegdebelangrijkste postopde
water-ennutriëntenbalansen vandemeren
(tabel 1).Voortszijndeaanvoervanuit het
Nuldernauw enhetIJmeetnietteverwaarlozenposten.HetwatervanuithetNuldernauw
heeft voortotaal-fosfor entotaal-stikstofeen
verdunnend effect ophetwaterinhetEemmeer.Hetwaterafkomstig uithetIJmeerheeft
eenvergelijkbaar effect.
Doordeuitgevoerdesaneringenishetrelatieveaandeelvan puntbronnen indeaanvoer
vanfosfor sterkafgenomen. Debelastingvan
demerenmettotaal-fosfor namhet afgelopen
decennium af Indenegentigerjaren bedroeg
dejaarlijkse belastingvoorhetEemmeer17,0

