ACHTECOLOGISCHEPOORTENMOETENTEGEN2018VELUWEBESCHERMEN

Waterhuishouding
moet profiterenvan
natuurmaatregelen
Op deVeluwe wordt al enige tijd gewerkt aan acht ecologische poorten,
verbindingen van de Oostvaardersplassen via de Veluwe naar Montferland
en het Reichswald. Doel ishet tegengaan van verdere verharding van de
buitenranden van de Veluwe met wegen, bedrijventerreinen en recreatievoorzieningen, de ontwikkeling van'nieuwe'natuur én herstel van de waterhuishouding in deze regio,zowel op het gebied van verdroging alsop het gebied
van de waterkwaliteit. Het tijdschrift Landwerk ging met zo'n 50 beleidsmedewerkers van gemeenten, provincie en Rijk, ingenieurs en milieuorganisaties
een dag lang vijf van de acht poorten langs.
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eeerste poortdiewerd bezocht,
wasmeteendemeest opmerkelijke:deRenkumsepoort.Hier
verdwijnt dekomendejareneen compleet
bedrijventerrein van 12hectareomweer
plaatste makenvoor het oorspronkelijke
beekdalvandeRenkumseen Heelsumse
beek.Enkelevande 19bedrijven zijn
inmiddels vertrokken enhun fabrieken
worden momenteelgesloopt. Eind2008
moetditterrein helemaal leegzijn.Voordeze
renovatie iszo'n36miljoen euro beschikbaar.
Watmogelijk nogweleenprobleem gaat
vormen,isdeslechtewatertoevoer vande
genoemdebeken.
Detweede stop wasbij Hierden nabij
Harderwijk. Hier ontwikkelt Waterschap
Veluwe plannen om deHierdense beekweer
enigszins indeoude staatte brengen.Het
iséénvande mooiste laaglandbeken van
Nederland.Debeekontspringt indeVeluwe
en loopt naar hetVeluwemeer.Oorspronkelijkzou hierde landelijke verbinding
komentussendeOostvaardersplassen,de
Veluween Duitsland,maardie is inmiddels
iets naar hetoostenopgeschoven vanwege
eenbedrijventerrein aandezuidrand van
Flevoland.
DeWisselsepoort tussen EpeenVaassenis
voor waterbeheerders demeest boeiende
vandeacht poorten.Hetbestaat uit een
nog redelijk intact systeemvan sprengen
enbeken,veelkwelen bijzondere natuurgebieden.Hier moet voorkomen worden
dat dedoorgang tussendeVeluweende
IJsselvalleidichtgebouwd gaat worden met
woningen,wegen enbedrijven.Het ishét
algemene probleemwaar de randenvande
Veluwe meete kampen hebben:een gestaag
oprukkende bebouwing en infrastructuur.
Deprovincie Gelderland trok in2004 bewust
de regie naarzichtoetoendegeplande acht
ecologische poorten inconcrete maatregelen
omgezet moestenworden.Vooralleacht
regio'szijndewensenop papier gezet.Voor
viervandeacht poortenzijn maatregelenplannen opgesteld,voor deanderevier moet
dat eindditjaarof begin 2007gebeuren.
Danzijnalleplannen bestuurlijk gedekt,
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DeWisselsePoort, één vandeplekkenaanderandvandeVeluwewaarveelkwelvoorkomt.

verslag/ actualiteit

DebedrijveninhetRenkumsbeekdalverdwijnen dekomendejaren één vooréénomweerruimte temaken
voorwater.

Waterkwaliteit
inHollandse
Delta
De grotere wateren van Waterschap
Hollandse Delta zijn gezonder
geworden.Toch heeft het schap
nog te maken met een aantal
zorgenkindjes. Dat blijkt uit de
resultaten van het onderzoek dat
Hollandse Delta jaarlijks uitvoert.
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bijvoorbeeld door reservering vaneen som
geld doorWaterschapVeluweofWaterschap
Rijnen IJssel.Overigens wordt daarbij ook
gedacht aandoorsteken vanuit deVeluwe
naar respectievelijk deUtrechtse Heuvelrug,
SallandendeGraafschap.
Devierde stop betrof het Beekburgerwoud,
destijds hetoudsteoerbosvanNederland.
Nudoorkruist desnelwegA50het landbouwgebied,dat inmiddels getransformeerd
wordt tot een moerasachtig landschap
dat beheerd gaat worden door Vereniging
Natuurmonumenten.
Devijfdeen laatste stopwasbijde Havikerpoort dichtbij deIJsselbijArnhem endé
verbindende schakelvandeVeluwevia
het Montferland naar het Reichswald in
Duitsland.Dekwaliteit vandebeken indit
gebied staatonder druk door verdroging en
verontreiniging vanhetwater.Het iséénvan
depoorten die pasin2018helemaal klaar
zalzijn.Dewerkzaamheden hier hangen
ook nauw samen met deaanlegvaneen
nevengeul langsdeIJssel.

Hoewel het'veldsymposium'alstitel
meekreeg'Succes-enfaalfactorenvande
ecologische poorten opdeVeluwe',waser
vandat laatsteweinigte merken.Alleen
de langetijd die nodig isom de plannen te
verwezenlijken,omwonendenen bedrijven
te latenvertrekken,bevalt niet iedereen.

DeprovincieGelderlandnaminhet
beleidsplanVeluwe2010het initiatief
omopachtplaatsenaanderandvande
Veluweregio'sactieftebeschermenenwaar
nodigteherstellen.ZeliggenbijHierden,
Hattem,Wissel,Beekbergen,Soeren, Dieren,
RenkumenVoorthuizen.Hetprovinciale
beleidvoordeecologische poortenwordt
ondersteunddoor hetRijk.Diesteltde
middelenbeschikbaarvoor2.700hectare
nieuwenatuur.

nonder andere het BrielseMeer,
BernisseendeWaalboezem
ontwikkelen defloraenfaunazich
voorspoedig.Uit metingen blijkt datde
hoeveelheden stikstofenfosfaat inhet water
sinds 1981zijnafgenomen.Tochworden,
ondanksalleinspanningen,nogvaak hoge
concentraties aangetroffen.Omeenstabiel
enduurzaam ecosysteemte bereiken,moet
dehoeveelheid meststoffen verderafnemen.
Hollandse Delta legt hiertoe natuurvriendelijkeoeversaan.Doorregelmatigte baggeren
verbeteren dedoorstroming enhet zuurstofgehaltevanhet water.
Ookdeconcentraties zware metalen
nemenaf,alhoewel ook hier koper,zinken
nikkel nogvaakinte hoge concentraties
voorkomen.Degemeten verontreinigingen
komenovereen met het landelijk beeld.
Echtezorgenkindjes voor Hollandse Delta
zijndeGaatkensplas bij Barendrecht,de
Binnenbedijkte Maas,deDevelen het
Zuiderdiep.Ook inpoldersloten isdewaterkwaliteit vaakonvoldoende. Het waterschap
probeert onder andere met het reguleren
van lozingende problemen aantepakken.
Ook hetopstellen van waterstructuurplannen,waarbij water eengrote(re) rol in
ruimtelijke ontwikkelingen krijgt toebedeeld,
moeteenhandje helpen.
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