
Aanbevolen video
Filmpjes over initiatief om te komen 
tot Limes Bubble Barrier bij Katwijk:
• Kunstenaar aan het werk
• Hoogheemraad over het project
• The great bubble barrier

Rijnministersconferentie
De ministers van Nederland, 
Duitsland, Frankrijk, Luxemburg 
en Zwitserland hebben op de 16e Rijn-
ministersconferentie ook verschillende 
afspraken gemaakt over waterkwaliteit, 
waaronder: 
• Verminderen van de lozing van mi-
croverontreinigingen met 30 procent. 
De hoop is dat de afspraak ertoe zal 
leiden dat vergunningverleners bewus-
ter omgaan met industriële lozingen.
• Frankrijk heeft nu jaartallen afge-
geven wanneer de vistrap bij Rhinau 
(2024) en bij Marckolsheim (2026) klaar 
zullen zijn, maar een harde datum voor 
de moeilijkste vispassage bij Vogel-
grün zat er niet in.
Meer informatie

Verkenning platform financiering 
landbouwmaatregelen
De verkenning naar een mogelijk Plat-
form voor de financiering van DAW-(en 
andere) maatregelen wordt uitgevoerd 
door Henk Bouman en Carlo Vromans. 
Het Landbouwportaal Noord-Holland 
is een voorbeeld voor zo’n platform. 
De verkenners zullen op 1 juli rapport 
uitbrengen aan het RBO.  
Meer informatie.

Voorzitter Klankbordgroep
Gert Jan Weierink is de nieuwe onaf-
hankelijke voorzitter van de Klankbord-
groep Rijn-West. John Steegh heeft 
tijdens het RBO van december 2019 
afscheid genomen als voorzitter. Bin-
nenkort kunt u in een interview nader 
kennis maken met Gert Jan Weierink.

RBO bepleit robuust netwerk 
voor vissen 

Trekvis zoals paling en winde is een 
graadmeter voor een schoon en gezond 
watersysteem. Rijn-West heeft een sleu-
telrol voor trekvis, als toegangspoort en 
ook als opgroei- en paaigebied. Tegelijk 
is Rijn-West is een sterk versnipperd 
gebied vanwege alle polders, gemalen 
en stuwen. Om vitale (trek)vispopulaties 
in Rijn-West te herstellen wil het RBO 
een samenhangend netwerk creëren 
van robuuste natte natuurgebieden met 
voldoende geschikt vishabitat (paai, 
opgroei en overwintering) die onderling 
goed verbonden zijn door viscorridors/

visroutes. Een voorbeeld is de netwerk-
structuur met Natte Ecologische Zones 
(NEZ) in Delfland (zie figuur op Rijn-West 
site). Dat vraagt in het bijzonder:
• Bewustzijn van belang, ambities en 

mogelijkheden vismigratie. Het is be-
langrijk dat het RBO uitdraagt dat het 
niet gaat om die ene soort, maar dat 
bijvoorbeeld paling iets doet voor de 
omgeving. 

• Prioriteiten stellen. Scherper in beeld 
brengen wat we moeten doen en wat 
het kost. Het is zaak logische scha-
kelpunten te vinden. Dat wil zeggen 
vooral punten die van belang zijn voor 
(trek)vis die tegelijk gekoppeld kun-
nen worden aan andere projecten of 
maatregelen. 

• Een goede koppeling met het ruim-
telijk beleid, zoals inrichting en/of 
natuurcompensatie bij nieuwe woon-
wijken of vergunningverlening.

Het RBO heeft op de vergadering op 12 
februari de werkgroep vismigratie ge-
vraagd om concreet uit te werken met 
welke natte natuurgebieden/ polders/
peilvakken het Paling-Windelandschap 
in SGBP3 het beste kan worden uitge-
breid en wat er moet gebeuren aan 
beheer en onderzoek (verbetering) van 
het bestaande netwerk. 
Meer informatie
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RBO over samenwerking
Werken aan schoon en gezond water vraagt samenwerking tussen waterbeheer-
ders, andere overheden en partijen in een gebied, elk met eigen wettelijke taken 
en formele verantwoordelijkheden. Maar de noodzaak voor samenwerking komt 
vanuit het gebied of de opgave. Overheden en anderen moeten die opgave cen-
traal zetten en dan kijken hoe zij willen bijdragen aan aanpak van de opgaven. Pas 
nadat er een gezamenlijk doel en aanpak is, is het tijd om taken en verantwoor-
delijkheden helder te formuleren. En dan kan blijken dat verantwoordelijkheden 
verschuiven en partijen taken van elkaar overnemen. Dat leidt tot afspraken over 
in wie een verantwoordelijkheid op zich neemt en wie niet en ook over financiën, 
vaak vastgelegd in een convenant of overeenkomst. Een goed voorbeeld is de 
Krimpenerwaard. Het RBO Rijn-West besprak deze en andere uitgangspunten 
voor samenwerking op 12 februari aan de hand van een presentatie van Noord-
Holland en een position paper van het Interprovinciaal Overleg (IPO). De Provincie 
zoekt op veel vlakken samenwerking, en vooral bij natuurontwikkeling. Het RBO 
zal het gesprek over samenwerking voortzetten aan de hand van een overzicht van 
alle provincies. . 

Blauwe tekst=link

Reactie? Mail wijzer@xs4all.nl

https://www.youtube.com/watch?v=_C50-DowsdA
https://www.youtube.com/watch?v=80NwOpohow8
https://www.youtube.com/watch?v=X-mX8oGxh1c
https://www.iksr.org/nl/rijnministersconferentie-op-13-februari-2020-in-amsterdam 
https://www.helpdeskwater.nl/publish/pages/163301/keek_op_de_maand_water_en_landbouw_jan_2020_v0_1.pdf
http://www.rijnwest.nl/vismigratie
http://www.rijnwest.nl/vismigratie
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/uitvoering/rijn-west/vismigratie/


Kennisportaal ruimtelijke adaptatie:
 https://www.climateadaptationservices.
com/projecten/kennisportaal-ruimtelijke-
adaptatie/

Het RBO roept gemeenten en water-
schappen op om voorbeelden van 
aanpak en samenwerking rond stede-
lijk water te delen. Weet u een goed 
voorbeeld? Mail wijzer@xs4all.nl

Project uitgelicht: Polderkennis op peil
In Utrecht-West werken tien poldernet-
werken van elk maximaal 10 melkvee-
houders aan opgaven rondom water- 
en bodemkwaliteit en wateroverlast. In 
deze poldernetwerken wisselen onder-
nemers binnen een polder kennis met 
elkaar uit en bespreken ze mogelijkhe-
den van de kringloopaanpak. Doel is 
dat men de gezamenlijke kennis benut 
om 10% verbetering van stikstofbenut-
ting en 5% betere fosfaatbenutting te 
bereiken.   
Meer informatie
Links over stikstof:
Stikstof podcast
TNO: in Duitsland hebben ze net zo goed een 
stikstofprobleem
Een blik op stikstof vanuit Denemarken
Boeren staan lijnrecht tegenover elkaar

Duitsers boos over Haringvliet
Duitse natuurbeschermers 
boos: Nederland vist zalm weg die 
nu eindelijk door Haringvliet kan. De 
Nederlandse regering moet daarom 
zo snel mogelijk een vangstverbod 
instellen rond de Haringvlietdam, staat 
in een petitie van de Zalmvereniging 
samen met 24 internationale natuuror-
ganisaties, waaronder ook het Wereld 
Natuurfonds Duitsland en de World 
Fish Migration Foundation. Bij het 
meetpunt in de Sieg, werden sinds het 
jaar 2000 gemiddeld 166 terugkerende 
zalmen geteld. Deze herfst stokte de 
teller al bij 44 exemplaren.
Meer informatie 

Agenda

Komende RBO-vergaderingen:
23 april (o.a. Vergunningverlening& handha-
ving en aanpak medicijnresten)
1juli (bespreken Strategische Adviesnota)
RAO-vergaderingen:
12 maart
18 juni

KRW is geschikt instrument
De Europese Commissie is van oordeel dat de KRW 
een geschikt instrument is om te komen tot een goede 
waterkwaliteit in Europa. Dit schrijft zij in de “EU-fit-
ness check” die in het najaar van 2019 is gepubliceerd. 
Wel moet de uitvoering van de KRW worden versneld. 
Deze wordt vertraagd door onder meer financierings-
problemen en buitensporige administratieve lasten. 
Eurocommissaris Sinkevičius (Milieu, Oceanen en Vis-
serij) ziet in de vorige week gepresenteerde Europese 
Green Deal een belangrijke stimulans voor de inspan-
ningen om de ecosystemen en de waterkwaliteit in de 
EU op orde te krijgen. Ook het Europees parlement 
uitte begin februari haar zorgen over de slechte im-
plementatie door de lidstaten. De nieuwe Commissie 
bezint zich nog op aanpassingen van de richtlijn.
Artikel Waterforum                                  Rapport fitness check
Nederland vol met vis: 16 april en 15 mei
Op 16 mei is het Wereld Vismigratiedag. De start hiervan 
is op 15 mei met een bijeenkomst in Spaarndam waar 
onder andere de ministers Schouten en Nieuwenhui-
zen en Rijn-West bestuurders hebben toegezegd te 
komen. Op 16 april is er een symposium in Leiden. 
Tussen 16 april en 16 mei vinden door heel Neder-
land meer dan 100 evenementen plaats die aandacht 
vragen voor migrerende vissen en schoon water. 
Hoogheemraadschap Rijnland zorgt voor de nationale 
coördinatie. Rijn-West zal actief deelnemen aan deze 
dag, het RBO levert ook een financiële bijdrage. 
Meer informatie over Symposium 16 april 

Citizen science waterkwaliteit  
Het aantal citizen scienceprojecten over waterkwaliteit 
neemt snel toe en daarmee ook het inzicht in succes-
factoren. Samenwerking is een sleutelfactor. Terugkop-
peling aan de deelnemers van resultaten er ervaringen, 
zowel tijdens als na afloop is essentieel. Andere factoren 
zijn onder meer een voldoende aantal testen en het 
begrijpen van de motivatie van de vrijwilligers.

Informatie over 6 projecten in Rijn-West https://hetschonewaterexperiment.nl/ 
Waterlab Delft is een platform dat citizen science projecten faciliteert en daarmee 
onderzoek en innovatie demonstreert. Deelnemers zijn onder andere Science 
Centre Delft, Hoogheemraadschap van Delfland en IHE. https://www.tudelft.nl/scd/
waterlab/ 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het RBO Rijn-West. Zie voor meer informatie www.rijnwest.nl 
of mail wijzer@xs4all.nl Artikelen mogen worden overgenomen mits met bronvermelding. 

Schoon water in stedelijk gebied
Het RBO roept gemeenten, waterschappen, pro-
vincies en anderen op het gesprek aan te gaan 
over schoon en gezond water in stedelijke gebieden. 
Beleving van het water, recreatie, kroos, eenden voe-
ren, klimaat en hittestress en de inrichting van nieuwe 
wijken zijn onderwerpen die bij veel gemeenten steeds 
meer aan belang winnen. Het is belangrijk dit regio-
naal aan te pakken en te verbinden met andere onder-
werpen, met name aan Ruimtelijke Adaptatie en aan de 
Omgevingsvisies van provincies. Dit moet nog handen 
en voeten krijgen. Een stedelijk waterplan of water/
rioleringsplan is een belangrijk instrument. Het is ook 
een goed aanknopingspunt voor het gesprek tussen 
gemeente en waterschap. In de Strategische Advies-
nota Rijn-West wordt dit onderwerp verder uitgewerkt.

https://www.climateadaptationservices.com/projecten/kennisportaal-ruimtelijke-adaptatie/
https://www.climateadaptationservices.com/projecten/kennisportaal-ruimtelijke-adaptatie/
https://www.climateadaptationservices.com/projecten/kennisportaal-ruimtelijke-adaptatie/
mailto:wijzer@xs4all.nl
https://agrarischwaterbeheer.nl/content/polderkennis-op-peil
https://www.rtvoost.nl/nieuws/326052/De-Stikstof-Podcast-Aflevering-1-Wat-is-stikstof
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/12/20/tno-in-duitsland-hebben-ze-net-zo-goed-een-stikstofprobleem 
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2019/12/20/tno-in-duitsland-hebben-ze-net-zo-goed-een-stikstofprobleem 
https://www.redpers.nl/2019/12/17/we-moeten-geen-kilometers-maar-varkens-minderen-vindt-deze-deense-econoom/ 
https://www.boerderij.nl/Boerenleven/Artikelen/2020/1/Lijnrecht-tegenover-elkaar-529907E/
https://www.sportvisserijnederland.nl/actueel/nieuws/20958/duitse-natuurbeschermers-boos-nederland-vist-zalm-weg-die-nu-eindelijk-door-haringvliet-kan.html
https://www.waterforum.net/europees-parlement-bezorgd-over-deadline-kaderrichtlijn-water-in-2027/
https://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/
https://www.worldfishmigrationday.com/
https://www.eventbrite.co.uk/e/tickets-nederland-weer-vol-met-vis-81301036589
https://www.eventbrite.co.uk/e/tickets-nederland-weer-vol-met-vis-81301036589
https://hetschonewaterexperiment.nl/
https://www.tudelft.nl/scd/waterlab/
https://www.tudelft.nl/scd/waterlab/
http://www.rijnwest.nl
https://www.ruimtelijkeadaptatie.nl

