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VERENIGING WILPARTIJ ZIJN IN UITWERKING RICHTLIJN

KRWgeziendoorbril
vanNatuurmonumenten
Bijdeverkenningvandoelenenmaatregelenvoorwaterlichameninenbijnatuurgebiedenachten
veelwaterbeheerdersdeinbrengvan kennisenvisievandenatuurbeherendeorganisatiesvangroot
belang.Omtekomentoteenvruchtbaresamenwerkingishetzaakdat terreinbeheerdershun
beheers-enonrwikkeün.gsvisieswetentevertaleninKRW-terminoio^ie.DaartoeheeftVerenyin^)
Natuurmonumentenditvooreenaantalvanhaar^ebieden^eprobeerd.Opbasisvandezebevindin^engaatNatuurmonumenten indere^iohaarwensenvoorhaarbelangrijkstewater^estuurde
natuurgebiedenbesprekenmetdeverantwoordelijke provinciesenwaterbeheerders.
Dewaterschappen enprovincies zijn
druk bezigmethetformuleren vanecologischedoelstellingen endemaatregelen waarmeediebereikt moeten worden.Inveel
regio'swordt momenteel hettraject ingezet
waarbij belangengroepen intensieverbijdit
procesbetrokken (willen)worden.Dat geldt
ookvoorVeteniging Natuurmonumenten,
zekeralshetomdedoorhaar beheerde
natuurgebieden gaatendeomgeving daarvan.Ombeslagentenijstekomen,isaan
Arcadisgevraagd vaneenaantal terreinen
dieNatuutmonumenten ineigendom heeft,
eenanalysetemaken waarbij deeigendoelstellingenenwensenvergeleken worden
metdebenaderingzoalsdienubijdeimplementatievandeKRWwordtgevolgd.Om
sneleeneerstebeeld tekrijgen,zijn 18pilotgebieden bijdekopgepakt diealsgeheelrespresentatiefzijn voorde natuurterreinen
vanNatuutmonumenten waargrond-of
oppervlaktewatet eenbelangrijke rolspeelt1).
Inditartikelpresenteren wede belangrijkste
bevindingen.

egrenzing
ppervlaktewaterlichamen
Indestroomgebiedrapportages diein
maart 2005bijdeEuropeseCommissieingeleverdzijn,wareninNederland ookkleine
waterenalswaterlichaam begrensd,veelal
geclusterdinvirtuelewaterlichamen.Later
isvastgehouden aandegrensvan minimaal
50hectarevoorstilstaande watereneneen
afwateringsgebied vanminimaal 10km2
voorstromendewateren.Omtevoorkomen
tallekleinerewateren buiten de'KRWoot'vallen,islandelijkdooiprovinciesen
aterbeheerders afgesproken datookkleine
ateren alswaterlichaam begrensd kunnen
worden,namelijk alshetgaatom ecologisch
waardevolle waterenofomwaterrijkegebie10 I H 2 0 | 14/15-1006

den (metmeerdan 15procent oppervlakte
aanwater).Dezebegrenzingvan kleine
wateren blijkt indepraktijk (nog)nietof
nauwelijks tehebbenplaatsgevonden.Het
gaatdaarbij omsloten,insloten overgaande
petgatengebieden,omvennenenecologisch
waardevolle bovenlopen van laaglandbeken.
Bijbeken isalleendewaterloopzelf
begrensd.Bijgroterivierenzijn deuiterwaarden welbijhetwaterlichaam betrokken.Bijbekenwordt hetontbreken van
inundatiezones alsingreep benoemden
wordt onderzocht ofhetaanleggen van
inundatiegebieden eenhaalbare maatregel
is.Hetisdus logischomeenbreed deelvan
hetbeekdalbijdebegrenzingvanhetwaterlichaam tebetrekken.Verwachtwordt dat
opdezemanier ookdeecologische waarden
vanhetbeekdalinbeeld komenenmaatregelen voorbehoudenontwikkeling vandie
natuurwaarden vanuit deKRWgeformuleerd kunnen worden.Hetgaat daarbij
onder andereoververdroging:ookeen
meanderende beekkansomszo'n afvoerregimehebbendathetzichgrotedelen vanhet
jaar alsdrain vanaanliggende natuurgebie-

Tabel1.

dengedraagt.Meteen beekdalbenadering
kanookbetervoorkomen wordendatinundatiesplaatsvinden met watet van slechte
waterkwaliteit often kostegaan vanwaardevollekwelhabitats.
OmdatdeKRWzichlichtophethalen
vandoelenin2015ofuiterlijk 2027ligthet
voordehand dat'nieuw water'datwotdt
gerealiseerd alsgevolgvan natuurontwikkelingen/ofvasthoudenenbergen van water,
tijdigeenherkenbareplaatskrijgt alswaterlichaam inde stroomgebiedbeheersplannen.
Eenvoorbeeld vormtde Hotstermeerpolder
inNoord-Holland, waarvergaande plannen
zijn voorgedeeltelijke vernatting voot
natuurontwikkeling envermindering van
wegzijging vangrondwater uithetomgevende Vechtplassengebied.
Tenslotte blijkt uitdeuitgevoerdepilots,
dat bij debegrenzing vandeoppervlaktewaterlichamen nognietaltijd rekening wordt
gehouden metdeVogel-enHabitatrichtlijngebieden.DoorhetMinisterie vanLNVis
voordestroomgebiedsrapportages van 2004
aleenanalysegemaakt vanknelpuntenmet
betrekkingtotdebegrenzing van waterlichamen endeVogel-enHabitatrichtlijngebieden.Totnutoeblijkt ditlangniet altijd
tezijn verwerktinde waterlichaambegrenzingen.

Begrenzing grondwaterlichamen
Dehuidige begrenzingvangrondwaterlichamen bestaatinhoofdzaak uitenkele
zeergrote(gebiedsdekkende) grondwaterlichamen metdaarbinnen kleinegrondwaterlichamen ronddeintrekgebieden van
grondwateronttrekkingen voor menselijk»
consumptie.Degrote grondwaterlichamen
bieden onvoldoende houvastom knelpunten
enmaatregelen tebenoemen.Demethodiek
dieinDuitslandgehanteetd wotdt,iswat
datbetreft veelbeter.Daarzijn grondwater-

NatuurgebiedenvanNatuurmonumentendiezijngeanalyseerdop'KRW-waterwensen'.

Lionspolder
Hegewiersterfjield
Aalderstroom
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DeWieden
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Bovenslinge
Haarzuilens
Eemland
Vechrplassen
Bergen-Egmond-Schoorl
NieuwkoopsePlassen/
Meijegraslanden
Kampina
TungelroyseBeek

(Gld)

CU)
(U)
(U/NH)
(NH)
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(NBr)
(L) '

toegerapporteerde status 'voorlopig'isenis
gebaseerdoplouter hetvóórkomen vansignificante hydromorfologische ingrepen.Met
deafweging ofdezenogvoldoende kunnen
worden hersteld om in2015ofuiterlijk 2027
alsnogdestatus 'natuurlijk' toetekennenis
ditjaar eenbegingemaakt.Het aandeel
'natuurlijke' waterlichamen moetvooral in
beschermde natuurgebieden in Nederland
fiks stijgen. Bijdeaanbiedingvande
stroomgebiedrapportages 2005aandeEuropeseCommissieheeft Nederland eendergelijke toename van'natuurlijke' wateren in
hetvooruitzicht gesteld.Voorbeelden van
onderzochte waterlichamen dieeendergelijkestatus verdienen,zijn deDinkelmet zijbekenendevennenopdeKampina.

Ecologische doelstellingen
Otterszijnsterkafhankelijkvaneen,goedeecologischewatertoestand,maarkomenslechtinbeeldbtjdeimplementatievandeKRW[foto: Kma/Stoelwinder).
lichamen ophetniveau van stroomgebieden
vanbekenbenoemd.InNederlandzijn langs
deDuitsegrensopeenvergelijkbare manier
grondwaterlichamen begrensd,om beter
aantekunnen sluitenaandeDuitseindeling.Dezeindelingzou in heel Nederland
toegepast moeten worden oftenminste op
dezandgronden waarzich beken bevinden.
Degrotewaterlichamen zijn wat Natuurmonumenten betreft, tegroot.
Andersomzijn dekleine grondwaterlichamen vande grondwateronttrekkingen
vaakteklein.Opkaartzijn namelijk de(100jaarszones vande)intrekgebieden aangegevenmaar nietde beïnvloedingsgebieden.
Hetgebiedwaardalingvandegrondwaterstandenverdrogingplaatsvindt dooreen
grondwateronttrekking isveelgroter.Als
dezegebiedenalsgrensvandewaterlichaam
Wordengebruikt, kanveelbeter aangegeven
worden waarderelatiesliggen met grondwaterafhankelijke ecosystemen.Dit iseen
tussenoplossing omhet grondwaterlichaam
explicietopdekaart tezetten.

Tabei2.

Statustockcnning
Indestroomgebiedsrapportages van
2005hebbende oppervlaktewaterlichamen
eenvoorlopigestatus toegekend gekregen.
Momenteel wordtgewerkt aande onderbouwingdaarvan.Daarvoor moet vastgesteld
worden ofdehydromorfologische maatregelendienodigzijn omdegoedeecologische
toestand tekunnen bereiken, significante
schadeaanbelangrijke maatschappelijke
functies veroorzaken.Veeltevaaklijktde
conclusiedatdit hetgevalisenwordt dus
gekozen voordestatus 'sterk veranderd'.
Opvallend isdat indeonsomringende landen,óókinvergelijkbare landschappen zoals
inDenemarken,BelgiëofdelenvanDuitsland,veelmeerwaterenalsnatuurlijk wordenaangemerkt1).Meestopmerkelijke voorbeeld inditopzicht isdathet traject vande
Dinkel,datNederlandvooralsnogalssterk
veranderd heeft aangemerkt,doordeDuitsersalsreferentie vooreennatuurlijke beek
wordt gebruikt.
DitlageNederlandsepercentageisonder
andere hetgevolgvanhet feit datdetot nu

Watematuurtypen.

hoofdtype

natuurtype

stromend water
stilstaand water

soortenrijkebeek
soortenrijk water(inclusiefwiel,petgat)
brakkeplas
zwakgebufferd water
zuurven
sloot
poel
kwelderenschor
slik/zeebodem

kwelderenwad

Voordenatuurlijke watertypenzijn op
nationaal niveau beschrijvingen vandereferentiesituaties opgesteld.Hoewelde referentiesnietdedoelstellingen van waterlichamenzijn,gevenzewelderichtingen aan.In
depilotszijn dezereferenties vergeleken met
dedoelstellingen die Natuurmonumenten
voorhaar terreinen hanteert.Daarbij valtals
eersteopdatzevoorhaareigen beheersdoelenrelatiefweinigwatertypen heeft gedefinieerd.Degewenste natuurtypen op het
gebied vanwaterzijn in tabel2weergege-

Ditisheelwatandersdande55KRWwatertypen dieinNederland zijn benoemd.
Niettemin bleken bij nadere beschouwing
denatuurlijke referenties vandeKRWwatertypen,zoalsdezetotnu toezijn toegekend doordewaterbeheerders,inderegel
goedaantesluiten bijdeeigenvisiesop
aqautisch ecologische doelen.
Hetaantalterrestrische natuurtypen
vanNatuurmonumenten isveeluitgebreider.Daarbij komenookgrond- ofoppervlaktewatetafhankelijke typenvoor,zoals
moeras,riet,broekbossen endotterbloemhooilanden.Deexplicietedoelenvandeverenigingten aanzien van waterafhankelijke
vogels,amfibieën,zoogdieren (otter!) e.d.
spelenbijdeimplementatie vandeKRWin
Nederland nietofnauwelijks eenrol,maar
zevragen welommaatregelen die interfererenmetpotentiële KRW-maatregelenpakketten.VoorNatura 2000-gebiedenzaldit bij
deafstemming tussendedoelenvolgensde
KRWendeVogel-en Habitatrichtlijn
sowiesoalderevuepasseren.Maar ookvoor
anderenattenatuurgebieden zullendeprovinciesenwaterbeheerders rekening moeten
houden metdewaterwensen voor dergelijke
natuurdoelen.Andersom bevatten de
beschrijvingen vandereferenties vande
KRW-typen ookelementen dieniet terugko-
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DeWieden,éénvandedoorNatuurmonumentenbeheerdenatuurgebiedenwaarvooreengoedeimp

menbijdenatuurdoelen van Natuurmonumenten.Indebeschrijvingen vande referentiesvandeKRW-typenzitten soms elementendieniet passenbijdedoelstellingen van
Natuurmonumenten. Voorbeelden zijn de
liggingvanbeken in bebosteof halfopen
landschappen. Insommige regio's liggen
beken ingebieden waarjuist gestreefd wordt
naar hetbehoud vandeopenheid,zoals bij
weidevogelgebied.
Indeonderzochte pilotgebieden isnergensgeconstateerd datdenatuurdoelen van
deVogel-enHabitatrichtlijn ofdebeheersdoelen vanNatuurmonumenten zelfom
minder voedselarmesituatieszouden vragen
dankanwordenafgeleid uit de beschrijving
vandeKRW-referentie.Hetisbekenddat dit
vooranderegebieden anders kan uitpakken.
EenvoorbeelddaarvanvormendeOostvaardersplassen, waarvoorStaatsbosbeheer heeft
gewezenopdevoedselrijkekleibodemdie
het mogelijk maaktdatvoedsel beschikbaar
isvoorgrotehoeveelheden bijzonderevogels.

Fasering en doelverlaging
Volgensdesystematiek vandeKRW
moetna hetformuleren vandoelenen bijbehorendemaatregelen bepaaldwordenofde
doelenookhaalbaarzijn.Bijdeze afweging
spelen kosten enbatenenrol.Indiendekosten'onevenredig hoog'worden,kunnen ze
bijvoorbeeld overeenlangeretermijn uitgesmeerd worden.Ditbetekentdat het doel
laterdan 2015gehaald wordt.Omdatde
KRWmeteencyclusvanzesjaar werkt(elke
zesjaar moeteenbijgewerkt stroomgebiedsplanwordenopgesteld),wordt het doeljaar
12
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ementatievan deKRWvanessentieelbelangis(foto:Natuurmonumenten).

dan 2021 of2027.Juist indergelijke gevallen
ishetbelangrijk datzosnelmogelijk met
extra'altijd goed'-maatregelenwordt begonnenendat niet wordtgewacht totdeKRWdoeleneind 2009indedefinitieve stroomgebiedbeheersplannen zijn vastgelegd.Maar
hetkanookzijndatdeoverheid vaneen
maatregel wilafzien wegenseentelage
kosteneffectiviteit of 'onevenredig hogekosten'.Indatgevalmaghetdoelworden verlaagd.Verregenwoordigers vandeEuropese
Commissie hebbenmeermaals laten weten
datdoelverlagingpasaandeorde isalsfaseringniettot resultaat leidt.Ineen aantal
gevallen wordt nu albijvoorbaateen laag
doel(GEP)voorgesteld,zodatdaarna geen
fasering ofdoelverlaging meernodigis.Dit
verhindert dat tot 2027hardgezocht wordt
naar fondsen en/ofmethoden om toch nog
ambitieuzere doelentekunnen realiseren.

venwordenvandebelangen offuncties waar
debaten mogelijk optreden. Natuurmonumenten wildatdebaten veelexplicieter in
beeld wordengebracht.Indebrochure 'De
baten bovenwater'dieisopgesteld doorde
coalitieBatenSchoonWater2)waaraan
Natuurmonumenten deelneemt,isdaartoe
eeneersteaanzetgemaakt. Momenteel
werkthetadviesbureau 'TripleE'voor twee
natte natuurgebieden in hetmidden van het
landendeMaas-Rijn-delta dergelijke kosten-batenplaatjes nogveelconcreteren
explicieter uit.3).Ookalzijn debaten niet
altijd tegeldetemakendoordepartij diede
kosten moet maken,het moet welinzichtelijkzijn! ^
Paul Vertegaal (Vereniging Natuurmonumenten]
ReinderTorenbeek (Arcadis)

Kosten en baten
Indefasetussennu enhet stroomgebiedbeheersplan moeten maatregelen op
hun effectiviteit, kosten enbaten worden
getoetst.InNederland vindendeinventarisatiesmomenteel plaatsenzallandelijkeen
analysewordengemaakt.Daarbij ligtde
nadruk totnu toeergophetinbeeld brengenvandekosten,watminder opde effecten
en nogminderopdebaten.Bijde effecten
kanindetabellendiedoorde waterbeheerderslandelijk aangeleverd worden ten
behoevevandeDecembernota 2006bijvoorbeeldgeenonderscheid wordengemaakt in
devijfbiologische kwaliteitselementen. Bij
debaten kandoordewaterbeheerders indie
tabellenslechtseeneersteindicatieaangege-
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