Bijzonder water in bijzonder gebied
RBO Rijn-West bezoekt Delfland

KRW-maatregelen kunnen tot zichtbaar resultaat
leiden, zelfs in een “moeilijk” gebied als het
Westland met haar kassen en dichte bebouwing.
Leden van het Regionaal Bestuurlijk Overleg
(RBO) en de Klankbordgroep Rijn-West konden
de resultaten met eigen ogen zien op een
veldbezoek op 27 juni 2013 en hoorden hoe de
samenwerking tussen het Hoogheemraadschap
Delfland en de gemeenten Westland en MiddenDelfland hierbij een succesfactor was.
Samenwerken is slim werken
Hoogheemraad Ingrid ter Woorst van Delfland
ontving het gezelschap. Zij banadrukte dat je ook
in een verglaasd gebied “meters kan maken”.
Delfland loopt momenteel voor op haar planning
van KRW-maatregelen en blijft daarbij binnen het budget. Eén van de sleutels is de nauwe samenwerking met de
gemeenten. “Samenwerken is slim werken,” aldus Ter Woorst.
Medewerkers van Delfland en de gemeenten gaven vervolgens toelichting op de verschillende projecten.
Glastuinbouw aansluiten op riolering
“Juist nu aansluiten” is gericht op verminderen van de belasting met nutriënten en bestrijdingsmiddelen vanuit de
glastuinbouw. Ruim 40% van de stikstofbelasting was afkomstig vanuit de sector. Een juiste aansluiting van deze
bedrijven op de riolering moet de uitstoot naar het oppervlaktewater drastisch verminderen. Inmiddels hebben
gemeente en hoogheemraadschap vrijwel alle bedrijven bezocht. Eind mei 2013 zijn bij 79% van de bedrijven de
lozingen gesaneerd, bij de overige 21% loopt een traject. Samenwerking en communicatie zijn van essentieel belang
geweest voor het welslagen van het project. Inmiddels is een
vervolgproject gestart: “Juist gebruik”, om te stimuleren dat de
bedrijven daadwerkelijk op de juiste wijze lozen op de riolering
en overstorten worden tegengegaan. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van telemetrie om de buffers op een slimme manier te
lozen.
Vislift met aantrekkelijke lokstroom
De vislift tussen Zweth en Woudse polder is een innovatieve
vispassage waardoor vissen veilig langs het gemaal kunnen
trekken. De vislift bestaat uit een buis van 25 meter lang met
een doorsnede van 60 cm. De buis staat in verbinding met
een pomp die voor een lokstroom zorgt. Dat maakt het voor
de vissen aantrekkelijk om naar binnen te zwemmen. De buis
Opening vislift bij de Zweth
wordt afgesloten met schuiven. Zodra de vissen in de buis zijn
gezwommen gaat de schuif aan de ene kant dicht en aan de
andere kant open. Vissen trekken vooral tijdens de schemering. Tijdens de in- en uittrek-periodes van vis worden de
schuiven automatisch bediend en gaan ze open om de vissen te verplaatsen. De eerste tellingen laten zien dat vissen
inderdaad van de vislift gebruik maken, in beide richtingen.
Nieuwe kijk op het kassengebied
De leden van RBO en Klankbordgroep kregen een nieuwe kijk op het
kassengebied door vanaf het water te kijken naar de natuurvriendelijke oevers
en paaiplaatsen langs het Nieuwe Water, Holle Watering en Poelzone. Door
gebruik te maken van overhoeken en kleine percelen ontstaat een ketting van
waterparels.
De basis voor het project is de bestuursovereenkomst KRW Delfland, die als
doel heeft de aanleg van 17,7 ha natuurvriendelijke oevers en ruim 10 ha

paaiplaatsen in 2015. Voor 2027 zijn de
doelstellingen 60 ha natuurvriendelijke
oevers en 20 ha paaiplaatsen. Dat
is een forse opgave, waarvoor een
standaardaanpak niet voldoet.
Maak water bijzonder
De kunst is om eigenaren en bewoners
van het gebied enthousiast te maken
voor aanleg van stukjes natuur. Dat
gebeurt met als slogans:
• maak water bijzonder;
• probeer iets nieuws;
• werk samen en duurzaam.
Het gaat steeds om maatwerk,
bijvoorbeeld door bij vergunning
voor nieuwbouw afspraken te maken
over aanleg van een extra stukje
Langs het Nieuwe Water
natuurvriendelijke oever. Dat de
aanpak resultaat heeft was goed te
zien vanaf het water. Sommige projecten, zoals de ontwikkeling van de Poelzone, voorzien ook in wandelpaden zodat
bewoners van het water kunnen genieten. De KRW levert zo extra waarde op voor natuur, maar ook extra waarde
voor de grondexploitatie.
Eye-openend veldbezoek
In zijn slotwoord noemde RBO-voorzitter Ralph de Vries het
een “eye-openend” veldbezoek. Er ligt een enorme opgave,
waarbij al flinke resultaten zijn geboekt maar waarbij nog
verdere inspanningen nodig zijn. De snelheid waarmee de
glastuinbouwbedrijven op het riool zijn aangesloten was
hem in het bijzonder opgevallen. De samenwerking tussen
hoogheemraadschap en gemeenten was ook duidelijk zichtbaar,
zowel in de projecten als bij de presentaties en toelichting. Dat
blijkt ook hier tot resultaten te leiden.
Recent aangelegde natuurvriendelijk oever
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