Mooier water.

De moeite
waard

2

H

et is Eerste Pinksterdag, 2018. De zon staat hoog aan de hemel, vogels zingen in de tuin.
Het is zo’n ochtend die uitnodigt om er op uit te trekken en te genieten van de vrije dag.
Even verderop is het heerlijk fietsen langs de beek, die sinds kort weer door het landschap
kronkelt. In de vorige eeuw besloot men de beek recht te trekken, zodat het water sneller kon
worden afgevoerd. Een saaie, rechte beek met steile oevers was het resultaat. Een beek zonder
kraak of smaak. Gelukkig bracht het waterschap de beek weer in de oude staat terug.
Het water in de beek is helder en zit vol met ondergedoken waterplanten zoals waterpest,
grof hoornblad en schedelfonteinkruid. De glooiend aflopende oevers zijn fraai begroeid met
riet en lisdodde en in het water zijn er veel plaatsen waar vissen tussen kunnen schuilen en
paaien. In het water zwemmen snoeken, zeelten, ruisvoornen en kroeskarpers. Een sportvisser
verderop weet er alles van, hij heeft die ochtend al twee snoeken uit het water getild. De brede
beek ligt dichtbij de stad, maar het lijkt hier wel of je midden in de natuur bent, even weg van
het drukke leven.
Een kronkelende beek waarin planten en dieren gedijen is
over een tijdje één van de zichtbare voorbeelden van het
werk dat wordt verzet om de waterkwaliteit in Nederland
te verbeteren. Samen met de andere Europese landen
gaat Nederland aan de slag om de waterkwaliteit op
peil te brengen. Het water moet schoner worden, giftige
stoffen mogen niet meer in het water komen en de leef
omgeving voor planten en dieren moet verbeteren. De
landen hebben afgesproken dat zij daar in 2015 mee klaar
moeten zijn.
Als het lukt de doelstellingen te halen, levert ons dat veel
op. Voor mensen die aan of dichtbij water wonen zorgt
het bijvoorbeeld voor meer woongenot, omdat het water
schoner is en er mooier uitziet. Het wordt aangenamer
om te recreëren bij het water en er te genieten van de
natuur. Planten en dieren gedijen beter bij en in het water.
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En misschien wordt het wel goedkoper om het water te zuiveren, omdat er minder vervuilende
stoffen uit hoeven te worden gehaald.
Veel van de positieve effecten zijn niet direct in geld uit te drukken. Het is nu eenmaal niet
mogelijk het levensgeluk van een vis of een plant te vertalen in euro’s. Datzelfde geldt voor de
opbrengsten van het feit dat mensen zich prettiger voelen als het water schoner en natuurlijker
is.
Sommige opbrengsten laten zich mogelijk wel in geld uitdrukken. Schoner zwemwater zou
bijvoorbeeld meer betalende recreanten kunnen trekken en zo meer geld opleveren voor de
exploitant van het zwemwater en sportvissers zijn misschien bereid meer te betalen voor hun
visakte omdat er meer vis te vangen valt en de visstekken er mooier uit zien. Om hoeveel euro
het daarbij gaat, valt echter (nog) moeilijk te zeggen.
Deze positieve effecten bereiken we letterlijk niet voor niets. We moeten er allemaal iets voor
over hebben. In geld, maar bijvoorbeeld ook omdat we ons gedrag moeten gaan aanpassen
door het water minder te vervuilen en natuurvriendelijke oevers niet te vernielen. Burgers,
bestuurders, beleidsmakers, landbouwers, bedrijfsleven, belangenorganisaties en waterbe
heerders moeten stuk voor stuk hun bijdrage leveren.
Omdat het geld en moeite kost om de waterkwaliteit te verbeteren, is het belangrijk te weten
wat het verbeteren van de waterkwaliteit oplevert. Door dat af te zetten tegen de kosten,
kunnen we bepalen of het maatschappelijk gezien de moeite waard is deze inspanning te
doen.
Deze brochure beschrijft de achtergronden van de maatregelen die nodig zijn voor een betere
waterkwaliteit, de mogelijke resultaten, de kosten en de opbrengsten voor zover we die nu in
kunnen schatten.
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Europa en Nederland
kiezen voor schoon water
Water is voor Nederland van levensbelang. Net zoals er een afdoende bescherming moet zijn om het
land voor overstromingen te behoeden, kunnen we niet zonder schoon en kwalitatief goed water. Dat
is belangrijk voor de winning van drinkwater, voor de landbouw, om op te varen of in te zwemmen,
maar ook om natuurgebieden gezond te houden. Nederland leeft letterlijk met én van het water.
De kwaliteit van het Nederlandse water is nu onder de maat. Het is niet schoon genoeg en vaak zijn
de oevers en waterbodems door de mens zo aangepast dat planten en dieren zich er niet meer goed
thuis voelen. Dat moet de komende jaren veranderen. Nederland gaat daar samen met de andere
Europese landen mee aan de slag.

Goed nieuws
In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) staan de afspraken die de kwaliteit van het water op orde
moeten brengen. De Kaderrichtlijn verbetert de waterkwaliteit in het ‘eigen’ land, maar moet er ook
voor zorgen dat landen die benedenstrooms liggen geen last meer hebben van de slechte waterkwa
liteit in hun buurland. Dat laatste is voor Nederland goed nieuws. Door de invoering van de richtlijn
kunnen landen niet langer problemen van hun bord schuiven. Omdat veel van het Nederlandse water
eerst door het buitenland stroomt, hebben wij er profijt van als onze buren de waterkwaliteit verbe
teren. Omgekeerd profiteren zij ervan als wij er bijvoorbeeld voor zorgen dat vissen door vistrappen
en andere voorzieningen stroomopwaarts kunnen zwemmen.
De bal ligt dus nadrukkelijk ook bij ons. Nederland moet aan de slag om de richtlijn goed uit te
voeren. Gelukkig hoeven we niet van nul af aan te beginnen. Er gebeurt al veel om de kwaliteit te
verbeteren. Waterschappen en andere waterbeheerders investeren bijvoorbeeld flink in maatregelen
die oevers een natuurlijker aanzien geven en in het voorkomen van verontreinigingen. Vaak gebeurt
dat samen met andere maatregelen die toch al nodig waren, zoals het voorkomen van wateroverlast
door rivieren en beken (weer) meer ruimte te geven.
Voor de KRW is het nodig daar nog een schepje bovenop te doen zodat het water aan de kwaliteit
seisen voldoet. Een goede kwaliteit wil niet alleen zeggen dat het water schoon is, maar er ook weer
mooi uitziet en geschikt is voor planten en dieren om op en langs te leven. Het kan bijvoorbeeld bete
kenen dat rechte beken weer gaan kronkelen door het landschap en planten weer (mogen) groeien
op de oevers.
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Goede ecologische en chemische toestand
In Nederland zijn er vooral problemen met de ecologie in en rond het water. Soms is bijvoorbeeld het
natuurlijk evenwicht tussen planten en dieren verstoord of kunnen kwetsbare soorten niet overleven.
Dat komt deels door de vervuiling van het water, maar vooral ook door de manier waarop veel water
en oevers zijn vormgegeven. Zo werd het in het verleden op veel plaatsen belangrijk gevonden om
het water snel en zonder problemen af te voeren. Dat gaat het beste door kronkelende beken recht
te trekken en de oevers af te vlakken.
Uiteindelijk levert dat niet alleen een onnatuurlijk beeld op van saaie en rechte waterlopen, maar het
zorgt er ook voor dat planten en dieren minder goed gedijen op en langs het water. Ze hebben er
bijvoorbeeld last van dat er geen schuilplaatsen meer zijn.
Hiernaast staan enkele voorbeelden van kwalitatief slecht en goed water.

Hoe ver gaan we?
De Europese landen moeten zelf invullen wat zij verstaan onder een goede ecologische kwaliteit en
hoe zij die denken te bereiken. Er wordt natuurlijk wel getoetst of men aan de eisen van de richtlijn
voldoet. De waterbeheerders moeten voor al het water beschrijven welke maatregelen nodig zijn om
aan de doelen te voldoen.
Nederland gaat maatregelen nemen waarmee mens en (water)milieu het meest zijn gediend, maar
die wel haalbaar en betaalbaar zijn. Soms zijn maatregelen zo kostbaar of moeilijk door te voeren,
dat het niet realistisch is die te nemen. Nederland heeft besloten dat ook niet te gaan doen. Mede
daarom zal het niet lukken al in 2015 klaar te zijn, zoals de richtlijn eigenlijk voorschrijft. Nederland
zal gebruik moeten maken van een regeling die het mogelijk maakt de maatregelen gefaseerd te
nemen. In dat geval voldoen we in 2027 aan de normen. Daarvoor moeten we overigens met goede
redenen komen waarom het niet lukt in 2015 klaar te zijn.

Om wat voor maatregelen gaat het?
De maatregelen zijn niet overal gelijk omdat de problemen en omstandigheden per gebied verschillen.
In alle gebieden richten de maatregelen zich vooral op het herstel en de verbetering van de inrich
ting van wateren en het beperken van de uitstoot van ongewenste stoffen uit afvalwaterzuiverings
installaties, riolering en overstorten. Dat gebeurt op veel manieren. Er komt bijvoorbeeld zo’n 8.000
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Stalen damwanden zonder groene oevers bieden
nauwelijks kansen voor de natuur.

Kenmerkend voor kanalen zijn de rechte lijnen. De helderheid van het water en de ontwikkeling van de oevers hangt
af van het gebruik.

Hier is de waterkwaliteit slecht: dieren kunnen hierin
nauwelijks overleven.

Volop ruimte om te genieten!

Recreëren en wonen aan water met algenbloei is
niet leuk: het ziet er niet uit, het gaat stinken en kan
gezondheidsrisico’s opleveren.

Recreatie en wonen gaan goed samen met een goede ecologische toestand.

Lozingen kunnen leiden tot massale vissterfte.

Vistrappen helpen vissen en andere dieren bij het passeren
van dammen en sluizen.
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kilometer natuurvriendelijke oever bij en wordt er gewerkt aan het opnieuw laten slingeren en kron
kelen van beken en komen er 45 nevengeulen bij. Ruim 800 hectare uiterwaard wordt verlaagd.
Er komen meer dan duizend vispassages bij. En om de voedselrijkdom van het oppervlaktewater te
verminderen, verbeteren de waterbeheerders de zuiveringsprestaties van 110 rioolwaterzuiverings
installaties. Ook komt er een mestvrije zone van in totaal 47.000 kilometer en wijzigt de landbouw
functie op een gebied van zo’n 5.000 hectare. Ook wijzigt het zogenaamde doorspoelregime in
129 gebieden, wat wil zeggen dat het (polder)water vaker van schoon en voedselarm water wordt
voorzien.

Prijskaartje
De regionale waterbeheerders en Rijkswaterstaat hebben uitgerekend hoeveel de maatregelen
kosten. Omdat de waterproblemen zeer verschillend zijn, is een groot aantal maatregelen denkbaar.
Dat loopt uiteen van het tegengaan van vervuilingen – denk aan het voorkomen dat er gif of mest
stoffen in het water komen – tot aan het herstel van de loop van beken of het schoonmaken van
waterbodems.
Exact is de hoogte van de rekening nog niet bekend, onder meer omdat niet altijd precies valt in te
schatten hoe een maatregel uit gaat pakken.
In 2008 is geschat dat er tot 2027 circa 1,9 miljard euro extra nodig is om de nu voorgenomen maat
regelen uit te voeren. Dat bedrag is relatief laag, omdat veel maatregelen kunnen worden gecom
bineerd met andere al eerder voorgenomen maatregelen, bijvoorbeeld voor het waterbeheer om
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wateroverlast te voorkomen of de ontwikkeling van
natuur. Als een waterbeheerder de loop van een beek
aanpast om te voorkomen dat er bij hevige regenval
wateroverlast optreedt, kost het weinig extra geld om
en passant de oevers glooiender en natuurvriendelij
ker in te richten. Zo zijn er veel meer voorbeelden van
bestaande maatregelen die direct of indirect meehel
pen aan het halen van de KRW-doelen.
In totaal gaat het tot 2027 om een investering van 7,1 miljard euro voor de uitvoering van nieuwe
en eerder vastgestelde maatregelen: 1,7 miljard euro voor de rijkswateren en 5,4 miljard euro voor
de regionale wateren. De bedragen kunnen nog wel veranderen, onder andere omdat niet precies
duidelijk is hoe de maatregelen uitpakken die de komende jaren worden genomen. Als de effecten
daarvan mee- of tegenvallen zijn de jaren daarna minder of meer investeringen nodig.
Het Rijk betaalt de kosten voor de rijkswateren. Alle maatregelen die nodig zijn voor de regionale
wateren worden betaald uit de opbrengsten van de waterschapsbelastingen. Dat geldt zowel voor de
maatregelen die al op het programma staan, als de extra maatregelen die daar bovenop nodig zijn
voor het halen van de KRW-doelen. Hierdoor gaan de waterschapslasten naar verwachting jaarlijks
stijgen met 0,7%. In 2027 levert dat ten opzichte van vandaag voor ons allemaal gemiddeld een 13%
hogere rekening op van het waterschap.
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Wat levert het
ons op?
De KRW moet in de eerste plaats zorgen voor een betere kwa
liteit van het water. Dat is straks te zien ín het water – bijvoor
beeld omdat het schoner is of omdat vissen er zich beter in
thuis voelen – en bíj het water. Denk bijvoorbeeld aan mooiere
oevers, met meer verschillende planten of aan meertjes die zo
mooi zijn dat het heerlijk is om er in te vissen of op te zeilen.
Of neem het woongenot, dat toeneemt omdat het water in
de buurt schoner en aantrekkelijker is. Daardoor kunnen we
straks meer genieten van een mooie woon- en werkomgeving
en zijn er dichtbij huis volop mogelijkheden om te recreëren en
te genieten van een mooie dag.
Het levert ons daarmee dus ook ‘profijt’ op, omdat het nu
eenmaal prettig is als het goed gaat met de natuur om ons
heen. Dit ‘levensgeluk’ is niet of nauwelijks in geld uit te
drukken.

Opbrengsten in euro’s
Naast deze minder goed in geld
uit te drukken baten, zijn er
mogelijk andere opbrengsten die
wel euro’s kunnen opleveren. Als
bijvoorbeeld een aantal verontrei
nigingen uit het water verdwijnt,
dalen wellicht de kosten voor de
waterzuivering voor de bereiding
van drinkwater. Landbouwbe
drijven kunnen misschien opper
vlaktewater gebruiken in plaats
van duurder drinkwater voor het
telen van bepaalde gewassen. En
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als het water schoner is en er mooier uitziet, is het aantrekkelijker om er bij in de buurt te wonen en
te recreëren.
De kennis ontbreekt op dit moment om een goede inschatting van deze opbrengsten te maken.
Eerder is geprobeerd bijvoorbeeld de waardering door burgers voor ‘wonen aan schoon water’ te
berekenen zoals die tot uiting komt in de huizenprijzen en de kostenbesparing op de waterrekening
van landbouwbedrijven door te rekenen en in geld uit te drukken. De uitkomsten hiervan blijken
echter niet betrouwbaar genoeg.
De komende jaren wordt geprobeerd een methode te ontwikkelen waarmee het wel mogelijk is de
opbrengsten boven water te krijgen. Eenvoudig is dat niet, daarom zal het zeker enkele jaren duren
voor we meer zicht hebben op de opbrengsten in euro’s.
Los van die onzekerheid, is het helder dat de uitvoering van de Kaderrichtlijn Water ons veel gaat
opleveren. De richtlijn is in de eerste plaats bedoeld om het water en het milieu te beschermen en te
verbeteren. Dat is niet alleen gunstig voor de planten en dieren in en om het water maar draagt ook
bij aan een prettiger leefklimaat en aantrekkelijker leefomgeving.

Schoner en mooier water is waardevol.
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