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HOOFDSTOK1:INLEIDING
Rijkswaterstaatheeftinhetkadervandeuitvoeringvande
WetlandconventieinNederlandhetprojekt"Wetlandbeleidenhet
beheervanderijkswateren"uitgevoerd.Inhetprojektstaathet
verstandigomgaannetdeinderijkswaterenaanwezige
wetlandwaardencentraal.Hetprojektisafgerond
roet
eennotitie.
TenbehoevevandezenotitieheeftelkeregionaleRWS-direktie
zichverdieptinhetbeleidenbeheert.a.v.deinhet
beheersgebiedaanwezigewetlands.
RWS/DirectieZuid-Hollandgeeftindeonderhavigenotahaarvisie
weert.a.v.deinhaarbeheersgebiedgelegenwetlandsvan
internationalebetekenis.Denotaheefttotdoelhet
wetlandbeleidvanRWS/Zuid-Hollandinhoudtegevenente
verduidelijken.
NaeenkorteinleidingoverdeWetlandconventieendeuitvoering
vandeWetlandconventieinNederland,komendeinhet
beheersgebiedgelegenwetlandsaandeorde.Debuitengaats
gelegenvoordeltavanVoorneismeegenomeninhetwetlandbeleid
vanRWS/DirektieNoordzeeenblijfthierverderbuiten
beschouwing.Deindezenotabeschrevenwetlandsliggenallein
hetbenedenrivierengebied.DegebiedenHaringvliet/Hollandsen
Diep,Biesbosch,OudeMaasenAf
gedamdeMaasvoldoenaande
criteriavoorwetlandsvaninternationalebetekenis.Inhoofdstuk
4wordteenbeschrijvingvandegebiedenenvande
karakteristiekewetlandwaardengegeven.Vervolgenskomenin
hoofdstuk5debehandelingvandewaterenindiverselandelijke
enregionaleplannenennota's,eenoverzichtvandehuidige
gebruiksfunkties,deaanwezigenatuurterreinenendetoekomstige
ontwikkelingenaanbod.Inhoofdstuk6wordtgeschetsthoede
waterenzichvanuitwetlandoogpuntmaximaalzoudenkunnen
ontwikkelen.Dediscrepantietussendezemaximaleontwikkelingen
dehuidigesituatielaatziendatdewetlandwaardenweliswaar
grootmaarnietoptimaalzijn.Inhoofdstuk7wordendediverse
oorzakenhiervangeïnventariseerd.
RWS/ZHenandereinstantieshebbengetrachtdeachteruitgangvan
wetlandwaardeneenhalttoeteroepen,viakonkretemaatregelen
enhetverrichtenvanonderzoek.Hoofdstuk8geefteenoverzicht
vandieaktiviteiten.
Detotnutoebehaalderesultatenzijnechternognietvoldoende.
Inhoofdstuk9wordtaangegevenwelkestappenRWS/ZHgaat
ondernementeneindeinhoudtegevenaanhetverstandiggebruik
vandewetlands,methetdoeldewetlandwaardentebeschermendan
weltestimuleren.Hoofdstuk10tenslottegaatinopdevraag
welkegebiedeninaanmerkingzoudenkunnenkomenvooraanmelding
alswetlandvaninternationalebetekenisbijdeWetlandconventie.
Indetekstwordtdooreen [nummer]verwezennaardegebruikte
literatuurindeliteratuurlijst.
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HOOFDSTUK2 :DEWETIANDSCONVENTTE
2.1AT.GFMENETOELICHTING
In1971werdinRamsar(Iran)deWetlandsoonventieofde
Overeenkomstinzakewatergebiedenvaninternationalebetekenis,
inbijzonderalsverblijfplaatsvoorwatervogels,opgesteld.De
overeenkomsttradin1975inwerking [1].Deratifikatievande
WetlandsconventiedoorNederlandvondplaatsin1980[2].
IndeWetlandsconventiewordthetbegrip'wetland'omschrevenals
'moerassen,vennen,veenofwatergebieden,ofdezenuzijn
natuurlijkofkunstmatig,blijvendoftijdelijk,metstilstaand
ofstromendwater,zoet,brakofzouteneveneensgebiedenmet
zeewaterwaarvandedieptebijlaagwaternietmeerisdan6
meter'.Deconventiesteltdebeschermingvanwetlandgebiedenals
biotoop (leefgebiedvoororganismen)centraal.
Hetverdragvandeconventiebevateenaantalbepalingendieop
aldezegebiedenvantoepassingzijn.Dezehebbenbetrekkingop
hetbevorderenvanverstandiggebruik (wiseuse),hetbevorderen
vandestichtingvannatuurreservaten,bevorderenvanonderzoek,
hetvermeerderenvandewatervogelstandendeopleidingvan
deskundigpersoneel.
Bepaaldegebiedenkunnengeoordeeldwordenvaninternationale
betekenistezijnenalszodanigaangemeldwordenbijde
conventieondervermeldingvandegeografischebegrenzing ende
wetlandwaardenvanhetgebieddiespecialebeschermingbehoeven.
Hiertoezijnkwalitatieveenkwantitatievecriteriaopgesteld,de
zgn.CriteriavanCagliari (zie4.2).Aanmeldinggeschiedtdoor
denationaleregeringvanhetlandwaarinhetgebiedisgelegen.
Deaangemeldegebiedenwordenopgenomenindelijstvanwetlands
vaninternationalebetekenis.
Delidstatenbehoudenallesouvereinerechtenoverdeaangemelde
gebieden.Omdringenderedenvannationaalbelangkunnende
begrenzingenvanreedsaangemeldegebiedenwordenbeperktof
opgeheven.
Deconcreteveiligstellingenhetbeheervanaangemelde
watergebiedenvaninternationalebetekenisvloeienniet
rechtstreeksvoortuitdewetlandsconventie.Ditzaldanook
moetengebeurendoornationalemaatregelenendoorwetgevingvan
elklandafzonderlijk.
2.2UITVOERINGVANDEWETIANDSCONVENTIEINNEDERLAND
Tijdensdekamerbehandelingvandeovereenkomstisopgemerktdat
voorNederlandinhetalgemeenslechtsgebiedenonderdewerking
vandeovereenkomstzullenwordengebrachtwelkereedsals
natuurgebiedwordenbeheerd [3]. DeministervanLandbouwen
Visserij,politiekverantwoordelijkvoordeuitvoeringvanhet
wetlandbeleid,heeftop26-9-85eennotitieaandeTweedeKamer
aangeboden,waarindeuitvoeringvandewetlandsconventienader
wordtuitgewerkt[4].
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Voordattotaanmeldingwordtovergegaan,zalbestuurlijke
duidelijkheidmoetenbestaanoverèkologisdhefunktiesvande
gebiedenendeinstandhoudingdaarvan.Hiervanissprakealser
duidelijkebestuurlijkeafsprakenzijnoverdehoofdlijnenvan
bestemming,inrichtingen/ofbeheer.Deaanpakvanintegrale
beheersplanningisdaarbijvanbelang.Daarnaasthechtde
ministervooralveelwaardeaanhetbevorderenvanverstandig
gebruikendestichtingvannatuurreservaten.Bijverstandig
gebruikmoetwordengedachtaanhetoptimaalbenuttenvande
mogelijkhedendiedewetgevingendeplanvormingbiedenvoorde
beschermingvandeecologischebetekenisvanwetlands[4].De
wetlandsdiedoorderegeringzijnaangemeldvooropnameopde
internationalelijst,zijnautomatischstiltegebiedindezinvan
deWetGeluidhinder.OverigensisNederlandalsBG-lidstaatook
krachtensdeEG-vogelrichtlijnverplichtbelangrijkewetlandste
beschermen,inhetbijzonderwetlandsvaninternationaalbelang.
HetRijksinstituutvoorNatuurbeheerheeftt.b.v.eerdergenoemde
notitieeenlijstopgesteldvangebiedenwelkeopgrondvande
criteriainhetkadervandeconventievaninternationale
betekeniszijn.Vrijwelallegroterijkswaterenkunnenhiertoe
gerekendworden.
DeRijkswaterstaatheeftvoordezewatereneenbelangrijke
beleids-enbeheersverantwoordelijkheidengeeftdaarnaastzelf
uitvoeringaanofisnauwbetrokkenbijdebeheerstaken.
Vanuitdezebetrokkenheidenvanuitdefilosofiezoalsneergelegd
indenota'Omgaanmetwater'[59]isdoordeRijkswaterstaateen
projektrondhetwetlandbeleiduitgevoerd.Hierinwordtaandacht
besteedaaneenalgemenebeleidsvisievandeRijkswaterstaatvoor
hetomgaanmetwetlandsinderijkswateren,deintegratieinhet
regulierebeheerendevisiet.a.v.aanmeldingvanrijkswateren
bijdewetlandsconventievooropnameinde'lijstvanwetlands
vaninternationalebetekenis'.
InovereenstemmingmethetbeleidvandeMinistervanLandbouwen
VisserijwordtdoorRWSprioriteitgegevenaanhetomgaanmet
wetlands,d.w.z.decreatieveinvullingvaneenopwetlandwaarden
afgestemdeinrichtingenbeheer (verstandiggebruik)vande
rijkswaterenwelkedaarvoorinaanmerkingkomen.Praktischalle
rijkswaterenvervullenmeerderefunkties.Daaromiseenonderdeel
vanhetprojekttevenshetmakenvaneenanalysevande
raakvlakkenvandetebeschermenofteontwikkelenwetlandwaarden
roetdeanderebelangenwelke methetwaterbeheermoetenworden
gediend.Denadrukzalliggenopdevolgendevragen:
-watzijndeaktueleenpotentiëlewetlandwaarden;
-hoeverhoudtditzichtotanderebelangen;
-hoekandebeschermingofontwikkelingvanwetlandwaarden
gestimuleerdworden,m.a.w.hoekanRWSinhoudgevenaanhet
begrip'verstandiggebruikvanwetlands'.
-welke gebiedenkomeninaanmerkingvooraanmelding.
Hetprojektalszodanigismethetgereedkomenvandenotitie
[60]inhetnajaarvan1989afgerond.

-6-

HOOFDSTOK3:WETIANDSINHETBENEDENRIVIERENGEBIED
OverzichtvandegebiedeninbeheerbijEWS/direktie
Zuid-Holland,welkevoorkomenopdeKEN-lijstvan
wetlands:
-Biesbosch
-HaringvlietenHollandsenDiep,inklusiefSassenplaat,
Ventjagersplaten,Slijkplaatendebuitendijksegorzen
-OudeMaas
-Af
gedamdeMaas
-Voordelta (wetlandbeleidPWS/direktieNoordzee)
Infiguur3awordtdeliggingvandezegebiedenopkaart
weergegeven.Slechtseenkleindeel,nl.alleendeZuidwaardvan
deBrabantseBiesbosch (figuur3b,kaartachterin)isbijde
Conventieaangemeldalswetlandvaninternationalebetekenis.
Voorgeenenkelevandeoverigegebiedeniseenaanmeldingsprocedureinganggezet.

FIGUUR 3a: Overzichtskaart rijkswateren in beheer bij
RWS/Directie Zuid-Holland.

-8-

HOOFDSTUK4 ;GKB1KD6BESCHRIJVING,HUIDIGESITUATIE

Indithoofdstukwordtingegaanopdeaktuelewetlandwaardendie
indegebiedenHaringvliet/HollandsenDiep,Biesbosch,OudeMaas
enAf
gedamdeMaasaanwezigzijn.Dezewetland-waardenworden
gekoppeldaandecriteria (zie4.2)opgrondwaarvanhetgebied
isopgenomenopdeKEN-lijstvanwetlandsvaninternationale
betekenis.

4.1ALGEMENEGKblEDSBESCHRIJVING
4.1.1BIESBOSCH
DeBiesboschbestaatuit3delen;deBrabantse,Dordtseen
SliedrechtseBiesbosch.BijnadegeheleBiesboschisbuitendijks
gebied.Debegrenzingvanhethiertebehandelengebiedis
conformdegrenzenvanhetNationaalParkdeBiesboschi.o. (zie
fig.4.1.1a,uit[5]).
DeBrabantseBiesboschheefteenoppervlaktevanca.3000ha
(exclusiefbouwlandpolders),waarvan750hapermanentonderwater
staat.DeDordtseBiesbosch (excl.ZuidplaatenTongplaatje)
heeft eenoppervlaktevan750ha,waarvan250hapermanentonder
waterstaat.BijdeSliedrechtseBiesboschontbrekenbrede
kreken,zodatdeoppervlakte (excl.polders)
uit400halandbestaat,doorsnedendoorsmallekreken.De
oppervlaktevandeNieuweMerwede,diebinnendebegrenzingvan
hetNationaalParki.o.ligt,bedraagtca.1400ha [naar 8],
DeBrabantseenDordtseBiesboschwordengevoeddoorwateruitde
NieuweMerwedeendeAmer/BergscheMaas,deSliedrechtse
BiesboschontvangtuitsluitendRijnwater.Gedurendedelaatste
decenniahebbeneenaantalontwikkelingendeBiesboschsterk
beinvloed.Zoisdegriendcultuurvrijwelvollediggestaakt,zijn
delenvanhetgebiedingepolderd,zijn3grote
drinkwaterspaarbekkensaangelegdenheeftdewaterrecreatieeen
hogevluchtgenomen.Debelangrijksteveranderingisevenwelde
afsluitingvanhetHaringvlietin1970geweest,waardoorinde
BrabantscheenDordtseBiesboschhetgetijverschilvan2meter
teruggebrachtwerdtotca.30cm.Alsgevolgdaarvanverdwenen
laaggelegenslikkenenplatengrotendeelsonderwateren
verdroogdenenverruigdenderietgorzen.IndeSliedrechtse
Biesboschishetgetijverschilminderafgenomenenbedraagthet
nogca.70cm.Hierkomennauwelijksslikkenenplatenvoor.
IndeheleBiesboschisdesedimentatiesterktoegenomen,analoog
aandetoenameinaangrenzenderiviertakken.
HetlandschapvandeBiesboschwordtgekenmerktdooropenwater,
ruigtevegetatieenbos.Debegroeidebuitendijksegebieden
bepalenhetbeeld.Zewordendoorsnedendoorbredeensmalle
kreken.Indezuidwesthoekbevindenzichnoggroteondiepten,
doorsnedenmetgeulenenhierendaareilanden.
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FIGÜUR4.1.1a:GlobalebegrenzingvanhetNationaalPark
DeBiesboschi.o.[5].
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4.1.2HARINGVLIETENHOUANDSŒDIEP
HetHaringvliet/HollandschDiepbegintbijdeMoerdijkbruggenen
eindigtbijdeHaringvlietsluizen.Tot1970washetgebiedeen
estuarium.Nadeafsluitingontstondeenzoetwatergebiedmet
slechtseengeringgetij
verschil.
Dewateraanvoervindtbijgemiddelderivierafvoervooralplaats
viadeNieuweMerwedeendeAmer, (respectievelijkRijn-en
Maaswater)eninminderemateviadeDordtscheKilenhetSpui.
HetwaterwordtafgevoerdviadeHaringvlietsluizenenbijlage
rivierafvoerenookviahetSpuiendeDordtscheKil.Bijlage
rivierafvoerenisdeafvoerviadeHaringvlietsluizente
verwaarlozen.
Hetwaterpeilinhetgebied (evenalsindeBiesbosch)wordtdoor
devolgendedriefaktorenbepaald:
-deopperwaterafvoervanRijnenMaas.
-degetijbewegingopzee.DezeoefentviadeNieuweWaterweg,
OudeMaas,Noord,SpuienDordtscheKilinvloeduitopde
waterbewegingenhetwaterpeilinhetbekken.
-hetspuienvanwaterviadeHaringvlietsluizentijdensde
ebfasevanhetgetij.Doorhetspuienontstaateen onderbroken
afvoervanwateruithetbekkennaarzee;ditalternerendlozen
geefteenschijngetijophetbekken.
BijlagerivierafvoerenzijndeHaringvlietsluizennagenoeg
gesloten.Eronstaateengetij
verschilvanenkeledecimetersdoor
deepenverbindingmetzeeviaSpuienDordtseKil.Bijeen
toenemenderivierafvoerneemtdedoorstroamopeningvande
Haringvlietsluizenendaarmeehetgetijverschiltoeenkanbij
vollediggeopendesluizen (afvoermeerdan9000m3/s)oplopentot
80-100cm. (ziefiguur4.1.2a)Bijsterkeop-ofafwaaiingopzee
kunnensterkafwijkendewaterstandenoptreden.Bijstormvloeden
(hardewesten-ofnoordwestenwind)komenwaterstandenvoorvan
NAP+1.40mtot+1.70menbijafwaaiing (hardeoostenwind)
waterstandentotNAP-0.20mvoor.Hetgemiddeldhoogwaterpeil
ligttussenNAP+0.5en+0.7menhetgemiddeldlaagwaterpeil
tussenNAP+0.4en+0.45m.
DestroomsnelheidinhetHollandsenDiepbedraagtnubijlage
rivierafvoeren0.05m/senneemtbijhogerivierafvoerentoetot
0.4m/s.DestroomsnelheidinhetHaringvlietisbijlage
rivierafvoerenvrijwelnulenneemtbijhogerivierafvoerentoe
tot0.5m/s,bijeenafvoervan10.000m3/stotca.
1m/s.
Hetgebiedbeslaateenoppervlaktevanca.13.700ha.Hiervan
bestaatca.2400hauitbegroeidebuitendijksegebiedenwaarvan
ruwweg500haomgevenisdoorzomerkadeseningebruikisals
gras-enbouwland.Deonbekadegedeeltenbestaanuitgrasland,
griend,ruigteenrietland.Bijlagewaterstandenvalteen
oppervlaktevanca.300haslikdroog.
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Intabel4.1.2awordtdeoppervlakte-diepteverhoudinginhet
bekkenweergegeven.
Tabel4.1.2a:Oppervlakte-diepteverhoudinginhet
HollandsenDiep/Haringvliet [naar6]
diepteinmt.o.v.NAP oppervlakteinha
>+0.50
+0.50tot-1.50
-1.50tot-2.75
-2.75tot-6.75
<-6.75

2400
1900
1300
2600
5500
TOTAAL 13700

Dehuidigebodemsamenstellingislokaalsterkwisselend.Na
deafsluitingvanhetHaringvlietheeftophettrajektNieuwe
Merwede-HollandschDiepeenaanzienlijkesedimentatie
plaatsgevonden.Opplaatsenmetsindsdieneensterke
sedimentatieiseensliblaagaanwezigdiescherpgescheiden
isvandeeronderliggendeveelalzandigebodemvanhet
voormaligeestuarium.Hetgebiedverondieptgeleidelijkvan
oostnaarwest.Indehuidigesituatiesedimenteerthet
meestemateriaalinhetoostelijkdeelvanhetHollandsch
Diep [36]. Uitgestrekteondiepten,gevormdvoordeafsluiting
vanhetVolkerakenhetHaringvliet,bevindenzichvooralin
hetHaringvliet,ni.deVentjagersplaten,hetgebiedvoorde
BeningerSlikkenendeSIijkplaat.
Opeenaantalplaatsenisdedoorerosieaangetasteoeverzone
verdedigd.Dekonstruktieszijnwaarmogelijkzodanig
uitgevoerddateennatuurlijkeoeverzonebenaderdwordt.Dit
isvanbelang,omdatdegrootstepotentiëlenatuurwaardedaar
ligt,waarzicheengradiëntsituatietussenlandenwater
voordoet.Deoevervegetatieenbijbehorenddierenlevenkrijgt
indezeluwezoneweereenkans.Detotnutoegebruikte
konstruktiesbestaanuitvooroeververdediging,strekdammenen
verdedigdezanddammen.Voorhetprogrammavanoeververdedigingwordtverwezennaar8.3.

4.1.3OUDEMAAS
DeOudeMaasbegintbijDordrecht,waardeBenedenMerwede
zichsplitstinNoordenOudeMaas,eneindigtbijhet
splitsingspuntmetdeNieuweMaasenhetScheurteRotterdamVlaardingen.
DeOudeMaaskrijgtbijlagerivierafvoerenwateraangevoerd
viadeDordtseKil,hetSpuiendeBenedenMerwede
(getijgemiddeld).DewaterafvoervindtplaatsviadeNieuwe
Waterweg.BijhogerivierafvoerenkeertinhetSpuiende
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DordtseKildestroomrichtinggemiddeldoverhetgetijam.
DezewaterenvoerendanmetdeNieuweWaterweghetwateruit
deOudeMaasaf.
Hetgemiddeldgetij
verschil,datvooralbepaaldwordtdoorde
getijbewegingopzee,looptvanca.80cmbijDordrechttot
ca.145cmbijSpijkenisse.Hetgemiddeldhoog-en
laagwaterpeilbedraagtinDordrechtresp.NAP+0.96en+0.15
meninSpijkenisseresp.NAP+1.08en-0.39m. Deafvoer
vandeBovenRijnendedoorop-ofafwaaiingoptredende
waterstandenopzeebijHoekvanHollandbeïnvloedentesamen
dewaterstandenopdeOudeMaas.Dena1970voorgekomen
extremenzijnNAP+2.38mbijDordrechtenNAP+2.70mbij
Spijkenissevoordehoogstewaterstanden,NAP-0.71mbij
DordrechtenNAP-1.51mbijSpijkenissevoordelaagste
waterstanden.
DeOudeMaasvormteenrelatiefgoedbewaardgebleven
zoetwatergetijdengebied.HetbuitendijksegebiedvandeOude
Maasbeslaatca.1315ha.Hiervanbestaatca.750hauit
permanentewateroppervlakte.Deoppervlakteniet-omkade
buitendijksegrondenbedraagtca.450ha.Erzijndaarnaast
eentweetalbuitenpoldersaanwezigmeteenoppervlaktevan75
en40ha.
Dekarakteristiekelevensgemeenschappen (slik-biezen-rietgriend/wilgenbos)zijnopeenaantalplaatsennoggoed
ontwikkeldaanwezig.Langsdeoeversheeftvooralinhet
verledenopgroteschaaloeverafslagplaatsgevonden,mede
veroorzaaktdoorgolfslagenzuigingvanhetintensieve
scheepvaartverkeer.
Eengrootdeelvandeoeversisinmiddelsbeschermd.Naast
oeverafslagist.g.v.bebouwingenopspuitingdeafgelopen25
jaarca.350hazoetwatergetijdegorzenverdwenen[7].
4.1.4AFGEDAMDEMAAS
DeAfgedamdeMaasisontstaannaafsluitingvandeAndelse
MaasendeaanlegvandeBergscheMaas,waardoordeoude
benedenloopvandeMaaswerdaf
gedamd.DeAfgedamdeMaas
heeftvanafHeusdentotaandesplitsingmetdeWaaleen
lengtevan17.1km.DeberoepsvaarttussenMaasenWaalmaakt
gebruikvandeschutsluisindescheidingsdam,de
Wilhelminasluis.DeAfgedamdeMaasheefteenlandelijk
karakterenhetwaterisnogrelatiefschoon.Omtevoorkomen
datschutwatervandeWaalhetwaterindeAfgedamdeMaas
verontreinigt,wordteenmaaswaterfrontaandewaalzijdevan
dedaminstandgehouden,dooreenextrahoeveelheid
maaswaternaarhetnoordentespuien.
Hetgebiedisintrekbij (water)recreanteneninbeperkte
matebijberoepsvissers.Enkeleuiterwaardenzijninhet
verledenopgespotenmetbaggerspecie.
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HetdeelvandeAf
gedamdeMaasdatvoorkomtopdeKEN-lijst
endathierbesprokenwordt,ligttenzuidenvande
Wilhelminasluis.Vanafkmr233zuidwaartslooptin
zuidoostelijkerichtingdeDoodeMaasarmlangsNederhemert
totaandedambijSlijkwell.Inzuidwestelijkerichting
looptvankmr233hetHeusdenschkanaaldatbijkmr230.4
aansluitopdeBergscheMaas.

4.2KRTTERIAOPGRONDWAARVANEENGEBIEDISOPGENOMENOPDE
RTTJ-T.T.TfiTVANWETIANDSVANINTERNATIONALEBETEKENIS.
1) belangvoorwatervogels
a)gebiedherbergtregelmatigof10.000eenden,ganzenen
zwanenof10.000meerkoetenöf20.000waadvogels;
b)gebiedherbergt1%vandeindividueleexemplarenin
eenpopulatievanéénsoortofondersoortvanwaterwild;
c)gebiedherbergt1%vandebroedparenineenpopulatie
vaneensoortofondersoortvanwaterwild.
2) belangvoorplantenenanderedieren
a)omvateenaanzienlijkaantalzeldzame,kwetsbareof
bedreigdesoortenofondersoorten vanplantenen
dieren;
b)gebiedisvanspecialewaardevoorhethandhavenvan
genetischeenecologischewaardenvaneenstreekvanwegedekwaliteitenbijzonderhedenvandefloraen
faunadaarvan;
c)hetgebiedisvanbijzonderewaardealsgroeiplaats
vanplantenofdierenineenkritischstadiumvanhun
biologischecyclus;
d)isvanspecialewaardevanwegedeinheemseplanteofdiersoortenoflevensgemeenschappen.
3) belangalsbijzondergoedvoorbeeldvaneenbepaaldtype
landschap
4.3WETIANDWAARDENENINTERNATTONAAT.RFTANGPERGEBIED
Indebeschrijvingwordtingegaanopvogels,vegetatie
zoogdierenentypelandschap.Inbijlage4.3akomende
aspektenalgen,zoöplankton,makrofauna(bodemdieren)en
vissenaandeorde.
4.3.1Tvrespnsrw
DeavifaunaindeBiesboschbestaatuitwaterplanten-eters,
bodemfauna-enviseters.Deeerstegroepishetsterkst
vertegenwoordigd.Aanslikgebondenwaterwildkomtslechtsin
lageaantallenvoor.
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DeBiesboschiszoweldoorzijnbroedvogels,trekvogelsals
vegetatieeenwetlandvaninternationaalbelang.Totdein
internationaalopzichtbelangrijkebroedvogelsbehorende
AalscholverenmogelijkdeRoerdomp.Deaalscholverkoloniein
deDordtseBiesboschvertoondevoorheteerstsindsjarenin
1985weereentoename.Andereingroteaantallenvoorkomende
broedvogelszijnBruineKiekendiefenBlauwborst,inde
verruigderietgorzen (zietabel4.3.1a).verderbroedener
eenaantalsoorten,waarvandeaantallenbroedparenin
internationaalopzichtvangeringbelangzijn,maar dietot
debedreigdebroedvogelsinNederlandbehoren:
Kwak,Purperreiger,Porceleinhoen,Kwartelkoning,Ijsvogel,
OeverzwaluwenGroteKarekiet.
Gedurendedetrektijdwordtde1%-normoverschredendoorde
Lepelaar,GrauweGans,Wintertaling,PijlstaartenTafeleend.
IndewintermaandenkomenhierdeRietgans,KolgansenGrote
Zaagbekbij.Tevenszijnindezeperiodegroteaantallen
Smienten,WildeEendenenRuif
eendenaanwezig,maardeze
soortenoverschrijdende1%-normniet (zietabel4.3.1b).
Indegraslandenfouragerenvooralveelganzen.Verder
gebruikendeganzenenookeendesoortendeBiesboschvooral
alsrustgebied[8].
Indeondiepezonesindezuidwesthoekkomenuitgestrekte
veldenvanSchedefonteinkruidvoor [9].IndeDordtse
BiesboschwordenveldenmetMattenbiesaangetroffen.Overige
waterplantenzijnDoorgroeidRivierkruid,PijlkruidenGele
Plomp.Hetbegroeideietshogergelegengebiedbestaatvoor
ca.dehelftuitbos (wilgenbos,ruigt-elzebos,
wilgenstruwelen,grotendeelsdevoormaligegrienden)envoor
deanderehelftuitriet-/ruigtevegetaties (grotendeelsde
voormaligerietgorzen).IndeSliedrechtseBiesboschworden
rivierduinvegetatiesaangetroffen[8].
IndeBiesboschkwamenvoordeafsluitingvanhetHaringvliet
deDriekantigeBiesendeSpindotter,eenvariëteitvande
Dotterbloemmeteenzeerbeperkteverspreiding,alals
bijzondereplantenvoor.Hierzijnsindsdiennogeenaantal
soortenbijgekomen:o.a.Slijkgroen,GrootSpringzaad,
Bosmuur,VlooienkruidenRivierhelmkruid.Ditzijn
fluviatielesoortendieinhunoorspronkelijke
verspreidingsgebiedsterkachteruitzijngegaan.
DeNoordseWoelmuis,dieinNederlandzeerzeldzaamgeworden
is,komtnogvoorindeBiesbosch.
Voormeergedetailleerdeinformatieovervegetatieen
avifauna,ziebijlage4.3.1a.
DeBiesboschvoldoetopgrondvanbovenstaandegegevensaan
decriteriala,lb,lc,2ben2dvandeWetlandsconventie.
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aantal

»oor:

bron

Jaar

oroeaparen

Aa'isctiolver

214
15-25

Roerooitip
Bruine kiekendlef
BlauwSorst

«5-50
350-550"

J . Kullpers •ond.med.

1986
: 1981-1983

1 S a r U l Van d i r Sali» 1984
i Hdnlngcr 1984

1982

1981-1963 | Saris t Van dar S a l i 1984

'> In 1986 was dit aantal wrs. toegenomen tot 2000 paar (H. Gebuis)

Tabel4.3.1a:BelangrijkstebroedvogelsoortenindeBiesbosch
[8]
Tellingen van watervogelsoorten in de Biesbosch, die dr. 1 9
norm overschrijden of benaderen. Als basis is Meininger et
ai. (1984) gebruikt tenzij anders vermeld staal. Voor de
meeste soorten liggen de maximale overschrijdingen r.og een
stok hoger dan de hier genoemde gemiddelden. Het (»ibruiV
van hïi gebied door watervogels is gebaseerd op informatie
van de Directie Benedenrivieren.
SOOrt

Gealddeld jaarlijks

Periode »an «ax.

1 k-nor»

•M'.aia

aar.tel'en

fuut

450

nov-apr

.

Aalscnolver

«00 "

aug-okt

300

functie van
het gePled

fr

1

Rietga.is

1.500

nec-feo

JOO

s
s

r

Kolgans

9.500

dec-art

2.000

Grauwe gans

2.000

okt-apr

400

Soient

3.000

nov-apr

5.000

wintertaling

3.000

nov-apr

2.000

frR

wilde eend

6.000

sep-apr

10.000

frR

Pijlstaart

1.000 "

okt-apr

750

Tafeleend

2.B00

okt-apr

2.500

fr

kulfeend

2.400

nov-apr

5.000

fr

Grote laagoek
Heer«oet

650 "
3.300

Jan-feb

750

okt-apr

10.000

s
(f) r

f r

fJ
r

Keapnaan

200

•rt/aug-okt

10.000

O s

Grutto

350

art

3.500

(f) s

200

novart

3.000

(f) 1

Wulp
Lepelaar

•as. 70 * '

aug.

20

1

1

f

13

Van der Neut (1984).
> Lebret (z.j.) geeft aan dat na de afsluiting de aantallen pijlstaarten
zeer sterk zijn teruggelopen, zodat het aantal van 1.000 ex. waarschijnlijk te hoog is.
3)
In zachte winters bedraagt het aantal hooguit enkele honderden (Meininger et al. 1984).
*> Gebuis (1985).
f= fourageert in het gebied.
r= rust in het gebied.
s = slaapt in het gebied.
R = ruit in hei gebied.
a

Tabel4.3.1b:TellingenvanwatervogelsoortenindeBiesbosch
[8]
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4.3.2HARINGVLIETENHOLLANDSCHDIEP
avifauna
Debeschrijvingisopgesplitstinenerzijdswater,slikvelden
enplatenenanderzijdsbuitendijksegronden.Degegevens
wordensamengevatintabel4.3.2a[8,10].Zievoornadere
informatiebijlage4.3.2a.
Water,slikveldenenplaten
Hetgebiedwordtonevenwichtigbenutdoorvogels.Soortendie
quavoedselnietvanhetgebiedafhankelijkzijn,komenin
hogeaantallenvoor,soortendiewelinhetgebiedfourageren
naarverhoudinginlageaantallen.Hetaquatischsysteemvan
hetHollandsenDiepheeftzichdelaatstejarenbeter
ontwikkelddandatvanhetHaringvliet.Ditkanttotuiting
ineenrijkerebodemfaunaeneenbeterevisstand.Duikeenden
envisetendewatervogelsconcentrerenzichintoenemendemate
ophetHollandsenDiep.
Hetgebiedontleentzijnwaardevooralaandewatervogels,
diehierindezomermaandenenvooralinhetwinterhalfjaar
aanwezigzijn.Ganzeneneendenkomeningroteaantallen
voor,hetbetreftdevolgendesoorten:Brandgans,Rietgans,
GrauweGans,Kolgans,Tafeleend,Smient,KuifeendenWilde
Eend.Zegebruikenhetgebiedalsrust-enfourageergebied,
metdenadrukopdeeerstefunktie.VandeKhobbelzwaanen
Krakeendishetnietzekerofde1%-normjaarlijkswordt
overschreden.DeAalscholverishethelejaaringrote
aantallenaanwezig,meteenpiekindemaandenaugustusen
september.VandesteltlopersoverschrijdtalleendeKluut
regelmatigde1%-norm(zietabel4.3.2a)
DebelangrijkstevogelgebiedenzijndeSlijkplaat,de
SassenplaatendeVentjagersplaten.DeSlijkplaatvormthet
broedgebiedvansoortenvaneendynamischmilieu,zoalskluut
endwergstern.OpdeVentjagersplatenovertijdenen
fourageerdendeelsdevooralzoutgebondensoorten,die
afkomstigwarenvanhetzouteKrammer-Volkerak.Nade
afsluitingenverzoet
ingvanhetKrammer-Volkerakzijnde
aantallenhiervanaanzienlijkteruggelopen.
Hetwater,deslikkenenplatenvoldoenaancriteriumlbvan
dewetlandconventievoorzeker9vandeintabel4.3.2a
genoemdesoorten.Tevenszijndeaantallenwaterwildzo
groot,datregelmatigmeerdan10.000eenden,ganzenen
zwanenaanwezigzijn,waardoorookvoldaanwordtaan
criteriumla.
Buitendijksegronden
Hierwordtalleenaandachtbesteedaandeniet-omkade
gebieden.Decmkadegebiedenwordennl.vooreengrootdeel
intensiefagrarischgebruiktenstaannauwelijksonder
invloedvanhetwaterpeil.
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Tellingen van watervogelsoorteo in het Hollandsen DiepHaringvliet, die de 1 %-nonn overschrijden of benaderen. Als
basis zijn Meininger et al. (1984) en Boudewijn & Mes (1986a)
gebruikt tenzij anders vermeld staat. Voor de meeste soorten
liggen de maximale overschrijdingen nog een stuk hoger dan
de hier genoemde gemiddelden. De informatie over het gebruik
van het gebied door watervogels is voor een deel gebaseerd op
informatie van Directie Benedenrivieren en voor een deel op
Boudewijn en Mes (1986a).

Soort

Gemiddeld Jaarlijks
•axtaun

periode vanaax.

1

1 *-nom
functievan
het gebied

aantallen

216

nov-feb

.

«1.500

eug-okt

300

Knobbelzwaan

1.000

Jul-sep

1.200

Rletgans

4.700

decHirt

700

s

Kolgans

7.000

dec-««

2.000

fs

Grauwe gans

11.090

okt-art

400

fsR

Branogans

17.000

nov-srt

500

'«

5.00Ù

okt-urt

5.000

frs

526

aug-dec

550

wilde eend

9.000

aug-nrt

10.000

Tafeleend

20.000 "

sep-nov

2.500

Kulfeend

5.500

sep-'eb

5.000

800

Jul-aug

260

fuut
1Aalscholver

Smient
Krakeend

Kluut

fr

frs
f

fS
fril

r
fr

frs

Kempnaan

>600

jui-aug

10.000

Grutto

1.150

3.500

Josse grutto

1.400

Jul
•et

5.500

fr

nov-feb

3.000

frs

Wulp

> 1.000

frs
fs

Owergoeeuw

>800? "

•el

-

!Zwarte stern

>dOO? "

•el

600

f

aug

20

f

1Lepelaar

35?

f

x>

Boudewijn & Mes (1986b).
> Ouweneel (1982) en mond.med. M. Lok.
f= fouragcert in het gebied.
r « rust in hel gebied.
s = slaapt in het gebied.
R= ruit in het gebied.
a

Tabel4.3.2a

TellingenvanwatervogelsinhetHollandsen
DiepenHaringvliet.
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VoordeBrandgansendeGrauweGansvormendegebiedenrond
deSpuimondenlangsdedezuidoevervanhetHaringvliet
belangrijkefourageergebieden.Degrasgorzenzijneen
belangrijkbroedgebiedvoorallerleisoortenweidevogels,
waarbijplaatselijkhogedichthedenkunnenvoorkomen[11].Zo
bereikendeweidevogelsopdeKörendijkscheSlikken
dichtheden,dievergelijkbaarzijnmetdeaantalleninde
goedeweidevogelgebiedeneldersinNederland.Derietgorzen
enrietruigtenherbergengroteaantallenbroedparenvande
BruineKiekendiefendeBlauwborst.
Delokaalaanwezigestruwelenwordendoorsoortenals
Blauwborst,BosrietzangerenFitisgebruikt.Dewilgebossen
langshetHollandsenDiepbiedeneenbiotoopaanmeer
typischebossoorten.
Vegetatie:
Dehoogteliggingvanhetgebiedc.q.de
cverstromingskarakteristiekresulteertineenzoneringvan
achtereenvolgensondiepwater,slikgebieden,eensmallenatte
oeverzoneenhooggelegenvoormaligegorzen.Indeondiepe
zonelangsdeoeverkomenopveelplaatsentotaande
laagwaterlijnuitgestrektebegroeiingenvoorvan
Schedefonteinkruid,opdeVentjagersplatenookopde
periodiekdroogvallendedelen.Devegetatievandenatte
oeverzone,gelegentussenNAP+0.3men+1.0m,bestaatuit
schaarsbegroeidslik,helofytenvegetaties,graslanden,
vitaalrietenwilgenstruweel.Dehogergelegenzone (vanNAP
+1.0mtot+2.2m)bestaatuitgrasland,riet-ruigteof
struweel.Inhetgebiedhandhavenzichnogeenaantalsoorten
diekarakteristiekzijnvooreenbrakestuarium,zoals
Heemst,EchtLepelblad,BehaardeBoterbloem,Selderij,
Knolvossestaart,GroteEngelwortelenDriekantigeBies.Deze
bepalensamenmetdevegetatievandenatteoeverzoneende
struweelvorming hetuniekekaraktervanhetgebied[12].
Voornadereinformatieziebijlage4.3.2b.
Zoogdieren:
OpheteilandTiengemetenisdeNoordseWoelmuisdeenige
muizesoort.Hetdierheeftzichhiergoedwetentehandhaven.
InderestvanNederlandisdezesoortzeldzaam.
Debuitendijksegrondenenoeversvoldoenaandecriteria1b,
lc,2ben2dvandeVfetlandconventie.
4.3.3OUDEMAAS
LangsdeOudeMaasbroedenenkeleKiekendieven [13], terwijl
ookBlauwborstenZomertalinginhetgebiedbroed(d)en[7].
Deaantallenzijnechterinternationaalgezienvangeringe
betekenis.VandetrekvogelsoverschrijdendeGrauweGansen
deKuif
eendregelmatigde1%-norm,terwijldeAalscholveren
deTafeleendwelinflinkeaantalleninhetgebiedaanwezig
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kunnenzijn,maarde1%-normnietoverschrijden (zietabel
4.3.3a).Instrengewinters,wanneerdegetijlozewaterenin
Nederlandgrotendeelsdichtgevrorenzijn,kunnendeaantallen
watervogelssterktoenemen[8].
Hetgebiedontleentzijnwaardevooralaanhetfeitdathet
éénvandeweinigenogresterendezoetwatergetij
degebiedenin
Nederlandis.Dekarakteristiekelevensgemeenschappen(slikbiezen-riet-griend/wilgenbos)zijnopeenaantalplaatsennog
goedontwikkeld.IngeheelEuropaishet
zoetwatergetijdelandschapalsgevolgvaninpolderingen,
industriëleuitbreidingenrivierregulatiesterk
achteruitgegaan,zodatdeOudeMaasdoorzijnnogvrijgave
karaktereenbelangrijkevertegenwoordigervandittype
gebiedis.
AlsbijzondereplantesoortenkunnenhetZamerklokjeende
Spindottergenoemdworden,terwijldeOudeMaasookeen
aantaltypischegetijdescortenherbergt [7],dieinde
Biesboschnadeafsluitingsterkachteruitgegaanzijn.
DeOudeMaasvoldoetaandecriteria1b,2ben3vande
Wetlandconventie.
4.3.4AFGED&MDEMAAS
Hoewelopbasisvantabel4.3.4ageenbetrouwbarekonklusie
tetrekkenisvanwegedeonvolledigheidvandebasisgegevens,
lijktdeAf
gedamdeMaastochbelangrijkvoorwatervogels,op
grondvandewaargenomenaantallenenderelatieverustin
hetgebied.Debeschikbaregegevensoverbroedvogelszijn
afkomstiguitdeeerstehelftvandejaren70en
dientengevolgeverouderd.Bijzondereoevervegetatieszijn,
voorzoverbekend,aanweziglangsdePoederoijenseWaard,
delenvandeArkenswaardendeDoornwaardenlangsde
SlijkwellseWaard.Hetbetreftvegetatiesdiekenmerkendzijn
voorperiodiekeoverstromingdoorderivier,ofsoortenrijke
moerasvegetaties.Overdergelijkeoevervegetatieslangsde
Brabantseoeverontbrekengegevens.Gebiedenmetwaardevolle
vochtigetotdrogegraslandvegetatiesliggenmeestopde
Gelderseoever(SchiereilandWilhelminasluis,landtong
Neswaard,Arkeswaard,SlijkwellseWaard).IndeBrabantse
uiterwaardenzijndezevegetatiessterkachteruitgegaan.Een
dergelijkeachteruitgansspeeltzicheveneensafinpercelen
opdeGelderseoever (Bijv.indePoederoijenseWaardende
Doornwaard).Eenkanttekeningbijdezeinformatieisdatover
devegetatieopdeGelderseoevermeerbekendisdanoverdie
opdeBrabantseoever.Deoeversenuiterwaardenlangsde
DoodeArm (vanNederhemerttotdedambijSlijkwell)zijn
grotendeelsgeplandalsbeheers-enreservaatgebied,vanwege
de (potentieel)waardevollevegetatieendefunktievoor
vogels.DeAf
gedamdeMaasvormteennogrelatiefonaangetast
karakteristiekrivier-enuiterwaardenlandschap.
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DeAfgedamdeMaasvoldoetwaarschijnlijkaancriterium1b,2b
en2deninelkgevalaancriterium3.

Tellingen van watervogelsoorten in de Oude Maas, die de 1 %norm overschrijden of benaderen. De aantallen zijn gebaseerd
op één jaar. Tellingen van de maanden april-augustus ontbreken. Voor een aantal soorten kunnen de maximum en minimum
aantallen mogelijk hierdoor afwijken van de hier genoemde
aantallen. Het gebruik van het gebied door watervogels is
gebaseerd op informatie van Directie Benedenrivieren.

Soort

Gealddeld jaarlijks

periodevanaax.

aaxlaua

1%-nora

aantallen

functievan
net gebied

Aalscholver

300-400

sep-art

Grauwt gans

600

dec-feb

300
400

wilde eend

2.500

sep-art

10.000

Tafeleend

1.200

okt-feb

2.500

fr

fs
fs
frsR?

Kulfeeno

5.000

nov-art

5.000

fr

Meerkoet

4.000

Jen-fe&

10.000

f

f=
r=
s=
R=

fourageert in het gebied.
rust in het gebied.
slaapt in het gebied.
ruit in het gebied.

Tabel4.3.3a:TellingenvanwatervogelsoortenindeOudeMaas

Aantallen watervogels die in de Afgedamde Maas de 1 %norm overschrijden of benaderen. Gegeven is het gemiddeld maandmaximum uit de periode 1980/81 t/m 1985/86 met
uitzondering van het seizoen 1984/85, waarvan de tellingen
zeer onvolledig zijn. Bron gegevens: vogeitellingen Vogelwerkgroep Grote Rivieren.
soort

Kolgans
Rtetgans
Kleine zwaan

xi

aantal

1t-nora

1.254

2.000

425

700

100-130"

120

schrift, med. L. van den Bergh

Tabel4.3.4a:AantallenwatervogelsindeAfgedamdeMaas.
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4.4SAMENVATTENDSCHEMA
BijdedriedeelgebiedenBiesbosch,Haringvliet/Hollandsen
DiepenOudeMaasligtdenadrukvanhetinternationale
belangduidelijkverschillend.IndeBiesboschzijnzowel
broed-alstrekvogelsalsookdevegetatievangrootbelang.
InhetHaringvlietligtdenadrukoptrekvogels,wanthoewel
ininternationaalopzichtdevegetatieenbroedvogels
eveneensvanbelangzijn,nemendetrekvogelseen
overheersendepositiein.IndeOudeMaaszijndevogels
relatiefvanminderbelang.Hetgebiedisvooralbelangrijk
omdathetéénvandenogweinigresterendezoetwatergetijdegebiedenismetdedaarbijbehorendekarakteristieke
vegetatie.DeAf
gedamdeMaasisbelangrijkvoortrekvogels,
mogelijkvoorbroedvogels,voorhetvoorkomenvanbepaalde
vegetatietypenenuitlandschappelijkoogpunt.
Inonderstaandschemawordtsamengevataanwelkecriteriade
viergebiedenvoldoen.
la lb lc 2a 2b 2c 2d
Haringvliet/
HollandsenDiep

X

Af
gedamdeMaas

X

X

OudeMaas
Biesbosch

X

X

X
X?

X

X
X

X

X

X

X?

X?

X

X
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HOOFDSTUK5:GEPRTTTKRTTTWKnES.BESTOURENBEHEER.VERWACHTE
fiNnWTKKET.TNKEN

5.1HANNENC O .BESTUURLIJKEASPRAKEN

5.1.1KANNENENVOORNEMENSOPNATIONAALNIVO
Tweedenotawaterhuishouding.1985
AllewatereninhetbeheersgebiedvandeDirectie
Benedenrivierenbehorentothetwaterhuishoudkundig
hoofdsysteem[14].
TweedeStruktuurschemaVerkeerenVervoer.deela [151.
Devolgendewaterendieindeviergebiedenliggenbehorentot
hethoofdvaarwegennet:
vaarweg
OudeMaas
HollandsenDiep
NieuweMerwede

CEMT-klasseindeling (+klasse0en
VI)Bron:[16]
VI
VI
VI

Niettothethoof
dvaarwegennetbehoren:
Haringvliet
Steurgat
Af
gedamdeMaas
Spui

VI
0
V
V

Programmavanaanleg,verbeteringenonderhoud
scheepvaartwegen1989[171
Indeplanperiodezullendevolgendewerkeninuitvoering
genomenworden:
-vergrotingvandedoorvaartcapaciteitvandespoorbrugover
deOudeMaasbijDordrecht.
-bochtverbeteringbijHeerjansdam.
Indienernogbudgettaireruimteis,zullendekribbenter
plaatsevanZwijndrechtingekortworden.
MemorievanToelichtingbiibegroting1984ennotitieaande
TweedeKameroverdeuitvoeringvandewetlandconventie [4].
DeministervanLandbouwenVisserijgeeftaantewillen
bezienofanderedelenvandeBiesboschvooraanmeldingals
wetlandinaanmerkingkomen.Daarnaastzalextraaandacht
geschonkenwordenaanwetlandsdiedeeluitmakenvandegrote
wateren.
Indekomendejarenzalnagegaanwordenofdelenvanhet
Haringvlietinaanmerkingkomen.
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Structuurschemanatuur-enlandschapsbehoud f181.
VoorhetHaringvlietenHollandsenDiepismetirachtnemirng
vananderefunktieshetbeleidgerichtophetinstandhouden
vannatuurlijkekwaliteiten,inklusiefdeecologische
relatiesmethetDeltagebiedendeBiesbosch.
Meericü^nproqrammaNatuur-enlandschapsbehoud1988-92 f191.
Alsnatuurgebiedengeldeno.a.platen,slikken,gorzenen
kwelders.Inprincipezullenallenatuurgebiedenbeschermd
wordend.m.v.verwerving.Indeplanperiodezalbekeken
wordenofoverigedelenvandeBiesboschendelenvanhet
HaringvlietaangemeldkunnenwordenbijdeWetlandconventie.
ErisafgezienvandeopstellingvaneenMeerjarenprogramma
Natuur-enlandschapsbehoud1989-1993.
Natuurbeleidsplan;beleidsvoornemenf56]
InhetNatuurbeleidsplanwordtvoordekomende30jaarhet
beleidophoofdlijnent.a.v.natuurenlandschapweergegeven,
alsmedewelkemaatregelendeministervanLandbouwen
Visserijdekomende8jaaropditbeleidsterreinwiltreffen.
Dezemaatregelenzijnindevormvangebiedsgerichteen
thematischeprojektenuitgewerkt.
Inhetplanwordtt.a.v.hetbeleidophoofdlijnende
hoofdstruktuurvoornatuurenlandschapinNederland
aangegeven.Dezeekologischehoofdstruktuurbestaatuitopde
kaartaangeduidekerngebiedenennatuurontwikkelinggebieden,
inklusiefverbindingszones.Degebiedsaanduidingenzijn
richtinggevendvoorhetsektoralenatuurbeleid.
Deselektiehiervanisgebaseerdop
-de (inter)nationalebetekenisvandeaanwezigeecosystemen,
soortenplantenendierenenlandschappelijkewaarden
-deteverwachtenduurzaamheidenkansrijkheidvandeze
gebiedenenzones.
Bijhetgebiedsgerichtebeleidkomttevenshetbeleidt.a.v.
debeschermingvanwaardevolleofkwetsbaresoortenaande
orde.Indekerngebiedenishetbeleidgerichtophet
veiligstellenenvergrotenvanbestaandenatuurwaarden.De
natuurontwikkelingsgebiedenbiedenperspektievenvoorhet
ontwikkelenvannatuurwaardenvan (inter)nationalebetekenis
ofhetaanzienlijkverhogenvanbestaandenatuurwaarden.Het
beleidkrijgtperregiozijninvulling.Kerngebiedeninof
zeernabijhetbeheersgebiedvanEWS/DirektieZHzijn;water
enoeversvanhetHaringvlietenHollandsenDiep,Nationaal
ParkdeBiesboschi.o.,oeversvandeOudeMaas.De
uiterwaardenlangsdeLek,deAf
gedamdeMaasende
Boven-Merwedezijnzowelkerngebiedalsnatuurontwikkelingszone.Alsapartenatuurontwikkelingszoneszijnnogopgenomen
PolderdeBiesboschopheteilandvanDordrecht,depolders
tussendeBrabantscheBiesbosch (horendbijNationaalParkde
BBi.o.),hetSteurgatendeNieuweMerwede,enheteiland
Tiengemeten.
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Indeplanperiodevan8jaarwordthetbeleidvia
gebiedsgerichteenthematischeprojektennaderuitgewerkt.
VoorFWS/ZHzijninhetkadervanhetwetlandbeleidmogelijk
vanbelang:
a.ProjektVisieRivierengebied;hetopstellenvaneen
"ontwikkelingsschetsvoorhetrivierengebied",overeenkomstig
denadereuitwerkingzoalsreedsaangekondigdindeVierde
NotaRuimtelijkeOrdening.
b.ProjektNatuurontwikkelinguiterwaarden.Inhet
beheersgebiedvanRWS/ZHwordeninditkadernoggeen
gebiedenophunmogelijkhedenonderzocht.Hetaccentligtop
debovenrivieren.
c.ProjektHaringvliet-HolländischDiep-Biesbosch.Doelis
derealiseringvaneenduurzameveiligstellingvande
natuurwaardeninhetgebied.Aandachtzalbesteedwordenaan
hetanalyserenvandevoor-ennadelenvoordenatuurt.a.v.
deontwikkelingvaneenbrak-zoetwatergetijdegebieddooreen
aangepastspuiregime,alsmedeaandevergrotingvanhet
funktioneleoppervlakvanhetkerngebiedBiesboschdoor
natuurontwikkelingindeomgeving.E.e.a.zalinhetkader
vanhetintegralebeleidsplanvoorhetgebied (zie8.1)en
hetbeheers-eninrichtingsplanvoordeBiesboschnader
wordenuitgewerkt.
d.ProjektWetlands;Doelishetvoldoenaanhet"wise-use"beginsel,hetcreërenvansamenhangtussendeverschillende
wetlands (viaverbindings-ofnatuurontwikkelingszones,
aansluitingbijanderegebiedsgerichteprojekten),het
vaststellenvande'referentie'
roet
hetmeeste
natuurrendement,deinvullingvanvoorlichtingenedukatie.
Erzalallereersteenknelpuntenanalysewordenopgesteld.
StructuurschemaOpenluchtrecreatiedeele[20]
VoorwatbetreftdegrotewatersportwordtinhetHaringvliet
eentoenamevanhetaantalvasteligplaatsenmet2800inde
komende15jaarmogelijkgeacht.Voordeoverigegebiedenin
hetbenedenrivierengebiedissprakevanslechtseengeringe
uitbreiding.
MiksroeeriarenprocrrammaOpenluchtrecreatieenToerisme
1989-93T211.
Indekomendejarenzalde
totstandkoming
vanhet
AakvlaaiprojektindeBiesboscheenbelangrijkeontwikkeling
zijncmdeaanwezigegroterekreatiedrukvanuitdewatersport
opdeBiesboschafteleiden.Deuitvoeringvanhetprojekt
zalwaarschijnlijkin1989starten.
TweedeStruktuurschemadrink-enindustriewatervoorziening
f22].
Dehuidigeinlaatpuntenblijvengehandhaafd.Ditzijn:Inlaat
vandeGeyster,AndelseMaas (AfgedamdeMaast.p.v.Andel)en
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Haringvliet.HetWantijendeBeerenplaatzijnnoodinlaten.
IndeBiesboschisplanologischruimtegereserveerdvoorde
aanlegvaneenvierdespaarbekken.Ofditooitgerealiseerd
zalwordenisdevraag.
Planologischekernbeslissing:Vestigingsplaatsenvoor
kerncentralesT231.
DePKB-procedureisnognietafgerond.Eénvandemogelijke
lokatiesbetrefthetindustrieterreinMoerdijk,welkelokatie
invergelijkingmetdeanderemogelijkevestigingsplaatsen
overigensnietalsdemeestgewenstenaarvorenkomt.
VierdeNotaRuimtelijkeOrdeningdeeldT241
Deplanhorizonloopttot2015.Hetbenedenrivierengebiedligt
ophetpuntwaardetweenatteassenvanNederland-Waterland
metelkaarsamenkomen.Voordegrotewaterenwordtgedacht
aanhetversterkenvandenatuurwaardeninkombinatiemetde
ontwikkelingvanwaterrecreatieentoerisme,metnameinhet
Haringvliet.Bijderivierenligthetaccentophet
ontwikkelenvannatuurwaarden (nevenfunktie)enecologische
infrastruktuur.Deregeringzalsamenmetdebetrokken
provincieseennadereuitwerkingvanhet
ontwikkelingsperspektiefvandeVierdeNotavoorhet
rivierengebiedopstellen (=centralerivierengebiedvande
DuitsegrenstothetHollandsenDiep,alsmedede
Usselvallei).DeNotazalin1989indeTweedeKamer
behandeldworden.
DerdeNotaWaterhuishouding;Watervoornuenlater.31
augustus1989.Ontwerp-beleidsvoornemenf571
Indenotawordtophoofdlijneninvullinggegevenaaneen
zodanigbeheervandewatersystemendatzevoldoenaande
toegedachteekologischedoelstellingenengebruiksfunkties,
uitgaandevandepotentiesvandewatersystemen.Per
watersysteemwordenfunktiestoegekendenstreefbeelden
geformuleerd;indezuidrandvanhetnoordelijkdeltabekken
ligtnaastdewaterhuishoudkundigeenvervoersfunktiehet
accentopontwikkelingvannatuurenrekreatie.Pasuit
naderestudiezalblijkeninhoeverreeenwijziginginhet
beheervandeHaringvlietsluizeneenbijdragekanleverenaan
hetherstelvanzout-zoetovergangen.Destreefbeeldenen
voorgesteldemaatregelensluitenaanbijdeVierdeNota
RuimtelijkeOrdening,hetNationaleMilieubeleidsplanenhet
Natuurbeleidsplan.Deindeconcept-notavoorgestelde
maatregelenhebbeno.a.betrekkingop;deverminderingvan
emissiesnaarhetoppervlaktewatervanuithuishoudens,
industrieenlandbouwvoorzuurstofbindendestoffen,
stikstof,fosfaat,zwaremetalen,organische
mikroverontreinigingen;desaneringvandewaterbodemende
aanlegvangrootschaligebergingslokatiesvoorbaggerspecie;
maatregelenbijcalamiteiten;oeververdedigingo.a.langs
delenvanHaringvliet,Hollandsen
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Diep,BiesboschenOudeMaas;opstellenvanintegrale
beleids-enbeheersplanneno.a.voordezuidrandvanhet
noordelijkdeltabekken.
Hetalgemenebeleidzoalsverwoordindederdenota
waterhuishoudingzalnaderuitgewerktwordeninprovinciale
waterhuishcudingsplannenenhetbeheersplanvoorde
rijkwateren.
HetRinn-Aktie-ProqrammaT331
Hetprogrammaisop1/10/87vastgestelddoordeministersvan
deRijnoeverstaten.Dedoelstellingenhebbenbetrekkingopde
terugkeervanvroegeraanwezigehogeresoortenindeRijn
(o.a.dezalm),hetgebruikvanRijnwatertbvdedrinkwatervoorzieningeneenverminderingvandebelastingvanhetslib
metschadelijkestoffen.Dedoelstellingenmoetenuiterlijk
inhetjaar2000gerealiseerdzijn.Indeeersteentweede
fasevanhetprogramma,tot1995,zullenmaatregelen
getroffenwordenwaardooro.a.delozingenvanzgn.
prioritairestoffen (RAP-stoffen)wordengereduceerdmetca.
50%in1995t.o.v.1985.Indederdefase(tot2000)zullen
aanvullendemaatregelenuitgevoerdworden,indienin1995zou
blijkendatdegetroffenmaatregelenniettoereikendzijnom
dedoelstellingenterealiseren.
Samrimsprogrammawaterbodemrijkswateren1990-2000f551
Inhetprogrammaiseeninventarisatieopgenomenvanlokaties
waardeverontreinigingindewaterbodemdec-waarde
(signaleringswaarde)overschrijdt.Opdezelokatiesisop
kortetermijneennaderonderzoekvereist.Afhankelijkvande
lokaleverontreinigingssituatiezalsaneringsonderzoekmoeten
wordenuitgevoerd.Naevaluatiemoeteenbeslissinggenomen
kunnenwordenoverdetekiezensaneringsvariant.Kriteria
terbepalingvandeurgentiesluitenaanbijdekriteriauit
deLeidraadBodemsaneringbijdeInterimwetBodemsanering
(IBS).Lokatiesmeteenverontreinigingsgraadbovende
c-waardedienietafgedektzullenwordenmetschoner
sediment,kunnenindeplanperiodeinaanmerkingkomenvoor
sanering,o.a.afhankelijkvandefunktievandegebiedenen
desaneringvanbronnendiedewaterbodemvervuiling
veroorzaakthebben.Inhetzuidelijkdeelvanhetnoordelijk
deltabekkenbetrefthetgedeeltenvandewaterenNieuwe
Merwede,deAmer,deBiesbosch,hetHollandsenDiepende
Af
gedamdeMaas.Zieverderhoofdstuk9(mogelijke
maatregelen).
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5.1.2KANNENDIEDIREKTBETREKKINGHEBBENOP fEENPEELVAN)
HETBENEDENRIVIERENGEBIED.
BasisplanHaringvliet1979 \25]
Hetdoelvanditplaniseenafstemmingtussennatuur
enerzijdsen (water)recreatieanderzijds.Ditisin
konceptvormuitgewerktineenzoneringvanhetgebied(zie
fig.10a,kaartachterin).Hoewelhetplannooitofficieel
aangenomenis,wordterdoordediversebetrokkenenwel
rekeninggehoudenmetdegeschetstezonering.Terkoördinatie
isin1988hetNatuur-enRecreatieschapHaringvliet
opgericht.
ReaionotaBenedenrivieren f26].behorendbijhet
waterkwaliteits-planvoorderijkswateren[27].
InhetRijksWaterkwaliteitsplanzijnaandeverschillende
watereninhetbenedenrivierengebiedeenaantalfunktiesen
dedaarbijbehorendekwaliteitsdoelstellingentoegekend (zie
bijlage5.1.2a).IndeRegionota,behorendbijdit
waterkwaliteitsplan,heefthetzuidelijkedeelvanhet
plangebied,i.e.AfgedairdeMaaszuid,BergscheMaas,Amer,
Biesbosch,HollandsenDiepenHaringvlieteenrelatiefsterk
accentopdemilieukantenopdeontwikkelingvanhet
aquatischecosysteemgekregen.Ditisterugtevindeninde
toegekendewaterkwaliteitsdoelstellingen:deecologische
doelstellingvanhetmiddelstenivoisminimaalgewensten
hetwatermoetaandeeisenvoorzwemwaterenkarperachtigen
voldoen.Industriëlelozingenopgenoemdewaterenworden
zoveelmogelijkgeweerd.
Allerijkswaterenmoetenminimaalaandevereistebasiskwaliteitsdoelstellingvoldoen.
Deecologischedoelstellingvanhetmiddelstenivois
eveneensgewenstvoorhetSpui,hetWantijenhetOostvoornse
meer.Deconcreteuitwerkingvandezedoelstellingdient
overigensnogplaatstevinden.
IntegraalBeleidsplanHaringvliet.HollandschDiep,
Biesbosch;omvattendebehalvegenoemdewaterentevensdeAmer
enNieuweMerwede.
Eind1988hebbendeprovincieZuid-Holland,Noord-Brabanten
RWS/BERendeoverigebetrokkenoverhedenbeslotenom
gezamenlijkeenintegraalbeleids-enbeheersplanvoorde
genoemdegebiedenoptestellen.Inhetplanzaleenkeuze
gemaaktwordenvoordemeestgewensteontwikkelingt.a.v.
ekologischeenmenselijkegebruiksfunktiesvanhetgebieden
voorbenodigdemaatregelenomdezeterealiseren.Hetstreven
ishetplanmedio1991afteronden.
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Onderhoudsplannen
BER/VXBendienstJaringBergscheMaaswerkenaaneen
onderhaudsplanvoordeAmerendeBergscheMaas.Hetligtin
debedoelingdatdergelijkeplannenookvoordeoverige
riviertakkenwordenopgesteld.Inhetonderhaudsplankomende
funktiesvanderivierendebetreffendeoeversaandeorde,
waarbijdantevensdenatuurfunktiebijdeplanningen
uitvoeringvanhetonderhoudmeegenomenzalworden.
NationaalParkDeBiesbosch;adviesvandevoorlopige
commissienationaleparken,1985[5].
Tenbehoevevandeinstellingvanhet NationalePark de
Biesboschheeftdevoorlopigecommissienationaleparken
(VCNP)adviesuitgebrachtaandeministervanLandbouwen
Visserij.Deministerheeftdeuitgangspuntenenhoofdlijnen
vanditadviesovergenomenenheeftdeBiesboschdestatus
verleendvanNationaalParkinoprichting.Inmei1987heeft
deministereenoverlegorgaaningesteld,waarinallebijde
Biesboschbetrokkeninstanties,waaronderRijkswaterstaat
Benedenrivieren,vertegenwoordigdzijn.Ditoverlegorgaanis
verantwoordelijkvoorhettotstandkomenvaneen
inrichtings-enbeheersplan.Navaststellingdaarvanzalhet
NationaalParkdeBiesboscheenfeitzalzijn.Inhetplan
wordteenzoneringtussennatuur-enrecreatiegebiedentot
standgebracht.Eenvoorstelhiertoeisopgenomeninhet
adviesvandeVCNP (ziefig5.1.2a).Voornadereinformatie
overNationaleParkenwordtverwezennaarbijlage5.1.2b.
Beleidsplanbaggerspecievoordemiddellangetermijn.
RWS/Zuid-HollandendeprovinciesZuid-Hollanden
Ncord-Brabantgaaneen'Beleidsplanverwerkingbaggerspecie
voordemiddellangetermijn'opstellen.Deverwerkingvan
specievrijkomenduitwatereninhetbenedenrivierengebied
zalopgenomenwordeninditbeleidsplan (zie8.4).
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natuurgebieden

natuurgebiedenmet recreatief gebruikI

natuurgebiedenmetrecreatiefgebruikII

gebiedenmetanderehoofdfunctie(s)metrecreatiefmedegebruik
FIGUUR5.1.2a:DoordeVCNPvoorgesteldeindelingingebiedskategorièn(inhetkadervanderekreatieve
zoneringvanhetNationaalParki.o.)[5].
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5.1.3OVERIGEASPEKTEN

Zandwirmina
MetuitzonderingvaneenzandwinputinhetHollandschDiep,
dieeigendomisvandeAmbachtsheerlijkheidCromstrijen,is
primairezandwinninginhetzoetedeelvanhet
benedenrivierengebiedniettoegestaan.Welkomtbijhet
onderhoudvandevaarwegenjaarlijkseenzekerehoeveelheid
zandvrij.
ZeezanddatvrijkomtbijzandwinninginhetSlijkgat
(merendeelsonderhoudszand)wordttijdelijkopgeslagenineen
opslagputinzoetmilieu,inhetHaringvlietnietvervanhet
Haringvlietsluizenkomplex.
Specieberqinq
Dekwaliteitvandewaterbodemenbaggerspeciewordt
beoordeeldvolgenshetinterim-normeringssysteem [29].De
definitievenormeringzalwordengepresenteerdindeDerde
NotaWaterhuishouding.Inhetinterim-systeemwordendrie
kwaliteitsnivo'sonderscheiden:algemenemilieukwaliteit
waterbodem,toetsingswaardeensignaleringswaarde,oplopend
inverontreinigingsgraad.
Baggerspecievaneenkwaliteitgelegentussende
toetsingswaardeendealgemenemilieukwaliteitkan
afhankelijkvandelokalesituatieonderbepaaldevoorwaarden
inhetwaterwordenverspreidoftoegepast.Uitgangspunt
daarbijisdatgeenverslechteringmagoptredenvande
kwaliteitvandewaterbodeminhetontvangendegebied.
Baggerspeciemeteenhogereverontreinigingsgraad (hogerdan
detoetsingswaarde)dienti.h.a.onderIBC-criteria
(isoleren,beheersen,controleren)geborgenteworden.
Thansoftotvoorkortingebruikzijndebuitendijksedepots
voorverontreinigdebaggerspeciezijn:hetDalemseGat,de
Badkuip,deSlufter,dezandwinputteninhetHollandschDiep
terhoogtevanCromstrijenendePapegaaiebek.Voordedepots
isindevergunningeneenspecifiekaandezelokaties
gebondennormeringssysteemopgenomen.Hetdepotnabij
Cromstrijenligtalsenigeineen'wetland'zoalsindeze
notaomschreven.
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5.2HUIDIGEGEBRuTKSKUNKTTKS
Opbasisvaninhoofdzaakstreekplannenenhet
Rijkswaterkwaliteitsplan [27]iseeninventarisatiegemaakt
vandehuidigegebruiksfunkties.Bestemmingsplannenzijnniet
bijdezeinventarisatiebetrokken,omdatzeniet
gebiedsdekkendzijn,kwalitatiefzeerverschillenenniet
veeltoevoegenaanhetgeenuitdeandereplannennaarvoren
komt.
BIESBOSCH
drinkwatervoorziening
watervoorzieninglandbouw
afwatering/waterberging
ontvangstlozingen (koelwaterAmercentrale,effluentop
NieuweMerwede)
scheepvaart
watersport
oeverrecreatie
visserij (sport-)
landrecreatie
landbouw
natuur
HARINGVLIETENHOLLANDSCHDIEP,incl.Sasseplaat,Ventjagersplaat,Slijkplaatendebuitendijksegorzen.
drinkwatervoorziening
watervoorzieninglandbouw
afwatering/waterberging
ontvangsteffluent(o.m.rwziNieuwveer)enkoelwater(op
HollandsenDiep)
scheepvaart
watersport
oeverrecreatie
landbouw
visserij (incl.sport-)
militaireactiviteiten (demagnetiseringsbaanHaringvliet)
zarriwinning/speciebergingCromstrijen
natuur
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OÜDEMAAS
watervoorzieninglandbouw
afwatering/waterberging
ontvangstkoelwater/effluent
scheepvaart
watersport
oeverrecreatie
landrecreatie
visserij (sport-)
natuur
APGEDAMDEMAAS
drinkwatervoorziening (HaagseDuinwaterleiding)
watervoorzieninglandbouw
afwatering/waterberging
scheepvaart
watersport
oeverrecreatie
visserij (sport-)
natuur
Eventueleconflictentussengenoemdefunktiesende
ontwikkelingvanwetlandwaardenkomenaandeordein
hoofdstuk7 (Knelpunten).
Inbijlage5.2awordtpergebiedaangegevenwelkegebiedenin
eigendomen/ofbeheerzijnbijratuurbeschermingsinstanties.
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5 . 3 TE VERWACHTEN ONTWIKKFT.TNrcKrc VAN FUNKECES IN REIATTE TOT
WETIANDWAARDEN
BIESBOSCH

-DeBiesboschisdoordeministervanLandbouwenVisserij
aangewezenalsNationaalParki.o. (zie5.1.2)
-OpdeNieuweMerwedezalzesbaksduwvaartwordentoegestaan.
-IngebruiknamevanhetrekreatieprojektAakvlaai.
HAKDTCVLIET/HOLIANDSCHDIEP
-Plannenm.b.t.hetindustrieterreinMoerdijk:
-opslagvanvervuildegrondenandereafvalstoffen
-vestigingkerncentrale?
-DrinkwaterspaarbekkenHaringvliet:DeWaterleiding
MaatschappijZeeland (WMZ)zietvoorshandsafvandeaanleg
vaneendrinkwaterspaarbekkenindeomgevingvandePlaatvan
ScheelhoekinhetHaringvliet.
-ToenamevanderecreatievaartophetHaringvliet.
OUDEMAAS
-invoeringzesbaksduwvaart
-aanpassingvandebochtbijHeerjansdam
-vergrotenvandecapaciteitvandespoorbrugbijDordrecht
-inkortenvandeZwijndrechtsekribben.
APGEDAMDEMAAS
-toenamevanwater-enoeverrecreatie.
Welkerelatiekanbestaantussendegeschetsteontwikkelingen
endewetlandfunktiesvandegebiedenkomtaandeordein
hoofdstuk7 (knelpunten).
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HOOFDSTUK6:GEWENSTESITUATIE;MAXIMATEnmvrnCKRT.TTJn
VANWETIANDWAARDEN

Indithoofdstukwordtingegaanopdepotentiesvande
gebiedenm.b.t.wetlandwaarden.Achtereenvolgenskomenaande
orde:algemenemilieu-eisen,peilbeheereneenkorteschets
vandeafzonderlijkegebieden.Deinformatieisgrotendeels
gebaseerdop[8,10,12,30,31,32].Anderebelangenwaarmee
eenmaximalisatievandewetlandwaardeninkonfliktzou
kunnenkernen,zijnindithoofdstukbuitenbeschouwing
gelaten.
6.1ATCTMENEMIIJEU-EISEN
Omeenalgemeenbeeldtegevenvangebiedendieinde
Nederlandsesituatieeenbelangrijkefunktiealswetland
kunnenvervullen,wordteersteenglobaaloverzichtgegeven
vandeeisenwaardezegebiedeninhetalgemeenaanmoeten
voldoen.
Vogelsalgemeen:
-rustigegebiedenvanvoldoendeomvang.
-eenzodanigekwaliteitvanwaterenbodemdateen
volledigontwikkeldecosysteemvandebenedenloopvande
groterivierenkanontstaan,d.w.z.eenkwaliteitdie
minimaalvergelijkbaarismetdievanhetMarkermeer.
-geleidelijkeovergangland-^water,omdatondiepwaterniet
alleeneengrotereoppervlaktefourageergebiedvoor
steltloperse.d.creëert,maarookvestigingsmogelijkneden
vooreenoeverbegroeiingmeteengevarieerdestruktuur.
Pergroepvogelskunnenspecifiekeeisengeformuleerdworden:
broedvogels
Denestenmoetenhoogwatervrijblijven.Dehoogtevande
laagstgelegenbroedgebieden,bijv.deSlijkplaatmetals
broedvogelsKlutenenDwergsterns,ismaatgevendvoorde
hoogsttoelaatbarewaterstand.Ookanderegroepenbroedvogels
stelleneisenaandewaterstand,bijv.BruineKiekendievenin
riet-ruigtevegetatiesendeweidevogelsopdegrasgorzen.Een
hogegrondwaterstandiseenvereistevoorweidevogelszoals
Kemphaan,KwartelkoningenWatersnip,eneveneensgunstig
voorietsminderkritischesoortenzoalsSlobeenden
Tureluur.
Trek-enwintervogels
Steltloperszijngebaatbijeenhoogvoedselaanbodaan
makrofaunaopeenzogrootmogelijkareaalperiodiek
droogvallendslik.Ondiepwatermetslikkigeoeversvormt
nietalleenvoorsteltlopers,maarookvoorbijv.Pijlstaart
enWintertalingeenbelangrijkfourageergebied.
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Inondiepezoneskunnendewaterplanteneenbelangrijke
voedselbronvormenvoorherbivorewatervogels.Dezewatervegetatiesbiedentevenseenschuilplaatsaan (jonge)vis.
ViseterszoalsdeAalscholversprofiterenvaneenrijk
visaanbodenhelderwater.
Vooralopnattegrasgorzen,dieperiodiekonderwaterstaan
ofgekenmerktwordendooreenhogegrondwaterstand,
fouragerengedurendehethelejaarvelesoortenvogels.
vegetatiealgemeen:
Dewater-enbodemkwaliteitdienenzodanigtezijn,dat
hiervangeennegatieveeffektenopdetotale
plantengemeenschapuitgaan.
Debeschikbaarheidvantoxischestoffendientzolaag
mogelijktezijn.Eengevarieerdebegroeiingkanzich
ontwikkelenenhandhavenbijeengrotevariatievan
milieufaktoreninderuimteenconstant
ieindetijd.Zois
eenbredeovergangsituatieindegradiëntland-watergunstig
vooreengevarieerdebegroeiingvanwegederuimtelijke
variatie.Vegetatie-ontwikkelingisdaarnaastvooreengroot
deelafhankelijkvanhetgevoerdebeheer.

6 . 2 PEITJ^HFFR: VARIATIES OP TTOJ THEMA

Zoalsblijktuitdein6.1geschetstemilieu-eisenspeeltde
waterhuishoudingc.q.hetpeilbeheereenbelangrijkerolbij
deontwikkelingvandenatuurfunktievannattegebieden.In
degebiedenHaringvliet/HollandschDiep,Biesboscheniniets
minderematedeOudeMaaskanhetpeilviade
Haringvlietsluizenbeinvloedworden.Eentweedebalangrijke
invloedsfaktorisdesaneringvanlozingeneninsamenhang
daarmeedekwaliteitvanwaterenwaterbodem.
Indevolgendeparagrafenwordeneenaantalvarianten
besproken,metdenadrukopdeef
fektenopnatuur.Derode
draadhierbijishetaangevenvandemogelijkhedendiede
Haringvlietsluizenbiedenalssturingsmechanismevoor
natuurontwikkeling,inkombinatiemethetterugdringenvande
verontreinigingslast.Degehanteerdetermijnvarieertvan6
totca30jaarenwordtbijdeafzonderlijkevariantenapart
aangegeven.Omdatbijallevariantendiverse
inrichtingsmaatregelenterbevorderingvanwetlandwaarden
getroffenkunnenworden,zijndezehiernietals
onderscheidendcriteriummeegenomen.
DeAfgedamdeMaaswordtineenaparteparagraafbehandeld
(6.3).
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Varianten
BER-nul

Ontwikkelingvanhetgebiedbijongewijzigd
peilbeheer.UitvoeringRijn-Aktie-Plan(RAP)tot
1995.Termijn:6jaar(1995)
BER-nul+
Optimalisatievanhetpeilbeheerindezoete
situatie,hetgeenmetgeringewijzigingenbereikt
kanworden.UitvoeringRAPtot1995.Termijn:6
jaar(1995)
BER-nul++ Optimalisatievanhetpeilbeheerindezoete
situatie (conformEER-nul+).Verdergaandesanering
vanlozingenindeRijndaninRAP.Saneringvan
lozingenindeMaas.Saneringwaterbodemtot
basiskwaliteit.Termijn:15-30jaar
BER-getij VerdergaandesaneringvanlozingenindeRijndan
inRAP.SaneringvanlozingenindeMaas.Sanering
waterbodemtotbasiskwaliteit.Peilbeheer:Herstel
vanhetestuarium.Termijn:15-30jaar.
tussenvormvanEER-nul-H-enBER-getij.
BER-mix
Termijn:15-30jaar.
Uitgangspuntenbijdebeschrijvingzijndatdewinterdijken
enbestaandeirifrastrukturelevoorzieningengehandhaafd
blijven.
6.2.1VARIANTBER-NUL
Degebiedenzullenindezevariantnietsterkafwijkenvande
huidigesituatiezoalsweergegevenisinhoofdstuk4.Het
gebiedzal,tebeginnenmethetHollandsenDiep,geleidelijk
aanverderverondiepen.DeuitvoeringvanhetRAPtot1995
(zie5.1.1,[33])zalleidentoteenverbeteringvande
water-enwaterbodemkwaliteit.DebelastingvanuitdeMaas
zalwaarschijnlijkminderafnemen.Ofeninwelkemateereen
verminderingvandenegatieveeffektenvandevervuilingop
hetecosysteemzaloptredenis,medevanwegedealaanwezige
verontreinigingindegebiedenzelf,nietbekend.Door
uitvoeringvanalleenhetRAPzaldenoodzakelijke
basiskwaliteitvoordewaterbodem [29]nietbereiktworden.
Oevererosiezalwaarschijnlijkvoortdurentotzicheennieuw
evenwichtheeftingesteld.Hethuidigeinuitvoeringzijnde
envoorgenomenprogrammavanoeververdedigingzaldeze
achteruitgangnietkunnencompenseren.Deproduktievanalgen
wordtvnl.bepaalddoordeverblijftijdvanhetwaterenhet
lichtklimaatenzaldaaromnauwelijksveranderen.De
soortenrijkdomvanalgenenzoöplanktonkanweltoenemendoor
deverbeteringvandewaterkwaliteit.Deoppervlakte
waterplantenkanconformdehuidigetendenstoenemen.Andere
waterplantenzoalsdeDriekantigeBies,karakteristiekvoor
eenzoetwatergetijdegebiedzullenzichbijvoldoende
beschermingtegenerosiekunnenhandhaven.Hetisonzekerof
denunogvoorkomendesoortenvanbrakkemilieu's,zoalsEcht
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LepelbladenHeemst,zichbijtoenemendeverzoetingkunnen
handhaven.Hetvoorkomenvanandereplantengemeenschappen
zoalsbiezen-enrietvelden,rietruigte,grasgorzenen
struweel,isvnl.afhankelijkvanhetgevoerdenatuurbeheer.
Deaantallenengroepenvogelszullensterkovereenkomenmet
dehuidigesituatie.
Hetvoorkomenvandiversezoogdieren (Bever,Noordse
Woelmuis,Otter)isvnl.afhankelijkvanhetgevoerde
natuurbeheer,waarbijvoordeOtterdebelastingmetpcb's
waarschijnlijkbeperkingensteltaandelevenskansen.
6.2.2HER-nn1+
Dezevariantverschiltvandeverwachtesituatiebij
ongewijzigdbeheeralleenophetpuntvanhettevoeren
peilbeheer.Bijde (globale)berekeningeniservanuitgegaan
dathethuidigegetij
verschilietstoeneemttotgemiddeld30
cm.DewaterstandeninhetHollandschDiep/Haringvlietworden
danvoorGHWNAP+0.65menvoorGIWNAP+0.35m,indeOude
MaasrespektievelijkNAP+1.0men-0.2m.Hierdoorwordtde
"intergetijdezone"inhetHaringvlietenHollandschDiep
uitgebreidmet20%enindeBiesboschmet10-20%.Daarnaast
wordengedurendehetjaarkleineaanpassingenvande
waterstandeningevoerd,diegunstigzijnvoorineenbepaalde
periodeaanwezigebelangrijkegroepenvogelsoorten.Deze
maatregelenkamenneerop:
-periodiekeinundatievandegrasgorzen;ditverhoogtde
fourageermogelijkhedenvooreenden
-veiligstellenvanslaapplaatsen
-gedurendedetrekperiodedroogvallendslikaanbieden;dit
vergroothetvoedselaanbod
-voorkomendatnestenwegspoelen
Dezeaanpassingenvandewaterstandengedurendehetjaarzijn
naderuitgewerktinbijlage6.2.2a.Zehebbeneengunstig
effektopganzen,eenden,Aalscholvers,opslikfouragerende
vogels,broedvogelsvandynamischemilieu's (bijvoorbeeldop
deSlijkplaat)enbroedendewatervogels.Deeffektenvandeze
maatregelenopdevegetatie-ontwikkelingzijnnietexact
bekend,maarhoogstwaarschijnlijkbeperkt.
Voordeoverigeaspektenkomtdeontwikkelingovereenmet
hetgeenisopgenomenbijvariantBER-nul.
6.2.3pFR-nul++
DevariantBER-nul++gaatuitvaneenzoetesituatie.Het
gevoerdepeilbeheerkomtovereenmetdatvanvariantBER-nul+
(beperkteaanpassing).Dewater-enwaterbodemkwaliteitzijn
zodanigdaterzekergeennegatieveeffektenopde
natuurontwikkelingzijn.Omdittebereikenisvooreen
aantalmilieubelastendestoffeneenreduktievandelozingen
metminimaal90%noodzakelijk,inhetstroomgebiedvanRijn
énMaas.Dewaterbodeminhetgebiedzelfwordtverbeterd
doorhet (plaatselijk)verwijderenvanernstigverontreinigde
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waterbodemendealdannietnatuurlijkeaanvoervanschoon
sediment.Voorwatbetreftverondiepingenoevererosieisde
situatiegelijkaandieindevoorgaandevarianten.
Metnamealsgevolgvandeverbeteringvandeabiotische
randvoorwaardenzalhetecosysteembetergaanfunktioneren.
Desoortenrijkdomvanalgenzalalsgevolgvandesterk
verbeterdewaterkwaliteitmeertoenemendanbijvariant
EER-nulenBER-nul+.Dealgenproduktieverandertniett.o.v.
desituatiebijEER-nulenBER-nul+.
Desoortenrijkdomenproduktievanbodemdierenen
waterplantenzaltoenemen.Uitbreidingvandewaterplanten
leidttotverbeterdepaaimogelijkhedenvoorvissen.De
visstandzalhierdoormindereenzijdigwordenentoenemenin
produktie,eveneensdoordetoenamevanvoedsel.Dealgehele
verhogingvanhetvoedselaanbodzaldeaantallenvogelsover
eenbreedspektrumdoentoenemen.Ditgeldtbv.vooreters
vanbodemfaunauitdedieperezoneszoalsduikeendenen
meerkoeten,viseters (Futen,Aalscholvers),ophetslik
fouragerendevogels (steltloperseneenden)envoor
waterplantenetendevogels.
Eenveranderinginaantallenganzen,Smienten,broedende
weidevogels,riet-enbosvogelsisafhankelijkvande
vegetatie-ontwikkeling,waarvoorhetzelfdegeldtalsbijde
voorgaandevariantBER-nul+.DekansenvoordeOtterzullen
doorhetlagerenivovanverontreinigendestoffen(pcb's)
beterzijndanindevoorgaandevarianten.
6.?.4KFR-qetij
IndevariantBER-getijwordthetbrakkeestuariumhersteld.
DeHaringvlietsluizenwordengebruiktalsstormvloedkering.
Bijopenstellingvandesluizenzaleenmaligdetoplaagvan
dewaterbodemvooreendeeleroderen.Demetdehuidige
gegevensgeschattediktevandezeerosiegevoeligelaag
varieertvan0.2tot2cm [30].
Daarnaastzalmeerfijnriviersedimentafgevoerdwordennaar
zee.Eenkwaliteitvanwaterenwaterbodemdiegeennegatieve
effektenheeftopdenatuurontwikkelingendientengevolgeop
debelastingvandeNoordzeeisdanookrandvoorwaardevoor
dezevariant.Debenodigdemaatregelenkomenovereenmetde
maatregelenbijBER-nul++.Deverondiepingvanhetgebiedzal
mindersnelverlopendanbijdevoorgaandevarianten.Alleen
relatiefgrofmateriaalzalnoginhetbekkensedimenteren,
defijnerefraktiewordtgrotendeelsafgevoerdnaarzee.In
hetHaringvlietzalmengingvanrivier-enmariensediment
optreden.Detroebelingvanhetwaterzalmetca.eenfaktor
2toenemen.Denetto-oeverafslaginHaringvliet,Hollandsen
DiepenBiesboschzalafnemenomdaterweereendynamisch
evenwichtzalzijntussenaanslibbingenafslagenomdatde
erosiebasisvanopdeoeverslaandegolvenverbreedwordt.
Oeververdedigingwordtdaardoormindernoodzakelijk.
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Hetgetijverschilinhetgebiedzaltoenemen,zietabel
6.2.4a.Destroamsnelhedennementoetotca.0.5-0.9m/sin
hetHaringvlietenHollandsenDiep.Dehorizontale
getijbewegingindeOudeMaasblijftvrijwelgelijk,inde
DordtseKilzaleenafnamevan90%eninhetSpuivan60%
optreden.Oriënterendeberekeningenwijzenuitdathet
zoutgehalteinhetbekkentoeneemt,zieterillustratie
figuur6.2.4a.Lagerivierafvoerenveroorzakeneen
verschuivingvandebrakwatergrensnaarhetoosten.Bijeen
afvoervan3000m3/sligtdegrenstussenbrakenzoetinhet
HaringvlietterhoogtevandeHoornseHoofden,tenwestenvan
hetSpui.Bijeenafvoervan1700m3/sligtdegrensbijhet
Spui.Bijlageafvoeren (1000m/s)zaldegrensbijhet
eilandTiengemetenliggen.Ookindenoordelijkgelegen
waterenvanhetnoordelijkdeltabekkenverschuiftdegrens
tussenbrakenzoetmetdeafnamevanderivierafvoernaar
hetoosten.OververziltingbijdemondingvandeBernissein
hetSpuizijngeenbetrouwbareuitsprakentedoen;eenrisiko
vanverziltingkanm.n.bijlageafvoerenaanwezigzijn.
Tabel6.2.4a:degehanteerdewaterstandenvoorhetbenedenrivierengebiedmetopenHaringvlietsluizen

HV/HD

IW0.00
NAP
HW1.00m+NAP

OudeMaasen IW0.50m-NAP
Biesbosch
HW1.00m+NAP

levensgemeenschappen
Netnaopenstellingvandesluizenzaldoordeerosievande
toplaagensterftevanorganismendiezichnietkunnen
aanpassenaanbrakkeomstandigheden (doorinterne
fysiologischeaanpassingofdoorvermijdingvandebrakke
zone)eengroteaanvoervandoodorganischafbreekbaar
materiaalplaatsvinden.Ditzalwaarschijnlijkleidentoteen
periodevanzuurstofgebrek,hetgeenweernieuwesterftezal
veroorzaken.Deomvangvanditeffektenhetherstelvermogen
zijnnognietinteschatten.Dooreenvoldoendelange
overgangsperiodezijndezeeffektenwaarschijnlijkte
voorkomen.
Nadathetecosysteemzichhersteldheeftvandezeschok,zal
overhetgeheeldesoortenrijkdomvanalgentoenemen,omdat
typischebrakwaterscortenzichinhetbrakkedeelzullen
vestigen.Ookvoormakrofaunazalinhetwestelijkedeeleen
soortverschuivingoptreden.Deproduktieneemtsterktoe,
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FTGUUR6.2.4a:
Deliggingvande
verziltingsgrensin
hetbenedenrivierengebied
bijdrieverschillende
Bcvenrijnafvoeren,inde
huidigesituatie (TD)
enbijopenHaringvlietsluizen ( T l ) . De
berekeningenzijnuitgevoerd
methetwaterbewegingsmodel
ZWENDL.
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omdatdeoppervlakteintergetij
degebiedtoeneemtenomdat
brakkegebieden,hoewelsoortenarmer,eenhogereproduktie
kennendanzoete.Hetvoedselaanbodvoorvissenenvogels
wordtdusvergroot.
Waterplantenzullenzichalsgevolgvangrotere
stroomsnelhedenwaarschijnlijkbeperkentotluwegedeeltenin
deBiesbosch.Indegetijdezonezalhetareaalbiezen
toenemen,omdatzeanderesoortendaarverdringen.
Driekant
igeBiesbreidtzichuit.Desoortendietypischzijn
vooreenbrakestuarium,zoalsEchtLepelblad,kunnenzich
uitbreiden.Inhetalgemeenzalovereenbrederezoneeen
oevervegetatiegebondenaanoverspoelingontstaan.Rietwordt
bevorderd;debestaanderietruigtezalworden'opgeschoond'
totuniformerietveldendoorfrequenteoverstroming.Deze
processenzulleneenpositiefeffekthebbenopdenatuurlijke
oeverontwikkeling.HetherstelvanbiezenenRietis
daarnaastafhankelijkvaneenaktiefbeheerbijv.door
herstelvandeoudebiezen-enrietkultuur.Hetareaalaan
graslandenzalafnemen.LangsdeOudeMaaszaldehuidige
getijdevegetatiezichovereenietsbrederezonekunne
uitbreiden.Eenonzekerheidbijdezeontwikkelingenisdat
hetdoorirreversibelerijpingvandebodem (inganggezetna
deafsluitingvanhetHaringvliet)wellichtnietaltijd
mogelijkzalzijndevooreengetijdegebiedkarakteristieke
vegetatieterugtekrijgen.
Demogelijkhedenvoordeintrekvanvissennementoe.Dit
heefteengunstigeffektopAal,Bot,Zalm,Zeeforel,Fint,
Houting (enSteur).InhetbrakkedeelkunnendeDriedoornige
StekelbaarsendeBrakwatergrondelzichvestigen.Hetzoete
deelbiedteenplaatsaanSpiering,Aal,Kolblei,Brasem,
Windeenandereriviersoorten.DeBiesboschkaneen
paaigebiedvoorZeeprikvormen.
Voorvogelsheeftdetoenameaanperiodiekdroogvallendslik
metdezeerhogeproduktieaanbodemdierendegrootste
invloedopdeaantalsveranderingen,o.a.voorsteltlopersen
eendesoorten (Pijlstaart,WildeEend,Wintertaling,
Bergeend);overhetgehelegebieddoordetoenamevande
oppervlakteendetoenamevandeproduktiet.g.v.de
verbeterdewater-enwaterbodemkwaliteit,inhetbrakke
gedeeltedoordeveelhogereproduktieinvergelijkingmet
eenzoetmilieu.Heteffektopvisetersisafhankelijkvan
hetsaldovaneenhogerevisstandeneenverminderd
doorzicht.Dehogereproduktievanbodemdierenindediepere
zonesleidtnetalsbijBER-nul-H-toteenhogervoedselaanbod
voorduikeenden.Heteffektopherbivorewatervogelsis
afhankelijkvanderesultantevanhetafnemendareaal
waterplanten,deafnamevangrasgorzenendetoenamevan
riet-enbiezenvegetaties.Deaantallenrietvogels
(Waterhoen,GroteKarekiet)zullenaanzienlijktoenemen.
Broedmogelijkhedenvoorweidevogelszullenafnemen.Bosvogels
zullennietinaantaltoenemen.
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VoordezoogdierengeldthetzelfdealsinvariantBER-nul-Hbeschrevenis,
roet
dekanttekeningdatdeOtterkan
profiterenvanhetverhoogdevisaanbod.Mogelijkkanookde
Zeehondalsregelmatigegastinhetgebiedverwachtworden,
mitsdezehetsluiscomplexkanpasseren.
Hettotstandkomenvaneennatuurlijkegeleidelijkegradiënt
tussenzoutenzoetviaeenbrakovergangsgebiedis
bevorderlijkvoordemogelijkhedentotuitwisseling/migratie
tussenzouteenzoetesystemen.

6.2.5BER-mxx
Dekwaliteitvanwaterenwaterbodemkomtovereenmetdievan
devariantenBER-nul++enEER-getij.Devariantisnog
slechtsglobaaluitgewerkt.HetresultaatvanBER-mixkaneen
kcmbinatiezijnvandegunstigeeffektenvanBER-nul-H-en
BER-getij,waarbijdenadeligeeffektengeminimaliseerd
worden.Tedenkenvaltaan:hetcreërenvangedemptgetijmet
eengetijverschilgroterdaninBER-nul-H-,hetgeleidelijk
steedsverderopenstellenvandeHaringvlietsluizen
(gefaseerdeinvoeringvanBER-getij),verschillendpeilbeheer
perseizoen.
DebrakkezoneiskleinerdanbijBER-Getij,deoppervlakte
intergetijde-gebiedneemtweltoe,ertreedtgedeeltelijk
herstelopvanrietenbiezen,denadeafsluitingopde
hogeredelenontstanevegetaties (eendeelvandegrasgorzen,
rietruigteenstruwelen)blijvenbehouden,de
visintrekmogelijknedenverbeteren,hetdoorzichtneemtminder
afdanbijBER-Getij,verschillendegroepenvogelsprofiteren
elkvandevoorhenpositieveveranderingen.Deveranderingen
inverondiepingssnelheidenoevererosiebevindenzichtussen
deontwikkelingenbijBER-nul++enBER-getij.

6.2.6GIPBAIEKONKUJSIE
Degeschetstevariantenonderscheidenzichvanelkaarinde
tenemenmaatregelenophetterreinvandekwaliteitvan
waterenwaterbodem,hetpeilbeheerendetijdshorizon.
Hetisdaaromnietzinvolallevariantenmetelkaarte
vergelijken.Hethuidigepeilbeheeristotstandgekomen
zonderhierbijdeinvloedopwetlandwaardentebetrekken.
Allegepresenteerdenieuwevariantenwaarbijeenverandering
optreedtinhetpeilbeheerzijngunstigervoorde
ontwikkelingvanwetlandwaardendandevoortzettingvanhet
huidigebeheer (variantBER-nul).
Eenaanpassingvanhetpeilbeheerverdientdanooknadere
studie.ZoalsuitdevariantBER-nul+blijktzijn,ookzonder
hetkaraktervanhetgebiedingrijpendtewijzigen,
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duidelijkeverbeteringenmogelijk.Eenglobalevergelijking
vandevariantenBER-nul-H-enEER-getij,dieovereenkomenin
•tyerontreinigingsgraad,,,laatziendatbijeenzooptimaal
mogelijkeabiotischeuitgangssituatiehetbeheervanhet
gebiedalsestuariumeenaantalvoordelenvoorde
ontwikkelingvannatuurwaardenbiedt.
Zoweldediversiteitinabiotischeomstandighedenalsin
soortenrijkdomisinBER-getijgroter.Deuiteindelijke
produktieaanbiomassavanbodemdierenisinEER-getij
waarschijnlijkhogerdaninEER-nul++.Inbeidevariantenzal
de1%normvoorwatervogelsoverschredenworden.Despontane
ontwikkelingvandebegroeidegebiedenzalinBER-nul-H-inde
richtingvanverruigingenbosvorminggaan.Voorhet
instandhoudenvaneengrotevariatieaanlevensgemeenschappen
zoalsriet-engrasgorzenisinBER-nul-H-aktiefnatuurbeheer
nodig.VerondiepingenoevererosiespeleninBER-getijeen
kleinererol.BER-getijzalmeerzeldzameplanten(soorten
vanbrakmilieu)endieren (vissen,Zeehond?,Noordse
Woelmuis)herbergendanBER-nul-H-.BER-nul-H-zalweliswaar
eenunieksysteemvertegenwoordigen;eenzoetwatergebiedmet
enigegetijdebewegingeneenlaagzoutgehalte,maarisniet
karakteristiekvooreendeltagebied,voorhetmondingsgebied
vanrivieren (kriteriumrepresentativiteit).Eenestuarium
zoalsinBER-getijisdatwel.Deuitwisselingtussenzouten
zoetisbijBER-getijgroterdanbijBER-nul-H(landschapsecologischerelaties).
DeverschillentussenBER-nul-H-enBER-getijwordenintabel
6.2.6aschematischweergegeven.
Een+geeftderelatievehogerescoreaant.o.v.de-,per
kriterium.
Kriterium
abiotischediversiteit
soortenrijkdom
produktiviteit
zeldzamesoorten
uniciteit
representativiteit
landschapsecologischerelaties

BER-nul-H+
-

BER-getij
+
+
+
+
+
+

tabel6.2.6a

6.3APGEDAMDEMAAS

DenatuurontwikkelingindeAf
gedamdeMaaskangekoppeld
wordenaandenatuurlijkedynamiekvanhetriviersysteem.
Dezenatuurlijkedynamiekkomttotuitingin eenwisseling
vandewaterstanden,deaanvoervanvrijvoedselrijkwater,
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sedimentatieenerosie.Rivierduinen,oeverwallen,laagtes
etc.ontstaanenveranderenonderinvloedvandezedynamiek.
Hetdiepewaterzalbijeenverbeterdewaterkwaliteitgeen
overmatigealgengroeikennendoordeaanwezigheidvan
voldoendedierlijkplankton.Hetwordtgekenmerktdooreen
hogeproduktieaanbodemdiereneneenrijkevisstand.Voor
oeverzonesenuiterwaardenisdeoverstrcmingsduurnaast
beheerdemeestbepalendefaktor.Inhetondiepewater
groeienoprustigeplekkenwortelendewaterplanten,die
schuil-enpaaigelegenheidbiedenaanvissen.Opdewaterlijn
konenaldannietschaarsbegroeideslikkigeofzandige
strandjesvoor.Ditistevensdezonemetgroteoever-en
moerasplanten,dieaangepastzijnaanfrequenteoverstroming,
oflaaggelegenwilgebosjes.Hogeropdeoeverliggengrazige
enmoerassigevegetaties,rietveldenenwilgebosjes.Het
beheerbepaaltdeaardvandebegroeiing.Indezonedienog
verderbuitenbereikvanhetwaterligtkunnendroge
grasland-ofrivierduinvegetaties (stroomdalflora)voorkomen,
bijeenlagebemestingsdruk.Dediversezonesvervullenvoor
vogelseenfunktiealsbroedgebied,rust-,fourageer-en
schuilgebied,enzijndaaromo.a.vanbelangals
pleisterplaatsvoortrekvogelsenvogelsuitomringende
gebieden.Enkelebelangrijkegroepenofsoortenzijn:Zwanen,
duikeenden,visetendewatervogels,zwemeenden,steltlopers,
ganzen,rietzangersenanderezangvogels,ralachtigen,
Kiekendieven,Roerdomp,Buizerd,Torenvalkenweidevogels.
MetnamedeDoodeMaasarmvanafNederhemerttotSlijkwell
lijktgoedeperspektieventebieden.

-46-

HOOFDSTUK7 ;KNELPUNTEN-BEDREIGINGVANWETTANDWAftRDEN
Opgrondvandebeschrijvingvandehuidigesituatieende
mogelijkhedenzoalsgeschetstinhoofdstuk6wordt
gekonkludeerddatdeontwikkelingvandegebiedenalswetland
nietoptimaalis.
Indithoofdstukwordtingegaanopdemogelijkeoorzaken.
7.1GEBTFTKnFKKRNDEINTEGRATEBRTFTTK-TNBEHEERSPLANNEN
RWS/BERheefttotnutoegeenduidelijkevisieopde
verschillenderiviertakkenvanhetbeheersgebiedgevormd,en
ophoeeendergelijkevisieindeeigenbeheerstakenkan
doorwerken,bijvoorbeeldinhetgevoerdepeilbeheer,het
oeverbeheer,hoemetdesedimentatievanaldanniet
verontreinigdsedimentomgesprongendienttewordenetc.
Integralebeleidsplannenontbrekeneveneens.Welkrijgtde
zuidrandvanhetgebiedindeRegionotaBenedenrivierenvan
hetRijkswaterkwaliteitsplan [26,27]]eennadrukopde
milieufunktie.Ditisindetoegekende
waterkwaliteitsdoelstellimenuitgewerkt.
BijhetuitoefenenvanhetbeheerwordtRWS/ZHevenalsandere
instantiesregelmatigvoordetaakgesteldtegenstrijdige
belangenonderlingaftewegen.Hetontbrekenvaneenbreed
aanvaardevisieopdegewensteontwikkelingvandegebieden
bemoeilijkteengoedeafwegingeneenonderlingeafstemming
vanalleaktiviteitendieindegebiedenplaatsvinden.
7.2PEILBEHEER
Uithoofdstuk6blijktdatvariatiesinhetpeilbeheerkunnen
leidentotverschillendeontwikkelingsmogelijkheden,dievoor
natuurt.o.v.dehuidigesituatiepositieveruitwerken.
Deeffektenvanhettotnutoegehanteerdepeilbeheeropde
ontwikkelingsmogelijkhedenvoorfloraenfaunahebbenechter
geenrolgespeeldbijdebesluitvormingomtrenthet
lozingsprogrammavandeHaringvlietsluizen.
Hetlozingsprogramma [34]ismomenteelgebaseerdopde
volgendeoverwegingen:
-bestrijdingvandezout
indringingviadeNieuweWaterweg
-beheersingvandewaterstandinverbandmetscheepvaart
enveiligheid
-beperkingvandestroomsnelhedeninverbandmetdescheepvaartendeerosieindediverseriviertakken.
Ditlozingsprogrammaisinhoofdzaakalvoordeafsluiting
vanhetHaringvlietvastgesteldennadienslechtsinbeperkte
mategewijzigd.
Deveranderingindewaterhuishoudingnadeafsluitingvan
hetHaringvlietheeftverstrekkendegevolgengehadvoorde
natuurwaardeninHaringvliet,HollandsenDiepenBiesbosch.
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Totaandeafsluitingbestondereenzeerdynamischevenwicht
tussenopbouwenafbraak.Nadeafsluitingwordtinhet
Haringvlietgeensedimentvanuitzeemeeraangevoerdenals
gevolgvandesterkafgenomenstroomsnelhedenkomthet
-vervuilde-riviersedimentvoornamelijkindedieperegeulen
vanAmer,NieuweMerwedeenHollandschDieptotbezinking
(zie7.4).Hetgetijverschilisteruggebrachtvanca.2mtot
eenschijngetijvangemiddeld20-30cm,m.u.v.de
SliedrechtseBiesbosch (ca.70cm).
Hierdoorishetareaalvanbijlaagwaterdroogvallendslik
sterkafgenomen,hetgeendef
ourageermogelijknedenvoor
diversesteltlopersbeperktheeft.Hetgebiedkentmedeals
gevolgvanhetgehanteerdelozingsprogrammaonnatuurlijke
schommelingenvanextreemlaag-enhoogwater.Ditisniet
bevordelijkvoordeontwikkelingvaneenevenwichtig
ecosysteem.
Doorhetwegvallenvandegetijdebewegingkwameeneindeaan
devooreengetijdegebiedkarakteristiekeprocessenvan
aanslibbingvanplatenenoevers.Afbraakprocessen
overheersennu.Doorhetgeringeschijngetijisdeerosiezone
vanopdeoeverslaandegolvensterkverkleind.Ditleidttot
voortgaandeoeverafslagenverondieping,zie7.3.De
rietveldendievroegeronderinvloedvanhetwaterstonden,
liggennubovengemiddeldhoogwater.Ditheeftgeleidtot
verdrogingvanderietvelden,rijpingvandebodemende
ontwikkelingvanruigtevegetatie.
Eennieuweevenwichtssituatieheeftzichveelalnogniet
ingesteld.
7.3OEVERAFSIAG
Windengolveni.p.v.hetgetijzijnna1970debelangrijkste
beïnvloedendefaktorenopdemorfologievanoeversenplaten
geworden.LangsdeoeversvanHaringvliet,HollandschDiepen
Biesboschheeftzichopeenvastnivoeenafslagrand
ontwikkeld,omdatdegolvensteedsopdezelfdeplaats
aangrijpen.Deoeverafslagwordtdooreenaantalfaktoren
bepaald.InhetHaringvliet,HollandschDiependebrede
ondiepekrekenvandeBiesboschzijnwindgolvendebepalende
faktor.Dewindveroorzaaktnaastgolvenookeenbetrekkelijk
zwakkestrominginhetwater.Degezamenlijkewerkingvan
dezebeideinvloedenleidtineenondiepezoneonderde
waterspiegeltoteenlangdurigvoortgaandprocesvanafbraak,
overalwaardewaterbodemzichtotbinnendezezoneverheft.
Hetweggevoerdemateriaalwordtindieperwaterafgezet.
IndesmallerekrekenvandeBiesboschisdegemotoriseerde
recreatievaartdebelangrijksteveroorzakervande
erosieprocessen.Bijdezekrekenspeelthetprobleemvan
verondiepingnogmee.Hetgeërodeerdemateriaalwordtdoorde
lagestroomsnelheidnauwelijksafgevoerdenindekreekjes
zelfafgezet.Dezeverondiepingheeftdirektegevolgenvoor
debevaarbaarheidvaneenaantalmetnamesmallekreken.
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Deoeverafslagheeftertoegeleiddatdeoppervlakteaan
ondiepeoeverzone,slikken,lageenhogeoeverzonemet
bijbehorendebegroeiingenfunktiesvoorwatervogelssterkis
afgenomenennogsteedsafneemt.Veelalontbreekteen
geleidelijkeovergangtussenlandenwater,metde
bijbehorendegevarieerdeoevervegetatie.
EenaantalbuitendijksegebiedenlangsdeOudeMaasisnog
nietverdedigd.Deonverdedigdeoeverseroderensterk,iets
waarnaastdeafsluitingvanhetHaringvliet,vooralde
toenamevandescheepvaartenmetnamededuwvaartdebetaan
is.Hierdoorwordtdenogresterendekarakteristieke
vegetatiesteedsverderaangetast.
Alsergeenmaatregelengenomenworden,hetzijviaeen
aanpassingvanhetpeilbeheer,hetzijviaoeververdediging,
zullennoghonderdenhectaresbuitendijksgebiedverloren
gaan.
7.4VERVUILDEWATERBODEMENViATERKWAT.TTFTT
Detoenamevandesedimentatiena1970vanvervuild
rivierslibwordtveroorzaaktdooreenverstoringvanhet
evenwichttussenaan-enafvoervansedimentalsgevolgvan
eenveranderingvanhetstromingspatroon.Indehuidige
situatiehebbendeNieuweMerwedeendeAmerbuitende
vaargeuleennieuwevenwichtbereiktenwordthetmeesteslib
inhetHollandsenDiepafgezet.Hetslibisernstig
verontreinigdmetzwaremetalenenorganische
mikroverontreinigingen [35].Metdeopvullingvanhetbekken
verschuiftdegrenssteedsverdernaarhetwesten.
DewaterbodemvandeAfgedamdeMaasbestaatopenkele
plaatsenuiternstigverontreinigdsediment.
HetslibindeBiesboschiseveneensverontreinigd;van10
krekenisin1985dewaterbodembemonsterdenop1na
behoordenallemonsterstotklassedrie (oudeklasse-indeling
volgens [49]).In1987isdewaterbodemopgrotereschaal
bemonsterd [36].Deresultatengevenaandatdewaterbodem
overgrotedelenverontreinigdis,opmeerderelokaties
wordendetoetsingswaardenenzelfsdesignaleringswaarden
overschreden.
Voorwatbetreftdewaterkwaliteitvoldeedin1987geenvan
devierwaterenvooralleparametersvolledigaande
doelstellingbasiskwaliteit.
Intabel7.4awordteenoverzichtgegevenvande
belangrijksteprobleemparameters.
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Tabel7.4a :Toetsingvandewaterkwaliteit,gemetenin1987,
aandebasiskwaliteit[37]
-=voldoetnietaanbasiskwaliteit
+=voldoetwelaanbasiskwaliteit
?=nietgemeten

water
fosfaat (tot.F04)
sompesticiden
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Deeffektenvandeverontreinigdewaterbodeminkombinatie
metdevrijslechtewaterkwaliteitopdeontwikkelingvan
natuurwaardenisnognietduidelijk,omdatderelatietussen
dekompartimentenwaterbodem,oppervlaktewaterenorganismen
nogmaartendelebekendis.Erbestaanechterwelduidelijke
aanwijzingendathethogeverontreinigingsnivoeennadelige
invloedheeftopdeontwikkelingvanhetecosysteem.
Inverschillendeorganismenzijndeconcentratiesaanzware
metalenenorganischemikroverontreinigingerghoog.
EendoodaangetroffenAalscholveruitdeBiesbosch-kolonie
hadeenextreemhooggehaltepcb'sindelever.
IneierenvanindeBiesboschbroedendeFutenzijneveneens
hogepcb-concentratiesaangetroffen (inprep.).
Decadmium-concentratieinDriehoeksmosselenuithet
stroomgebiedvandeRijnwasin1985opallemonsterpunten
lagerdanin1979,behalveindemosselenverzameldinhet
HaringvlietterhoogtevandeHaringvliet-dam,inwelk
monstertevensdehoogsteconcentratiegemetenwerd.
JaarlijkswordendoorTNOinnovemberendecemberopdiverse
plaatseninhetstroomgebiedvanRijnenMaas
Driehoeksmosselenuitgehangen,verzameldeningevroreninhet
kadervanhetaktievebiomonitoringprogramma.Recentelijk
zijnn.a.v.eenextreemhooggehalteaancadmiumindeMaas
bijEysdeninnovember1988enkelemonstersuit1987en1988
geanalyseerd,alsmedeenkelemonstersvaninhetwild
verzameldeDriehoeksmosselen [58].Daaruitblijktdatin1987
en1988hetgehalteterhoogtevandeHaringvliet-damlager
lagdanin1985.Enkeleanderekonklusieszijn:deafnamevan
hetcadmium-gehalteinDriehoeksmosseleninhetHollandsen
Diep(Moerdijk/LageZwaluwe)enHaringvliet,welketot1985
iswaargenomen,heeftzichnuookinhetHaringvliet
voortgezet.InhetHollandsenDiepdaarentegenishet
cadmiumgehalte (m.n.vaninhetwildverzameldemosselen)in
1988verhoogdt.o.v.1985.Hierbijkangeenrelatiegelegd
wordenmetheteenmaligeextreemhogecadmium-gehaltebij
Eysden,omdatheteffektdaarvanstroomafwaartsvanGrave
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nietmeermerkbaarwas.Debio-accumulatievancadmiumdoor
DriehoeksmosselenindeMaasisrelatiefhoogt.o.v.deRijn
enhetMarkermeer.
Datdeverhoogdeconcentratiesmikroverontreinigingenin
Driehoeksmosselennietzondergevolgenblijven,blijktuit
eenoriënterendonderzoekaanKuif
eenden.Driehoeksmosselen
vormeneenbelangrijkevoedselbronvoorKuifeendenenandere
duikeenden.Kuifeendengevoednetmosselenuithet
Haringvlietvertoondeninvergelijkingmeteendendiegevoed
werdenmetschoneremosselenuithetMarkermeereenslechter
broedresultaat [39].HetbroedsuccesvandeAalscholversin
dekolonieindeDordtseBiesboschisbeduidendlagerdanin
kolonieseldersinhetlandentelaagomdekolonieinstand
tehouden.Dezekanalleeninstandblijvendoorvestiging
vanAalscholversuitanderekolonies [40,52,53],
Deconcentratiesaanzwaremetaleninenkeleplantensoorten
vanbuitendijksegebiedenlangshetHaringvlietenHollandsen
Diepzijnnoghogerdaninvergelijkbaresoortenvangorzen
langsdezwaarvervuildeWesterschelde[43].
Gelukkigisdelaatstejareneenlichteverbeteringvande
kwaliteitvanhetbodemsedimentgekonstateerd.Deze
verbeteringisechterverrevanvoldoendeomdewaterbodem
toteengezondeschakelinhetaquatischecosysteemtemaken.
ZelfsbijuitvoeringvanhetRijn-Aktie-Programmatot1995
(50%reduktievandelozingen,zie5.1.1)zaldewaterbodem
nietzoschoonwordendatdezezalvoldoenaande
basiskwaliteit [volgens29].Daarvoorisvooreenaantal
stoffenwaarschijnlijkeenreduktiemetminimaal90%vande
belastingalsgevolgvanlozingeninhetstroomgebiedvan
RijnénMaasnoodzakelijk.
DewaterbodemvandeOudeMaaswordtminderbelastroet
vervuildsediment,deOudeMaasisovereengrootdeelvan
hettrajekteeneroderenderivier.
DewaterbodemkwaliteitvandeAf
gedamdeMaasisvooral
afhankelijkvandekwaliteitvanhetMaasslib.Daarinisnog
wenigverbeteringtekonstateren.
InhetHaringvlietenHollandsenDiepisdeslechte
ontwikkelingvanhetecosysteemeenfaktordie
hoogstwaarschijnlijkdegeschiktheidvanhetgebiedvoor
watervogelsbeperkt.
Deconcentratiesaannutriënteninhetwaterzijnhoog.Toch
leidtditniettotalgenbloei.Opzichzelfisdituiteraard
geenprobleem,maarhetiswelkenmerkendvoordelage
produktiviteitvanhetsysteem.Degeringeverblijftijdenhet
doorzichtlijkenbepalendvoordegeringealgengroei.
Daarnaastkansedimentatievanalgeneenrolspelen[41].Ook
dewaterplantengroeiisveelgeringerdanopgrondvan
waterdiepte,substraatennutriëntenverwachtmagworden.De
eenzijdigevisstandvankarpersenbrasems,diedewaterbodem
omwoelen,kaneenoorzaakzijnvanhetontbrekenvan
waterplanten.Hetsysteemwordtzeeronevenwichtiggebruikt
doorwatervogels,wantdesoortendievoorhunvoedselvan
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hetwaterafhankelijkzijn,komenslechtsinrelatieflage
dichthedenvoor.
7.5RECREATIE
NadeafsluitingvanhetHaringvlietisdewaterrecreatiein
deBiesboschenophetHaringvlietenHollandsenDiepsterk
toegenomen.Plaatselijkisderecreatiedruknadeligvoorde
ontwikkelingvanoeversenvoorwatervogels.
HetintensievegebruikvandeBiesboschleidtnaast
oeverafslagtoteenverstoringvanbroedvogels.Soortenals
FuutenUsvogelzijnhierzeergevoeligvoor.
Eénvandeuitgangspuntenvanhetbeheers-eninrichtingsplan
voordeBiesboschinhetkadervanhetNationalePark,isdat
detotalegebruiksmogelijkhedenvandeBiesboschvoorde
(water)recreatieopminstenshetzelfdenivomoetenblijven
alsin1985.DerealisatievanhetAakvlaaiprojekt,een
grootschaligerecreatievoorzieningnettenoostenvande
eigenlijkeBiesbosch,isbedoeldcmderekreatiedrukin
anderedelenvandeBiesboschteverminderen.
Hetillegaalaanmerenlangskwetsbareoeversenbetreding,
ietsdatinalledriegebiedenspeelt,heefteennegatief
effektopdeoevervegetatieenveroorzaaktextraverstoring.
Surfersdienietgehinderdwordendooreengeringe
waterdiepte,kunnenoveralkomenenmakendaardanook
enthousiastgebruikvan.Hetzelfdegeldtvoorjet-skiërs.
OphetHaringvlietmaginprincipehetaantalligplaatsenmet
2800wordenuitgebreidt.o.v.1986 [20,21],Ditzalde
recreatiedrukwaarschijnlijkvergroten.
HetHaringvlietisindevierdenotaruimtelijkeordening
[24]opgenomenalsspeerpuntgebiedvoorwaterrecreatie.
OpdeAfgedamdeMaasiseveneenssprakevaneentoenamevan
dewaterrecreatie.Hierendaarwordtdeoevervegetatie
aangetastdoorindebegroeiingafmerendeboten.Hetisniet
goedbekendinhoeverrederekreatiedrukverstoringvan
(broed)vogelstotgevolgheeft [47].Doordeligplaatsente
concentrerenronddedorpenVeenenAalstwordtgetrachtde
rekreatieveontwikkelingenigszinstesturen.
Deopschepenaangebrachteantifoulings(anti-aangroeimiddelentegenalgengroei)hebbeneennegatiefeffektopde
waterkwaliteitindebuurtvanjachthavens,metnamedoorhet
vrijhogegehalteaanorgarotinverbirriingen.
7.6JACHTENIANDBOUW
Hetjachtseizoenlooptvoordemeestesoortenvandenazomer
toteindjanuari.Dejachtvindtplaatsvanafhetlandenhet
water,inallebeschrevengebieden.
Debejaagdevogelswordenopgejaagd,hetgeentevenstot
verstoringvananderevogelsleidt.Devogelsmijdende
jachtgebiedenengaanbinnendijksfourageren.Ditlevertsoms
klachtenopvandekantvandelandbouw.
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7.7KENNISVANDEAANWEZIGENATUURWAARDENENHETECOSYSTEEM
INHETALSEMEEN
Hoewelhetvrijzekerisdatopgrondvandebeschikbare
kennisdebetekenisvandebeschrevengebiedenuithet
oogpuntvannatuurenlandschapaanzienlijkis,maarnoglang
nietoptimaal,isdekennismetnameophetvlakvan
systeemkennis,vandemeestrelevanteprocessenendaarmee
vandeeffektenvanallerleibeheersmaatregelenophet
ecosysyteemalszodanignogbeperkt.
Voorwatbetrefthetgebruikvandegebiedendooravifauna
geldtdatvangeenenkelgebieddewintertellingenenbroedvogelinventarisatieskompleetzijn,indezomernauwelijks
geteldwordtendegrenzenvandetelgebiedennietaltijd
parallellopenmetdegrenzenvandegebieden.
Watbetreftdevegetatieisdesituatieietsbeter.Blijft
onverletdatdegebiedskennisnietoptimaalis.
Desamenhangtussendeverschillendeonderdelenvande
levensgemeenschappenisnogonvoldoendeduidelijk.Eris
weinigbekendoverdeessentiëleschakelsindevoedselketen,
metnameoverderolvanvissen.
Overdeprocessendiezichindeoeverzoneafspelenendie
bepalendzijnvoordeontwikkelingenterplaatseende
effektenvanbeheersmaatregelen,isnognietvoldoendekennis
aanwezig.Ookdeeffektenvandeindesystemenaanwezige
verontreinigingenzijnnietgoedbekend.
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HOOFDSTUK8 :GENOMENMAATREGELEN.LOPENDENVOORGENOMEN
ONDERZOEKTERBESCHERMINGVANWEI1ANDWAARDEN
Dathetmetdeontwikkelingvandenatuurwaardeninde
gebiedennietoptimaalgesteldis,zalduidelijkzijn.Indit
hoofdstukkomtaandeordewatRWSenandereinstantiesreeds
ondernomenhebben,teneindedewetlandwaardentebeschermen
danweltebevorderen.
8.1INTEftRATFRKTFIDS-ENBEHEERSPLANNEN
-IntegraalbeleidsplanvoorhetHaringvliet,HollandsenDiep
enBiesbosch (inkl.AmerenNieuweMerwede).
Inhetintegralebeleidsplan (zie5.1.2)zaleenkeuze
gemaaktwordenvoordemeestgewensteontwikkelingt.a.v.de
ekologischeenmenselijkegebruiksfunktiesvanhetgebieden
voorbenodigdemaatregelencmdezeterealiseren.Hetstreven
ishetplanmedio1991afteronden.
-Beheers-eninrichtingsplanNationaalParkdeBiesbosch
i.o.
HetOverlegorgaanNPdeBBi.o.heeftdetaakeenbeheers-en
inrichtingsplanvasttestellenvoorhetgebiedbinnende
begrenzingvanhetNationaalParki.o.RWS/ZHis
vertegenwoordigdinhetOverlegorgaanenindiverse
werkgroependiet.b.v.ditplanzijnopgericht.Hetbeheerseninrichtingsplanzalinhetnajaarvan1989vastgesteld
worden.Inhetplanzalwordeningegaanopdezoneringvan
recreatieennatuur,inrichtingsmaatregelen (recreatieve
voorzieningen,oeververdediging,baggerwerk)endegevolgen
vandehuidigeoverwegendslechtekwaliteitvande
waterbodem.
-DeoostelijkeoevervandeAf
gedamdeMaasisopgenomenin
hetinvoorbereidingzijndeUiterwaardenplanvandeprovincie
Gelderland.Ditplaniseenuitwerkingvandiverse
streekplanneninhetgelderserivierengebied.RWS/ZHis
zijdelingsbetrokkenbijditplan.
-VoordeHollandscheIJsselwordteenintegraal
saneringsplanopgesteld,waarbijookRWS/ZHbetrokkenis.
Voordeoverigewaterenindenoordrandvanhetbeheersgebied
vanFWS/ZHstaannoggeenkonkretebeleids-enbeheersplannen
opstapel.
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8.2 PEUWHKKM
Naardegevolgenvaneenveranderinginhetpeilbeheerzijn
diverseonderzoekenuitgevoerd.HetWaterloopkundig
Laboratoriumheefti.s.m.RWSeenvoorstudieverrichtnaar
hetgebruikvandeHaringvlietsluizenalsstormvloedkeringen
degevolgenvoorbodemontwikkeling,waterkwaliteitenhet
ecosysteem[30].
BureauEcolandheeftinopdrachtvanRWS/BEReenonderzoek
uitgevoerdnaardeontwikkelingvandevogelstandinhet
HaringvlietenHollandsenDiepindeperiode'72-'84ende
invloedvanhetpeilbeheeropwatervogels [10].Hetonderzoek
heeftgeresulteerdineenvoorlopigpeiladvies (zie6.2).Een
soortgelijkonderzoekisuitgevoerdm.b.t.deontwikkeling
vandevegetatie [12].Medenaaraanleidinghiervanwerktde
KatholiekeUniversiteitNijmegenaanecohydrologische
modelleringvoordevegetatievandebuitendijksegebieden
langshetHaringvliet,HollandsenDiep,deBiesboschende
OudeMaas.Devegetatie-ontwikkelinginrelatietot
milieufaktoren,metdenadrukopdewaterhuishouding,staat
hierbijcentraal.Hetonderzoekisgestartinhetnajaarvan
1988.InhetkadervanhetintegralebeleidsplanHV/HD/BB
(zie8.1)zalwordeningegaanopeeneventueleaanpassingvan
hetpeilbeheer.

8.3OEVERVERDEDIGING
RWS/ZHparticipeertinhetProjektMilieuvriendelijkeOevers,
waarinzowelaanlegalsonderhoudvanoeververdedigingenoeversaanbodkomt.Hetprojektistotnutoe
gerichtopinformatie-uitwisselingencoördinatiem.b.t
hetrealiserenvanmilieuvriendelijkeoevers.
Inhetbenedenrivierengebied isopeenaantalplaatsen
geëxperimenteerdmetkonstrukties,dieeennatuurlijke
oeverzonebevorderen.Achtereenvolgenszalvandediverse
gebiedendestandvanzakenm.b.t.oeververdedigingaanbod
komen.
BIESBOSCH
DeWerkgroepOeversBiesbosch,ingesteldopverzoekvande
consulentNatuur-Milieu-enFaunabeheervandeprovincie
Noord-Brabantenmetdeelnamevanuito.a.RWS/ZH,heeftde
matevanoeverafslagendenoodzaaktotbaggereninverband
metverondiepinginkaartgebracht[42]. Naaraanleidingvan
dezerapportageheefthetOverlegorgaanNationaalParkde
Biesboschi.o.deprojektgroep"oeverafslagen
oeververdediging11ingesteld.Deprojektgroepheeftvervolgens
vooreenaantalurgentelokatiesvoorstellenvoor
proefkonstruktiesuitgewerkt[54].
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HetaanpakkenvandeoevererosieindeBiesboschbevindtzich
noginhetvoorbereidendestadium.
HARINGVLIETENHOLLANDSCHDIEP
In1983isovereengekomendatdeministeriesvanlandbouwen
VisserijenVerkeerenWaterstaatiederdehelftvande
kostendiezijngemoeidmetdeaanlegvanoeververdedigingen
vandebuitendijksegebiedenzullendragen.Inonderling
overlegiseenprioriteitsvolgordevoordebetrokken
deelgebiedenvastgesteld,ziefig.8.3a
Omdekonstruktiestekunnenevalueren,loopteenmeerjarig
evaluatie-onderzoekbijdeKorendijkscheenBeningerSlikken,
waarbijzowelmilieu-alsciviel-technischeaspektenaanbod
komen.Totnutoezijnderesultatenpositief.
DaarnaastisRWS/DBW-RIZAbezigmeteenonderzoeknaarde
vestigings-engroeiplaatseisenvanbiezen,ominhetkader
vanherstelvandeoeverzoneuitsprakentekunnendoenover
demaatregelendienodigzijncmdebiezenweerdeeltelaten
uitmakenvandeoeverzone [50,51].Eenvergelijkbaar
onderzoekmetandereoeverplantenisgestartinhetnajaar
van1988.

OUDEMAAS
Inhetverledenzijndiversebuitendijksegebiedend.m.v.
(voor)oeververdedigingenstrekdammenverdedigd.Tenbehoeve
vanhetonderzoeknaardeeffektenvan6-baksduwvaartopde
oeversisdeerosievanderesterende,onverdedigdeoeversin
kaartgebracht.
DeMeetkundigeDienstheeftin1988eendeelvande
oevervegetatiegeïnventariseerd,teneindedeinhetverleden
aangebrachtekonstruktiesteevalueren.
Nadeafrondingvandebesluitvormingoverdebochtvan
Heerjansdamzalinhetkadervandebochtverbeteringdeoever
vandeGeertruida-Agathapolder,eengrasgorsengriend,
hoogstwaarschijnlijkverdedigdworden.
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FIGUUR8.3.a

Programmavanoeververdediginginhet
HaringvlietenHollandsenDiep.
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8.4VERVUILDEWATERBODEMENWATERKWALITEIT
-RWS/ZHheeftopuitgebreideschaaldewaterbodeminhet
benedenrivierengebiedbemonsterdendeverontreinigingsgraadbepaald [o.a.35, 36].
-TNOheeftonderzoekgedaannaarderelatietussende
kwaliteitvanhetvoedselenhetbroedsuooesvankuifeenden[39].
-Inhetvoorjaarvan1987isgestartmeteenonderzoekaan
deAalscholverkolonieindeBiesbosch,inopdrachtvan
RWS/ZH.Hetonderzoekrichtzichophetbroedsuccesvande
Aalscholvers,hetfourageergebiedenderelatietussen
beide,metnamevoorwatbetreftdeeffektenvandeopname
vanmikroverontreinigingenviahetvoedsel [40,52, 53].
Hetonderzoekisin1988uitgebreidnaarandere
aalscholverkolonies,ondercoördinatievanRWS/DBW-RIZAen
wordtin1989voortgezet.
-AlsvervolgophetgenoemdeTNO-onderzoek,zijnvaneen
aantalkuifeendenenfutenuitdeBiesboscheierenverzameld,diegeanalyseerdwordenoppcb's.Ookbijditonderzoekstaandeeffektenvanmikroverontreinigingenop
broedsuccescentraal (inprep.).
-In1989isinopdrachtvanRWS/ZHeenverkennendveldonderzoekuitgevoerdaanFuten (viseters)enMeerkoeten (plantenetersen/ofbodemfauna-insekteneters),methetdoelte
tebekijkenofereenrelatiebestaattussenhetverontreinigingsnivoenhetbroedprocesvandezesoorten,alsmedeof
relatiefmakkelijkinhetveldmeetbareeffektparameters
vastgesteldkunnenworden.
-InopdrachtvanRWS/BERheeftdeVrijeUniversiteitte
Amsterdameenstudieuitgevoerdnaardeopnamevan
(an)organischemikroverontreinigingendoorvegetatievan
buitendijksegebiedenlangshetHaringvlietenHollandsen
Diep [43,44].In1988isinopdrachtvanRWS/DBW-RIZAen
BER/ZHeenvervolgonderzoekgestartindeBiesboschnaarde
opnamevanzwaremetalenindevegetatieenderelatiemet
processenindebodem,o.a.alsgevolgvancverstromingen
belastingmetverontreinigdsediment.
-BijFWS/ZH,DBWenhetWaterloopkundigLaboratoriumlopen
diverseandereonderzoekenophetgebiedvande
waterbodemproblematiek.
-Inhet'Beleidsplanverwerkingbaggerspecievoor
demiddellangetermijn'zaleenbestuurlijkgeïntegreerde
enmilieuhygiënischverantwoordeaanpakvandeproblematiek
indebetreffenderegiocentraalstaan.DeMER-procedure
tenbehoevevandezeplanvormingzaleind1989vanstart
gaan.
-RWS/ZHgeeftinhaarbeheersgebieduitwerkingaande
regionaleuitvoeringvanhetRijn-Aktie-Programma.
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-Indegenoemderapportenoveravifaunaenvegetatieversus
peilbeheer (8.2)zijntevensdemeestebeschikbaregegevens
overhetHaringvlietenHollandsenDiepopeenrijgezet.
-InopdrachtvanRWS/ZHiseenliteratuurzoeksysteemeneen
bestandvanallerelevanteliteratuurt.a.v.ekologiein
hetbenedenrivierengebiedopgezet.Naasteenoverzichtvan
watreedsbekendis,zaldattevensuitsluitselgevenover
delakunesinkennis.
-Demeetdienstisbezigmeteenonderzoeknaarhetgebruik
vanhetbenedenrivierengebiedalsslaapplaatsdoor
vogels.
-InsamenwerkingmetStaatsbosbeheerenNatuur-Milieu-en
Faunabeheer/Zuid-Hollandwordendemaandelijkse
vogeltellingenvanafdebootindewintermaanden,
uitgebreidtotjaartellingen.Voortaanzullendeaanwezige
vogelselkemaandgeteldworden.Ditzaleenbeterinzicht
verschaffenindefunktievanhetbenedenrivierengebied
voorwatervogels.DeAf
gedamdeMaaswordtmaandelijks
getelddoordemeetdienst.Tevensvindtoverlegplaatsover
broedvogeltellingen.
-Voorhetbenedenrivierengebiedzijntweeelkaaraanvullende
typologiënvandeoeverzoneopgesteld [45,46].In1989
zullenbeidentotééntypologiegesmeedworden.Vervolgens
zaldetypologieopeendeelvandeoeversuitgetest
worden.Detypologieiseensnellemethodeomdeoeversin
kaarttebrengenenkandaarombruikbaarzijnbijhet
opstellenvanbeleidsplannen,rivierbeheersplannenetc.
-Naaranalogievandewaterkwaliteitsmeetnettenisin
opdrachtvanRWS (DWW,DBW-RIZA,RD-Gld,RD-Limburgen
RD-ZH)eenproefmeetnet 'Ecologischmeetnetvoordeoevers
vandegroterivieren7ontworpen.Deecologische
ontwikkelingvandeoeverzoneinkombinatiemetbeïnvloedendefaktorenzalineersteinstantiegedurende5jaren
gevolgdworden.
-InopdrachtvanRWS/ZHheefteeninventarisatieplaatsgevondenvandebeschikbareekologischegegevensoverde
Af
gedamdeMaas[47].
-InhetkadervanhetprojektEcologischHerstelRijn
(onderdeelvanRAP)heeftRWS (DBW-RIZAenZH)het
initiatiefgenomentoteenonderzoeknaardevismigratiemogelijkhedeninhetbenedenrivierengebied.Hetstrevenis
hetprojektin1989uittevoeren,i.s.m.hetministerie
vanLandbouwenVisserij.Hetprojektzaluitmondeninaanbevelingenterverbeteringvandeuitwisselingsmogelijkhedenvoorvissentussenhetzouteenzoetewater,waarbij
depassagemogelijknedenbijdeHaringvlietsluizeneen
belangrijkaandachtspuntzullenzijn.

-59-

Inhetkadervandederdenotawaterhuishoudingwordto.a.
aandachtbesteedaandediverseontwikkelingsmogelijkheden
vandenatuurfunktiesendewaterbodeminhetbenedenrivierengebied,alsmedeaanmogelijkeinrichtingsmaatregelen [31,32, 57].
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HOOFDSTUK9 ;MOGELIJKHEDENVOORRWSTERVERGROTINGVANDE
WETLANDWAARDEN

Totnutoehébbendegenatenmaatregelennognietgeleidtot
hetopheffenvanalleproblemenenhetrealiserenvande
meestoptimalewetlandwaarden.Zowelopdekortealsde
langeretermijnzijnvoorRWSverderemogelijkhedenaanwezig
cmhieroppositieveinvloeduitteoefenen.Indithoofdstuk
wordtaangegevenwelkemaatregelenRWS/ZHvoorogenstaan.
9.1EELEIDS-ENBfcHEERSPIANNENf
Naasteenbeleidsplanvoordezuidrandvanhetnoordelijk
deltabekkenkanookvoordeanderegebiedeneendergelijk
planwordenopgesteld.Uithetoogpuntvanwetlandbeheerligt
deprioriteitbijdeOudeMaasendeAf
gedamdeMaas.
Hetbeleidsplanvoordezuidrandzalzichmederichtenopde
optimaliseringvanwetlandwaarden.Belangrijkefaktorenzijn
inditverbandpeilbeheer (zie9.2)enwater/bodemkwaliteit
(zie9.4).Ookinhetbeheers-eninrichtingsplanvoorde
BiesboschzaldoorRWSaandachtvoorwetlandwaarden
gestimuleerdworden.
Indeloopvan1989zaldeWetopdeWaterhuishoudingvan
krachtworden,waarino.a.hetopstellenvanplannenm.b.t.
dewaterhuishoudinggeregeldwordt.Dederdenota
waterhuishoudingdiein1989zalverschijnenzalde
hoofdlijnenaangevenvanhett.a.v.dewaterhuishoudingte
voerenbeleid.Vervolgenszaleenbeheersplanvoorde
rijkswaterenopgesteldworden.Inhetbeheersplanzal
aandachtbesteedwordenaano.a.hetprogrammavan
maatregelenenvoorzieningendiemethetoogopde
beschermingvanhetmilieunodigzijn[48].
Bijdedaadwerkelijkeinvullingvanintegraalwaterbeheeren
dewatersysteem-benadering,waarinwetlandwaardentevenseen
rolspelen,ishetzaakdatdeinstantiesdieinvloedhebben
ophetgebruikendeontwikkelingenvandewaterenende
daaraangrenzendegebieden,dehunterbeschikkingstaande
middelengecoördineerdinzetten.
Totnutoevindtvoordemeestegrotewaterendeopstelling
vanintegralebeleidsplannenplaatsinafstemmingop
ruimtelijkeplannen.Dekoördinerendeinstantieisdaaromin
demeestegevallendeprovincie,dieviahetstreekplan
verantwoordelijkisvoorderuimtelijkeinvullingvanhet
regionalebeleid.
RWS/ZHzalbijhetopstellenvandeontwikkelingsschetsvoor
hetrivierengebied [24,56]eenpositievebijdrageleveren.
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9.2FEIIWHKKk
Eerderisalgeblekendathetpeilbeheereensleutelrol
vervultbijdeontwikkelingvanwetlandwaarden.Binnende
DirektieZuid-Hollandzalbekekenwordenhoede
waterbeweging,i.e.hetpeilbeheer,geoptimaliseerdkan
worden.Daarbijzalo.a.aandeordekomen:
-getijvariatiesversusaantallozingsperiodesperdag
-hetvaststellenvansysteemkenmerkenafhankelijkvan
deverschillendelozingsprograiimas'
-deeffèktenvandezesysteemkenmerkenopdeomgeving
-dedefiniëringvanalternatieven
-hetvaststellenvaneenbreedafgewogenlozingsprogramma,
naeengeëigendeprocedure
-efficiencylozingsprogramma,automatisering
-evaluatievanalternatiefpeilbeheer
Uithetoogpuntvanwetlandbeheerzalhetonderzoeknaarhet
ecologischgezienzoverantwoordmogelijkepeilbeheerworden
voortgezet.Deresultatenhiervanzullenmeegenomenwordenin
debij9.1genoemdebeleids-eninrichtingsplannen,inde
vormvanalternatievenvoorpeilbeheerenlozingsprograimias.
'
Dediversemogelijkhedenzullenwordengetoetstaande
effektenopdeoverigehuidigeentoekomstigefunktiesvande
gebieden.Alseersteaanzetzalhetin6.2.2geschetste
peilbeheer-advies (variantBER-nul+)doorgerekendwordenop
konsekwentiesvoorvegetatie-ontwikkeling,scheepvaart,
veiligheid,kwaliteitvanwaterenwaterbodem,morfologische
ontwikkeling,zoutindringingeneenrationeelbeheeropde
sluizenzelf.SpecifiekvoordeBiesboschzalinoverlegmet
deterreinbeheerdersgestimuleerdwordendatdegrasgorzenin
najaarenwinterpias-drasgezetworden,voorzoverditniet
gekoppeldisaanhetlozingsprogrammavandeharingvlietsluizen.

9 . 3 OEVERINRICHTING, OEVERBEHEER EN NAmJRQNTWTKKKT.TNft

9.3.1OEVERINRICHTING
Oeverinrichtingzalafgestemdwordenopdefunktievande
oeverenhetaangrenzendewater;eenmultifunktionele,
milieuvriendelijkei.p.v.eenstriktciviel-technische
aanpak.RWS/ZHzalmedeinhetkadervanhetProjektMilieuvriendelijkeOeversFMDdoorgaanmetdeontwikkelingvan
milieuvriendelijkeoeververdedigingsmethoden.Doordeaanleg
vaneenmilieuvriendelijkeoeververdedigingkanhetproces
vanoeverafslageenhaltwordentoegeroepenenkunnende
verlorengeganenatuurwaardensomshersteldworden.Inhet
HaringvlietenHollandsenDiepisdefinancieringvanhet
oeververdedigingsprogrammatot1992opgenomeninde
meerjarenramingen.Indederdenotawaterhuishouding
(ontwerp-beleidsvoornemen[57])isopgenomendatde
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restenendeonverdedigdeoeverslangshetHaringvliet,
HollandsenDiep,BiesboschenOudeMaastot1995overeen
lengtevanca45kmverdedigdzullenworden,afhankelijkvan
hetbeschikbaarkomenvandebenodigdefinanciëlemiddelen.
RWSzaldoorgaanmethetleverenvaneenbijdrageaande
plannenvooroeververdedigingindeBiesboschbinnende
werkzaamhedeninhetkadervanhetbeheers-en
inrichtingsplanvoorhetNationalePark.
Bijdeuitvoeringvanverbeteringswerkenzoalsbijvoorbeeld
rivieraanpassingent.b.v.descheepvaart (BochtHeerjansdam
indeOudeMaas)zullenlangsdeoevergelegennatuurgebieden
oppassendewijzewordenbeschermd.Bijonverhooptenadelige
effektenopdeoeveralsgevolgvandeinvoeringvande
zesbaksduwvaartzullenkompenserendemaatregelenworden
genomen.

9.3.2ONDERHOUDAANOEVERSENWATERKERINGEN
Eenbelangrijkdeelvandewerkzaamhedenindewaterenonder
beheervanRWS/Zuid-Hollandheefttemakenmethetonderhoud
aandevaarwegenenaandeoevers.
Bijgrootonderhoudofherstelwerkzaamhedenzullende
natuurlijkepotentiesvandeoeverwaarmogelijkmeegenomen
worden.Bijhetonderhoudzaltevensaandachtgeschonken
wordenaanhetontwikkelenvaneennatuurlijke(r)oeverzone
ofhetcreërenvanmogelijkhedenvoorvogelsen
oevervegetatie.Ditkaneenpositievebijdrageleverenaan
hetstimulerenvanwetlandwaarden.Eeneersteaanzethiertoe
isreedsgegevenbijhetherstelvaneenkribindeNieuwe
MerwedeeneenstukgestrekteoeverlangsdeBergscheMaas,
waargeëxperimenteerdwordtmeteenkembinatievan
stortsteen,rietzodenenwilgenhout.Dergelijkeexperimentele
onderhoudsprojektenzullenookeldersinhet
benedenrivierengebiedgestimuleerdworden.
HetopstellenvanonderhoudsplannenzalbijEWS/ZHverder
gestaltekrijgen.De (landschaps)ecologischewaardenvande
bijRWSinbeheerzijndeoeverszullenindezeplannen
opgenomenenstruktureelmeegenomenwordenbijhetonderhoud.

9 . 3 . 3 NATiïïiRnmwryCTT.TNir;
HetministerievanlandbouwenVisserijheeftbekendgemaakt
datineenaantalexperimentenopstaatseigendommenen
terreinenvanpartikuliereterreinbeherendenatuurbeschermingsinstantiesdekansenopnatuurontwikkelinglangsde
groterivierenzullenwordenonderzocht.Hetgaathierbijom
hettotontwikkelinglatenkomenvanmeermetdenatuurlijke
rivierdynamieksamenhangendeecosystemen[19].
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Dezeaktiviteitenwordeninhetkadervanhetprojekt
'ratuurontwikkelinguiterwaarden'vanhetNatuurbeleidsplan
[56]voortgezet.RWS/ZHzalinoverlegmethetministerievan
LandbouwenVisserijbezienofhetmogelijkisuiterwaarden
langsdeAf
gedamdeMaasoflangsandereriviertakkeninhet
beheersgebiedinditprojekttebetrekken.
Bijuittevoeren (grootschalige)werkenzullensteedsde
mogelijkhedenvoornatuurbouwwordennagegaanenzomogelijk
gekonkretiseerd.
Mogelijkhedenvoorinrichtingsmaatregelenopdemiddellange
termijn (ca.15jaar)hebbennietspecifiekbetrekkingde
uitvoeringvanhetwetlandbeleid.Dezemaatregelenzullen
nadergekonkretiseerdwordeninhetkadervanderegionale
uitwerkingvandederdenotawaterhuishouding,devierdenota
ruimtelijkeordening,hetnatuurbeleidsplan,Ekologisch
HerstelRijn (deelprojektRAP)enviahetintegrale
beleidsplanHaringvliet/HollanschDiep/Biebosch.Konkrete
mogelijkhedenvoorRWS/ZHopkortetermijnzijn:deafwerking
vanterreinen (DalemseGatenevt.anderevoormalige
speciedepots),aanplantvanbiezenineenkribvaklangsde
NieuweMerwedeeneenekologischeonderbouwingenuitvoering
vanhetoever-engroenbeheer.

9.4VERVUILDEWATERBODEMENWATERKWAT.TTRTT
Rijkswaterstaatisalsvaarweg-enwaterkwaliteitsbeheerder
belastmetdezorgvoordekwaliteitvandewaterbodemenhet
water.GedeeltenvandewaterbodemsvandeNieuweMerwede,de
Amer,hetoostelijkdeelvanhetHollandsenDiep,de
Biesbosch,deAf
gedamdeMaasendebodemsvandiverse
lokatieslangshetHaringvlietenhetHollandsenDiepzijn
opgenomeninhetSaneringsprogrammaWaterbodemRijkswateren
1990-2000[55].Gedurendedeplanperiodezalnaderonderzoek
plaatsvinden,evt.gevolgddoorsaneringsonderzoeken
saneringvandewaterbodems (ziebijlage9.4a).Defasering
indeaanpakkomtovereenmetdievandeterrestrische
bodemsaneringen.Inhetnaderonderzoekzalaandachtbesteed
wordenaanaard,omvangenconcentratievande
verontreinigendestoffen,deverspreiding(skans)vande
verontreinigingenderisiko'svoorvolksgezondheiden
milieu.Indienderesultatenhiervandaartoeaanleiding
geven,zalsaneringsonderzoekendaarnaeventueelsanering
plaatsvinden.Inhetsaneringsonderzoekzullenaangaandede
saneringsoplossingverschillendealternatievenmetelkaar
vergelekenworden.Dekwantificeringvanekologischeeffekten
zaldaarbijeenbelangrijkerolspelen.Saneringzelfispas
voorzienwanneerdelokalelozingengesaneerdzijn,enhet
aangevoerdeslibinhetwatervanvoldoendekwaliteitis.In
samenhangmethetsaneringsprogrammazalhetonderzoeknaar
degevolgenvandevervuildewaterbodemophetecosysteem
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hogeprioriteitkrijgen.Dekostenverbandhoudendmetde
saneringzijnnognietinderijksbegrotingopgenomenennog
onderwerpvandiskussieinhetkadervanhetNationaal
MilieubeleidsplanendeDerdeNotaWaterhuishouding.RWS/ZH
zaluitvoeringgevenaanderegionaleuitvoeringvanhet
saneringsprogrammaindebetreffenderijkwateren,afhankelijk
vanhetbeschikbaarkomenvandebenodigdefinanciële
middelen.
Insamenhangmetdesaneringvandewaterbodemzalbinnen
RWS/ZHhogeprioriteitgegevenwordenaanhet'Beleidsplan
verwerkingbaggerspecievoordemiddellangetermijn'.
Deuitvoeringvansaneringvanlozingeninhetkadervanhet
Rijn-Aktie-Programma,heteffektopdekwaliteitvanwateren
waterbodemendehaalbaarheidvaneenverdergaandereduktie
vandeverontreinigingslastzalnaderuitgewerktworden.Het
isnoodzakelijkdatookvoorhetstroomgebiedvandeMaaseen
saneringsplanwordtopgesteld,conformhetRAP.RWSzal
hierineenstimulerenderolvervullen.
Daarnaastzullenookvoorlichtingenhandhavingbijdragenaan
hetterugdringenvandeimmissievanverontreinigendestoffen
inhetbeheersgebiedzelf.
Devervuilingvanuitbovenstroomsgelegengebiedenkanalleen
via (internationaal)overlegteruggedrongenworden.
Dezeinspanningentesamenzullenmoetenresulterenineen
verbeteringvandekwaliteitvanwaterenwaterbodem.

9.5REKREATIE
Recreatievaltbinnenderijksoverheidbeleidsmatigonderhet
ministerievanlandbouwenVisserij.RWSisechternauw
betrokkenbijdeafwikkelingvanderecreatievaartenbijhet
recreatiefmedegebruikvanwaterstaatsobjekten.
Inhetkadervanhetbeleidsplanvoordezuidrandvanhet
NoordelijkDeltabekkenenhetbeheers-eninrichtingsplan
voordeBiesboschzalnaareenevenwichtigezoneringworden
gestreefd.
9.6JACHT
Hoedejachtgeregeldwordtiseenzaakvandeeigenaar/
pachter(vaakDienstderDomeinen),degenediehetjachtrecht
huurtenhetconsulentschapNatuur-Milieu-enFaunabeheervan
hetministerievanlandbouwenVisserij.
Alleenindienwaterstaatsbelangenschadelijdendoorde
jacht,heeftRWSinvloedopderegelingvandejachtopen
aanhetwater.Ditisslechtszeerzeldenhetgeval.
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Hetlopendeonderzoeksprogrammazalwordenvoortgezet.
Medenaaraanleidingvanderesultatenvandeinventarisatie
vanbeschikbareekologischeliteratuurendeeventuele
lakunesinkennis,zalbekekenwordenofnader
inventariserendonderzoekgewenstis.
VoordeAfgedamdeMaasiseeninventarisatievandekennis
overaanwezigevegetatie,(avi)faunaendeabiotische
uitgangssituatieuitgevoerd[47].
In1989zalgestartwordenmetdeeenstudienaarde
toepassingsmogelijkhedenvooreengeografisch
informatiesysteem,waarindebeschikbaregegevensvande
gebiedenopeenduidigewijzeopgeslagenengekombineerd
kunnenworden.Ondiepegebiedenhebbeneenbelangrijkaandeel
indeontwikkelingvannatuurwaarden.Omdatdeliggingen
groottevoorhetmerendeelnietgoedbekendis,zullendeze
gebiedenmetprioriteitopgenomenwordeninde
roeetprogramma's.

-66-

9 . 8 SAMENVATTING VAN MOGELUKP MAATRTCFTFKT

KonkluderendkanvastgesteldwordendatFWS/ZH,
roerendeels
in
samenwerkingmetandereinstanties,nogvelemogelijkheden
heeftomviabeleids-enbeheersmaatregeleninvullingte
gevenaanhet'verstandiggebruik'vandediversewetlands.
Inonderstaandoverzichtwordendemogelijkemaatregelenvoor
deperiodetot1995uitdevoorgaandeparagrafenkort
samengevat.

Overzichtvanmogelijkemaatregelenvoordeperiodetot1995
-Integraalbeleidsplanvoordezuidrandvanhetnoordelijk
deltabekken
-Beheers-eninrichtingsplanNationaalParkdeBiesbosch
i.o.
-IntegraalbeleidsplanOudeMaas
-IntegraalbeleidsplanAfgedamdeMaas
-Beheersplanrijkswateren
-Ontwikkelingsschetsrivierengebied
-IntegralestudiepeilbeheerHaringvlietsluizen,inkl.
variantBER-nul+
-Naderonderzoekensaneringsonderzoekwaterbodemsinkl.
ekotoxikologischonderzoek
-Voortzettingopbouwgebieds-ensysteemkennisop
ekologischgebied (inrelatietotheteffektvan
beheersmaatregelenophetecosysteem)
-Bestuurlijkgeïntegreerdeenmilieuhygiënischverantwoorde
planmatigeaanpakvoordeverwerkingvanverontreinigde
baggerspecievoordemiddellangetermijn.
- U i t v o e r i n g Rijn-Aktie-Programma
- O p s t e l l e n Maas-Aktie-Progranima
-Ontwerpenaanlegmilieuvriendelijkeoeververdediging
langsHaringvliet,HollandsenDiep,BiesboschenOudeMaas
-Opstellenonderhoudsplannenoevers
-Experimenterenmetnatuurvriendelijkoeveronderhoud
-Projekt'Natuurontwikkelinguiterwaarden'
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HOOFDSTUK m ; MfY^T.T.TKHEDEN VQQP. &aNMRTr>TNn OP TO T.T.TRT VAN
WETIANDS VAN INTERNATTONATE BETEKENIS

DelijndiedeministervanlandbouwenVisserijvolgt,is
datvoordattotaanmeldingwordtovergegaan,eerst
bestuurlijkeduidelijkheidmoetbestaanovereengebied.Dit
isvoorgeenvandeviergebiedenintotaalhetgeval.Wel
wordtdezuidrandvanhetbenedenrivierengebiedbeschouwdals
eengebiedwaardenadrukopdemilieufunktiemoetliggen
[26,27]. Geziendezebeleidsuitspraakengezienhetfeitdat
voordelenvandediversegebiedenwelovereenstemming
bereiktis,liggenerwelmogelijkhedencminelkgeval
enkeledeelgebiedenaantemelden.
Dezemogelijkhedenzullenpergebiedbesprokenworden.
Biesbosch
InhetMeerjarenprogrammaNatuur-enLandschapsbehoud'86-'90
overweegtdeministervanLandbouwenVisserijtebezienof
naastdereedsaangemeldeZuidwaardoverigedelenvande
Biesboscheveneensaangemeldkunnenworden.
Doordevoorlopigezoneringendedoelstellingverbondenaan
destatus'NationaalParki.o.'isdeBiesboschalenigszins
beschermd.WanneerhetOverlegorgaanNationaalParkde
Biesboschi.o.hetbeheers-eninrichtingsplanheeft
vastgesteld,inklusiefdezoneringtussennatuur-en
rekreatiegebieden,kannaderbekekenwordenofaanmeldingvan
derestvandeBiesboschgewenstis,medegeziende
aanduidingalskerngebiedindeekologischehoofdstruktuurin
hetNatuurbeleidsplan.
Haringvlietincl.SpuimondenHollandsenDiep
VanuitFWS/ZHbestaatergeenbezwaardiedelendiereeds
onderdenatuurbeschermingswetgebrachtzijn,aantemelden
(ziefig.10a,kaartachterin).Omdatondiepwatervoor
vegetatieenvogelsvangrootbelangis,kandegrenshet
bestegetrokkenwordenbijeenwaterdieptevanongeveer1
meterbenedendegemiddeldelaagwaterlijn,dwzopNAP-1.0m.
Dezedieptelijnkomtovereenmetdeliggingvandegrensvan
debeschermdestaatsnatuurmonumenten (ziefig10a).Voorwat
betreftdeoverigedelenligtaanmeldingopditmomentniet
voordehand.Nadevaststellingvanhetintegrale
beleidsplanvoordezuidrandvanhetNoordelijkDeltabekken
zalduidelijkzijnofanderedelenvanhetgebiedeveneens
vooraanmeldinginaanmerkingkomen.
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OudeMaas
Hetbelangvandezeriviertakligtvooralindeuniekewaarde
diehetgebiedlandschappelijkgezienheeft.Ditbetekentdat
derivieralsééngeheelbenaderddientteworden.Aanmelding
vanafzonderlijkebuitendijksegebiedendiereedsals
natuurgebiedbeheerdworden,levertopzichgeenbezwaarop,
maarlijktopditmomentweinigzinvol.Waarschijnlijkzal
ookhiernaheteventueelopstellenvaneenintegraal
beleids-enbeheersplanduidelijkzijnofdelenvanhet
gebiedinaanmerkingkomenvooraanmelding.Metnamede
rivierwaartsebegrenzingzali.v.m.deheersende
scheepvaart-belangeneenpuntvandiskussiezijn.
Af
gedamdeMaas
VoordezeriviertakgeldtnetalsvoordeOudeMaasdatinde
huidigesituatiedebenodigdebestuurlijkeovereenstemming
ontbreektcmtotaanmeldingvan (delenvan)hetgebiedover
tegaan.Mogelijkkanookhiereenintegraalbeleids-en
beheersplanuitkomstbieden.
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SAMENVATTING
In1971werdinRamsar (Iran)deWetlarxJsconventieofde
Overeenkomstinzakewatergebiedenvaninternationale
betekenis,inbijzonderalsverblijfplaatsvoorwatervogels,
opgesteld.Deovereenkomsttradin1975inwerking [1].De
ratif
ikatievandeWetlandsoonventiedoorNederlandvond
plaatsin1980[2].
IndeWetlandsoonventiewordthetbegrip'wetland'omschreven
als'moerassen,vennen,veenofwatergebieden,ofdezenu
zijnnatuurlijkofkunstmatig,blijvendoftijdelijk,met
stilstaandofstromendwater,zoet,brakofzouteneveneens
gebiedenmetzeewaterwaarvandedieptebijlaagwaterniet
meerisdan6meter'.Deconventiesteltdebeschermingvan
wetlandgebiedenalsbiotoop (leefgebiedvoororganismen)
centraal.
IndezenotageeftRijkswaterstaat/DirectieZuid-Hollandeen
overzichtvanhetwetlandbeleiden-beheerineenaantal
wetlands,gelegeninhaarbeheersgebied.Dezeregionalenota
maaktdeeluitvaneendoorRijkswaterstaatuitgevoerd
landelijkprojekt"Wetlandbeleidenhetbeheervan
rijkswateren11.Denadrukligtopeenopwetlandwaarden
afgestemdbeheerendemogelijkhedenvooraanmeldingopde
lijstvanWetlandsvaninternationalebetekenis.Inhet
beheersgebiedbevindenzichdevolgendewetlandsvan
internationalebetekenis:
Biesbosch,Haringvliet/HollandschDiep,OudeMaasen
Af
gedamdeMaas.Dezegebiedenontlenenhunwetlandwaardeaan
deaanwezigeavifauna,vegetatieenlandschappelijkewaarde.
Hoewelzereedseenbelangrijkefunktievervullen,isde
ontwikkelingvandewetlandwaardennietoptimaal.Ditistoe
teschrijvenaaneenaantalfaktoren:peilbeheerenwaterstanden,vervuildewaterbodemeneenslechtewaterkwaliteit,
oeverafslag,plaatselijk (te)intensieverekreatieenhet
ontbrekenvaneenbreedafgewogenengeaccepteerdevisieop
degewensteontwikkelingvandediversegebieden.Door
RWS/Zuid-Hollandenandereinstantieszijnreedseenaantal
maatregelengenomenterondervangingvandeproblemen.Deze
maatregelenhebhenechternogniettotdegewensteeffekten
geleid.
Erzijnverschillendemogelijkhedenomdezesituatiete
verbeteren.Hetmeesteeffektkanverwachtwordenvaneen
aanpassingvanhetpeilbeheergerichtopëkologische
ontwikkeling,eenverbeteringvandekwaliteitvanwateren
waterbodem,oeververdediging,-inrichtingen-onderhoud
gerichtopnatuurontwikkelingenhetopstellenvanintegrale
beleids-enbeheersplannen.RWS/ZHzalindekomendejarende
nodigeaandachtbestedenaandezeaspekten.
Tervoorbereidingenondersteuningvandetenemen
maatregelenzaluitbreidingvandeëkologischegebiedskennis
enonderzoekgerichtopderelatiestussenbeheersmaatregelen
enëkologischeontwikkelingeenbelangrijkerolspelen.
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Gebiedendievooraanmeldinginhetkadervande
internationaleWetlandscanventieinaanmerkingkunnenkomen
zijn:degebiedenlangshetHaringvlietenHollandsenDiep
dieonderdeNatuurbeschermingswet zijngebracht.De
mogelijkheidtotaanmeldingvanderestvandezetwee
gebiedenalsmedevan (delenvan)deoverigegebiedenis
afhankelijkvanhettotstandkomenvan integrale
beleidsplannendanwelvanviaanderewegenverkregen
bestuurlijke overeenstemming.
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BIJIAGE4.3.1a:Beschrijvingvandevegetatieenavifaunainde
Biesbosch
Makrofyten
IndeBrabantscheBiesboschkotenindeondiepewaterenbovende
voormaligeslik-enzandplatenuitgestrektefonteinkruidvegetaties
voor,hoofdzakelijkbestaandeuitSchedefonteinkruid.Ookbevinden
zichvaaksmallebandjesindeondiepedelenvoordeoever.Andere
waterplantsoorten,dieingeringeaantallenvoorkomen,zijn
DichtbladigFonteinkruidenKransvederkruid.
IndeDordtseBiesboschbevindenzichuitgestrekteveldenvan
Mattenbies,metlokaalbijmengingvanRiet.Eendeelvande
biezenveldenbijdeMoerdijkbruggenwordtnoggemaaid.
HetwegvallenvanhetgetijdoordeafsluitingvanhetHaringvliet
hadduidelijkegevolgenvoordeBiesbosch.Alleenopdehoge
oeverwallenenindehooggelegengriendenwarendeveranderingen
relatiefklein;hierblevenBereklauw,Fluitekruid,Gewone
Valeriaan,GroteBrandnetelenHarigWilgeroosjeinstand.Opde
anderedelenbreiddevooraldeGroteBrandnetelzichuit.Ookde
GroteEngelwortelheeftzichvooralopdemiddelhogeoeverwallen
sterkuitgebreid.Debegroeiingvandegorzenisnugrotendeels
eenRiet-Wilgeroosje-Brandnetelruigtegeworden.Opdelaagste
plaatseninlagekommenzijnnogdiversemoerasplantentevinden
zoalsDotterbloem,Liesgras,Valeriaan,LisdoddeenGeleLis.Een
deelvandevoormaligerietgorzenwordtbeweid,waardoorgeschikte
fourageerplaatsenvoorganzeninnajaarenwinterzijnontstaan.
Indegriendenvormendewilgennogdebelangrijksteboomsoort,
maarookdeZwarteElsisna1970plaatselijkalgemeengeworden.
Hierendaarzijnklieneeikzaailingenaangetroffen.De
verwaarloosdegriendenhebbeneendichteondergroeivan
Brandnetelsgekregen.Slechtseenkleindeelvandegriendenwordt
nogregelmatigomdevierjaargehakt.
Vogels
VandeviseterskandeGroteZaagbekingroteaantalleninde
Biesboschvoorkomen,wanneerdenoordelijkergelegenwaterenzijn
dichtgevroren.Innormalewintersbeperkendeaantallenzichtot
enkeletientallenexemplaren.Vandeandereviseterskomtvooral
deAalscholvertalrijkvoorindeDordtseBiesbosch,waarzeook
broeden.In1970werdbijtweeAalscholvers,doodgevonden,een
dermatehooggehalteaanPCB'sindeleveraangetroffen,datdit
mogelijkdedoodsoorzaakzoukunnenzijn(CBS,1980).In1981werd
bijeenAalscholvereenPCB-gehaltevan1g/kgindelever
aangetroffen (JaarverslagVisserij1982).
Indewinterperiodevan1975-1980kwamdeFuutmetca.400
exemplarenindeBiesboschvoor.Uitlaterejarenzijngeen
gegevensmeerbekend,maaropgrondvandeachteruitganginde
omringendegebieden,zalookhetaantalFutendatindeBiesbosch
overwintert,teruggelopenzijn.Vandevisetersdientverder
alleendeLepelaargenoemdteworden,dieindenazomermetenkele
tientallenexemplarenindeDordtseBiesboschfourageert.
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VandedulkeendenzijndeKuif
eendenendeTafeleendenhierde
belangrijkstesoorten.
DebelangrijksteslikgebondensoortenzijndeGruttoende
Kemphaan.TijdensdevoorjaarstrekkandeGrutto
roet
enkele
honderdenexemplarenaanwezigzijn.Vandezomerzijngeen
gegevensbekend,daarerindezeperiode (nog)nietgeteldwordt.
DeKemphaanwordteveneensmetenkelehonderdenvogelstijdensde
voorjaarstrekindeBiesboschwaargenomen.
Integraletellingenvanhetgebiedontbreken,maaruitlokale
waarnemingenblijktdatindezomermaandendeaantallenduidelijk
hogerliggendaninhetvoorjaar (Lehret1979).Mogelijkisvoor
deGruttoendekemphaanhetgebiedaanzienlijkbelangrijkerdan
totnutoewerdaangenomen.
DetalrijksteherbivorenzijndeGrauweGans,Rietgans,Kolgans,
KleineZwaan,Smient,WintertalingenMeerkoet.Doorhet
gereduceerdegetijverschillopeneenaantalkleinepoldersnuniet
meeronderwater,waardoorvooralvoordeSmientdeoppervlakte
geschiktfourageergebiedisafgenomen.Welzijneenaantal
verruigderietgorzenomgezetingraslanden,waardoornieuwe
fourageerplaatsenvoordeherbivorenindeBiesboschzijn
ontstaan.
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BUIAGE4.3.2a:AvifaunavanHaringvlietenHollandsenDiep.
HetgehelejaardoorzijnenkelehonderdenAalscholversaanwezig,
maarinaugustus-septemberkanditoplopentot1200-1500
exemplaren.Vooreendeelfouragerendezevogelsinomringende
wetlandsalsdeVoordeltaenVolkerak.Delaatstejaren
koncentrerendeAalscholverszichinhetwinterhalfjaaroverdag
vooralinhetHaringvliet.
DeFuutwasindeeerstejarennadeafsluitinginhogeaantallen
inhetwinterhalfjaarinhetgebiedaanwezig (max.1587ex.in
februari1976),maarditisteruggelopentotmax.100-200ex.Ook
deFuutkonoentreertzichdelaatstejarenophetHollandsenDiep
evenalsdeanderevisetendesoortenalsDodaars,Nonnetje,
MiddelsteZaagbekenGroteZaagbek.Dithangtmogelijksamenmet
eengroterevisrijkdominditgebied.
DeinhetHollandsenDiepenHaringvlietaanwezige
duikeendesoortenvertonentweeduidelijkepieken.Deeerstepiek
valtinseptember-oktoberenbestaatuitca.20.000tafeleendenen
eenpaarduizendKuifeenden,dieoverdagrustenophetHaringvliet
tussenDenBommelendeVentjagersplaten.DeTafeleenden
fourageren'snachtsindeGrevelingen.VandeKuifeendenisniet
bekendwaarze'snachtsfourageren.Indewintermaandeniser
opnieuweenpiekindeaantallen,maardanverblijvendevogels
vooralinhetHollandsenDiep.Indezeperiodeoverheersende
Kuifeenden (ca.5000ex.)t.o.v.deTafeleenden (ca.2500ex.).
Aangenomenwordtdatdezevogelswel 'snachtsinhetgebied
blijvenfourageren.IndewintermaandenkunneninhetHollandsen
DiepenkelehonderdenBrilduikersvoorkomen.
Desteltlopers,dieopderegelmatigdroogvallendeslikken
fourageren,doendatvooralopChironomidenenTubificiden.Voor
deafsluitingvanhetVolkerak,waardoordeverzoetingvanhet
Volkerak-Zoommeeringanggezetwerd,fourageerdenopde
Ventjagersplatenzowelzoet-alszoutwatersteltlopers.Nade
sluitingvandePhilipsdamisdezelaatstegroepzeersterk
gereduceerd.DeKLuutverblijfteengrootdeelvanhetjaar
kontinuopdeVentjager.
Vooralindezomermaandenkunnenflinkeaantallen
zoetwatersteltlopersinhetgebiedvoorkomen (totmeerdan1000
Grutto'senenkelehonderdenKemphanen).Inseptemberkunnenbij
lagewaterstandenenkelehonderdenWatersnippenopdeslikgebieden
fourageren.
Opdegrasgorzenzijninhetwinterhalfjaarflinkeaantallen
Kieviten,GoudplevierenenWulpenaanwezig.DeWulpenfourageren
hiervooralopwormen.
Hetaantalaquatischfouragerendeherbivorenisdoorhetvrijwel
ontbrekenvanwaterplantenbeperkt.Alleeninjuli-augustuskunnen
flinkeaantallenKnobbelzwanenfouragerendwordenwaargenomen,
terwijlindezeperiodeookminimaal500Krakeendeninhetgebied
aanwezigzijn.DoordegrauweGanswerdvoordeafsluitingvanhet
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Haringvlietenindeeerstejarenernainhetnajaarmassaalinde
uitgestrektebiezenveldengefourageerd.Doorhetverdwijnenvan
dezevegetatiesnamhetaantaloverdaginhetgebiedaanwezige
Grauweganzensterkaf.Doordeomzettingvanverruigdrietgorsin
grasgorsopdeBeningerenKorendijkscheSlikkenontstondenopde
noordoevervanhetHaringvlietuitgestrektenieuwe
fourageergebieden,dievooraldoordeBrandgansendeGrauweGans
intensiefbenutworden.OoksoortenalsKblgans,Rietgans,Smient
enMeerkoetkomenhierinflinkeaantallenvoor.Dezuidoever
bestondvoordeafsluitingalgedeeltelijkuitgrasgors,maarook
ditgebiedisgeleidelijkaansteedsbelangrijkergewordenvoorde
herbivorewatervogelsenwelm.n.voordeBrandgans,GrauweGans,
SmientenMeerkoet.
DeWildeEendisdebelangrijkstesoortmettegende10.000vogels
indewintermaanden.DaarnaastkomendeSlobeendendePijlstaart
metenkelehonderdenexemplareninhetgebiedvoor.DeWilde
EendenfouragerenvooreengrootdeelbuitenhetHollandsen
Diep/Haringvlietengebruikenhetgebiedoverdagalsrustplaats.
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BUIAGE4.3.2b:BeschrijvingvandevierzonesinhetHaringvliet
enHollandsenDiep,dieverschilleninwaterdiepte,vegetatie-ontvdkkelingenfunktievoor
vogels
Ondiepeoeverzones
Ditzijndevrijwelpermanentonderwaterstaandegedeeltenvande
buitendijksegebiedentoteendieptevan1à1.5m,d.w.z.dezone
tussenNAPenNAP-1m.Plantengroeikomtindezezonespaarzaam
voor.Voorvogelsisdezonevanbelangalsfourageergebiedvoor
vistetendevogelsenduikeenden.Daarnaastwordthetondiepewater
dooreendenenganzenalsrustgebiedgebruikt.
Slikken
Ditzijnde (vrijwel)onbegroeideoevergedeeltenwelkeperiodiek
droogvallen.InhetHaringvlietzijnditdegebiedentussenNAPen
NAP+0.50m.BijeenwaterstandvanNAP+0.40tot+0.45mvallen
enkeletientallenhektaresdroogmaarbijwaterstandenvanNAPkan
dezeoppervlakteaanzienlijktoenemen.Na1970zijnveelvande
daarvooraanwezigeuitgestrektebiezenvegetatiesverdwenen,
waardoorhetgebiedvooralvoorGrauweganzeneneenaantal
eendesoortenmindergeschiktisgewordenalsfourageergebied.De
nuonbegroeideslikkenzijnvanbelangalsvoedselgebiedvoor
diversesoortensteltloperseneenden,enalsslaap-enrustgebied
voorganzen.Alsgevolgvanoeverafslagneemtdeoppervlakteslik
af.
Lageoeverzone
Ditishetgedeeltevandebuitendijkseterreinendatnogfrequent
onderwaterstaatendateenhogegrondwaterstandheeft(hoogteliggingNAP+0.50tot+0.90m ) . Indezezonekomteengrootaantal
vegetatietypenvoor:éénjarigepioniersoorten,soortenrijke
vegetatievanduinvalleienenvochtigegraslanden,soortenrijke
ruigtevegetatie,rietlandetc.Dezemilieutypenzullenbij
voortgaandeafslagverdwijnen.
Hogeoeverzone
Dezekomtbijgemiddeldewaterstandennietmeeronderwater
(>NAP+0.9m ) .Voor1970wasdezezonevooralmetrietbegroeid.
Nadietijdhebbenzichookandereplantensoortengevestigd.In
botanischopzichtishetvoorkomenvaneenaantalbrakwatersoorten
vanbetekenis.Waardezezonedirektaanhetwatergrenstisvaak
eenhogesteilrandaanwezig.
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BUIASE5.1.2a

Funkties en waterkwaliteitsdoelstellingen,
toegekend aan de rijkswateren [27].

Functies en kwaliteitsdoelstellingen

Termijnen

Functies en Kwaliteitsdoelstellingen

Oppervlaktewateren

i l IÎ
Bovenrrvieren

UsMlmeer
IJsseimeer
Ketelmeer
Zwarte Meer
Vossemeer
Drontermeer
Veluwemeer
Woiäerwi|d
Nuloemauw
Ni|kerkemauw
Eemmeer

x x x x xx

Recreatiegebieden
Wielen, oude nvieriopen

Umeer
Markermeer

X X X X X

X X X X X

Flevoiano:
vaarten enz
Oostvaaroersoiassen
Becreatieoiassen

Dordsche Kil
Wantij
Noord
Holianosche Ussei
Gekanaliseerde Hol Ussei

xx
xx
x

Krammer-Volkerak (zoet)na 1987

X X X X X

Schelde-Rijnverbinding
-Eendracnt tot 1987
- Eendracnt-Zoommeer na 1987
- Antwerps Kanaalpana

X X X X X X
X X X X X

(x)

x
x x xx
x
x
xx

Beneden Merwede
Nieuwe Merweoe
Boven Merweoe
Afgeaamde Maas Noora

(x)

Algedamde Maas Zuia
Biesboscn
Amer
Bergsche Maas
Heusüenscn Kanaal
Zutderaiep

x x x xx
x x x xx
x x x x xx
xx
x xx
xx x

Donge
Merwede kanaal

x
x

Grevelmgenmeer zout
Veerse Meer
Oosterscnelde
Krammer Votkerak (zout) tot 1987

88)

Amsterdam-LOenen
»x
Loenen-Nieuwegein/jutphaaslekkanaai x x x
Nieuwegein-'ju'.pr.aas-Wiik Cj Duurstede x
* ;<

Maas
Grensmaas
Julianakanaal
Lateraalkanaal
Maas-Waalkanaal
Kanaal v St Anones
Zuid-Willemsvaart
Kanaal Wessem-Nederweert
Oude Maasarmen/Zandputten
Zuidelijke Delta

Benedenrivieren
Nieuwe Waterweg
Nieuwe Maas
Caland'/Beerkanaai
Harteikanaai
Oostvoornse Mee'
Oude Maas
Spui
Haringvliet oostelijk van net SDUI
Haringvliet westelijk van het Spui
Hollandsen Diep

QNÎlAilIi
Maas

xx
xx
xx
(x) x x
(x) x x x

x x x xx

X X X X X

Amsterdam-Rijnkanaal Betuwepano
Vecht noordelijk van Nigtevecnt
Vecht zuideiiix van Nigtevecnt

Boven-Ri|n en Waal
Pannerdensch Kanaal
Neder-Ri|n
Lek
Ussel

90x
90 x

Gooimeer

Noordzeekanaal
Amsterdam-Rijnkanaal
Umuider buitennaven
Umuioer binnenhavengebieo
Middengebied Noordzeekanaal
Bmnen ij
Zi|kanaaiA
Zijkanaa B
Zi|kanaai C
Zijkanaa: D
Z:|kanaai F
Zijkanaa G
Zi|kanaa: H

H t ï t î .
O N S Ï I I

x
x xx
xx
xx

Spuikanaal Bath
Bufferbekken Kreekraksluizen
Westerscheide West
Westerscneioe Oost
Kanaal door Z-Bevelano
Kanaal door Walcheren
Kanaal Gent-Temeuzen
Kanaal Sluis naar Brugge
Waddenzee
Nooro-Hoiiands deel
Fries dee:
Gronings deel
Eems Dollard estuarium
buiten
midden
binnen
Noordzee
Belgische Grens-Hoek van Holland
Hoek van Holland-Schevenmgen
Schevenmgen-Noordwi|k
Noordwijk-Umuiden
Umuiden-Den Helder
Den Helder-Eems

88

xx
xx
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BUIAGE5.1.2b:InformatieoverNationaleParken[5]

DeCommissieisbijdeopstellingvanhetonderhavigeadvies
uitgegaanvandebegripsomschrijvingvaneennationaalparkende
uitwerkingvandedoelstellingenzoalsdezeinhetStruktuurschema
Natuur-enLandschapsbehoud (1981,deela,beleidvoornemen)zijn
weergegeven.
"Eennationaalparkiseenaaneengeslotenterreinvantenminste
1000ha,bestaandeuitnatuurterreinen,waterenen/ofbossen,met
eenbijzonderelandschappelijkegesteldheidenplanten-en
dierenleven.Tevenszijngoedemogelijkhedenaanwezigvoor
zoneringvanhetrekreatievemedegebruik.
Ineennationaalparkliggengeenofnagenoeggeenkultuurgronden.
hetgebiedzaldoordeoverheiden/ofrechtspersonendiezichde
natuurbeschermingtendoelstellenwordenverworden.Wanneereen
duurzaambeheervanhetgebiedalsnationaalparkverzekerdis,
kanhetookgeheelofgedeeltelijkineigendomwordengelatenbij
andereinstellingenofpartikulieren.Eennationaalparkwordt
aangewezenoferkenddoorderijksoverheidenondertoezichtvan
deoverheidalseengeheelbeheerd,volgensrichtlijnendieop
rijksnivozijnvastgesteld.Doelvanhetbeheerisde
instandhoudingen/ofontwikkelingvandeaanwezigeekologische,
landschappelijkeenkultuurhistorischehoedanigheden,waarbij
mogelijkhedenwordengeschapenvoorhetkennisnemenengenieten
vandeschoonheidendeanderewaardenvanhetgebied.Bijde
inrichtingenhetbeheerzulleninbeginselsteedshetbehoudvan
deaanwezigewaardenenhetopenhoudenvanzoweldemogelijkheden
totherstelenontwikkelingvanhetlandschapsschoonenvande
natuurwetenschappelijkewaardenprevalerenbovenalleandere
ontwikkelingen.Aandeinstellingvannationaleparkenliggenook
sociaal-kulturelemotieventengrondslag.Dithoudtindatzijeen
edukatievefunktiekunnenvervullenenmogelijkhedenkunnen
verschaffenvoordebelevingvandeindeschoonheidvanhet
landschap,deopbouwvandevegetatieenhetaanwezigeplanten-en
dierenlevenbeslotenwaarden.Voorelkintestellennationaal
parkzaldaartoeeenzoneringvanhetrekreatievemedegebruik
wordengemaaktalsonderdeelvaneenintegraleconceptievoor
beheereninrichtingvanhetgehelepark."
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P3TOGE 5.?a : Eigendans- en beheersverhoudingen in Nationaal
Rark de Biesbosch i . o .

OVERZICHTVANDEEIGENDOMSVERHOUDINGEN

Staatsbosbeheer (Min. van Landbouw en V i s s e r i j )
Domeinen (Min. van Financiën)
^;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.;.v.w.

Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch/
Gemeente Dordrecht
N.V. Waterwinningbedriif Brabantse Biesbosch
P a r t i c u l i e r e n (natuurterreinen)

f/////////A

P a r t i c u l i e r e n (1<Landbouwgronden, e . a . )
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LftSE5.?a

OVERZICHTVANBEHEERSVERHOUDINGEN

Staatsbosbeheer (Min.vanLandbouwenVisserij)
Domeinen/Rijkswaterstaat
fêS^^i-SSiSa Natuur-enRecreatieschapDeHollandseBiesbosch
N.V.WaterwinningbedrijfBrabantseBiesbosch
Particulieren (natuurterreinen)
^^vC^^vvv^Sl Particulieren (landbouwgronden,e.a.)
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BUIAGE5.2bGEBIEDENINEIGENDCMEN/OFBEHEERBIJNATUÜRBESŒEPMINGSINSTRNTIES
BIESBOSCH
VerschillendedelenvandeBiesboschzijnineigendomen/ofbeheer
bijdiversenatxrurbeschermingsinstanties.Vooreenoverzichtzie
fig.B5.2a.

HARINGVLIETINCLUSIEFMONDINGVANHETSHJI
Quakgors
BeningerSlikken
'sLeenheerenBuitengorzen
KorendijkscheSlikken
'sLandsBekadeGorzen
KLeiputindeTiendgorzen
WesterseenOosterselaagjes
GorzentussenOosterseLaagjesenHaringvlietbrug
Slijkplaat
PlaatvanScheelhoek
BlankeSlikken
Griendweipolder
Ventjagersplaten
WestplaatBuitengronden
MeneerschePlaat
BonroelscheGorzen
GorzentussenDenBommelenHaringvlietdam
HOLLANDSCHDIEP
Oosterseslobbegorzen
Hoogezandschegorzen
Esscheplaat
Zeehondenplaat
Sassenplaat
Tonnenkreek
OUDEMAAS
Griendplaat,Hooi-enWeiplaat
Beerenplaat
ZcmerlandenGorzenbosch
KLeinProfijt
OeverlandenOudeMaas
Buitenzomerlanden
Griend
jebijOudeBarendrechtsebrug
Geertruida-Agathapolder
PlaatvanNederhoven
PolderGrootKoninkrijk
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APGEDAMDEMAAS
LangsdeAf
gedamdeMaaszijnenkelebuitendijksegebiedenin
eigendanen/ofbeheerbij
ratuurbeschermingsinstanties
(SBB):
HetbetreftdelenvandePoederoijenseWaard,vanKbnijnenwaarden
Neswaard,vandeArkenswaardenvanheteilandvanNederhemert.
Daarnaastzijneenaantalterreinenaangewezenalstoekomstig
reservaats-ofbeheersgebiedinhetkadervandeRelatienota.
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BUIASE6.2.2a

FeilbeheeradviesHollandsenDiepenHaringvliet,
behorendbijvariantenBER-nul+enBER-nul++[10]

Waterstand
in cm • NAP
maximaal
toelaatDaar,
HW.LW, toelaatoaar minimum.

Doelstellingen
en
prioriteiten

15 novemoer 1 maart
zonder vorst

-/70 • • )
70
50

1. periodieke inundaties
2. slaapplaatsen veiligstellen

15 novemoer
1 maart
tijdens vorst

70
70
50
40

1 maart i april

-/70 • • )
70
40

1. periodieke inundaties
2. slaapplaatsen veiligstellen

periodiek opstuwing oevor1
deren maar alleen overdag
2
en niet 's nacnts ( max.
3
70 * NAP

1 aoni15 jgni

60
60
30 à 40

1. wegspoeien legsei
voorkomen
2. geen inundaties vanwege vee
3. slaapoiaatsen aalscnoiver veiligstellen

opstuwing voorkomen

15 juni i augustus

60

1. wegsooeien legseis
opstuwing voorkomen
voornemen vooi zover
nog aanwezig
2. droogvallend slik aanverlaging oevoroeren
bieden
3. geen inundaties vanwege vee
4. siaaopiaatsen aaiscnoiver veiligstellen

-moeilijk te realiseren 3
aiieen DIJ sne: reagereKortdurende s t o m
-goec te realiseren

1. droogvallend slik aanbieden
2. periodieke inundaties
van de rand
3. Geen volledige inundatie
vanwege vee
4. slaapplaatsen aaiscnoiver veiligstellen

-in oeoerkte mate toe te
passen, wei enkeie keren
mogelijk
-indien nodig:
beperkt toe te oassen,
vaax met mogelijk
-vaak mogelijk
-in kombinatie met S: rancmundatie én slik aanoieoe^
-voor zover nodig ivm. m a i
80, enkele keren mogeii|K
-in kombinatie met 4
-niet te sterk toeoassen

Periode

30

1 augustus 20 oktober

80
60
40

.

20 oktober 15 novemoer

-/70 • •
70
40

Maat- RealisenngsKans
regel
en

•)

kommentaar

Z1S

ve-volq

geen inundaties
ivm. bevriezen gorzen
en ongescnikt worden
van slaapplaatsen
Dooemfauna slik (zo
mogeli|k) vn/waren
van vorst

1. periodieke inundaties

2. slaapplaats grauwe
ganzen en aalscholver
veiligstellen
3. droogvallend slik aanbieden

•) (oag/naent)

Methodiek

periodiek opstuwing bevorderen maar alleen overdag
en niet 's nacnts (max.
70 • NAP)

1
2
3

-goeo mogelijk
-goed mogen|k
•soms noodzakelijk ais
1 en 2 onmoge 1 '!« zt| n
-liever 1 ot 2 toepassen
dus incidenteel

opstuwing voorkomen

-moeilijk te realiseren,
alleen DIJ snel reageren
en geourenoe kortdurenae
storm
-meestal goed te realiseren
muv. stormpenooen

eer. van deze maatregelen
is altijd mogeiijK

-moeilijk te realiseren en
alleen oi; snei reagere n
en kortdurenoe storm
-goeo te realiseren

5 en 7: met te veei vercrging van de gorzen ver oor:

verlaging bevorderen
periodiek opstuwen
(tot max. 80)

periodiek overdag opstuwen
maar 's nacnts niet boven
max. 70

tussen inundaties door verlaging bevorderen

1
2
3
4/6

-goed mogelijk
-met aitijû mogelijk
-vaak met nodig
-afwisselend toepassen,
goeo mogeh|k
-niet echt nooig
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VEETOIG BXJIAGE 6 . 2 . 2 a

Overzicht van de maatregelen waarmee de waterstand in het
HdHv-gebied aktief beïnvloed kan worden.
Opstuwing bevorderen:
1.Tijdens verhoging van de waterstand op zee (oiv. westelijke winden) niet of minder spuien.
2.Bij een grote rivierafvoer (tijdens dood t i j of op een ander
moment met een relatief hoge voorspelde LW-stand) één
spui-penode overslaan.
3.Bij een kleine rivierafvoer meerdere spui-perioden overslaan.
4.Bij een grote rivierafvoer een hoger gemiddled peil instellen
waardoor HW stijgt en LW gelijk blijft.
Opstuwing voorkomen:
5.Onmiddellijk na het bekend worden van een te verwachten
verhoging van de waterstand op zee (door westelijke winden)
hierop anticiperen door extra te spuien.
6.Bij een grote rivierafvoer een lager gemiddeld peil instellen
waardoor HW gelijk b l i j f t maar LW daalt.
Verlaging bevorderen:
7.Extra spuien.
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Saneringsprogramma waterbodem rijkswateren 19902000; resultaten van de inventarisatie van de
verontreinigde waterbodems en kostenraming voor
nader onderzoek, saneringsonderzoek en sanering.
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