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SYNERGIE TUSSEN WB21 EN KADERRICHTLIJN WATER

Maatregelen voor
waterkwantiteit dienen
ook de waterkwaliteit
Vit eenstudienaardeeffectiviteitvanmaatregelenbijwaterschappenblijktdatveelmaatregelendie
nuuitgevoerdwordenterverbeteringvandewaterbeheersingookeenpositie/effect hebbenopde(ecologische] kwaliteitvanoppervlaktewater.Gaandewegdeverbeteringvandewaterhuishoudkundige
toestandvanNederland(WB21)wordtdusookaleenstapgezetnaarhetrealiserenvandedoelen
vandeKaderrichtlijn Water.Opdezemanierkunnenwaterschappendubbeledoelendienen.
Devergaande sturingen beteugeling
vanhetwatersysteem heeft de afgelopen
decenniaopveelplaatsengeleid toteencultuurtechnisch watersysteem.Hetsomste
grotevertrouwen indetechnische mogelijkhedendieonstendienstestaanomdeomgevingnaaronzehand tezetten enomdegrillenvanklimaaten natuur het hoofd te
bieden,heeft geleid totsoms ontluisterende
situaties (wateroverlast,ovetstromingen en
dijkdoorbraken). Hetbesefbegint door te
dringen datweonswatersysteemflexibeler,
veerkrachtiger enduurzamer moeten
maken.Wemoeten eraan wennen dat water
incidenteeldebeddingvetlaatenleidt tot
enigeoverlast(binnen veiligheidsgrenzen).
Dezenieuwekijk ishetcentrale thema inde
notaWaterbeheer 21eeeuw(WB21): leven
met water.Devoornoemdesturingen
beteugeling vanwatersystemen heeft ook
eensterkeinvloedopdeecologische waterkwaliteit.Hetecologisch functioneren van
onzewateren wordt inveelgevallen verhinderddoordefysiekeomstandigheden. Het
herinrichten vandelenvanons watersysteem (hetaanpassen vandehydrologieen
morfologie) inhet kadervanWB21 leidt in
veelgevallen bijna automatisch tot het toenemen vanbiologischediversiteit enkwaliteit.Daarmeeworden dusenpassant dedoelenvandeKadettichtlijn Water gediend.
WelkeWB2i-maatregelenbijdragen aan
deverbetering vandeecologische waterkwaliteitenin welkematezijdatdoen,isonderwerpgeweest vaneenstudiedieisuitgevoerd doorSyncera,STOWA,EcoQuestende
aterschappenVeluwe,Rijn enIJsselen
oerenOvermaas.Destudieheeft zichvooralgerichtopbeeksystemen.Destudie iseen
vervolgopeeneerderonderzoek(STOWA
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2005-15),waarin isgekeken naarde vorderingen bijdeimplementatie vanWB21 enKRW
ennaardemogelijkheden diede waterschappen zien bijdecombinatie daarvan.

De opgave
VoorWB21 wordendoordewaterschappenalvolopmaattegelengenomen.De
implementatie vandeKRWisdaarentegen
nognietzovergevorderd.Momenteel wotdt
de'globalevetkenning'uitgevoerd, waarmee
mogelijke herstelmaatregelen inzichtelijk
worden.Zoalshiervooralisaangegevenis
hetvoordehand liggenddeinrichtingsmaatregelen diegenomen worden voor
WB21 mede tebeschouwen opde effecten
vootwaterkwaliteit enecologie.Veelvandie
maatregelen kunnen, in KRW-termen,
gezien worden als'geen spijt'-maatregelen

Cascadem vervangingvaneenstuwindeBuurserbeek

voorhetbereikenvandegoedeecologische
watetkwaliteit.Ovetdevtaaginwelkemate
deKRW-doelennaderbij komen door het
nemen van inrichtingsmaatregelen isin
Nedetland nogveeldiscussie.IndeDecembernota 2005wordt ingeschat dat de helft
vanderegionaleinvestetingenvoorWB21
bijdragen aandeverbeteringvande waterkwaliteit.OpdeSTOWA-Platformdag inseptembet 2005isdooimeerderepartijen de
vraaggesteld ofditpercentage welreëelis.
Deuitkomsten vanhetonderzoek dat
hierbeschreven wordt,bevestigenechtet dat
hetindeDecembernota 2005genoemde percentage regionaal haalbaaris.

Uitvoering en uitkomsten
Inhetuitgevoerdeonderzoekopmaatregelniveau voorbeeksystemenzijn ineeneerstestapinrichtingsmaatregelen verzamelden
ineentabelgeplaatst.Eengreepuitdemaatregelen:drainageverminderen, infiltratievoorzieningenen/of retentievoorzieningen
aanleggen,afkoppelen (ofnietaankoppelen),
bufferzones ofinundatiezones ontwikkelen,
stuwenvervangenofverwijderen, meanders
aanleggen,profiel aanpassen,onderhoud
extensiverenendergelijke.Vervolgenszijnde
maatregelen beoordeeldopheteffect opbiologischeenfysisch-chemischekwaliteitselementen.Debeootdelingvandematevan
effect isgebeutd indevormvaneenplussenen-minnentabel,opgesteld naeen interview
meteenaantal ervaringsdeskundigen.
Uitdebeoordelingvandemaatregelen
blijktdatinbeeksystemen (metnamein
laaglandbeken)ongeveetdehelft vande

•

•
VegetariestuwingenverflauwdeoeverslangsdePepinusbeek.

inrichtingsmaatregelen diemomenteelgenomenworden,zowelkwantitatiefalskwalitatiefenigszinspositieftotzeerpositiefbijdragenaanverbeteringvandehuidigesituatie.
Ditbevestigtvoordezecategorievanwateren
deinschatting uitdeDecembernota2005.
Deopgavetotvasthouden enbergen van
water (WB21)kanopverschillende manieren
inenrondom waterengerealiseerd worden,
waarbij dezeverschillende manieren een uiteenlopend effect hebben opdewaterkwaliteitendeecologievandewateren.Maatregelendieinbeeksystemen positief bijdragen
aandewaterkwaliteit zijn bijvoorbeeld het
gtaven van meanders,hetaanbrengen van
eenwinter- enzomerbed, het vervangen van
profielverdediging enhet profiel voorzien
vanflauwetaludsmet natuurvriendelijke
oevers,het inrichten vanbufferzones aan

beidezijden vandewaterloopenhet inrichten vanretentiegebieden. In totaalzijn inde
rapportageongeveer40maatregelen
beschreven, waarvanzo'n 30maatregelen in
meerofminderematepositiefbijdragen aan
het verminderen vanwateroverlast en/of
verdrogingenhetverbeteren vandewaterkwaliteit endeecologie.Erisindatgeval
sprakevandubbel gewin.
Indevoorbeeldprojecten bij dedrie
waterschappen diebetrokken zijn bij het
onderzoek, isofwordteenaantal succesvolle
maatregelen ofcombinaties van maatregelen uitgevoerd;
• LangsdeBuurserbeek(bij Haaksbergen
opdegrenstussen Overijssel enGelderland)isopdiverseplaatsen ruimte
beschikbaaren isdemedewerking van

Duikerstuw(opdevoorgrond)mdeDorpseBeekteEpe,metdroogvallenderetentie.

aanliggendegrondeigenaren groot.
Hierdoor ishetmogelijk om meanders
tegravenen laaggelegen aanliggende
percelen alsretentiezones aan te wijzen.
Opverschillende plaatsenzijn al stuwen
vervangendoorvispasseerbare exemplaren,zoalscascades.Ookzalop meerdere
locatiesindebeekhetonderhoud worden geëxtensiveerd;
IndePepinus-endePutbeek (bijEchtin
Midden-Limburg)zijn destuwen inde
hoofdsttoom vandebekenverwijderd en
isdewerkingvandestuwen gecompenseerddooihetverondiepen, verbreden
enverflauwen van het profiel,gecombineerd metextensiefonderhoud waardoordezogenoemde vegetatiestuwen
ontstaan;
IndeEperbeken (bijEpeaandeoostkant
vandeVeluwe)zijn stuwen vervangen
doorstuwduikers,waardoordoorstromingmogelijkblijft endebeken
migreerbaar blijven.Tevenszijn langsde
Eperbekenopverschillende plaatsen
retentievoorzieningen ingericht,waarde
beekbuiten deoeverskan tredenenwaar
hetwatervervolgensinfiltreert ofvertraagd weerterugloopt naardebeken.

Bijalledriedevoorbeeldprojecten is
ruimtevrijgemaakt voorbufferzones langs
debeken(enkelemalen debreedrevande
beken).Bijaldezemaatregelen issprakevan
het behouden ofvergroten vanhet vasthoudend ofbergend vermogen vandebeken in
combinatie met hetverbeteren vandeecologische waterkwaliteit.
Tijdens destudiebleekdat deskundigen
bij waterschappen opbasisvan praktijkervaringen heelgoedinstaatzijn aantegeven
welkemaatregelen effectief zijn bij hetverbeteren vande(ecologische) waterkwaliteit.
Deeffecten hoevenniet totindetail gekwantificeerd tezijn,omteweten watwelofniet
bijdraagt aaneengoedewaterkwaliteit. Het
isdesondanks noodzakelijk deeffecten van
herstelprojecten gedegen temonitoren en
ervaringen goedtedocumenteren, omzoher
inzicht inmaatregelen eneffecten teversterken.Inslechtseenbeperkt aantalgevallen
wordendeeffecten van herstelmaarregelen
inverloopvandetijd gevolgd.
Synergieopmaatregelniveau tussen
WB21 endeKRWisaanwezigenwaterschappenzijn enkunnen hier alsuccesvolmeeaan
deslag. ^
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