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SAMENVATTING
Binnenintegraalwaterbeheer zullendezorgvoorwaterkwaliteiten
oeverbeheer specialeaandachtmoetenkrijgen.Waterkwaliteit enoevers
zijndebelangrijkste factorenvoorhetveilig stellenofhetontstaan
vaneengoedfunctionerend aquatischecosysteem.Datisvanbelangvoor
zowelsoortbehoud (wetenschappelijkbelang)alsmaatschappelijkwelzijn
(zuivermilieu,drinkwatervoorziening,recreatieenzovoort).
Aandeoeverspelenzichveelverschillende processenaf.Vannature
zijnbiotischeenabiotischeinvloedenaanwezig.Debelangrijkste
abiotischeinvloedenzijngolfslag,wind,bodemgesteldheid,neerslagen
stroming.Verlanding isinbijnaallesystemenhetbelangrijkstebiotische
proces.Daarnaastwordenveeloeversbeïnvloeddoorbelastingvanuit
civielebelangen,zoalsscheepvaart,waterhuishouding,recreatieen
landbouw.Eenapartevormvanoeverbelasting isdegraverijvande
muskusrat,waardoorvooraldijkengevaarlopen.
Nederlandkentveelverschillendewatertypen.Elkwatertypekentkenmerkendeoevertypen,dievoortkomenuitspecifiekekrachtenvanuithet
waterenhetaangrenzende land.Elksysteemheeftzijneigennatuurlijke
enciviele functies.Deoeverheeftdaardoorvaakeenaantalwijzigingen
ondergaandiegekoppeld zijnaandezefunctie.Eenglooiendoevertalud
bijvoorbeeld isbelangrijkvoordenatuur,verschillendevormenvan
recreatieenvaakookvoorhetlandschappelijke belang.Tenbehoevevan
anderebelangen,zoalsscheepvaart,waterhuishouding enlandbouw,moet
deoeverineersteinstantie stabielzijn.Ditheeftveelalnadelige
consequentiesvoorhetnatuurlijkeoeversysteem.
Hethuidigeoever-enwaterbeheerkanveelalgekenmerktwordenals.
sectoraalbeheer.Hetisgerichtopeenbeperktaantalfunctiesenis
vaakonvriendelijk tenopzichtevanmogelijkeanderefuncties.Ditis
hetgevolgvanhistorischeontwikkelingen,eenhuidiggebrekaanvoorlichtingoverdemogelijkhedenvanmultifunctioneel beheereneenonduidelijke
taken-enbevoegdhedenverdeling.Nauweresamenwerking,eenbetere
taakverdeling enondubbelzinnige regelgevingenvoordeverschillende
instanties (zoweloverheidalsandere)zijndusgewenst.Bovendienmoet
het subsidie-enonteigeningsbeleid beterwordenafgestemd ophet
uitvoerenvanintegraalwaterbeheer.
Demogelijkhedenvoorhetontwikkelenvanoeversdietoepasbaarzijnin
natuurbehoud ennatuurontwikkeling,zijnsterkafhankelijkvanhet
watertype envanlokalefactoren.Inhetalgemeenzaleennatuurlijke
oeveralleenkunnenbestaanalserveelruimtebeschikbaar is.Combinaties
metanderebelangenzijnveelalproblematisch,vanwegederelatiefgrote
schendbaarheid vandenatuurlijkeoever.Alsverschillendeciviele
belangenbijhetwatergebruikdedoorslaggevenofderuimtebeperktis,
kaneennatuurtechnische constructiewordentoegepast.Eendergelijke
constructiebestaatbijvoorkeuruiteen (aldanniettijdelijke)
vooroeververdedigingwaarachterzicheenpiasbermbevindt.Deomvangvan
depiasbermendeconstructievandevooroeverbescherming moetenworden•
aangepastaandeplaatselijkesituatie.
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Devooroeverbescherming dientineersteinstantievoorbeschermingvan
deoevertegengolfslagtengevolgevanwindofscheepvaart,maarkan
tevensbescherming biedentegenbijvoorbeeldvernielingendoorrecreanten.
Deconstructieheeftalsnadeeldat,indiennietonderbroken,eenbarrière
wordtgevormdvoormigratievanfloraenfaunaenvoorwaterverversing
indeplasbermzone (gevaarvoorbotulisme).Alsookeenplasbermconstructieteveelruimteinneemt,kangekozenwordenvooreendoorgroeibare,
harde,directeconstructie.Combinatiesvanverschillende soortenzand,
grindenstenenmetplantenkunnenhetlandschappelijkbelangdienenen
drageninlichtematebijaannatuurontwikkeling.Inslotenenkleinere
vaartenis,indieneengoedeveekeringaanwezigis,defysische,externe
belastingvaakgering.Hierkandanookwordenvolstaanmethetoverdimensionerenvandeoever,zonderaanvullende technischeingrepen,mits
voldoende ruimtebeschikbaaris.Inhetgevalvanbekenkaneennatuurlijkeofnatuurtechnische oplossingmetgebruikvanbomenoverwogenworden.
Hetgebruikvanbomenalsoeverbescherming isalleenteoverwegenalsde
bomenpassenindeoorspronkelijkenatuurlijke situatieeninhet
landschapsbeeld.
Tenaanzienvandekostenvannatuurtechnische constructies invergelijkingmetcivieltechnischeconstructieskangeenunaniemeuitspraak
wordengedaan.Insommigegevallen (rivieren,kanalen)zijndeinvesteringskostenvannatuurtechnischeconstructies relatief laag,maarmoet
voorhetjaarlijkseonderhoud eenrelatiefhoogbedragwordengereserveerd.Inanderegevallenzullenvooraldeinvesteringskostenhoger
zijn,vooralvanwegehetaankopenvangrond (sloten,beken).
Erisberekenddatdetotale,jaarlijksekostenvannatuurtechnische
constructies inrivierenzowellagerals (aanzienlijk)hogerdandievan
civieltechnische constructieskunnenzijn,afhankelijkvandeplaatselijke
omstandigheden.Voorkanalenzijnnatuurtechnische constructiesvermoedelijknietveelduurderdancivieltechnische.Deresultatenzijnechter
nogergonzeker;overdewerkelijkekostenvannatuurtechnischoeverbeheerisinfeitenogweinigbekend.
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INLEIDING
Sindsenkele jarenishetbeheerenbehoudvandenatuureen
zelfstandigepositiegaaninnemenalsbelanghebbende bijhet
waterbeheer.Verschillendebelanghebbendenzullenvaakstrijdige
eisenaaneenwatersysteem stellen.Integraalwaterbeheer
geefteenantwoordopdeproblemendiedaaruitvoortkomen.
Uitgangspuntis,dathetwaterbeheer totstandmoetkomendoor
rekening tehoudenmetdebelangendiebijhetwaterzijn
betrokken,of,andersgeformuleerd,doorrekening tehouden
metdeaanhetwaterverbondenfuncties [58][14][12][30][59].
Eenbeheersmaatregel beïnvloedtvaakfunctiesbuitenhet
onderdeelwaarophetaangrijpt.Integraalwaterbeheeromvat
derhalvehetkwantiteits-enkwaliteitsbeheervangrond-en
oppervlaktewater,hetbeheervandewaterbodemenhetbeheer
vandeaquatischeenterrestrischeecosystemendiedoorhet
waterbeheerwordenbeïnvloed.
Deoeversvanoppervlaktewaterenzijnovergangentussen
aquatischeenterrestrische ecosystemen.Oevershebbenbelangrijkeecologische functies:zezijnbelangrijkvooreengoede
opbouwvanfloraenfaunainhetwaterenophetlanden
oeverskunnensamenmethetoppervlaktewater eenverbinding
tussennatuurgebiedenvormen.Daarnaasthebbenoeversmaatschappelijkefuncties,ondermeeralswaterkering,aanlegplaats
voordescheepvaartenalselementinhetlandschap.Oeverbeheer
zal,alsbelangrijkonderdeelvanhetwaterbeheer,uitmoeten
gaanvandefunctiesvandeoeversenhetwater.
Eenbelangrijkaspectvandezebeleidsnota's ishetvoornemen
tothetontwikkelenvaneen"natteecologischeinfrastructuur":
eenstelselvangebiedenmetgrotenatuurwaarde,verbonden
doorlanggerekte,groenelandschapselementen,dielangs
oppervlaktewateren zijngevormd.Degebiedenmeteengrote
natuurwaarde zullenwordengeconserveerd;degebiedenmet
grotepotentieszullenwordenontwikkeld.Doordeverbindingenzaldeuitwisselingvanfloraenfaunawordenverbeterd.Deecologischeinfrastructuurgaatmogelijkdevorm
aannemenvantweeassen:eenmoerasas,dieglobaalvanuit
ZeelandviaderandmerennaarFriesland loopt,eneenrivieras,
gelegeninhetstroomgebiedvandegroterivieren.Vanuitdeze
assenwordenverbindingengelegdmetanderebelangrijkenatuurgebieden (hetzg.Casco-concept).Parallelmetdezeontwikkeling
zalverdergewerktgaanwordenaandeverbeteringvande
kwaliteitvanwaterenwaterbodem,zowelvanzoetalsvanzout
water.Uiteindelijkzullendeingrepenmoetenleidentoteen
integratievanverschillendewater-gebruiksfuncties,zoals
scheepvaart,recreatie,landbouwennatuur.
Deontwikkelingofhetbehoudvannatuurinenomaquatische
systemenstelteenaantalvoorwaardenaanhetwaterbeheer.
Naastdezorgvoordewaterkwaliteit isnatuurgerichtoeverbeheereenonmisbarefactorvoordeontwikkelingvaneengezond
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aquatischecosysteem.Zondereengoedewaterkwaliteit eneen
oeverzonemeteennatuurlijkegradiëntzullenwatervegetaties
niettotontwikkelingkomen.Eengevolg isdatdebelangrijkste
roofvisvanzoeteaquatische systemen,desnoek,geenhabitat
vindt.Snoekenschuilentussenwaterplanten.Eentekortaan
vegetatieleidttoteenverminderingvandedekking,waardoor
slechtsplaatsisvoorenkelesnoeken.Alsgevolgvanhet
ontbrekenvanpredatiekanvooraldebrasempopulatie sterkin
omvanggroeien.Opzoeknaarvoedselwoeltdebraseminde
bodem.Doorditgedragbrengtdezevisnutriëntenuitdebodem
naardewaterlaag.Hierdoorkanalgenbloeiontstaan[57].
Systeemspecifiekemaatregelen,metnamegerichtopwaterkwaliteitenoevers,zullengetroffenmoetenwordenomdeoorspronkelijke,gezonde situatieteherstellen.Ditherstelzalintensievemaatregeleneneenadequaatbeheervereisenenkanbijdragen
aanhetbehoudvandediversiteitaanzoetewatereninNederland.Daarnaastzalgezondoppervlaktewater indenabije
toekomst steedsbelangrijkerworden,ondermeervoordrinkwatervoorziening,recreatieenbinnenvisserij.
Inhetbeleidvoorintegraalwaterbeheer envoordenatte
ecologischeinfrastructuurwordtonderkenddatdeoevereen
vandebelangrijksteelementenvaneenwatersysteem is [30].De
idealeoeverheefteentyperende,gevarieerdevegetatie,is
esthetischaantrekkelijk,sterk,goedwatergeleidenden
glooiend.Vaakzullenverschillendebelanghebbendenechter
strijdigeeisenaandeoeverstellen.Wilintegraalwaterbeheer
gestaltekrijgen,danzullendeverschillendebelangeneen
anderewijzemoetenwordenafgewogen.Ditbetekentdatsommige
-heersende-belangeninnegatievezinzullenwordenbeïnvloed,
tengunstevananderebelangen,zoalsbehoudenontwikkeling
vannatuur.
Ditrapportbelichtdemogelijkhedenvannieuwevormenvan
oeverbeheer,dietendienstestaanvannatuurbeheer enintegraal
waterbeheer.Eenkorteevaluatiezalwordengegevenvanhet
beheerzoalsdatnuwordtgevoerd.Ditkanveelalgekenmerkt
wordenals "sectoraalbeheer".Demogelijkhedenvoorherbestemmingennieuwbeheer,alsmedeeenglobalekostenindicatie,
wordenperwatertypegeschetst.Bovendienwordtaangegeven
welkekrachtenerspelenophetzeerdynamischeengevoelige
oeversysteemenwelkeinrichtingseisenvanuitverschillende
belangenaanoeverswordengesteld.Deverschillendenatuurlijke
ennatuurtechnische constructies,hunmogelijkhedenenbeperkingenwordennietallebesproken,omdatzetezeerlokatiespecifiekzijn.Dezeaspectenkomenuitgebreider tersprakein
eenbegeleidend rapport,datdeuitwerkingvandehierbesproken
benaderingvooreenconcreetwatersysteem (eendeelvande
UtrechtseVecht)bespreekt[57].
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2.

ONTSTAANENBEÏNVLOEDINGVANOEVERS

2.1.

Inleiding
Nederlandwordt somsgetypeerdals "waterland",datslechts
kanbestaanbijdegratievanzeerintensiefwaterbeheer.
Sindseeuwenwordtergewerktaanwaterkeringen,droogleggingen
enwatergeleidingssystemen.Eenvandebelangrijksteonderdelen
indebeheersingvanwaterishetoeverbeheer;oeversvormen
immersdegrenstussenlandenwater.Vanwegecivielebelangen
ishetoeverbeheerinhetverledenvrijweluitsluitendgericht
geweestopscheepvaartenwaterhuishouding.Hetecologisch
belangvandeoeverisvaakonderbelichtgebleven.Eengoede
oeverisechtervanlevensbelangvoorveelsoortenorganismen
endaarmeevooreen "gezond"water.Veelhogeredierengebruiken
deoeveralsfourageergebied,drinkplaats enalsschuil-en
voortplantingsplaats (vissen,vogels,amfibiën).Hiertoeis
hetnoodzakelijkdatereennatuurlijke rijkdomaanlagere
organismen (plankton,macrofauna)enhogereplantenaanwezig
is.Samenvormendezeorganismeneenkenmerkendelevensgemeenschap,diezichheeftaangepastaandespecifiekefactoren
diezichophetgrensvlakvanwaterenlandmanifesteren.

2.2.

Natuurlijkedynamiek
Alsovergangtussenwaterenlandbestaateroverdeoeverzone
opdeeersteplaatseengradiëntinhetbodemvocht-gehalte.De
gradiëntwordtbepaalddoorbiotischeenabiotischefactoren
(floraenfauna,geologie,wind,stroming,golfslag,neerslag,
hoogtebovendewaterspiegel enzovoort).Alsgevolgvandeze
gradiëntvindtereennutriëntentransport plaatsdoorde
verschillende lagenvandeoever.Alserbelangrijkeverschillen
tussendenutriënt-concentraties inhetbodemvocht enhet
oppervlaktewaterbestaan,kandoorverdamping opdeland-oever
eenscherpearm-rijkovergangontstaan [4].Elknatuurlijk
watersysteemzalvanwegezijntyperendeabiotischeenbiotische
processeneenminofmeeruniekoeverkarakter eneendaarmee
overeenkomende floraenfaunahebben.
Deliggingvandebeddingisvannaturevaaknietstabiel.Onder
invloedvanwind,stromingengolfslagkanafkalvingof
opslibbingvandeoeverendeoevervegetatieplaatsvinden.
Ditprocesisgoedzichtbaar inmeanderende rivier-ofbeeklopen.Indebuitenbochtenvaneenmeander isdestromingkrachtig
entreedterosieop,waardoorvegetatieenlandverlorengaan.
Indebinnenbochtenzalsedimentatieoverheersenentreedtdus
landvormingop.Doorsteedsverdereuitslijpingvandebochten
ontstaankronkelwaarden,waarindestroming sterkisafgenomen
(ziefiguur 2.2.1).Vooralindebinnenbochtenenkronkelwaardenkrijgtderiviervegetatiedekanszichteontwikkelen
(ziefiguur 2.2.2).
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meandergordel

figuur2.2.1

Deverleggingvanhetstroombedvaneenmeanderenderivier,waardoorkronkelwaardenontstaan.
(Gewijzigduitf31)
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figuur2.2.2

Dezoneringvandeoevervegetatie langseen
rivier (Gewijzigduit f291)
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Detypischeindelingvandevegetatienaarkensoortenisin
principevoorallenatuurlijke,eutrofesystemengelijk.Deze
indelingisgebaseerd opdekenmerkendewaterstandenindeze
systemen:
1.Fonteinkruidzone : Permanentonderwater.Wortelende
waterplanten,aldannietmetdrijvende
delen.
2.Rietzone
: Ongeveerhelftvandetijdonder
water.Voornamelijkémergentesoorten.
3.Zachthoutzone
: Alleenoverspoeld bijhoogwaterin
winter.Wilg,iep,es,els,zeggesoorten.
4.Hardhoutzone
: alleenoverspoeldbijextreemhoog
water.Eik,beuk, (den).
Desoortensamenstellingvanelkezonekanverschillenenhangt
afvanstandplaatsfactoren (troebelheid,expositie,temperatuur,
chemischeparameters,enzvoort).Voormindervoedselrijke
waterengeldenanderevegetatie indelingen.Dezure,voedselarme
veenplassenenvennenbijvoorbeeld zullenvegetatieshebben
waarinsoortenuithetoeverkruidverbond,veenmossenen
verschillende soortenrussenvoorkomen.Dezachthout-en
hardhoutzone ontbrekenhier.Inhetalgemeenwordtdeindeling
naarkensoortenbepaalddoorfysischeparameters (stroming,
profiel,enzovoort)endespecifieke soortensamenstelling door
lokalefysische,chemischeenbiologischefactoren,waarvande
trofiegradenvanbodemenwaterzeerbelangrijkezijn.Omgekeerd
bepalenfloraenfaunaookderijkdomvanwaterenbodem:
tussendewortelstelselsvanplantentreedtsedimentatieop
vanzand,slib.Hetwaterwordtondieperenrijkeraanvoedingstoffen.Ditbeïnvloedtvervolgensweerdevegetatie,die
steedsmeereenterrestrischkarakterkrijgt.Ditproces,dat
zichvoornamelijkopplaatsenmeteengeringefysischebelasting
afspeelt,wordt "verlanding"genoemd.
2.3.

Belastingdoormaatschappelijkeactiviteiten
Verlanding,inundatieenerosiespeleneenbelangrijke rolin
denatuurlijkeontwikkelingvaneenwatersysteem.Dezeprocessen
zijnvaakongunstigvoor scheepvaart,afwatering,recreatieen
landbouw.Dezebelangenzijndanookveelalgebaatbij"normalisatie" (regulering)enhetschonenenuitdiepenvanwatergangen.Behalvedatdergelijkemaatregelenhetnatuurlijke
karaktervandeoeverbedreigen,vormendeverschillende
belangenzelfookeendirectebedreigingvoordeontwikkeling
vaneennatuurlijkeoever.

2.3.1.

Scheepvaart
Scheepvaartgolvenkunnendirecterosievandeoevertotgevolg
hebben.Bovendienwektdeschroefturbulentieopwaardoorde
bodemomgewoeldwordt.Ditleidttoteentoenamevande
turbiditeitenvandeuitwisselingvannutriëntentussende
waterlaag endewaterbodem.Ofalsgevolgdaarvanenigeextra
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groeivanalgenoptreedt,isafhankelijkvanhetlichtklimaat.
Wellicht treedtnabijdebodemwatvakerzuurstofgebrekop.
Hetgeluidvanscheepsmotorenkandefaunaverstoren,vooral
gedurendehetvoortplantingsseizoen.Destoringendiede
scheepvaartveroorzaakthangensamenmetdeintensiteitvande
scheepvaart,devaarsnelheid endegroottevandeschepen
[33][34].
2.3.2.

Peilbeheerenwaterkering
Opsommigeplaatsenzijnwisselendewaterstandeneennatuurlijk
fenomeenenwordthierdooreenspecifiekenatuurontwikkeling
bewerkstelligd (ziebijvoorbeeldCoopsenSmit [7]).Sinds
langetijdwordthetwaterpeilechtertenbehoevevanscheepvaartenwaterhuishoudingkunstmatigaangepastmetgebruikvan
stuwenendammen.Somsvaltdaardoordenatuurlijkepeilschommelingweg,zoalsbijvoorbeeld inhetdeltagebiedgebeurdis.
Hierwordenmomenteelzandplatenaangetast,omdathetwegvallen
vanhetgetijalsgevolgheeftdatwindgolven steedsopdezelfde
lijnvandeoeveraangrijpen.Hierdoorontstaansteileranden.
Eenanderfenomeeniseenkunstmatiginstandgehoudenhoge
waterstand,metbehulpvanstuwen.
Degevolgenzijnafhankelijkvanhetstuwregiem.Alshet
waterpeilgedurendehetgehelejaarhoogis,wordtdeoeverzone
naarbovenverplaatst.Alshetwaterpeilgedurendedewinter
enhetvroegevoorjaarveellagerisdaninhetgroeiseizoen,
zaleensoortenarmeoevervegetatie totstandkomen.Eenrietzone
kanzichonderdezeomstandighedennauwelijksontwikkelen.

2.3.3.

Lozingen
Afvalwaterlozingenuitriooloverstortenenvanuitindustriegebiedenvormeneenbelastingvoorhettotalewatersysteemen
voorbijnaalleanderewaterbelangen.Tegenwoordighebben
vooraleutrofiërendeentoxischestoffenhunweerslagopflora
enfauna.Indirectkanviaalgenbloeien"verbraseming"van
hetwatereentekortaanzuurstofeneentoenamevansulfides
enmethaandefloraenfaunanegatiefbeïnvloeden.Eendirect
effectisbijvoorbeeld bekendvoorriet.Rietvormtineutroof
watermeer stengels,maarrelatiefminder sclerenchym.De
stengelverliestduszijnstevigheid enwordtgevoeligervoor
beschadigingen[36].

2.3.4.

Landbouw
Doordelandbouwwordendeoeversbelastmetmest,maaiselen
bestrijdingsmiddelen,waardooreutrofiëring entoxificatievan
hetmilieuplaatsvindt.Inhetwaterleidtdittotdezelfde
gevolgenalsbesprokenin2.3.3.Bovenwaterontstaatals
gevolgvanbemestingeenruigtebegroeiing (brandnetels,distels,
enzovoort),dienietgegetenwordtdoorhetveeenduswordt
bestreden,totvoorkortvaaklangschemischeweg.
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Deinzetvanzwaremachines tenbehoevevandeteeltvan
vruchtbomenenpopulierenenbetreding enbegrazingdoorvee
leidentoteentoenamevanerosie,waardoorbeschoeiingen
nodigzijn.
2.3.5.

Recreatie
Recreatievormteenbelangrijkecomponentindebelastingvan
oevers.Illegaalgebruikenaanpassingenvanrietoeversten
behoevevandesportvisserijenrecreatievaart,alsmedede
toenamevanhetaantalplankzeilersdragenbijaaneenzeer
intensiefwatergebruik.Degevolgenzijnbeschadigingenaan
vegetatieenoeververdedigingen,vervuiling enverstoringvan
defauna.

2.4.

Muskusrat
Degraverijvandemuskusratiseenbedreigingdievanculturele
oorsprong is.Hetdierisaanhetbeginvandezeeeuwvanuit
NoordAmerikaingevoerdalspels-enjachtdier.Doorontsnappingenuitdefokkerijenkwamhetdierinhetnatuurlijke systeem
terecht.Hiervondheteenopenniche.Demuskusratbouwtzijn
nestmetonderwateringang graaginsteileoeversenvormtzo
eenpotentieelgevaarvooronsbedijktelaaglandenvoor
verschillendevegetatietypes.Doorhetontbrekenvannatuurlijke
vijandenendegrotevoortplantingssnelheid,neemthetaantal
muskusrattenendegeografischeverspreidingvandesoortnog
steedstoe.Bestrijdingsprogramma's (vangstmeerdan100.000
in1979 [35])blekennietafdoende.Momenteelwordtnietlanger
getrachthetdieruitteroeien.Hetconstanthoudenvande
populatieopeenacceptabelpeillijkteenbetere strategiete
zijn[40].
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TYPOLOGIEVANOEVERS
Nederlandkenteenveelheidaanwatertypes.Elkwatertype
kentenkelekenmerkende oevertypen,waarinvaaknaastelkaar
natuurlijke entechnischeaspectenzijnaantetreffen.Het
uiterlijkvandeoeverhangtafvandeontstaanswijzevanhet
water,deprocessendiezichopofaandeoeverafspelenende
(civiele)functiedieaanhetwateristoegekend.
Natuurlijkeoeverszijnmeestalruimbemetenenzeergevarieerd.
Hetoevertalud isflauwmaarnietgelijkmatig.Onderinvloed
vanonderanderedewisselingvandewaterstand,stroming,het
weerenhetseizoengeefthetwaterdeoeverzijnkenmerkende
structuur.Bijnatuurlijk stromenderivierenbijvoorbeeld
wordthetvlakketaludalsgevolgvaninundaties,winden
golfslag regelmatig onderbrokendooronderandererivierduintjes, (ondergelopen)laagtes,steilrandjes enverschillende
soortenvegetaties.
Ookniet-natuurlijkewatersystemenkunneneennatuurlijke
oeverbezitten.Veen-enpetgatenbijvoorbeeld zijnontstaan
doorhetafgravenvangrondstoffen.Nadeexploitatiewashet
gebieddestijdsvoormenselijkedoelenoninteressant,waardoor
denatuurzijngangkongaan.Dezewatertypeshebbeninhet
algemeenkleinereoeversystemendanrivierenengrotemeren,
omdatzegeenwisselendewaterstandentengevolgevaneen
verschilinwaterafvoerhebben.
Nogkleinerzijndeoeversvanintensiefgebruikte,gegraven
wateren,zoalssloten,vaarten,kanalenenontgrondingen.Het
taludishiersomszosteildatdeoeverzone smallerisdan
èènmeter.Vaakzijnhierdoorkunstwerkennodigomdeoeverin
standtehouden.Deoeverzoneszijnvaakwelbegroeid.
Elktypeoever,breedofsmal,heeftinprincipeeenfunctie
diegerelateerd isaanhetwatertypeen (daarmee)aanhet
menselijkgebruik.Debelangrijkstefunctiesliggenophet
gebiedvanwaterkering,watergeleiding,ecologie,landschap,
landbouw,visserij,recreatieenscheepvaart (afmeren e.d.).
Intabel3.1wordteenuitgebreid overzichtgegevenvan
belangrijkeNederlandsewatertypen,hungebruikoffunctieen
dekenmerkendeoevereigenschappen.Detypologie intabel 3.1
isuiteraard eenschematisatie.Erzullenaltijdwaterenzijn
diedoordetabelteglobaal,slechtsgedeeltelijk ofinhet
geheelnietwordenbeschreven (voorbeelden:laaglandbeken,
vaarten,pingo-ru'ïnesendezee).
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Tabel3.1-TyperingenfunctiesvandeNederlandsewateren

watertype

ontstaanswijze

gebruik/functie

rivier

natuurlijke
afwatering

waterafvoer,scheep- uiterwaarden,
vaart,drinkwater,
bedijkingen,
landbouw,afvalwater-kribben,oever
lozingen,(viswater, envooroeverrecreatie)
beschermingen

oeverkarakter

kleinerivier idem

waterafvoer,scheepvaart.viswater,landbouw,recreatie,natuur,afvalwaterlozingen,drinkwater

idem,doch
minderzwaar

bovenloop
beek

natuurlijke
afwatering

waterafvoer,
natuur(.watermolens,landbouw)

meestalvrij
natuurlijk,in
buitenbochtensteil

midden-en
benedenloop
beek

natuurlijke
afwateringof
gegraven

waterafvoer,landbouw,natuur(.watermolens)

vaakgereguleerd,
somsvrij
natuurlijk

bron

natuurlijke
grondwaterafvoer

natuur,grondwaterafvoer(.drinkwater)

meestalnatuurlijk,kleinschalig

meer/plas

vaaknatuurlijkontstaan;
inveenvaak
gegraven

boezemfunctiebij
meestalondiep,
peilbeheer,visserij
breed (totmidrecreatie,scheepdeninwater)
vaart,ontvangfunctie
(effluent,koelwater)

kanaal

gegraven

scheepvaart,
recreatie.waterbeheersing,landbouw,
afvallozingen,
(visserij)

sloot

gegraven

waterhuishouding,
zeersmal,
erfgrens,veedrenking, vaakwel
kleintransport,
natuurwaarde
drinkwater,(visserij)

drinkpoel/
dobbe

gegraven

veedrenking,(natuur,
vuilstort)

damwanden/of
(steil)talud

vrijsteil,
kapotdoorvee,
vaaknatuurwaarde.
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ontstaanswijze

gebruik/functie

stadswater:
gracht

gegraven

sierwater

gegraven

waterhuishouding
(scheepvaart,stadsverdediging),
afvallozingen
esthetisch,
recreatie

watertype

oeverkarakter

steil,steen
ofhoutbeschoeid
idem,soms
glooiend

ven

natuurlijk,door
opvullinglaagte
metregenofgrondwater

natuur,recreatie

natuurlijk,
somsrecreatiefingericht

wiel/braak/
kolk/weel

dijkdoorbraak

landschappelijk,
(recréatie,natuur)

steil,natuurlijk

veen-of
petgat

natuur.visserij,water- minofmeer
gegraven
natuurlijk
(grondstofwinning), berging,drinkwaterwinning,
recreatie
afkalving

ontgrondingen gegraven

natuur,(recreatie)
grondstofwinning,
recreatie,(natuur)

natuurlijk
steil,vaak
recreatief
ingericht

kil/oude
rivierarm

natuurlijk

natuur,recreatie,
visserij

meestalnatuurlijk

kreek/oude
zeearm

natuurlijk

idem+afwatering,
afvallozingen

meestalnatuurlijk

estuarium*

natuurlijk

scheepvaart,visserij, natuurlijk
recreatie,delfstoftotzwaar
fenwinning,afvalloverdedigd
zingen,waterhuishouding,militairoefenterrein

duinmeer

alsven

natuur,(recreatief)

meestalnatuurlijk

drinkwaterwinning,
(landschappelijk,
recreatief)

beschoeid,
(natuurlijk)

infiltratie- gegravenof
duinpiassen
geïnundeerd

Kustwaterenendezeezijnbuitenbeschouwinggelaten.
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INRICHTINGSEISEN
Indithoofdstukwordtweergegevenaanwelke randvoorwaarden
oeversmoetenvoldoenuithetoogpuntvandeverschillende
belangen.

4.1.

Waterkering
Deoeverbelangengerichtopdebeschermingvanhetaanliggende
landtegenoverstromingenhebbenaltijddehoogsteprioriteit
(30).Voordewaterkerende functievanoeversishetvaak
noodzakelijkdatdeoeverlijnvastligt.Belastendefactoren
alsgolfslag,stroming,grondwaterstroming,getij,wind,
neerslag,ijs,vegetatie,muskusratenrecreatiemogengeen
invloedhebbenopdeliggingvandeoeverlijnenopde"waterdichtheid"vandeoever.Deveiligheidvanhetbetreffende
gebiedisdannietlangergewaarborgd.

4.2.

Waterhuishouding
Ookdeefficiëntiewaarmeewaterafgevoerd,aangevoerden
eventueelopgeslagenkanworden,isbepalendvoordeveiligheid
vanhetland.Daarnaastisvoornamelijkdeagrarischesector
gebaatbijeenintensiefpeilbeheer,datechterzominmogelijk
ruimtemaginnemen.Desnelleverplaatsingvanwaterwordtvooralinkrappewatergangen-verhinderd alsdeoeveren/of
bodemeenruwestructuurheeft,alsgevolgvanprofiel,
vegetatie,vuilophoping ofslechteoeverbeschermingen.Kom-of
bakvormigedwarsprofielenmeteengladoppervlakwerkenin
dezehetmeestefficiënt.
Insommige (vlakke,klei-ofveenachtige)gebiedenwordenten
behoevevanderegelingvanhetgrondwaterpeilgroteverschillen
tussendeslootpeilenindrogeennatteperiodenaangebracht.
Deoeverconstructiemoetdaartegenbestandzijn.

4.3.

Natuur
Voorhetontwikkelenvaneennatuurlijkeoeverishetbelangrijk
dathetoevertaludglooiend is.Verticale structurenenharde,
directeverdedigingswerkenzijnveelalbelemmerendvoorde
faunaendevoortplanting enontwikkelingvanhogereplanten.
Eensteiltaludzaldeoppervlaktewaaropdevegetatiezich
kanontwikkelenverkleinendoordatdelichtintensiteit snel
afneemtmetdedieptevandewaterlaag.Bovendienworden
golfslagenstromingminderafgevlaktalshettaludergsteil
is.Sterkereerosieenslechteremogelijkhedenvoorvegetatieontwikkeling zijnhetgevolg.Voortswordthetnatuurbelang
meestalhetbestegedienddooraandeoeverzominmogelijk
onderhouduittevoeren.
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Recreatie
Deeisendiederecreatieaandeoeversteltzijnafhankelijk
vandesoortrecreatie:Vooroeverrecreatie (zonnebaden,
picknick,zwemmen)iseendraagkrachtige oevernoodzakelijk,
voorzienvaneenzandigeonderwaterbodemeneenzandigeof
metgrasbedektebovenwaterbodem.Hettaludistotopeendiepte
van1,5 tot2,0metercirca1:20 tot1:40.Hetbovenwatertalud
istenhoogste 1:5.Dewater-land overgangkaniets steilerzijn
(1:2totopeendieptevan0,20meter)omhetontstaanvaneen
stankveroorzakendeanaerobezoneopdezeovergangtevoorkomen.
Voordesportvisserijishetnoodzakelijkdatdeoevergoed
bereikbaarenbeloopbaaris.Natuurlijkverlopende taludsmet
voldoendevegetatiezijnbelangrijkalspaai-enschuilplaats
voorvis.Opdevisplaatszelfontbreektbijvoorkeurde
vegetatieenmagietsdieperwaterbinnenhengelbereikzijn(5
meteruitdeoevercirca1,5meterdiep).Vissteigertjesen
picknickplaatsenbehorentotdeextramogelijkheden.
Plankzeilersmoetendeoevergoedkunnenbereikenvanafdeweg.
Weinigbeplanting,zowelinalsbovenhetwater,eneengoede
liggingvandeoever (ophetwesten)bevordereneensnelle
start.Hettaludmoetzeerglooiendendraagkrachtig zijnen
maggeengevaarlijkeobstakelsbevatten.
Roei-enkanosportvereisengoedein-enuitstapplaatsen.Een
lageverticalebeschoeiing (kade)ishetbeste.Dewaterdiepte
voordeoeverbedraagttenminste0,5meter.
Voordegrotererecreatievaartmoetgezorgdwordenvoor
voldoendeafmeermogelijkheden ofankerplaatsen.Deafmeerplaatsenzijngelegenaaneendraagkrachtigeoeverofaansteigers.
Deoeverszijnverticaalverdedigd,hetwaterisdirectvoor
deoevervoldoendediepvoordebeoogdeschepen.
Deaanlegvanfiets-enwandelpadenlangshetwaterofinde
buurtvanhetwater,vraagtomaanlegvanrustpuntenen/of
uitzichtpunten.Hiervoorisdelokatiekeuze (landschappelijk
element)belangrijk.Deoevermoetdraagkrachtig zijnen
voorzieningenalspicknicktafels,bankenenbeschuttende
vegetatiezijnzeerwenselijk.
Tenslottevraagtdeschaatssportomplaatselijkverticale
beschoeiingenvancirca0,4meterhoogteeneventueeleen
beschuttinggevendeoevervegetatie.
Voorallerecreatieoeversgeldtdaterrekeningdientteworden
gehoudenmetexpositie (windenstrijklengte)eneventuele
waterstromingen,inverbandmethetaanspoelenvandrijvend
vuilendehoogtevangolven.
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Scheepvaart
Voordeberoepsscheepvaart geldeninprincipedezelfdeeisenals
voordegrotererecreatievaart:eendraagkrachtige oevereneen
voldoendewaterdieptedirectvoordeoeveropdeaanlegplaatsen.
Drukbevarenwateren (vooraldesmallekanalen)vragentevens
voorzieningenalswaterkeringenenbeschermconstructies tegen
golferosie.Inhetalgemeeniseenstabielevaargeulvanbelang.
Hiertoeishetinhetgevalvanrivierenbelangrijkomde
rivierbeddingvastteleggen.Ditgebeurtmeestalmetkribben,
diedeeroderende stromingverplaatsennaarhetmiddenvanhet
rivierbed.

4.6.

Landbouw
Zoalsgenoemd (zie4.2)isdelandbouwveelalgediendmeteen
adequaatpeilbeheer,zodatdebodemhetgewenstevochtgehalte
bevat.Deoeversmoetendusvoldoenaandein4.2genoemde
criteria.
Oeversinlandbouwgebiedenmoeteninhetalgemeenzosmal
mogelijkzijn,zodatdegrondoptimaalbenutkanwordenvoor
agrarischedoeleinden.Hetwatermoetplaatselijkbereikbaar
zijnvoorveedrenkings-enberegeningsinstallaties.

4.7.

Landschap
Dewaarderingvaneensysteeminlandschappelijkopzichtis
subjectief.Erzijndanookmaarweinigalgemeneuitgangspunten
tegeven.
Enkeledaarvanzijnwaarschijnlijkvariatieinvormbegroeiing,
herkenbaarheid alsafzonderlijkelementinhetlandschapen
overeenkomstmethetkaraktervanhetlandschap.
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5.

HUIDIGBEHEER

5.1.

Inleiding
Hetbeheervandeoeversvanverschillendewaterenresorteert
onderverschillende instanties.Enkelevandezeinstantiesen
hundoelstellingentenaanzienvanoeverbeheerzullenindit
hoofdstukbesprokenworden.

5.2.

Fysiekeaspecten
Rijkswaterstaatbeheertdegroterivieren,merenenrijkskanalen,metuitzonderingvandebedijkingen,dieveelalonderde
verantwoordelijkheid vandepolderdistrictenvallen.
Derivierenenkanalenwordenbeheerdnaarhunbelangrijkste
functie,scheepvaart.Hiertoewordenveelalharde,civieltechnische,directeoeverbeschermingen toegepast,vooralinde
relatief smallewateren (kanalen,IJssel)[38].DeWaalende
Bovenrijnzijnvoornamelijkvoorzienvankribbenzonder
aanvullende oeverbeschermingen.Opdemeesteplaatseniseen
onbegroeid zandstrand tezien,landinwaartsgevolgddoor
landbouwgrond.Terbeschermingvandelandbouwgrondtegen
zomerinundatieszijnlagezomerdijkenindeuiterwaarden
aangebracht.Overkortetrajectenzijnindezerivierlopen
natuurtechnische oeververdedigingentoegepast,zoalskribvakstrekdammen,achterwaartsekribverlengingenenzandsuppleties.
Indeoverigegevallenwordtoeverafslag ineersteinstantie
teruggedrongendoormiddelvankribaanpassingen,dezogenaamde
T-kribben[40].
DemerendieonderhetbeheervanRijkswaterstaatvallen,
wordeninhetalgemeenminderintensiefgebruiktvoorde
scheepvaart.Recreatieennatuurzijnhierdehoofdbelangen.
Milieuvriendelijke oeververdedigingen,vooralvooroeverbeschermingen,wordenhierdanookalopgrotereschaaltoegepast[28].
Uitgesprekkenmetbeheerders [40]enonderzoekers [37][39]
vanRijkswaterstaat blijktdaterreedsveelkennismet
betrekking totnatuurlijke ennatuurtechnische oeversbeschikbaaris.Dedirectebeheerderzietechterinhetalgemeen
weiniginintegratievannatuurontwikkeling enrecreatieinde
groterescheepvaartroutes [40].Debenodigde oeverconstructies
zoudenteduuruitvallendoorintensieveronderhoudeneen
korterelevensduur.Vegetatiewerktnamelijkalszeefvoor
drijvendafvalenvormteenbedreigingvoordekribben.
Bovendienisvegetatieeenbelemmeringvandewaterafvoer.
Dekribben,enindiennodigookdeoevers,wordendusvrij
gehoudenvanv.egetatie (handmatig,mechanischofmetbestrijdingsmiddelen).Vanwegedeintensiteitvandeberoepsvaart
zijnindezewatertypes recreatieenvisserijzogoedals
onmogelijk.
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Deregionalewaterenwordenbeheerddoordewater-enzuiveringsschappen.Deprimaire functiesvaneenwaterschapzijn
peilbeheersing,afwatering enwatervoorziening terwijlhet
zuiveringsschapvooraldewaterkwaliteitbeheert.Hetbeheer
betreftvoornamelijk sloten,vaarten,bekenenkleinerivieren.
Dezeinstantiesopererenvrijzelfstandig enhebbendaardoor
eensterkwisselende interpretatievanhetbegripintegraal
waterbeheer.Veelwaterschappenzienhetnutvannatuurontwikkelingin,maarmenverwachthogekostenenteveelprotesten
vanuitdelandbouw,redenenwaarommenzichopdeprimaire
doelstellingenberoept.
Recreatieschappenzijnoverheidsinstellingenmetalstaakde
(her)inrichtingenhetonderhoudvanrecreatiegebieden.Vanwege
degrotebelangstellingvanwatersportersvoorontgrondingen,
wordendezeplassensteedsvakerdoelbewustrecreatiefingericht.Hierbijwordttevensintoenemendematerekeninggehouden
metnatuurontwikkeling,hoewelditbijderecreatieschappen
internnogveelweerstandenoplevert (42).Tenbehoevevande
toekomstigefunctievanontgrondingenzijnerrichtlijnen
opgesteldvoordebaggeraar.Eenvandeeisenisdathettalud
vandeoevernietsteilerdan1:3magzijn.Afhankelijkvan
hetbodemtypelooptditsomsterugtot1:15,maarinhet
algemeenzaldeontgronderzosteilmogelijkgraven.Zowel
voorrecreatiealsvoornatuurontwikkeling levertzo'nsteil
taludproblemenop.Veelalzaleenoeververdedigingmoeten
wordentoegepast (grindstorting,stortsteen,kade,enzovoort),
watvoor slechtsenkelevormenvanrecreatieeenvoordeelkan
zijn.Tenbehoevevanderecreatievefunctievanontgrondingsplassenwordt soms-naontgronding -weerzandgestort
(strandjes).Ditiseenkostbareaangelegenheiddiemeteen
betereplanninggrotendeelsoverbodigzouzijn.
Insommigewaterendoendeoeversdienstalsfiltersen
bezinkputtenvoorverontreinigingen.Ditgaattenkostevande
ecologischeenderecreatievefunctievande-oevers.Dekosten
voorhetschonenvandeoeversdrukkensomsopderecreatiesector.
5.3.

Juridisch-bestuurlijkeaspecten
DerijkswaterenwordenbeheerddoorRijkswaterstaat.RijkswaterstaatformuleerthetlandelijkebeleidindeNotaWaterhuishouding.Ministerenparlementpassenhetvervolgensininhet
algemeenbeleid.HetplanwordtuitgevoerddoorRijkswaterstaat
voorderijkswaterenendeprovincies,waterschappenen
gemeentesvoorderegionalewateren [48][49].
Deregionalewaterenwordenbeheerddoorprovincies,waterschappenengemeenten.
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Hetprovinciaalbestuurstelthetprovincialewaterhuishoudingsplanop.Daarinwordthetwaterbeheervoordeprovincieuitgewerktbinnenderichtlijnen,gesteld indeNotaWaterhuishouding.Deprovinciekanoverdestrategischeuitgangspuntenin
hetplanoverlegvoerenmetdebetrokkenwaterschappen,doch
ditisgeenverplichting.
Hetwaterhuishoudingsplanwordtdoordeprovincie tergoedkeuringaanhetrijkaangeboden.
Deongeveer150waterschappeninNederlandhebbeneenzeer
uiteenlopend karakter.Hetbeleidvaneenwaterschapwordt
bepaaldvanuitveelverschillendebelangeneninstantiesenis
daardoornietuniform.Hetstrategischkaderwaarmeede
waterschappeninhunwaterbeheer rekeningdienentehoudenis
hetprovincialewaterhuishoudingsplan.
Perwaterschapwordthetprovincialewaterhuishoudingsplan
uitgewerkt toteenbeheersplan,dateenmeergedetailleerde
structuurheefttenaanzienvanhetkwalitatieve enkwantitatievewaterbeheer.Ditbeheersplanwordtvervolgensweergoedgekeurddoordeprovincie [48][49].
Hetbeheervanhetwaterkangedeeltelijk ingemeentelijke
bestemmingsplannenzijnvastgelegd.Indezeplannenwordtaan
hetwaterendeoeverseen (lokale)bestemmingtoegekend,
bijvoorbeeldvoorwoonboten,jachthavensenrecreatieve
doeleinden.Ookdegemeentemoetinhaarplannendoorde
provinciewordengesteund.Inhaarbeoordelingkijktde
provincieofdebelangrijkste functiesvanhetoppervlakte
watervastgelegd zijninzowelhetbeheers-alshetbestemmingsplan.Bovendiencontroleertdeprovincieofdeplannenpassen
inofaansluitenophettotalewaterbeheer (grond-enoppervlaktewater,kwalitatieveenkwantitatieve zorg,milieuenruimtelijkeordening,enzovoort).
Inveelgevallenwordennietallefunctiesuitbinnenéén
waterschapuitgevoerd:hetkwantitatievebeheer (waterschap)
wordtmeestalgescheidenvanhetkwalitatieve beheer(zuiveringsschap).Hetkwantiteitsbeheer omvatvoornamelijkdoorspoelen,baggerenenhetaanbrengenvanbeschoeiingen.Hetzuiveringsschapisbelastmethetopsporenvankroosenvervuiling,
infrastructurelemaatregelenuithetoogpuntvanwaterkwaliteitenbemonsteringen.
Hetbeheervandewaterkeringen,ookdievanderijkswateren,
isdoorgaansaanwaterschappen,polderdistricten (kleinere
waterschappen)ofdaartoeingesteldedijkschappenopgedragen.
Deuitvoeringvanintegraalwaterbeheerindoorwaterschappen
beheerdewaterenwordtopditmomentbelemmerd dooreenaantal
bestuurlijkeknelpunten.Dezeliggenvooralindeonduidelijke
taken-enbevoegdhedenverdeling tussenwaterschappenende
diverseoverheden.Derijksoverheid,bijvoorbeeld,ispolitiek
verantwoordelijkvooreendoelmatigeorganisatieeneen
doelmatig functionerenvanhetwaterschapsbestuur.Erzijn
veelkleinewaterschappenmetbeperktetaken,waardooreen
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algemeenbeleidmoeilijktevoerenis.Daarnaastkentelk
waterschapeengrotevrijheid indeuitvoeringvanzijntaken,
enzijnbestuurssamenstelling.Hetontbreektdewaterschappen
echteraaneenaantalbevoegdhedenomdaadwerkelijktot
integraalwaterbeheer tekomen.Tenslotteisvaakeendeel
vanhetbeheerinhandenvanandereregionaleoverheden,
waardooreenonduidelijkebeheersstructuurontstaat.
Ditwordtverderindehandgewerktdoordatdeverschillende
provinciesderegelgevingenhettoezichtverschillend invullen
enuitwerken.
Opgemeentelijkniveauschorthetmeestalaaneenbijgewerkt
lozingsvergunningenbeleid. Bovendienhebbenweiniggemeentes
hunoeversaanbestemmings-engebruiksvoorschriftenonderworpen.
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6.

MULTIFUNCTIONEELBEHEER

6.1.

Inleiding
Hetbeleid tenaanzienvanhetwaterbeheer zalwordenverbreed
totintegraalwaterbeheer [30].Voordeoeverzonehoudtditin
datnatuurlijke,recreatieveenlandschappelijkeaspectenals
volwaardigebelangenzullenwordenbehaneld.Deeisendie
dezeontwikkelingmetzichmeebrengtvoorhetoeverbeheer
zullenindithoofdstukwordenbesproken.

6.2.

Fysiekeaspecten
Bijdetoepassingvanmultifunctioneelbeheerzalhetinveel
gevallennoodzakelijkzijn,debestaandemethodenvanoeververdediging tevervangendoornatuurlijkeofnatuurtechnische
methoden.Deharde,directe,civieltechnischeverdedigingen
zulleninveelgevallendeontwikkelingvannatuurlijke,
recreatieveenlandschappelijkewaardentegenwerken.Natuurlijke
methodenzullenechtermeerruimteinnemendancivieltechnische
oeververdedigingen,waardoorgrondaankoopinveelgevallen
onontkoombaarzalzijn.Inhetgevaldataankoopvanbrede
strokengrondonmogelijkis,kanwordenuitgewekennaarnatuurtechnischeoeververdedigingen.Daarbijkan,afhankelijkvan
hetwatertype,eenzwareofminderzwarevooroeverbescherming
metdaarachtereenpiasberm (of:natuurzone,milieuzone)
wordenaangelegd.Voordezemethodeisgeenofslechtseen
geringegrondaankoopnoodzakelijk.Alsderuimtevoordeoever
zeerbeperktis,kanwordengekozenvooreendoorgroeibare,
directeverdedigingsconstructie.Hetnatuurelement zalhierdoor
drastischwordenbeperkttenopzichtevandeandereoplossingen,
maarvoorrecreatieveenlandschappelijke belangenkaneen
dergelijkeoevervoldoendefunctioneelzijn.Ziefiguren
6.1.1 en6.1.2. [50][27][39]
Eentweede,belangrijkevoorwaardevoordeontwikkelingvan
natuurlijkeofnatuurtechnische oeversiseenaanvaardbare
kwaliteitvanwaterenbodem.Waterdatterijkisaannutriëntenzal,vooralinpiasbermen,gaanleidentoteenwoekering
vanbepaalde soorten (bijvoorbeeld liesgras [50]ofalgen)en
daardooreennatuurlijke ontwikkelingonderdrukken.Toxische
stoffenkunnenleidentotvegetatiesterfte,vissterfte,
enzovoort.Eenlaatsteprobleemishetdrijvendevuil,dat
vooraleenvervuilendeffectheeftoppiasbermen [40][50].
Eenzeerbelangrijkonderdeelinhetontwikkelenvannatuurlijke
ofnatuurtechnische oeververdedigingenvormtdeaanlegvande
ontwerpen [50].Deuitvoerderzalvanuitzijncivieltechnische
achtergrondveelalgeneigdzijndeconstructie "gladgestreken
enrechtgeschoren"uittevoeren.Een"groene"ondersteuning
tijdensdeuitvoering isderhalve voorhetgewensteresultaat
veelalnoodzakelijk.
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Figuur 6.1.1,

z a c h t houtzone

• afrastering

Natuurtechnischeoeverconstructiemogelijkheden:1.bijveelruimte (glooiendtalud
metnatuurlijkevegetatiezonering),2.bij
weinigruimteineenzwaarbelastsysteem
(harde,directe,doorgroeibareoeververdediging)en3.bijbeperkteruimte (piasbermconstructie). (Uit:27.)
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Figuur6.1.2 -Natuurtechnischeconstructiemogelijkhedenbij
veelruimteineenzwaarbelast systeem(brede
piasbermmetvooroeverbescherming enaanvullendebeschermingen).(Uit:27.)
Eenoplossingdiewaarschijnlijkindetoekomstveeltoegepast
gaatwordeniseenvooroeverbescherming,gecombineerdmeteen
piasberm.Bijdetoepassingvanditsoortconstructies inhet
verledenisgeblekendatdevooroeverbescherming teveelaandacht
krijgt.Eengoedontwikkeldepiasbermzouinveelgevallen
eengrootdeelvandefunctievandevooroeverbescherming
kunnenovernemen [50].Eengoedevoorlichting aandebeherende
enuitvoerende instantiesishieropzijnplaats.Daarbij
zijngetoetste,zomogelijkkwantitatievegegevensoverde
bruikbaarheidvandeverschillende constructies eengoed
hulpmiddel.
Detoepassingvannieuwevormenvanoeverbeheerinverschillendewatertypenzaluitvoerigwordenbesprokeninhoofdstuk7.
Indebijlagenzijnenkelevoorbeeldengegeven.
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Juridisch-bestuurlijkeaspecten
Integraalwaterbeheerheeftinbestuurskundige zintotgevolg
datorganisatiesmetgeheelverschillende belangenmoetengaan
samenwerken [30].Daartoeishetnoodzakelijkdeverschillende
plannenopelkaaraftestemmen.Degegroeidepraktijkkomt
vooreendeelaandewensentegemoet (par.5.3.).Erzal
echtereenduidelijkewetgevingmoetenkomenwaarindetaken
voorverschillende instantieszijnvastgelegd enwaarinde
contourenvandesamenwerking tenbehoevevanintegraal
waterbeheerwordengeschetst.Aandachtspuntenkunnenzijn:
Nauwere samenwerkingbijhetbeheervanderijkswateren
doorRijkswaterstaat (oever-enwaterbeheer)ende
polderdistricten (dijkbeheer).
Integratievanbeleidenbeheervanprovincie,gemeentes
enwaterschappentenbehoevevanderegionalewateren.
Eenbeteresamenwerkingvanentaakverdelingvoordeze
•instanties.
Inhetgevaldatverschillendebeheerderselkaaropvolgen,
zoalsdatbijvoorbeeld bijontgrondingenhetgevalis,
zalerviaregelgevingmoetenwordenvastgesteldwieop
welktijdstipdeverantwoordelijkheid draagt.Bovendien
zalelkebelanghebbende rekeningmoetenhoudenmetde
opvolgendebelanghebbende(n).
Inhetalgemeenzalintegraalwaterbeheerpasgerealiseerd
kunnenwordenindienerpolitiekeprioriteitaanwordtgegeven.
Eennieuwbeleidzalonteigeningenendegenoemdenieuwe
beheersovereenkomsten tenbehoevevannatuurontwikkeling
mogelijkmoetenmaken.Eendergelijkbeleidzalontwikkelingstijdvragenvanwegedegrotedoortevoerenveranderingenop
rijks-,provinciaal,gemeentelijkenparticulierniveau.Ter
overbrugging zijnsomsbestaanderegelingenaantewenden,
zoalsinlandbouwgebieden.Hierkandeprovinciemetboeren
eenbeheersovereenkomst sluiteninhetkadervanderelatienota.
Deboerkrijgteenuitvoerende taaktoegewezen,waarvoorhij
subsidieenfinanciëlecompensatieontvangt.Eendergelijke
constructiekanookwordentoegepastinhetkadervande
bergboerenregeling,eenEG-compensatieregelingmetverplichtingenvoordeboer.Inhetalgemeenzijndezeregelingenechter
tevrijblijvendvoordelokaleoverheidenvaakookvoorde
boer.Eenstructureelanderbeleidisdusnoodzakelijk.

6.4.

Kostenvergelijking
Eenvergelijkingvandekostenvannatuurlijkeofnatuurtechnischeoeversmetdekostenvanconventionele civieltechnische
oeverbeschermingen,kanslechtszeerglobaalwordengegeven,
omdatdevergelijkingsterkafhankelijkisvanlokalefactoren.
•Voorderijkswaterenzijnkostenvergelijkingen opgestelddoor
deProjectgroepMilieuvriendelijkeOevers (PMO)vanRijkswaterstaat [38].Geconcludeerdwordtdatmilieuvriendelijkeoevers
financieelaantrekkelijkkunnenzijnvoorzowelrivierenals
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kanalen.Verspreid overhethelelandzijnermomenteel
rijksoeversdiehersteldmoetenwordenviaeenzogenaamde
inhaalactie,waarbijachterstallig onderhoudwordtbijgewerkt.
Erisberekenddatdetotalekostenvandezeinhaalactiecirca
ƒ 51miljoenlageruitkomenindienmilieuvriendelijkeoeververdedigingenwordentoegepastinplaatsvancivieltechnische
oplossingen.Daarnaastkaninsommigegevallennoggeldverdiend
wordendoorexploitatievanrietenbiezenlangsdemilieuvriendelijkeoevers,uitdeverbeterdeconditiesvoordebinnenvisserijenuitrecreatie.Alsnieteconomischebatenkunnende
verhogingvandemaatschappelijkewaardering,natuurontwikkeling
endebijdragevanrietaandewaterkwaliteitwordenaangemerkt.Ookdetoepassingvangedeeltelijknatuurtechnische
oeverbeschermingen indeZeeuwseMerenblijkt (ingeringe
mate)goedkopertezijndancompleetcivieltechnischeoplossingen[9].
Voorregionalewateren,zoalskleinerivieren,bekenensloten,
zijnbijnageengegevensvoorhanden.Dekostenzullenhierzo
mogelijknogverderuiteenlopendanvoorderijkswaterenhet
gevalis.Inveelgevallenzullenindeze systemenechter
meerkostenontstaantenopzichtevanhethuidigebeheerdoor
hetaankopenvangrondendoorcompensatieregelingenvoor
landbouwbedrijven.Doordatechterminderonderhoudaande
watersystemennoodzakelijkis (par.7.4)zaleenzekerenivelleringvandehogereinvesteringskostenoptreden.Ookhier
zullenextraeconomischebaten (visserij,exploitatievan
riet)enniet-economische baten (ecologischeinfrastructuur,
waterkwaliteit,maatschappelijkewaardering)verkregenworden.
Dekostenvaneenaantalcivieltechnische ennatuurtechnische
(deel)-constructies zijnweergegevenintabel6.1.
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Tabel6.1.- Kostenvandiverseconstructies perstrekkende
meter (Uit:[6][38][43][50])

constructie
stalendamwand
verankering damwand
stalendamwand+betonplatenverankering
betonmat (8mbreed)
blokkenmat (openbetonopfilter)
stortsteen (400kg/m2)
puin (1,5mbreed;17,=/ton)
grind (3mbreed;18,50/ton)
stenenvooroeververdediging
azobédamwand
perkoenpalen (inheemsnaaldhout)
gesloten rij,gecreosoteerd
openrij+plank,ongecreosoteerd
idem,gecreosoteerd
uitplanten+aankooprietstek
wiepentussenopenpalenrij
baggeren
veekering
onderhoud:
uitkrabbenrietoever
maaien+afvoermaaisel
vuilverwijdering piasberm

kostenpermeter
550,=tot1000,=
100,=
1500,=
200,=tot450,=
500,=
250,=tot300,=
4,=
25,= (+1,=bijstort/jaar)
700,=tot800,=
300,=tot2000,=
100,=tot300,=
25,=
100,=tot250,=
4,= tot20,=
40,=
3,=/m3
6,= tot10,=

0,60
0,25 tot3,50
0,30 tot1,50
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7.

TOEPASSINGSMOGELIJKHEDENVANMULTIFUNCTIONEELBEHEER

7.1.

Inleiding
Indithoofdstukzalvoordebelangrijkstewatertypenaangegeven
wordenwaardeknelpuntenvanhethuidigebeheerzichbevinden
tenaanzienvanoeverbeheerinhetkadervanintegraalwaterbeheer.Besprokenwordenrivieren,kanalen,sloten,beken,meren
enontgrondingsgaten.Voortswordenmogelijkeoplossingenvoor
natuurlijkofnatuurtechnischoeverbeheeraangedragen.Voor
zovermogelijkwordthiervoortevenseenkostenindicatie
gegeven.
Bijhetlezenvandithoofdstukishetbelangrijk,zichervan
bewustteblijvendatdeonderscheidenwatertypenende
aangedragenoplossingenglobaalzijn.Persituatiezullende
ontwerpenaangepastmoetenworden.Vaakzullennieuweontwerpen
noodzakelijkzijn.

7.2.

Rivieren

7.2.1.

Type
Bekenenrivierenzijnlintvormige,meanderendelandschapselementendiewaterafvoerenvanhogernaarlagergelegengebieden.
Ineenstelselvanstromendewateren (bronnen,beken,rivieren)
zijnrivierendemeeststroomafwaartsgelegen,grootste
componenten.Deomvangvaneenrivierkansterkverschillen.
Indithoofdstukzullenalleendegrotererivierenworden
beschreven.Kleinererivieren,zoalsdeVecht,deEemende
Linge,komennietaanbod.Dezewaterenhebbenkenmerkenvan
detypenrivier,beek,kanaalen/ofsloot.Inbijlage 3zal
weleenkleinerivieralsvoorbeeldwordenbehandeld.
Dezeparagraafisgeschrevenaandehandvandereferenties
[3], [7],[18],[20],[27],[30],[33],[38],[40]en[57].

7.2.2.

Huidigbeheer
DeRijnendeMaaszijndebelangrijkste scheepvaartroutesvan
onsland.Voordezefunctieishetnoodzakelijkdatdestroomgeul (vaargeul)vanderiviervastligt.Ditwordtbewerkstelligdmetkribbenenoeververdedigingen.Bovendienmoetde
hoeveelheidwaterinderiviergewaarborgdzijn.Datkan
wordenbereiktdoorhetwaterbijlageafvoerentestuwen.
Degevolgenzijnafhankelijkvanhetstuwregiem.Alshet
waterpeilgedurendehetgehele jaarhoogis,wordtdeoeverzone
naarbovengeplaatst.
Alshetwaterpeilgedurendedewinterenhetvroegevoorjaar
veellagerisdaninhetgroeiseizoen,zaleensoortenarme
oevervegetatie totstandkomen.Eenrietzonekanzichonder
dezeomstandighedennauwelijksontwikkelen.
Devertragingendieschepenbijdestuwenoplopenmakeneen
gestuwderivierechterminderaantrekkelijkvoordescheepvaart
daneenongestuwderivier.Ditgeldtmetnamevoorhetinterna-
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tionaletransport,datvangrote schepengebruikmaakt.
OpdeWaal,deIJsselendebenedenrivierenbijRotterdamkan
bijlageafvoerenvoldoendedieptewordengehandhaafdals
alleendeNederrijn/LekenhetHaringvlietwordengestuwd.
GrotedelenvandeMaasworden'szomersgestuwd;alleende
Grensmaasisvrijstromend.
IndebenedenrivierenenopdeWaalbenedenstroomvanTielis
hetgetijnogenigszinsmerkbaar.Opdeoverigerivierenis
hetgetijalsgevolgvandeDeltawerken,deafsluitingvanhet
IJsselmeerendeaanlegvanstuwenzogoedalsverlorengegaan.
Slechtskortetrajecteninderivierdelta (bijvoorbeeldde
OudeMaas)kunnennogalsgetijdewaterwordenaangemerkt.
BehalvevoordescheepvaartzijndeMaasendeRijn-takken
belangrijkvoordrinkwatervoorziening,landbouwenrecreatie.
Visserijvindtnauwelijksplaats,maarmetnamedeRijn-takken
hebbendaarvoorbelangrijkepotenties.
Deproblemenenmogelijkhedenvoordegroterivierenzullenin
dithoofdstukhoofdzakelijkbesprokenwordenvoordeWaal.Het
isdegrootsteendrukstbevarenrivier,maarookdemeest
natuurlijke.DeWaalheefteenmindertechnische ingrepenaan
deoeverenhetstroombedondergaandandeandereRijn-takken.

strooni'
geul

bekade uitervaard

<
vinterœd vande uiterwaarden

Figuur7.2.1.-

Dwarsprofielvaneenriviermetuiterwaarden(uitf31)

DedwarsdoorsnedevaneenrivieralsdeWaalisweergegevenin
figuur 7.2.1.Demeestinhetoogspringendecivieleingrepen
inditprofielzijndekribbenendebedijkingen.Defunctie
vandekribbenishetvastleggenvandeoevertervoorkoming
vanverplaatsingvandestroomgeul.Dewinterdijkisbedoeld
alshoogwaterkeringomhetachterliggende landtebeschermen.
Zomerinundatiesvandebekadeuiterwaardenwordenvoorkomen
doordezomerkade,eenzuiverlandbouwkundige ingreepinhet
profiel.Indeoeverzonetussendekribvakkenendezomerkade
bevindenzichonbegroeide strandjes,zandverstuivingendie
rivierduintjestotgevolgkunnenhebbeneneenvrijvlak
gebied.Vaakwordthetheleoevergebiedvlakgeschoventen
behoevevandelandbouw.Duintjes,slikkigeplaatsen
met
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moerasvegetaties,oeverwalbosjesenanderekenmerkendefacetten
vanderivieroeververdwijnenhierdoor.Voortsverdwijnen
ondieptenenzandbankenuithetrivierbeeld,doordeingrepen
dienoodzakelijkzijnvoorhetvastleggenvandeoeverlijn.
Naastscheepvaart enlandbouw,iswatervervuiling eenoorzaak
vandesterketeruggangvanhetnatuurlijke riviersysteem.
Deconcentratiesvaneengrootaantalverontreinigingenzijn
sindshetmiddenvandejaren '70ofhetbeginvandejaren
'80geleidelijkgedaald.Deverbeteringenzijnechternog
recentenbovendiennietvooralleverontreinigingenopgetreden,
waardooreffectenopdelevensgemeenschappen inhetwateren
opdeoevernoggeringzijn.
Devegetatiesindeoeverzonezijndoordehiervoorbesproken
oorzakenachteruitgegaan.OphetdrogedeelvandeWaaloever
isvooraldediversiteitaanplantensoortensterkafgenomen.
Inhetnattedeelkomennogmaarenkelesoortenwaterplanten
voor.Parallelmethetterugschrijdenvandevegetatieheeft
aantastingvandefaunaplaats.Vooralsnoekenbaarszijnin
deWaal sterkachteruitgegaan,destekelbaarsisverdwenen.
Kolbleienbrasemzijnsterktoegenomenentevensisersprake
vaneengeringetoenamevandezalmendezeeprik (situatie
1970).Weidevogels enamfibieënondervindenveelnegatieve
invloedenvanuitdelandbouw.
DeGelderscheIJsselwijktinzoverrevanhetzojuistbeschreven
beeldaf,dathettrajectArnhem-Doesburg recentisgereguleerd,
waardoorbochtenzijnafgesneden.
Doordewestelijkeuiterwaard iseenautosnelwegaangelegd.
StroomafwaartsvanDeventerkomenplaatselijkechternatte
oeverbossenindeuiterwaardenvoor.DeIJsseldelta tenslotte
iseengebiedmetgrotepotentiesvooraquatischeecosystemen.
VoordeMaasisdesituatieanders.Dezerivierheefthogere,
mindervaakgeïnundeerdeuiterwaarden.Indeoeverzonebevinden
zichaanzienlijkewaterplantenvegetaties,waardoordevisstand
redelijktenoemenis.DitistevenstemerkenaandetoenemendesportvisserijlangsdeMaas.
Hethuidigeoeverbeheer isdusvooralgerichtopscheepvaart
enlandbouw.Hetvoorkomenvanachterspoelingvankribben,
oeverafslagenhetdieperwordenvandekribvlakken staatnog
voorop.Bovendienmoetdewaterafvoergewaarborgdblijven.
Vegetatieopdeoeverenopdekribbenvormthiertoeveelal
eenbelemmering.Hetagrarischbeheer,hogeropdeoever,kan
omschrevenwordenalshooilandbeheer.Hetresultaatisafvlakkingvanhetnatuurlijke reliëf,onkruidbestrijdingentegengaan
vanstruik-ofboomopslag.
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Multifunctioneel beheer
Voorhetbeherenvandegroterivierentenbehoevevanmeerdere
belangenzijnverschillende,elkaaraanvullende scenario's
opgesteld.Rijkswaterstaatbestudeertdemogelijkhedenvoor
milieuvriendelijke oeververdedigingen,diedeciviel-technische
ingrepenopdenduurmoetenvervangen.Debelangrijkste
mogelijkhedenzijnzandsuppleties,vooroeververdedigingenen
kribvakdammen (ziefiguur 7.2.2).Inallegevallenontstaan
gebiedendievooreengror.. deelvanhet jaarnietonderdirecte
invloedvanderivierstajnenwaardusanderebelangeneen
kanskrijgen.

Figuur7.2.2.

Kribvakdammen langsdeWaalbijOpijnen
(Uit[28])

Eenveelingrijpender,maarinhetalgemeengoedontvangen
scenariovoorhetrivierengebied is "PlanOoievaar" [18].Ten
aanzienvannatuurontwikkeling betrefthetplanvooralde
uiterwaardenvandeWaal.Scheepvaart,landbouw,recreatieen
natuurzullennaastelkaarinhetrivierengebiedmoeten
voorkomen.Ditmoetechterbewerkstelligdwordendooreen
betere scheidingvandeverschillende belangenbinnenhet
betreffendegebied.Hiertoezullenlandbouwgrondentegen
vergoedingmoetenwordenonteigend,zodatindeuiterwaarden
meerruimtebeschikbaarkomtvoornatuurontwikkeling.Op
daartoegeëigendeplaatsenwordtvervolgensdezomerkade
stroomafwaartsafgegraven,zodatdevier basis-ingrediënten
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vanhetbiotischeriviersysteem (rivierbegeleidend bos,open
water,moerasengrazigevegetaties)zichweerkunnenontwikkelen.Alscompensatievoordehydraulischeweerstandendiede
vegetatiesopleveren,wordengoedgeplandeontgravingen
uitgevoerd.Binnendijksmoetdelandbouwverdertotontplooiing
wordengebracht.Hiertoemoetdeverkaveling,hetwegenneten
hetslotensysteemaangepastworden.IndehooggelegenuiterwaardenvandeMaas,diebijnanooitoverstromen,kanhetlandbouwkundiggebruikblijvenbestaan.VooraldeMaasendeontgrondingsplassenlangsderivieren moetenverderontwikkeld
wordentenbehoevevandewatersport.HiertoemoetdeinfrastructurelefunctievandeMaasbeperktblijven.DeWaalzal
debelangrijkstescheepvaartrouteblijven.
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Figuur7.2.3.

7.2.4,

Ruimtelijkeindelingvoorhetnatuurlijk
functionerenvanhetrivierengebiedvolgens
PlanOoievaar.Degrotecirkelsgeven
zogenaamdegeneratorgebiedenaan,waar
populatieswordenopgebouwdenvanwaaruit
verspreidingnaarmindergunstigenatuurgebieden (kleinerecircels)kanplaatsvinden.Dekleinepuntengevenkleinenatuurgebiedenaan,diegekoppeld zijnaanhet
hoogwatersysteem. (Uitf!8j.)

Kosten
Kostenvergelijkingen tussencivieltechnische ennatuurtechnische
oplossingenvolgenshetscenariovanRijkswaterstaatzijn
gemaaktdoordewergroepPMOvanRijkswaterstaat [38].De
vergelijkingenvoordeverschillenderijntakkenzijnweergegeven
infiguur7.2.4.
Voorhetaanleggenvanmilieuvriendelijke oeversinderijkswateren (rivieren,kanalenengrotemeren)istothetjaar2000
f345miljoenextrauitgetrokken (tenopzichtevan1988)[30].
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Daarnaastzal'geldbesteed gaanwordenaandeuitvoeringvan
PlanOoievaar.Voordeherinrichtingvandeuiterwaardenis
tothetjaar2000f150miljoengereserveerd.Dezebedragen
wordenvoorgesteld inde3eNotaWaterhuishouding[30].
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7.3.

Kanalen

7.3.1.

Type

Kanalenenvaartenzijnlintvormige,gegravenwaterwegenvan
redelijkgroteomvang (breedteveelalgroterdan10m,diepte
groterdan1,5à2m). Grotekanalenhebbeneenbreedtevan30
tot60m,somsmeer,meteendieptevan3,5mofmeerinde
vaargeul.
Naastdefuntiescheepvaartweg komenfunctiesalsaanvoer,
afvoer,bergingenpeilbeheervanwatervoor.Integenstelling
totrivierenensommigeslotenheeftindemeestekanalenen
vaartenrelatiefweinigwaterafvoerplaats.Hetwaterniveauis
vrijgoedregelbaardoordewerkingvansluizenengemalenen
isdusmeestalvrijwelconstant.Vanwegedeaanlegkosten
wordenkanalenzosmalmogelijkgegraven.Deintensiteitvan
descheepvaartendeverwachte,grootsteomvangvandeschepen
bepalendebreedtevanhetkanaal.Rijkswaterstaat,debeheerder
vandemeesteNederlandse scheepvaartkanalen,typeertde
kanalennaarvaarwegklasse (breedteendiepte)envormvanhet
profiel [38].Tenaanzienvanhetprofielkunnendriehoofdtypen
onderscheidenworden:hetbakprofiel,waarbijdeoevers
verticaalzijn (damwand),hettrapeziumprofiel,meteenschuin
talud,enhetgecombineerdeprofiel,meteenschuintalud
eindigend ineendamwand.Ziefiguur7.3.1.
7.3.2.

Huidigbeheer
Deintensieve scheepvaartopkanalenheefttotgevolgdatde
oeversvoortdurend zwaarwordenbelast.Deoeverbeschermingen
moetendanooksteedsuithardematerialenbestaan.Waterplanten
wordenmeestalverwijderd (alszealvoorkomen),eventuele
oevervegetatiewordtinderegelnietgemaaid.Desalnietemin
kunneneraankanalenanderefunctieswordentoegevoegd.Ten
aanzienvanrecreatiewordenkanalenveelgebruiktvoor
pleziervaart,maarookvoorbijvoorbeeldkanovarenensportvisserij.Voorzowelberoepsvaartalsrecreatie zoueenesthetisch
aantrekkelijke oevereenbelangrijkeverbeteringbetekenen.
Bovendienzaleen "aangekledeoever"eenbelangrijkefunctie
kunnenkrijgenindenatteecologischeinfrastructuur.Het
kanaalwordtdannietalleenbelangrijkvoordoorvaarten
doorvoer,maarookvoordoortrekvanbijvoorbeeldvissenen
amfibieën (doelstellinguitdeDerdeNotaWaterhuishouding
[30]).
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Kanaalklassa 2
Scheepsafmetingen: 55x 5,5x 2,5rn
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Figuur 7 . 3 . 1 .

Civieltechnischeoeververdedigingsconstructie (rechts)eneennatuurtechnische
variant (links)voor scheepvaartkanalen
meteentrapeziumprofiel (A),eenbakprofiel
(B)eneengecombineerd profiel (C) (Uit
[38])
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Multifunctioneel oeverbeheer
Zoalsgezegdbehorenzuivernatuurlijke oeververdedigingen
vanwegedehogebelastingvandeoeverniettotdemogelijkheden
ineenscheepvaartkanaal.Rijkswaterstaatheeftechterwel
natuurtechnischevariantenopdehuidige,civieltechnische
kanaaloeversontworpen (ziefiguur 7.3.1).Hierbijwordt
steedseenplasbermconstructie toegevoegdaan,ofingebouwdin
hetbestaandeprofiel.Indezepiasberm,diedoormiddelvan
eendamwordtbeschermd tegeninvloedenuithetkanaal,dienen
allerleigradiëntentewordenaangebracht,zodatvegetatieen
faunaeenoptimalekanskrijgenzichteontplooien.Eenvariant
opdezeconstructieiseenpiasbermaandelandzijdevaneen
hardevooroeverbescherming,waarinoverdehelelengtekleine
openingenaanwezigzijn (ziefiguur 7.3.2).LangshetWilhelminakanaalbijDongenfungeerteendergelijkevooroeververdediging.Voorrelatiefbredekanalenmeteenlagevaarwegklasse
(geringebelasting)istevenseenhoutenconstructiemogelijk,
waarachter rietaangeplantis.Somskunnenookbestaande
damwandenaangepastwordendoorhetaanbrengenvanopeningen
indedamwandenhetgravenvaneenachterliggendepiasberm
(zie43enbijlage).Eennadeelishetverticalekaraktervan
dergelijkeconstructies.Hierdoorontstaateenbelemmmering
voorgroterefauna (denkaanjongewatervogels)envoorde
vestigingvandrijvendewortelstokkenenzadenindeoeverzone.
Alshetcreërenvanruimtetotonoverkomelijke problemen
leidt,bestaatdemogelijkheid omdeoevertevoorzienvan
stortsteen,gecombineerdmetriet-(ofanderehelofyten)of
wilge-inplant.Debestemethodeisdiewaarbijeenminofmeer
natuurlijkverloopvandebestortingwordtaangehouden:opeen
kraagstukwordteerstzandgestort,daarbovengrind,waartussen
zichdeaanplantmoetgaanbevinden,endaarboveneenafdekking
metgrotere stortsteen.Anderealternatieven,waarbijfiltermattenenopenbetonconstructieswordentoegepast,worden
afgeraden (39).Filtermattenkunnenwelbegroeid raken,maar
totophedenisernieteendiedoorgroeidkanworden.Ook
betonconstructiesdiegoeddoorgroeienenwaarbijdestevigheid
gewaarborgdblijftzijntotophedennietvoorhanden.Natuurlijkzijnditsoortconstructieswelalstussenoplossing
mogelijkvoorextrabelasteplaatsen.
Deaanlegvaneenterrestrischenatuurzoneaansluitend opde
oeverisbinnenhetkadervandegenoemdebeleidsplannensterk
aantebevelen.Doordecombinatievaneenpiasbermmeteen
terrestrischenatuurzonezalhetkanaaleengoedeverbindingszonekunnenwordenbinnendeecologischeinfrastructuur.
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Figuur 7 . 3 . 2 .

Damwandmetopeningenalsverdedigingvoor
eenpiasberm,langshetWilhelminakanaal
(Uit [28]).
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Kosten
Rijkswaterstaatheeftvoorverschillendekanaaltypeseen
kostenvergelijkinggemaakttussennatuurtechnische encivieltechnischeoever-beschermingen.Deberekeningenlatenziendat
kanalenmeteentrapezium-ofeenbakprofielgeringemeerkosten
(tot 10Z) zullenopleverenindiendenatuurtechnischevariant
wordttoegepast.Deoevervaneenkanaalmeteengecombineerd
profielzalmetdezevariant juistgoedkoperverdedigdkunnen
worden,vooralindienersprakeisvaneenlagevaarwegklasse.
Uitdekostenvergelijkingblijktvoortsdatdeinvesteringskostenvandecivieltechnische constructies inhetalgemeenveel
hogerliggendandievandenatuurtechnischeconstructies,
dochdatonderhoudaandelaatsteduurderis.Natuurtechnische
constructies zijnopjaarbasismeestalnietveelduurderdan
civieltechnische constructies,somsgoedkoper (ziefiguur
7.3.3.).

5888T

L E G E N D A

TRAPEZIUMPROFIEL

4888

^ E j civieltechnisch
689 milieuvriendelijk

3888
SAKPROFIEL

KOSTEN

inguldens
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2888

Kwtël civieltechnisch

m

J!;I;!;|milieuvriendelijk

1888
GECOMBINEERD PROFIEL
1

civieltechnisch

f—] milieuvriendelijk

Figuur7.3.3.

Vergelijkingvandetotalekostenvan
civieltechnische ennatuurtechnische
oevervarianteninscheepvaartkanalenmet
vaarwegklasse2,4en6(uit[38])
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7.4.

Sloten

7.4.1.

Type
Slotenzijnlintvormige,gegravenwaterenvanbescheiden
omvangenmetvoornamelijkwaterregulerende functies.Daarnaast
hebbendezewaterenvaakeenfunctiebinnendelandbouwals
af-enaanvoerweg,alswaterleveranciervoorirrigatie,als
drinkplaatsvoorveeenalsmediumvoorafvallozingen.Sloten
wordeninderegelbeheerddoorwaterschappen,zuiveringsschappen,provincialeen/ofgemeenteinstellingen.

7.4.2.

Huidigbeheer
Hetuiterlijkvaneenslootwordtdoorverschillende factoren
bepaald.Inderegelzaldewatergang zosmalmogelijkworden
gehoudenvanwegedekostenvanlandbouwgrond engraafwerkzaamheden.Hierdoorontstaanvaak (relatief)aanzienlijkekrachten
opdevaakkwetsbarebodemsenoevers,vooralinveengebieden.
Oeverbescherming isdusveelalvereist.Vanwegedebescheiden
omvangendieptevandewatergang ishetmeestalnoodzakelijk
omdegroeivanvegetatietevoorkomenofterugtedringen,om
zoeenefficiëntebemalingmogelijktemaken.Inhetverleden
zijnhiertoeverschillendemethodenontwikkeld,waarvan
bestrijdingmetplantevergifdemeesteweerstandheeftopgeroepen.Veeltoegepastemethodenzijnmechanische schoningof
schoningmethandwerktuigen.Demeestrecenteontwikkelingen
liggenbinnendebiologischebestrijdingvandewaterplanten.
Hierbijwerdonderanderegeëxperimenteerdmetgraskarpers
(sterkeherbivoren)enverschillendedrijvendeplanten(bijvoorbeelddewaterhyacint)ofwortelendewaterplantenmetdrijfbladereneneenlagestromingsweerstand (bijvoorbeeldwaterlelies).
Allemethodenhebbenopdenduurvoor-ennadelenmetbetrekking
totdekostenendeconsequentiesvoorhetmilieuende
agrarische sector (zieook 16).Momenteellijktdeoudste
methode,hetschonenmethandgereedschappen,hetbestete
zijn.Debaggerdientuitoverwegingenvannatuurbeheerte
wordenafgevoerd.Voorhetonderhoudvandeslootkantenkan
zowelhandmatig (zeis)alsmechanischmaaien (metnietalte
zwaremachines)wordengeadviseerd.Ookhierverdienthet
aanbevelinghetmaaiselaftevoeren.Alleendanbestaatde
mogelijkheiddat,vooralinlandbouwgebieden,voldoende
nutriëntenwordenafgevoerd,zodatzicheennatuurlijke
vegetatiekanontwikkelen.Zonderafvoerzalzichonderdruk
vanregelmatigebemestingvanuitdelandbouwzones eenruigtevegetatieontwikkelen,metstoringssoortenzoalsbrandnetelsen
distels.Hetachterwegelatenvanmaaiselafvoer leidttevenstot
plaatselijkebroeieffecten,waardoordevegetatietenonder
gaat.Ditleidttotkaleplekken,meerruigtekruideneneen
groteregevoeligheidvoorerosie.
Inhethuidigebeheerwordtdewaardevandezearbeidsintensieve
onderhoudsmethodenvaakonderkend,dochteweinigtoegepast.
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Multifunctioneel oeverbeheer
Bijeenaangepastbeheerkunnensloteneenbelangrijkefunctie
gaanvervullenbinnendenatteecologische infrastructuurals
verbindingszoneswaarlangs soortenzichkunnenverspreiden.
Vooralvanwegehetontbrekenvanrecreatie (sportvisserijsoms
uitgezonderd)enintensieve scheepvaart,kanzichinenlangs
deslooteenrijkenatuurlijke floraenfaunaontwikkelen,
mitsaaneenaantalvoorwaardenwordtvoldaan.
Tenaanzienvandeterrestrische oevervegetatie zijnhet
reliëfindewaterlijn,hetslootpeiltenopzichtevande
slootkantvegetatie endedeafstandtotbebouwing belangrijk
[25].Bovendienzullenslootschoning,voedselrijkdomvanhet
waterendeterrestrischebodem,hetslootprofiel (metname
hettalud)enhetmaai-enbeweidingsregime belangrijkzijn
voordevegetatie,maarookvoordefauna.Tenbehoevevande
natuurfunctie iseentaludvanminimaal1:3,maarliefstvan
1:10 tot1:15noodzakelijk.Eencombinatievaneendergelijke
overgedimensioneerde slootoevermeteenstruweelleverteen
extra stimulansopvoordenatuurontwikkeling (ziefiguur
7.4.1).Natuurlijkzaleendergelijke structuurlandschappelijk
moetenwordeningepast.Daarnaastwordenereisengesteldaan
deagrarischebedrijven.Ermoetlandwordenafgestaan(verkocht)enhetgebiedmoetgoedwordenafgeschermd tegen
betredingdoorvee.Deperceelsbemesting zalaangepastmoeten
worden,zodatgeenverrijkingvandenatuurlijkezoneplaats
kanhebben.Tenaanzienvanhetonderhoudvandenatuurlijke
oeverzaldebeheerder (boerofwaterschap)rekeningmoeten
houdenmetdenatuurlijke processen.Ditbetekentinhet
algemeendatdeoeverzonelaterenmindervaakgemaaidmag
worden,hetgeenals "slordig"zalwordenervaren.Erzaleen
maai-enschoningsplanmoetenwordenopgesteld,waarinrekening
wordtgehoudenmethetbroedseizoenvanverschillendevogels,
depaaitijdvanvissen,devoortplantingstijd vanamfibiëenen
dezaadzetting enzaadverspreidingvanoever-enwaterplanten.
Deoeverdieingerichtisalsnatuurobject zalinderegelniet
vakerdaneensinde3à5jaaronderhoudenmoetenworden.De
eerstejarennadeherinrichting zalintensieveronderhoud
noodzakelijkzijnvanwegedegrotenutriëntenrijkdomvande
bodem,tengevolgevandehuidigebemestingsintensiteit.Maaisel
dienttenallentijdeuitdesloottewordenverwijderd enkan
dienstdoenalsveevoer.
Deoverdimensionering dienoodzakelijkisvoordenatuurontwikkeling,heeftookenkeledirectevoordelenvoordeboer.Eris
bijvoorbeeldminderonderhoudnoodzakelijkaandeoever:
schonenenmaaienhoevenminderintensief tegebeurenen
beschoeiingenaandeoeverzijnnietmeernoodzakelijk,omdat
helofytendezefunctiegeheelkunnenovernemen.Ditlaatsteis
mogelijkvanwegedebeperkteomvangvandewatergang,waardoor
ergeeneroderendegolfslagaanwezigis.
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Voordeontwikkelingvandenatuurlijke zoneiseennatuurlijk
procesgewenst.Hetstruweelgedeelte eneenrietkraag (als
directeoeverbescherming)kunneneventueeldeelsworden
aangeplant.Geletdienttewordenopde soortensamenstelling
vandezeaanplant endeherkomstervan.Hetnatuurlijkeproces
zalhetbestewordennagebootst indiendeaanplantafkomstig
isuithetlokalegenenreservoir,dusopgekweektwordtuit
lokaalgewonnenzadenenstekken.Bijdeaanlegmoetvoorts
geletwordenopdewindrichting endeafstandvanhetstruweel
tothetwater,zodaternietteveelbladinhetwaterkan
vallen/waaien.Instilstaande slotenenvaartenzalditsnel
leidentoteendikkelaaghalfverteerdbladopdebodem.Ten
gevolgevandecompositiezalveelzuurstofwordengebruikt,
waardoorverdereaerobedecompositiewordtgeremd.Doorhet
gebrekaanzuurstof endetoenamevanH2SenCH*ontstaateen
toxischmilieuvoorveelsoortenplantenendieren.Hetwater
zalhelderwordendoordatalgenenanderplanktonsterven.Dit
leidttotvissterftedoorvoedselgebrek.Daarnaastwordthet
systeemminderdiep,zodatdewaterafvoerbelemmerdwordt.In
hetalgemeenmoetdusinstilstaandewaterendetoevoervan
bladenmaaiselwordenvoorkomen.

bemesting
terugdringen

onderhoudsnad

onderhoud 1 -2 keer per jaai
(verwijdering waierplanteni

Figuur 7,4,1.-

Herinri entingvaneenslootkantten
behoeve
vande
ecologische infrastructuur. Het
ontwerp isooktoepa sbaar voorbeide
oevers. Hetstruweel kan, afhankeli ikvan
hetlandschap,weggelatenworden

Voorelkeslootzaleenapartinrichtingsplanmoetenworden
opgesteld.Hierinmoetendevormvandeherinrichting (talud,
welofgeenstruweel,eenofbeideoevers,enzovoort),hette
verwachtenonderhoud endekostenenbatenwordenbeschreven.
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Ooksystemendienietdirectaangewendwordenalsecologische
verbindingsrouteverdienenaanpassingendieeenvoudigte
bewerkstelligenzijn.Deoeverzonekanvrijgehoudenworden
voordenatuurdoor:
eengoedeafrasteringvoorvee
hetvrijhoudenvan'oeverenwatervanmestenlandbouwgif
hetmaai-enschoningsplanafstemmenopnatuurlijke
processenenhetafvoerenvanmaaiselenbagger
geenafvallozingeninhetwater
zominmogelijkverticale oeverbeschermingen
hetwerenvanzwaremachinesopdeoever
7.4.4.

Kosten
Eenglobaaloverzichtvandekostenvanhetoeverbeheervolgens
figuur7.4.1 isweergegevenintabel7.4.Hierbijmoetworden
opgemerktdatdekostensterkafhankelijkzijnvandeplaatselijkesituatie.Sommigebodemsoortenzullenbijvoorbeeld
extravoorzieningeneisen,landbouwgrondkanduurderof
goedkoperzijnenzovoort.

Tabel7.4.-

Globaal overzicht vande kosten vaneennatuurvriendel iike: slootoever
(Samengesteld metbehulp vanf6] , f381 enf431.)

investeringskostenpermeter:
grondaankoop (3,50perm 2> (10m,liefstmeer)
grondafgravenenafvoeren (2,50perm 3 )
profileren (1,00perm a )
tijdelijkgolfschot(naaldhout;onverduurzaamd)
oudeveekeringopruimen
plaatsennieuweveekering
aanplanten (naarbehoefte)
totaal
onderhoudskostenperjaar:*~>
rietmaaienenafvoeren (lxper2jaar)
opschonenenvuilverwijderen (idem)
onderhoud struweel (lxper5jaar)
totaal
*) indiennoodzakelijk
**)indeeerste jarenietshoger,daarnalager.

f 35,00
f 12,50
f 10,00
f 25,00
f
4,50
f 10,00
f 15,00 ,
f112,00
f

2,50
f 2,50
+ f 3,00 *)
f 8,00
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7.5.

Beken

7.5.1.

Type
Bekenzijnrelatiefkleine,vanoorsprongnatuurlijke,lintvorminge,waterafvoerendesystemen.Sindsdeopkomstvande
intensievelandbouwwordtneerslagwatervooralindevormvan
-verrijkt-drainagewateraandebeektoegevoegd.Dezeparagraaf
isgeschrevenaandehanddereferenties[17],[19],[20],[26],
[29],[52],[53]en[54].
Hettrajectdatdebeekdoorlooptisonderteverdelenindrie
deel-trajecten:debovenloop,demiddenloopendebenedenloop.
Dedeeltrajectenonderscheidenzichdoor stroomsnelheiden
afvoervolume.Debovenloopismeestalkleinensnelstromend
tenopzichtevandebrederebenedenloop.Alsgevolgvanexterne
watertoevoeroverhettotale stroomgebied zaldebeekstroomafwaarts steedsmeerwaterpertijdseenheidafvoerenendieper
zijn.
Eenbeekisvannaturemeanderenden,vooraldebovenloop,
diepgelegenalsgevolgvanerosie.Denatuurlijke beekverlegt
langzaamzijnstroombedding.Netalsbijrivierentreedtin
debinnenbochtensedimentatieopenvooralhierkrijgtvegetatie
dekanszichteontwikkelen.Indebuitenbochtenzijnde
oeversvaakzeersteil,alleenhogeropdeoeverbevindtzich
vegetatie.Devegetatievaneennatuurlijkebeekheefteen
functieindebeschermingvandeoevertegentesterkeerosie.
Hetbeekprofielzieterongeveeruitzoalsinfiguur7.5.1.
Naasthaarfunctieindestabiliseringvandebeekoever,zorgt
vegetatieookvoorbeschaduwingvanhetbeekwater.Hierdoor
blijveneenlagetemperatuurendaarmeehethogezuurstofgehalte
vanhetwatergehandhaafd.Watervegetatie isalsgevolgvan
dezefactorenzeerschaars.Bovendienwordenalsgevolgvan
stromingeisengesteldaanwaterplanten,onderandereflexibiliteit.Ookplanktonenfaunasoortenzijninnatuurlijkebeken
inbeperktematevertegenwoordigd.Bepaaldediersoortenzoals
vlokreeftenhebbenzichechteraangepastaanhetbeekmilieuen
kunneninaanzienlijkehoeveelhedenvoorkomen.Defaunaleeft
vandoodoflevendorganischmateriaal (afgevallenblad,
insecten,enzovoort).Hetnatuurlijkebeeksysteemvaltdusals
gevolgvaneenlageprimaireproductiealsheterotroofte
karakteriseren.

13H V

46

Figuur 7.5.1.-

7.5.2.

Hetnatuurlijke profielvandeboven-of
middenloopvaneenbeekterhoogtevaneen
meander (Gewijzigdnaar [55])

Huidigbeheer
Quaomvang encivielefunctiezijnbekentevergelijkenmet
slotenenvaarten.Eenkarakteristiekverschilisdestroming
vanhetwater,waardoorhetbeekbeheervaakmeerproblemen
oplevertdanhetslootbeheer.Vooraldetoenamevanwaterafvoer
nahevigeregen (piekafvoer)leidttotproblemeninhetbeeksysteem.Devoornaamsteoorzakenvanpiekafvoerenzijnlandbouwdrainageendevergrotingvanhetverhardeoppervlakten
gevolgevanbebouwing.Piekafvoerenkunnenleidentothevige
erosie.Erosiewordtverderversterktdoorhetkappenvande
beekbegeleidendevegetatieenhetgladstrijkenvanonregelmatighedenindeoeverzone.Destandaardmaatregeltegen
erosieishetnormaliserenvandebeek.Hierbijwordthet
stroombedverlegdenhetprofielaangepastenverdedigigdmet
hardematerialenmetweinigweerstand.Omhetwaterpeilen
hetvervalteregelenwordenstuwenaangelegd.Zoweldeoevers
alsdestromingskarakteristiek vandebeekwordendoordeze
ingrepenzeermonotoon.Bovendienwarmthetwateropals
gevolgvanteveelinstraling.Doordegroterelichtsterkteen
dehogeretemperatuurontstaankansenvooreenrijkerewaterplantenontwikkeling en,inzwak-stromendetrajecten,vooralgenbloei.Onderhoud indevormvanschoningenmaaienwordtdus
noodzakelijk.
Hetagrarischbeheervanbekenkanalsvolgtwordensamengevat:
Handhavingwaterpeildoornormalisatie,uitdieping,
oever-enbodemverdedigingenenstuwen.
Erosiebestrijding.
Kappenenmaaienvanoevervegetatie enhetschonenvande
beek.
Kappenvanbeekbossenvoormeerruimtebijhetonderhoud.
Veekeringen totdichtbijhetwatervanwegenuttiggebruik
vandeoeverendrinkgelegenheid.
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Gevolgenvanditbeheerzijnondermeer:
Sterkereafvoerfluctuatiedoorhetkappenvanbeekbossen.
Sterkereerosiedoormeerzand-enslibtransportten
gevolgevankappen/maaienvanoevervegetatie enbetreding
doorvee.
Sterketoenamevandewatervegetatiealsgevolgvande
toenamevanlichtsterkteentemperatuur.
Habitatverliesvanzoweloever-alswatersoorten.
Toenamevanruigtevegetatie enalgengroeitengevolgevan
bemesting.
Hetvervangenvandenatuurlijke reguleringvandebeekdoor
civieleregulering leidtdusinhetalgemeentotdevernauwing
vanhetbeek-profiel,eenmeerensterkerfluctuerendewaterafvoer,eentoenamevandezand-enslibafvoer,meernoodzakelijk
onderhoud,verslechterdeecologischeomstandigheden,een
afnamevandelandschappelijkewaardering eneenafnemende
waterkwaliteit.
7.5.3.

Multifunctioneelbeheer
Evenalsslotenkunnenbekenenkleineriviereneenbelangrijkefunctiekrijgenalsecologischeverbindingen.Hiertoeis
hetnoodzakelijkdatdewaterkwaliteit endeecologischeen
landschappelijke functieswordenhersteld.Ditbrengtookbij
bekengevolgenmetzichmeevoorderuimtelijkeordening (de
verkaveling).Omhetwatersysteemeenbeteraanzientegeven
moeterterreinwordenafgestaantenbehoevevannatuuren
landschap.Oever-enbeekvegetatiesmoetenweereenkans
krijgenzichopeennatuurlijkewijzeteontplooien.Vanwege
landbouwbelangenblijfthetechterwenselijkdathetstroombed
overhetgrootstedeelvanhetbeektrajectvastligt.Waar
mogelijkkanwordenoverwogenomeenbeekzijnvrijeloop
terugtegeven.Indezegebieden,dieminimaal50tot100
meterbreedmoetenzijn,kunnenbeekbossenwordenaangelegd
of (beter)degelegenheidkrijgenzichteontwikkelen.Onderhoud
zalbeperktmoetenwordentotcalamiteiten-onderhoud.Een
goedeafstemmingvannatuur-,landbouw-,landschap-enrecreatievebelangenisvooralronddezegebiedennoodzakelijk.
Naastdeinrichtingvannatuurzonesronddebeekloop,zalhet
beheervandebeekinlandbouwzonesopeenmilieu-ennatuurvriendelijkemaniermoetenplaatsvinden.Hetaanleggenvan
natuurlijkeofnatuurtechnischeoeververdedigingeneneen
natuurlijkdwarsprofielmoetleidentoteenintegratievan
natuurbelangeninhetlandbouwgebied.Tenbehoevevande
landbouwmoetrekeningwordengehoudenmetdefunctievaneen
beekalsafvoervandrainagewaterenmetdeomvangvanslibenzandtransporten watervegetatie.Erkangedachtwordenaan
eenenkeleingreepofeencombinatievandevolgendeingrepen:
Bestrijdingvanoevererosiedoorharde,directeverdediging
(stortsteen,gobimat,enzovoort)moetbeperktwordentot
kortetrajecten,waar sterkeerosiegevoeligheidheerst.
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Inmindererosiegevoeligebeektrajectenkaneen(opofferende,gelaagde)wiepenconstructiewordentoegepast,in
combinatiemetbeplantingen.Inveelgevallenkaneen
juisteaanplantvanbomenvoldoendebeschermingbieden.
Hetaanplantenvanbomenheeftalsvoordeeldatereen
natuurlijke,schaarsewatervegetatieontstaat.
Eenanderemogelijkheid,dievooralaanluwzijdeskan
wordentoegepast,isvrijenatuurlijkeontwikkeling.
Hetaanpassenvandestromingleidtvaaktoteenverminderdeoeverbelasting entotminder slib-enzandtransport.
Detoepassingvannatuurvriendelijkestuwen (vistrappen)
iseenvandemogelijkheden.
Depiekafvoerkanbeperktwordendoorhetaanleggenvan
hoogwateromleidingen,waterreservoirs (ziefiguur7.5.2)
ofbeekbossen.Hetafvlakkenvanpiekafvoerengebeurt
•reedsinveelbekenenlevertvoordelenopvooralle
belangen.Dehoogwateromleidingen enwaterreservoirs
kunneningerichtwordenals "natuurlijk"moerasgebied.
Overmatigehoeveelhedenzandenslibkunnenmetbehulpvan
zandvangenwordenweggenomen.Regelmatig onderhoudaande
zandvangenindevormvanuitbaggerenisnoodzakelijk.
Hetuitgebaggerdemateriaalkangebruiktwordtvoor
herstelvaneventueleerosieschade.
Voordenatuurfunctievandebeekishettevensvanbelangom
verschilleninstromingtebewerkstelligen,doorbijvoorbeeld
hetplaatsenvangrotesteneninhetstroombed,deaanlegvan
grindbeddenenhetaanbrengenvanoverhangende oevers.Bovendien
ishetbelangrijkomonderhoudsplannenoptestellenwaarin
rekeningwordtgehoudenmetnatuurlijkeprocessen.Voortsmoet
ereengoedecontrolewordenuitgevoerdopdestaatvande
veekeringenenophetbemestingspatroon,zodatbelastingvan
hetbeeksysteemvanuitdelandbouwbeperktisenblijft.
Hetbovenstaandebeheerkaninprincipeopdegehelebeekloop
wordentoegepast,mitsergeenextrabelangenaanhetwater
wordentoegevoegd.Omdatechterdebenedenloopvanveelbeken
steedsvakereenrecreatievefunctie (vooralkanovaren)krijgt,
zijnspecifiekeaanpassingennoodzakelijk.Afhankelijkvande
breedtevandebeekendebelastingvandeoeverkaninde
benedenloopbijvoorbeeld eenplasbermconstructieworden
toegepast,waardoordeoeverzoneeffectief tegenerosieen
recreatievebelastingwordtbeschermd.
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Figuur7.5.2.

7.5.4.

Hoogwateromleiding (A)enhoogwaterbekken
(B).Dehoogwateromleiding iseenkortsluitingindenatuurlijke loopvandebeek,
diebijhoogwatervollooptendaardoorde
afvoerdoordebeekreduceert.Eenhoogwaterbekkeniseenlaaggelegengebied,
grenzendaandebeek,datbijhoogwater
volloopt (situatieRodeBeek,Schinveld

Beplantingenalsnatuurtechnische oeververdediging
Vannaturezijndeoeversvanbekenvaakbegroeidmetbomen.
Verschillende bomenhebbenzichaangepastaanhetvochtige
milieuenvervulleneenfunctieindenatuurlijke bestrijding
vanerosie,doordathunwortelstelseldeoeverstructuur
vasthoudt.Bomenkunnendanookovergrotedelenvaneen
beektrajectgebruiktwordenalsnatuurlijkeofnatuurtechnische
(gecombineerdmettijdelijke technischeoplossingen)oeververdediging.Devoordelenvandezevormvanoeververdediging liggen
opverschillende terreinen:landschappelijkheid,onderhoud
(minderlichtvalophetwaterleidttotmindervegetatie),
waterkwaliteit (toenamezelfreinigendvermogenvanhetwatersysteem)enecologie(afgevallenbladisvoedselvoorwaterfauna).
Nietelkeboomisbruikbaaralsoeververdediging.Veelbomen
verdragengeennatte standplaats,waardoorzijvroegsterven
endusgeenfunctiekunnenhebbenindeoeververdediging.
Andere soortenwortelennietopdegewenstemanier,waardoor
deoeververdedigende functiebeperktis.Weeranderesoorten
hebbendejuistegroeivormenaanpassingen,maarzijnerg
gevoeligvoorziektes (bijvoorbeelddeiep,demeidoornen,in
minderemate,dewilg).
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Tenslottemoeteenboomquavormenecologiepasseninhet
totalelandschapenecosysteem.Dezadenofstekkendiegebruikt
wordenzijnbijvoorkeurafkomstiguitdelokalegen-pool.
Hierzulleneenaantalboomsoortenbesprokenwordendiegeschikt
zijnalsbeekbegeleidendebeplanting.
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hoogste (grond)vaterstand

laagste (grond)waterstand

Dezwarte els isinstaat
met z'n wortels doorte
dringenbenedendelaagste
,(grond)waterstand inde
zuurstoflozeondergrond.

£
hoogsce (grond)vaterstand

laagste (grond)waterstând
Deze tekening laatziendathoe
verder deelsvandewaterlijn
staat,des tegroterdekansis
dateengedeelte vandeoorspronkelijk aangelegde oeverafkalft.

Figuur7.5.3.

Debewortelingskarakteristiek vande
zwarteelsindiendezeisaangeplant juist
bovendelaagste (grond)waterstand (A)en
indienaangeplantteverbovendelaagste
(grond)waterstand (B)(Uitf561)

Zwarteels (Alnusglutinosa):Hoge (tot25m), brede(tot
12m)boommetzeersterkverticaalgerichtwortelstelsel.
Verdraagttijdelijkehogegrondwaterstanden eninundaties.
Dewortelwerking iszeergoed,ookbenedendegrondwaterspiegel,enrijkttot0.2tot1.0mbenedenhetmaaiveld.
Dekansoponderspoelingisklein.Hetbladerdeklevert
eengoedebeschaduwing endebladerenverterengemakkelijk
inhetwater.Alsoeververdedigingmoetdeplantinde
ondersteoeverzone (bijnormaalwaterpeil)wordenaangeplantomdatanderseendeelvandeoeverkanafkalven
(ziefiguur 7.5.3).
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Lndftbodemlaagbovendehoogstp
waterstand komensterkhorizontaal
gerichte wortelsvoorwaaronder
plankwortels indeoever.
hoogste (grond)waterstand
Indeze zonekomenveelzinkerwortelsvoordieindeoeveralshet
wareeengordijnvanfijnewortfcls
vormen.
1aagste (grond)waterstand

Devszalmee z nzinkerst.elsel
aiieeuuuderae laagstegrondwaterstandwortelenalssprake
isvanenigszins stromend,zuurstofrijkwater indeondergrond.

hoogste (grond)waterstand

laagste (grond)waterstand

Figuur 7.5.4.-

Debewortelingskarakteristiekvandees
(Uitf561)

Es (Fraxineus excelsior):Hoge (tot35m ) , brede (tot16
m)boommetvlakgroeiendwortelsysteem.Sterkehorizontale
wortelgroei (meerdan15mbreedteismogelijk).Aanplant
opeenvochtige,zuurstofrijke,lemigeenliefstkalkrijke
bodem.Deboomverdraagttijdelijkhogegrondwaterstanden
enkortdurende inundaties,maargeenconstantekwel.De
wortelwerking isgoed,maaronderdelaagstegrondwaterstandvindtmeestalgeenbewortelingmeerplaats.Onderspoelingskansisaanwezig.Debeschaduwingdoorhet
bladerdekisgoedenhetbladverteert snelinhetwater.
Deplanthoogtehangtafvandeplaatselijkezuurstofvoorziening. (Ziefiguur7.5.4)
Zomereik (Quercus robur):Hoge (tot35m), brede (tot25
m)boommetsterkverticaalgerichtwortelsysteem.Deboom
verdraagttijdelijkegrondwaterstijgingeneninundaties,
maargeenconstantekwel.Dewortelwerking isgoed,maar
afbuigendbovenhetgrondwater.Kansoponderspoelingis
daaromaanwezig.Hetbladerdekgeeftopoudereleeftijd
vandeboomeenslechtebeschaduwing.Inhetwaterverteert
hetbladmatig.Deboommoethoogopdeoeverofophet
maaiveld aangeplantworden.(Ziefiguur7.5.5)
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De eikwortelt niet indezone
beneden de laagste (grondwaterstand, zodat meestal een typische
uitholling terhoogte vandegemiddeldewaterhoogte inhetdwarsprofiel iswaar tenemen.

Uli:

hoogste (grond)waterstand

laagste (grond)waterstand

Figuur 7.5.5.-

Debewortelingskarakteristiek vandeeik
(Uitf561)

Hazelaar (Corylusavellana):Tot10meterhogeen12meter
bredemeerstammigestruik.Debeworteling isgoed,echter
afbuigend bovenhetgrondwater.Deexactebewortelingsdiepteisonbekend.Dekansoponderspoeling isdusaanwezig,
waardoordeplanthoogopdeoevergeplantmoetworden.De
plantverdraagtkortdurendeinundatiesenhogegrondwaterstanden.Zowelbeschaduwingalsbladvertering zijngoed.
Wilg (Salix sp.):Vooralstruikwilgenzijntoetepassen
alsoeverbeschermendeplanten,vanwegehunsnellegroei
enhunbuigzaamheid.Deplantiszeergemakkelijkaante
plantenalstak,stek,levendetakkenbosofvlecht-tuin,
enzovoort.Nadelenvandewilgalsoevervegetatiezijnde
gevoeligheidvoordewatermerkziekte endegeringe
weerstand tegenlangereinundaties.Bovendienhoortde
plantvannaturethuisindezachthoutzoneennietdirect
aande (laag)waterlijn.Inhetalgemeenkaninplaatsvan
dewilgbetergekozenwordenvoorrietalsoeverbescherming
(ditvereistwelmeerruimte).
Riet (Phragmitesaustralis):Derietkraagheeftdoorde
seizoenenheeneenzeergoedegolfdempendewerking.Tevens
wordtdebodemgoedvastgehoudendoordezeplant.Aanplant
kangeschiedenopkleiigetotfijnzandigebodemsenop
veen.Hettaludvandeoevermagniettesteilzijn.Het
watermoetmatigtotzeervoedselrijkzijnenmagniette
hard stromen.Dewaterdiepte-tolerantielooptvan +0.5
tot-1.0metertenopzichtevanhetwaterpeil.Langdurige
overstromingenwordennietverdragen.Inhetgevalvan
bekenkangedachtwordenaanriet-oeververdedigingenin
retentiebekkens,zandvangenenoprustigepunten(eventueelinpiasbermen)vandebenedenloop.
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Kosten
Dekostenvanherinrichtingvanbekenzijnmoeilijk ineen
beknoptoverzichtweertegeven.Deverscheidenheidaan
oevertypesiszogrootdatverschillende natuurvriendelijke
variantenelkaarzullenmoetenafwisselen.Grondaankoopzal
echtereenbelangrijkefactorzijninhetkostenplaatje.Voor
eventueeltoetepassenconstructieswordtverwezennaarde
kostenzoalsgepresenteerd in6.4.

7.6.

Meren

7.6.1.

Type
EenvrijgrootdeelvanhetNederlandse laaglandwordtingenomen
doormerenenplassen.Deelszijndezesystemenopeennatuurlijkewijzeontstaandooropvullingvaneenlaaggelegengebied
metgrond-,regen-ofoppervlaktewater (uitbeekofrivier).
Vooreenanderdeelzijn plassenhetgevolgvan (vroegere)
civieleingrepen,zoalsbijvoorbeeldveenplassenenandere
ontgrondingen (zieook7.7).Inbeidewatertypesontstaat
zondermenselijkingrijpennaverloopvantijdeennatuurlijke
oever,diegekenmerktwordtdoorzijnvlakketalud .Hettalud
kaninverticalerichtingineendrietalzonesverdeeldworden
([1],[23],[47]):deerosiezone,deneutralezoneendesedimentatiezone.Deerosiezone staatvoortdurend onderinvloedvan
golfslagen/ofanderewaterbewegingen,waardooropsommige
plaatsensteilrandjesontstaan.Deneutralezoneisvrij
stabielquamorfologie,dochkanenigszinsvan (biotische)
samenstellingveranderen.Desedimentatiezone bevindtzich
onderaanenhierbezinkthetafgeslagenofafgeschovenmateriaal
uitdeerosiezone (ziefiguur7.6.1).

Figuur 7.6.1.-

Verticalezoneringvanhettaludvaneen
meer

Denatuurlijkevegetatiesamenstelling vanplassenenmerenis
afhankelijkvandefysisch-chemisch-geologische samenstelling
vandewaterplas.Natuurlijkemerendieontstaanzijnuit
rivier-ofbeekwaterzijnmeestaleutroof.

IDHV

54

Devegetatieontwikkeling lijktveelalopdievanrivieren(zie
figuur 7.6.2).Inveelgevallenkaneendergelijkeontwikkelingnietplaatsvindenofwordtzijonderbrokendoorerosie
(vergelijkdebuitenbochtvaneenrivier).Ditisvooralhet
gevalaandegeëxponeerdezijdevanhetmeer,waaralsgevolg
vanwindenstrijklengtehevigegolfslagaanwezigkanzijn.
(Ziefiguur7.6.3.).

Figuur7.6.2.

7.6.2.

Eennatuurlijkemeeroevermetflauwtalud
(UitT471)

Huidigbeheer
Hethuidigebeheervandeoeversvanmerenenplassenis
vooralgerichtoprecreatie,natuurenwaterkering.Scheepvaart
vindtvaakwelplaats,maardeinvloed opdeoeverisklein:
doordeomvangvanhetwaterzijnscheepvaartgolvenmeestalal
gedemptvoordatzedeoeverbereikthebben.Recreatiestelt
specialeeisenaandeoever (zie4.4).Hierbijstaan beschermingenbehoeftevanderecreantenvoorzieningentegenvernielingencentraal.Oeversmeteennatuurfunctiewordenvaak
minofmeeraanhunlotovergelaten.Inhetalgemeenzullen
echtermaatregelengetroffenmoetenwordenalseroverstromingsgevaarbestaat.Opsommigeplaatsenheeftditgeleidtot
drastischeingrepen,zoalsbedijkingenenbetonnenofstalen
damwanden.Eenvriendelijkeraanzienhebbenopenofgesloten
palenrijenaldannietgecombineerdmetwiepen(rijshoutconstructies),vlechtmattenofplanken.Ooknietverticale
constructieswordentoegepast,zoalsbestortingen (opkraagstukken),zetsteenconstructiesenbitumenconstructies.
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Figuur 7 . 6 . 3 . -

7.6.3.

Vierveelvoorkomende oevertypesvanmeren
enplassen (Uitf11)

Multifunctioneel oeverbeheer
Voorecologischebelangenzijnverticaleconstructiesinhet
algemeeneennadeel,omdatzeeenvrijeuitwisselingtussen
hetopenwaterendeoeverzonebelemmeren.Directeoeververdedigingenhebbenhetnadeeldatzehetnatuurlijkeverloopvande
oevertegengaan.Hettaludwordt steilerensteilrandjes
(biotoopvanbijvoorbeelddeoeverzwaluw)verdwijnen.Bovendien
wordtdevegetatieontwikkelinggeremd.
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Bepaaldedoorgroei-constructies,zoalsgrasbetonengobimatten
latenenigevegetatie toe,maarmeestalisechtedoorgroeien
functie-delingmetplantenonmogelijk.Tenbehoevevannatuurontwikkelingwordtdevoorkeur gegevenaanplasberm-constructies,waarbijeenondiepevooroevergecreëerdwordt,beschermd
dooreenvooroeververdediging.Afhankelijkvandegroottevan
hetwaterendebelastingvandeoever,bestaatdezebescherminguitstortsteen (zeerzwareoplossing),verticaledamwanden
uitbetonofmetaal (zeerzwaar),geslotenpalenrijenof
tijdelijkepalenrijen (hetzijgesloten,hetzijopenmet
planken).Afhankelijkvandeomvangvandepiasbermishet
somsnoodzakelijkbinneneenvooroeverbeschermingeentweede
lichtereconstructieaantebrengen.Dezeisbedoeldomde
golfslagdiebinnendepiasbermontstaattebreken(ziefiguren
7.6.4en6.1.2).Detijdelijkeoplossingendienenteroverbruggingvandeperiodewaarinzicheenvoldoende beschermende
vegetatieontwikkelt.Deconstructieismeestal "opofferend",
datwilzeggendat(eendeel)ervannaverloopvanenkele
jarenisweggerot.Dezwaardereconstructies (damwanden,
stenendammen)kunnentenbehoevevannatuurontwikkelingvan
openingenwordenvoorzien,zodatereengoedeuitwisselingkan
plaatsvindentussenopenwaterenpiasberm.Ookishetvaak
mogelijkombeperkteoeverafslagdirecttebestrijdenmet
natuurlijkemiddelen,zoalsrietenwilgestekaanplant.
buitendijks

jeü'fc
ondiepe (Ouuéy«i

iiüAsAi4i&
bestaande situatie

beschermde zanddam

natujrbouwmogeiijkheid 1
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natuurbouwmogelijkheid 3
Figuur

7.6.4.

Eenaantalmogelijkhedenvoorplasbermconstructiesinmeren.Merenzijnbijuitstek
geschiktvoorbredeplasbermzones(Uit r291)
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Kosten
Dekostenzijnafhankelijkvanhettypeconstructiedatwordt
toegepast.Devolledig "natuurlijkeoplossing"ishetgoedkoopsteinaanleg,omdatslechtshettaludaangepasthoeftte
wordenenbeplantingmoetplaatsvinden (maximaalcirca
ƒ 25,=/m).Deharde,directe,civieltechnische beschermingen
zijnzeerduurinaanleg,maarvergenminderonderhoud.Een
stalendamwandzalminimaalcircaf1000,=/mkosten,een
damwandvanazobékostf300,=totf2000,-/m.Eenstortstenen
vooroeververdediging kostcircaf750,=/menaanvullende
zandsuppleties f190,=/m.Eentijdelijkevoorzieningmet
daarachterverdedigendevegetatiekostafhankelijkvande
omvangvandepiasberm (meerofmindervegetatie)ende
gebruiktematerialen (geslotenofopenpalenrij,welofniet
gecreosoteerd)f25,=totf270,=/m.Het jaarlijkseonderhoud
bedraagtinditgevaltussenf0,60enf10,00/m,mitsde
piasbermnietbrederisdancirca6meter.

7.7.

Ontgrondingen

7.7.1.

Type
Ontgrondingsgatenzijnkunstmatigewaterbekkensdieresteren
nadewinningvanoppervlaktedelfstoffen (klei,zand,grind,
veen).Dediepte,hetoevertalud,hetbodemreliëf,devoeding
endebodemsamenstellingvandeputtenkunnensterkvariëren.
Oudeputten,meestalhetresultaatvanveen-ofklei-afgravingen,zijnvaakondiep.Dediktevandeklei-ofveenlaagwas
meestalbeperktenbovendien-warendetechniekenvoordieper
gravennognietaanwezig.Recentgegravenzand-ofgrindputten
daarentegen,kunnentot60meterdiepzijn.Deplassenworden
gevoeddoorneerslag,grondwaterofafstromend oppervlakte
water,afhankelijkvandedieptevandeontgronding ende
bodemstructuur.Hetreliëfendesamenstellingvandebodem
zijninbelangrijkemateafhankelijkvandewerkwijzevande
ontgronder.Indieneengoedewatercirculatie indeplasgewenst
is,zalerzonderveelreliëfwordenafgegraven.Debodemvan
deplasbestaatmeestaluitzand,tenzijdeontgronderde
niet-bruikbare eerstebodemlaagnadewerkzaamhedenheeft
teruggestort.Inklei-ofveenputtenzijnvaaknogrestanten
vandedelfstofopdebodemaanwezig.

7.7.2.

Huidigbeheer
Totvoorkortwerdenontgrondingsplassenveelalalsnietfunctioneelbeschouwd.Veeloudeplassenkondenzichdaardoor
toteennatuurgebied ontwikkelenenverlandenlangzaammaar
zeker (bijvoorbeelddekleiputtenlangsdegroterivieren).De
recenteontgrondingsplassenwerdenvaakbeschouwd alsniemandsland.Regionaleinstantieszagenvaakmetledeogenhetaantal
ontgrondingsplassen inhunbuurttoenemenenweigerdenmeete
werkenaaneventueleherinrichtingenvanhetgebied.
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Veelplassen (circa582 [41])hebbenzichechterspontaan
ontwikkeld totrecreatiegebied,vooraltengevolgevande
opkomstvanhetplankzeilen.
7.7.3.

Multifunctioneelgebruik
Steedsmeerwordtdewaardevandeplassenontdektenerkend
enmomenteelwordenontgrondingendanookopgroteschaal
planmatig ingericht,voornamelijkalsrecreatiegebied.
Behalvealsrecreatiepias,kunnenontgrondingenookeen
belangrijke functiekrijgenalsnatuurobjectofalsmiddelpunt
voorwonen.Geïsoleerde,kunstmatigeplassenkunneninde
toekomstbijvoorbeelddelaatstemeso-enoligotrofewatersystemenblijkentezijnendaardooreenrelatiefgrotenatuurwetenschappelijkewaardekrijgen.
Bijdekeuzevandelokatieendeuitvoeringvandeontgronding
moetrekeningwordengehoudenmetruimtelijkeaspectenen
voorwaardenvoortoekomstigefuncties.Watbetreftderuimtelijkeordening,isonderzochtdatrecreatievoorzieningendichtbij
dewoonplaats sterkgewaardeerdworden.Hettekortaanwaterenoeverrecreatievoorzieningen zoudusopgelostkunnenworden
doorontgrondingenbinnendestedelijkeinvloedssfeer.
Voorhetgebruikvanontgrondingenalsnatuur-enrecreatieobjectofalsmiddelpuntvaneenwoonkern,ishetechter
noodzakelijkdatdeoevertaludsglooienderwordenaangelegd (zie
hoofdstuk 4).Meestalzalhethierdoornoodzakelijkzijnde
dieptevandeplasbeperkttehouden.Ruimtelijke scheiding
vandeverschillendebelangenzoualsvolgtkunnenplaats
vinden:
Natuurontwikkeling opdezuidelijkeenwestelijkeoevers.
Dezeoeversondervindenweiniggolfwerking enzullen
daardooronverdedigdkunnenblijven.Denatuurzalzich
opdezeoevershetbesteontwikkelenindienhetmenselijk
handelenzeerbeperktblijft.
Deoostelijkeoeverzalontwikkeldkunnenwordenten
behoevevanhetplankzeilen (startopdewind).
Aandenoordelijkeoever (ophetzuiden)kanoeverrecreatie
debelangrijkste functiekrijgen.Zonodigkaneen
woonfunctiewordentoegevoegd,waarbijarchitektonische
inbreng (bijvoorbeelddeplaatselijkeaanlegvaneen
grootaantalschiereilanden)belangrijkis.Hetaanleggen
vaneilandenindeplaszaleenextrabijdrageopleveren
voordenatuurontwikkeling.Alsdeplasgrootgenoegis,
zalderuimtelijke scheidingdeverschillendebelangen
voldoendetegenonderlingebeïnvloedingenbeschermen.In
sommigegevallenzullenechterkunstmatige ingrepeneen
beterescheidingmoetenbewerkstelligen.Tedenkenvalt
aanrecreant-onvriendelijke oeververdedigingen (bijvoorbeeldvooroeverbeschermingen ofdirecteoeverbeschermingenmetstortstenen).
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Alshetgebied eenmaalzijnuiteindelijkebestemmingheeft
gekregeneningebruikis,zaldegebruikerduidelijkgeïnformeerdmoetenwordenoverdeindeling,demogelijkhedenende
toegankelijkheid vanhetgebied.
7.7.4.

Kosten
Ontgrondingsprojectenmetmultifunctionele doelstellingen
zullenvooralvoordeontgrondermeerkostenmetzichmeebrengen,
omdatminder steilenvaakookminderdiepkanwordengegraven.
Hetbedragvandemeerkostenhangtafvandetotaleomvangvan
deontgronding,detewinnendelfstofenverschillendelokale
factoren (infrastructuur,bebossing,enzovoort).Inhoeverre
enopwiedezemeerkostenverhaaldkunnenwordenisvooralsnog
onbekend.Eenbeterevoorbereiding enregelgevingengoed
overlegtussenontgronder,belanghebbendenenoverhedenzullen
moetenleidentotmeerduidelijkheidvooralleinstanties.
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8.

CONCLUSIES

8.1.

Mogelijkhedenvanmultifunctioneel oeverbeheer

8.1.1.

Algemeen
Totnutoeiserveelalvanuitgegaan,datvooriederefunctie
vanhetwaterofdeoeverslechtséénoevertypegeschiktis.
Deeisendiealsgevolgvanverschillende functiesaande
oeverwerdengesteld,warendaarommeestalstrijdig.
Bijmultifunctioneel oeverbeheerwordtervanuitgegaan,datook
andereoevertypenaaneenbepaaldefunctiedienstenkunnen
bewijzen.Alsgevolgdaarvankunnenverschillende functiesin
ééninrichtingsvormwordengecombineerd.Vooraldenatuurlijke
ennatuurtechnische inrichtingwordenalsveelbelovendgezien.
De (nogjonge)praktijkgeeftdaartoeruimschootsaanleiding.

8.1.2.

Mogelijkhedenvannatuurlijke ennatuurtechnischeoevers
Natuurlijkeoeversvanlangzaamstromendewaterenzijnvaak
langzaamglooiend;bijsnelstromendwaterkomensteilere
oeversvoor,vooralindebuitenbochten.
Eennatuurtechnische oeverbestaatbijvoorkeuruiteen(al
danniettijdelijke)vooroeververdediging,waarachterzicheen
begroeidepiasbermbevindt.Alsdelaatsteteveelruimte
inneemt,kanvooreendoorgroeibare,hardeconstructieophet
taludwordengekozen.
Natuurlijkeennatuurtechnische oeverinrichtingenhebben
belangrijkenatuurwetenschappelijkewaarden,ondermeervanwege
hunfunctiesalsrust-,dekkings-,broed-enpaaigebied,als
genenreservoirenalsecologischeverbinding.Bijnatuurtechnischeoeverszijndezefunctiesmindergoedontwikkelddanbij
natuurlijkeoevers.
Natuurfuncties,landschappelijke enrecreatievefunctieszijn
onderlingvaakgemakkelijker tecombinerendaneenvandeze
functiesmetlandbouwkundige,waterhuishoudelijke ofscheepvaartfuncties.Zozijnnatuurlijkeennatuurtechnische oevers
vaakgoedinhetlandschapintepassen;natuurlijkeoevers
zullenvaakalseenverrijkingvanhetlandschapwordenervaren,
integenstelling tot "civieltechnische"oevers.
Toepassingvannatuurlijkeofnatuurtechnische oeversin
combinatiemetgebruikvanhetwatersysteemvoordewaterhuishouding,delandbouwofdescheepvaart isalleenmogelijkals
eenzorgvuldigpeilbeheerwordtgevoerdenminimaalonderhoud
wordtgepleegd.Degrootteendedynamicavandepeilfluctuatiesmoetenpassenbijhetwatertype.Zoiseennagenoeg
constantpeilinkanalengoedteverdedigen,maarineen
laaglandbeekzullen 'szomerslagereenminder snelfluctuerende
waterstandenvoorkomendan 'swinters.
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Ineengestuwdelaaglandbeek isditpatroonverstoord,soms
zelfsomgekeerd.
Hetonderhouddientbijvoorkeurtewordenbeperkttothet
schonenvandewatergangenhetmaaienvanderietzoneinhet
najaar.
Eenbelangrijkvoordeelvandetoepassingvannatuurlijkeen
natuurtechnische oeversineenbekenstelselisdeafvlakking
vanafvoergolvenindemiddenlopenendebenedenloop.Hetis
daardooreenvoudigereenpeilbeheertevoerendatpassendis
voordetypischeoevervegetatievandemidden-enbenedenlopen.
8.2.^

Fysiekevoorwaardenvoormultifunctioneleoevers
Belangrijkevoorwaardenvoordeontwikkelingvannatuurlijke
ennatuurtechnische oeversvanrivieren,kanalen,sloten,
laaglandbeken,merenenontgrondingenzijn:
langzaamglooiend talud,waarinzomogelijkruimtevoor
eenrietzoneis
voldoendebreedtevandeoeverzone
aanvaardbarekwaliteitvanoppervlaktewater enbodem.
Natuurlijkeoeversmoetenzobreedzijndatdestrookvegetatie
dieontstaatzichzelftegengolfslagendergelijkebeschermt.
Natuurtechnischeoeverskunnenmetminderbreedtetoe,maar
vereisendeaanlegvaneenpiasbermmetvooroeververdediging.
Voormeanderendebovenlopeneneventueelmiddenlopenvanbeken
geldenenigszinsafwijkendevoorwaarden.Dezebekenhebben
steileoeversindebuitenbochtenenbrede,langzaamglooiende
oeversindebinnenbochten.Bijsmallebekenkunnenbeide
oeversminofmeer steilzijn.
Delangzaamglooiendeoeverskunnenglobaalopdezelfde
manierwordeningerichtalsnatuurlijkeoeversvan
laaglandbeken(benedenlopen).
Desteileoeverskunnenmetvochtminnendebomenworden
verdedigd.Dezwarteelsisdaarvoorbijzondergeschikt,
omdathetwortelstelsel totonderdewaterlijnreikt.Ook
beschoeiingenkunnenwordengebruikt.
Waarwordtbesloten,debekeneen (beperkte)vrijeloop
terugtegeven,moetvoordatdoeleenruimtevanminimaal
100mbreedwordengereserveerd.Erkanwordenoverwogen
indiestrookbeekbegeleidende bossenaanteleggen.

8.3.

Bestuurlijkevoorwaardenvoormultifunctioneel oeverbeheer
Deovergangopmultifunctioneeloeverbeheervergtbestuurlijke
aanpassingenbijde.verantwoordelijkeinstanties,zoalsde
waterbeheerders,degemeentenendeparticuliere eigenarenvan
delenvandeoever.Deaanpassingzalvooralbestaanuit
samenwerkingc.q.hetmakenvanafsprakenbijhetopstellen
vaneenwaterhuishoudingsplandoordeprovincie,eenintegraal
waterbeheersplanenmeer specifiekeoeverbeheersplannendoor
hetwaterschapen/ofzuiveringsschapenbestemmingsplannen
doordebetrokkengemeenten.
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Daarnaastzullenorganisatorische aanpassingenwordendoorgevoerd.Debelangrijkstevoorwaardenvoordenieuweorganisatie
zullenindeWetopdewaterhuishoudingwordenomschreven.
8.4.

Kostenvanmultifunctioneleoevers
Detotale,gekapitaliseerdekostenvannatuurtechnische oevers
zijnsterkafhankelijkvandeplaatselijketoestand,waaronder
dievanhetdwarsprofiel.
Dekostenvannatuurtechnische oeversin (grote)rivieren
zijnvaakaanzienlijkhogerdandievancivieltechnisch
verdedigdeoevers;hetomgekeerdekomtechterookvoor.
Bijkanalenzijnnatuurtechnische oeversnaarverwachting
ietsduurderdancivieltechnischeoevers.
Voorslotenenbekenisdefactorgrondaankoopnaar
verhoudingzeerbelangrijk,maarerkaneenaanzienlijke
besparinguithetsterkgereduceerdeonderhoudvoortvloeien;deuitkomstisonzeker.
Natuurtechnische oeversbijmerenzijnwaarschijnlijk
goedkoperdancivieltechnische oeververdedigingen,behalve
waarhettalud steilis.Hetlaatstekomtveelvoorbij
ontgrondingsplassen.
Dekostenvanaanlegenonderhoudvannatuurlijkeoeverszijn
nogmindergoedbekenddandievannatuurtechnischeoevers.
Gesteldkanwordendateennatuurlijkeoeverbijkanalen,
slotenengenormaliseerdebekenwegensdekostenvangrondaankoopvaakhetduursteenbijmerenmetflauwhellendetaluds
hetgoedkoopstealternatiefis.
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BIJLAGE1
OudeMaas
DeOudeMaasiseenvandeweinigegroterivierenwaarnadevoltooiing
vandeDeltawerkenhetgetijdensysteemgedeeltelijkgehandhaafdbleef.
DeriviertakligttussenDordrechtenVlaardingenenstaatviadeNieuwe
Waterweg inverbindingmetdeNoordzee.Alslaatsterestantvanhet
zoetwatergetijdegebied,wordthiereenzeeruniekecosysteemaangetroffen, bestaandeuitwilgenvloedbossen,riet-enbiezengordels enbinnendijkseenruigte(n).Hetgebiedwordt,evenalsdeanderewaterenvanhet
voormaligeestuarium (Biesbosch,Haringvliet,HollandsDiep)zwaar
bedreigddoor slechtewaterkwaliteit,recreatiedruk,scheepvaart,
verminderingvanhetgetijendoordeafgenomenbelangstellingvoorde
exploitatievangriend,rietenbiezen.Metnamedebiezengorzen,de
kenmerkendevegetatievanslikkenenplatenvanhetzoetwatergetijdengebied,gaansterkachteruit.
Alsgevolgvanvooralscheepvaartenhetwegvallenvaneengrootdeel
vanhetgetij,vindtsterkeoeverafslagplaats,waardoordeoeverlijn
vandeOudeMaasterugschrijdt.Detraditionelemethodevanoeverbeheer,
hetafdekkenvandeoevermet stortsteen,bewerkstelligde eennogverdere
teruggangvandekenmerkendevegetatie.Circatienjaargeledenisover
eenkortoevertrajectvandeOudeMaas,opeenplaatswaarnogeen
biezenvegetatie aanwezigwas,eenstroomgeleidingsdamaangelegd (zie
figuur b.1.1.).Dezedamheefteennaarhetwestenafnemendehoogteenis
aandewestzijdeopen.Bijopkomendtijkanerduswaterbinnenstromen.
Bijhoogwater staatdedambijnageheelonderwater.Bijopkomendtij
isdestromingaandewestzijderelatief sterk.Hier sedimenteertdan
ookweinigmateriaal.Meernaarhetoostensedimenteerteerststeeds
meerzandenlaterookslib.Golfslagvanscheepvaartwordtdoordedam
effectiefgeweerd.Achterdedamontstaatsteedsmeerreliëfende
vegetatieisvolgenseennatuurlijkpatroongedifferentieerd (ziefiguur
b.1.1.). Eenvergelijkingmethetaanliggende,onbeschermdegebiedtoont
aanzienlijkeverschillenindehoogtevandeoeverzone (ziefiguur b.1.1).
Vegetatieontbreektinhetonbeschermdegebiedgeheel.
Tenbehoevevandenatuurlijkevegetatievandezoetwatergetijdenzone,
waarvandeverschillende soortenbiezenalskenmerkende soortenkunnen
wordenaangemerkt,ishetdusnoodzakelijkomtesterkeerosie,als
gevolgvanmetnamegolfslag,tevoorkomen.Erdienteveneensgezorgdte
wordenvoorvoldoendewaterstroming,waardoorgradiënteninbodemhoogte
en-textuurkunnenontstaan.Dehierbesprokenstrekdamiseenoplossing
dieaanbeidevoorwaardenvoldoet [8][37].
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EenrivieroeverlangsdeOudeMaasmeteen gedeeltelijkedamconstructiealsoeverbescherming.De
dwarsdoorsnedenAenBgeveneenbeeldvande
begroeiingopdedroogvallende plaatendehoogte
vandedam(Uit [8])
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BIJLAGE2
Noord-Willemskanaal
A.Scheffer,RijkswaterstaatdirectieDrenthe
Inoktober1986isdedirectieDrenthevanRijkswaterstaatgestartmethet
projectmilieuvfiendelijkeoevers.Eenvandehoofddoelstellingenvandit
projectishetontwerpenvanmilieuvriendelijke inrichtings-enbeheersvoorstellenvooroeversvanwaterwegen.
Ineenstageopdrachtzijneenaantalinrichtingsvoorstellenuitgewerkt
voornatuurtechnische oeverslangshetNoord-Willemskanaal,tennoorden
vanAssen.HetNoord-Willemskanaal iseenklasseIIkanaal,waarinbijna
geenberoepsvaartmeerplaatsvindt.Hetkanaalwordthoofdzakelijk
recreatiefgebruikt.
Dehuidigeoeverbestaatuiteenkanaalkade,diebeschermdwordtdooreen
stalendamwand.Hetkanaalisvanoorsprongenigszins overgedimensioneerd.
Hierdoorishetmogelijkeenondiepevooroeveraanteleggen.
Hetherinrichtingsvoorstel onderscheidt tweealternatieven.IndeA-serie
wordtdestalendamwandgehandhaafd,indeB-seriewordtdeoeveropnieuw
ingerichtzonderstalendamwand. (Zieookfiguurb.2.1.)
DeA-serie:
Al.Handhavingvandehuidigekanaalkade.Ondiepepiasbermbeplantenen
beschermenmeteenperkoenpalenrij.Natweetotdrie jaarheeftde
vegetatiezichvoldoendeontwikkeldenwordendeperkoenpalennaar
benedengetrild,waardoorwatercirculatie enfaunauitwisseling
mogelijkwordt.
A2.Achterdestalendamwandwordteenpiasbermgegraven,waarinwordt
aangeplant.Natweetotdriejaarheeftdevegetatiezichvergenoeg
ontwikkeld enworden1tot2damwandplanken (omde25meter)naar
benedengetrild.
A3.EencombinatievanAlenA2.Hierisdekanaalkadeverlaagdtot
1meterbovenhetkanaalpeil.Hiermeeontstaatdemogelijkheidvoor
deaanlegvaneenbrederepiasberm.
DeB-serie:
BI.Dekanaalkadeisgeminimaliseerd.Omdeteenvandekadete
beschermentegenafschuivenengolfenergieiseenhoutendamwand
geplaatst.Deoeverzonewordtgrotendeelsmetrietbeplant.Een
perkoenpalenrijzorgtvooreenrustiggroeimilieu.Na10tot15
jaarzorgendenietverrotteonderwaterdelenvandeperkoenenvoor
eengoedebeschermingvandeteenvandevegetatie.
B2.Naminimalisatievandekanaalkadewordteenstortstenendammet
onderliggendzanddichtweefselgestort.Depiasbermwordtgedeeltelijkmetrietbeplant.
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Technischegegevens:
perkoenenpalenrij:0,30m +kanaalpeil,onverduurzaamddouglashout,
0,10 ;2,50m.
stortsteen
:granache 80-200mm,400kg.m~2.
grenenaamwand
:2,00x0,20x0,05m;gecreosoteerdgrenen.
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Figuur b . 2 . 1 .

Milieuvriendelijkeoplossingenvoordeoevers
hetNoord-Willemskanaal
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BIJLAGE3
Eem
H.Boom,ProvincieUtrecht,DienstRuimteenGroen
Eind jarenzestigwerdbegonnenmetdevoorbereidingvandeEemverbetering.
Eenvlotteafvoervanhetoppervlaktewatervanuithetstroomgebied
ValleienEem,meteentotaleoppervlaktevan92.000ha,werdvanuit
landbouwkundig oogpuntnoodzakelijkgeacht.Bovendienspeeldevoorde
Eemalsvaarweg,eenverhogingvandescheepvaarttonnage eenbelangrijke
rol.
DeEemverbeteringzou,volgenstoenmaligetechnische inzichtenuitgevoerd
worden;eenzostrakmogelijkprofiel,damwandoeverdediging,bochtafsnijdingenenz.
Vanuitdenatuur-enlandschapshoekkwameroppositietegendebestaande
plannen.IndatkadermoetdeVerenigingVriendenvanhetEemlandgenoemd
worden.
ZelfsindeTweedeKamerwerdenvragengesteldoverdevoorgestelde
werkzaamheden.
Ookvoordepasaangesteldebioloogbijdewaterstaatgavendeeerste
plannenaanleidingomtegengastegeven.Dein1972gepubliceerde
relatietheorievanProf.VanLeeuwenkonhiergoedtoegepastworden:een
damwandconstructieoudestijlkonnooiteenlimesdivergensgeven.
Mededankzijlogischdenkwerkkwamendiversealternatieve schetsenop
papier.Uiteindelijkwerddemilieubeschoeiïng enmilieuberminbeeld
gebracht:
eentechnischeconstructieindevormvaneendamwand,totca.20cm
bovendewaterlijn,diedegolfwerking,metnamet.g.v.vaarbewegingenmoetbreken
oeverzonemetgevarieerdebodemhoogteengeleidelijke overgangen
vannatnaardroog
In1976werdendeverbeteringswerkzaamhedengestartenin1987warenalle
voorgenomenwerkzaamhedenaande18kmlangeEemuitgevoerd.
Intotaalis30,2kmbeschoeiïngaangebracht,waarvan19,8kmindevorm
van "milieubeschoeiïng".Eriseendrietaltypenteonderscheiden:
damwandconstructie bestaandeuithouten (azobé)ofstalendamwandmeteen
lengtevan13,6en3,6kmeneenkademetdaaropeenbetonblokkenmat(zie
afbeelding)meteenlengtevan2600m.
In1983en1988werddoordeprovincialemilieukartering eenfloristische
inventarisatieuitgevoerdvaneengedeeltevandemilieuberm (ca.750m
houtendamwandconstructie).In1983werdenintotaal74soortenaangetroffen,waarvaneenaantalminderalgemeenvoorkomend,zoals:kalmoes,
tweerijïgezegge,pluimzegge,watergentiaan,mattenbies,moerasandoorn,
blauwewaterereprijsenbeekpunge.
In1988werdenintotaal84soortenaangetroffenwaarvandevolgende
soortenminderalgemeenvoorkomendzijn:hazezegge,moerasspirea,
melkeppe,waterzuring enmattenbies.
Watbetreftdesoortenrijkdomkandemilieubermalseengoedresultaat
beschouwdworden.
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Eenpuntvanaandachtisenblijfthetorganischeenanorganische
drijfvuil,datindemilieubermachterblijft.Opsommigeplaatsenheeft
dateenexplosievegroeivanliesgrastotgevolg.Naasthetvoorkomen
vandrijfvuilisenblijftonderhoudvandemilieubermvanbelang.
Resumerendkansprakezijnvaneengeslaagdeeco-inbreng bijoevervoorzieningenlangsdeEem,datzeker'eenuitstralingheeftgehadbijverbeteringswerkzaamhedenaanwaterwegeneldersindenlande.
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SpecificatiemilieubeschoeilngEem
Constructie
Azobédamplankenlang400m,dik0,04m,metzoekermessing engroef.
Azobévoorgording 0,10x0,12mlang6,00m
Azobéachtergording 0,06x0,12mlang6,00m.
Bovenkantdamwandopca.0,30mbovendewaterstand.
Degordingengelijkmetdebovenkantvandeplankenaanbrengenof0,05m
daaronder.
Inlengterichting degordingenkoudtegenelkaar"lassen".
Koppelend.m.v.eenstalenlasplaat (verzinkt)400x60x6mmentwee
boutenM16metrondekoplang250mm;elkeboutvoorzienvaneenmoeren
eenvolgplaat 60x60x6mm.
Delasseninvoor-enachtergording 3,00mlatenverspringen.
Tussendevoor-enachterlasseneenboutM16metrondekoplang250mmmet
moerentweevolgplaatjes 60x60x6mmaanbrengen (h.o.h.3,00m ) .
Omde50mwordtééndamplanktot0,10mbenedendewaterstandgeslagen,
zodathetwaterachterdedamwand inopenverbindingmethetwaterervoor
staat.
Milieuberm
Variërend inbodemhoogte 0,20à0,60monderwaterstand;
breedteberm3,00à600m.
Geengeroerdegrondinaanbrengen.
Aanplantrietwortelsetd.inoverlegmetecologie-afdeling.
Bermnietdoorveelatenbetreden:hekwerk.
Onderhoud
Omdedrie jaarrietmaaien:ƒ0,35/m2,gedeeltelijkmetmaaibalkvanaf
werkboot,gedeeltelijkvanafdekant.
Langsdebermiseenonderhoudspadwenselijk.
Maaienvandezebermincl.afvoermaaisel:ƒ0,75/m2voortweekeerper
jaar.
Verwijderenvuil:ƒ0,25/m2voorvierkeerperjaar.
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Prijsdamwandmetbermperstrekkendemeter
koopAzobédamplanken4,00x0,4àƒ1.005,--/m3 =ƒ160,•
koopAzobégordingen0,16x0,12àƒ1.095,--/m3 =ƒ.21,koopverzinktijzerwerk
=ƒ 10,montagegordingen
=ƒ 15,•
heiwerkvanafwater (produktie25m/dag)
=ƒ 64,-deprod,isuiteraardafhankelijkvangrondsoort ƒ270,'
ontgravenmilieubermgem.4m3/m3-àƒ1,50/m3
ƒ 6,
leverenenplaatsenveekering
ƒ 6,
uitvoering4
winst,risico,verlet82

ƒ 282,—
ƒ 11,—
ƒ 23,—

BTW18Z

ƒ 316,—
ƒ 57,--

totaal,prijspeil1980:

ƒ 373,--
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