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Wat betekent waterkwaliteit in Rijn-Oost voor  
de mensen die in het gebied wonen, werken  
en recreëren? 

Voor veel mensen in Nederland is een goede  
waterkwaliteit vanzelfsprekend. Er drijven geen  
dode vissen in de beek, geen afgedankte matrassen 
in de gracht, het water stinkt niet en ook de  
schuimlagen van de aardappelmeelfabrieken  
behoren tot het verleden.

We hebben sinds de jaren zeventig in relatief korte 
tijd een grote sprong voorwaarts gemaakt in de 
kwaliteit van het oppervlaktewater. Dat gebeurde 
door wetten en regels, maar ook door bestuurlijke 
afspraken. De Kaderrichtlijn Water geeft daar een 
nieuwe impuls aan. Want een goede waterkwaliteit 
is níet vanzelfsprekend, daar sta je als gebruiker 
meestal niet zo bij stil. Dat doe je misschien wel als 
je gaat zwemmen of met je boot gaat varen. Maar 
thuis ben je er niet mee bezig, de riolering blijft een 
vrij onzichtbaar iets. En dat het drinkwater uit de 
kraan van goede kwaliteit is, dat vinden we ook heel 
gewoon. Maar die kwaliteit is buitengewoon goed 
en dat komt door de continue inspanningen van de 
drinkwaterbedrijven én door de bescherming van 
grond- en oppervlaktewater in ons land. 

“ Water moet blijven leven” 

RBO-voorzitter en gedeputeerde Bert Boerman  
ziet betrokkenheid en enthousiasme in Rijn-Oost

Wat is u het meest opgevallen bij de uitvoering  
van de KRW en de activiteiten van het RBO? 

Wat mij opvalt is de grote betrokkenheid en het 
enthousiasme binnen het RBO en voor de uitvoering 
van de KRW, ondanks de economische ontwikkelin-
gen en de noodzakelijke aandacht voor waterveilig-
heid en waterbeschikbaarheid. 
Dat wordt nu verzilverd in de uitvoering. Steeds 
meer maatregelen zijn in uitvoering of al gereed.

Wat is de belangrijkste uitdaging voor het  
RBO Rijn Oost in de komende jaren?

Dat is het verbinden van de verschillende water- 
belangen onderling, én het verbinden van de  
waterbelangen met de natuur, met ruimtelijke en 
economische ontwikkelingen.
Water vormt een belangrijke basis van onze fysieke 
leefomgeving en komt hoe dan ook “langs”. 
Dit verbinden is niet alleen nodig om de afgesproken 
doelen te halen en dus succes te boeken. Het biedt 
ook kansen om anders om te gaan met water en 
andere belangen. Het kan daarmee innovatie  
stimuleren, in welke vorm dan ook. 
Maar uiteindelijk gaat het erom dat de gebruiker 
steeds weer het belang van water blijft inzien; of  
het nu gaat om veiligheid of de kwaliteit van de  
leefomgeving. “Nederland leeft met Water” en  
daarom moet water blijven leven voor de  
Nederlanders!
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Rijn-Oost werkte ook in 2011 stevig door aan een 
breed palet wateronderwerpen. De uitvoering van 
de KRW-maatregelen ligt goed op schema. Een 
flink aantal maatregelen is in uitvoering genomen 
en verschillende maatregelen zijn gereed gekomen, 
zoals herinrichtingsprojecten langs de Veengoot en 
vispasseerbare stuwen bij Wijhe. Voor veel typen 
maatregelen is meer dan 60% in uitvoering of 
gereed, het criterium dat het Rijk hanteert om de 
voortgang als “goed” te benoemen. Voor een aantal 
inrichtingsmaatregelen zoals vispassages is dit per-
centage nog niet gehaald. De verwachting is dat dit 
na 2011 snel zal veranderen en dat de planning zal 
worden gehaald. Een knelpunt is de herijking van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS). In hoeverre maat-
regelen hierdoor vertraging zullen oplopen wordt in 
2012 duidelijk.

Ook aan de verbrede wateragenda van het Regio-
naal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost (RBO) is in 2011 
flink doorgewerkt. De Regionale Analyse Zoetwa-
tervoorziening bracht knelpunten op het gebied van 
klimaat en droogte in beeld en het rapport “Je ‘bent’ 
elkaar nodig” schetste perspectieven voor doelma-
tige en duurzame werkwijzen in de afvalwaterketen. 
Activiteiten die hun doorwerking zullen hebben naar 
de RBO-partners in de regio. 

1.  Rijn-Oost werkt  
aan schoon water

Leeswijzer
Deze rapportage geeft een beeld van 
de voortgang in Rijn-Oost. Hoofd-
stuk 2 beschrijft de voortgang van de 
uitvoering van de KRW in Rijn-Oost. 
Hoofdstuk 3 geeft een beeld van de 
andere onderwerpen op de verbrede 
wateragenda van het RBO. Hoofdstuk 
4 schetst enkele landelijke ontwikke-
lingen die van belang zijn voor Rijn-
Oost. Verspreid over deze rapportage 
worden enkele projecten kort belicht, 
die laten zien dat de voortgang in 
Rijn-Oost ook in het veld zichtbaar is. 



2.  Uitvoering KRW-maatregelen  
ligt goed op schema

2.1 Rijn-Oost algemeen
De uitvoering van de KRW maatregelen in Rijn-Oost 
ligt goed op schema. In de landelijke rapportage is 
de voortgang als “goed” aangeduid als eind 2011 
60% van een maatregel in uitvoering of gereed 

Diagram 1:  Voortgang per categorie maatregelen in Rijn-Oost in 2011 en 2012. Vermeld is het  
percentage maatregelen dat “in uitvoering” en “gereed” is. 

was. In Rijn-Oost is dat bij de meeste categorieën 
maatregelen het geval. Er is in 2011 een flinke stap 
gemaakt in de uitvoering, zoals onderstaand diagram 
laat zien. 
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Toelichting
Het diagram geeft een globaal inzicht. Daarbij moet met een aantal punten rekening worden gehouden:   
a.  De indeling in categorieën volgt het Stroomgebiedbeheerplan. Binnen elke categorie worden maat-

regelen gerapporteerd in verschillende eenheden: stuks, hectares, kilometer of m3. Een totaaloverzicht 
van een categorie vergelijkt dus enigszins ongelijke zaken. Het overzicht geeft een indicatie, niet meer 
dan dat.

b.  De landelijke indicator van 60% is gebaseerd op de KRW-verplichting dat eind 2012 alle maatregelen 
operationeel zijn, dat wil zeggen in uitvoering of gereed. Daaruit terugrekenend heeft het Ministerie 
van I&M als indicator voor een goede voortgang de percentages van 30% (31-1-2010) en 60%  
(31-12-2011) vastgesteld.

c.  De getallen wijken op punten af van de landelijke rapportage, omdat de voortgang in die rapportage 
is afgemeten aan de hand van de financiële omvang en in Rijn-Oost is uitgegaan van de eenheden  
per maatregel.

d.  Bij de categorie “Aanpak puntbronnen” heeft een correctie plaatsgevonden bij het onderdeel “Sane-
ren landbodems” (zie ook toelichting diagram 2) om een meer reëel beeld te geven van de voortgang.

e.  Bij de categorie “Reguleren waterbeweging en hydrologie” zijn de GGOR-maatregelen (Gewenst 
Grond- en Oppervlaktewater Regime) buiten beschouwing gelaten. Hiervoor is in 2009 in totaal ruim 
5500 ha aangewezen, maar de daadwerkelijke KRW-maatregelen zullen een veel kleiner deel van dit 
gebied betreffen. Hoeveel dit zal zijn wordt in 2012 nader bepaald als de uitwerking van het akkoord 
over de EHS en de verdeling van de PAS-maatregelen (Programmatisch Aanpak Stikstof) duidelijk zijn. 
Opnemen van de volledige 5500 ha zou het beeld van de voortgang te zeer vertekenen. In diagram 2 
zijn de GGOR-maatregelen afzonderlijk weergegeven.. 
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Een meer gedetailleerd overzicht van de stand  
van zaken per 1 januari 2012 geeft diagram 2 (op 
pagina 6). Dit geeft de stand van zaken per type 
maatregel, zoals gerapporteerd aan het KRW-portal. 
Hierin is ook te zien wat de totale omvang per type 
maatregel is voor Rijn-Oost.

Veel maatregelen zijn inmiddels in uitvoering ge-
komen en ook het aantal afgeronde maatregelen 
neemt toe. Voor een aantal maatregelen is de voort-
gang minder snel en is de eerder genoemde 60% 
nog niet gehaald. Daarbij zijn vrij veel maatregelen 
in de categorie “Regulering waterbeweging en hy-
drologie”. Deze maken vaak deel uit van complexe 
projecten waarvoor ook grondverwerving nodig is, 
en deze vragen meer voorbereiding. De verwachting 
is dat de uitvoering van beheer- en inrichtingsmaat-
regelen bij de waterschappen na 2011 snel zal toe-
nemen. De uitvoering van deze maatregelen was al 
in de oorspronkelijke planning voorzien in de tweede 
helft van de planperiode. De verwachting is dat deze 
planning wordt gehaald. 

De uitvoering ligt dus goed op schema. Er zijn echter 
wel enkele knelpunten. Een belangrijk knelpunt 
vormt de herijking van de EHS/ILG. Dit leidt ertoe 
dat een deel van de maatregelen vertraging op-
loopt, met name maatregelen voor herinrichting en 
verdroging. Het is nog onduidelijk waar maatregelen 
moeten worden doorgeschoven naar een volgende 
planperiode (faseren). Pas in de loop van 2012 zal 
hierover duidelijkheid ontstaan. Ook financiering en 
grondverwerving kunnen op een aantal plaatsen een 
knelpunt opleveren.

Met een groot Beekparkfestival op 1,2 en 
3 juni 2012 is het Bornse Beekpark officieel 
geopend. Hiermee hebben de inwoners 
van de wijk Bornsche Maten een mooi park 
met veel water en groen vlakbij hun huizen 
gekregen. Planten en dieren hebben een 
betere leefomgeving gekregen door de 
natuurlijker inrichting van de oevers. Hierbij 
zijn ook overstromingszones aangelegd 
om bij zware en langdurige regenbuien 
de overlast op straat zoveel mogelijk te 
voorkomen. Verder zijn er fiets- en wan-
delpaden langs de beek aangelegd en een 
sportveld.
Bij het Wildiek is de beek opnieuw inge-
richt, waarbij aan één kant van de beek een 
bosstrook is aangelegd. In deze strook is 
ook een pad aangelegd, zodat vanuit Borne 
een ommetje kan worden gelopen. Aan de 
andere kant van de beek (Stroomeschzijde) 
blijft een onderhoudspad van het water-
schap.
Het waterschap heeft bij de aanleg en 
inrichting succesvol samengewerkt met 
de gemeente en de projectontwikkelaar. 
Aanleg en inrichting hebben grotendeels in 
2011 plaatsgevonden.

Meer informatie:  
Waterschap Regge en Dinkel
http://www.wrd.nl/projecten/alle_projec-
ten/bornsebeek

Wildiek en Bornse Beekpark:  
groen en water voor mens en 
natuur
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Diagram 2:  stand van zaken uitvoering KRW-maatregelen in Rijn-Oost per 1-1-2012, in percentage per type 
maatregel

1. Wateronttrekking grond- en  
oppervlaktewateren

 
Aanpassen /verplaatsen 2 stuks

2. Aanpakken puntbronnen 

Overige emissie-reducerende  
maatregelen: 3 stuks

 
Vermindering belasting RWZI: 

9 stuks 
 

Saneren landbodems / grondwater: 
18 stuks

3. Aanpak diffuse bronnen 

Verwijderen verontreinigde bagger: 
265878 m3

4. Regulering waterbeweging en 
hydromorfologie 

Verbreden watersysteem,  
wetland/uiterwaard: 145 ha

Aanpassen inlaat/doorspoelen/
scheiden water: 4 stuks 

 
Aanpassen waterpeil: 15 stuks

Verwijderen stuw: 20 stuks

Vispasseerbaar maken kunstwerk: 
171 stuks

Verbreden/nvo langzaam  
stromend water: 112 km

Overige inrichtingsmaatregelen: 
25 stuks

Aanleg nevengeul /  
herstel verbinding: 33 km

Verbreden / nvo (snel) stromend 
water: 272 km

 GGOR maatregelen:  
5698 ha

5. Aanvullende maatregelen

Actief vegetatie-/water- 
kwaliteitsbeheer: 359 km

Geven van voorlichting: 3 stuks

Aanleg speciale leefgebieden  
flora / fauna: 3 stuks

Beheren grootschalig grond- 
waterverontreinigingen: 1 stuks

6. Uitvoeren onderzoek

Uitvoeren onderzoek:  
56 stuks

gereed uitvoering planvoorbereiding gefaseerd ingetrokken 

00 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
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Beide correcties hebben mede te maken met de 
manier van rapporteren naar het KRW-portal. Hierin 
wordt de totale voortgang per waterlichaam gerap-
porteerd, wat in het geval van meerdere maatrege-
len per waterlichaam tot een globaal beeld leidt: als 
er bijvoorbeeld 3 vispassages zijn voorzien, waarvan 
er op 1-1-2012 2 gereed zijn en 1 nog in voorberei-
ding, dan moet naar het portal het waterlichaam als 
“in voorbereiding” worden gerapporteerd. Een rap-
portage per maatregel geeft een preciezer beeld.

2.2 Voortgang per waterbeheerder
Hieronder wordt de voortgang bij de verschillende 
waterbeheerders in Rijn-Oost kort toegelicht. Meer 
informatie is te verkrijgen bij de KRW-coördinatoren 
van de waterbeheerders. 

Waterschap Rijn en IJssel: voortgang bij  
herinrichting
In grote lijnen loopt de uitvoering volgens plan. Een 
aantal herinrichtingsprojecten, zoals herinrichting 
Berkel en de Veengoot, is volop in uitvoering. 
De KRW-opgaven worden tot en met 2013 uitge-
voerd via waterovereenkomsten met de provincies 
Gelderland en Overijssel. De afgelopen jaren is veel 
aandacht nodig geweest voor grondverwerving en 
voorbereiding. Enkele projecten zijn nu in uitvoering. 
Grondverwerving is een cruciale succesfactor. Eind 
2011 is de verwerving van 143 van de 168 beno-
digde hectares zeker gesteld. De verwachting is dat 
de KRW-opgaven voor deze projecten tijdig zullen 
worden gerealiseerd. 

Vanwege de bezuinigingen bij de rijksoverheid heeft 
de provincie Overijssel in oktober 2011 besloten 
de regelingen Subsidie Kwaliteitsimpuls Natuur en 
Landschap (SKNL) en Subsidieregeling natuur en 
landschap (SRNL) voorlopig niet open te stellen. Dat 
betekent dat een waterbergingsopgave van 50.000 
m3 niet gerealiseerd kan worden vóór 31-12-2013.

Uit monitoringgegevens blijkt dat in elk geval 4 van 
de 35 waterlichamen aan ecologische kwaliteitseisen 
voldoen, met name aan de normen voor biologie 
ondersteunende stoffen en overige stoffen. Dit beeld 
is positiever dan aanvankelijk verwacht. Minimaal 
één waterlichaam voldoet aan de biologische doelen 
voor het ‘gewenste ecologisch potentieel’.  

Waterschap Groot Salland: vispasseerbare stuwen
Er wordt volop gewerkt aan de planvoorbereiding en 
uitvoering van KRW-maatregelen in het beheerge-
bied van Groot Salland. De uitvoering verloopt vol-
gens planning. Bij de aanleg van vispassages ligt de 
uitvoering zelfs voor op de planning: in 2011 zijn 14 
stuwen vispasseerbaar gemaakt, waarmee het totaal 
op 23 komt. Enkele van deze maatregelen stonden 

Toelichting
Op een zo reëel mogelijk beeld te geven 
zijn de gegevens uit het KRW-portal op 
twee punten gecorrigeerd:

•  het aantal gerealiseerde vispassages in 
het gebied van waterschap Groot-Salland 
is groter dan in het KRW-portal is gerap-
porteerd;

•  het aantal afgeronde saneringsonder-
zoeken landbodems (vooral van de 
provincie Gelderland) is groter dan in het 
KRW-portal gemeld. In 2010 lijkt een 
groter percentage van deze maatregel 
“in uitvoering” of “gereed” dan in 2011. 
Deze daling wordt veroorzaakt doordat 
in 2011 een aanzienlijk deel van deze 
maatregelen is “ingetrokken”. Dit komt 
doordat uit onderzoek is gebleken dat de 
maatregel niet meer nodig is als gevolg 
van gewijzigde nationale regelgeving. In 
2010 zijn deze maatregelen wel als “in 
uitvoering” gemeld. In feite had deze 
maatregel bij de categorie “onderzoek” 
moeten staan. Dit zal in de volgende rap-
portage worden aangepast. 



oorspronkelijk voor na 2015 op de planning. Een 
aansprekend project dat in 2011 zijn voltooiing na-
derde is Zandweteringpark. Het baggerprogramma 
is in uitvoering en zal in 2012/13 worden afgerond. 
Het extensief onderhoud krijgt steeds verder vorm. 
Het totaal aan maatregelen zoals voorzien in 2015 
zal naar verwachting worden gerealiseerd, met de 
aantekening dat een aantal projecten zal worden 
uitgeruild. Ook zal de voorbereidingstijd voor enkele 
projecten langer zijn dan aanvankelijk voorzien. 

Waterschap Velt en Vecht:  
voortgang en heroriëntatie
De uitvoering van het KRW-maatregelpakket maakt 
goede voortgang. Van de 21 maatregelen die voor 
2010-2015 in het plan zijn opgenomen waren er op 
1 januari 2012 zeven gereed, waarvan 1 maatregel al 
voor 2010 was gerealiseerd. De overige maatregelen 
hadden op dat moment de status ‘planvoorbereiding 
afgerond’ (opgenomen in het waterbeheerplan; 
projecten in planvoorbereiding).  In de Vecht is 5 
km meer natuurvriendelijke oever aangelegd dan 
gepland. Extensief onderhoud is inmiddels een feit.

Begin 2011 was de verwachting dat 17 van de 21 
KRW-maatregelen van Velt en Vecht voor de periode 
tot 2015 op tijd gereed zouden zijn. Alleen de aanleg 
en het extensief onderhoud van natuurvriendelijke 
oevers in het Loodiep en in de Dooze bleken niet 
haalbaar voor 2015. De nieuwe financiële situatie 
met al aangekondigde en nog te verwachten bezui-
nigingen maakt een heroriëntatie noodzakelijk. Ook 
de herijking van de EHS en nieuwe inzichten in de 
kosteneffectiviteit van maatregelen maken het nodig 
opnieuw naar het maatregelpakket te kijken. De 
verwachting is dat er een wijziging zal komen in het 
maatregelpakket, waarbij ook een aantal maatrege-
len naar de periode na 2015 zal worden doorgescho-
ven. Hierover zal in 2012 een besluit worden geno-
men. Bij veranderingen in het KRW-maatregelpakket 
zal gezorgd worden voor een goede motivering 
richting Brussel en een goede afstemming binnen 
Rijn-Oost.

Waterschap Reest en Wieden:  
effect beheer in het veld zichtbaar
Naar verwachting worden alle maatregelen voor de 
periode 2010-2015 volgens planning uitgevoerd. 
Het vegetatiebeheer is aangepast, de eerste resulta-
ten hiervan zijn ook in het veld zichtbaar. De aanpas-
sing van 2 rioolwaterzuiveringen is in 2011 gereed 
gekomen. Het baggerprogramma is gestart en volop 
in uitvoering. De meeste maatregelen stonden al 
op een lijst voorgenomen projecten, waarvoor al 
vergunningen, benodigde grond en andere zaken 
beschikbaar waren. Daarom was het mogelijk vlot 
te starten met voorbereiding en uitvoering. Een pilot 

visstandsbeheer is afgebroken en zal niet worden 
voortgezet. De effectiviteit bleek minder dan ver-
wacht, terwijl de pilot op veel weerstand stuitte. 
Voor fysieke maatregelen in de periode 2016 - 2021 
zal het lastiger worden om maatregelen tijdig uit 
te voeren. Er staan maatregelen gepland, maar de 
meesten daarvan zijn nog niet geprogrammeerd. De 
EHS wordt kleiner waardoor het lastiger wordt om 
KRW-doelen te combineren met EHS-doelen. Reali-
satie zal meer werk vragen, de kosten zullen hoger 
zijn en de mogelijkheden voor cofinanciering minder 
dan in de afgelopen jaren. Bij de voorbereiding van 
het 2e stroomgebiedbeheerplan zal moeten blijken 
of het waterschap de maatregelen kan financieren of 
dat het ambitieniveau moet worden bijgesteld.

Waterschap Regge en Dinkel:  
beekinrichting in uitvoering
In 2011 zijn verschillende herinrichtingsprojecten ge-
reed gekomen. Bij de Exosche Aa is een deel van het 
waterlichaam beekdalbreed ingericht met natuurlijke 
oevers en begroeiing. Dit project is onderdeel van 
het grotere project Doorbraak, een 13 kilometer 
lange nieuwe beek die nodig is om het water meer 
ruimte te geven en een ecologische verbinding te 
realiseren. 
De Elsenerbeek is in het kader van de landinrchting 
Rijssen over een lengte van ruim 2 km natuurlijk 
ingericht. Het deel Markgraven-Almelo van het 
waterlichaam Markgraven is in 2011 afgerond. De 
uitvoering van het deel Markgraven Huyerenseweg 
is in 2011 gestart en loopt door in 2012.
De verwachting is dat de effecten van de maatrege-
len in de komende jaren zichtbaar worden. 
In 2011 is de aanpassing van twee rioolwaterzui-
veringsinstallaties gereed gekomen: Haaksbergen 
en Losser. Voor de installatie in Vroomshoop is de 
voorbereiding gestart in 2011 en is de uitvoering in 
2012. De installatie in Ootmarsum is reeds eerder 
opgeleverd.

Voor een aantal geprioriteerde waterlichamen zijn 
in 2011 haalbaarheidsonderzoeken uitgevoerd. Dit 
heeft onder andere inzicht opgeleverd in het tempo 
waarmee delen van waterlichamen kunnen worden 
gerealiseerd. Met dit inzicht zijn de meest kansrijke 
delen eerst opgepakt, bij de andere wordt een pas 
op de plaats gemaakt. Sommige delen van een 
waterlichaam blijken reeds te voldoen aan de eisen, 
zodat daar geen aanvullende maatregelen meer 
nodig zijn.

Door de verandering in het rijksbeleid voor natuur 
en landelijk gebied maakt de provincie Overijs-
sel nieuwe afwegingen. Buiten de Natura-2000 
gebieden lijkt nauwelijks ruimte over te blijven voor 
de EHS.  Daarbij is de wateropgave explicieter dan 
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voorheen exclusief bij de waterschappen neergelegd 
en een aantal bestuurlijke en juridisch ‘zachte’ ver-
plichtingen geschrapt. Hiermee ontstaat er druk op 
de financiële middelen, ook bij organisaties waarmee 
het waterschap samenwerkt, zoals de Dienst Lande-
lijk Gebied en gemeenten. Hierdoor komen projecten 
en maatregelen waaraan deze organisaties meewer-
ken in het gedrang en wordt een deel hiervan in de 
toekomst naar het waterschap geschoven.

Provincie Overijssel:  
gebiedsdossiers afgerond
De uitvoering van de maatregelen ligt op schema, 
naar verwachting zal de planning worden gereali-
seerd. Veel aandacht is uitgegaan naar het opstellen 
van gebiedsdossiers voor drinkwaterwinning.  
Voor alle 25 winningen is een gebiedsdossier opge-
steld, voor 10 kwetsbare winningen is in 2011  
ook een maatregelenpakket geformuleerd. Besluit-
vorming en start van de uitvoering is voorzien  
medio 2012. 

Provincie Gelderland:  
bedreigingen grondwaterkwaliteit in beeld
In 2011 is veel werk gericht op het verder in beeld 
brengen van bedreigingen van de grondwaterkwa-
liteit, vooral daar waar mogelijk invloed is op de 
openbare drinkwaterwinning. Daarnaast worden 
maatregelen voorbereid in het  Natura2000-gebied 
Gelderse Poort (Rijnstrangen). De uitvoering ligt in 
grote lijnen op schema, de verwachting is dat de 
planning zal worden gehaald.
Het opstellen van de twee gebiedsdossiers voor de 
drinkwaterwinningen Dinxperlo en Haarlo/Olde 
Eibergen is afgerond. Hierbij is nauw samengewerkt 
met partijen die bij de uitvoering van maatregelen 
een rol spelen, in het bijzonder de drinkwaterbedrij-
ven. Afspraken over uitvoering van maatregelen zijn 
gemaakt.
Drinkwaterbedrijf Vitens werkt aan de sluiting van 
het pompstation Vierakker in Zutphen en het verklei-
nen van de capaciteit van het pompstation De Pol in 
Doetinchem. 
Elf van de dertien onderzoeken naar bodemveront-
reinigingen zijn afgerond, twee onderzoeken lopen 
nog in 2012 door. De uitkomst van de afgeronde 
onderzoeken is dat geen vervolgmaatregelen nood-
zakelijk zijn. Daardoor worden feitelijk elf van de 
dertien geplande saneringen ingetrokken, omdat er 
geen noodzaak is om ze uit te voeren. 
Het KRW-maatregelprogramma hangt nauw samen 
met Natura 2000. Voor 2015 zijn de maatregelen 
gericht op het opheffen van de ‘sense-of-urgency’ 
in een aantal N2000-gebieden. Deze maatregelen 
moeten voor 2015 zijn gerealiseerd. Binnen Rijn-
Oost gaat het om het Natura2000-gebied Gelderse 
Poort (Rijnstrangen). De provincie voert de regie, 

Vispassage Wijhe

In het beheergebied van Waterschap Groot 
Salland zijn in 2010 en 2011 in totaal 16 
vispassages versneld aangelegd. Dit was 
mede mogelijk door een bijdrage van de 
provincie Overijssel in het kader van het 
“Overijssels actieplan economische reces-
sie 2009-2010”.  De totale kosten van 
de vispassages bedroegen 3 miljoen euro, 
waarvan de provincie 50% heeft gefinan-
cierd. Eén daarvan is de vispassage in de 
Soestwetering bij Wijhe. De vispassage van 
het ‘vertical slot’ type is in de langsrichting 
van de regionale kering geplaatst.

Meer informatie:  
Waterschap Groot Salland
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de uitvoering van de maatregelen ligt deels bij de 
waterschappen.

Provincie Drenthe:  
verdroging en gebiedsdossiers
Het werk van de provincie Drenthe heeft zich vooral 
geconcentreerd op de gebiedsdossiers drinkwater-
winning en op bestrijden van verdroging. Drenthe 
heeft besloten om voor alle grondwater-winningen 
gebiedsdossiers op te stellen. Deze zijn inmiddels 
gereed, er wordt nu verder gewerkt aan het opstel-
len van het uitvoeringsprogramma.
Ten tijde van het opstellen van de maatregelpro-
gramma’s was nog niet duidelijk hoe de besluitvor-
mingsprocedure moest verlopen. Het instrument 
was zelfs nog niet bekend. Dit knelpunt is inmiddels 
aangepakt, de werkzaamheden worden nu gevat  
onder het begrip opstellen gebiedsdossiers en  
opstellen maatregelenprogramma’s.
De uitvoering van maatregelen is in de tijd wat naar 
achteren geschoven en krijgt pas vorm als de maat-
regelenprogramma’s gereed zijn. Twee van de drie 
projecten verdrogingsbestrijding zijn in uitvoering. 
Onder andere in het Dwingelderveld zijn al effecten 
in het gebied zichtbaar. Verwachting is echter dat 
vanwege het ontbreken van voldoende financiële 
middelen niet alle projecten volledig kunnen worden 
uitgevoerd. Een groot knelpunt is het openbreken 
van het ILG akkoord door het rijk waardoor de 
financiële basis onder de projecten is weggevallen en 
synergie tussen bijvoorbeeld waterbeleid en natuur-
beleid niet meer kan worden gerealiseerd. Inmiddels 
is er een overeenkomst tussen rijk en provincies 
gesloten over dit onderwerp. In de loop van 2012 
worden aan de hand van de beschikbare middelen 
de prioriteiten opnieuw bepaald en zal formele be-
sluitvorming plaatsvinden.

Rijkswaterstaat Oost Nederland:  
herziene taakstelling
De voortgang van het aangepaste maatregelenpak-
ket van Rijkswaterstaat ligt op schema. Veel maatre-
gelen worden gerealiseerd in samenhang met Ruimte 
voor de Rivier en NURG, onder andere in de vorm 
van kwel- en nevengeulen. 
De maatregelen langs de IJssel (1- of 2-zijdig aange-
takte nevengeulen, aanleg natuurvriendelijke oevers) 
liggen op schema en worden naar verwachting in 
de huidige planperiode uitgevoerd. De realisatie van 
enkele vispassages heeft Rijkswaterstaat overgedra-
gen aan Waterschap Rijn en IJssel en Waterschap 
Veluwe. Ook deze maatregelen zullen uiterlijk in 
2015 worden gerealiseerd. 
De bezuinigingen op het KRW-budget maken dat de 
maatregelen langs het Zwarte Water worden gefa-
seerd naar de periode na 2015. Dit geldt ook voor de 
waterbodemsanering langs het Twentekanaal.

De “temporisering en versobering van de Kader-
richtlijn Water” uit het regeerakkoord maakte een 
herziening van de taakstelling van Rijkswaterstaat 
noodzakelijk. Afgelopen jaar heeft Rijkswaterstaat 
hier invulling aan gegeven door ongeveer een derde 
deel van het huidige maatregelenpakket te tempo-
riseren tot na 2015. Naar aanleiding hiervan voert 
Rijkswaterstaat dit jaar een partiële herziening door 
van het BPRW. De taakstelling is 150 miljoen euro 
voor de periode 2011-2015 en daarna structureel 
50 miljoen euro per jaar. Er is momenteel geen zicht 
op de wijze van financiering van de maatregelen na 
2015.

Gemeenten: meer dan meedenken
De gemeenten in Rijn-Oost zijn betrokken bij de 
realisatie van de KRW-maatregelen. De insteek is 
om werk met werk te maken en daarom denken 
gemeenten ook nadrukkelijk mee bij de locatiekeuze 
van de KRW-maatregelen. 
In mei 2011 is het Bestuursakkoord Water onderte-
kend. Voor gemeenten is onder andere het onder-
werp afvalwaterketen van groot belang. In Rijn-Oost 
hebben gemeenten samen met waterschappen hier 
een invulling aan gegeven in de werkgroep Waterke-
ten van het RBO. Daarbij heeft Rijn-Oost een eigen 
lijn die niet op alle punten de landelijke lijn volgt. Zie 
ook 3.3. 
De gemeenten zijn in 2011 geïnformeerd over de 
ruimtevraag als gevolg van het project Zoetwater-
voorziening Oost-Nederland (zie 3.2). Ook is de 
stedelijke waterproblematiek door klimaatverande-
ring op de kaart gezet. Steden zijn over het alge-
meen warmer dan het omringende gebied. In warme 
zomers kunnen de temperatuurverschillen tussen een 
stad als Enschede en het buitengebied oplopen tot  
8 °C. Door de klimaatverandering kan dit effect gro-
ter worden en langer duren. Er is een eerste verken-
ning van mogelijke herinrichtingsmaatregelen in het 
stedelijk gebied, zoals voldoende groenvoorzienin-
gen en waterpartijen en oriëntatie van bebouwing in 
relatie tot zon en schaduw.
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3.  De wateragenda  
van RBO Rijn-Oost

Hoofdpunten in de besprekingen in het RBO waren 
de voortgang van de uitvoering van de KRW, de  
herijking van de EHS en andere bezuinigingen van 
het rijk, het project Klimaat en Droogte, de samen-
werking met Duitsland en het rapport van de Werk-
groep Afvalwaterketen.

Het RBO heeft in 2011 3 keer vergaderd, het RAO 4 
keer. Naast bovenstaande onderwerpen is gesproken 
over:

•	  Financiering werkzaamheden waterambassadeurs
•	 Kennisopbouw maatregel-effect relaties
•	 	Jaarprogramma 2012 en actualisatie Meerjaren-

programma Rijn-Oost
•	 	Actualiseren grondwatermeetnet en draaiboek 

monitoring grondwater
•	 Herbegrenzing waterlichamen
•	 Notitie Doelen overige wateren
•	 Ervaringen Monitoring Rijn-Oost 2010
•	 	Factsheets oppervlaktewaterlichamen en grond-

waterlichamen

In maart 2011 heeft het RBO gesproken over de 
rol van de Klankbordgroep. Omdat de KRW in een 
uitvoeringsfase is gekomen, is de activiteit van de 
Klankbordgroep de afgelopen jaren zeer beperkt 
geweest. 
In het najaar van 2011 is een bijeenkomst georgani-
seerd voor alle klankbordgroepleden (inclusief  
de klankbordgroepen van projecten, zoals Klimaat  
en Droogte) met als doel een integraal beeld te 
krijgen van wat er speelt op de RBO-agenda van 
Rijn-Oost. Hiermee wordt ingespeeld op de infor-
matiebehoefte van de klankbordgroepleden, de 
effectiviteit van de klankbordgroepleden vergroot en 
tegelijkertijd input verkregen voor het jaarprogram-
ma van Rijn-Oost. 
Het voornemen is om de Klankbordgroep in 2012 
opnieuw bijeen te laten komen.

3.1  Grensoverschrijdende samenwerking krijgt 
meer vorm

Er zijn in 2011 flinke stappen gezet om de regionale 
grensoverschrijdende samenwerking in Rijndelta-
Oost (Rijn-Oost, Vechtegebiet en IJsselmeerzuflüsse) 
te concretiseren voor de periode 2012-2015. Op 

22 september 2011 is een internationale workshop 
“Regionale grensoverschrijdende samenwerking 
Rijndelta-Oost” gehouden. Hier is afgesproken dat 
er Nederlands-Duitse werkgroepen monitoring, vis-
migratie en hoogwater/wateroverlast komen en een 
formeel werkprogramma ‘Regionale samenwerking 
Rijndelta-Oost 2012-1015’. Het werkprogramma 
is inmiddels bijna klaar en is in maart 2012 in de 
Arbeitsgruppe Deltarhein besproken. Het belang van 
het afstemmen en uitwisseling van monitoringgege-
vens is voor alle partners vanzelfsprekend, maar een 
formele uitwerking en een gezamenlijke rapportage 
zijn lastig vanwege de verschillen in wettelijke nor-
men en regels. Daarom kiezen de partners voor een 
praktische werkwijze bij het uitwisselen en afstem-
men van monitoringgegevens, het afleiden van de 
GEPs en kennis over maatregel-effectrelaties. 
Landkreis Grafschaft Bentheim, Kreis Borken, water-
schap Rijn en IJssel, waterschap Velt en Vecht en wa-
terschap Regge en Dinkel hebben in september 2011 
besloten een ‘Grensoverschrijdend platform voor 
regionaal waterbeheer’ op te richten. Het platform 
richt zich vooral op afstemming en samenwerking bij 
de uitvoering. Daarbij gaat het om maatregelen voor 
de KRW, maar ook op regionale hoogwaterproble-
matiek en calamiteitenbestrijding.

3.2  Zoetwatervoorziening Oost-Nederland /  
Klimaat en droogte

In grote delen van Rijn-Oost kampen de hoger gele-
gen zandgronden ‘s zomers met een watertekort. Als 
het droge jaar 2003 door klimaatverandering rond 
2050 de gemiddelde praktijk wordt, betekent dit 
straks een verdubbeling van het tekort aan zoetwa-
ter. Om tijdig in te kunnen spelen op effecten van 
de klimaatverandering is onderzoek nodig. Het RBO 
Rijn-Oost is in 2010 het project Klimaat en Droogte 
gestart om deze effecten en mogelijke maatregelen 
in beeld te brengen. 
Begin 2011 verscheen de eerste regionale knelpun-
tenanalyse. Dit onderzoek inventariseerde gevolgen 
van klimaatverandering voor de droogteproblema-
tiek in Rijn-Oost, inclusief maatregelen om negatieve 
effecten tegen te gaan. Het project sluit zo veel 
mogelijk aan bij het landelijke spoor dat is uitgezet 
door deelprogramma Zoetwater van het Deltapro-
gramma.



Er is een vervolgstap nodig om de waterbehoefte 
verder te onderbouwen. Daarnaast wil het project 
de maatschappelijke en economische belangen 
en kansen van hoog Nederland bij een duurzame 
zoetwatervoorziening identificeren, analyseren en 
beschrijven. Met deze aanscherping van de regionale 
analyse is een start gemaakt.
Naar aanleiding van de tussentijdse rapportage heeft 
het RBO besloten de naam van het project te veran-
deren in ‘Zoetwatervoorziening Oost-Nederland’ en 
een kerndelegatie van 4 RBO-leden te vormen om 
het project directer aan te sturen. Er komt perio-
diek overleg met bestuurders van maatschappelijke 
organisaties.
Er is een projectplan opgesteld voor bespreking in 
het RBO in de loop van 2012.

3.3  Afvalwaterketen: petten af en hoed op
Doelmatig samenwerken bij riolering en zuivering 
van afvalwater, kortweg de (afval)waterketen, kan 
de doelmatigheid sterk vergroten en grote besparin-
gen opleveren. Daarom hebben vertegenwoordigers 
van waterschappen en gemeenten hun riolerings- 
en zuiveringspetten afgezet en vervolgens met de 
‘afvalwaterketenhoed’ op de samenwerkingskansen 
verkend in de werkgroep Waterketen Rijn-Oost. In 
november 2011 heeft deze werkgroep haar eindrap-
port ‘Je “bent” elkaar nodig’ opgeleverd. 
Het rapport constateert dat gemeenten en water-
schappen al langere tijd samenwerken. Intensivering 
van de samenwerking kan leiden tot een verbreding 
van het blikveld van alle partners. Er zijn voldoende 
mogelijkheden om met een structurele samenwer-
king meer doelmatigheid, duurzaamheid en dienst-
verlening te creëren, en hier is ook draagvlak voor. 
Rijn-Oost volgt niet naadloos de landelijke lijn. De 
regio heeft een eigen verhaal waar vanuit de eigen 
kracht aan samenwerking wordt gewerkt. Het rap-
port schetst hier drie scenario’s voor, niet als blauw-
druk, maar als hulpmiddel om elementen te kiezen 
voor lokale en regionale keuzes voor samenwerking. 
Essentieel is volgens het rapport dat partijen elkaar 
zien als gelijke. 
Het RBO heeft de conclusies en aanbevelingen uit 

dit rapport overgenomen. Het RBO ziet de bespa-
ringsmogelijkheden, al heeft zij vraagtekens bij het 
genoemde bedrag van 380 miljoen euro voor heel 
Nederland. Maar doelmatig, duurzaam en met goe-
de dienstverlening samenwerken is in elk geval van 
nut voor de burger. Daarom roept het RBO bestuur-
ders van gemeenten en waterschappen op om de 
aanbevelingen van het rapport te gebruiken om te 
komen tot een structurele samenwerking. De exacte 
vorm van de samenwerking is regionaal maatwerk.

3.4 Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR)
Bij recente overstromingen in nabije buitenlanden 
viel op hoe groot, vervelend en gevaarlijk de ge-
volgen zijn als beken en rivieren buiten hun oevers 
treden of een dijk doorbreekt. Ook in Nederland kan 
bij hoosbuien forse overlast ontstaan, zo bleek ook in 
de Achterhoek en Twente.
Preventie en bescherming zijn natuurlijk het belang-
rijkste om te voorkomen dat een risico een overstro-
ming wordt. Schadebeperking gaat een rol spelen 
als een overstroming onverhoopt toch plaatsvindt. 
Daarna komt het herstel van de oude situatie aan de 
orde, met het wegwerken van schade en terugkeer 
van geëvacueerden. Al deze onderwerpen worden 
behandeld in de uitwerking van de Richtlijn Over-
stromingsrisico’s.
In 2011 is gewerkt aan een kader dat aangeeft welke 
wateren en gebieden onder de ROR vallen, in ROR-
termen het ‘toepassingsbereik’. Dit zijn gebieden 
beschermd door primaire en regionale keringen, bui-
tendijkse gebieden en waterlopen die in het buiten-
land onder de ROR vallen. Hierover is in het voorjaar 
van 2011 een regionale notitie geschreven, waarop 
het RBO in mei commentaar heeft gegeven. Afstem-
ming met Duitsland heeft onder meer plaatsgevon-
den op een bijeenkomst op 18 oktober in Münster. 
Nordrhein-Westfalen heeft al veel onderwerpen 
uitgewerkt die duidelijkheid geven voor het toepas-
singsbereik van de ROR in Rijn-Oost. 
Eind 2012 moeten regionale teams onder leiding van 
de provincies overstromingsgevaarkaarten aanle-
veren. Overijssel is al ver met de overstromingsbe-
rekeningen. In Drenthe zijn eind 2011 gesprekken 
gevoerd tussen provincie en waterschappen. 
Eind 2010 en begin 2011 is gewerkt aan het opstel-
len van de regionale bouwsteen voor het Over-
stromings Risico Beheersplan (ORBP). Op 14 maart 
2011 zijn de regionale bouwstenen van Overijssel/
Zuid-Drenthe en Gelderland besproken in het RBO 
Rijn-Oost. Het RBO constateerde dat vooral de 
nafase (herstel en nazorg na een overstroming), ge-
volgbeperkende maatregelen en communicatie over 
overstromingsrisico’s nog verder moeten worden 
uitgewerkt. Waterschap Groot Salland en gemeente 
Kampen hebben al wel ervaring opgedaan met deze 
vorm van communicatie. De regionale bouwstenen 
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zijn vervolgens in april 2011 opgeleverd aan het Rijk. 
Uiterlijk 22 december 2013 moeten de overstro-
mingsgevaarkaarten aan Brussel worden verstuurd 
en op 22 december 2015 het ORBP.

3.5 Grondwater
Maatregelen voor grondwater zijn vooral gericht op 
verdrogingsbestrijding en het opstellen van gebieds-
dossiers voor drinkwaterwinning. Voor de voortgang 
bij de gebiedsdossiers zie de informatie van de pro-
vincies in 2.2. De aanpak van de verdroging wordt 
vertraagd doordat er nog onduidelijkheid is over 
beschikbare ILG middelen.
In overeenstemming met landelijke afspraken is 
in noordoost Nederland het meetnet grondwater 
aangepast. Voor Rijn-Oost gaat het om 1 extra 
kwantiteitsmeetpunt en 2 kwaliteitsmeetpunten in 
deklaag Rijn-Oost en 1 meetpunt ten behoeve van 
het zoute grondwater in de IJsselslenk. Het totaal 
aantal meetpunten voor grondwater in Rijn-Oost is 
74 voor kwantiteit en 78 voor kwaliteit.
Er is een discussie geweest over het aanpassen van 
de begrenzing van grondwaterlichamen. De con-
clusie was dat de begrenzing voorlopig niet wordt 
aangepast. 
Samen met de waterschappen is er een start ge-
maakt met de verdere beschrijving van de relatie 
grondwater – oppervlaktewater. Het landelijke model 
hiervoor heeft nogal wat tekortkomingen, aanvullen-
de regionale informatie moet beter in beeld worden 
gebracht. 
Het onderzoek “Bepalen strategie vermindering 
risico’s bestrijdingsmiddelen Noordoost Nederland” 
geeft een beeld van het gebruik en risico’s van be-
strijdingsmiddelen in noordoost Nederland. Het geeft 
extra inzicht in probleemteelten en probleemgebie-
den. Resultaten van het onderzoek worden onder 
andere gebruikt voor het in kaart brengen van de 
resterende beheerkwesties die op dit moment door 
VEWIN in beeld gebracht worden.

Vistrap De Wulpen  
werkt het hele jaar door

Stuw De Wulpen in de Steenwijker Aa 
 was tot vorig jaar een barrière voor vissen 
en andere waterdieren. Tegenwoordige 
kunnen snoek, paling, rivierdonderpad en 
andere dieren de stuw passeren via een 
meander naast de Steenwijker Aa. Dat 
betekent een impuls voor de ecologische 
kwaliteit van de Steenwijker Aa en achter-
liggende wateren. Waterschap Reest en 
Wieden heeft de meander met vispassage 
aangelegd om het peilverschil van 1,23 
meter tussen beide panden van de Steen-
wijker Aa te overwinnen. De vistrap telt 
17 bekkens met een verschil in waterpeil 
van 8 cm per bekken. Twee bekkens zijn 
groter uitgevoerd om een paar rustplaat-
sen te creëren en de vistrap in te passen in 
het gebied. Met behulp van stroomstenen 
worden de vissen richting de vistrap geleid. 
De vispassage is ontworpen voor een breed 
spectrum aan soorten, zoals snoek, paling, 
riviergrondel, bermpje, maar ook de rivier-
donderpad, het vetje en andere soorten. 
Omdat deze soorten het hele jaar door 
migreren om te paaien, is de vispassage zo 
ontworpen dat deze ook het hele jaar door 
kan werken. De aanleg van de vispassage 
sluit aan bij de ontwikkeling in een groter 
gebied. Als in de toekomst de Vledder 
en de Wapserveensche Aa opnieuw zijn 
ingericht ontstaat daar een geschikte leef-
omgeving voor de beekprik en rivierprik. Bij 
het ontwerp van de vispassage De Wulpen 
is al rekening gehouden met deze soorten. 
Zo draagt de vispassage bij aan de kwaliteit 
van de leefomgeving in een groter gebied.

Meer informatie:  
waterschap Reest en Wieden
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4.  Landelijke en internationale 
ontwikkelingen

4.1 Mestbeleid
In de loop van 2012 zal het kabinet, mede op grond 
van gesprekken met de Europese Commissie, komen 
met definitieve voorstellen voor het 5e Nitraatactie-
programma (2014-2017). Kern van die visie, zoals 
verwoord door staatssecretaris Bleker, is een inzet op 
vermindering van nutriënten in veevoer en verplichte 
mestverwerking en –afzet. Gebruiksnormen voor 
dierlijke mest worden slechts in uitzonderingssituaties 
aangescherpt. Het stelsel van dierproductie-rechten 
wordt per 2015 losgelaten. Het kabinet wil groeimo-
gelijkheden bieden aan bedrijven met economisch 
potentieel die kunnen en willen investeren in beno-
digde maatregelen.

Een andere interessante ontwikkeling is het ketenak-
koord fosfaat dat in 2011 is afgesloten. Verder kan 
het Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer moge-
lijkheden bieden voor waterkwaliteit. De LTO geeft 
in dit Deltaprogramma aan dat zij voor de uitvoering 
van de brede wateropgaven, waaronder de KRW, 
samen wil werken met de watersector in een  
programmatische aanpak. LTO wil bottom-up 
werken in 16 landbouwregio’s en daarbij de verbin-
ding leggen met landelijke innovatieprogramma’s en 
–initiatieven, zoals Greendeals en het ketenaccoord 
fosfaat.

4.2 EHS en natuurbeleid
In december 2011 hebben de Staten van alle pro-
vincies gestemd over het onderhandelingsakkoord 
decentralisatie natuur. Niet alle provincies hebben 
ingestemd. Na verder overleg begin 2012 en een na-
dere duiding van het akkoord werken alle provincies 
wel mee aan de uitvoering. In 2012 moet over een 
nieuw voorstel worden besloten voor verdeling van 
de EHS over de verschillende provincies. 
In Gelderland, Overijssel en Drenthe zijn inmiddels 
de voorbereidingen gestart voor de herijking, waarbij 
de EHS drastisch zal worden verkleind. 
De provincie Gelderland heeft in samenwerking met 
waterschappen, terreinbeherende organisaties, LTO, 
particuliere eigenaren en anderen een voorlopig ak-
koord gesloten over een beperking van de inves-
teringsopgave. De resterende opgave is met name 
gericht op internationale verplichtingen in het kader 
van Natura 2000 en de KRW.          
In Overijssel is in januari 2012 een Plan van  
Aanpak vastgesteld voor de herbegrenzing van de  
EHS. Provinciale Staten moeten in maart 2013 deze 
herziening vaststellen. De vijf waterschappen in 
Rijn-Oost hebben een gezamenlijke reactie gegeven 
op een eerste voorstel. Over de voorstellen wordt 
ambtelijk en bestuurlijk overleg gevoerd.
In Drenthe worden de uitgangspunten voor de 
herijking van de EHS overgenomen uit het Groen-
manifest. Het Groenmanifest is het product van de 
samenwerkende terreinbeheerders, NMF en LTO.  
In het Groenmanifest zijn doelen geformuleerd voor 
de realisatiestrategie nieuwe natuur en het ammoni-
akbeleid. Aan de hand van een ecologische priorite-
ring, de reeds gerealiseerde nieuwe natuur, lopende 
en internationale verplichtingen zal een voorstel 
worden ontwikkeld voor een nieuwe begrenzing van 
de EHS.

Speciaal aandachtspunt is de vraag welke effecten de 
herijking van de EHS heeft op de KRW-maatregelen 
in oppervlaktewaterlichamen. Bij waterlichamen die 
binnen de EHS liggen is vaak uitgegaan van cofi-
nanciering, bijvoorbeeld door grondverwerving te 
financieren uit het EHS-budget en de herinrichting 
uit het budget van de waterschappen. Een voorlo-
pige schatting van de Rijn-Oost waterschappen laat 
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De herinrichting van de Veengoot in het 
beheergebied van waterschap Rijn en IJssel 
betekent een verandering van een gekana-
liseerde beek met strakke oevers naar een 
aantrekkelijke leefomgeving voor plant en 
dier en een mooiere omgeving voor recre-
anten, bewoners en gebruikers.  
Zo is bij Zanddijk, nabij Mariënvelde, 1,2 
km van de beek opnieuw ingericht, onder 
andere met natuurvriendelijke oevers, en is 
11 ha ingericht als onderdeel van de ecolo-
gische hoofdstructuur. De Veengoot loopt 
nu door een plas-dras-gebied en de kades 
zijn aangepast. Er is ook aandacht besteed 
aan de mogelijkheden voor beleving van 
natuur en water in het gebied. Zo loopt 
er een voetpad langs het gebied, is er een 
pleisterplaats en een bescheiden heuvel met 
uitzicht over de Veengoot. De reacties uit 
de omgeving zijn positief.
Een aandachtspunt voor de komende 
jaren is het onderhoud: er is aangepast 
onderhoud nodig om te voorkomen dat 
het gebied volgroeit met berken en andere 
bomen.

De herinrichting is onderdeel van het 
stroomgebied Baakse Beek/Veengoot, 
waarbij de hele waterloop tussen Lich-
tenvoorde en Vorden in de loop van een 
aantal jaren wordt heringericht. Zo ontstaat 
een ecologische verbindingszone en een 
aantrekkelijke route om te wandelen en te 
fietsen. Andere deelprojecten die in 2011 
gereed zijn gekomen zijn beekherstel en 
vispassage De Wierse bij Vorden en beek-
herstel Voshutten bij Lichtenvoorde.

Meer informatie: www.baaksebeek.nl
Waterschap Rijn en IJssel

Veengoot: van strakke  
waterloop naar aantrekkelijke 
leefomgeving

zien dat tenminste 1500 ha in de herijkte EHS moet 
worden opgenomen om voor de prioritaire wateren 
(het regionaal hoofdsysteem) de beoogde synergie 
tussen water en natuur te behouden.

4.3 EU Blueprint for water policy
De reactie van de Europese Commissie op de 
stroomgebiedbeheerplannen is in 2011 nog niet 
verschenen. Deze wordt nu in 2012 verwacht, in 
samenhang met de EU Blueprint for Water Policy.  
De belangrijkste bouwstenen voor de Blueprint zijn 
de Fitness Check en de analyse van de Stroomge-
biedbeheerplannen. De Fitness Check is de analyse 
van het Europees waterbeleid.
Deze verschijnt in de 2e helft van 2012 en kent drie 
hoofdpunten:

•  verbeteren van de implementatie van het EU 
waterbeleid, waaronder de KRW;

•  integratie van waterbeleid met verwante beleids-
doelen, zoals het Gemeenschappelijk Landbouw-
beleid;

•  aanvullen en completeren van het beleidskader, 
vooral in relatie met waterkwaliteit, efficiënt wa-
tergebruik en klimaatverandering. Veel aandacht 
zal uitgaan naar “water stress” als gevolg van 
droogte. Oost-Nederland hoort volgens de EU bij 
de regio’s met een hoge kans op droogteproble-
men in 2050. 

In april 2012 is een consultatiedocument over de 
Blueprint verschenen met een aantal beleidsopties. 

Colofon
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