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Eennieuwonderhoudsylan
voorWaterschapHunze&Aas
RONALDVAN HEESWIJK,WATERSCHAPHUNZE &AA'S,THANSWATERSCHAP NOORDERZIJLVEST
SIPKE HOLTES,WATERSCHAPHUNZE & AA'S,THANSRIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN
UKOVEGTER,WATERSCHAPHUNZE & AA'S

WaterschapHunzeenAas beheertenonderhoudtopditmomentinnooraoost-Nederiandruim3600
kilometerwaterlopen,500kilometerhinnenkadesenz8 kilometerzeedijk.Indeafgelopendriejaar
werktehetwaterschapeennieuwebenaderingvanhetonderhouduit.In2005ishiermeeproefgedraaid.Hierbij is^ekekennaardefunctie vanverschillendetypenwaterlopenenisnagegaanhoemedevanuithet,gedachte^oedvandeKaderrichtlijn WaterendeFlora-enfaunawet -hetonderhoud
kwalitatiefhoogwaardigenkostenejjêctie/kanplaatsvinden.Ditartikel^ee/tde^ekozenaanpak
weervoordewaterlopen,metspecifiekeaandachtvoordeinvullingvanhetaspectnatuur.
Veelwaterschappen inNederlandzijnde
afgelopenjarenbezigmethet optimaliseren
vanhetonderhoudvanwaterlopen.Kostenefficiëntie, maarookdewensdanweldenoodzaakombijhetonderhoud rekeningtehoudenmetnatuurwaarden,vormen hierbij
belangrijke overwegingen.Zoookbijdeuitwerkingvaneennieuwe onderhoudsstrategie
voorwaterschapHunze&Aa's.Ditwilniet
zeggendatmenbijhetonderhoudvanwaterlopeninvoorliggendewaterschappengeen
verhaalhad.Hetstondalleennietoppapier.
Hetzat'tussendeoren'vanmedewerkers,
waarbijiederemedewerkereenklein stukje
vanhetverhaalkende.Hettotaleplaatje werd
bijwaterschapHunze&Aa'sgemist.

Beeldvanwaterlopenvolgenshetkwaliteitsniveau'hoo,g'.
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meenbestuurvanhetwaterschapookdaadwerkelijk inhetbeheersgebiedteimplementeren.Verderwasdeopdrachtdemethodiekkosteneffectief telatenzijn,datwilzeggen:de
gewenstekwaliteitheldetdefiniëren envervolgenstegenzolaagmogelijkekostenrealiseren.
In2005ishetnieuweonderhoudsplan ingevoerd.Denieuwemaniervanwerkenbleek
succesvol.Vanafhedenzalhetonderhoudvolgensdenieuwewerkwijzeuitgevoerd worden,
waarbijookdenatuuraspecten inhetonderhoudworden ingebracht.
Aanpak op hoofdlijn
Uitgangspunt voorhetnieuweplanisdat
hetonderhoudaanh^tnatteprofielleidendis
voordewerkzaamhedendiehetwaterschap
langsdewatergangenuitvoert.Omtebeginnenzijnallewatergangenonderverdeeldin
categoriën,zogehetenbeheersclusters5'.
Onderscheidendecriteriadaarbijwarenof
watergangeneenregionaleofeenlokalefunctiehebbeneninlandbouw-,natuur-ofstedelijkgebiedliggen.Verderisgekekenofde
watergangen inlandbouw-enstedelijkgebied
'kritisch'zijn tenaanzienvan afvoercapaciteit
ofdatetruimteindedimensioneringzit

Daaromisvanaf2002deondethoudssituatievoorhetbeheersgebiedinbeeldgebracht4'.
Nagegaanisofhetonderhoudnogvoldeed,
geziendehuidigeeisendiewordengesteldaan
deaan-enafvoer vanwater(bijvoorbeeld de
wensommeerwatervasttehoudenbinnen
hetwatersysteem)maarookgezienontwikkelingenopgebiedvandeKaderrichtlijn Water
endeFlora-enfaunawet alsmededewenstot
effectiefenefficiënt werken.

Tabel1.

Alvorenseennieuwe onderhoudsstrategie
uittewerkenisdekeuzegemaaktditdoor
'binnen-enbuitendienst'gezamenlijk telaten
doen.Ditomtoteenaanpakmetdraagvlakte
komenendienagoedkeuringdoorhetalge-

laag

Kwaliteitsniveau'baiis'.

Kwaliteitsniveausvooraan-enafvoervan
water.

hoog

basis

5cmopstuwingperkilometer
watergang,maximaal25%vanhet
natteprofielvandewatergang
begroeid.
10cmopstuwingperkilometer
watergang,maximaal50%vanhet
natteptofielvandewatergang
begroeid.
15cmopstuwingperkilometer
watergang,maximaal75%vanhet
natteptofiel vandewatergang
begroeid.

geziendeomvangvanhetachterliggend afvoerendwatersysteem.Vanwatergangenin
natuurgebied isbeoordeeldofookandere
functies dannatuurnogeisenstellenaanhet
peilbeheer.ZoligtdeDrentseAaweliswaar
vooreengrootdeelineen natuurreservaat,
maarliggendebovenlopenin landbouwgebied
enheeftAssendeelszijnafvoeropdebeek.
Hetwaterschapkooservooromtesturen
opkwaliteit,waarbijvoorvijfaspectendoelstellingenzijngeformuleerd: aan-/afvoer van
water(watertransport),water vasthouden
(waterconservering),natuur,landschapen
recreatie. Voordezedoelstellingenzijnineen
aantalgevallenkwaliteitsniveaus onderscheiden:hoog,basisenlaag.Voordeaan/afvoer vanwaterendenatuurzijndewettelijkeverplichtingen meegenomen inde
kwaliteitsomschrijving. Dithoudtindatniet
benedenhet'lage'kwaliteitsniveau gewerkt
magwordenomaandeverplichtingen(peilbesluiten,natuurwetgeving) tekunnenvoldoen.
Dezetweeaspectenwerkenwenaderuit.
Wateraan- en afvoer
Vooraan-enafvoer vanwaterisgezocht
naareeneenvoudigtehanteren,maarreële
invullingvandekwaliteitsniveaus.Natehebbenrondgekeken bijanderewaterschappenen
nainternediscussiemethydrologenenpeilbeheerdersistoteenophetoogeenvoudige
mvullingvankwaliteitsniveausgekomen(zie
tabel1).Voorhethelebeheergebied isopkaart
aangegevenwelkkwaliteitsniveau bijwelk
beheersclusternodigisomeenwateraanvoer
e
n-afvoergoedtekunnenverzorgen.
Dedriefoto'sgeveneenbeeldbijdeverschillendekwaliteitsniveaus.
Natuur
Ookvoorhetaspectnatuurzijndriekwaliteitsniveau's uitgewerkt (tabel2).

Huisregels natuur
• Omtezorgendatpopulatiesnietverlorengaan,wordenaltijd(broed)koloniesvanvogelsen
vleermuizengespaard,evenalsvastenestplaatsenvanvogels(bijvoorbeeld ijsvogel enoeverzwaluw)enlocatieswaarbeschermdevissoortenenamfibiënpaaienofeieren afzetten.
• Vers(e)maaisel/baggerspecieblijft tenminstetweedagenongemoeid totdatverderebewerkingplaatsvindt.Uitzonderingzijn watergangenmetexotenalsbijvoorbeeld grotewaternavelofparelvederkruid.
• Erwordtnietgebaggerdbijwatertemperaturen bovende2o°C.
• Bijhetbaggerenvandoodlopendewatergangenwordtvanhetdodeeindnaardeopen
waterganggewerkt,zodatvisnietverstiktraaktenkanvluchten.
• Bijonderhoudvanhetnatteprofiel wordtvisdiezichtbaarophetdrogeligtzoveelalsmogelijk teruggezet.

Extramaatregelen natuur
Hoog
• Vandroogtaludennatprofiel wordttienptocer.1nietgemaaid(wisselendeplekken/stroken);
• Opttajectenwaarvandeonderhoudskaartaangeeftdaterbeschermdeplantensoortenvoorkomen,wordteenkwattvanhetdroogtaludongemaaidgelatentotnadezaadzetting;
• Maaiselblijft nietopoeverzoneentaludachter;
• Vanomgevallenbomenwordtalleendatdeelverwijderddatdeaan/afvoer vanwaterofde
doorgangvanmaterieelsubstantieel hindert;
• Natprofielendroogtaludgaanmaximaal90procentschoondewinterin
• Tenminstetweevandevolgendemaatregelenwordentoegepast:
- permaaibeurtéénzijdemaaien(omenomlinker-enrechterzijde);
vegetatierandonderaanhettalud latenstaan;
- dammennietmaaien;
- ingevalvanzandigetaludsmaaisel afvoeren;
- voorwerkzaamhedenbeginnenbeschermdesoorteninveld(laten)marketenenontzien
tijdens hetonderhoud.
___^_
Basis
• Bijonverwachtvootkomenvanbeschermdesoortenhandelenalsaangegeven bij'hoog';
• Tenminsteéénvandevolgendemaatregelentoepassen:
- Omenomlinker-enrechterzijde onderhouden(nooitheleprofiel ineensschoonmaken)
(ziefoto);
- Tenminstetweewekenruimtetussenmaaienlinker-enrechterzijde;
- Tienproceriryjmjiejjrcggjaluc^^

laag
• Bijonverwachtvoorkomenvanbeschermdesoortenhandelenalsaangegeven bij'hoog'.

Aft).1:
kwaliteitsniveau'laa^'.

___^__

Tabel2.

hoog

basis

laag

Kwaliteitsniveausvoornatuurlan^s
waterlopen.
waterlopen
B ^ ^
• in/grenzend aandeEHSof
anderebos-ennatuutgebieden
• metaandachtssoottenuittabel
2en3 vandeFlora-en faunawet
watetlopenzonderhogeactuele
waardenmaarwelpotentiële
waarden
• waterlopenin kwelgebieden
• waterlopenmettaludsopzandgronden
waterlopenmetweinigactuele/
beperktepotentiëlewaarden.

Fictiefbeeldvaneenkleindeelvanhet
beheergebiedvanWaterschapHunze&Aa's
mettoekenningvankwaliteitsniveaus.
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Aandachtssoon
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Vanuit deFlora-en faunawet is nagegaan
welke soorten uit tabel 2en 3van dewet voor
het beheergebied van Hunze &Aa's relevant
zijn en welkeeisen zestellen aan dewijze van
onderhoud 1 '. Deverspreiding van aandachtssoorten isgebaseerd opgegevens van de provincies Groningen en Drenthe die(voor een
deel vlakdekkend) deverspreiding in beeld
hebben gebracht. Een fictieve kaart (afbeelding
1)geeft aan hoe de invulling van de kwaliteitsniveaus natuur voorde waterlopen eruit kan
zien.De kaart isin werkelijkheid voor het
gehele beheersgebied gemaakt.
Voor allewatergangen geldt dat de 'huisregelsNatuur' van toepassing zijn (ziekader).
Voorde niveaus 'hoog' en 'basis'gelden een
aantal 'extra natuurmaatregelen' (zie tweede
kader).Dezegeven demedewerker vande buitendienst tot opzekere hoogte ruimte om
eigen inbreng tehebben bij het toepassen van
de maatregelen.

Knelpunten 'aan-/afvoer' e n
'natuur*
Het toekennen van kwaliteitsniveaus geeft
aan waar in het watersysteem waterlopen kritisch zijn met het oogopaan- en afvoer van
water en waar natuurwaarden specifieke aandacht vragen2'. Devraag isofen waar beide
aspecten elkaar bijten. In tabel 3 zijn de kwaliteitsniveaus 'aan-/afvoer' en 'natuur' met
elkaar vergeleken voor allewaterlopen binnen
het beheergebied. Duidelijk wordt dat de categorie waterlopen waar deaan- en afvoer van
water en de natuur elkaar in deweg zitten
(hoog/hoog, hoog/basis) beperkt is.Slechts0,6
procent van dewaterlopen uit de categorie
hoog/hoog (28km van de in totaal 3646km)

Tabel3.

•••HiHaW

VoorbeeldvaneenzijdigonderhoudvaneenwaterloopinhetstroomgebiedvandeDrentseA.

leverr serieuze knelpunten opdieom specifiekeoplossingen vragen.Verreweghet grootste
contingent waterlopen bevindt zich in decategorie basis/basis ofbasis/laag. Dat betekent dat
veelal ruimte bestaat om een wijze van onderhoud uit tevoeren dierecht doet aan beide
aspecten.

Tijdstip van onderhoud en gebruik
materieel
Vooreen goede invulling vande kwaliteitsniveaus zijn tijdstip van ondethoud en
gebruik van materieel belangrijke factoren.
Gekozen isom voorde kwaliteitsniveaus
natuur 'hoog'en 'basis'vanafhalfjuli respec-

hoog
nat profiel
75%schoon

ß

gebruik materiaal voor'natuur hoog'
maaien door boeren NIET toegestaan

"S

baggeren tussen 15juli en 1november
gebruik materiaal voor'natuur basis'

g
3

Qua materieel werd tot nu toe gewerkt
met traditionele machines zoals klepelmaaiers,
maaiboten, maai-harkcombinaties en maaikorven. Het was tot nu toe niet mogelijk om
maaisel aftevoeren,omdat de tractoren hiervoor niet zijn uitgetust. Om opdit punt het
aspect natuur in te vullen ishet wenselijk op
economisch verantwootde wijze in andet
materieel te investeren. Vooralsnog ishet stre-

Vergelijkingkwaliteitsniveaus'aan-/ajvoer'en'natuur'.
3646 k m watergang =100%

w

tievelijk halfjuni het onderhoud te laten
plaatsvinden. Dit met dien verstande dat vanuit het oogpunt van veiligheid het maaipad
langs dewaterloop eerdergemaaid kan worden
(vanafhalfjuni en 1 mei).

hoog

basis

baggeren tussen 15juli en 1maart

aan-/afvoer-waterkwaliteit
basis

laag

nat profiel
50% schoon

nat profiel
25% schoon

1

2

2

0.6%

6.1%

10.1%

1

1
46.4%

23.1%

6-5%

2
komt
niet voor

laag
0.3%

maaitijdstip: zo laat alsmogelijk, maar toegestaan vanaf

maatregelen natuurtabel toepassen:
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maaien vanaf1mei

O extra maatregelen
natuur nier toepassen

maaien vanafhalf juni,
pad maaien vanaf 1 mei

1 extra maattegelen
natuut bij bodembreedte
meer dan een metet

m.uien vanafhalf juli,
pad maaien vanaf
halfjuni
2 altijd extra maatregelen
natuur

venhetgebruikvanklepelmaaiersnietmeer
toetestaanlangswaterlopenmeteennatuurkwaliteitsniveau'hoog',omdatzeveelmeer
schadetoebrengenaanondermeerinsecten
danbijvoorbeeld schijvenmaaiers3'.
Bedrijfsmatige aanpak
Inhetverledenwerdendewaterlopenmet
eenhogefrequentie gemaaidopbasisvantraditioneelbepaaldeuitgangspunten.Inhet
nieuweonderhoudsplan ishetonderhoud
afgestemd opdefuncties vandewaterlopenen
isgebiedskennisvanuitdebuitendienst benut,
zodatookmeteendraagvlakaanwezigisom
volgensdenieuwemethodiekplanmatigte
gaanwerken.Doormetbeheersclusterstewerkenenkwaliteitsniveaus teonderscheidenis
eeninschattinggemaaktvanderisico'sdie
extensieveronderhoud metzichmeebrengt.
In2005zijn deonderhoudsactiviteiten
voorheteerstplanmatiguitgevoerd.Deaanenafvoerfunctie vandewaterlopenblijkt niet
ofminimaalbeperktteworden,terwijlde
onderhoudsfrequentie substantieeldaalde.De
planningverdientblijvendeaandacht.Zebleek
echteralgedurendeheteerstejaarwerkbaar.
Jaarlijkseevaluatievandeonderhouds-

activiteitenisvangrootbelangomeffecten te
evalueren.Deanalysevan2005laatziendat
kosteneffectief werkengoedmogelijk is:een
besparingvancirca35procentopdeuitvoeringskosteniseenreëleinschatting. Hoewelin
2005hetonderhoudnognietspecifiekop
natuur wasafgestemd,laatdeafname in
onderhoudsfrequentie algunstigenatuureffecten zien,ondermeerophetvoorkomen
vanvlindersenlibellen.
Toekomstig onderhoud
In2006wordenvoorheteerstde'huisregelsnatuur'ende'extra natuurmaatregelen'
inhetonderhoudtoegepast,beginnendinde
waterlopenmeteenhoognatuurkwaliteitsniveau.Ditzalstapvoorstapgaan,zodatde
onderhoudsmedewerkers enookpeilbeheerderszichdeveranderdeaanpakeigen kunnen
maken,erervaringmeeopdoenende effecten
kunnenwordengeëvalueerd.Deverwachting
isdatHunze&Aa'sin2009geheelconformde
uitgewerkteaanpakhaatonderhouduitvoert.

monitorenenevaluerenvandeaanpaken bijstellenopgrondvanervaringen.Deeerste
ervaringenzijnopditpunt bemoedigend.
Hetbetekentookgoedeendirectecommunicatiemetonder meerterreinbeheerders,
IVN-afdelingen,agrarische natuurverenigingenenindividueleagrariërs.Duidelijk iswel
dareengoedeaan-enafvoer vanwateren
natuurkwaliteit langswaterlopenminderconflicteren dantotnutoewerdgedacht.
Verschillendewaterschappen denken
momenteelnaoverdeuitvoeringvanhun
onderhoud.Wellichtdatdezebenaderingvan
hetonderhoud alsinspiratiebron kandienen
vooranderewaterbeheerders, f
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