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HET EFFECT VAN HET AANWIJZEN VAN NATURA 2OOO-GEBIEDEN

Drinkwaterbedrijven
krijgen te maken met
nieuwe wetgeving
Ookwaterbedrijven kunnennietomnatuurwergeving heen.DezezomerheeftministerVeermanvan
LNVeenlijstmetnatuurterreinen opgestelddietotNatura 2000-gebiedenaangewezenworden. Her
zijndei6z belangrijkste natuurgebiedenvanNederland,voorheengrotendeelsalbekendalsVogelo/Habitarrichtlijngebied. Doordehuidigeaanwijzing (vanuitdenieuweNatuurbeschermingswet
15198, dievorignajaar vankrachtwerd),krijgendezegebicdennueenwettelijkestatus.Hoegaateen
drinkwaterbedrijfindepraktijk ommetzonNatura2000-gebied, bijvoorbeeld Evidesinhetwesten
vanNoord-Brabanr?
Evideswerkt indeBrabantseWalmee
aandeherstelplannen voor het kwetsbare
venhetGrooteMeer,dat zwaar te lijden
heeft onder verdrogingeneenslechte waterkwaliteit.Zoheeft het waterbedrijf infiltratieproevengedaanom tekijken ofdezeeen
positieveinvloed hebben. Datbleekzote
zijn, maar dekostenenaanlegvan (lelijke)
infrastructuur vlaknaast het venwegen
vooralsnog niet tegen debaten op.Eerst
wordtgekeken ofdetoestand voldoende kan
verbeteren met systeemgerichte maarregelenalshet opheffen vandedrainage, het
vasthouden van regenwater, het onttrekken
vangrond aandelandbouw en het plaggen
enomvormen van bosnaar heide.
"Water isonsenigehoofddoel", benadrukt Henk Ketelaars,manager Technologie
&Bronnen bij Evides.Dat klinkt vanzelfsprekend, maar erzijn verschillende waterbedrijven metveelnatuur in hun bezitdie
natuurbeheer alstweedehoofddoel hebben,
somsincombinatiemet recreatie.Ook
Evidesheeft verschillende vanzijn waterwinlocaties liggen in terreinen diezijn aangewezen tot Natura 2000-gebied, natuurgebieden vannationaal belang.Ketelaars:
"Voorzo'n tweede hoofddoel iszekerwat te
zeggen,en ikrespecteer datook,maar wij
hebben daar bewust niet voorgekozen.Alsje
goedvoorjebronnen zorgt,dan heeft de
natuur daarautomatisch belangbij.Endat
jejegebieden dan openstelt voor recreanten,
vinden wij niet meerdanonze maatschappelijke plicht."Tochontkomt ookEvideset
nietaanzich intensiefmet natuurbeheer
bezigtehouden.Zobleekookdit voorjaar,
toen het ministerie van Landbouw, Natuur

enVoedselkwaliteit (LNV)werkateliers hield
overnatuurwetgeving: vier bijeenkomsten
waarbij opbasisvaneen praktijkvoorbeeld
werd bekeken hoebetrokken partijen samen
optimaal rekening kunnen houden met
natuurwetgeving en tegelijkertijd zowel
economiealsecologiekunnen bevorderen.
Eénvandecasussen wasNarura 2000-gebied
deBrabantseWal,bij BergenopZoom,waar
Evidesenkelewinningen heeft. Decasus
ging met nameoverhet bijzondere ven het
GrooteMeer,daternstig telijden heeft van
verdroging,waarbij denatuurwaarden in
hetgedingzijn. Enzostaken medewerkers
van het ministerie,provincie,waterschap,
waterbedrijf, terreinbeheerders en adviseurs
eendaglangdekoppen bijelkaarom het
probleem tedefiniëren ennaar oplossingen
tezoeken.OokKetelaarswasvandepartij bij

BoringinOssendVecht.
het werkatelier."HetGrooteMeerisniet van
ons,maar onzebronnen indebuurt van het
ven hebbenernatuurlijk welinvloed op.
Overigens isdat maar beperkt vergeleken
metdedrainageen waterpeilbeheersing ten
batevandelandbouw.Maargoed,dat betekent weldat wijgraagwillen meewerken
aandeoplossing."

Collectief gevoel
Natura 2000endeKaderrichtlijn Water
zorgen voorverandering inhet water- en
natuurbeheer, vindt Ketelaars."Aan het
GrooteMeerisaleeuwenlang gerotzooid.
Het isaldecennialang aanhet verpieteren.
Nu concrete instandhoudingsdoelstellingen
geformuleerd zijn, heerstmeereen collectief
gevoeldat wedit mooiegebied moeten
behouden.Eenanderpunt isdat tot nu toe
sprakewasvaneen inspanningsverplichting.Iedereen deedduszijn best.Maar nu
ligtereen resultaatverplichting, met boetes,

HftMossevenmOsscndrecht.
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waarbij ookbestaand gebruik ter discussie
kankomen.Endeprovincieneemt datheel
serieus.Datzou in het uiterstegeval zelfs
kunnen betekenen datwewinningen moetensluiten omdiedoelen tehalenendat
vergunningen verkleind ofopgeschort worden."
Evidesisoverigensniet bangvoordekritischeaanpak vandeprovincie,steltKetelaars."Ikdenkdat wekunnen aantonen dat
wevoldoende maatregelen treffen omde
effecten vanonzeonttrekkingen te compenseren."Zoontwikkelt Evidessamen met het
waterschap plannen voorJagersrust, een
gebied nabij hetGrooteMeer."Wewillen
daarpachtersuitkopen,dedrainageer uithaleneneventueel eengemaaltje plaatsen,
zodatmeerwater naar hetGrooteMeer kan
stromen."

Openzetten en vol laten lopen
WelisKetelaarsinsommige opzichten
kritisch overdedoelen zoalsdieaanvankelijkgeformuleerd waren."Neemde instandhoudingsdoelstelling voordegeoorde fuut;
dieluiddeeerst 'een populatie van40broedparen'.Ikhebzitten bladeren indebroedvogelatlas.Daaruit blijkt datdieaantallen
zeersterksamenhangen met invloeden in
hetbuitenland. Dievogelisonder andere
hierheengekomenomdat hetAralmeerzo
verdroogd is.Dussteldatzedaar ietsaan
gaandoen,danzijn wezehier zoweer kwijt.
Gelukkigisdat bijdedefinitieve instandhoudingsdoelstellingen gewijzigd in'leefgebied voordraagkracht vaneen populatie
van40broedparen'.Wantikvindweldat we
dejuiste randvoorwaarden moeten scheppen,alisdat natuurlijk moeilijker te meten.
Bovendien iswatgunstig isvoordeene
soort,nietaltijd het bestevooreenandere.
Voordiegeoordefuut bijvoorbeeld zou het
hetbestezijn alswenu meteen dekraan
openzouden zetten en hetgebiedvolwater
zouden laten lopen.Maar met de huidige
waterkwaliteit zijn wedanwelalle bijzondereplanten kwijt."

;

Maar hoemoet hetdan wel?HetGroote
Meer iseenzwakgebufferd ven,waarvan er
nogmaar weinigzijn inNederland. Maar
diezwakkebuffering betekent weldat inlaat
vanwater van slechtekwaliteit desastreusis.
Eenleidingaanleggen en water inlaten uit
deBiesboschofAntwerpen isdanookgeen
optie.Eenoplossingzou kunnen liggen in
het infiltreren vanwater indiepere grondlagen.Omdat dehydrologischesituatie complex is,heeft Evidesdelaatste tweejaar ver"-schillendeinfiltratieproeven gedaan(zie
kader).
Ketelaars:"Wehebben een proefinfiltra-
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tiegedaan ineendiepegrondwaterlaag.
Daarvindtgeeninteractieplaatsmet het
oppervlaktewater,dusdewaterkwaliteit van
hetinlaatwater isdan niet zokritisch.Maar
dediepinfiltratie zorgt welvoordruk van
onderaf,waardoor boven meer water blijft
staan.Deproeven verlipen opzich positief,
maardeinfiltratie bleekalleenzodenaande
dijk tezetten alszeecht vlaknaast ofliefst in
hetGrooteMeerplaatsvindt.Alsjeerverder
vanafgaatzitten,isheteffect minimaal.

Maar het iswelergkostbaar en het betekent
datje eenenormeinfrastructuur vlak naast
dat kwetsbare venmoetgaan bouwen.Al
met alisdit niet haalbaar."
Detweedeoptieismiddeldiepe infiltratie.Heteffect daarvanopdeondiepe waterstand bleeknogveelgroter, maar erkanwel
interactieplaatsvinden met het ondiepe
grondwater, waardoor hogeeisengesteld
moeten wordenaandekwaliteit.Ookkwelwateronderuit dewalvoldoetnietaan de

N a t u r a 2000
Pergebiedkomtereenaanwijzingsbesluit waarindebegrenzingnauwkeurigwordtaangegevenenwaarininstandhoudingsdoelstellingen staanvoorallesoortenenhabitattypen diehet
gebiedinEuropeesopzichtbijzonder maken.Ophetaanwijzingsbesluit isnoginspraakmogelijk.Dezegrenzenendoeleninhetbesluitzijn uitputtend voorbereid metallebetrokkenen,
dusookde waterbedrijven.
AlleVogel-enHabitatrichtlijngebiedendragen nadeaanwijzing denieuwenaamNatura2000gebiedenzijn wettelijk beschermd viadegewijzigde Natuurbeschermingswet 1998diein
oktober2005isingegaan.DebegrenzingvaltveelalsamenmetdievandeVogel-en Habitatrichtlijngebieden.IndegevallendateengebiedzowelVogel-alsHabitatrichtlijngebiedwas,
metvaakverschillendebegrenzingen,zijn degrenzen zoveelmogelijk geharmoniseerd.
Beheerplannen
VooralleNatura 2000-gebiedengeldtdaterbinnendriejaar naaanwijzingeen beheerplan
moetliggen.Eenbeheerplan wordtopgesteld inoverlegmeteigenaren,gebruikers,andere
belanghebbenden enbetrokkenoverheden.ProvinciesenhetRijkzijn verantwoordelijk voor
hetlatenopstellen vandebeheerplannen. Hiervoor heeft hetministeriesvanLNVeen 'handreikingBeheerplannen'ontwikkeld.Ookkomtereensteunpunt waarorganisatiesdieeen
beheerplan opmoetenstellen,met hun vragenenproblemen terechtkunnen. Ineenbeheerplanstaat hoedeinstandhoudingsdoelstcllingenbehaaldgaan worden,totopconcretemaatregelen waarbijomvang,tijd,ruimteenbudgetzijn aangegeven.Ookkanineen beheerplan
staanwelkeactiviteiten inhetgebied inelkgevalvergunningplichtig zijn enwelkeinelkgeval
zondervergunningkunnen worden uitgevoerd.Daarbij valtonderanderetedenkenaan
waterwinning.

Infiltratieproeven
OpdewaterwinlocatieinOssendrecht(inhetNatura 2000-gebiedde
BrabantseWal)heeft Evidesin2005 infiltratieproeven uitgevoerd:één
diepeenéénondiepe(open)infiltratie.Doelwasomtekijken ofinfiltratieeenbijdrage kanleverenaanhetbehoudenherstelvanhet
kwetsbarevenhetGrooteMeer.Deproeven hebbenzeerveel informatieopgeleverdoverdehydrologischesituatieinhetgebied.
Bijdediepinfiltratieproefwerdviaeenput35.000literwaterperuur
geïnfiltreerd. Intotaalismeerdan65 miljoen literindebodem
gebracht.Tijdensdebodempassageveranderdedewaterkwaliteit
nagenoegniet.Wélnamdehardheid vanhetwaterietstoe,hetgeen
eenbelangrijk aandachtspunt isbijeventueleterugwinningenzuiveringtotdrinkwater.Voordeondiepeproefisongeveer25miljoen
literdrinkwatervanpompstation Ossendrechtgeïnfiltreerd ineen
lagergelegendeelvanhet bosrondom hetwaterwingebied.Deopen
plasdiedaardoor tijdelijk aanwezigwas,hadeenoppervlakvanongeveer3.000m2.Gemiddeld is12.000literdrinkwater peruur inde
bodemgebracht.Ondanks hetfeitdat terplekkeslechts beperkt
leemlagen voorkomen,bleekdatdezegroteinvloedhebbenopdeweg
diehetwaterkiestindeondergrond. Deleemlenzenhouden het
water tijdelijk vast.Deboringen,sonderingen en proefresultaten
bevestigendatergroteverschillen zijn inondergrond metenzonder

strengeeisen.Bovendien blijven kosten en
infrastructuur een probleem. Dederdeoptie
ishetinfiltreren aandeoppervlakte,maar
hetzallastigzijn daar water van voldoende
kwaliteit voorte vinden.

EHBO
Tijdens het werkatelier bleekdat uiteindelijk inelkgevalvoordekortetermijn als
eensoort 'EHBO'toch naar andere maatregelengegTepenmoet worden:het binnenhouden vangebiedseigen water. Datbete-

leemlagen.Wélblijktdegrond weinigreactieftezijn:hetwaterverandert indebodemweinigvansamenstelling.Technischgezienkan
eenbeperktestroom waterviaopeninfiltratie eengrootgebiedvernatten.Openinfiltratie,viaplassen,blijkteenkrachtigmiddelom
effectgerichte maatregelen te treffen.
Meteencomputermodel zijn vervolgensverschillendescenario's
doorgerekend ophun bijdrageaanherstelvandewatervoerendheid
vanhetGrooteMeer.Hetblijktdatdiepinfiltratieeenduidelijke,
maarbeperktebijdragekanleverenaanverdrogingbestrijding.De
toepassingisechtercomplex,kostvelemiljoenen euro'senslechts
zevenprocentvandehoeveelheidgeïnfiltreerd waterkomt tengoede
aanhetGrooteMeer,zelfsbijinzetopdemeesteffectieve locatie.
Middeldiepeinfiltratie zoueffectiever zijn;alsdezewordtingezetin
dedirecteomgevingvanhetven,kanhetinfiltratierendement oplopentot 30procent.Detechnischerealisatieisechtereveneenscomplex.Bovendienzijn dekostennogsteedshoog.Bijbeide infiltratietechniekenzalbovendiendeaanlegvanputtenenleidingeninofbij
hetkwetsbarevenweerstandoproepen.Bijondiepeinfiltratie kanhet
infiltratierendement oplopentotnagenoeg 100procent.Detoepassingisrelatiefeenvoudigenvergtweiniginfrastructuur. Beschikbaarheid vangeschiktwatervormtechtereenprobleem.

kentdatdrainage moet worden opgeheven,
zodat het regenwater behouden blijft. Ook
kanafplaggen helpen omde waterkwaliteit
teverbeteren. Bovendien kanhet omzetten
van bosnaar heidedewatersituatie gunstig
beïnvloeden.Zomoet voorkomen worden
datje oplangetermijn denatuurdoelen niet
meer kunt halen,simpelwegomdat soorten
volledigverdwenen zijn. Het waterschapzal
dezemaatregelen meenemen bij het herstelplanvoordenattenatuurparel het Groote
Meer.Alsineen laterstadium het beheer-

plan voorhet heleNatura 2000-gebiedde
BrabantseWalwordt opgesteld,zaldaar in
moeten staanhoede instandhoudingsdoelstellingen behaald gaan worden.Indat stadium kanaltijd nogbekeken worden of
infiltratie daarvoor eenbruikbaar instrument is. f
Marjel Neefjes (communicatiebureau de Lynx),in opdracht van
het Ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit
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Nieuwe opmaak
Dezeuitgaveisdelaatsteindezeopmaak.
Naachtjaarvondderedactiehetrijdwordenvooreennieuweopmaak Dezekrijgt
gestaltemetingangvannummer 18datop
22spetember uitkomt entevenshetAquatech-katernbevat.Demeestessentiëleveranderingen zijn eennieuwlettertype,een
duidelijker onderscheidrussennieuws-,
achtergrond- enopinieverhalen eneenaanpassingvandeopmaakvande(semi-wetenschappelijke artikelen inderubriek
Platform. Inhoudelijk zalniets wijzigen
aanH.O.
Mocht ubehoefte tehebbentereageren,
danzienofhorenwijdatgraag.Deredactie
isbereikbaarondernummer(010)4274165.
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