NVA-Studiebijeenkomst 'Integraal waterbeheerkleine watergangen'

Integraal waterbeheer in sloten:klein beginnen, maarwèl met z'n allen

Integraal waterbeheer is een mooi begrip,
maar de praktijk van het waterbeheer
wordt er daarmee niet simpeler op.
Vroeger hoefden we alleen maar te kijken
naar het water zelf, maar inmiddels is
duidelijk geworden dat we daarmee niet
kunnen volstaan. Ook de oevers en de
waterbodems moeten in onze beschouwingen - en onze aanpak - worden
betrokken. Het bodemgebruik, de bodemsamenstelling en de bodembelasting van
de aanpalende percelen, de grondwaterstand, het peilbeheer/-regiem, de recreatiedruk, scheepvaart en visserij: al deze
zaken hebben een meer of minder grote
invloed op het systeem. Voor een goed
beheer moeten we - meer dan in het
verleden - het systeem breed
beschouwen, zonder oppervlakkig te
worden. Dat vraagt veel van de beheerder.
In eigen huis vergt het nauwe samenwerking van diverse uiteenlopende disciplines; daarbuiten vraagt het om nauw
overleg met andere instanties, organisaties
en belanghebbenden. Een belangrijke
voorwaarde is daarbij, dat de beheerder
de vereiste integrale aanpak niet volgt
omdat de Derde Nota dat van hem
verlangt, maar uit de overtuiging dat die
benadering voor het systeem noodzakelijk
is.
Die overtuiging leefde zeker onder de
deelnemers aan de Studiebijeenkomst
van NVA-programmagroep IV, die op
18 september jl. werd gehouden in het
prachtige Gemeenlandshuis van het
Hoogheemraadschap van de Uitwaterende
Sluizen in Kennemerland en WestfriesGemeenlandshuts.
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land te Edam. Thema van de bijeenkomst
was 'Integraal waterbeheer in kleine
watergangen'. Het programma, onder
dagvoorzitterschap van ir. W. C. P. M.
Bots (Waterschap Regge en Dinkel),
omvatte een viertal voordrachten, gevolgd
door een excursie door Waterland.
Oevers
In de beleidsnota's van de rijksoverheid,
zoals de Derde Nota Waterhuishouding, is
weliswaar enige aandacht voor oeverbeheer, maar in hoofdzaak gaat het daarbij
om oevers van grote wateren. De meeste
oevers in ons land begrenzen echter
kleine wateren, plasjes en sloten, en juist
daar hebben de oevers een relatief grote
invloed op het watersysteem. In de
openingsvoordracht bepleitte dr. E. P. H.
Best (Centrum voor Agrobiologisch
Onderzoek - DLO) een grotere aandacht
voor het oeverbeheer.
Waterland.

Belangrijke ecologische functies van
oevers zijn: habitat voor plant en dier,
refugium voor soorten die in de omgeving
vrijwel verdwenen zijn, nutriëntenabsorberend of juist -vrijgevend, migratiebaan
voor planten en dieren. De oevers, en
daarmee deze functies, worden belaagd
door tal van bedreigingen: verdwijning
(omdat de sloot wordt gedempt), verharding, normalisatie, verstoring, verdroging,
versnippering, eutrofiëring en vergiftiging.
Mevrouw Best liet de grote variatie in
oevertypen zien en de wijze waarop deze
worden gekenmerkt en gaf een indruk van
lopend onderzoek. Een nuttig hulpmiddel
in het oeverbeheer vormen streefbeelden,
weergegeven in Amoebe's, waarin behalve
organismen ook processen zijn
opgenomen.
Sloten in Waterland
Bij een doeltreffend beheer van sloten en
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Door betonnen drinkplaatsen voor het vee aan te leggen blijft Je rest van de slootkant beter intact.

Steekmonster van de sliblaag.

slootkanten zal de waterbeheerder zich
moeten verzekeren van de medewerking
van de eigenaren en pachters in het
betrokken gebied. Het Samenwerkingsverband Waterland (SVW) is gestart met
een project voor experimenteel slootkantbeheer met de volgende doelstellingen:
- het effect van enkele veelbelovende
beheersmaatregelen op de slootkantvegetatie in de praktijk toetsen;
- de praktische toepasbaarheid en de
extra kosten van die beheersmaatregelen
onderzoeken;

verband met de zuurgraad) en herprofilering van de slootkant (terrassen, piasbermen). Het basisbeheer behelst het
vrijhouden van de oeverzone van (kunst-)
meststoffen en slootschoningsmateriaal.
De experimenten zijn in 1990 gestart, zien
er op dit moment veelbelovend uit, en
worden in 1995 met alle betrokkenen
geëvalueerd.

- nagaan welke speelruimte er bestaat
binnen agrarische bedrijven met een
gangbare bedrijfsvoering;
- voorlichting geven aan boeren uit de
streek over aangepast slootkantbeheer.
Over dit project sprak drs. F. Parmentier
(SVW).
In het experimenteel beheer spelen
verschillende maatregelen een rol, zoals
de aanleg van drinkplaatsen (van beton)
om vertrapping van de hele slootkant te
voorkomen; maaien; een andere slootschoningsfrequentie; bekalking (in

Streekeigen wilgetcnen vormen een uitstekende oeverbescherming.

Het project wordt gefinancierd door de
provincie Noord-Holland in het kader van
de Regeling Ecologisch Beheer.
Baggeren en visstandbeheer
Behalve de oevers vragen ook het slootwater zelf en de waterbodem om adequate
maatregelen. Het oppervlaktewater in de
polder Wormer,Jisp en Nek is groen en
troebel. In de sloten ligt veel losse fosfaatrijke bagger. Baggeren van deze laag en
visstandbeheer leken goede maatregelen
om verbetering te krijgen in de waterkwaliteit, aldus dr. I. R. M. HovenkampObbema (Hoogheemraadschap van de
Uitwaterende Sluizen in Kennemerland en
Westfriesland). Voordat deze maatregelen
op grote schaal worden ingezet moesten
eerst de vragen naar de praktische
uitvoerbaarheid en de effecten op termijn
worden beantwoord. Voor het uittesten
van de effecten van baggeren en visstandbeheer is daarom gekozen voor een proefgebied, dat waterstaatkundig is afgesloten
van de rest van de polder. De resultaten
van de proef moeten een basis opleveren
voor het aanpakken van het algenprobleem in de hele polder en in andere
veengebieden in Noord-Holland. De proef
loopt van 1990 t/m 1993. De resultaten in
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de eerste twee proefjaren laten zich als
volgt samenvatten:
- IIet baggeren van de slappe toplaag
bleek praktisch en technisch uitvoerbaar
te zijn, hoewel nogal bewerkelijk.
- Het afdammen en baggeren heeft een
positief effect op de kwaliteit van de
waterbodem en het water. Het geeft een
duidelijke vermindering van de algenbiomassa, verlaging van het gehalte
bemestende stoffen, minder zwevend stof
en een toename van de zichtdiepte van
het water. Verder groeien er verschillende
soorten hogere waterplanten.
- Visstandbeheer draagt bij aan een beter
doorzicht.
- De conclusie is, dat de uitgevoerde
maatregelen tot op heden succes hebben.
Inmiddels is bij de provincie een
toekomstvisie voor het hele gebied in
bespreking, waarbij ook waterkwaliteitsmaatregelen worden betrokken.
Waterdiepte
De laatste spreker, drs.J. H. W. M.
Boeyen (Zuiveringsschap Hollandse
Eilanden en Waarden) wees erop, dat
baggeren van de waterbodem meer effect
sorteert naarmate de waterdiepte in de
betrokken sloot groter is. Hij beschreef het
onderzoek dat ZHEW doet naar de
effecten van de waterdiepte op de waterkwaliteit en concludeerde, dat baggeren
op zichzelf een positief effect heeft op de
aquatische levensgemeenschap maar dat
effect is groter als de sloot dieper is.
Eenmalig baggeren is onvoldoende; de
maatregel moet cyclisch worden herhaald.
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Door grotere eenheden (polders of peilgebieden) in één keer (seizoen) te
baggeren, kunnen de negatieve effecten
van verspreiding van kroos door wind en
waterbeweging worden verminderd.
Er wordt een proef op praktijkschaal
(340 ha) voorbereid; de kosten bedragen
ca. f875.000,-.
Het onderzoek staat uitvoerig beschreven
in H 2 0 (25) 1992 nr. 16 van 30 juli jl.
Excursie
Tijdens de excursie konden de deelnemers kennismaken met het - ook bij
bedekt weer - prachtige landschap van
Waterland. Een rondvaart door het
plassengebied leidde naar één van de

Mevrouw Hovenkampdregt naarkransimeren op één van deproeflokaties van hetHoogheemraadschap.

'

proefprojecten van het Hoogheemraadschap, waar mevrouw Hovenkamp
hoogst persoonlijk enkele kranswieren
opdregde om te laten zien dat al die
inspanning wel degelijk wat uithaalt.
Een wandeling langs enkele slootkantbeheerlokaties van het SVW liet zien, dat
het aan enthousiasme, ook bij de
betrokken boeren, niet ontbreekt. Maar
tevens bleek hoe betrekkelijk integraal
waterbeheer wordt wanneer één der
'partners', in dit geval de landinrichting,
onvoldoende bij de zaak betrokken is. Een
deel van het lopende SVW-project moet
voortijdig wijken voor de belangen van de
ruilverkaveling, omdat berging en debiet
van een poldersloot verkeerd waren
ingeschat. Op zeker één van de excursiegangers maakte de gekozen oplossing (het
slaan van een damwand dwars door de
proefvakken van het SVW-project) bij
beschouwing van de situatie in het veld de
indruk op z'n minst onzorgvuldig te zijn.
Integraal waterbeheer
Dat brengt ons tevens tot de slotindruk
van deze NVA-Studiedag. Integraal waterbeheer is een mooi begrip, maar het wordt
er allemaal niet simpeler op. Integraal
waterbeheer kan gemakkelijk worden
gefrustreerd doordat niet alle betrokkenen
dezelfde doelstelling hebben. Het slagen
van integraal waterbeheer staat of valt met
de bereidheid om naar de belangen van
het hele systeem te kijken. Wanneer de
eigen sectorale belangen bij maar één van
de participanten prevaleren boven de
eisen die het aquatische systeem stelt, dan
gaat het onherroepelijk mis.
Integraal waterbeheer is meer dan de som
van alle sectorbelangen; het is een
gezamenlijk, gemeenschappelijk doel.
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