PLATFORM

echter voldoende r u i m t e voor een dergelijke
ideale natuurvriendelijke oever. Daardoor zijn
n i e t alle w a t e r g a n g e n en oevers voor alle
dieren even geschikt als potentieel leefgebied
of m i g r a t i e r o u t e .

Eisen v a n u i t de w a t e r h u i s h o u d i n g
W a r e r h u i s h o u d k u n d i g e randvoorwaarden

HetHcolintnavijfjaar

spelen een belangrijke rol bij h e t o n t w e r p . De
waterafvoer m a g niet g e h i n d e r d w o r d e n e n de
r u i m t e o m regenwater te bergen moer m i n i maal hetzelfde blijven, liever zelfs grorer.
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Zowel Buitenveldert als de Watergraafsmeer
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zijn z o g e n a a m d e stadspolders, m a a r de m a a t
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van de w a t e r g a n g e n is erg verschillend. De
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doorgaans veel bredere w a t e r e n (20 tot 25
meter) en oeverstroken in Buitenveldert
bieden meer r u i m t e en mogelijkheden voor

Langs dezuidrand van Amsterdam heeft deDienstWaterbeheer enRiolering (DIVRj tussen 19515cn
1998 hetzogeheten Ecohnt Nieuwe Meer- NieuweDiep aangelegd: aanpassing van deoeversom
eengezond, duurzaam watersysteem tecreëeren en om meeren vooral ook meergevarieerdc natuur
verder hetstedclijkgcbied in te brengen. Vijf jaar later blijkt dat laatstegelukt tezijn, maar de
waterkwaliteit isnog onvoldoende verbeterd.

m a a t r e g e l e n d a n die in de Watergraafsmeer.
Een andere belangrijke eis is d a t h e t functioneren van de keringen en dijken in h e t
gebied niet aangetast wordt. D a a r o m is
bijvoorbeeld bij de Weespertrekvaarr gekozen
voor een 'uitsrapplaats' voor dieren in het

Deaanlegvan het Ecolint vindt zijn
oorsprong in de Gemeentelijke Nota Waterbeheer Amsterdam 19513-1997. Deze beschrijft
de toestand van deAmsterdamse wateren
beginjaren negentig en geeft aan wat de knelpunten waren en wat daaraan verbeterd zou
moeten worden. Het Ecohnt loopt door twee
(voorheen drie) stadsdelen en betreft het
grootste deel van de warergangen in twee
stedelijke polders die aan weerszijden van de
Amstel liggen.

Totstandkoming
Bij de aanleg van het Ecolint waren veel
instanties betrokken.Alvrij snel is een
projeergroep opgezet met daarin de stadsdeelraden ZuiderAmstel en Oost/Watergraafsmeer,
DWR,deAmsrerdamse Hengelsport Vereniging (AHV)en stadsecologen van de dienst
Ruimtelijke Ordening (dRO).In de projectgroep zaten ook de uitvoerende bureaus: het

Ingenieursbureau Amsterdam enAquaSense in
de beginfase en vanafde ontwerpfase her ingenieursbureau Oranjewoud.

water in plaats van een constructie in de

Het Ecolint richt zich met name op de
kleinere, minder kritische diersoorten die
gebonden zijn aan water en/ofoevers en waarvan alpopulaties in de omgeving voorkomen.
Hieruit zijn vijfindicacorsoorten gekozen: de
snoek, ringslang,gewone oeverlibel, kleine
karekiet en wezel,dieelk een verschillend deel
van het watersysteem gebruiken en daaraan
bepaalde eisen stellen. Een combinatie van alle
eisen*») leidt tot helder warer, voor 20tot70
procent bedekr mer waterplanten, weinig
kroos,een flauw oplopende en brede oever met
voldoende begroeiing van oeverplanten, overgaande in een kruidenvegetatie en struweel en
daarnaast enkele open delen (zieafb.2).

vloed door andere factoren. Zo zijn randvoor-

kering (zie foto op volgende pagina).

H e t uiteindelijke o n t w e r p is ook beïn-

w a a r d e n gesteld v a n u i t de ruimtelijke inpassing en de integratie m e t recreatieve functies
als vissen en wandelen. Verder diende reken i n g g e h o u d e n te worden m e t de kwaliteit
van de (water)bodem, de ligging van kabels en
leidingen en andere p l a n n e n voor de
berreffende locaties.

Natuurgerichte

maatregelen

In totaal is meer d a n t w i n t i g kilometer
oever n a r u u r v r i e n d e l i j k g e m a a k t . Afhankelijk
van de locatie, m e t n a m e de beschikbare
r u i m t e op de droge oever en h e t waterafvoer e n d v e r m o g e n van de w a t e r g a n g , is gekozen
voor aanleg in de w a t e r g a n g of o n t g r a v i n g van

Lang met overal in stedelijk gebied is

de droge oever. In een aanral smallere warerg a n g e n is, o m h e t waterafvoerend vermogen te
waarborgen, een vooroeverbeschoeiing aange-
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Het Ecolint

Af/b.2:

Eisen van deindicatorsoorten aan het watersysteem.
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kleine watersalamander), maar ook vissen,
kleine rietvogels,libellen en andere insecten
zijn in aantal en in aantal soorten duidelijk
toegenomen na de aanleg van het Ecolint.
Muizen zijn echter schaars gebleken op de pas
aangelegde, twee maal perjaar gemaaide,
natuurvriendelijke oevers.We'1 werden zeveel
gevonden op plaatsen waar een extensiever
maaibeheer werd gehanteerd. Voor meer kritische soorren als wezel, hermelijn en ringslang
zijn de natuurgerichte maatregelen ook
gunstig, maar onvoldoende om van het
Ecolint een aantrekkelijke omgeving te
maken.Deze soorten hebben binnen het
stedelijk gebied steunpunten van voldoende
oppervlak en kwaliteit nodig.

bracht. Opde aangepaste oevers zijn stekken
van riet en andere moeras- en oeverplanten
aangebracht, waaronder kleurrijke soorten
zoals gele lis,dotterbloem en moerasandoorn.
Ook zijn diverse poelen gegraven.
Dewatergangen worden op meerdere
plaarscn onderbroken door drukke wegen.
Onderdoorgangen van bruggen en duikers
vormen grote barrières voor organismen die
gebruik maken van deoevers.Daarom zijn
onder deze bruggen en in de duikers brede
richels gemonteerd, zogenoemde looprichels.
Van ontwerp naar uitvoering
Vanwege de omvang kon het Ecolint niet
in eenjaar worden uitgevoerd. Daarom is het
project opgedeeld in drie fasen: fase r in1995,
fase 2in 15196en fase 3in i99712i.Een voordeel
hiervan was dat de ervaringdie in de eerste
fase werd opgedaan in de volgende fasen
gebruikt konden worden.Deopsplitsing in
drie fasen waszodanig dat demaatregelen ook
zonder de derde en eventueel de tweede fase al
het nodige effect zouden kunnen hebben. In
deeerste fase zijn vooral lange doorgaande
oevertrajecten aangepast, waarmee de eersre
verbindingen tussen verschillende groene
gebieden tot stand kwamen. Daarna is in de
tweede fase de zone van natuurvriendelijke
oevers verbreed. In de laatste fase zijn leemten
opgevuld en vooral voorzieningen als looprichels, uitstapplaatsen en stobbenwallen
aangebracht om knelpunten bij drukke wegen
en andere infrastructuur zoveel mogelijk weg
te nemen.
Albij het maken van het ontwerp isnagegaan wat voor soort beheer en onderhoud voor
de diverse delen van het Ecolint nodig isen
wat dit kost. Hieruit bleek dat het voor
sommige delen iets duurder zou uitvallen,
maar voor een groot aantal andere goedkoper;
het totale beheer en onderhoud zou niet duurder uitvallen*'.
Vorigjaar isdoor Oranjewoud in opdracht
van DWReen beheersplan^) uitgewerkt
waarin voor alle trajecten streefbeelden en
beheersrichtlijnen zijn beschreven.Met de
streefbeelden wordt het (vegetatie]beeld voor
de toekomst omschreven, bijvoorbeeld 'open
water met ondergedoken waterplanten' en
'oevervegetatie met gele lis,kalmoes, grote
lisdoddc, riet, watcrweegbree,groot liesgras'.
Derichtlijnen geven aan hoedit beeld bereikt
(ontwikkelingsbeheer) en in stand gehouden
(instandhoudingsbeheer) kan worden.
Voorlichting en communicatie
Burgers zijn misschien welde belangrijkstebetrokkenen. Gebruikers van het water en
bewoners staan het dichtst bij hun omgeving.

Uit het vegetatie-onderzoek blijkt dat van
de aangebrachte oeverplanten met name riet,
grote lisdodde,gele lisen moerasandoorn het
uitstekend doen.

UitstapplaatsWeespcrtrekvaart.
Uit onderzoek naar de beleving door Amsterdammers van het oppervlaktewater in de stad
blijkt dat bijna iedereen zo natuurlijk mogelijke oevers,planten in het water en vooral
dieren in het water (erg) belangrijk vindt. De
verwachting was dan ook dat het Ecolint de
belevingswaarde van her water zou vergroren.
Vanafhet begin van het project is het
Ecolint opallerlei manieren onder de aandacht
gebracht. Erzijn voorlichtingsavonden gehouden, folders gemaakt en artikelen over het
project indeplaatselijke media verschenen.
Ook de lokale relevisie besteedde aandacht aan
het Ecolint.
Vijfjaar lang is in opdracht vanDWR
gemonitored. Van 1995tot en met 1998 heeft
dROgericht gespeurd naar dieren1!.Voor
iederediersoort iseen apatte inventarisatiemethodc gehanteerd. Deaanwezigheid van de
snoek isonderzocht in samenwerking met de
AHV,die begin 1998een visinventarisatie10)
uitvoerde. In 1998leek voor de meesre dieren
een vrij stabiele situatie tezijn ontstaan en is
de monitoring beëindigd.
Deontwikkeling van de vegetatie is in
1997en 1999onderzocht, respectievelijk door
dRO1)en B&DNatuuradvies'»).

Vijfjaar later
Heeft deaanleg van een netwerk van
natuurvriendelijke oevers in de stad zin? Uit
demonitoringresultaten blijkt dat deze vraag
in ieder geval voor de fauna volmondig metja
kan worden beantwoord. Vooral amfibieën
(gewone pad,groene kikker, bruine kikker en

Debetekenis van het Ecolint als grootschalige natuurlijke verbindingszone is echter
beperkt. Wel verbindt het Ecolint op lokale
schaalgroen- en watergebiedjes met elkaar.
Het Ecolint vormt in feite een verzameling
van lokale netwerkjes diegescheiden worden
door een aantal flinke barrières.
Betere waterkwaliteit?
Het voorkomen van meer planten en
dieren in het water en opde oevers wijst op een
verbetering van de kwaliteit van het watersysteem in ecologisch opzicht.De fysischchemische metingen opeen aantal punten
laten echter een ander beeldzien. Gemeten
over de periode 1992tot en met 1998blijken het
doorzicht en het zuurstofgehalte niet verbeterd te zijn. Hetzelfde geldt voor het chlorofylgehalte en devoedingsstoffen fosfaat en stikstof Vrijwel nergens voldoen de waarden van
deze parameters aan degestelde normen.
Een belangrijke bcheermaatregel isbaggeren. Bijde aanleg van het Ecolint was er sprake
vaneengrote hoeveelheid achterstallig
baggerwerk. Eendikke baggerlaag betekent
meestal slechte leefomstandigheden voor
allerleiplanten en dieren. Om organisatorische en financiële redenen was het niet mogelijk om te baggeren in het kader van het
Ecolint-project. Vanaft998isalsnog een begin
gemaakt met het baggeren. Dat wordt in de
komendejaren voortgezet en voltooid. Op
basis van onderzoek elders wordt verwacht dat
het water daardoor niet alleen in ecologisch
maar ook in fysisch-chemisch opzicht verbetert. Modelberekeningen voor het Bijlmerpark
inAmsterdam Zuidoost11) suggereren dat een
combinatie van aanleg van natuurvriendelijke
oevers, baggeren en vergroting van het wateroppervlak de meest effectieve manier isom de
waterkwaliteit te verbeteren.
HZO
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Organisatie
HetEcolintiszoalsgezegd gefaseerd
uitgevoerd.Ondanksdezeopsplitsing bleefhet
aantal maatregelen iniederefaseerggroot.In
destadiseropeenkleingebiedsprakevan
grotevariatieaanwatergangenenoevers,en
eistiedertraject specifieke aandacht.
Bijopdelingvaneengrootproject inkleineredeelprojecten, zoalsnu inhetzogenaamdeEconetindewestelijke tuinsteden
vanAmsterdamgebeurt,kanmeeroog
ontstaan vooralleaspecteninzo'n traject.
Bovendienvermindert opdelinghet aantal
betrokken instanties perdeelproject.Een
projectgroep metdaarin allebetrokkenen
bewaaktdegrotelijnen envoortgangvanhet
totale project.
Ondanksoverlegineenzeervroeg
stadium ishetgewensteaangepastebeheer
vanhet Ecolintnietdirectgoedvandegrond
gekomen.Alsoorzakenzijn organisatorische
enfinanciële redeneneneenverschuivingvan
takenaantewijzen.Tentijde vanhet ontwerp
endeaanlegwasbehalvehetgroenbeheerook
hetonderhoud vanhetwaternogeentaakvan
destadsdelen.Sinds1997ishetbeheeren
onderhoud vandemeestewatergangen echtet
eentaakvanhetnieuwewaterschap,hethoogheemraadschapAmstel,GooienVechtgeworden.
Inmiddels iszoalsgezegdeen uitgewerkt
beheersplan voorhetEcolintopgestelden
hebbendestadsdelen enDWR(namenshet
hoogheemraadschap) afspraken gemaaktvoor
deafstemming tussen hetgroen-enwaterbeheer.Inandereprojecten wordt inmiddels
hetbeheerenonderhoud albij hetmakenvan
hetontwerp meegenomen enuitgewerkt.
Deervaringen methetEcolintenhet
Econetindewestelijke tuinsteden heeftDWR
verwerkt ineenleidraad'Beheerenonderhoud
natuurvriendelijke oevers'?).
Draagvlak
Allevoorlichtingsactiviteiten vóórde
daadwerkelijke aanlegkregen nauwelijks
respons.Slechtsenkelemensenreageerdenen
datwareneigenlijk altijd degenendiedeplanneneenwarmharttoedroegen.Kennelijkis
eendergelijk project,datverdergeendirecte
overlastveroorzaakt indevormvan bijvoorbeeldeenopgebroken wegdek,voordemeeste
mensendan nogeenver-van-m'n-bed show.
Deaanlegzelfriepmeerreactiesop,zowel
positievealsnegatieve.Negatievereacties
bijvoorbeeld vanmensendievondendatheter
rommeligenslordiguitzagofdiebangwaren
dathetratten ofmuggen zouaantrekken.
Dezereactieszijnserieusgenomen,zoals blijkt
uitonderzoeken naarhetvoorkomenvande
bruineratenmuggen8)'1'*).
Maarerwarenzekerookpositievereacties
ji
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vanvoorbijgangers eninwoners.Positieve
reacties bijvoorbeeld vanmensendiemeldden
datzeeenbepaaldediersoort waargenomen
haddenofverontrust opbelden,omdatze
zagendat nadeaanlegopeensalleswerd
weggemaaid.Anderenvolgdendeplannenvan
destadsdelen kritischomtezienofdezede
maatregelen vanhetEcolintniettenietzullen
doen.
Hoeweldereactiesenbelevingvaninwonersnietspecifiek zijn onderzocht, isde
indrukdatmensen,nuhetEcolintenigetijd
heeft gehadomzichteontwikkelen, intoenemendemateenvoornamelijk positiefstaan
tegenoverdeveranderingen.
AlleaandachtvoorhetEcolint,ookinde
media,heeft positiefgewerkt.Veelmedewerkersvanstadsdelen,gemeentelijke dienstenenandereAmsterdamse organisaties
kennen hetproject.Demaatregelen diezijn
genomen endebredesteun voorhetEcolint
hebbeneenuitstraling naarandereplannen
vanstadsdelen.Het Ecolintdientalseensoort
kapstokwaarandereplannenopaan kunnen
haken.

Inhetbeheerplan datvorigjaar is opgesteldzijn ookmetdestadsdelen afspraken
gemaaktoverwatzijenwatDWRdoenenhoe
dithetbesteopelkaarafgestemd kanworden.
Inprincipe isDWRverantwoordelijk voothet
onderhoud vanhetwaterendeoeverstotaan
dewaterlijn endestadsdelen voordestrook
daarbuiten, maar inoverlegkunnen nadere
praktischeafspraken wordengemaakt.Belangrijk isomookhetonderhoud vandepassages
enuitstapplaatsen niet tevergeten.Wanneet
dezeinvervalraken,werkenzeniet,maar
bovendien interpreteert hetpubliekditals
desinteressebijdebeheerder.
Ookdekomendejarenzijnerdusgenoeg
uitdagingen omhetEcolinttoteen blijvend
succestemaken.
DWRcadRO hebbeneenbrochureuitgebracht
naaraanleidingvandeevaluatievanhetEcolint.
Dezeheet"HetEcolinttussenNieuweMeeren
NieuweDiepnavijfjaar" enkanbijDWRworden
aangevraagd:(035)6477721. r
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