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Gedeputeerde Jansen blikt terug
In zijn nadagen als gedeputeerde kan Piet Jansen nog een paar mooie vispassages 

officieel in gebruik nemen. Na negen jaar beheer van - onder meer - de 

Overijsselse portefeuille water zit zijn tijd er op. Eind april nam hij afscheid. 

‘Met een goed gevoel’ blikt Jansen 

kort terug op de periode dat hij als 

bestuurlijke trekker voor de Kader-

richtlijn Water in het deelstroom-

gebied Rijn-Oost fungeerde. Want 

er is prima samengewerkt met de 

vele regionale waterbeheerders 

binnen Rijn-Oost en ook tussen Rijn-

Oost en het Landelijk Bestuurlijk 

Overleg. Mooi vindt Jansen het ook 

dat de gemeenten in Gelderland, 

Overijssel en een deel van Drenthe 

zich steeds meer bij de plannen en 

de uitvoering betrokken voelen.

Voor de eerste KRW-periode geeft 

Jansen Rijn-Oost en dus ook 

zichzelf een 7,5 als rapportcijfer. 

Een 10 zit er bij hem niet in. ,,Een 

7,5 is best een mooi cijfer na zo’n 

zes jaar werk. We liggen op schema. 

Maar het kan altijd beter. We zijn er 

nog niet en ik wil een prikkel houden.”  

Bij mogelijke verbeteringen denkt
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Jansen in de eerste plaats aan de inbreng van de klankbordgroep, waarin vertegen-

woordigers van organisaties met ver uiteenlopende belangen zitting hebben. Zij voorzien 

de plannenmakers van advies. 

Jansen: ,,Laten we voor de volgende planperiode nog eens goed kijken hoe de klank-

bordgroep invloed kan krijgen. Ze is bedoeld om ambtenaren en bestuurders te voeden, 

zodat iedereen zijn eigen rol goed kan spelen.”

Drie
Voor zijn opvolger - ‘en misschien ook wel diens opvolger’- laat Jansen een paar lastige 

punten na. Verschillende ministeries hebben intussen bezuinigingen aangekondigd 

op subsidies voor natuur en landschap. ,,Te fors”, beoordeelt Jansen de ingrepen. De 

voortgang van veel projecten komt er door in gevaar. ,,Het gaat vaak om combinaties. 

Projecten zijn er niet alleen voor natuur of landbouw, maar ook voor recreatie, het 

water en veiligheid. Eén en één is vaak drie.”

Als het rijk inderdaad één van de financiële dragers van een project schrapt, ontstaat 

er een domino-effect. Ook KRW-projecten, gericht op betere waterkwaliteit en ecologie, 

dreigen zo averij op te lopen of zelfs geheel te stranden. ,,Terwijl er nog heel wat 

moeten komen.”

Voorbeelden van risicoprojecten noemt Jansen liever niet. ,,Duidelijk is wel dat het de 

komende jaren lastig wordt. We worden tot slimme oplossingen gedwongen. We zullen 

met zijn allen op zoek moeten naar nog meer win-win situaties.”

Tegelijkertijd relativeert Jansen. ,,De lijn is uitgezet. Niet alles hoeft morgen klaar en 

het mag ook best wat langzamer. Als we maar doorwerken en uiteindelijk voldoen aan 

de doelen.”

,,Nederland hoeft in Europa niet het allerbeste jongetje in de klas te zijn. Laten we zorgen 

voor een voldoende in 2027. Dan mogen we ook tevreden zijn. Laten we er vooral op 

letten dat onze inspanningen voor de natuur haalbaar en betaalbaar moeten blijven. 

Dat zijn de kernbegrippen.’’

Beken
Nederlanders realiseren zich amper hoe bevoorrecht ze met hun watervoorzieningen 

zijn. Jansen herinnert zich nog goed dat het vroeger werd geaccepteerd dat de beken 

in Almelo het afvalwater afvoerden. Ook binnen Europa ziet hij nog enorme verschillen. 

,,In Roemenië zag ik hoe drinkwater van slechts twaalf meter diepte werd opgepompt, 

pal naast het toilet. Ongezond natuurlijk. Vergelijk dat eens met ons drinkwater: wij 

hoeven de kraan maar open te doen en het is meteen goed. Dat vraagt om heel wat 

inspanningen, maar dáár doen we het voor.”

Versnelde aanleg vispassages Salland 
Stuwen zijn voor vissen niet te nemen barrières. Ze maken een vrije migratie 

onmogelijk en doen dus afbreuk aan een compleet ecologisch watersysteem, 

een belangrijk onderdeel van de Kaderrichtlijn Water. Waterschappen werken 

daarom samen met provincies voor de aanleg van vispassages.

In Overijssel heeft Waterschap Groot Salland recentelijk versneld vijf nieuwe pas-

seermogelijkheden gecreëerd. Vissen kunnen nu vanuit het IJsselmeer en de IJssel tot 

voorbij het Lemelerveld  komen, ver landinwaarts dus. Vier stuwen in het Overijssels 

Kanaal zijn hiervoor aangepast. Ook het gemaal Rietberg in de Raalterwetering is pas-

seerbaar gemaakt. 

Dankzij passages kunnen vissen van de lage zijde naar de hoge zijde van een stuw 

zwemmen. Hierdoor ontstaat een groter paai- en leefgebied en daarmee ook een 

gezondere vispopulatie. Bodemvissen zoals het bermpje, de kleine en grote modderkrui-

per profiteren, net als betere zwemmers zoals de snoek, de winde en de blankvoorn.

http://www.reestenwieden.nl
www.veltenvecht.nl
www.wgs.nl
www.wrd.nl
www.wrij.nl
www.drenthe.nl
www.gelderland.nl
www.overijssel.nl
www.rijkswaterstaat.nl
www.kaderrichtlijnwater.nl
www.nederlandleeftmetwater.nl


Dat de bouw van een vispassage telkens weer maatwerk is, valt goed te zien bij een 

stuw nabij Laag-Zuthem. Voor een lange, meanderende alternatieve zwemroute was 

daar geen ruimte. Toch moest er rond de betonnen constructie zo’n twee meter aan 

hoogteverschil worden overbrugd.

Dat is gelukt met een steile zigzaggende vistrap die in de oever is gebouwd. Een metalen 

rooster dekt het snel stromende water af. Met een beetje geluk kan een bezoeker de 

migrerende vissen onder zich voorbij zien schieten. Of hij ziet ze ergens in een luw 

hoekje op adem komen, voor de volgende trede. 

Een blik op vis-ooghoogte bij de stuw bij Laag-Zuthem. Aan de overzijde rechts is de toegang 

naar een steile vistrap die in de oever is weggewerkt. (Foto Job Boersma)

Gunstig
Het realiseren van vispassages is niet vrijblijvend. Volgens de Europese Kaderrichtlijn 

Water (KRW) dient het waterschap bij een groot aantal stuwen en gemalen vispassages 

aan te leggen. Dit geldt onder meer voor  de vier stuwen in het Overijssels Kanaal 

(bij Langeslag, Linthorst, Brok en Lemelerveld) en ook het gemaal Rietberg in de 

Raalterwetering.De economische crisis was deze keer gunstig voor de ecologie. De 

provincie Overijssel financierde de helft van de kosten voor een versnelde aanleg omdat 

ze helpen bij het bestrijden van de recessie. De vispassages zijn daardoor vier jaar 

eerder aan-gelegd dan was gepland.

De aanleg gaat intussen gestaag door. Naar verwachting komen er dit jaar in alleen al 

in het Sallandse gebied tussen de twintig en dertig vispassages bij. 

Een recent voorbeeld van een langere, meanderende vispassage.

 



Risico’s bij overstromingen in kaart
Bij recente overstromingen in nabije buitenlanden viel op hoe groot, vervelend 

en gevaarlijk de gevolgen zijn als beken en rivieren buiten hun oevers treden 

of een dijk doorbreekt. Ook in Nederland kan bij hoosbuien forse overlast 

ontstaan, zo bleek vorig jaar in de Achterhoek en Twente.

De overstromingsrisico’s en de evacuaties in het Rivierengebied in het midden van de 

jaren negentig zijn we bovendien nog niet vergeten. Door maatregelen te nemen, te 

oefenen en samen te werken, valt er op onderdelen in de onverhoopte praktijk veel winst 

te maken. Dat begint met ruimtelijke ordening, stevige dijken, ruimte voor de rivieren en 

toezicht. 

Preventie en bescherming zijn natuurlijk het belangrijkste om te voorkomen dat een risico 

ooit een overstroming wordt. Op dat moment gaat ook schadebeperking een rol spelen. 

Daarna komt het herstel van de oude situatie, met het wegwerken van schade en 

terugkeer van geëvacueerden, aan de orde. Al deze onderwerpen worden behandeld in de 

uitwerking van de Richtlijn Overstromingsrisico’s.

Ook al is veel geregeld en afgesproken, toch blijft het de vraag of we voldoende hebben 

gedaan. En wie doet wat? ,,Voor het eerst hebben we voor Overijssel en Zuid-Drenthe nu 

alle elementen bij het beheer van de risico’s voor overstromingen in kaart gebracht”, zegt 

Dianne Laarman. Zij is als projectleider verantwoordelijk voor het opstellen van de ‘Regio-

nale Bouwsteen Overstromingsrisico’s Overijssel – Zuid-Drenthe’.

Gelderland stelde een eigen Bouwsteen op. Rijn-Oost geeft hiermee uitvoering aan de 

Europese Richtlijn Overstromingsrisico’s, die ook afstemming vereist met de Kaderrichtlijn 

Water.

Schadebeperking
Elke partij leverde eind 2010 informatie over haar taken: de waterschappen en Rijkswa-

terstaat met de nadruk op bescherming, de gemeenten en provincie met de nadruk op 

preventie. De veiligheidsregio’s gaan vooral over het aspect crisisbeheersing. Gezamenlijk 

moeten ze er voor zorgen dat in 2015 het geheel van toezicht, bescherming en schade-

beperking net als in de rest van Europa voldoende op peil is. Een regionale analyse is de 

basis voor het voorkomen van overstromingen. 

De gevolgen van overstromingen worden in 2012 in kaart gebracht. Met overstromings-

gevaarkaarten worden de fysieke kenmerken van verschillende overstromingsscenario´s 

in beeld gebracht. Hierbij wordt inzicht verkregen in de omvang van het overstroomde ge-

bied, de waterdieptes en de stroomsnelheid. Op basis van deze kaarten kan een evacua-

tieplan worden opgesteld. ook helpen ze tijdens een daadwerkelijke crisis de hulpverlening 

om adequaat en gericht te werk te gaan. 

Overstromingsrisicokaarten laten straks de potentiële effecten zien, zoals het aantal ge-

troffenen en de economische, culturele en milieuschade. 



Leemtes
Het rijk voegt de verschillende provinciale bouwstenen samen tot een geheel. ‘Minimale 

inspanning met maximaal resultaat’ geldt als uitgangspunt voor de Nederlandse uitwer-

king van de Richtlijn Overstromingsrisico. ‘Realistisch en haalbaar’ en ‘passend bij 

bestaande structuren en verantwoordelijkheden’ zijn twee andere. Eind dit jaar zal duidelijk 

worden op welke terreinen van de sector meer inspanningen mogen worden verwacht.

Projectleider Laarman ziet enkele ‘leemtes’ in de regionale bouwsteen, zoals schadebeper-

king en communicatie over de overstromingsrisico’s. ,,Er is ook nog niet zo veel geregeld 

voor de fase van heropbouw, na de overstroming. We moeten onderzoeken of op deze 

terreinen alsnog regionale afspraken moeten worden gemaakt. Moet je bijvoorbeeld eerst 

de hoofdwegen weer vrijmaken? Moeten de supermarkten snel bereikbaar en bevoorraad 

zijn? Dat zal van de situatie afhangen. Het is overigens wel duidelijk waar de verantwoor-

delijkheden liggen.”

Het rijk besluit in 2012 over de verder uit te werken ‘leemtes’ in de Bouwstenen. Voor de 

uitvoering is tot 2015 de tijd. Vervolgens moeten de risicobeheerplannen elke zes jaar 

worden herzien. 

Meer watertekorten en droogval in 2050
In grote delen van Rijn-Oost kampen de hoger gelegen 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 zoetwater. 

Droogval in de Achterhoek levert schapen meer graasruimte op. (Foto Jan van den Brink)

Dat is een van de eerste - globale - conclusies in een studie naar de toekomstige 

waterhuishouding. In het project Klimaat en Droogte is eerst het huidige watersysteem 

doorgerekend met het Nationaal Hydrologisch Instrumentarium (NHI), een instrument 

dat ook voor de landelijke zoetwaterverkenning wordt gebruikt.

De periode 1996-2005 diende als uitgangspunt. Door het combineren van uitkomsten 

uit het NHI met gebiedskennis en het meest extreme klimaatscenario van het KNMI 

(W+), ontstaat een eerste indruk over de toekomstige beschikbare hoeveelheid water. 

Projectleider Jan Kreling van de provincie Overijssel houdt graag een paar slagen om de 

arm bij het bespreken van de ‘globale conclusies’ en ‘indicaties’. Meer zit er nog even 

niet in, al is er wel een belangrijk nieuw inzicht ontstaan: ,,Dat het watertekort in 2050 

twee keer zo groot is als nu. Maar mogelijk is ook dat het tekort dan slechts anderhalf 



keer zo groot uitvalt. Dat maakt veel uit voor je maatregelen en investeringen. We gaan 

verder met een verdieping en verfijning van de studie. Het model dat we gebruikten 

bevat nog onvolkomenheden. Conclusies moeten beter worden onderbouwd.”

In 2003 liep de wateraanvoer vanuit de IJssel en het IJsselmeer tegen grenzen aan. 

Nog net kon aan de behoefte van (landbouw)bedrijven en anderen worden voldaan. 

De droogte van toen geldt als een verschijnsel dat eens per zeven à tien jaar voorkomt.  

De rapporteurs gaan er echter vanuit dat ‘2003’ over veertig jaar een gemiddeld jaar is. 

De piekbehoefte van toen wordt de norm terwijl de vraag in extreme omstandigheden 

zelfs verdubbelt.

Overschot
Het gemiddelde neerslagoverschot (regenval minus verdamping) neemt in 2050 met 

tachtig millimeter af, naar tweehonderd millimeter per jaar. Dat betekent dat er voor 

infiltratie in de bodem minder water beschikbaar komt.

Een deel van het oppervlaktewater valt al regelmatig droog. Meer droogval en lagere 

grondwaterstanden in de toekomst lijken dus onvermijdelijk. Aan het eind van de zomer 

zal de grondwaterstand vrijwel overal structureel dalen.

Extra water vanuit de rivieren aanvoeren kan de droogte voor een deel compenseren. 

Zo’n zestig procent van het deelstroomgebied Rijn-Oost is echter hoger gelegen en ‘vrij 

afwaterend’. In deze hoge delen van het watersysteem is alleen verbetering te verwachten 

door meer water te bufferen en vast te houden.

Kreling: ,,De komende twee jaar gaan we inzoomen op de waterhuishouding en maat-

regelen in karakteristieke gebieden. Dan kunnen we ook beter gedetailleerde modellen 

gebruiken en meer betrouwbare uitspraken doen voor het klimaateffect op ons zoetwater 

en het grondwater in 2050.”

 



‘Beilen’ haalt fosfaat biologisch uit afvalwater
Voor veertien miljoen euro investeert waterschap Reest en Wieden aan de Ossebroeken 

in Beilen in de eerste plaats in de uitbreiding en renovatie van de zuivering. Een belangrijk 

onderdeel is een verregaande biologische en chemische verwijdering van fosfaat en 

stikstof (BCFS) volgens de laatste stand der techniek. De verwijdering vindt grotendeels 

plaats in een nieuwe vijf meter hoge compacte reactor met ringvormige compartimenten 

en een diameter van vijftig meter.

Een verbetering van de kwaliteit van het effluent richting oppervlaktewater is in Beilen 

het beoogde doel. Voor de terugwinning van fosfaat dat geschikt is voor hergebruik wil 

Reest en Wieden later in Echten (nabij Hoogeveen) een andere installatie bouwen, als 

onderdeel van een nieuwe slibvergisting.  

De veertig jaar oude Beilense installatie was toe aan een uitbreiding nadat de hoeveelheid 

afvalwater in het gebied de afgelopen jaren toenam. Die groei neemt naar verwachting 

de komende jaren alleen maar verder toe, terwijl de capaciteit in het acht kilometer 

verderop gelegen Westerbork ook tekort schiet. De lozingseisen zijn bovendien strenger 

geworden. Het schap besloot daarom de zuiveringsinstallatie in Westerbork op te heffen 

en het afvalwater naar Beilen te verpompen. 

Eén grotere locatie is efficiënter te beheren. Bovendien worden dankzij de nieuwe 

BCFS-methode voortaan minder chemicaliën gebruikt. Het fosfaat verwijderen 

gebeurt voortaan biologisch. De zuivering Westerbork kende een chemische 

verwijdering. De ruwbouw in Beilen is af. Naar verwachting is de inrichting in 

september klaar voor gebruik.

BCFS-reactor in Beilen is bijna klaar voor gebruik. (Foto Job Boersma)

Geef een abonnement cadeau

Waterbericht is een gratis uitgave over de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water in 

Gelderland, Overijssel en Drenthe. Kent u collega’s of anderen die mogelijk ook 

geïnteresseerd zijn? Doe ze een abonnement cadeau door hier te klikken en het mail-

adres in te vullen. Of stuur deze nieuwsbrief een keer door en laat de lezer zelf beslissen.

Wilt u deze nieuwsbrief niet meer ontvangen, klik dan hier
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