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Als Bert Boerman terugblikt op zes jaar 
werken aan waterkwaliteit is hij een  
tevreden mens. Maar als de voorzitter  
van het Regionaal Bestuurlijk Overleg 
vooruitblikt ziet hij alle reden om het 
tempo nog wat te verhogen. Drie vragen 
over verleden, heden en toekomst van  
het werken aan schoon water in Rijn-Oost.

Wat is er in de afgelopen zes jaar bereikt?
“Als ik de resultaten van de afgelopen jaren bekijk, dan 
zie ik dat er in de eerste planperiode véél werk is verzet 
door de partners in Rijn-Oost. Vrijwel alle maatregelen 
die de partners in Rijn-Oost hadden voorgenomen, zijn 
op tijd uitgevoerd. Aan de cijfers, maar ook in het veld 
kan je zien dat er echt veel gedaan is. Alleen al het aantal 
kilometers heringerichte oevers, in Rijn-Oost ruim 500 
km, is overweldigend. Een mooi voorbeeld vind ik zelf 
de herinrichting langs de Buurserbeek bij het landgoed 
Lankheet.
Tegelijk moet ik constateren dat ik nog geen grote verbe-
teringen zie bij de waterkwaliteit en dus de toestand in 
2015. Dat geldt voor de ecologie en voor de chemie. Als 
ik voor Overijssel inzoom op de afzonderlijke parame-
ters, bijvoorbeeld op waterplanten of vissen, dan zie je 
een genuanceerder beeld. Dan is juist te zien dat er wel 
degelijk verbeteringen zijn. Onze inspanningen leiden 
dus in ieder geval tot een positieve verandering in de 
waterkwaliteit. Dat verbeteringen wat op zich laten 
wachten, komt ook doordat de ecologie tijd nodig heeft 

om te herstellen. Als we vandaag een oever herinrich-
ten, duurt het even voordat de gewenste planten gaan 
groeien of dieren zich kunnen vestigen. 
We hebben ook geleerd dat beoordelen van resulta-
ten op basis van het ‘one-out-all-out principe’ een te 
eenzijdig beeld geeft van wat er door de inspanningen 
van de afgelopen zes jaar aan het veranderen is. Ik ben 
er dan ook voorstander van om naast het one-out all-out 
principe een manier van rapporteren te ontwikkelen die 
de verbeteringen in de waterkwaliteit wel inzichtelijk 
maakt. Dat doet meer recht aan de inspanningen die de 
waterbeheerders en andere betrokken partners hebben 
geleverd en de komende jaren ook nog zullen leveren.”

Wat hebben we geleerd over waterkwaliteit en over 
de samenwerking?
“Het verbeteren van de waterkwaliteit is een kwestie 
van samen optrekken. En van lange adem. Waterbeheer-
ders, provincies, gemeenten, drinkwaterbedrijven en 
andere gebruikers hebben allemaal belang bij een goede 
waterkwaliteit en hebben ook allemaal invloed op de 
waterkwaliteit. En water houdt zich niet aan bestuurlijke 
grenzen. We moeten er met z’n allen de schouders onder 
zetten om onze ambities waar te maken. De samen-
werking in Rijn-Oost heeft aangetoond dat de partners 
ook bereid zijn daar samen voor te gaan. Alle partners 
realiseren zich dat een langdurige samenwerking nodig 
is, omdat het lang kan duren voordat verbetering van de 
waterkwaliteit zichtbaar is. Met de samenwerking die 
wij in Rijn-Oost verband hebben kunnen wij de krachten 
bundelen. We wisselen kennis uit, stemmen maatregelen 
af, pakken de monitoring gezamenlijk op en we maken 
ons sterk voor een goede balans tussen rijksbeleid en 
regionaal maatwerk. Ook kunnen we vanuit de regio 
bijdragen aan een beter inzicht in de knelpunten die er 

BERT BOERMAn, GEDEpuTEERDE pROVIncIE OVERIjssEL:

“ We willen de doelen voor waterkwaliteit  
realiseren”

Modderbeek
5,7 km herinrichting beek, verwijderen stuwen.

Waterschap Vallei en Veluwe. www.vallei-veluwe.nl
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Er is in de afgelopen zes jaar hard gewerkt aan schoon 
en gezond water in Rijn-Oost. De balans van de eerste 
planperiode van de Kaderrichtlijn Water 2009-2015 laat 
zien dat er een flinke inspanning is geleverd en dat er tal 
van maatregelen gereed zijn gekomen (hoofdstuk 2). 
Diezelfde balans laat ook zien dat plaatselijk de water-
kwaliteit zichtbaar is verbeterd, maar dat gemiddeld 
genomen die verbetering nog beperkt is. Vooral de 
ecologie zal nog meer tijd nodig hebben om te herstellen 
(hoofdstuk 3). En nog lang niet alle problemen zijn opge-
lost, er ligt nog een stevige opgave voor de komende pe-
rioden (hoofdstuk 3 en 5). In de eerste planperiode is veel 
nieuwe kennis opgedaan over de watersystemen en van 
de effectiviteit van maatregelen (hoofdstuk 4), waardoor 
naar verwachting de effectiviteit van de maatregelen in 
de komende perioden zal toenemen. 
In 2015 zijn de waterbeheerplannen van de waterschap-
pen, de plannen van de provincies en het stroomgebied-
beheerplan Rijn voor de periode 2016-2021 vastgesteld. 
Voor een overzicht zie www.rijnoost.nl. Bij de inspraak 
begin 2015 zijn bij de waterschappen ruim 100 zienswij-
zen ingediend en bij de provincies circa 40. De reacties 
hebben niet tot belangrijke inhoudelijke aanpassingen 
voor KRW-doelen of -maatregelen geleid.
De samenwerking in Rijn-Oost heeft in de afgelopen 
periode haar waarde bewezen, zowel in het bestuurlijk 
overleg als op allerlei andere niveaus. Met het strate-
gisch programma Waterkwaliteit en Zoetwater heeft 
het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost de lijnen 
uitgezet voor de periode 2016-2021 (hoofdstuk 5). Met 
de Delta-Aanpak Waterkwaliteit en Zoetwater geven 
Rijk en partners in de verschillende regio’s samen ook op 
landelijk niveau een impuls aan het werken aan schoon 
en voldoende water. 

1. Inleidingnog zijn in de waterkwaliteit. Een voorbeeld hiervan is 
dat sinds kort de meetgegevens van de provincies over 
gewasbeschermingsmiddelen in grondwater nu ook 
worden gebruikt voor de Atlas Bestrijdingsmiddelen 
Oppervlaktewater. We hebben hier vanuit Rijn-Oost suc-
cesvol op aangedrongen. 
succesvol samenwerken aan schoon water betekent 
ook steeds meer het betrekken van gebruikers bij de 
opgaven. Een prachtig voorbeeld vind ik in het project 
Boeren voor Drinkwater. Dat project richt zich op het 
verminderen van de milieubelasting én op het verbeteren 
van het bedrijfsresultaat van de deelnemende agrariërs. 
In Overijssel doen vijftien ondernemers vrijwillig mee 
aan het project, maar ze doen dat niet vrijblijvend. Ze 
werken hard aan het verbeteren van de kwaliteit van 
het grondwater. De nitraatmetingen laten sinds 2011 
een neerwaartse lijn van de nitraatconcentratie in het 
grondwater zien. En tegelijk is er een positief effect op 
het bedrijfsresultaat van zo’n 150 euro per hectare. De 
deelnemers zijn dan ook trots op de positieve resultaten 
en dat ben ik ook.” 

Wat moet er de komende zes jaar nog gebeuren?
“Voor mij staat voorop dat we onze ambities overeind 
houden en de doelen voor waterkwaliteit ook werke-
lijk realiseren. Het laaghangend fruit hebben we de 
afgelopen decennia wel geplukt. Het komt er nu op aan 
of we als samenleving bereid zijn om ook de resterende 
knelpunten op te lossen. Dan zal er wel ‘een tandje bij’ 
moeten, zo blijkt bijvoorbeeld uit recent onderzoek van 
het planbureau voor de Leefomgeving. Ik heb er goede 
hoop op dat verwante dossiers, zoals het nederlandse 
Mestbeleid en beleid voor gewasbeschermingsmiddelen 
beter op elkaar worden afgestemd. Dat beleid houdt nu 
nog onvoldoende rekening met de invloed op de water-
kwaliteit. Ik constateer dat het ministerie van Economi-
sche Zaken, verantwoordelijk voor het beleid voor mest 
en gewasbeschermingsmiddelen, zich nu ook intensiever 
richt op de raakvlakken met waterkwaliteit. Dat is een 
goede ontwikkeling. In de regio zullen we op onze beurt 
ook meer en meer een beroep op de gebruikers doen om 
een bijdrage aan onze gezamenlijke ambitie te leveren. In 
het zoetwaterdossier hebben we in de regio Oost goede 
zaken kunnen doen met de gebruikers, zoals de land- en 
tuinbouw, terreinbeheerders en het particulier grondbe-
zit. Alle deze partijen voeren de komende zes jaar con-
crete maatregelen voor zoetwatervoorziening uit. Het 
zou mooi zijn als we met dezelfde positieve energie ook 
voor waterkwaliteit de komende jaren tot een concreet 
maatregelenprogramma kunnen komen, zo mogelijk in 
combinatie met maatregelen voor zoetwater. Dat zie ik 
als één van de grote uitdagingen voor de komende tijd.”

Aersoltweerd
2 km nevengeul, natuurvriendelijke inrichting.  
Rijkswaterstaat. Meer informatie: www.krwijssel.nl
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2. Voortgang maatregelen

Meer dan 80% van de maatregelen uit 
het eerste Stroomgebiedbeheerplan is 
uitgevoerd. Ondanks de soms moeilijker 
financiële omstandigheden dan verwacht 
hebben de waterbeheerders en andere  
partners in Rijn-Oost een forse  
inspanning geleverd. 

 
In de periode 2009-2015 is onder meer gerealiseerd:
h  natuurlijker beekinrichting: aanleg 307 km natuur-

vriendelijke oever plus een 40-tal andere maatregelen;
h  309 km natuurvriendelijke oevers in sloten, tochten  

en plassen;
h  168 vispassages aangelegd en 24 stuwen verwijderd 

om bereikbaarheid voor vis te verbeteren;
h  134 ha uiterwaard opnieuw ingericht langs de grote 

rivieren, ook is ruim 45 km nevengeul aangelegd;
h  aanpassingen aan 15 rioolwaterzuiveringsinstallaties 

en 7 overstorten verwijderd;
h  aanpak vervuilde landbodems: opstellen gebieds-

dossiers voor 31 locaties, start uitvoering maatregelen;
h  aangepast beheer: o.a. 476 km oever- en vegetatie-

beheer en ruim 100 000 ha vis- en schelpdierbeheer;
h  175 onderzoeksmaatregelen.

Uitvoering grotendeels volgens plan
Bij de waterschappen is de uitvoering grotendeels 
volgens plan verlopen, bij een enkel waterschap zelfs 
zeer voorspoedig. Enkele waterschappen hebben meer 
natuurvriendelijke oevers en vispassages gerealiseerd 
dan aanvankelijk voorzien.
De provincies hebben een groot deel van de maatre-
gelen uitgevoerd. Voor alle drinkwaterwinningen zijn 
gebiedsdossiers opgesteld, waarin risico’s en noodzake-
lijke maatregelen zijn beschreven. Met de uitvoering van 
de maatregelen is een start gemaakt. De uitvoering loopt 
door in de periode 2016-2021. Een succesvol project om 
drinkwatergebieden beter te beschermen is “Boeren voor 
Drinkwater” in Overijssel. 
Veel maatregelen om de kwaliteit en hoeveelheid van 
het grondwater in natura2000-gebieden te verbeteren 
hebben vertraging opgelopen, omdat de besluitvorming 
over natuurdoelen en beheerplannen voor deze gebie-
den meer tijd vroeg dan aanvankelijk voorzien. Deze 
maatregelen zullen voor het grootste deel in de periode 
2016-2021 worden uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor 
maatregelen vanuit de programmatische Aanpak stikstof 
(pAs) die gericht zijn op verminderen van de stikstofbe-
lasting in natuurgebieden.
Rijkwaterstaat heeft de plannen in 2012 bijgesteld als 

gevolg van bezuinigingen. Hierdoor is ongeveer 1/3 van 
de maatregelen doorgeschoven naar een volgende  
planperiode. Het herziene plan is geheel uitgevoerd.  
Een enkele maatregel wordt in 2016 afgerond. 

Voortgang maatregelen
De Kaderrichtlijn Water (KRW) vraagt rapportage in 
voorgeschreven categorieën maatregelen. Zie figuur 
1 op pagina 6. Deze figuur geeft de uitgevoerde maat-
regelen die als KRW-verplichting gerapporteerd worden. 
Waterbeheerders en andere overheden en organisaties 
in Rijn-Oost hebben ook daarbuiten veel maatregelen 
uitgevoerd om de waterkwaliteit te verbeteren. Dit zijn 
bijvoorbeeld maatregelen buiten KRW-waterlichamen  
of maatregelen met andere doelen dan de KRW. Zo is er 
bijvoorbeeld meer voorlichting gegeven en zijn er meer 
overstorten gesaneerd. 
Het aantal maatregelen in de verschillende categorieën 
loopt sterk uiteen. De omvang zegt niet per definitie iets 
over het effect. Bovendien gaat het vaak om het totaal 
van maatregelen in een waterlichaam of zelfs in een 
groter gebied. 
Als een balk niet tot 100% komt, wil dat zeggen dat 
die maatregel niet of niet geheel is uitgevoerd. Zie de 
toelichting hieronder. Tabel 1 geeft een overzicht van alle 
maatregelen uit sGBp-1 die zijn ingetrokken en dus niet 
meer worden uitgevoerd.
Een aantal maatregelen uit het eerste stroomgebied- 
beheerplan (sGBp-1) is doorgeschoven naar 2016-2021 
(de gele balkjes in de figuur). Als deze ook zijn uitge-
voerd, dan is meer dan 90% van de maatregelen uit 
sGBp-1 uiteindelijk gerealiseerd.

Toelichting op enkele maatregelen
h  Overige emissiereducerende maatregelen: er zijn  

4 maatregelen ingetrokken, waarvan 3 bij één riool-
waterzuivering (rwzi) die gaat sluiten. Het rioolwater 
wordt gezuiverd op een andere rwzi.

Boeren voor drinkwater 
Verminderen milieubelasting én verbeteren  
bedrijfsresultaat van agrariërs.
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Figuur 1: uitgevoerde KRW-maatregelen in de periode 2009-2015 in procenten, stand 31-12-2015.  
Bron: waterkwaliteitsportaal.
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h  Verwijderen vervuilde bagger: er is een flink verschil 
bij het baggeren in de rijkswateren, voornamelijk 
ontstaan doordat minder bagger hoefde te worden 
verwijderd om de doelen te halen. Een klein deel is 
ingetrokken omdat baggeren niet noodzakelijk bleek. 

  Bij Waterschap Vallei en Veluwe is de hoeveelheid 
groter dan aanvankelijk in sGBp-1 opgenomen, omdat  
een waterbodemsanering in het Apeldoorns kanaal 
eerder is uitgevoerd dan oorspronkelijk voorzien.

h  Inrichten mest- en spuitvrije zone en aanleg  
zuiveringsmoeras: het gaat hier om de Hierdense  
Beek in het gebied van Waterschap Vallei en Veluwe. 
Door veranderde inzichten zijn deze maatregelen 
vervangen door extra aanleg van natuurvriendelijke 
oevers en van een zuiveringswerk.

h  Verondiepen watersysteem: In de noorderplassen  
bij Almere (Waterschap Zuiderzeeland) is deze  
maatregel vervangen door “uitvoeren onderzoek  
aanlegwijze natuurvriendelijke oevers” in sGBp-2  
vanwege de spontane ontwikkeling van de vegetatie. 

h  Verbreden watersysteem in wetland/uiterwaard:  
omvang is gereduceerd als gevolg van bezuinigingen 
van het Rijk in 2011-12. 

h  Overige inrichtingsmaatregelen: hier zijn veel  
maatregelen gefaseerd. De oorzaak is vertraging  
in de besluitvorming over beheerplannen natura2000-
gebieden en pAs (programmatische Aanpak stikstof) 
en onduidelijkheid over financiering en/of grond- 
verwerving. Een enkele maatregel is ingetrokken  
door veranderde inzichten in de beheerdoelstelling. 

h  GGOR-maatregelen (gewenst grond- en opper- 
vlaktewater regiem): het gaat hier om een onderzoek 
in het gebied Rijnstrangen naar maatregelen om  
tot een goede grondwaterstand te komen. Het  
onderzoek is afgerond en de maatregelen zijn  
opgenomen in sGBp-2.

Tabel 1: Overzicht ingetrokken maatregelen

Overige emissereducerende  
maatregelen: 

4

Verminderen belasting  
rioolwaterzuivering:

2

Saneren uitlogende oeverbescherming: 9 km

Verwijderen verontreinigde bagger: 549.300 m3

Verbreden watersysteem in  
wetland/uiterwaard:

74 ha

Vispasseerbaar maken kunstwerk: 18

Aanleg natuurvriendelijke oevers: 50 km

Overige inrichtingsmaatregelen: 5

Aanleg nevengeul: 8 km

Actief vegetatiebeheer: 151 km

Aanleg zuiveringsmoeras: 5 ha

Onderzoeksmaatregelen: 1

Enkele bijzonderheden per waterbeheerder
h  De waterschappen verwachten veel van de uitbreiding 

van het beheer volgens natuurvriendelijk onderhoud. 
Ook op plaatsen waar niet is heringericht kan dit een 
belangrijke bijdrage leveren.

h  Bij Waterschap Vallei en Veluwe voldoen 14 van de 32 
waterlichamen geheel of vrijwel geheel aan de biolo-
gische doelen. Eén waterlichaam (Bussloo) voldoet in 
alle opzichten.

h  In Flevoland is, onder andere door Waterschap Zuider-
zeeland meer dan het dubbele van het voor de KRW 
verplichte areaal oevers (107 km) aangelegd.

h  Onderzoek in Waterschap Zuiderzeeland laat positieve 
effecten van natuurvriendelijke oevers zien op wa-
terdiertjes (macrofauna). Ook “niet-KRW-fauna” zoals 
amfibieën en vogels blijken duidelijk vooruit te gaan. 
Verschillende waterschappen zien dit effect.

h  Waterschap Vechtstromen heeft een aantal projecten 
“beekdalbreed” uitgevoerd. Dit verhoogt de ecologi-
sche kwaliteit, bijvoorbeeld door de grondwaterstand 
te verhogen waardoor de beek minder droogvalt en 
omliggende natuurterreinen profiteren van vernat-
ting. Dit is onder andere te zien bij de Hagmolenbeek, 
Deurningerbeek en de Regge.

h  Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft meer vis-
passages aangelegd dan gepland. Oorspronkelijk was 
het plan om de helft van de stuwen te verwijderen, 
maar in de praktijk bleek dit niet mogelijk omdat  de 
hydrologische gevolgen te groot zijn. nu wordt bij elke 
stuw een vispassage aangelegd.

h  In Drenthe zijn de maatregelen in het Dwingelder-
veld afgerond. synergie tussen KRW maatregelen en 
natura2000 maatregelen levert duidelijke voordelen, 
maar vraagt tijd voor besluitvorming.

h  In Overijssel is de ervaring dat vooral rond drink-
waterwinningen veel winst te behalen valt door de 
landbouwsector en Vitens nadrukkelijk te betrekken 
bij de KRW-opgave. 

h  utrecht is na afronding van de besluitvorming begon-
nen met de resterende hydrologische herstelmaatre-
gelen in de natura2000-gebieden in het Binnenveld.

h  Het grootste deel van de Gelderse maatregelen 
is uitgevoerd. Het betrof vooral maatregelen ter 
bescherming van drinkwaterwinningen, sanering van 
puntbronnen en anti-verdrogingsprojecten. projecten 
worden beter en komen gemakkelijker van de grond 
als wordt aangesloten bij de energie in een gebied, bij 
de partijen met ambities.

h  Rijkswaterstaat ziet in de waterlichamen van het Ijs-
selmeergebied een duidelijke afname van fosfaat- en 
stikstofgehalten. In sommige gevallen leidt dit zelfs 
tot een klassenverbetering zoals in het Zwartemeer, 
Markermeer en Randmeren Zuid.

h  Rijkswaterstaat heeft speciale aandacht gegeven aan 
het actief aanbrengen van dood hout in het rivier-
systeem, onder het motto “dood hout brengt leven”. 
Ook waterschappen passen deze maatregel toe. 
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De ecologische toestand van het oppervlaktewater is 
sinds 2009 licht verbeterd, maar dit is maar in een enkel 
geval te zien in de totaalscore. Er zijn wel verbeteringen 
zichtbaar op de afzonderlijke kwaliteitselementen zoals 
vis en waterplanten. Ontwikkeling van de ecologie vraagt 
tijd, doorgaans minimaal meerdere jaren, waardoor  
effecten van maatregelen pas na verloop van tijd zicht-
baar zijn. 
plaatselijk zijn soms wel duidelijke verbeteringen zicht-
baar, zoals in Bussloo (Vallei en Veluwe), in een aantal 
tochten en vaarten in Flevoland en in het Zwartemeer, 
Markermeer en Randmeren Zuid. 

Chemie
Voor chemie voldoen 87 van de 187 waterlichamen  
(47%) aan alle normen. Een groot aantal chemische  
stoffen die nog de norm overschrijden zijn stoffen die  
in het verleden in het water terecht zijn gekomen,  
maar inmiddels verboden zijn en waarvoor dus geen  
extra maatregelen meer mogelijk zijn. Deze stoffen  
worden aangeduid als ubiquitaire stoffen. 
Een voorbeeld is tributyltin (TBT). Als we alleen kijken 
naar de stoffen waarvoor nog wel maatregelen mogelijk 

3. Ontwikkeling waterkwaliteit

Ecologie
Een groot deel van de 187 oppervlaktewaterlichamen 
in Rijn-Oost heeft voor één of meer van de biologische 
kenmerken (vis, waterplanten, macrofauna en fytoplank-
ton) een goede toestand. Maar slechts 17 waterlichamen 
(bijna 1 op de 10) heeft voor alle 4 kenmerken en daar-
mee voor biologie totaal een goede toestand.

 
Figuur 2: toestand biologie oppervlaktewateren  
Rijn-Oost, in % van het aantal waterlichamen, stand 
31-12-2015 nB. Fytoplankton is in 40 van de 187 water-
lichamen gemeten. Dit kwaliteitselement hoeft niet  
in alle watertypen te worden gemeten 

Figuur 3: percentage waterlichamen in Rijn-Oost  
met een goede, matige, ontoereikende of slechte  
toestand voor concentratie stikstof en fosfor,  
bron waterkwaliteitsportaal 31-12-2015

Deurningenbeek
Integrale herinrichting, natuurlijk beekprofiel
Waterschap Vechtstromen. 
www.vechtstromen.nl/projecten

In veel waterlichamen is de belasting met nutriënten  
nog te hoog voor een goede ecologische ontwikkeling. 
Voor fosfor is dat het geval bij 40% van de waterlicha-
men en voor stikstof voor 50%. 
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Dijkgraaf Tanja Klip-Martin van 
Waterschap Vallei en Veluwe is  
optimistisch, maar vraagt ook om geduld. 
De eerste resultaten van de KRW-maat- 
regelen zijn gemiddeld genomen  
“voorzichtig” positief. 

TAnjA KLIp, DIjKGRAAF WATERscHAp VALLEI En VELuWE:

“We verwachten dat we de doelen gaan halen”

Lees het volledige interview op:  

www.rijnoost.nl

zijn, de niet-ubiquitaire stoffen, dan voldoen 128 water-
lichamen aan de normen (70%). 
stoffen die op verschillende plaatsen de norm overschrij-
den zijn barium, kobalt, ammonium, zware metalen, 
(restanten van) gewasbeschermingsmiddelen en enkele 
teerachtige stoffen zoals fluoranteen en benzo(a)pyreen.

Grondwater
De toestand van het grondwater als geheel in Rijn-Oost 
is over het algemeen goed, zowel wat betreft kwaliteit 

Maar op verschillende plaatsen is wel degelijk sprake  
van een duidelijke verbetering van de waterkwaliteit:  
“De Hierdense Beek is een mooi voorbeeld. Daar zijn we 
aan de slag gegaan met building with nature, met onder-
steuning van de Wageningen universiteit. Onder andere 
door hout in de beek te brengen, zorgt de stroming 
ervoor dat de beek een nieuwe, meer meanderende loop 
krijgt. Een soort zandmotor op beekniveau. Dat heeft 
geleid tot zichtbare verbetering. Een goed signaal is de 
terugkeer van de beekprik in de Hierdense Beek. Dat 
visje komt alleen in heel schoon water voor. De beekprik 
zien we trouwens ook al in een aantal andere beken in 
ons gebied.
Een ander goed voorbeeld is het Apeldoorns Kanaal, 
een kunstmatig water. Met baggeren en de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers langs één kant van het kanaal 
zijn daar veel mogelijkheden voor planten en dieren 
gekomen. Ook in de weteringen in de Ijsselvallei zien we 
zichtbaar vooruitgang.”

Buurserbeek en Lankheet
Aanleg 5 vispassages, inbrengen dood hout, vaarroute voor recreatie.  
Waterschap Rijn en Ijssel. www.wrij.nl/basis/zoeken/@1540/artikel/

als kwantiteit. Wel worden in ondiep grondwater worden 
op enkele plaatsen verhoogde concentraties van nutriën-
ten en gewasbeschermingsmiddelen gemeten, soms ook 
boven de norm. Ook medicijnresten worden op enkele 
plaatsen aangetroffen, vooralsnog in lage concentraties. 
Voor medicijnresten zijn op dit moment geen normen 
bepaald. Deze metingen uit 2015 zijn gebaseerd op een 
breder meetnet en stoffenpakket dan alleen de KRW-
punten. Hoe deze concentraties zich verder ontwikkelen 
is een aandachtspunt voor de komende planperiode.
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Vergelijkbare maatregelen blijken in de
praktijk niet overal dezelfde verbetering 
van de ecologie op te leveren. Zo heeft het 
aanleggen van natuurvriendelijke oevers 
op de ene plaats meer effect dan op de 
andere. De uitvoering van de KRW-maat-
regelen in de afgelopen zes jaar heeft veel 
inzicht opgeleverd in de effectiviteit. 

Belangrijke leerpunten zijn:
h  Bij inrichtingsmaatregelen is het belangrijk om nog 

beter te kijken naar het watersysteem als geheel.  
Bij beken bijvoorbeeld moeten hydrologische zaken 
zoals stroomsnelheid en hoeveelheid water in droge 
periode op orde zijn wil een natuurvriendelijke oever 
een effectieve bijdrage aan de kwaliteit leveren. In 
sommige gevallen werkt aanpassen van het maai-
beheer beter dan aanleg van glooiende oevers. Het 
in het water leggen van dood hout blijkt ook vaak 
positieve effecten te hebben. Ook is er nadrukkelijk 
aandacht voor beheer nodig, zeker nu veel inrichtings-
maatregelen zijn uitgevoerd. Bij meren zijn natuur-
vriendelijke oevers vooral effectief wanneer er een 
(meer) natuurlijk peilbeheer is. Op dit moment is  
het peilbeheer vaak tegennatuurlijk: ’s winters laag  
en ’s zomers hoog.

h  Het kost tijd voordat maatregelen zichtbaar effect 
hebben. Dat is geen nieuw inzicht, maar dit is in de 
afgelopen jaren weer nadrukkelijk bevestigd. Op een 
aantal punten is een beter beeld nodig van  
de effecten van maatregelen op de waterkwaliteit.  
Dat vraagt aanvullend onderzoek en monitoring. 

h  Samenwerking is een essentiële succesfactor, zowel 
samenwerking tussen overheden als met agrariërs, 
terreinbeheerders en maatschappelijke organisaties. 
Dat blijkt niet alleen uit intenties en bestuursovereen-
komsten, maar vooral uit resultaten in het veld. com-
binatie van functies, zoals bij Ruimte voor de Rivier 
of met zoetwatervoorziening biedt meer ruimte voor 
maatregelen voor het verbeteren van de waterkwali-
teit.

4.  Effectiever werken aan kwaliteit 
met nieuwe kennis en inzichten 

Aanleg natuurvriendelijke oevers
provincie Flevoland
www.flevoland.nl

Beentjesgraven
Vispassage en herinrichting.  
Waterschap Drents-Overijsselse Delta. www.wdod.nl
 

qt 10  Werken aan schoon water - Voortgangsrapportage Rijn-Oost 2009-2015



LIEVE DEcLERcq, DIREcTEuR VAn DRInKWATERBEDRIjF VITEns :

“We zoeken nog naar echte impact”

Ook al zijn er lichtpuntjes, het totaalbeeld 
is “aan de sombere kant”, vindt Lieve 
Declercq, directeur van drinkwaterbedrijf 
Vitens. De kwaliteit van het grondwater 
gaat eerder achteruit dan vooruit.

Wat heeft werken aan de KRW aan resultaat  
opgeleverd? 
“Er zijn de afgelopen jaren veel mooie initiatieven  
geweest en een heel scala aan projecten. Ik noem alleen 
al het project Boeren voor Drinkwater in Overijssel en 
Vruchtbare Kringloop in de Achterhoek. Heel mooie  
initiatieven, waar agrariërs werken aan het verminderen 
van de belasting van het grondwater met nitraat en  
bestrijdingsmiddelen. Tegelijkertijd werken zij aan het  
verbeteren van hun bedrijfsresultaat door het verminde-
ren van de verliezen van stikstof en fosfaat. Een initiatief 
voor ruim 400 boeren. Maar we hebben in ons voor-
zieningsgebied te maken met duizenden boeren. Dus  
we zoeken nog naar echte impact.” 

Er wordt nog te weinig doorgepakt
“Die impact is nodig. Want er is veel gedaan aan de  
inrichting, maar ondanks deze inspanning is er nog on-
voldoende zicht op het halen van de KRW-doelen. Zeker  
voor wat betreft bescherming van de drinkwaterbron-

Lees het volledige interview op:  

www.rijnoost.nl

Dwingelderveld 
Aanleg/ herstel grootste natte heidegebied van West-Europa, hersteld waterhuishouding en grondwaterstanden, 
inrichtingsmaatregelen en recreatievoorzieningen. provincie Drenthe, Waterschap Reest en Wieden, gemeenten  
en anderen.

Gewapend met deze nieuwe inzichten hebben de  
waterbeheerders de maatregelen voor de periode 2016-
2021 tegen het licht gehouden en waar nodig aangepast 
om ze effectiever te maken. Zo is er meer aandacht voor 
maatregelen die de hydrologie verbeteren. Daarnaast  
is er nadrukkelijker gekeken naar de plaats waar maat-

regelen het meest effectief zijn. De kleine rivieren zoals 
Regge, Dinkel en Oude Ijssel zijn belangrijke schakels 
in de ecologie, net als de laagveenplassen. Ook wordt 
meer gekeken naar maatregelen buiten de officiële  
KRW-waterlichamen die groot effect hebben op de 
waterkwaliteit.

nen.” “Als we niets doen zal het gevolg zijn dat we op 
nog veel meer bronnen extra zuivering moeten zetten. In 
extreme gevallen zullen we zelfs bronnen moeten sluiten. 
Technologisch gezien kan je alles zuiveren, bijvoorbeeld 
via membraanfiltratie of met actieve kool, maar niet tegen 
aanvaardbare kosten. Als we dat overal gaan doen worden 
de zuiveringskosten van drinkwater minstens 2 keer zo 
hoog. Dat willen we als maatschappij niet. De standaard, 
ook van de KRW, is een drinkwaterwinning waarbij je met 
eenvoudige technieken drinkwater kan produceren.”
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5.  Opgave voor komende periode 

In de komende periode zullen de effecten
van de maatregelen uit de 1e periode ge-
leidelijk meer zichtbaar worden. Maar ook 
dan is er nog een flinke weg te gaan  
om in 2027 de ambities van Rijn-Oost voor 
een goede waterkwaliteit te halen.

De KRW-agenda (Kijk op: www.rijnoost.nl), die het 
RBO in 2014 heeft vastgesteld, noemt vier belangrijke 
opgaven:
h  de huidige inrichting en beheer belemmeren de ecolo-

gische kwaliteit van oppervlaktewateren in Rijn-Oost; 
h  nutriënten (stikstof en fosfor) leveren problemen op 

in grondwaterbeschermingsgebieden en een aantal 
oppervlaktewateren; 

h  de chemische toestand van veel wateren is onvol-
doende, onder andere door te hoge concentraties 
gewasbeschermingsmiddelen en verontreinigende 
stoffen zoals fluoranteen, ammonium en zink; 

h  de grondwaterstand is in veel natura2000 gebieden 
te laag met verdroging als gevolg. 

Met de waterbeheerplannen voor de periode 2016-
2021 wordt een volgende stap gezet met onder andere 

aanpak van knelpunten bij de inrichting van wateren, 
aanleg van vispassages, uitvoeren van maatregelen voor 
bescherming van grondwaterwinningen en aanpak van 
verdrogingsproblemen. naar de rol van nutriënten voor 
de ecologie wordt aanvullend onderzoek gedaan.
Een blik vooruit naar 2027 roept de vraag op of we 
daarmee in dat jaar alle opgaven hebben gerealiseerd. 
Brengen ze ons de gewenste waterkwaliteit en – voor 
grondwater – voldoende water of bestaat de kans dat  
we in 2027 nog tekort schieten? 
Het algemene beeld is dat er nog een extra inspanning 
nodig is, en dat er tegelijk goed moet worden gekeken 
naar wat er in 2027 echt haalbaar is. 
Met het oog daarop heeft het RBO Rijn-Oost in decem-
ber 2015 het strategisch programma Waterkwaliteit en 
Zoetwater vastgesteld. Hierin zijn 12 acties benoemd  
om in Rijn Oost de besluitvorming voor de volgende 
planperiode voor KRW en Zoetwatervoorziening voor  
te bereiden.
Hiermee sluit Rijn-Oost aan bij de Delta-Aanpak 
Waterkwaliteit en Zoetwater die het Ministerie van 
Infrastructuur en Milieu samen met partners in de regio 
ontwikkelt. Deze is in juni 2016 in de Tweede Kamer 
gepresenteerd. prioriteit ligt bij de aanpak van de pro-
blemen met nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en 

Gemaal Stroink
Aanleg vispassage, verbinding Ijsselmeer met beeksystemen Vledder Aa en Wapserveense Aa 
Waterschap Drents Overijsselse Delta (voorheen Reest en Wieden)
www.wdodelta.nl
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MATTHIjs DE VOs, spEcIALIsT EcOLOGIE:

“ Er zit echt nog winst in. En die moeten  
we pakken.”

Vissen hebben flink meer reismogelijk-
heden in Rijn-Oost. In de afgelopen zes 
jaar zijn veel barrières verwijderd, onder 
andere door aanleg van vispassages.  
Een aantal beken is inmiddels helemaal 
optrekbaar, dat wil zeggen dat vissen  
van de monding tot aan de bovenstroom 
kunnen zwemmen en ook weer terug.  
Maar wat is het effect van die maatregelen 
op de visstand?

Matthijs de Vos is als specialist ecologie bij Waterschap 
Rijn en Ijssel betrokken bij de aanlag van vispassages en 
bij beekherstelprojecten. Daarnaast maakt hij KRW-
beoordeling voor de ecologische toestand van wateren. 
Ziet De Vos effect van al die maatregelen?
“Dat is lastig te zeggen. De KRW-monitoring laat kleine 
verschuivingen zien maar nog niet direct grote verande-
ringen. In de Groote Beek bijvoorbeeld is vorig jaar de 
laatste barrière verwijderd. sindsdien hebben we samen 
met RAVOn intensief naar de visstand gekeken, onder 

andere met het zenderen van vissen. We zien wel ver-
anderingen, de paling is bijvoorbeeld terug in de Groote 
Beek. Maar we hebben ook gezien dat door het maaien 
in de zomer zuurstofgebrek is opgetreden in de beek. 
Dat heeft geleid tot zomersterfte van vis. Dat is een 
leerpunt voor ons. Ook als een beek optrekbaar is blijven 
er knelpunten over. Het hele huis voor de vis moet op 
orde zijn.” 

Lees het volledige interview op:  

www.rijnoost.nl

medicijnen, waarbij de inzet is om op deze punten “een 
tandje erbij” te zetten. Zie ook http://www.destaatva-
nonswater.nl/waterkwaliteit. 
Een kernpunt bij de aanpak voor de komende periode is 
om samen met de agrariërs de belasting van het water 

door de landbouw terug te dringen. projecten zoals 
Deltaprogramma Agrarisch Waterbeheer, Vruchtbare 
kringloop, Landbouw op peil en Boeren voor Drinkwater 
laten zien dat die aanpak perspectief biedt. 

Rioolwaterzuivering Apeldoorn  
Installatie voor terugwinnen fosfaat en energie. Waterschap Vallei en Veluwe.
www.vallei-veluwe.nl
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Waterkwaliteit houdt niet op bij de grens, 
daarom vraagt de KRW om internationale 
afstemming. 

Voor het stroomgebied Rijn als geheel gebeurt dat in de 
Internationale commissie voor Bescherming van de Rijn 
(www.iksr.org/nl/index.html). 

Op regionaal niveau is de Internationale stuurgroep  
Rijndelta (steuerungsgruppe Deltarhein, sGDR)  
ingesteld om toe te zien op afstemming bij grensover-
schrijdende wateren. Hierin zitten bestuurders van  
verschillende overheden in nederland, nordrhein- 
Westfalen en niedersachsen. Eén niveau lager werken 
vertegenwoordigers van de verschillende instanties  
samen in de Werkgroep Rijndelta (AGDR). Onder de 
AGDR hebben in 2015 drie werkgroepen (vismigratie, 
monitoring en hoogwater) gewerkt aan het eindresultaat 
van het eerste werkprogramma dat in 2011 is opgesteld. 
In het  Grensoverschrijdend platform voor Regionaal 
Waterbeheer (www.gprw.eu) werken waterbeheerders 
aan beide zijden van de grens aan concrete –  

operationele - projecten of plannen voor de grens- 
overschrijdende wateren. In dit platform zijn onder  
andere gezamenlijke, grensoverschrijdende visies 
ontwikkeld voor de slinge, de Dinkel, de Vecht en het 
schoonebeker Diep.

In de steuerungsgruppe Deltarhein is onder andere 
gesproken over de monitoring van nutriënten, metalen 
en geneesmiddelen. Meetmethoden en beoordelings-
normen verschillen enigszins aan weerszijden van de 
grens. Dat hoeft geen probleem te zijn als er voldoende 
afstemming is en afwenteling wordt voorkomen. Er is 
in Duitsland veel belangstelling voor de nederlandse 
ketenaanpak voor nieuwe stoffen en medicijnen. 

Voor de 2e KRW-periode (2016-2021) is nagegaan of de 
nederlandse en Duitse maatregelen in hetzelfde stroom-
gebied voldoende op elkaar aansluiten. Dat blijkt het 
geval. Er zijn geen strijdigheden in doelen en geplande 
maatregelen geconstateerd. Belangrijk is vooral dat 
hydrologische maatregelen op elkaar zijn afgestemd en 
dat de belasting met nutriënten beperkt blijft. Daarin 
ligt nog een opgave. Voor vismigratie is een gezamenlijk 

6. Internationale samenwerking

Grip op medicijnresten 
Onderzoek naar mogelijkheden opvang contrastvloeistof. 
Waterschap Drents Overijsselse Delta (voorheen Groot salland) www.wdodelta.nl
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Visvriendelijk sluisbeheer Afsluitdijk
Aangepast beheer, aanleg vispassage Den Oever. Merkbaar effect op aantal passerende vissen.
Rijkswaterstaat.

WETHOuDER VAn uEM, GEMEEnTE OOsT GELRE:

“ Alleen ga je sneller, samen kom je verder”

Water is een vertrouwd onderwerp 
voor wethouder Vincent van Uem  
van de gemeente Oost Gelre. Na een  
studie weg- en waterbouw werkte hij  
meer dan 30 jaar in watersector. Sinds  
2010 is Van Uem wethouder waar hij  
“met veel plezier” water in de  
portefeuille heeft. 

Hoe zien gemeenten de ontwikkeling van de  
waterkwaliteit?
“Ik proef duidelijk meer betrokkenheid van gemeenten 
bij waterkwaliteit en bij Rijn-Oost. Vroeger was het toch 
vooral een feestje van waterschappen en provincies, 
daar is verandering in gekomen. Als je in het gebied 
met concrete maatregelen aan het werk gaat, dan raakt 
het de gemeente. In de praktijk zie je op die manier een 
betrokkenheid van de gemeente bij de wateropgave.  
Ik heb daar een goed gevoel bij.”
“In de gemeente zie je dat we steeds verder gaan met 
afkoppelen. Dat betekent minder overstorten en dat is 
goed voor de waterkwaliteit. Ik zie in onze gemeente  
ook een toenemende bewustwording van de water-
opgave, zowel bij burgers als bij de gemeenteraad. De 
wateroverlast in 2010 heeft daar ongetwijfeld een rol bij 
gespeeld. 
We kijken heel bewust naar het water, ook bij de inrich-
ting van stedelijk gebied. Het gaat om voorkomen van 
wateroverlast, maar net zo belangrijk is water vasthou-
den in droge tijden.” 

Lees het volledige interview op:  

www.rijnoost.nl

vismigratienetwerk gedefinieerd. Het is de bedoeling om 
alle hoofdmigratieroutes in dat netwerk al in de 2e sGBp-
periode vispasseerbaar te maken. 
De AGDR heeft een werkprogramma 2016-2021 opge-
steld aan de hand van de resultaten van een werkconfe-

rentie in het najaar van 2015. Thema’s van het werkpro-
gramma zijn: vismigratie, bedreiging waterkwaliteit door 
geneesmiddelen, zware metalen en nutriënten, afstem-
ming monitoring en grondwaterkwaliteit, en omgaan 
met hoogwater, bijvoorbeeld bij extreme regenbuien.
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Voor meer informatie: www.rijnoost.nl 
Rolf Koops: rb.koops@overijssel.nl, 06 - 50 90 26 79 
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STROOMGEBIED
RIJN-OOST

“De grote stap is dat ik ben begonnen 
met voederbieten. Dat scheelt echt in de 
stikstofverliezen. Er gaat nog maar heel 
weinig naar het grondwater.”  Veehou-
der Arjan Freriks melkt 65 koeien op zijn 
bedrijf in Meddo bij Winterswijk. Voer voor 
zijn koeien haalt hij van het eigen land en 
hij probeert daarbij zo efficiënt mogelijk te 
werk te gaan. Mede daarom is hij deelne-
mer aan het project Vruchtbare Kringloop 
Achterhoek. “Ik wil kijken hoe ik nog wat 
scherper kan boeren en mijn bedrijfsniveau 
hoger kan krijgen. En het is goed voor de 
waterkwaliteit, dat is ook belangrijk.”  

Aan “Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers” doen 
250 melkveehouders mee. Bij het project zijn LTO noord, 
ForFarmers, waterschap Rijn en Ijssel, Rabobank en 

drinkwatermaatschappij Vitens betrokken. Aan de hand 
van onder andere de  KringloopWijzer en bodemcondi-
tiescore werken veehouders aan efficiënte benutting van 
mineralen en het verminderen van verliezen van nitraat 
en fosfaat. De deelnemers delen kennis en ervaring in 
twintig regionale studiegroepen. Daarnaast zijn er twee 
kennisgroepen bodem die hun aandacht richten op de 
bodem. Arjan Freriks neemt deel aan een van die ken-
nisgroepen.
Freriks heeft 24 ha land met vooral gras en mais, 
waarbij hij de maispercelen rouleert. Het werken met 
de KringloopWijzer heeft hem veel geleerd over hoe je 
nitraat en fosfaat binnen de kringloop kan houden. In 
2015 heeft hij een volgende stap gezet: “Ik ben begonnen 
met een perceel voederbieten. Met gras en met mais 
benut je niet alle stikstof. Omdat ik de maisteelt rouleer, 
scheur ik het perceel grasland in het voorjaar voordat ik 
de mais inzaai. Maïs neemt tot in augustus stikstof op, 
maar de mineralisatie gaat daarna wel door. Het risico 
op stikstofverlies is dan groot. Voederbieten groeien in 
augustus en september nog flink en gebruiken dus ook 
nog flink stikstof.”
Freriks heeft twee velden op gescheurd grasland aange-
legd: 2 hectare snijmaïs en 1 hectare met voederbieten. 
Het Louis Bolk Instituut heeft uitgebreide metingen ge-
daan aan het begin van het groeiseizoen en na de oogst. 
“je ziet duidelijk verschil, op het perceel met voederbie-
ten spoelt er maar weinig door naar het grondwater,” 
constateert Freriks, “en de opbrengst is minstens zo goed 
als die van mais.” 

MELKVEEHOuDER ARjAn FRERIKs:

“Je ziet duidelijk verschil”

Lees het volledige interview op:  

www.rijnoost.nl
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