Ecologische herstructurering WZHO-terreinen

NV Watermaatschappij Zuid-Holland
Oost (WZHO) gaat het terreinenbeheer
gestructureerder aanpakken. Milieubewustzijn, kostenbeheersing en representativiteit gaan daarbij hand in hand. De
thema's helder en fris zullen, evenals bij
alle WZHO-gebouwen, herkenbaar
worden in presentatie, inrichting en
beheer van alle WZHO-lokaties. De
inrichting en het beheer zullen zo op
elkaar worden afgestemd dat er een reële
positieve bijdrage wordt geleverd aan het
milieu en de natuur. Aan de hand van een
inrichtingsplan dat door een extern bureau
voor landschapsarchitectuur is opgesteld,
zoekt WZHO voor alle lokaties naar
natuurlijk evenwicht en representativiteit.

plaatje op. De natuur geeft ons niet een
rozenperk of keurige wandelpaden.
Om zo veel mogelijk te kunnen
vasthouden aan de uitgangspunten: een
natuurlijk evenwicht met een heldere en
frisse uitstraling, is een relatief eenvoudig
en objectief instrument ontwikkeld om de
verschillende functies van WZHOterreinen te kunnen benoemen en naar
gelang de representativiteit het voorschrijft, daaraan consequenties te kunnen
verbinden voor de inrichting en het
onderhoud. Alle terreinen zijn ingedeeld
in een groep: de kantoren, de produktiepompstations en de distributiepompstations. Watertorens zijn door hun
specifieke doel en functie niet in één van

nooit iets veranderd. Zo treffen we nu bij
een distributiepompstation zeer onderhoudsgevoelige rozen aan. De reden daarvoor is dan dat op die lokatie in het
verleden een kantoor was gevestigd of dat
er ooit een beheerder op het terrein
woonde die van rozen hield. Lokaties als
deze zijn door gebrek aan structuur in de
inrichting niet altijd als WZHO-terreinen
of -panden te herkennen'.
Publieke functie
Alle kantoorpanden met een grote
publieke functie zoals het hoofdkantoor en
de districtskantoren zijn ondergebracht in
zone 1.Voor de beoogde natuurlijke
ontwikkeling zal in deze zone weinig

WZHO gebruikt bij het onderhoud van
haar terreinen geen bestrijdingsmiddelen.
Maar alleen daarmee zijn de terreinen niet
per definitie milieuvriendelijk. Waar
mogelijk wordt daarom een natuurlijke
ontwikkeling van groenvoorzieningen
nagestreefd zodat flora en fauna zich
optimaal kunnen ontwikkelen. Concreet:
er wordt getracht zo veel mogelijk
gebiedseigen gewassen te planten en de
overige inrichting en het onderhoud aan
te passen aan de mate waarin de terreinen
een publieke functie hebben. Op enkele
terreinen zal de natuur volledig haar gang
kunnen gaan, op andere lokaties wordt de
natuurlijke ontwikkeling gestuurd of
beperkt. De eerste lokatie die zal worden
aangepakt volgens deze visie is het
produktiepompstation 'De Hooge Boom'
in Kamerik.
Volgens chef Beheer en Onderhoud van
WZHO, de heer D. van Merkerk, is het
een absolute must dat WZHO de eigen
terreinen zo veel mogelijk volgens
ecologische principes gaat beheren. 'Het
kan toch niet zo zijn dat wij miljoenen
guldens uitgeven om allerlei chemische
stoffen uit onze grondstof te halen en dan
zelf bijdragen aan de vervuiling. Het is
niet alleen ons doel als waterbedrijf om
water te leveren, maar ook om de kwaliteit
van onze grondstof op een hoog peil te
houden. Dat vragen wij ook van de ons
omringende grondeigenaren. Wij moeten
zelf het goede voorbeeld geven.'
Objectief instrument
Een zo groot mogelijke natuurlijke
ontwikkeling. Dat is het uitgangspunt in
de (her)inrichting van WZHO-terreinen.
Het hoofdkantoor dat voor het publiek
gemakkelijk toegankelijk moet zijn, vereist
echter een andere aanpak en inrichting
dan minder representatieve terreinen. Het
laten groeien van gebiedseigen planten
levert niet in ieders ogen een even mooi

Veellokaties, ~oals pompstation 'DeHooge Boom 'in Kamerik, hadden en
daarom anders ingericht

de drie groepen onderverdeeld. Ze
worden individueel bekeken en
beoordeeld.
Juist door deze strikte verdeling van de
verschillende gebouwen en terreinen is
het mogelijk een eenduidige inrichting
voor elke groep te maken. De inrichting
per groep, de zonering, bevat richtlijnen
voor plantkeuze, meubilair, de verhardingen die op het terrein kunnen
worden aangelegd, voor parkeerruimte en
wandelpaden en voor de frequentie en
aard van het onderhoud.
Van Merkerk: 'Voorheen was nog veel
onderhoud gebaseerd op toevalligheden
zoals de inzet van individuele
medewerkers. Ook hadden veel lokaties
vroeger een andere functie dan nu. Aan
de inrichting van de terreinen is echter

een andere functie dan nu, en waren

ruimte zijn. De beplanting zal meestal
bestaan uit gecultiveerde kruipgewassen
met losse planten er tussen. De inrichting
van het terrein rond het nieuwe hoofd- en
districtskantoor in Gouda, illustreert het
beste de wijze waarop deze terreinen
zullen worden aangepakt.
Onder zone 2 worden de terreinen met
een geringe publieke functie ondergebracht. Bij de aanschaf van materialen
wordt gelet op een lage onderhoudsfrequentie. In deze zone wordt de natuurlijke ontwikkeling gestuurd: er wordt een
selectief onkruidbeheer gevoerd en langs
waterpartijen kan worden gedacht aan de
ontwikkeling van semi-natuurlijke oevers.
Zone 3 wordt van toepassing op terreinen
bij de distributie- en de produktiepompstations. Op deze lokaties is meestal
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Een natuurgebied indewerkomgeving: voorsommigen even wennen.

voldoende ruimte om de natuur haar gang
te kunnen laten gaan. De factor ruimte is
in de natuurbouw zeer belangrijk. Natuur
kan niet in evenwicht komen in bij wijze
van spreken één vierkante meter. Datis
onder meer gebleken uit een experiment
bij het hoofdkantoor.
De natuur zal in gebieden die volgens de
kenmerken van zone 3 worden ingericht,
eerst worden 'geholpen" door gebiedseigen gewassen en bomen te planten.
Uiteindelijk zal het onderhoud kunnen
worden beperkt tot het verwijderen van
zwerfvuil. Door de specifieke omstandigheden kan in zone 3 het meeste worden
bijgedragen aan de verbetering vanhet
milieu. Deze gebieden kunnen namelijk,
naast hun functie als biotoop (het leefmilieu van plant en dier), een functie
vervullen als 'stepping stones', plaatsen
waar organismen korte of langere tijd
kunnen verblijven van de ene naar de
andere biotoop. Via deze 'stepping stones'
zijn planten en dieren in staat zich uit te
breiden. Produktiepompstation 'De Hooge
Boom' in Kamerik kan bijvoorbeeld
dienen als 'stepping stone'. 'De Hooge
Boom' ligt namelijk in het lint van natuurgebieden als de Vinkeveense plassen, de
Nieuwkoopse plassen, de Reeuwijkse
plassen en de Krimpenerwaard.
Beeldanalyse
Met de onderverdeling in drie zones als
vertrekpunt is voor alle WZHO-terreinen
een beeldanalyse van de huidige situatie
en een schetsmatige herindeling gemaakt.
Geen enkel terrein zalals één zone
worden omgevormd. In de meeste
gevallen komen er meerdere zones voor

die naar verwachting in de praktijk
geleidelijk in elkaar zullen overgaan.
Voor sommige lokaties zijn slechts kleine
aanpassingen noodzakelijk zoals een
lagere maaifrequentie waardoor zaadjes
meer kans krijgen om wortel te schieten
en insekten een betere overlevingskans
hebben. Deze zaken kunnen in het onderhoudsbestek voor komend jaar worden
opgenomen. Op andere lokaties zijn
drastische ingrepen noodzakelijk.
Herinrichting kan worden uitgevoerd bij
de eerstvolgende renovatie van de
gebouwen of op het moment dat er groot
onderhoud wordt gepleegd.
Volgens D. van Merkerk ishet
onontkoombaar dat de plannen geleidelijk
worden uitgevoerd. 'Vaak zijn de ingrepen
zo drastisch dat er prioriteiten zullen
moeten worden gesteld. Het is ookeen
leerproces. We zullen vooral moeten
wennen aan het feit dat er natuurgebieden
gaan ontstaan rond onze gebouwen. Vaak
vinden wij een natuurgebied wel mooi in
onze vrije tijd, maar zijn we er niet aan
gewend om die ookin onze leef- of
werkomgeving tegen te komen. Dat
gewenningsproces vergt tijd.
Nieuwe lokaties of terreinen waar wijaan
het bouwen zijn, zullen het eerst worden
aangepakt', vervolgt VanMerkerk. 'Zo
staat het terrein rond ons nieuwe
produktiepompstation De Steeg in
Langerak hoog op het prioriteitenlijstje.
Voor 'De Hooge Boom' in Kamerik isal
een gedetailleerde aanpak op papier gezet.
We verwachten dat hieraan nogdit jaar
kan worden begonnen.'

Tussenmaatregelen
De functie van 'De Hooge Boom' is
gewijzigd van hoofdkantoor van 'DeElf
Gemeenten' naar produktiepompstation
waardoor de representativiteitswaarde van
het terrein is verdwenen. Het voorste
gedeelte van het terrein is altijd zeer
intensief beheerd. Maar dat zal,nu het
kantoorpand is gesloopt, langzaam moeten
overgaan naar zone 2.Achter de reinwaterkelders is een stukje bosin
ontwikkeling en de rest van het terrein
wordt op dit moment extensief beheerd.
De mogelijkheden voor de natuurlijke
ontwikkeling vanhet terrein zullen verder
worden uitgewerkt. Er zullen gebiedseigen
gewassen worden geplant zoals es, zwarte
els, grauwe wilg en vlier.
Om ookop korte termijn enig beeld te
krijgen van hoe dit toekomstige natuurgebied er zal uitzien, wordt niet bij voorbaat uitgesloten dat er enkele tussenmaatregelen worden genomen zoals het
zaaien van bloemen die later, alshet
gebied zich heeft kunnen ontwikkelen,
spontaan zullen groeien in de grasvelden.
Verwacht magworden dat over enkele
jaren een aantal voor het terrein nieuwe
diersoorten zoals de kleine watersalamander en de roodborst er zullen
verblijven of zich er zullen vestigen.
Toch is het doen van dergelijke voorspellingen in dit proces een riskante zaak.
De natuurlijke ontwikkeling is afhankelijk
van zeer veel variabele factoren. Er zijn
ook geen strakke beleidslijnen mogelijk.
Telkens zullen de uitvoering van de
plannen en de beheersmaatregelen
moeten worden bijgesteld.
Duidelijk is wel dat van een veranderd,
ecologisch, beheer niet op korte termijn de
beoogde resultaten mogen worden
verwacht. Het is een proces van jaren. De
investeringen die nu moeten worden
gedaan zijn dan ook niet zo zeer van
financiële aard. Het zijn eerder forse
investeringen in tijd en geduld. Voor wat
'De Hooge Boom' betreft kan het zelfs
tien tot vijftien jaar duren voordat de
inspanningen die nu moeten worden
gedaan zichtbaar zullen zijn. Bijdragen
leveren aan een beter milieu zijn immers
altijd investeringen in de toekomst.
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