De realisatie van ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen

Meer integraal waterbeheer op operationeel niveau noodzakelijk

Inleiding
Het waterbeheer in Nederland staat
momenteel in het teken van integraal
waterbeheer. In de notitie 'Omgaan met
Water' [Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 1985] is gekozen voor dit beleidsconcept dat gebaseerd is op de watersysteembenadering. Vanuit dit concept
wordt de samenhang der dingen
benadrukt, zowel voor wat betreft de
diverse belangen die bij het waterbeheer
in het geding zijn, als de vele overheidsorganisaties die taken en bevoegdheden
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hebben in het beleid en beheer van watersystemen. Via een integrale afweging van
de wensen van de samenleving over
functies en het functioneren van watersystemen (het integrale waterbeheer)
wordt beoogd deze beter af te stemmen
op de (ontwikkelings)mogelijkheden van
de systemen. Een eerste uitwerking van
integraal waterbeheer en de watersysteembenadering biedt de derde Nota
waterhuishouding [Ministerie van Verkeer
en Waterstaat, 1990].
Alhoewel in de notitie 'Omgaan met
water' en in de derde Nota waterhuishouding al wel is ingegaan op de
gevolgen van integraal waterbeheer,
worden deze consequenties nog niet in
alle opzichten duidelijk. Integraal waterbeheer is vooral nog een toekomstperspectief dat nadere uitwerking behoeft
[Kuijpers en Glasbergen, 1989]. Verwacht
kan worden dat deze consequenties
aanzienlijk zullen zijn. Naast het feit dat
meer inzicht moet worden verkregen in de
relaties tussen aspecten van watersystemen (grondwater, oppervlaktewater,
waterbodem, gebruik infrastructuur en
dergelijke), raken de consequenties vooral
het bestuurlijk functioneren van de
diverse overheidsorganisaties en de
maatschappelijke instanties die in
bepaalde aspecten van een watersysteem
een functie hebben. In plaats van in
termen van individuele beslissingen van
autonome organisaties dient meer gedacht
te worden in termen van onderling
afhankelijke beslissingen van een complex

Samenvatting
In het waterbeheer is het inmiddels gebruikelijk dat voor wateren ecologische
doelstellingen worden geformuleerd. In de praktijk van het waterbeheer blijkt
echter dat de realisatie van deze doelstellingen moeizaam verloopt.
Een belangrijke oorzaak hiervoor ligt bij het feit dat ecologische doelstellingen
zelden kunnen worden gerealiseerd door alleen de waterbeheerder. Gelet op de
verschillende maatregelen die moeten worden genomen en de betrokkenheid van
diverse organisaties hierbij, vereist het realiseren van ecologische doelstellingen
een bestuurlijk samenspel. De voorwaarden in het waterbeheer voor het creëren
van dit samenspel zijn echter nog verre van optimaal. In dit artikel wordt, mede
op basis van de ervaringen met een onderzoek naar de haalbaarheid van een
ecologische doelstelling voor de Esperloop, een aantal positieve voorwaarden
geformuleerd.

van organisaties. Dit is evenwel eerst te
bereiken na onderlinge afstemming van
de activiteiten van die organisaties die
elkaar in een watersysteem wederzijds
beïnvloeden. Integraal waterbeheer
dwingt daarom tot het zoeken naar nieuwe
wegen voor de besturing van organisaties
die rond watersystemen zijn te situeren,
met als doel het verbeteren van de
afstemming in het beleid en beheer
[Kuijpers etal,1988].
Dit zoekproces lijkt bijzonder relevant te
zijn voor het realiseren van ecologische
doelstellingen in het waterbeheer. In de
waterkwaliteitsplannen van het Rijk, de
provincies en de waterkwaliteitsbeherende
waterschappen zijn inmiddels op ruime
schaal ecologische kwaliteitsdoelstellingen
vastgelegd voor diverse watertypen.
Op grond van publikaties moet worden
geconcludeerd dat de concrete invulling
van de bij deze doelstellingen behorende
ecologisch georiënteerde maatregelen
echter nog maar weinig heeft plaats-

gevonden [Gardeniers 1988, Rijkswaterstaat 1988], Men kan een duidelijke
kloof constateren tussen de theorie van
ecologische doelstellingen en de praktijk
[De Ruiter 1985, Klapwijk 1987, Provoost
1988J. De discussies over de ecologische
kwaliteitsdoelstellingen lijken (nog) niet
veel meer te hebben opgeleverd dan
onderzoek. Waar het nog aan heeft
ontbroken is een bestuurlijk samenspel op
operationeel niveau dat gericht is op het
realiseren van ecologische doelstellingen.
In dit artikel wordt nader ingegaan op de
praktijkervaringen met het realiseren van
ecologische doelstellingen en enkele
mogelijkheden om de realisatiekansen te
verbeteren. Daarbij wordt gebruikgemaakt
van materiaal dat is verzameld voor een
onderzoek naar de haalbaarheid van een
ecologische waterkwaliteitsdoelstelling
voor de Esperloop in Oost-Brabant. In het
kader van dit onderzoek is een integraal
plan van aanpak opgesteld met
maatregelen die betrekking hebben op de
waterhuishouding (kwantiteits- en

peelrandbreuk

Schaal 1:25000

Bakel

H 2 0 (24) 1991, nr. 5

kwaliteitsbeheer), het rioolbeheer en het
terrein- c.q. oeverbeheer.
De opzet van dit artikel is dan als volgt.
In paragraaf 2 wordt nader aandacht
besteed aan de ontwikkelingen in het
ecologisch waterbeheer. Vervolgens wordt
in paragraaf 3 een aantal knelpunten
besproken in het realiseren van
ecologische doelstellingen. Aan de hand
van de ervaringen met de aanpak voor de
Esperloop, die in paragraaf 4 wordt
besproken, wordt tenslotte in de laatste
twee paragrafen ingegaan op de noodzaak
van een meer integraal waterbeheer op
operationeel niveau en de in dit verband
te creëren positieve voorwaarden.
De ontwikkeling van ecologische
waterkwaliteitsdoelstellingen in het
Nederlandse waterkwaliteitsbeleid
De miskenning van de betekenis en
waarde van oppervlaktewateren als
ecosystemen heeft er tot in de jaren zestig
toe geleid dat veel oppervlaktewateren
zijn 'heringericht' en aangepast aan het
menselijk gebruik. Meanderende beken
en rivieren werden genormaliseerd, waterafvoer en -aanvoer werd via de aanleg van
stuwen en dijken verder gereguleerd en
het onderhoud sterk gemechaniseerd.
Niet alleen via dergelijke inrichtingsmaatregelen maar ook via diverse vormen
van watergebruik werd de ecologische
waarde van oppervlaktewateren verder
aangetast. In de derde Nota waterhuishouding wordt in dit verband
gesproken over onevenwichtige
inrichtingsmaatregelen en een overmatig
gebruik van oppervlaktewater en grondwater [Ministerie van Verkeer en
Waterstaat e.a., 1990].
.Meanderende Esperloop.
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Het waterkwaliteitsbeleid was aanvankelijk vooral gericht op de sanering
van lozingen. Zo besteedde het eerste
Indicatief Meerjarenprogramma (IMP)Water 1975-1979 veel aandacht aan de
sanering van puntlozingen van afvalstoffen van bedrijven en huishoudens via
de aanleg van rwzi's [Ministerie van
Verkeer en Waterstaat, 1975].
Daarbij werd de kwaliteit van het oppervlaktewater vooral gekoppeld aan het
direct gebruik door de mens.
In de loop van de jaren tachtig
ontwikkelde het waterkwaliteitsbeleid zich
langzamerhand van een beleid dat vooral
gericht is op de sanering van lozingen tot
een beleid dat tevens gericht is op het
verschaffen van gunstige omstandigheden
voor de instandhouding van natuurlijke
aquatische ecosystemen. In toenemende
mate is daarbij het stellen van
waterkwaliteitsdoelstellingen belangrijker
geworden. Een kwaliteitsdoelstelling kan
worden omschreven als het geheel van
eisen waaraan een bepaald oppervlaktewater (of gedeelte daarvan) nu of in de
toekomst moet voldoen. In het tweede
IMP 1980-1984 [Ministerie van Verkeer
en Waterstaat, 1981] is een onderscheid
gemaakt in functiegerichte waterkwaliteitsdoelstellingen en ecologische
waterkwaliteitsdoelstellingen.
Functiegerichte waterkwaliteitsdoelstellingen hebben tot doel
bescherming te bieden aan bepaalde
gebruiksfuncties van oppervlaktewater.
Een ecologische kwaliteitsdoelstelling is
een samenhangend geheel van normen
voor de ecologische toestand van een
(stelsel van) oppervlaktewater(en),

eventueel mede in de vorm van een
verbale omschrijving. Als gemeenschappelijke basis voor deze doelstellingen is de basiskwaliteit ontwikkeld.
Met de invoering van de basiskwaliteit als
waterkwaliteitsdoelstelling wordt beoogd
een kwaliteitsminimum aan te geven in
het geheel van doelstellingen.
In het IMP-water 1980-1984 werden drie
niveaus van ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen onderscheiden. Het laagste
niveau correspondeert met de basiskwaliteit, zonder differentiatie naar type
water. Het hoogste niveau correspondeert
met de natuurlijke toestand, met een
ruime differentiatie naar afzonderlijke
wateren. Van deze drie niveaus van
ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen
is feitelijk alleen de basiskwaliteit nader
ingevuld. De twee verdergaande
ecologische doelstellingen zijn slechts
globaal omschreven. In het derde IMPwater 1985-1989 [Ministerie van Verkeer
en Waterstaat, 1985] en in de CUWVOnota 'ecologische normdoelstellingen voor
Nederlandse oppervlaktewateren'
[CUWVO, 1988] worden ook deze
doelstellingen nader ingevuld. In deze
nota worden de Nederlandse oppervlaktewateren in 23 typen verdeeld. Daarvan
worden 16 typen beschreven. Bij deze
beschrijving wordt aandacht besteed aan
de vorm, grootte, stroomsnelheid,
stromingspatronen, fysische en
chemische aspecten en de samenstelling
van de levensgemeenschap, per watertype. Op basis van deze beschrijving
worden ecologische doelstellingen
geformuleerd, onderscheiden naar
niveaus. Daarbij wordt tevens aandacht
besteed aan wenselijke en niet-wenselijke
maatregelen, om de geformuleerde doelstellingen te kunnen realiseren.
Knelpunten bij het realiseren
van ecologische
waterkwaliteitsdoelstellingen
Het toekennen van ecologische waterkwaliteitsdoelstellingen is voor zover het
gaat om rijkswateren een taak van Rijkswaterstaat. Voor regionale wateren is het
de taak van provincies. Uit een enquête
van Rijkswaterstaat [Rijkswaterstaat, 1988]
blijkt dat de toekenning van ecologische
doelstellingen bij vrijwel alle waterbeheerders aan de orde is.Wel blijft de
toekenning van ecologische doelstellingen
veelal beperkt tot enkele afzonderlijke en
reeds geïsoleerd liggende wateren met
een duidelijke natuurfunctie. Een voorbeeld in dit verband is de provincie
Noord-Brabant. Het waterkwaliteitsbeleid
van deze provincie is aangegeven in het
provinciale waterkwaliteitsplan [Provincie
Noord-Brabant, 1985]. In dit plan uit 1985
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'Natuurlijke stuwing'. Doorerosie inJebuitenbocht iseen boom indebeek terechtgekomen die samen met
aangedreven houtstuwinginde esperloop veroorzaakt.

is voor diverse wateren een ecologische
doelstelling vastgelegd. Deze vastlegging
is echter voorlopig en indicatief van aard
vanwege de onderkende incompleetheid
van de inventarisatie, die tot de selectie
van ecologisch waardevolle wateren heeft
geleid én de verder nog ontbrekende
ideeën over hoe zo'n ecologische doelstelling nu precies moet worden ingevuld.
Uit een door Gardeniers [1988] uitgevoerde vergelijking van provinciale
waterkwaliteitsplannen op het punt van de
toekenning en invulling van ecologische
doelstellingen blijkt dat ook in de overige
provincies voorzichtigheid wordt betracht
met betrekking tot de toekenning van
ecologische doelstellingen, met name
omdat onvoldoende inzicht bestaat in de
mogelijkheden én beperkingen van
uitvoering van deze doelstellingen.
Naar aanleiding van de vaststelling van
een ecologische doelstelling in het waterkwaliteitsplan wordt nu in diverse
provincies gewerkt aan een verdere
invulling van de ecologische doelstellingen. De huidige ervaringen met de
invulling van ecologische doelstellingen
zijn nog weinig positief. In de praktijk van
het waterbeheer blijkt dat tussen de
provinciale vaststelling van een
ecologische doelstelling en het praktisch
ecologisch handelen een flinke kloof
gaapt. In de reeds gememoreerde enquête
van Rijkswaterstaat [1988] wordt bijvoorbeeld gesteld dat weliswaar de toekenning
van een ecologische doelstelling van een
hoger niveau dan de basiskwaliteit heeft
plaatsgevonden, maar de invulling van
deze doelstelling moet in de meeste
gevallen nog geschieden. Ook de

ervaringen met de proefprojecten in de
provincie Noord-Brabant laten zien dat
het veel tijd, onderzoek en overleg kost
om wat in het provinciaal waterkwaliteitsplan is voorgenomen, op
beheersniveau uitgewerkt te krijgen.
De redenen voor de problemen bij
invulling van ecologische doelstellingen
hangen enerzijds samen met de
kenmerken van deze doelstellingen en
anderzijds met de beleidsomgeving waarbinnen deze moeten worden uitgewerkt
en beheersmatig ingevuld. Ecologische
doelstellingen vereisen een bundeling en
integratie van diverse ecologische normen
op het gebied van fysische, chemische,
biologische, hydrologische en morfologische parameters. Voor de beheersmatige uitwerking betekent dit dat niet
alleen waterkwaliteitsmaatregelen nodig
zijn. Naast waterkwaliteitsmaatregelen
zoals het terugdringen van emissies, zullen
ook kwantiteitsmaatregelen nodig zijn,
zoals het beïnvloeden en het beperken
van stroombelemmerende invloeden of
het tegengaan van wateronttrekkingen of
de toevoer van gebiedsvreemd water.
Voorts kunnen bepaalde grondwaterbeheersmaatregelen wenselijk zijn
(bijvoorbeeld terugdringen grondwateronttrekkingen) en moeten eisen worden
gesteld aan het rioolbeheer en de
afspoeling van meststoffen van landbouwgronden. Tenslotte is vaak ook een aangepast onderhoud van bodem en oevers
gewenst. Zo moet bijvoorbeeld machinaal
en chemisch onderhoud achterwege
worden gelaten. Weliswaar kan de
waterkwaliteitsbeheerder verantwoordelijk
worden gesteld voor de uitwerking van

ecologische doelstellingen, maar het
bereiken van deze doelstellingen vergt
bestuurlijk samenspel van diverse
overheden.
Geconstateerd moet echter worden dat in
de praktijk van het waterbeheer dit
samenspel onvoldoende van de grond
komt. Dit hangt onder meer samen met
het feit dat het de waterbeheerder en
andere beheerorganisaties veelal
ontbreekt aan voldoende kennis om de
globaal geformuleerde ecologische doelstellingen in operationele beheersmaatregelen te kunnen uitwerken
[RMNO, 1989].Vaak is alleen kennis
beschikbaar is over één ecologische
parameter en onderzoeksmateriaal
ontbreekt over relaties tussen deze
parameters en de effecten van
verschillende beheersmaatregelen op het
totaal van ecologische parameters.
Bovendien is de na te streven ecologische
doelstelling geen 'hard' gegeven.
Een ecologische doelstelling van het
hoogste niveau correspondeert met een
bepaalde natuurlijke waarde die, tengevolge van jarenlange (menselijke)
beïnvloeding, het karakter heeft gekregen
van een min of meer theoretische
referentie en daardoor moeilijk
getalsmatig valt te onderbouwen.
Zeker wanneer deze nog uitgesplitst moet
worden naar de verschillende ecologische
parameters.
Naast het kennisprobleem zijn er echter
nog drie andere knelpunten aan te wijzen.
In de eerste plaats is de uitwerking van
een ecologische doelstelling in de sfeer
van het beleid en beheer een gezamenlijke
verantwoordelijkheid van verschillende
organisaties die zich op uiteenlopende
besluitvormingsniveaus bevinden.
Daarbij is niet altijd duidelijk wie een
initiatief voor invulling moet nemen.
Ligt hier een taak voor de provincie, de
waterschappen of de terreinbeheerders?
Deze onduidelijkheid wordt mede in de
hand gewerkt, door het dikwijls bestaande
verschil van mening over de maatregelen
die moeten worden genomen om te
komen tot invulling van ecologische doelstellingen.
Een ander knelpunt is van financiële aard.
Soms hangt dit probleem samen met de
hoogte van de in te brengen financiële
bijdrage en het beperkte financiële
draagvlak van gemeenten, water- en
terreinbeheerders. Soms ook ontstaat een
financieel probleem als een der partijen
het probleem en de eigen betrokkenheid
bij oplossingen daarvoor ontkent en vanuit
die stellingname niet financieel wil
bijdragen.
Een laatste reden voor de problemen bij
de realisering van ecologische doel-
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stellingen is van bestuurlijk-juridische
aard. Deze realisatie vereist een
gecoördineerde inzet van diverse
instrumenten waarvoor verschillende
overheden verantwoordelijkheid dragen.
De waterkwaliteitsplannen kunnen
vanwege hun beperkte strekking in
onvoldoende mate deze coördinatie
garanderen. Wellicht dat het nog op te
stellen provinciaal waterhuishoudingsplan
wel aan deze coördinatievraag kan
voldoen. Het provinciaal XX'aterhuishoudingsplan heeft echter alleen
betrekking op het strategisch niveau en
voorziet voorts alleen in de beleidsafstemming tussen onderdelen van het
waterbeheer en niet tussen het waterbeheer enerzijds en andere beleidsterreinen zoals de ruimtelijke ordening,
het milieubeleid en de landinrichting
anderzijds, die bij een invulling van
ecologische doelstellingen wezenlijke
beleidsterreinen zijn. Ook ontbreekt een
vergelijkbaar afwegingskader op
operationeel niveau. Terwijl de problemen
bij de realisatie van ecologische doelstellingen niet liggen bij de vaststelling,
dus op strategisch niveau, maar juist bij de
uitwerking op operationeel niveau. Uit de
ervaringen met de realisatie van
ecologische doelstellingen blijkt dan ook
dat een coördinatiekader dat zowel
rekening houdt met maatregelen in de
sfeer van de waterhuishouding en overige
beleidsterreinen, node wordt gemist.
Een voorlopige conclusie is, dat in de
praktijk van het waterbeheer de voorwaarden van het realiseren van het noodHoutopslag op Je oevers van Je Esperloop.
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zakelijk geachte bestuurlijk samenspel
onvoldoende zijn bereikt. Op basis van de
aanpak voor het beeksysteem van de
Esperloop wordt nu nagegaan wat de
mogelijkheden zijn om deze voorwaarden
te verbeteren.
Casus de Esperloop
De beek de Esperloop is een regionaal
water in de provincie Noord-Brabant.
In het provinciaal waterkwaliteitsplan van
deze provincie [Noord-Brabant, 1985] is
aan de (benedenloop van de) Esperloop
een voorlopige ecologische doelstelling
toegekend. De Esperloop ligt in het
beheersgebied van het kwantiteits- en
kwaliteitsbeherend waterschap de Aa.
Deze beheerder had aanvankelijk geen
idee hoe deze functie diende te worden
verwezenlijkt. Om die reden is in het
waterbeheersplan van het waterschap de
Aa nader onderzoek aangekondigd dat
een bijdrage zou moeten leveren aan het
besluit over de definitieve functietoekenning en aan een toekomstige
verwezenlijking van de ecologische
waterkwaliteitsdoelstelling. Dit onderzoek
is inmiddels uitgevoerd. Het onderzoek
kenmerkte zich door een gefaseerde
aanpak.
Allereerst is gestart met een beschrijving
van de actuele situatie van de Esperloop.
Er is aandacht besteed aan: de huidige
macrofauna gemeenschap; de beekmorfologie; de waterkwaliteit en het
waterafvoerregime. Voor een belangrijk
deel kon daarbij gebruik gemaakt worden
van bestaand onderzoek [vgl. Moller-Pillot
1971; Ringelberg 1976; Kouwe 1983; GTD
Oost-Brabant 1986].Vervolgens zijn deze
kenmerken van de Esperloop vergeleken
met de ecologische normen van het
hoogste niveau, zoals die zijn omschreven
in de CUWVO-nota 'Ecologische normdoelstellingen voor Nederlandse oppervlaktewateren' . Hieruit is toen naar voren
gekomen dat de Esperloop aan een aantal
normen niet voldoet.
Ten tweede heeft toen een inventarisatie
plaatsgevonden van de voornaamste
problemen die zich bij het realiseren van
een ecologische doelstelling van de
Esperloop voordoen. Deze problemen
betreffen de waterkwaliteit, de waterkwantiteit en het oeverbeheer.
Vanuit de rioleringsoverstort in de kern
van Bakel vindt lozing plaats op de
Esperloop. De Esperloop zal tijdens een
overstorting worden belast met verdund
afvalwater en het vuil van straten, pleinen
en daken, dat met de neerslag in het rioolstelsel terecht komt. Voorts vormt een
kwalitatieve bedreiging het slib dat bij
droog weer in perceel aansluitingen,

putten en riolen bezonken is en dat bij
grote regenval wordt opgewoeld en uit de
riolering wordt weggespoeld via de overstort. Een ander waterkwaliteitsprobleem
vormt de eutrofiëring van de Esperloop
door afspoeling van meststoffen en de
uittreding van nitraatrijk grondwater
afkomstig uit landbouwgronden binnen
het stroomgebied.
Naast kwaliteitsproblemen doen zich
eveneens problemen van kwantitatieve
aard voor. Normalisatie van beektrajecten
en opstuwing via stuwen in zowel de
Esperloop als de Snelle Loop beperken de
variatie aan stroomsnelheden en de
variatie van de met stroomsnelheid
gerelateerde omstandigheden zoals
voedselaanbod, zuurstofgehalte en
substraattype. Dit heeft een nivellerende
invloed op de diversiteit van de macrofauna levensgemeenschap [Tolkamp,
1987].
Kenmerkend voor een natuurlijke
laaglandbeek is de voedselgradiënt in het
dwarsprofiel van de beekbedding en in de
beekbcgeleidende houtopslag. Delen die
regelmatig door het, ten opzichte van de
omgeving, relatief voedselrijke water overstroomd worden, bezitten een andere,
voedselrijkere vegetatie dan de minder
door het water beïnvloede delen.
Deze gradiënt is bij de Esperloop
verdwenen als gevolg van het storten van
slib op de taluds tijdens het uitdiepen van
de Esperloop (eenmaal per zes jaar).
Dit voedselrijke slib is verantwoordelijk
voor een voedselminnende vegetatie op
de oorspronkelijk voedselarme oevers
langs de Esperloop.
Het voor een deel van het beektraject
ontbreken van beekbcgeleidende houtopstanden heeft directe gevolgen voor de
levensgemeenschappen in de Esperloop
daar bladafval het basisvoedsel is.
Voorts worden de oevers en bedding van
de Esperloop tweemaal per jaar
geschoond (maaien van de vegetatie en
verwijderen stukken boom en dergelijke).
Onderzoek heeft aangetoond dat in de
macrofauna een duidelijke verarming
optreedt na het schonen van een beek
[Beltman, 1983]. Dit geldt zowel voor het
aantal individuen als voor het aantal
soorten macrofauna. Tenslotte wordt de
beekmorfologie aangetast door een
plaatselijk intensief recreatief gebruik
(motorcrossers).
Integrale aanpak Esperloop
Als afronding van het onderzoek is
tenslotte een plan van aanpak geformuleerd. Dit plan omvat maatregelen voor
zowel de waterkwaliteit, de waterkwantiteit en het oever- en beekonderhoud.
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Uitvoering van deze maatregelen zal de
realisatie van een ecologische doelstelling
aanzienlijk dichterbij brengen.
Een potentiële bedreiging voor de waterkwaliteit, met name voor het zuurstofgehalte, vormt zoals gezegd de riooloverstort van de gemeente Hakel.
Door het overstortwater vóór samenvloeiing met de Esperloop op natuurlijke
wijze te beluchten en slib uit dit water te
onttrekken (bijvoorbeeld door
bczinkingen), kunnen deze effecten
worden geminimaliseerd. Een andere
bron van verontreiniging vormt het in
natte perioden door een gemaal uitgeslagen water (afkomstig van landbouwgronden) waarin zich relatief hoge
concentraties eutrofiërende stoffen
bevinden waaronder ammonium.
Deze nutriëntenbelasting kan worden
teruggebracht door strikte naleving van de
mestwetgeving en het voorkomen van
oppervlakkige afspoeling van met
nutriënten belast water. Dit laatste kan
worden bereikt door het bouwland
constant parallel te ploegen aan watergangen en hoogtelijnen, zodat ploegvoren
niet als drainagegangen gaan fungeren.
In geval van graslanden kan oppervlakkige afspoeling worden voorkomen
door het aanbrengen van ondiepe
greppels parallel aan de watergangen.
Voor een verandering van het oeverbeheer vormt een aangrijpingspunt het
gegeven dat een genormaliseerd beektraject het half natuurlijke traject in het
peelrandbreukgebied afscheidt van het
beektraject benedenstrooms dat een bijna
natuurlijk stromingspatroon bezit.
Door met behulp van hermeandering het
oorspronkelijke stromingspatroon in het
genormaliseerde middentraject te
herstellen, wordt deze scheiding
opgeheven. De ruimtelijke variatie in de
beek wordt daardoor groter, waardoor het
aantal specifieke milieus in dit traject kan
toenemen, wat leidt tot een grotere
variatie in levensgemeenschappen.
De ecologische waarde van de Esperloop
als geheel wordt daarmee sterk verhoogd.
Daarnaast is het zo dat zich in het stroomgebied twee afgesneden meanders
bevinden, welke na verwijdering van
overtollig bladafval weer in het beektraject
moeten worden opgenomen. Hierdoor zal
een van de stuwtjes van Staatsbosbeheer
uit het beektraject verdwijnen, waardoor
ter plekke een vrije afvoer gegarandeerd
is. De opstuwing in de Esperloop als
gevolg van het stuwbeheer in de Snelle
Loop kan worden opgeheven door de
monding van de Esperloop te verleggen
naar een punt benedenstrooms de stuw in
de Snelle Loop.

Wat betreft het beekonderhoud is het
gebruikelijk dat ongeveer eens in de zes
jaar de bodem van de Esperloop wordt
uitgediept. Door nu het slib af te voeren
kan ongewenste voedselverrijking van
oevers worden tegengegaan. Het bovenstroomse deel van de Esperloop wordt elk
jaar twee maal geschoond met behulp van
een maaikorf. Daar de Esperloop vanwege
het hoge ijzergehahe en de hoge stroomsnelheid op dit traject vrijwel geen waterplanten bevat die mogelijk de afvoer
belemmeren, kan de schoning worden
teruggebracht tot eenmaal per jaar in de
herfstperiode. Door het maaisel af te
voeren worden de oevers geleidelijk
armer aan voedingsstoffen, waardoor na
verloop van jaren een voedselarme
vegetatie terug kan keren op de
momenteel voedselrijke oevers.
Voorwaarde is wel dat de oevers en de
direct aangrenzende landbouwgronden
niet bemest worden. De provincie kan met
de desbetreffende eigenaren op vrijwillige
basis een beheersovereenkomst afsluiten
voor het niet of minder bemesten van een
strook van vijf tot tien meter langs de
oevers van de Esperloop. Op het beektraject zonder houtopslag kan aanplant
van een elzensingel, aan de zuidelijke
oever tussen de hoog- en laagwaterlijnen,
voor een duidelijke scheiding tussen beek
en cultuurland zorgen. Eenmaal uitgegroeide elzen (ongeveer 4 jaar)
beschermen de oevers van de landbouwgronden tegen ondermijning als gevolg
van stromend water, vormen een barrière
voor oppervlakkig afstromend water en
beperken de lichtval in de beek, waardoor
de groei van water-en vooral oeverplanten
beperkt blijft en onderhoud daardoor

eenvoudiger is. Daarnaast zijn de elzen
van belang voor de macrofauna; de in en
boven de beek uitstekende wortels zorgen
voor beschutting en bieden een biotoop
aan tal van organismen [Logemann, 1988].
Bladafval vormt bovendien een
belangrijke bron van voedsel voor de
levensgemeenschap in de Esperloop.
Het beekonderhoud van het benedenstroomse traject zou kunnen worden
teruggebracht tot het jaarlijks tweemaal
vrijmaken van de duikers. Schoning is
overbodig vanwege beschaduwing en
stroomsnelheid. Het terugdringen van de
motorcross tenslotte is voornamelijk een
gemeentelijke aangelegenheid, in die zin
dat de gemeente de bepaling in het
bestemmingsplan, die het crossen in en
om de Esperloop reeds verbiedt, beter
moet handhaven.
De realisering van het plan van aanpak
Tot op dit moment zijn de bij het waterbeheer van de Esperloop betrokken
partijen nog niet gestart met de uitvoering
van de in het plan van aanpak voorgestelde maatregelen. Omdat de eerder
geschetste knelpunten in het realiseren
van ecologische doelstellingen slechts ten
dele van toepassing zijn op de Esperloop,
kan vooralsnog positief worden
geconcludeerd over de realiseringsmogelijkheden.
Wat betreft het kennisprobleem kan men
kort zijn. In en om de Esperloop is
uitgebreid onderzoek gedaan. Voor een
deel was de informatie reeds beschikbaar
maar moest ze worden geactualiseerd en
gesystematiseerd, voor een ander deel is
nieuw onderzoek verricht. Gelet op de
thans verzamelde informatie kan worden
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aangenomen dat in de fase van uitvoering
kennisgebrek niet als een voornaam knelpunt hoeft te worden beschouwd.
Een tweede genoemd knelpunt is van
financiële aard. In het onderzoek
betreffende de Hsperloop is een globale
indicatie gegeven van de te verwachten
kosten van de te treffen maatregelen.
De totale eenmalige kosten van de uitvoering van het plan van aanpak worden
geschat op ongeveer f20.000,-.
Deze kosten moeten door de betrokkenen
gezamenlijk worden opgebracht.
Hierbij kan als kanttekening worden
geplaatst dat deze kosten zich na enkele
jaren weer kunnen terugverdienen
vanwege een minder intensief onderhoud
van de beek, waardoor dit onderhoud op
jaarbasis goedkoper kan worden. Hen en
ander brengt ons tot de conclusie dat de
financiering van het plan van aanpak geen
onoverkomelijke problemen hoeft op te
leveren.
Het is nog onduidelijk in hoeverre
positieve organisatorische en bestuurlijkjuridische voorwaarden zijn en/of worden
gecreëerd om de geformuleerde
maatregelen te realiseren. De provincie
heeft een voorlopige ecologische doelstelling geformuleerd voor (een deel van)
de Esperloop. Dit is voor het waterschap
de Aa aanleiding geweest nader onderzoek te starten naar de wijze(n) van
realiseren van deze doelstelling. Bij dit
onderzoek waren betrokken de provincie
Noord-Brabant, de Gemeenschappelijke
Technologische Dienst Oost-Brabant
(GTD) en de Technische Dienst van het
waterschap de Aa. De uitvoering van de
voorgestelde maatregelen dient echter te
geschieden door het waterschap de Aa in
samenwerking met de gemeente BakelMilheeze, Staatsbosbeheer en de provincie
Noord-Brabant. Aangezien de te treffen
maatregelen onderling nauw met elkaar
samenhangen verdient het aanbeveling
deze maatregelen tegelijkertijd uit te
voeren. Om meer zeker te kunnen zijn
van een geïntegreerde uitvoering van de
genoemde maatregelen en het
operationele karakter van de te treffen
maatregelen lijkt het verstandig een
coördinerende instantie te benoemen die
verantwoordelijk is voor de uitvoering en
als 'trekker' kan fungeren. Gedacht kan
worden aan het waterschap de Aa. Op dit
moment vervult nog geen der
betrokkenen deze functie. Daarbij is ook
nog de vraag in hoeverre de betrokken
partijen zich gebonden achten uitvoering
te geven aan de maatregelen zoals deze
zijn geformuleerd in het plan van aanpak.
Het plan heeft immers geen formele
status. Dit punt geldt in het bijzonder voor
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de gemeente en voor Staatsbosbeheer die
slechts zijdelings betrokken zijn geweest
bij de planvorming. Het verdient dan ook
aanbeveling dat de uit te voeren
maatregelen en de afspraken die in dit
verband tussen de betrokkenen moeten
worden gemaakt, bestuurlijk worden
geaccordeerd door de betrokkenen.
Dit kan via het sluiten van een bestuursovereenkomst die door de diverse
besturen moet worden goedgekeurd.
Het kan echter ook door opname van de
diverse maatregelen in daarvoor in
aanmerking komende plannen. Voor het
waterbeheer valt daarbij te denken aan het
waterbeheersplan waarin de W W H voorziet. Voor gemeenten kan worden gedacht
aan bijvoorbeeld het milieubeleidsplan en
het rioleringsplan. Terreinbeheerders
zoals Staatsbosbeheer dienen het een en
ander te incorporeren in hun beheersplannen. Uiteraard is voor de onderlinge
afstemming van deze plannen nauw
overleg tussen de betrokkenen noodzakelijk.
Naar een integraal waterbeheer op
operationeel niveau?
De voor de Esperloop gevolgde gebiedsspecifieke aanpak is eenvoudig toepasbaar
op andere kleine en weinig complexe
watersystemen. Zij biedt de waterbeheerder de gelegenheid de functietoekenning 'specifiek ecologische
doelstelling' per afzonderlijk watersysteem
nader in te vullen. Wel moet vermeld
worden dat de Esperloop zich ecologisch
gezien al op een relatief hoog niveau
bevindt en daardoor een ideaal object
vormde voor deze aanpak. Bij veel andere
watersystemen met een ecologische doelstelling zullen de problemen omvangrijker
zijn, waardoor de kosten van beheersmaatregelen aanmerkelijk zullen stijgen.
Voorts zal het dan ook moeilijker worden
de bij het beleid en beheer van het water
systeem betrokken belangen met elkaar te
verenigen. Een voorbeeld hiervan geven
de Noordbrabantse ervaringen [Provincie
Noord-Brabant, 1988] met het realiseren
van ecologische doelstellingen in een
drietal andere watersystemen: de Dommel
tussen Eindhoven en Boxtel; de
Biesbosch-kreken en het Chaamse bekenstelsel. Ook de casuïstiek van het onderzoek van Kuijpers en Glasbergen [1990]
toont aan dat in dergelijke probleemsituaties het streven naar bestuurlijk
samenspel steeds moeilijker wordt.
Het zal onwaarschijnlijker worden dat de
bij het beheer van een water betrokken
organisaties de oplossing van de
problematische situatie even belangrijk
achten, de kans op oplossingen even groot
en de risico's bij mislukken even klein.

Ook kan er dan minder gemakkelijker
vanuit worden gegaan dat de betrokken
organisaties eenzelfde probleemdefinitie
zullen hanteren, oplossingen in dezelfde
richting zullen zoeken en zonder tegenspraak de gevraagde financiële middelen
op tafel zullen leggen. Het bereiken van
bestuurlijk samenspel zal dan minder
spontaan gaan verlopen en de behoefte
aan stimulansen zal steeds groter worden.
De conclusie van dit artikel is dat de
realisatie van ecologische doelstellingen
nog te wensen overlaat. De belangrijkste
reden is het onttrekken van een op deze
realisatie gericht bestuurlijk samenspel.
Een gebiedsspecifieke aanpak, zoals deze
is gevolgd voor de Esperloop, kan een
belangrijke positieve bijdrage leveren van
dit samenspel. Het organiseren van
bestuurlijk samenspel via een gebiedsgerichte aanpak biedt echter steeds
minder perspectief wanneer de
verhouding tussen de bij deze aanpak
betrokken partijen meer door
fundamentele belangentegenstellingen
worden bepaald. Zo is deze aanpak toch
vooral gebaseerd op vrijwilligheid en het
bereiken van consensus via de weg van
overleg en onderhandelen. De aan deze
aanpak deelnemende organisaties kunnen
zonder veel risico van sanctie, verlies aan
macht en geld, uit het project stappen.
Bovendien hebben de interbestuurlijke
afspraken die het resultaat zijn van een
dergelijke gebiedsgerichte aanpak, geen
wettelijke status. Derhalve moet ermee
rekening worden gehouden dat de eerder
geschetste knelpunten bij het realiseren
van ecologische doelstellingen niet
volledig zijn op te heffen met een aanvullende- op bestuurlijk samenspelgerichte voorziening als een gebiedsspecifieke en integrale aanpak.
De ervaringen met het realiseren van
ecologische doelstellingen in andere
watersystemen (onder meer verschillende
beeksystemen in Noord-Brabant,
Overijssel en Gelderland; en piassengebied in Noord-Holland, Zuid-Holland
en Utrecht) maken duidelijk dat het
ongetwijfeld ook nodig zal zijn bestaande
structuren en instrumenten te evalueren
en aan te passen. Het gaat dan om
aspecten als de taakverdeling in het waterbeheer, de wijze van taakafbakening met
andere beleidsterreinen, de wettelijke en
buiten-wettelijke mogelijkheden om in het
huidig gedifferentieerd bestuurlijk stelsel
van het waterbeheer tot bestuurlijk
samenspel te komen en de financiering
van het waterbeheer. Deze aanpassingen
bieden meer structurele voorwaarden voor
het bereiken van een integraal waterbeheer op operationeel niveau dat met
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Eerste RIONED/NVA-prijs voor riolering uitgereikt aan
ir. A.G.van den Herik

name gewenst is voor de realisatie van
ecologische doelstellingen. In een vervolg
op dit artikel zal op de aard van deze aanpassingen nader worden ingegaan.

Tijdens een drukbezochte 4e RIONHD-dag werd op 30 januari jl. in de Reehorst te Ede
de eerste RIONED/NVA-prijs voor riolering uitgereikt aan ir. A. G. van den Herik.
Dat gebeurde door dr.J. H. Dewaide als plaatsvervanger voor minister Alders van
VROM. De prijs bestaat uit een fraai keramisch kunstwerk van Mariska Ooms, waarin
de relatie tussen de riolering (in de vorm van een stukje buis) en het schone water is
weergegeven, en een geldbedrag.
Dewaide zei onder meer, dat de minister de stimulerende activiteiten van RIONED en
NVA voor een goed rioolstelsel van harte toejuicht. Eén van die stimulerende
activiteiten is de instelling van een rioleringsprijs voor personen of instellingen die zich
in bijzondere mate hebben beijverd voor de verbetering van de riolering in Nederland.
De voordracht van ir. Van den Herik voor de eerste toekenning stoelt op de overweging
dat hij zich gedurende de afgelopen dertig jaar zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor
de riolering. Dertig jaar geleden begon Van den Herik bij Grontmij zich als eersteling
met het onderwerp bezig te houden; nu kent het ingenieursbureau een vakgroep
riolering met 30 medewerkers, waaraan Van den Herik tot mei 1990 leiding heeft
gegeven. En wie kent niet zijn boek over 5-minutenregens (1973) en zijn bemoeienis
met de Nederlandse Praktijkrichtlijn Buitenriolering? Binnen de NVA was
Van den Herik een steunpilaar, lid van de Commissie Opleidingen Riolering, mentor
van het cursusmateriaal en lid van de Examencommissie van de Basiscursussen.
Zijn bijdrage op het gebied van de riolering is van nationale betekenis, aldus Dewaide.
In zijn dankwoord nam Van den Herik nog even de rol van stimulator aan: 'er is op het
gebied van de riolering weliswaar de afgelopen jaren al veel verbeterd, maar er moet
toch ook nog een heleboel worden gedaan.'
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