NVA-studiedag/excursie 'IntegraalWaterbeheer in Twente'

Natuurontwikkeling langs Twents water:'jemoet toch ergens beginnen?'

'Moet je niet eerst iets doen aan effluentlozingen binnen je beheersgebied voordat
je ecologische verbeteringen in en rond je
watergangen kunt bereiken?' 'En moet je
bij die verbeteringen geen streefbeelden
voor ogen hebben zoals die in de 3e Nota
Waterhuishouding worden beschreven?'
Deze en dergelijke vragen kwamen aan de
orde tijdens de discussie van een NVAstudiedag over 'Integraal Waterbeheer in
Twente', die op 10 mei jl. werd gehouden
in het pand van Waterschap Regge en
Dinkel in Almelo. De dag werd georganiseerd door NVA-programmagroep 4 (Oppervlakiewater) en stond
onder leiding van ir. M. W. Ilsink
(Zuiveringschap West-Overijssel).
Kikkers
Die bovengenoemde vragen leven
natuurlijk bij iedere waterbeheerder.
De eerste geeft het probleem weer van
het 'dweilen met de kraan open', en de
tweede wijst op een gevaar dat in een
pragmatische aanpak schuilt. Wanneer
niet tevoren een referentiebecld is vastgesteld, bestaat immers het risico dat
andere belangen (zoals landbouw en
industrie) op een gegeven moment zeggen
'Zo is het wel mooi genoeg, de kikker is
immers terug?'
Die fundamentele discussie werd niet
gevoerd tijdens de bewuste themadag,
waar overigens ongeveer de helft van de
ruim tachtig deelnemers geen NVA-leden
waren (ook integratie dus). 'Je moet toch
ergens beginnen,' zei ing. M. Zonderwijk
van het schap daarover.
Wel kon men gedurende de hele dag,
tijdens koffie- en lunchpauze maar vooral
tijdens de excursie 's middags signalen
opvangen van hoe men over deze zaken
dacht.
De recente aanpassingen in de MiddenRegge 'boven' Rijssen waren het belangrijkste doel van de excursie, die een
overtuigende illustratie vormde bij de
eerder gehouden lezingen.
Integratie niet nieuw
'Integraal waterbeheer is lijnen uit het
verleden doortrekken naar de toekomst',
zei ir.J. van Selm
(Waterschap Regge en
Dinkel) in de eerste
voordracht. Daarmee
gaf hij aan, dat het
schap een ontwikkeling heeft gekend die
- ruim voordat de
diverse beleidsnota's
dat aangaven - al in de richting van
integratie ging. Waterschap de Regge
dateert van 1884; in 1970 werd het
beheersgebied van de Dinkel toegevoegd.

Vanaf 1962 heeft het schap zowel het
kwantiteits- als het kwaliteitsbeheer.
Vanaf het eind van de jaren zeventig
groeide ook het oog van het waterschap
voor hydrobiologie en ecologie, natuur en
landschap.
Van Selm benadrukte de voordelen van
het hand in hand gaan van kwaliteit en
kwantiteit en wees erop dat de medewerkers van het schap daardoor sterker
gemotiveerd zijn: 'je ziet tenslotte beter
waar je het allemaal voor doet'.
Er zijn echter ook knelpunten. Zo vragen
de belangen van de landbouw veel aandacht. Soms moet je bewijzen dat iets niet
duurder of slechter is, voordat je aan het
werk kunt. Grote schappen hebben het
voordeel van grotere slagvaardigheid,
maar zullen plaatselijke zaken minder
goed kunnen overzien. Daar komt bij, dat
bij een geïntegreerde aanpak heel veel
zaken en belangen een rol spelen.
'We zouden meer in het veld moeten
luisteren om te voorkomen dat te éénzijdige keuzes worden gemaakt,' aldus
Van Selm, die erop wees dat ondanks al
die integratie waterbeheer en milieubeheer verschillende zaken zijn.
Waterbeheersplan
Het algemeen bestuur van Waterschap
Regge en Dinkel heeft in februari jl. een
Waterbeheersplan vastgesteld, waarin
kwaliteit en kwantiteit met elkaar zijn
verweven. Ir. W. C. P. M. Bots van het
schap gaf daarover een
toelichting. IIet plan
bevat voor de verschillende watertypen
(beek, rivier, genormaliseerde watergang,
kanaal en sloot) de
uitgangspunten voor
het beheer (kwantitatief/kwalitatief, actief/passief, onderhoud/inrichting). Voor de afzonderlijke
waterlopen of stroomgebieden wordt dat
beheer nader (en zeer concreet) uitgewerkt in de zogenaamde onderhoudsbeheersplannen.
Voorbeelden
Bots gaf twee voorbeelden. Vooruitlopend
op het waterbeheersplan is al in 1986 een
onderhoudsbeheersplan gemaakt voor het
stroomgebied van de Geesterse Molenbeek. In overleg met de Landinrichtingsdienst en Staatsbosbeheer is een
verbeteringsplan opgesteld voor het
gebied, waar in de loop der jaren veel
begeleidend hout was verdwenen, gestuwde watergangen waren ingericht en
een sterk afwijkend afvoerpatroon was
ontstaan ten opzichte van het
oorspronkelijke. Hoewel er nog geen

functietoewijzing had plaatsgevonden, is
er vanuit gegaan dat het gebied een hoge
ecologische doelstelling zou krijgen.
Door kleine ingrepen bleek de afvoerfunctie voldoende te verbeteren.
De landschappelijke en natuurwetenschappelijke betekenis kon worden
vergroot door de beplantingen te herstellen en te onderhouden en door de
variatie in het beekmilieu te doen
toenemen, door onder meer vrije
meandering toe te laten.
Duidelijk werd, dat een al te concrete
invulling van het onderhoudsbeheersplan
niet handig is: in de praktijk werd er
tijdens de uitvoering nog van alles
veranderd.
Ben tweede voorbeeld betrof het gebied
ten westen van Enschede, waar het schap
een keuze moest maken tussen uitbreiding
van rwzi Enschede-Zuid of transport van
afvalwater naar Enschede-West.
De kosten van beide alternatieven zijn
vergelijkbaar, maar het tweede alternatief
biedt de mogelijkheid om in 13,5 km oude
beeklopen de natuurwaarden te herstellen.
Het algemeen bestuur van het schap heeft
begin mei voor het tweede alternatief
gekozen.
Landbouw in waterbeleid onderbelicht
'Integraal waterbeheer houdt in, dat alle in
het geding zijnde belangen evenwichtig
worden benaderd en afgewogen.
Het integraal waterbeheer zoals dat is
verwoord in de 3e Nota Waterhuishouding geeft aan het aspect
landbouw volstrekt onvoldoende aan-

293

H 2 0 (23) 1990,nr. 11

dacht. Ook het kostenaspect moet worden
bekeken. Kr moet worden gewerkt aan
een duurzame rendabele landbouw voor
de jaren negentig; het
beleid moet niet zijn
een teruggang naar de
jaren vijftig.' Dat zei
ir. F. G. W. Groot
Nibbelink, secretaris
van de gewestelijke
raad voor Overijssel
van het Landbouwschap. Hij pleitte voor een aanvulling van
de 3e Nota met een streefbeeld
'Landbouw'.
Waterafvoer
'De voorwaarde dat wateraanvoer geen
risico mag opleveren voor aantasting van
karakterisitieke natuurwaarden in
regionale aquatische en terrestrische
systemen maakt, dat er geen sprake meer
kan zijn van een evenwichtige belangenafweging. Wanneer duurzame landbouw
zonder wateraanvoer praktisch uitgesloten
is, terwijl een gebied als hoofdfunctie
landbouw heeft, dient wateraanvoer
mogelijk te zijn,' aldus Groot Nibbelink.
Eén van de punten waarop Groot
Nibbelink wees, was de onevenredige
aandacht voor de beregening als oorzaak
voor verdroging. Uit onderzoek van
IWACO blijkt dat in Overijssel de effecten
uit beregening zeer beperkt zijn, zeker in
vergelijking met de effecten die onttrekkingen ten behoeve van drinkwater in het
onderhavige gebied veroorzaken. 'Er
wordt met een vergrootglas naar een mug
gekeken, terwijl de olifant over het hoofd
wordt gezien,' aldus Groot Nibbelink.
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Landbouwbelangen
Hij benadrukte, dat er bij het vaststellen
van de onderhoudsbeheersplannen van
het schap voldoende rekening moet
worden gehouden met de landbouw.
'Het vrij laten meanderen van de Dinkel
in het Dinkeldal moet als onrealistisch
worden beschouwd'.
'De gewestelijke raad ziet de noodzaak in
van enerzijds een duurzaam milieu en
anderzijds een duurzame economische
ontwikkeling. Zonder een duurzaam
milieu geen duurzame ontwikkeling;
zonder economische ontwikkeling is het
realiseren van een duurzaam milieu
onbetaalbaar', aldus Groot Nibbelink.
Midden-Regge
Na dit landbouwschappelijk intermezzo
ging ing. M. Zonderwijk (Waterschap
Regge en Dinkel)
nader in op de wijze
waarop de verbetering
van de Midden-Regge
ter hand was genomen. Ondanks
normalisaties in het
verleden bleek de
afvoer van de
Midden-Regge in perioden van forse
regenval niet groot genoeg voor de
gewenste drooglegging van de aanpalende
graslanden. Daarom werd besloten het
profiel in het midden extra te verdiepen,
zodat de stroomgeul niet meer zo snel zou
dichtgroeien. Om het zelfreinigend
vermogen van het Regge-systeem te
verbeteren en de ecologische verbindingsfunctie te versterken werd besloten de
bestaande schouwpaden van hun voedselrijke graszoden te ontdoen (waardoor

rivierduinplanten als Thijm en Steenanjer
zich weer kunnen vestigen) en de oevers
zo stijl achter te laten dat er afkalvingen
kunnen gaan optreden (dynamisch
profiel). Waar dat niet mogelijk was
zouden drie meter brede piasbermen
worden aangelegd. Inmiddels is de
Midden-Regge over 7,5 km lengte (de
helft) op deze speelse wijze verbeterd.
Ruim dertig procent van de lengte kon als
dynamisch profiel worden uitgevoerd, de
rest werd piasberm. Tijdens de uitvoering
leverde de vondst van oude explosieven
vertraging op. Ernstiger was echter de
ontdekking dat het kwikgehalte in de af te
graven bovengrond en de Reggebodem
veel hoger was dan verwacht. Op een
aantal plaatsen was het kwikgehalte zo
hoog dat het plan moest worden aangepast. Om te voorkomen dat losgewerveld kwik in de richting van de Vecht zou
stromen is bij de benedenstroomse stuw
een breed slibvangbassin gemaakt, waar
volgens de eerste metingen inderdaad
slibafzetting plaatsvindt.
De ontwikkeling van flora, fauna en mate
van verlanding wordt in het al uitgevoerde
Regge-traject nauwlettend gevolgd. Nu, na
een jaar, blijkt de vestiging van planten als
Egelsboterbloem, Barbarakruid en
Zenegroen al bijzonder hoopgevend
voor de toekomst, aldus Zonderwijk.
De verbetering van het tweede gedeelte
van de Midden-Regge zal daarom - als de
verschillende betrokken partijen ermee
instemmen - in dezelfde sfeer worden
uitgevoerd.
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Alleen principes ter discussie
De aanpak van Waterschap Regge en
Dinkel was zeer overtuigend gepresenteerd en kreeg daarom als zodanig in de
discussie ook weinig kritiek. Wel kwam
uitgebreid de vraag aan de orde of niet
eerst de lozingen op het oppervlaktewater
gesaneerd moeten zijn voor je aan zo'n
plan begint.
Koster (Witteveen + Bos) begon: 'Waar is
de natuurbouw van het waterschap
eigenlijk door ingegeven: zijn de motieven
wellicht meer economisch van aard dan de
sprekers aangeven?'
Zonderwijk noemde het toch vooral een
kwestie van veranderde mentaliteit van
het schap en de andere betrokkenen.
'Maar', zei dagvoorzitter Ilsink, 'moet je
niet eerst je lozingen saneren voor je met
de bodem aan de slag gaat?' 'Je kunt niet
alles tegelijk', zei Zonderwijk, die toegaf
behoorlijk te zijn verrast door de kwikgehalten in de Regge.
Boschloo (Zuiveringsschap Drenthe)
merkte op, dat er een fundamenteel
verschil is tussen Drenthe en Twente.
'Bij ons lozen we het effluent op kanalen,
in Twente gaat het de beek in. Moet je
niet veel en veel meer doen aan die
effluenten?'
'liet gaat ook om de kansrijkheid van
ontwikkelingen', zei Bots, die vervolgens
toegaf dat de waterkwaliteit daarin
beperkend kan zijn. Van Selm achtte
nader onderzoek naar verbetering van de
rwzi's nuttig. 'Denk bijvoorbeeld aan
zandfiltratie'.
Koster noemde de beperkte aandacht voor
de zuivering de achilleshiel van het waterbeleid en zag graag een onderzoek van
bijvoorbeeld DBW/RIZA naar deze
aspecten. DBW/RIZA reageerde daar niet
op, wel bij monde van Uunk op de
provocerende opmerkingen van Groot
Nibbelink: 'Er wordt in de 3e Nota wel
degelijk steeds verwezen naar de
Structuurnota Landbouw. We hebben
bovendien steeds geprobeerd ook de
toekomstverwachtingen van de landbouw
in de nota te betrekken, maar die hadden
we simpelweg niet', aldus Uunk. 'Wij ook

niet', repliceerde Groot Nibbelink, 'maar
toch vinden we er te weinig van terug in
de Nota'.
Terug naar Twente. Helming (Van Hallinstituut Groningen) vroeg zich af of het
schap niet zijn eigen glazen ingooide door
voor een pragmatische aanpak te kiezen
zonder referentiebeelden. Later kun je
niet nog eens met referenties aankomen.
'Het is een risico, we hebben inderdaad
geen goede referenties', aldus Zonderwijk.
Ilsink wees erop, dat die omstandigheid
juist aanleiding was deze bijeenkomst te
beleggen: 'Llders wordt het niet gedaan,
dus voldoende reden er hier over te
praten'.
'Je moet toch ergens beginnen', zei Bots,
'steek je nek maar eens uit'.
Tessel (Zuiveringsschap Veluwe) vroeg
naar de bestuurlijke acceptatie van dit
soort plannen. 'Wie betaalt het en uit
welke pot?' voegde Ilsink daaraan toe.
'Bij een schap dat zowel het kwantiteitsals het kwaliteitsbeheer verzorgt, vervagen
de grenzen tussen heffingen en algemene
middelen', zo stelde ing.J. B. M. Hoefsloot, voorzitter van het waterschap Regge

en Dinkel. 'Gok daar is sprake van
integratie'.
'Maar wie zou het moeten betalen als het
geen 'all-in-waterschap' was?', vroeg
Ilsink. En daarop luidde het kordate
antwoord van Hoefsloot: 'Ik ga de
problemen van anderen hier niet
oplossen'. Nadere vragen van De Ruiter
(WMO) over welke belangen eigenlijk in
het algemeen bestuur waren vertegenwoordigd, beantwoordde Hoefsloot
formeel en keurig. Hoewel de uitnodiging
duidelijk was, liet hij zich niet uit over de
rol van de landbouw in het bestuur van
het schap.
Stinkend water
Zo'n 25 jaar geleden kruiste uw verslaggever regelmatig fietsend de Regge vlak
voor Rijssen, komend van Wierden.
Dat gebeurde altijd met een aanloop, want
dan had je er het minste last van.
Neus dicht, ogen open en krachtig op de
pedalen. De excursie aan het eind van de
NVA-studiedag liet een heel andere
Regge zien. Van stinkend, dood water was
geen sprake meer. Maar de begroeiing gaf
wel een groot aanbod van nutriënten aan.
Zonderwijk vertelde over de verscheidene
beheersingrepen en de effecten en liet
zien hoe de beheersmaatregelen binnen
een jaar al een meer gewenste vegetatie
opleverden.
De bedoeling van de studiedag was om
een discussie op gang te brengen over de
zin van integraal waterbeheer.
Die discussie was er ruimschoots, en de
uitkomst daarvan is vooralsnog onbeslist.
Maar de Regge ziet er beter uit dan ooit!
GBV

