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Maatregelen voor de verbetering
van onze ecologische waterkwaliteit
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Een gevarieerde, duurzame en
klimaatbestendige leefomgeving
Een goede waterkwaliteit is belangrijk voor mensen, dieren en planten.
Rijkswaterstaat verbetert de ecologische waterkwaliteit van de grote rivieren,
meren en kustwateren van Nederland. Vanuit verschillende programma’s
nemen we maatregelen om leefgebieden te herstellen, vissen ruim baan
te geven en het water schoon en gezond te houden. In deze folder vertellen
we u meer over de maatregelen van het programma Kaderrichtlijn Water.

Foto: Elster Buitenwaard

Omdat water zich niets van landsgrenzen aantrekt, zijn internationale afspraken gemaakt in de Europese Kaderrichtlijn Water
(KRW). Deze afspraken gaan over de kwaliteit van het water en het
leefgebied voor planten en dieren. Om een goede waterkwaliteit
te bereiken neemt Rijkswaterstaat uiteenlopende maatregelen.
In deze folder leest u meer over hoe Rijkswaterstaat tot de KRWmaatregelen voor de ecologische waterkwaliteit in Nederland is
gekomen, zodat u inzicht krijgt in ons keuzeproces. Ook leest
u hoever we nu zijn in het proces. Tot slot vertellen we wat de
maatregelen voor u betekenen.

Ingrepen voor waterveiligheid, scheepvaart
en landwinning
We beschermen ons land tegen hoogwater met onder meer
dammen, dijken en inpoldering (landwinning). Deze waterstaatkundige ingrepen hadden (en hebben) invloed op de waterkwaliteit van de Nederlandse wateren. Bochten van rivieren
werden afgesneden en vaargeulen verdiept ten behoeve van
de scheepvaart en om het water snel weg te laten stromen.
Zo werd Nederland veiliger en welvarender.
Dijken, dammen en inpolderingen hebben echter ook een keerzijde.
Op veel plekken veranderden de natuurlijke stroming en de afzetting
van sediment (zand en slib). Ook verdwenen geleidelijke overgangen van land naar water en van zoet- naar zoutwater. Hierdoor
blokkeren trekroutes van vissen en missen veel planten en
dieren een geschikt leefgebied. Sommige vissoorten kunnen door
dammen bijvoorbeeld niet goed meer heen en weer zwemmen
tussen het zoete water waarin ze geboren worden en het zoute
water in de Waddenzee en Noordzee waarin ze volwassen worden.
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Aanpassingen en afspraken
Rijkswaterstaat kan niet zomaar alle maatregelen weghalen.
Die hebben we nodig voor onze waterveiligheid en voor de
scheepvaart. Maar we kunnen er wel voor zorgen dat het
natuurlijk leefgebied voor inheemse planten en dieren weer
meer terug wordt gebracht. Zo zorgen we er met vispassages
voor dat vissen minder last hebben van obstakels als stuwen en
gemalen. Ook kunnen we de leefomgeving weer natuurlijker
maken door bijvoorbeeld geulen en plassen aan te leggen of
de stenen van oevers te verwijderen. Zo ontstaan diverse
leefgebieden die verschillende planten en dieren aantrekken.
Nederland en de andere landen van de Europese Unie vinden
het belangrijk dat er een goede waterkwaliteit is in alle Europese
wateren. Daarom spraken we in 2000 samen af om maatregelen
te nemen. Het doel is dat de Europese wateren in 2027 een goed
leefgebied zijn voor de planten en dieren die hier thuishoren.
Rijkswaterstaat voert de KRW-maatregelen in de rijkswateren in
Nederland uit. Dit zijn de grote rivieren zoals de Eems, Rijn en
IJssel, Waal en Maas, de Zuidwestelijke Delta en het IJsselmeeren Waddengebied. De waterschappen nemen maatregelen in de
regionale wateren.

Foto: Ontsteende Maasoever, Keent - gemeente Oss

Maatregelen voor de verbetering van onze ecologische waterkwaliteit

Foto: Rivierhout in Nevengeul, IJssel

Lijst met maatregelen
Vanaf 2000 startte Rijkswaterstaat met het maken van een lijst met
alle mogelijke maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren.
Veel specialisten op het gebied van water en ecologie dachten
mee. Daarnaast organiseerde Rijkswaterstaat gebiedsprocessen.
Gemeenten, waterschappen, provincies en belangenvereniging
voor bijvoorbeeld natuur, scheepvaart en visserij werden hiervoor
uitgenodigd. Om te bepalen welke maatregelen genomen moeten
worden, is gekeken naar wat planten en dieren in hun leefgebied
nodig hebben en wat daar nu aan ontbreekt. Ondiepe zones langs
de oever bijvoorbeeld. Planten kunnen daar groeien en de zones
kunnen als schuil- en paaiplek dienen.

In 2009 stelde de minister van Infrastructuur en Waterstaat
het totale maatregelpakket voor het KRW-programma vast.
Dit is vastgelegd in afspraken en plannen zoals het Beheer- en
ontwikkelplan voor de rijkswateren. Het Beheerplan- en ontwikkelplan beschrijft de doelen in de Nederlandse wateren op het gebied
van onder andere de waterkwaliteit. Belanghebbenden konden
hierop reageren. In totaal kwamen er voor heel Nederland bijna
honderd reacties binnen op deze plannen. De reacties zijn
gebruikt om de plannen te verbeteren.

Rijkswaterstaat maakte vervolgens op hoofdlijnen een inschatting
van de haalbaarheid van de maatregelen op de verschillende locaties.
Sommige maatregelen bleken niet haalbaar omdat ze veel te duur
waren in verhouding tot het effect dat ze opleveren. Bij andere
maatregelen werd ingeschat dat ze bijvoorbeeld grote negatieve
gevolgen zouden hebben voor de scheepvaart of de veiligheid.
Uit deze verkenningen en expertsessies kwam een lijst met
mogelijke maatregelen en locaties naar voren. De verschillende
typen maatregelen die we onderscheiden zijn: geulen, natuurvriendelijke oevers, wetlands, vispassages, sanering, beheer,
onderzoek en overige inrichtingsmaatregelen. Denk bij het de
laatste maatregelen bijvoorbeeld aan rivierhout. Als we dode
bomen (rivierhout) op een veilige plek in rivieren plaatsen,
ontstaat een ‘zoetwaterkoraalrif’. Vissen, slakken en kreeftjes
kunnen hier goed in leven.
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Planuitwerking en uitvoering

Waar staan we nu?

Nadat het maatregelenpakket was vastgesteld, startte Rijkswaterstaat
met het ontwerpen en uitvoeren van de maatregelen. Dat gebeurt
vaak in combinatie met andere projecten, zoals dijkversterkingen,
Ruimte voor de Rivier, natuurontwikkeling, grindwinning en
recreatie. Rijkswaterstaat werkt daarbij samen met andere
overheden en belanghebbenden, zoals terreinbeherende
organisaties. De uitvoering van de maatregelen gebeurt in
drie fasen van zes jaar.

Alle maatregelen uit de eerste fase zijn uitgevoerd. Sinds 2016
werken we aan het tweede deel van de maatregelen. Om voorbereid
te zijn op de laatste fase heeft Rijkswaterstaat in 2019, samen met
verschillende deskundigen, de maatregelen voor de derde fase
alvast opnieuw bekeken. We namen daarin ook nieuwe locaties
mee waar mogelijkheden voor maatregelen lijken te bestaan.
De meest geschikte zijn overgebleven.

Omdat we in drie fasen werken, kunnen we tussentijds bijsturen.
Voor de start van de tweede en derde fase bekeek Rijkswaterstaat
de voorgenomen maatregelen nog een keer. Soms zijn andere
organisaties een project begonnen waar we goed bij kunnen
aansluiten. Zo kunnen we kennis, ervaring en kosten delen.
We kunnen er in zo’n geval bijvoorbeeld voor kiezen om een
nevengeul op een andere locatie aan te leggen, zodat de locatie
aansluit bij het al bestaande project van de andere partij.
Ook hebben we sinds de eerste fase nieuwe maatregelen
ontdekt die goed werken, zoals het plaatsen van rivierhout.
Zo passen we het maatregelenpakket tussendoor aan voor een
zo goed mogelijk resultaat.

Foto: Afferdense en Deestse Waarde

De uitvoering van de maatregelen start niet overal tegelijk. Op
sommige plekken zijn we al in gesprek met belanghebbenden.
Op andere plekken gaan we de komende jaren het gebied in.
Voor eind 2027 moeten alle maatregelen uitgevoerd zijn.

Wat betekent dit voor u?
Het maatregelenpakket laat zien welke kansrijke maatregelen
er zijn. De precieze locatie staat nog niet vast. Per maatregel
onderzoeken we de komende jaren de haalbaarheid ervan en
wat de meest geschikte plek is. Hierover gaan we in gesprek
met omwonenden, overheden, belangenverenigingen en
grondeigenaren. Vervolgens stellen we per maatregel een plan
op en vragen we de vergunningen aan. U heeft de mogelijkheid
om op de plannen te reageren.

Meer informatie?
Meer informatie over de Kaderrichtlijn Water is te vinden op
www.rijkswaterstaat.nl/water/waterbeheer/waterkwaliteit/
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