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ReconstructieGelderse
Valleikanbeginnen
HetreconstructieplanGelderseVallei/Utrecht-Oostkanwordenuitgevoerd.Deministersvan
VROMenLNVhebbenhiervoorhungoedkeuringgegeven.Wateriseenbelangrijkordenendprincipeinhetplan.Dereconstructie,dietwaal/jaargaat duren,kost896miljoen euro.Hiervanis175
miljoeneurogereserveerdvoorwater, bodemenlucht.Specifiekvoordeverbeteringvande rioolwaterzuiveringsinstallatiesisdaarnaastnog80miljoen euronodig.
DeReconstructiewet werdinapril2002
vankracht.Directeaanleidingvoorhet aannemen vandewetwasdeuitbraakvanvarkenspest in 1997.Dehogeveedichtheid zorgdenietalleenvooreenverhoogd risicoop
besmettelijkeziekten,maar bracht ook
milieuproblemen,zoalsvetmesting, met

zichmee.Metallegevolgenvandien voorde
waterkwaliteit.CentraalindeReconstructiewetstaat hetbereikenvaneen nieuw
evenwicht tusen deverschillende functies in
het landelijkgebied.Behalve duurzame
landbouw wordtverbeteringvandekwaliteitvanbos,natuur, landschap,wateren

milieu nagestreefd. NaastdeGelderseVallei
zijn ookin hetoostenvandeprovinciesGelderland,Overijssel,Noord-Brabant enin het
noorden vanLimburg reconsttuctiegebieden
aangewazen.Dereconstructieplannen wordenopgesteld doordeprovincies.Hetkabinetheeft voordeuitvoeringvandewet 1,1
miljard eurogereserveerd.In2015moetde
reconstructie klaar zijn.
HetReconstructieplan GelderseVallei/
Utrecht-Oost, datopgesteld isdoordeprovinciesUtrechtenGelderland,bestrijkt het
landelijk gebiedoostelijkvandestad
Utrecht,vanafdezuidwestkant vande
UttechtseHeuvelrug totaandewestrand
vandeVeluweinGelderland.Het probleem
indeGelderseVallei,enandere reconstructiegebieden,isdatdeverschillende gebruiksfuncties elkaatindewegzitten. Landbouw,
natuur enrecreatiestrijden metelkaar om
debeschikbaregrond.Bovendieniserook
nogeensgrotedrukvanuit destedenophet

DeLunterseBeek,eennatteecologischeverbindinsjszoneindeGelderseVallei.Landbouw,intensieveveehouderijendestadstrijdenhiermetelkaaromdebeschikbare.grond[foto:
PhotoHollandluchtfotografie).
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gebied.Hetgevolghiervanisdathetgebied
isversnipperd enverrommeld. Het kampt
metverdrogingenmetproblemen metde
kwaliteitvanhetoppervlaktewaterDit laatstekomtdoordelangdurigeuitspoelingvan
nutriënten uit (inhetverleden overbemeste)
landbouwgronden endegroteinvloedvan
derwzi's.Hierdoor komen regelmatig
blauwalgen vootinhet Eemmeer.

Aandachtspunten
Voorhetvetbeteren vandesituatie iseen
integraleaanpakgekozen,zodatderuimtelijkekwaliteit vanhetgebiedmetalzijn
gebruiksfuncties inzijn geheelverbetert.Op
hetgebiedvanwaterzijnerdrie aandachtspunten inhetreconstructieplan:watetberging,vemattingvandenatuur enverbeteringvande oppervlaktewaterkwaliteit.
Ophetgebiedvanwaterbetgingis
onderzoekgedaannaardeliggingen
omvangvandegebiedendienu alvaak
onderwaterkomentestaan. Momenteel
wordtmet degrondeigenaren gepraatover
eenconcept-schaderegeling waarin compensatieisopgenomen vootwaardedalingvan
degrondencompensatievoorschadeaan
gewassen.Verderwordtditgebied vrij
gehoudenvanstedelijkebebouwing,zodat
deruimte beschikbaar blijft voot waterbergmg.Ditdeelvanhet reconstructieplan
moetvoor2007klaar zijn.
Hettempovandebestrijding vandeverdrogingvandenatuur inhetgebied lopen
momenteel achteropdedoelstellingen.Nog
maarelfprocent vandezedoelstellingen is
behaald,tetwijl in 201040procentvanhet
verdroogdegebiedhersteld moetzijn.In
2
°i5moetditpercentage 50zijn.Viade
reconstructiewordt nugeprobeerddeachterstanden in telopen.
Ookdeecologischeverbindingszones,
onderdeelvandeecologische hoofdstructuut,
Zl
jn inhetreconstructieplan meegenomen.
Gewerktwordtaanbeekherstel;debestaande
verbindingen wordenbeter passeerbaar
gemaaktdoormiddelvanvispassagesbijde
st
uwenendeoeversnatuurvriendelijk ingerichtmetstapstenen.Daarnaastworden
maatregelengenomen tegendeaf- enuits
poelingvannutriënten vandelandbouwgronden.Boerenkrijgen devraagvoorgelegd
°fzij opvrijwillige basiswillenstoppen met
hetuitrijden vanmestlangswaterkanten.
°okwordtzegevraagdomoplandbouwgronden langskwetsbarenatuur minder
mestoptebrengen.Dereconstructiecom msSle
wilhiervooreenvergoedinggeven.
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° P eenenkelegemeentenaisdesaneg vanhuishoudelijkelozingeninhetbui-

tengebiedvanhetreconstructiegebied afgerond.Woningenenbedrijven zijnzoveel
mogelijkaangeslotenopriolering.Inhetstedelijkgebiedwordtinderwzi'seenextrazuiveringsttap aangebracht,diemeerfosfaat uit
hetafvalwater verwijdert.Ditookmet het
oogopdeEuropeseKaderrichtlijn Water.
Metbetrekkingtotgemeentelijke riooloverstortengaathetReconstructieplanGelderseVallei/Utrecht-Oost verderdandewettelijkebasisinspanning.Ditomdatdiverse
riooloverstortenuitkomen inwateren met
eenecologischefunctie.Zoheeft hetBinnenveldbijWageningeneenbelangrijke natuurfunctie (voedselarmeschraalgraslanden),
maarmetmaatregelen diealleenvoldoenaan
debasisinspanning,komternogsteedste
veeltroepinhetgebiedterecht.Dewaterplannen vandeomliggendegemeenten
bestedendaaromveelaandachtaan afkoppelenengrotere bergbezinkvoorzieningen.
Eenprobleembijdeuitvoeringvanhet
reconstructieplanishetfeitdateenaantal
artikelenuitdeReconstructiewetophet
gebiedvanruilverkavelingnognietvan
krachtis.Verkavelingvangrondenisnodig
voordeherinrichtingvanhetgebied.Zonder
dezeartikelenwordrhetlastigdenoodzakelijkemobiliteitvangrondeneneigendommen
opgangtebrengen.Naarverluidttredende
artikelenhalverwegeditjaarinwerking, f
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Molenbeekweer
zichtbaar
DeMolenbeek,dienunogdooreenlangeduiker
doorOotmarsumloopt,wordtindetoekomst
weerzichtbaargemaakt.DegemeenteOotmarsumenWaterschap'KeggeenDinkelwillende
beekterugbrengeninhetstadsgezichtvanOotmarsum.
Naverwijderingvandeduiker wordtde
beekopnieuwuitgegraven.DeMolenbeek
krijgt eenaantalbochten.Hetvervalinhet
danzichtbaregedeeltebedraagtéénmeter,
behoorlijk veelvoorzo'nkortstuk.Dooihet
plaatsenvaneenaantal cascadestuwen
wordthetwaterlangervastgehouden ende
beekaantrekkelijker. Op 14maart ismetde
werkzaamheden begonnen.Dezezulleneen
weekofacht duren.
Dekostenvanhetproject bedragen
30c000euro.Ongeveerdehelft wotdtbekostigddoordezogehetenPOP-subsidies(PlattelandsOntwikkelingsProgramma).WaterschapReggcenDinkelendegemeente
Dinkelland betalendeoverigekosten. f
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VisieopdeHollandse
IJssel
In2020moethetmogelijkzijnomoverhet
jaagvad langsdeHollandseIjsselvanIJsselsteinnaarGoudatelopen.Derivierheeftdan
natuurvriendelijkeoeversendevervuilde
waterbodemistegendietijdschoongemaakt.
Tsnminste,datstaatindevisie'Integraa!
OntwikkelingsperspectiefHollandseIJssel, meer
danwater',dieisopgestelddoordegemeenten
IJsselstein,Montfoort,OudewaterenVlist,de
provinciesUtrechtenZuid-Hollandende
waterbeheerdersHoogheemraadschapDe
StichtseRijnlanden enRijkswaterstaatdirectie
Utrecht.
Zijschetseneentoekomstbeeld vande
HollandseIJsseltussenIJsselsteinenGouda
in2020.Omdittoekomstbeeld werkelijkheid
telatenworden,gaandebetrokken partijen
devisiegebruikenalsinspiratiebron bij
bestemmingsplannen, streekplannen en
(waterjstructuurplannen. Degemeenten,
provinciesenwaterschappen hebbenook
negenverschillende uitvoeringsprojecten
opgesteld.Daarnaastzijnernogzes
gebiedsgerichteprojecten,dieeenbeeld
gevenvaneenmogelijke combinatievan
bijvoorbeeld waterberging, woningbouw
en/ofnatuut.
Uitvoeringvandevisievergtzo'n100
miljoen euro.Hetgrootstedeelvandit
bedragisnodigvoordeaankoopvangrond.
Naarschatting32miljoen wotdt terugverdienddoordeverkoopvangrondvoor
woningen enbedrijven.Het ontbrekende
bedragmoetopgebtacht worde1doorde
genoemdeoverhedenofuit Europese,landelijkeofprovincialesubsidies.
Devisieligttotenmet 29aprilter;nzag
opdekantoren vandeachtpartijen. Op5
aprilvindt inMontfoott een informatiebij
eenkomst overdeplannen plaats.Inhet
najaat wordtdevisievastgesteld indevergaderingen vandegemeenteraden, provinciale
statenenhetalgemeenbestuur vanhet
hoogheemraadschap.Daarnazullendepartijen eenconvenant tekenen,waarinzezich
vastleggenvoordeuitvoeringvandeplannen. •:'
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zie ook het Platformartikel
'Monitoring vanoevers Hollandse
IJssel,saneren natuurlijk' uit nummer
zvanditjaar,pagina33.
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