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Experimenterenmet
,
'waterIichamen
DeimplementatievandeEuropeseKaderrichtlijn Watervoordewaterbeheerdersbegintbijhetdefiniërenvandezogehetenwatcrlichamen.WaterschapVallei&EemgingsamenmetArcadishiermee
aandeslag.Bijwijzevanproefwerktenzeookeenaantal vervolgstappen uit.Dedaadwerkelijke
implementatievindtuiteraard innauwesamenhang engoedoverlegmetandereoverhedenplaats.
Onderstaand kimtulezenopwelkewijzedevragendiebijdeuitwerking naarvorenkwamenopgelostzijnenwelkeconsequentiesdaaruitvoordewaterbeheerdergetrokken kunnenworden.TerillustratieiséénvandewaterlopeninhetgebiedvanWaterschapVallei&Eemverderuitgewerkt.
vanwatetlichamen(ziedekaart)deeluitmaakt.Dedaaropvolgende stapishetstellen
vanmilieudoelen.Deecologischecomponent bestaatuithetdefiniëren vaneen'referentieomstandigheid'perwaterlichaam.Het
ecologischemilieudoel wordtopgrondvan
dereferentie gedefinieerd enwordrde'goede
ecologischetoestand'(GET)genoemd.In
Nederland iseenreferentie dieuitgaat van
minimale menselijke beïnvloedingvaakniet
realistisch;veelwateren zijn immers sterk
doordemens beïnvloed.Daarom kunnen
waterlichamen ookdestatus kunstmatig
(alservoorheengeen water was)ofsterkveranderd (alssprakeisvanonomkeerbare
hydromorfologischeveranderingen) krijgen.

DeKaderrichtlijn WaterdraagtdelidstatenvandeEuropeseUnieopindeeigen wetgevingeenEuropeeswaterbeleid vastteleggen.Deelvanhetwaterbeleid iseenvrij
uitgebreidesystematiek voor planvorming
endedefinitie vandoelen.Bijgaand schema
geeft inzicht indecyclischeaardvande
planvorming.DedoelendiedeKaderrichtlijn steltzijn veelomvattend:hetbereiken
vaneenduurzame toestand vanstroomgebieden waarbij degevolgenvanmenselijke
belastingen geminimaliseerd worden.
Omdegesteldedoelen terealiseren
wordteenstapsgewijze aanpak verplicht
gesteld.Deeerstestap isdekarakterisering
vanstroomgebieden, waarvan debegrenzing
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DesleutelstappenindeimplementatievandeKaderrichtlijnWater.Bron:Guidanceintheplanning
process;bestpracticesinriverbasinplanning.
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Eenoppervlaktewaterlichaam heefteen
aanzienlijkeomvang,maarisbeperktdoor
eenaantalvoorwaarden.Een'aanzienlijke'
omvangbetekentvoorrivieren,bekenen
kanalendathetstroomgebiedeengrootte
heeft vanminimaal 1000ha.Voorstilstaand
wateriseenminimaleomvangvan50ha
hetuitgangspunt.Hetisnietdebedoeling
waterenoptedelenineenhedenvan 10
respectievelijk0,5vierkantekilometer.
Uiteraardzijngrotereeenheden mogelijk.
Dehuidigewerkpraktijk -hetschaalniveau
datterugtevindenisinplannenvan
waterbeheerders-wordtalsuitgangspunt
genomen.Zokandewaterbeheerder
gebruikmakenvanbestaande informatie.
Naarverwachtingsluithetschaalniveau
vandehuidigewerkpraktijk redelijk aanbij
dehierbovengenoemdeondergrenzen.
VoorNederland(metveelkleinewateren)is
hetvangrootbelangom afzonderlijke
waterentekunnen clusterentotgrotere
oppervlaktewaterlichamen.

Ecologischemilieudoelen voordezewateren
houden rekeningmethetniet natuurlijke
karakter enworden'goed ecologisch potentieel'(GEP)genoemd.
De'gap'analyseuitafbeelding 1 vormt
het hart vandeplanvorming.Deanalyse
bestaatuiteenvergelijkingvandetoestand
vanwaterlichamen instroomgebieden zoals
diezichbijongewijzigd beleidinZ015zou
voordoen,metdetoestanddiemenzichvoot
zoi5tendoelstelt.Hetverschil('gap')tussen
dewerkelijketoestand endezegewenstetoestandvormtdebasisvoorhetopstellenvan
programma'svanmaatregelen.Demaatregelen moeten leidennaardegewenstetoestand in2015.Eénenanderwordt neergelegdineenstroomgebiedbeheersplan datin
20051zal verschijnen.
Dehierbeschreven cycluswordt iedere
zesjaar herhaald endevoortgangzalop
maatgemonitoord worden.
B e h e e r s g e b i e d Vallei & E e m
Omeenbeeldtekrijgen vandemogelijkheden dieherwaterschapVallei&Eem
heeft bijdeimplementatie vandeKaderrichtlijn Water,probeerdehetgrenzenaan
tebrengen tussendewaterlichamen.Het
resultaat kanniet andersdanvoorlopigzijn,
omdatvooreenaantalzaken(zoalsdedefinitievanreferentieomstandigheden) noggeen
nationale leidradenvoorhanden zijn.Het
tesultaat geeft alweleenbeeldwaartoede
Kaderrichtlijn zalleiden.Deoefeningis
gebaseerd op'expertjudgement';voorhet
daadwerkelijke implementatieproceszal
gedetailleerde informatie nodig zijn.

De eerstestapbestonduitdevoorlopige
begrenzingvanwaterlichamen.De gekozen
waterlichamen komenzogoed mogelijk
overeenmetdeindenota'Waterbeheer 2re
eeuw:deelstroomgebiedvisie vanhet waterschap'gebruiktezeven stroomgebieden.
Enkelehiervanzijn verderopgesplitst, omdat
dezevolgensdeKaderichtlijn Watereenapartedoelstellingmeekrijgen.Deintotaal13
begrensdewaterlichamen zullenvoorlopigde
basisvormenvoordeinvoeringvanderichtlijn.Deindelingiszodanigdateenopschalingnaarvierwaterlichamen,zo gewenst,
eenvoudigterealiseren is,bijvoorbeeld ten
behoevevandelandelijke rapportage.
Helemaalzonderproblemen gingde
begrenzingniet;sommigevragenstaan dan
ooknogopen,zoals:
• Devoorkomende natte natuurgebieden
zijn zokleindatzij onderdeminimummaat(roooha.)vaneen waterlichaam
vallen.Daaromzijn zeniet apart
benoemd alswaterlichaam.Dit betekent
natuurlijk niet datzeinhet beleidvan
het waterschap buiten debootgaanvallen.Despecifieke functies endoelstellingen,geformuleerd inhet provinciale
Waterhuishoudingsplan enhet waterbeheersplan blijven vankracht.Dit kan
eenseparatetoetsingenrapportage tot
gevolghebben en het isdevraagofdat
wenselijkis;
• Depolderslangsdevoormalige Zuiderzeekustvormen inhet waterschapsbeleidtweelogischeeenheden.Maarze
worden weldoorsneden door kanalen en
weteringen.Eenzuiveretoedeling naar
waterlichamenzou leiden tot bijvoorbeeldveleonlogische waterlichaampjes
vanpoldergebiedjes metsloten eneen
cluster van weteringen;
• Inhetwaterschapsgebied stroomr een
aantalbeken,zoalsdeBatneveldseBeek,
deLunterseBeekendeHeiligenbergerbeek.Dezebekenontspringen inverspreidgelegen brongebiedjes, diealsde
takkenvaneenboomaandebeekaantakken.Iederbrongebied vanvoldoende
omvangzoualswaterlichaam gedefinieerdkunnen worden.Netalsvoorde
polders ontstaat hierdoor eengrotehoeveelheid waterlichaampjes, diegeen
relatiehebben methetbeheervan het
waterschapenniets meer temakenhebbenmetdeindelingin stroomgebiedjes
vande'WB2i'-deelstroomgebiedsvisie.
Daarom isbeslotenomvootdebeken
aan tesluiten bij bestaandestroomgebiedjes enalleenopgrond van natuurlijkheid oftypeeenverdereonderverdelingtemaken.

Nadebegrenzingisvooriederwaterlichaameenaantalstappendoorlopen(zie
schema).Deeerstestapisdebepalingofeen
waterlichaam kunstmatig isofniet.Deeerdergenoemde poldergebieden valleninde
categorie kunstmatige wateren.Slotenen
weteringen liggen inwateenseengetijvlaktevandeZuiderzeewas.Ookdekanalenen
weteringen nabij Veenendaalzijn kunstmatig. Zezijn gegraven inhetkadervanveenontginningen.
Nadescheiding tussen kunstmatige en
niet kunstmatige waterenzijn dewaterlichamengetypeerd.Ditisnodigomdatde
typologiedebasisvormtvoor het definiëren
vanreferentieomstandigheden endezevormenophun beurt weerdebasisvoordeecologischemilieudoelen.Voordetypologieis
devoorlopigesystematiek uit het handboek
kaderrichtlijn watergebruikt.Dezesystematiekmoet nogindepraktijk getest wotden.
Uitdetypologieblijkt dat onderscheid
gemaakt wordt tussenbrongebiedenen
bekenopzand.Dezeonderverdeling leidt tot
hetreedseerdergeschetsteprobleemdatde
beken vanhet waterschap uiteenvallen in
velekleinewaterlichaampjes vanhet type
'permanente bron'en'langzaam stromende
bovenloopofmiddenloop opzand'.Geen
enkeloperationeel doelismetdezeonderverdelinggediend,zodat beken niet verder
opgeknipr zijn opgrond van typologische
verschillen inhet stroomgebied.
Metdetypologieindehand kaneen
voorlopigeinschattinggemaakt worden of
dewaterlichamen vanhet watetschapeen
goedeecologischetoestand kunnen berei-

ken.Devraagdiehiergesteld wordtisof
waterenzodaniggewijzigd zijn,datdegoede
ecologischetoestand (GET) nietgehaald kan
worden(zieschema).Hierbij gaat hetalleen
omhydromotfologische wijzigingen. Een
sterkvervuildwater waaraan verderdoorde
mens nietgesleuteld is, moet als natuurlijk
worden aangemerkt. Inhet beheersgebied
vanVallei&Eemkomengeen natuurlijke
wateren vanenigeomvangmeervoor.De
bekenzijn indeloopvandeeeuwen vergraven,deoeverszijn verstevigdenhet water
wordtgestuwd.Ingeenvandebekenishet
bereikenvandegoedeecologische toestand
volgensdeeersteinschatting mogelijk.
Devolgendestapuit hetschema vraagt
ofdoormiddelvanhet uitvoeren vanmaatregelendewaterlichamen tocheenecologischemilieudoelstelling kunnen meekrijgen
diebij natuurlijke wateren hoort.Dezestap
vraagtomonderzoek.Bepaaldmoetnamelijk worden welkemaatregelen nodig zijn
omeennatuurlijke toestand tebereiken en
ofdezemaarregelen tot 'disproportionele
kosten' leiden.Isdathetgevaldan blijft het
waterlichaam destatus vansterk veranderd
behouden.

Voorbeeld
Alsvoorbeeld isde Heiligenbergerbeek
verder uitgewerkt.Dezeuitwerking isop
basisvan'professionaljudgement';de
gehanteerdeargumentatie zalnogonderbouwdmoeten wotden.Ovethoehardde
argumenren dienen tezijn isnogniets
bekend.Debeekisbetiteld als"sterkveranderdwatervanhet typelaaglandbeek". Het
traject vandebenedenloop vandebeekis
natuurlijk. Verderzijn grote trajecten van

| Is het water kunstmatig?
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Is het water door menselijke activiteit
hydromorfologisch zodanig gewijzigd
dat GET niet kan worden bereikt?

Natuurlijk Water
Doelstelling: Goede
Ecologische Toestand

Identificeer het water voorlopig als
sterk veranderd (eind 2004)

Natuurlijk Water
Doelstelling: Goede
Ecologische Toestand

mogelijk

Nagaan mogelijkheid bereiken GET
zonder significante effecten op gebruik
en/of met alternatief voor gebruik,
zonder disproportionele
kosten/technisch haalbaar (2004-2006)
niet mogelijk
Wijs aan als sterk veranderd water
(uiterlijk 2007)

Doelstelling ~ Goed
Ecologisch Potentieel
(GEP)
(incl. maatregelen In
2008)

Identificeer het MEP (waarborgen
ecologisch continuum, geen significante
effecten op functies)

Schema formulering ecologische milieudoelen, bron: handboek kaderrichtlijn water
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hetstroomgebiedgenormaliseerd en
gestuwd.Dehuidige ecologischekwaliteitis
gering.ZoweldeStowa-beoordelingsmethodeEbeoswaalsdetoetsingaandedoorhet
waterschapzelfopgesrelde streefbeelden
gevendeze uitkomst.
Deoorzaak kangevonden wordenineen
combinatie vandevolgende factoren:
• Demorfologie isslecht.Doorheteenvormigeprofiel isdeecologische diversiteit
inhetwaterenopdeoever beperkt;
• Destromingindezomermaanden is
geringdoorsruwingendegrotedimensies.Hierdoor kunnen gemakkelijk
eutrofiëringsverschijnselen optreden;
• Doorhetuitgevoerde beheeren onderhoud kandeecologischekwaliteitzich
nietverderontwikkelen. Ecologisch
maaibeheer wordtoverigensvoorenkele
trajecten alweluitgevoerd;
• Dekwaliteit vanhetuithetValleikanaal
ingelaten water ismatig.Hetwateris
eutroofen troebel;
• Dekwaliteit vanhetgebiedseigen water
ismatigtotslecht.Delokaalvoorkomendekwelvangoedekwaliteit heeft
weiniginvloedopdekwaliteit vanhet
gehelewaterlichaam.Voordekwelgebiedenzijn aparte kwaliteitsdoelstellingen
enstreefbeelden opgesteld;
• Deoverstorten vanWoudenberg lozen
opdebeek.
Deslechtechemischekwaliteit vanhet
water isvoordeargumentatie vanhettoekennenvandestatus 'sterk veranderd warerlichaam'nierrelevant, maarhetgeeft wel
eenalgemeen beeld vandetoestand vande
beek.
Doorhetintensieve landbouwkundige
gebruik vanhergrootstedeelvanhet
stroomgebied ishydro-morfologisch hersrei
nietandersdantegen onevenredig hogekostenuitvoerbaar. Degenoemde morfologischeveranderingen vandebeekzijn immers
uitgevoerd omde productieomstandigheden
voordelandbouw teverbeteren. Opheffing
daarvan leidttotgrotekosten voorherstel,
maar meer nogtotgroteschadeindelandbouw.Opgrond vandezeargumentatieis
eendefinitieve aanwijzing vanhetwaterlichaamalssterkveranderd noodzakelijk.Als
ecologisch milieudoel voordirwaterlichaam
zaldanookeen'goedecologischepotentieel'
(GEP)gedefinieerd gaanworden.Vaststellingvandereferentietoestand isvanuithet
historischeperspectiefvoor stromende
watertypen goedmogelijk, hetaangeven van
eenGEPofGETvanuit de mogelijkheden
vanverbeteringvandehuidigesiruatiezal
eenanderverhaalzijn.AlshetGEPper
definitie gekoppeld isaanhetreferentie36
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niveau,danmoeten deconsequent iesvande
toekenningvaneenreferentiewaarde goed
doordacht worden.Eengrotezorginditverband ishetprobleemvandenaleveringvan
fosfaat uitfosfaatverzadigde gronden,waardoordefosfaatgehalten noglange tijdte
hoogzullen blijven.

De praktijk
Voorhetdefiniëren van waterlichamen
bestaan (nog)geenduidelijke richrlijnen.
Het HandboekKaderrichtlijn Waterwijst de
weg,maar waterlichamen inNederlanden
Europazullenineenprocesvan'trial'en
'error'totstand moetenkomen.Hetdoelom
waterlichamen zotedefiniëren darzepassen
bijdehuidige beheerspraktijk vanhet
waterschap leidttotdefinitieconflicten. Wat
tedoenmetnatuurgebieden onderdeminimummaat? Wat tedoenmet onderverdelingendieuitdetypologievolgen,maardie
nietpassenindepraktijk vanhetwaterschap?Ookishetresultaat vandeexperimenten nognierafgestemd met provincies
en stroomgebiedcoördinatie.
Het waterschapstaatdekomendejaren
eenaantal takentewachten.Uitonderzoek
vanhetIPOendeUnievan Waterschappen
(zieH 2 0vann januarijl., pag.36)blijkt dat
deextrabenodigdeinzetvoordezetakentot
december 20040,5tot1,0ftevraagt.Uitde
ervaringvandezelfuitgevoerde oefening
blijkt datdegeschattetijdsbesteding lager
kan uitkomen,hoeweldeuitwerkingvan
ecologischedoelennogbesreensveelwerk
metzichkanmeebrengen.Verderisnauwelijksaandachr besteed aandechemische kant
vandeanalysevanmenselijke beïnvloeding.

Eenimplementatie zoalsuitgevoerd tijdensdeoefening leidttoteenindelingvan
hetwaterschapsgebied in 13waterlichamen
(ziekaart).Opgrondvanbijhetwaterschap
beschikbare informatie overecologieendergelijkezijn dedoordeKaderrichrlijn Water
voorgeschreven activiteiten redelijk uitte
voeren.Zekeralstypologieen referentieomstandigheden opdenduur toteengestandaardiseerde aanpakleiden.DeKaderrichtlijn Waterleidtindepraktijk toteen
systematiseringvanonderzoek en toetsing
envanbewijsvoering overwenselijkheiden
haalbaarheid vanmaatregelen.Dezeordeningvaninformatie werddoordeexperimenteerders alseentoegevoegde waardevan
deKaderrichrlijn Waterervaren.
DeKaderrichtlijn Waterzaleengrote
invloedgaan hebben ophetwaterbeheersplanvanhetwaterschap.Nade vaststelling
vanveranderingen indeWetopdeWaterhuishouding zaldelooptijd vanhetwaterbeheersplan zesjaarwordeninplaatsvan
vierjaar.Verderzaldesystematiek van
analyse,hetformuleren vandoelenenhet
definiëren vanmaatregelen sterkgeënt wordenopwatdeKaderrichtlijn Watervoorschrijft.
Dealgemeneconclusieisdathethuidige
beleid,waarschijnlijk meteenrelatiefgeringeinspanning,inpasbaar isindevereisten
vandeKaderrichtlijn Water. Onzekerheden
bestaantenaanzienvanafstemming op
nationaalenEuropees niveau.Datgeldtvoor
alleNederlandse waterbeheerders.Vooralsnogzijn zenietgoedinteschatten, f

1 Arttmheen
2 ArtwvMrt
3 Brrt«Me*
4

EMIUVKI

5
PnampaM
6 vaflttfcmaa* m Eflm
7 BwnavMQMMW
s M<xw««1MoontwtM*
9 LunwitfwBaak
10 Heilrçwicetgwboo*
11 Krrtanwijfc
12 Btnnwve«
13 RsnkumseBflksn

