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Voorwoord

Gezond water is
van levensbelang
Als Rijkswaterstaat doen we het ‘grote’ zonder het kleine te vergeten. Veel projecten
of wat kleinere maatregelen vormen samen één programma, zoals het programma
Kaderrichtlijn Water (KRW). Sinds 2000 – het jaar waarin de KRW van kracht is
gegaan – voeren we daarnaast bij omvangrijke programma’s als de Maaswerken,
Ruimte voor de Rivier en Nadere uitwerking Rivierengebied waar mogelijk KRWmaatregelen uit. Alles bij elkaar levert dit een efficiënte en effectieve werkwijze op.
De resultaten van deze brede aanpak bewijzen dit: aan het einde van de eerste
tranche was 96 procent van de KRW-maatregelen uitgevoerd. De resterende
4 procent hebben we in 2016 opgepakt. In 2017 lopen deze maatregelen nog door
samen met een nieuwe tranche maatregelen die vorig jaar zijn opgestart.
De successen die we behalen, komen niet in de laatste plaats voort uit praktische
afspraken die we met samenwerkingspartijen maken. Bijvoorbeeld met de waterschappen. Of voorheen met de Dienst Landelijke Gebied. Daar ben ik oprecht trots
op. We mogen die successen nog meer laten zien en delen met samenwerkings
partners, maar ook met de samenleving. De pareltjes die u in deze jaarrapportage
vindt, vormen goede voorbeelden daarvan. Ze laten zien dat Rijkswaterstaat – in
nauw overleg met betrokken partijen – werkt aan een robuust ecosysteem; aan
aantrekkelijke natuur waarin mensen zich kunnen ontspannen, zonder de veiligheid
uit het oog te verliezen. Bovendien leveren we op deze manier een bijdrage aan het
voortbestaan van onze planeet. Dat is van groot belang voor komende generaties.
Dat Rijkswaterstaat zich bezighoudt met natuurvraagstukken is volkomen logisch.
In 1798 zijn we onder de noemer Waterstaat ontstaan, met de opgave de
Nederlandse rivieren – in de breedste zin van het woord – in goede banen te leiden.
Natuur en water liggen letterlijk dicht bij elkaar. De keuzes die we in het verleden
naar eer en geweten hebben gemaakt, waren niet altijd even goed voor de natuur.
Nu kunnen we op basis van nieuwe inzichten en moderne technieken deze nadelige
effecten opheffen. Nog steeds leiden we het water in goede banen, maar nu met
aandacht voor flora en fauna.
Ik heb er alle vertrouwen in dat we de komende jaren verder kunnen bouwen aan
natuurvriendelijke oevers, nevengeulen en vispassages. Aan avontuurlijke rivier
natuur, ondiepe poeltjes en geleidelijke overgangen tussen zoet en zout, zand en
slib. Toch is er misschien meer nodig voor ecologisch gezonde watersystemen.
In 2016 hebben veel partijen – waaronder Rijkswaterstaat, regionale en lokale
overheden, industrie en landbouw – zich gecommitteerd aan de Delta-aanpak
Waterkwaliteit en Zoetwater. De aanpak omvat een groot aantal acties die moeten
leiden tot ecologisch gezond water. Daarbij gaat Rijkswaterstaat een impuls geven
aan het ecologisch herstel van de grote wateren. Als we alle krachten bundelen,
gaat dat zeker lukken en bereiken we nog meer dan we nu doen.

Theo van de Gazelle,
coördinerend hoofdingenieur-directeur Kaderrichtlijn Water
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Onderwatervegetatie
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Een goede ecologische waterkwaliteit is
belangrijk. Daarom is sinds het jaar 2000 de
Kaderrichtlijn Water (KRW) van kracht.
De afspraken in de KRW moeten ervoor zorgen
dat uiterlijk in 2027 het water in alle Europese
landen voldoende schoon en ecologisch
gezond is. Om deze doelen te bereiken, nemen
de landen van de Europese Unie een groot
aantal maatregelen. Niet alleen om de kwaliteit
van de ‘eigen’ wateren op peil te brengen, maar
ook om ervoor te zorgen dat andere landen
geen last hebben van de verontreinigingen van
hun buurlanden.

De rol van Rijkswaterstaat bij de uitvoering
van de Kaderrichtlijn Water in Nederland
Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de
uitvoering van de KRW-maatregelen in het
hoofdwatersysteem. De zeven regionale onder
delen van Rijkswaterstaat en WVL zijn daarbij
verantwoordelijk voor de uitvoering van de
afzonderlijke KRW-maatregelen. Deze maat
regelen worden in drie tranches uitgevoerd: de
eerste tranche maatregelen is inmiddels afgerond
en liep van 2010-2015, de tweede tranche
maatregelen loopt van 2016-2021 en de derde
tranche maatregelen zal worden uitgevoerd in de
periode 2022-2027. De coördinerend HID (cHID),
samen met de HID PPO en ondersteund door het
Landelijk Team KRW is binnen Rijkswaterstaat
verantwoordelijk voor de programma regie. Deze
jaarrapportage geeft een beeld van het geheel van
de KRW activiteiten van Rijkswaterstaat in 2016.
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Maatregelen tweede tranche per
type maatregel

19
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3
70
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Natuurvriendelijke oever
Wetland
Inrichting

Sanering
Onderzoek
Beheer
Vispassage Rijk-Regio
Vispassage

En wat zou een jaarrapportage zijn zonder
aansprekende voorbeelden? U vindt er acht,
stuk voor stuk pareltjes die laten zien dat
Rijkswaterstaat – in nauwe samenwerking met
betrokken partijen – werkt aan een robuust
ecosysteem; aan aantrekkelijke natuur waarin
mensen zich kunnen ontspannen, zonder de
veiligheid uit het oog te verliezen. Daarmee
schetst Rijkswaterstaat in deze jaarrapportage een
rijk beeld van de diversiteit aan situaties die we in
de diverse waterlichamen aantreffen, de soorten
maatregelen die we nemen, de manier waarop er
daarbij naar creatieve combinaties gezocht is en
de complexiteit waarbinnen veel maatregelen tot
stand komen. En van de resultaten die dat oplevert.
Elk van de etalageprojecten vertelt daarin een
eigen verhaal dat niet in cijfers is uit te drukken.

Jaarrapportage 2016
In deze jaarrapportage legt Rijkswaterstaat in
hoofdstuk 3 verantwoording af over 2016: we gaan
in op de voortgang. Zo hebben we in 2016 nog
twee (resterende) maatregelen uit de eerste
tranche afgerond en zijn we gestart met de tweede
tranche. Daarnaast kunt u lezen welke maatregelen
Rijkswaterstaat vanuit de KRW voor de ecologische
waterkwaliteit neemt, wat de planning is en hoe
we hierover verantwoording afleggen.
Maar deze rapportage is veel meer dan een
verantwoordingsdocument. In het hoofdstuk
‘Is goed, goed genoeg?’ stellen we onszelf een
aantal wezenlijke vragen, gaan we in op de keuzes
die Rijkswaterstaat maakt en werpen we een
blik in de toekomst. Meekoppelen blijkt een
belangrijke succesfactor. Tegelijkertijd blijven
we de ontwikkelingen kritisch volgen, evalueren
we de opgeleverde maatregelen en zoeken we
naar verbeteringen.

Ecologische waterkwaliteit: niet alleen omdat het moet
Rijkswaterstaat neemt maatregelen om de ecologische waterkwaliteit te
verbeteren. Deze maatregelen komen voort uit de Kaderrichtlijn Water, die
bepaalt dat de wateren een goed leefgebied moeten vormen voor de planten
en dieren die er thuishoren. Maar ecologische waterkwaliteit is niet alleen
belangrijk omdat we hier vanwege de KRW aan moeten werken. Het is sowieso
zaak om goed voor onze natuurlijke omgeving te zorgen en we dienen
daarmee ook ons eigen belang. Schoon en gezond water verhoogt immers
de kwaliteit van de leefomgeving. Het is prettiger wonen aan heldere sloten
en meren, waarin veel leven is. En ook voor de kwaliteit van ons drinkwater is
een goede ecologische waterkwaliteit heel belangrijk. Daarnaast biedt schoon
en gezond water kansen voor recreatie. Je kunt er zwemmen zonder ziek te
worden. Er zijn meer mogelijkheden voor snorkelaars en duikers, omdat het
water helder is. En ook de sportvisserij profiteert van een goede ecologische
waterkwaliteit. Niet alleen zwemmen er meer vissen in geulen, rivieren,
kanalen en meren; ook de diversiteit neemt toe.
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Ecologische waterkwaliteit in één oogopslag
Balans tussen water en mens

Een Nederlander verbruikt
zo’n 119 liter drinkwater per dag

Schoon

Schoon en gezond water biedt
kansen voor recreatie

Meer inheemse en
jonge vissen

Ecosysteem in balans

Ecologische waterkwaliteit

50.000 glasaaltjes
door vispassage
in één nacht

Monitoring naar
ecologische doelen
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Rivierfonteinkruid
aangetroffen

Bomen blijken een magneet te zijn voor
draadalgen, vissen en waterdiertjes

en gezond water
Veilig en vlot
scheepvaartverkeer

Koel- en
proceswater

Visgeleiding bij
stuwen en sluizen

Schelpdieren en
insectenlarven kunnen zich
ingraven in zandbodem

Chemie en morfologie

zoet water
voor de landbouw

De Rietzanger en bever
laten zich volop zien

292 van de 302 KRW-maatregelen
eerste tranche gerealiseerd

In 2016 gestart met de uitvoering
van de tweede tranche.
In totaal 234 KRW maatregelen
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Herinrichting natuurgebied
De Groote Zaag

Nieuwe kans
voor
deltanatuur
Denk je aan het Rijnmondgebied,
dan denk je niet meteen aan natuur.
Toch gaat er onder de rook van
Rotterdam van alles groeien en
bloeien. Op het eiland De Groote
Zaag in de gemeente
Krimpenerwaard is het inter
getijdengebied vergroot. Daardoor
verbetert de waterkwaliteit en
ontstaat er een leefgebied voor
planten en dieren.
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Sterke
natuurbeleving
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HERINRICHTING NATUURGEBIED
DE GROOTE ZAAG

Met de 42 kilometer lange Rotterdamse haven,
een forse petrochemische industrie en jaarlijks
zo’n 28.000 zeeschepen en honderdduizend
binnenvaartschepen, is de Rijnmond een sterk
geïndustrialiseerd gebied. De havens, dijken en
harde oevers in de Nieuwe Maas laten weinig
ruimte over voor de natuur. Er zijn te weinig
ondiepe oeverzones en de waterbodem is op
veel plekken verontreinigd. Ook is de water
kwaliteit van de Nieuwe Maas onvoldoende.
De belangrijkste oorzaak van de vervuiling in
de Nieuwe Maas is de scheepvaart van en naar
de haven Rotterdam.

Verbinding met zee
Met de aanleg van natuurvriendelijke oevers en
een stelsel van geulen en poelen bij natuurgebied
De Groote Zaag wil Rijkswaterstaat de oorspronkelijke natuur in de gebieden herstellen en de
waterkwaliteit voor planten en dieren verbeteren.
Natuurvriendelijke oevers zijn minder steil en
hebben een geleidelijke overgang van nat naar
droog. Dit soort oevers is dan ook uitermate
geschikt als broedplaats en leefgebied. Snoeken
gebruiken de oevers bijvoorbeeld om te schuilen
wanneer ze op een prooi jagen. De poelen en
geulen die Rijkswaterstaat in 2016 heeft aangelegd, vormen een mooi krekenstelsel. Het stelsel
zorgt ervoor dat de grote zeearmen in de Nieuwe

Bever in de rivier

14 | Rijkswaterstaat

Maas die ooit zijn afgesloten, weer in verbinding
komen te staan met de zee. De macro- en
microflora en -fauna die oorspronkelijk horen bij
deltagebieden en die de laatste decennia zeldzaam
zijn geworden, krijgen zo weer een kans.

Nat werken
Door de aanleg van het krekenstelsel is het
intergetijdengebied fors vergroot tot maar liefst
tien hectare. Al met al een flink project, dat best
wat bloed, zweet en tranen heeft gekost. Niet
alleen omdat er veel grond is verzet, maar vooral
omdat dit onder natte omstandigheden moest.
Bij hoogtij stond het eiland twee keer per dag
onder water. Om toch het werk te kunnen
uitvoeren, bedacht de aannemer een slimme
oplossing: de kreken werden deel voor deel
gegraven en met het zand dat vrij kwam, kon
het werkterrein tijdelijk worden opgehoogd.
Zo hielden de werklieden de voeten droog en
werd de aanleg van het krekenstelsel niet
vertraagd. Ook werd het afgegraven materiaal
per boot afgevoerd en niet via de weg. Om het
vers aangelegde krekenstelsel en de natuur
vriendelijke oevers te beschermen tegen de
golfslag die het drukke scheepvaartverkeer op de
Nieuwe Maas teweeg brengt, heeft Rijkswaterstaat
een oeververdediging laten aanleggen in de vorm
van een stenen dam.

Van stortplaats tot natuurschoon
Net als de Groote Zaag, wordt ook de polder Stededijk
omgevormd tot intergetijdengebied. Met de polder Stededijk
werd tot voor kort niet veel gedaan. Er ligt een stortplaats die
bekend staat als ‘De stort van Troost’. De polder maakt deel
uit van de Sliedrechtse Biesbosch en is grondgebied van de
gemeente Dordrecht. Rijkswaterstaat is momenteel bezig
met het omvormen van het gebied tot intergetijdengebied.
In de loop van 2017 zal 49 hectare onder invloed komen te
staan van het getij en daarmee veel ruimte bieden voor
natuur en recreatie. De herinrichting van de polder Stededijk
draagt ook bij aan de doelstellingen van het Natuurnetwerk
Nederland en Natura 2000.

Sterke natuurbeleving

Intensief samenwerken

De herinrichting van het eiland De Groote Zaag
geeft niet alleen een kwaliteitsimpuls aan natuur
en landschap, ook recreatie krijgt een boost.
Samen met natuurbeheerorganisatie Het
Zuid-Hollands Landschap – dat het gebied voor
een deel in eigendom heeft – en de gemeente
Krimpenerwaard heeft Rijkswaterstaat verschillende maatregelen genomen die ervoor zorgen
dat bezoekers nog meer van het natuurgebied
kunnen genieten. Zo is er een wandelpad
aangelegd over een van de kreken en is er een
vogelkijkscherm gebouwd. De krabbetjes die in de
geulen en poelen leven, vormen lekker voer voor
bijvoorbeeld de ijsvogel. Voor vogelliefhebbers
een lust voor het oog om de vogels laag over de
kreek te zien scheren. Het vogelkijkscherm is
daarmee een mooi voorbeeld van hoe je met
weinig middelen een groot effect qua natuur
beleving kunt bereiken. Naast het wandelpad en
het vogelkijkscherm, zijn er ook twee uitzichtspunten gebouwd. Een daarvan is nog in ontwikkeling en wordt een kunstwerk in de vorm van een
stalen brug. De zogenaamde Beverbrug heeft de
vorm van een beverburcht en is een initiatief van
de stichting River Art. Met River Art willen de
gemeenten Dordrecht en Rotterdam met
kunstobjecten langs de rivier de verbinding via
het water tussen de twee steden markeren.

Voor de herinrichting van natuurgebied De Groote
Zaag heeft Rijkswaterstaat intensief samengewerkt
met veel verschillende partijen: de provincie
Zuid-Holland, de gemeente Krimpenerwaard,
natuurbeheerder Het Zuid-Hollands Landschap
en een particuliere vastgoedeigenaar. Complex
– dat zeker – maar met een heldere samen
werkingsovereenkomst, actieve houding van alle
betrokkenen en een ervaren aannemer die er
samen met Rijkswaterstaat een mooi project van
wilde maken, is alles goed afgerond. Er ligt nu een
prachtig stuk Deltagebied waar alles weer welig
gaat tieren. Het Zuid-Hollands Landschap zal als
beheerder de natuurontwikkeling de komende
jaren goed in de gaten houden.
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De Maas

Nederlands
kleine,
grote rivier
Rijkswaterstaat werkt in het
Nederlandse stroomgebied van de
Maas op veel plekken aan de oevers
en uiterwaarden. Ook in 2016 is er
weer veel moois opgeleverd met
vrijwel altijd meer dan één resultaat:
een aantrekkelijker leefgebied voor
riviergebonden planten en dieren
gaat hand in hand met verbetering
van de hoogwaterveiligheid. Maar
ook met recreatie, natuurontwik
keling en (soms) historie. Wat is de
Maas voor een rivier en wat zijn
de pareltjes van 2016?
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Ondiep water,
vaargeul intact
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DE MAAS

Zoals elke grote rivier heeft ook de Maas zijn eigen
specifieke en bijzondere kenmerken. Het water in
de Maas komt uit de lucht vallen: regen in het
hele stroomgebied vult de rivier. Het beginpunt
van de Maas bevindt zich in Noord-Frankrijk, op
het Plateau van Langres. Van daaruit stroomt de
rivier door België naar Nederland.
De totale lengte is 935 kilometer, daarvan stromen
er 250 door ons land. Het verval van de Maas in
Nederland is 45 meter, waarvan ongeveer 20 meter
tussen Eijsden en Roermond. Dat is voor
Nederlandse begrippen veel. Bijzonder is het
Limburgse deel van de Maas, ook wel Grensmaas
of Gemeenschappelijke Maas genoemd. Hier volgt
het water nog zijn natuurlijke loop: kronkelend
over ondiepe grindbanken, niet bevaarbaar en
ongestuwd. Scheepvaart volgt op dit stuk het
Julianakanaal, dat parallel loopt aan de
Grensmaas.

Ondiep water, vaargeul intact
Behalve een regenrivier is de Maas – vanaf het
punt waar de rivier geen Grensmaas meer is –
ook een gestuwde rivier. Vanaf Maasbracht tot aan
Lith zijn zeven stuwen gebouwd die de rivier op
diepte – en dus bevaarbaar – houden. Ook in deze
gecontroleerde situatie brengt Rijkswaterstaat op
een aantal plekken de natuurlijke situatie weer
zo veel mogelijk terug, gecombineerd met
hoogwaterveiligheid. Samengevat: we creëren
ondiep water, maar houden de vaargeul intact.
Oevers worden waar dat kan ‘ontsteend’ voor een
natuurvriendelijkere, geleidelijke, overgang van
water naar land. We maken oude, verdwenen
geulen weer zichtbaar en sluiten ze aan één kant
aan op de rivier. Of we graven een nieuwe geul om
planten, vissen en andere waterdieren weer een
goede habitat te geven.
In 2016 rondden we twee mooie projecten af: de
herinrichting van de Maasuiterwaard De Blauwe
Sluis bij Den Bosch en de herinrichting van de
Hemelrijkse Waard bij Oijen.

Feiten en cijfers
•	 Langs de Maas heeft Rijkswaterstaat
inmiddels negentig kilometer aan
natuurvriendelijke oevers gerealiseerd.
•	 Er zijn negentien beekmondingen weer
visoptrekbaar gemaakt.
•	 We hebben meer dan tien uiterwaarden
omgezet in riviernatuur.
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Grensmaas: bescherming tegen hoogwater
én natuurontwikkeling
De Grensmaas is het enige stukje – vrij
afstromende – grindrivier dat Nederland kent.
Ongekend mooi! Na de overstromingen van 1993
en 1995 startte Rijkswaterstaat met De Maaswerken
met als primaire doel de hoogwaterveiligheid op
niveau te brengen. Alleen al aan Nederlandse zijde
wordt op elf verschillende locaties gewerkt.
Enkele deelprojecten zijn afgerond, andere lopen
nog door tot 2025. Veiligheid was de eerste
aanleiding, maar tegelijkertijd werken we aan
natuurontwikkeling. Luchtfoto’s van het gebied
bij bijvoorbeeld Geulle aan de Maas (opgeleverd
in 2016) laten een adembenemend resultaat zien:
een prachtige Grensmaas waarvan de grindbodem
weerspiegelt in de zon.
1.100 hectare vrij spel voor de natuur

Over een afstand van 43 kilometer tussen
Maastricht en Roosteren gaat het Consortium
Grensmaas via zogeheten zelfrealisatie als volgt
te werk: de stroomgeul wordt verdiept en de
uiterwaarden verbreed, zodat de waterstanden
bij hoogwater tot een meter lager zijn. Uitgangs
punt: maximale benadering van de natuurlijke
situatie. In totaal krijgt de natuur hier maar liefst
1.100 hectare de ruimte om zich te ontwikkelen.
Bij de meest landinwaartse stukken winnen we
grind en daarvoor in de plaats voegen we
bovengrond toe. Dankzij deze grindwinning is
het mogelijk de maatregelen budgetneutraal uit
te voeren.
Geulen en poeltjes

In de verbrede geul komen grind en zandbanken
weer terug: de natuurlijke situatie waardoor de
waterkwaliteit verbetert en waarin meer plantenen diersoorten kunnen leven. Talrijke geulen en
poeltjes zijn letterlijk een kweekvijver voor kleine
waterbeestjes, inheemse vissen en veel verschillende planten. Het is een kwestie van tijd voordat
de zalm terugkeert in de Maas.

Blauwe Sluis: waterrijk natuurgebied
met historie
In het project Blauwe Sluis – dat Rijkswaterstaat
in 2016 heeft opgeleverd – komen ecologische
waterkwaliteit, hoogwaterveiligheid, natuurontwikkeling, recreatie en historie op een bijzondere
manier samen. Rijkswaterstaat heeft dit project
in 2012 opgepakt samen met het Waterschap Aa
en Maas, de gemeente ’s-Hertogenbosch,
Natuurmonumenten en Werkplaats de Gruyter.

‘Wij zijn blij dat dit stukje ’s-Hertogenbosch er weer mooi bij ligt en de bezoekers
hier net als voorheen kunnen genieten van de natuur en het water. Dit past
binnen onze bredere visie voor een Groene Delta rond de stad. De taakstelling
van Rijkswaterstaat om te werken aan het ecologisch herstel van de rivier
sloot hier naadloos op aan. Net als het programma MeerMaas van
Natuurmonumenten, dat is gericht op het terugbrengen van natuurlijke
uiterwaarden. Waterschap Aa en Maas en Werkplaats de Gruyter hebben met
de pier nog een mooie dimensie toegevoegd aan de beleving van dit gebied.’
Jos van Son, wethouder ’s-Hertogenbosch

Natuurvriendelijke Maasoever

Blauwe Sluis is de naam van de verdwenen sluis
en gelijknamige verdedigingsschans waarvan de
contouren via een aarden wal weer zichtbaar zijn
gemaakt. De aarde die Rijkswaterstaat hiervoor
heeft gebruikt, is afkomstig uit de 500 meter
lange natuurvriendelijke, ondiepe geul die is
gegraven. Daarbij is ook de Maasoever aangepakt:
de stenen bekleding is tot 50 centimeter onder
het water weggehaald. Hierdoor is rustig, ondiep
water ontstaan, een heus paradijs voor flora en
fauna. Langzamerhand ontstaat bij deze natuurvriendelijke Maasoever een goed werkend
ecosysteem dat een belangrijke voorwaarde
vormt voor gezond en schoon water.
Naar hartenlust rondstruinen

Opvallend in de parkachtige omgeving die is
ontstaan, is de recreatieve dijkpier tussen dijk en
rivier. De pier ligt in het verlengde van het
verdwenen fort en biedt bezoekers een prachtig
uitzicht over de Maas. Mensen kunnen hier naar
hartenlust rondstruinen, de dynamiek van het
water ervaren en na afloop neerstrijken bij
restaurant De Blauwe Sluis. Bijzonder aan het
project is de samenwerking tussen vijf partijen.
Dit heeft geleid tot een gebiedsgerichte aanpak
waarin alle aspecten en wensen zijn
meegenomen.

Ruig riviernatuurgebied
Hemelrijkse Waard
De Hemelrijkse Waard is een groot gebied van
225 hectare – vergelijkbaar met 450 voetbalvelden.
In opdracht van Rijkswaterstaat en
Natuurmonumenten is de Hemelrijkse Waard
omgetoverd van landbouwgrond naar een

riviernatuurgebied met een drie kilometer lange
nevengeul.
Randvoorwaarden bieden ruimte

Aan de start van het project is een intensieve
voorbereiding vooraf gegaan. De daadwerkelijke
uitvoering heeft slechts twee jaar geduurd – eind
2016 is het project opgeleverd. Rijkswaterstaat
heeft bij de aanbesteding van het werk gekozen
voor prestatie-inkoop (best value procurement),
waarbij de uitvragende partij de meeste waarde
voor de beste prijs verkrijgt. Het komt erop neer
dat we niet alles dichtgetimmerd hebben, maar
alleen de doelen hebben bepaald. Dit geeft
inschrijvende partijen de mogelijkheid zich te
onderscheiden op kwaliteit. Een van de randvoorwaarden: het uitvoerende team moest beschikken
over een Maasecoloog.
Aanpak effectief

Deze aanpak blijkt in dit project heel geslaagd.
De uitvoerende partij komt uit de regio en kent
het gebied bijzonder goed. Zijn kennis en
kwaliteiten gecombineerd met de expertise van
de Maasecoloog vormen een cruciale succesfactor:
ze zijn er samen toe in staat gebleken het
oorspronkelijke plan van Rijkswaterstaat op
bepaalde punten aan te scherpen en naadloos
te laten aansluiten bij de doelen.
Langgerekte zandige eilanden en rivierhout

Het resultaat is onder meer een drie kilometer
lange nevengeul met flauw oplopende natuurlijke
oevers. Langgerekte zandige eilanden begrenzen
de geul en het ondiepe water is een aantrekkelijke
plek voor flora en fauna. De bakenbomen die zijn
gerooid om de nevengeul aan te leggen, zijn in de
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DE MAAS

‘In dit project is echt ruimte voor natuurontwikkeling vastgelegd, zonder de
hoogwaterambitie uit het oog te verliezen. In de Hemelrijkse Waard kan de
natuur zijn gang gaan: de natuurbeheerder hoeft niet continu te “poetsen, te
schaven of te schuren”. Daarbij is het ondanks de uitdagende condities gelukt
een stromende geul en waterstandschommelingen te creëren. Dat is bij een
gestuwde rivier als de Maas een mooi ecologisch succes te noemen!’
Jos Rademakers, ecoloog

Monitoring van de verbetering van de ecologische waterkwaliteit
Om erachter te komen of onze maatregelen effect hebben, monitoren we de ecologische voortgang op een aantal punten langs
de Maas. De monitoring is gericht op de oevers en is gestart tijdens de eerste tranche van het maatregelenpakket voor de KRW.
Begin 2018 wordt de volgende rapportage verwacht die antwoord geeft op de vraag: zijn we op de goede weg om onze ecologische
doelen te halen?
Alhoewel geldt dat waterleven langere tijd nodig heeft om zich te ontwikkelen in een nieuwe habitat, is de voorzichtige conclusie
dat het bij de Maasoevers die onder handen zijn genomen, de goede kant uit lijkt te gaan met de waterplanten en de visstand.
Zo is er op verschillende plekken rivierfonteinkruid aangetroffen, een van de KRW-doelsoorten. En zien we meer inheemse en
jonge vissen die van stroming houden. Ook de droge oever laat vooruitgang zien; daar vinden we een rijkere variatie aan
vegetatie, evenals verschillende soorten sprinkhanen, libellen, juffers en vlinders. In de hogere steilranden keert de voorheen flink
in aantal geslonken en beschermde oeverzwaluw in grotere getale terug om te broeden. Bij de macrofauna is er minder beweging;
die ontwikkeling lijkt wat stil te staan. We bekijken nu hoe dat komt. Meten we bijvoorbeeld wel in het goede jaargetijde? En klopt
de maatlat? Als bijvoorbeeld een bepaalde muggenlarve wordt aangetroffen die niet op de officiële maatlat staat, dan telt dat
niet mee voor de KRW-score, terwijl die wel degelijk op een verbetering van de ecologische waterkwaliteit kan wijzen.
Wat betreft de inrichting hebben we geconstateerd dat een zandige ondergrond cruciaal is voor de gewenste plant- en diersoorten
om terug te kunnen keren. Dat is namelijk de natuurlijke ondergrond van de Maas. Na het weghalen van de oeverstenen of de
aanleg van een geul moet er dan ook een laag zand van minimaal één meter dik liggen en bijvoorbeeld geen klei. Verder maken
we tegenwoordig in principe geen vooroevers meer langs de Maas. Het ecologische rendement van de ondiepe waterzone
daarachter is te laag en de onderhoudslast door het snelle dichtslibben te hoog.
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oever van de nevengeul en de Maasarm neergelegd. Stevig verankerd. Dit dode rivierhout vormt
een soort koraal waar vissen en waterdiertjes zich
kunnen verschuilen en voedsel kunnen vinden.
Tegendraadse oplossing

Landinwaarts is het oorspronkelijke reliëf dat
de Maas in een ver verleden vormde, hersteld.
Lage delen zijn extra diep gemaakt, zodat er
geulen zijn ontstaan. Dankzij een inventief idee
van Maasecoloog Jos Rademakers is één daarvan
aangesloten op de Teefelse Wetering. Hierdoor
loopt er nu een langzaam stromende beek door
de uiterwaard, in een gebied waar eigenlijk
helemaal geen verval en dus stroming aanwezig

is. Een waardevolle toevoeging, want daardoor is
er ook een habitat voor stroomminnende soorten
in de uiterwaard bij gekomen en dus nog meer
biodiversiteit. Extra bijzonder is dat deze beek
niet, zoals gebruikelijk, naar de rivier toe stroomt,
maar andersom, van de Maas het land in, naar een
inlaatpunt van het waterschap. Bij de monding
kunnen wandelaars via een bruggetje oversteken.
Ook is een deel van het winterbed verlaagd.
Samen leveren deze maatregelen – als het nodig
is – ruimte voor water op: bij hoogwater is de
waterstand vier tot zeven centimeter lager dan
voorheen. Bij wassend water kunnen wild en
runderen zich verschansen op twee hoger gelegen
delen.
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2	 Is goed, goed genoeg?
Naar een betere
ecologische waterkwaliteit

Brasem
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In dit hoofdstuk van deze jaarrapportage
nemen we – onder de noemer ‘Is goed, goed
genoeg’ – de ontwikkelingen op het gebied van
ecologische waterkwaliteit onder de loep. We
gaan in op de vragen die op dit moment leven
– op de lopende discussie – en op de gevolgen
hiervan voor de toekomst. Tegelijkertijd weten
we dat lang niet alle antwoorden op deze
vragen voorhanden zijn. En dat hoeft natuurlijk
ook niet. Zolang we ons maar realiseren welke
ontwikkelingen er zijn, welke gevolgen die
(kunnen) hebben, en – misschien net zo
belangrijk – waar deze ontwikkelingen vandaan
komen. Daarom kijken we in dit hoofdstuk
niet alleen naar de toekomst van ecologische
waterkwaliteit, maar beschouwen we ook het
verleden en het heden.

2.1		 Op naar 2027!
Gezond water is van levensbelang als bron van
leven voor mens en natuur. Daarom werkt
Rijkswaterstaat met het programma KRW aan een
verbetering van de ecologische waterkwaliteit.
2027 is het jaar waarin de afspraken met Brussel
hun beslag moeten krijgen. Dan moeten de
doelen van de KRW zijn gehaald. Maar zijn we er
dan al helemaal? Moeten we ook na 2021 op
dezelfde voet doorgaan? Welke rol spelen keuzes
uit het verleden en staan we daar nog steeds
achter? En met welke nieuwe ontwikkelingen
moeten we rekening houden?

2.2		 Scherpe keuzes maken
De eerste periode na het van kracht worden van
de KRW is gebruikt om de problematiek op het
gebied van ecologische waterkwaliteit in kaart te
brengen. Wat is er aan de hand? Hoe staat het
ervoor? En waarom is de ecologische water
kwaliteit ‘zoals ‘ie is’? Daarna zijn de doelen
– wat willen we bereiken? – en de bijbehorende
maatregelen in kaart gebracht. Wat gaan we
doen? En hoe gaan we het doen? Daarbij zijn van
meet af aan scherpe keuzes gemaakt. Bij het vast
stellen van de beoogde doelen is de bestaande
fysieke toestand van de grote wateren als uit
gangspunt genomen. De achterliggende gedachte
hierbij was dat terugkeer naar een (bijna) natuur
lijke situatie niet te combineren viel met bijvoor
beeld goede waterveiligheid, de scheepvaart,
zoetwatervoorziening en de landbouw. Het zou
leiden tot significante negatieve effecten aan deze

Veenwortel

functies. Ook het kostenaspect speelde een rol.
Het terugbrengen van de volledig natuurlijk
oorspronkelijke situatie zou disproportionele
kosten met zich meebrengen.

Gevolgen voor de grote wateren
De systematiek van de KRW biedt lidstaten dan
ook de mogelijkheid om bepaalde maatregelen
niet uit te voeren als ze significante schade
zouden aanbrengen aan de huidige functies, zoals
de scheepvaart, landbouw of waterveiligheid.
Tegelijkertijd blijkt meer en meer dat in een
aantal systemen een extra inzet nodig lijkt voor
het gezond krijgen van ecosystemen. Een
voorbeeld: om de waterkwaliteit in het
IJsselmeergebied structureel te verbeteren,
moeten ook de dijken, het peilbeheer en de harde
oevers worden aangepast. Dit heeft echter grote
gevolgen voor de landbouw, de waterveiligheid én
de kosten van de maatregelen. Een ander
voorbeeld is het Grevelingenmeer, een zoutwater
meer dat in 1987 is ontstaan als onderdeel van de
deltawerken. Nog steeds is hier geen stabiele
ecologische situatie bereikt. Om het watersysteem
duurzaam op orde te brengen zouden we
natuurlijke zoet-zoutovergangen en
getijdendynamiek moeten herstellen.
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2.3 Meekoppelen: succesfactor
uit de eerste tranche
De eerste tranche van het programma KRW is in
2010 van start gegaan. Tussen 2010 en 2015
hebben we een fors pakket aan maatregelen voor
het ecologisch herstel van de rijkswateren
uitgevoerd. Wel heeft het kabinet als gevolg van
bezuinigingen besloten om ongeveer een derde
van de voorgenomen maatregelen uit
te stellen tot na 2015.

Samenwerken is het devies
Een van de succesfactoren van de eerste tranche
is dat we ons best hebben gedaan om – waar
mogelijk – ‘mee te koppelen’. Dit betekent dat
we de samenwerking hebben gezocht met andere
waterbeheerders én met andere grote programma’s
binnen Rijkswaterstaat. Zo leggen we samen
met vrijwel alle waterschappen beekmondingen
aan en realiseren we vispassages tussen rijks- en
regionale wateren. Daarnaast voeren grote
RWS-programma’s, zoals Ruimte voor de Rivier en
Maaswerken, KRW-maatregelen uit. Bijvoorbeeld
door bij projecten meteen natuurvriendelijke
oevers aan te leggen. Meekoppelen leidt dan ook
tot een kostenefficiëntere uitvoering en minder
overlast voor de omgeving; er hoeft immers maar
een keer in een gebied gewerkt te worden. Daarom
zetten we deze aanpak voort in de tweede en derde
tranche. Meer weten over hoe we meekoppelen
in de praktijk brengen? Bekijk dan de etalage
projecten in deze rapportage.

2.4 Continu verbeteren
Het Beheer- en ontwikkelplan voor de rijkswateren
(BPRW) 2016 - 2021 stelt dat er in de rijkswateren
ten opzichte van 2009 een substantiële verbetering
te zien is van met name de biologische kwaliteitselementen en de fysisch-chemische parameters.

Ook voor een aantal chemische stoffen is er
langzaam verbetering te zien. Zo neemt de
concentratie tributyltin in de rijkswateren
inmiddels duidelijk af. Tegelijkertijd zijn de
einddoelstellingen van de KRW nog niet gehaald.
Reden is dat het tijd kost voordat met name de
ecologische maatregelen effect hebben.
Daarnaast speelt het ‘one-out, all-out-principe’
van de KRW een rol. Dit betekent dat het hele
waterlichaam niet voldoet aan de KRWhoofddoelstelling als één van de parameters of
kwaliteitselementen er niet aan voldoet. Kijken
we bijvoorbeeld alleen naar de individuele
oordelen van de chemische toestand van het
water, dan voldeed in 2015 meer dan 85 procent
aan de norm.

We zijn er nog niet
Hoewel we kunnen concluderen dat Nederland er
op het gebied van ecologische waterkwaliteit op
dit moment redelijk voorstaat, weten we ook dat
we er nog niet zijn. Dat is logisch; de eerste
tranche van het KRW-programma is pas net
afgerond. Bovendien zijn we in 2016 begonnen
met de uitvoering van het maatregelenpakket van
de tweede tranche, die loopt tot 2021. Deze
maatregelen zijn overigens te vergelijken met die
uit de eerste tranche.
Tegelijkertijd realiseren we ons dat al deze
maatregelen zijn gebaseerd op de huidige kennis
van de relatie tussen maatregel en effect. Er is dan
ook veel dat we nog niet weten! Daarom voeren
we tijdens de tweede tranche studies uit naar de
morfologische ontwikkeling van natuurvriendelijke oevers, vismigratie stroomafwaarts en
mogelijkheden voor aanpassingen in het peilbeheer.
De resultaten van deze studies en pilots gebruiken
we voor de afweging en programmering van het
maatregelenpakket na 2021 – de derde tranche.
Zo zorgen we ervoor dat we ook voor de KRW het
algehele motto van Rijkswaterstaat hanteren:
continu verbeteren.

Zomersneeuw: een uniek fenomeen
Bij de KRW is meten zeer belangrijk. Tekenen van ecologisch herstel zijn echter niet altijd te
meten of met parameters in kaart te brengen. Een mooi voorbeeld is ‘zomersneeuw’.
Dit fenomeen ontstaat doordat eendagsvliegen op verlichte plekken met duizenden tegelijk uit
het water komen om te paren. De grote wolken witte vliegen lijken op een hevige sneeuwbui
– vandaar de naam zomersneeuw. Door watervervuiling stierf de eendagsvlieg in de jaren dertig
van de vorige eeuw uit. Sinds de rivieren schoner zijn geworden, zijn de ‘sneeuwbuien’ weer af
en toe te zien. Zo zijn er in 2015 en 2016 weer massaal zomersneeuwbuien gemeld.
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2.5		 Goed of beter?
Is goed, goed genoeg? Of kan en moet het beter?
Dat is – met het oog op de voorbereiding van de
derde tranche en de uiteindelijke afronding van
de uitvoering van maatregelen voor de KRW in
2027 – een belangrijke vraag. De evaluatie van de
eerste tranche laat in elk geval zien dat het goed
gaat, maar dat er ook ruimte is voor verbetering.
Intern maken we deze slag door nadrukkelijk in te
zetten op professionalisering, kennisuitwisseling
en innovatie. Zo hebben we in 2016 regelmatig
kennisbijeenkomsten georganiseerd, waarbij we
elkaar bijpraten over belangrijke ontwikkelingen
en innovaties. Ook nodigen we experts uit om
extra uitleg te geven over bepaalde thema’s, zoals
grondverwerving. Zo zorgen we voor betere
samenwerking en voorkomen we dat het wiel
opnieuw wordt uitgevonden. Uiteraard houden
we de blik niet alleen naar binnen gericht. Ook
extern – buiten het programma – onderscheiden
we een aantal belangrijke ontwikkelingen die
meespelen bij de keuzes voor de derde tranche en
de periode daarna. Op deze ontwikkelingen gaan
we hieronder in.

Duurzaamheid en duurzaam waterbeheer
De vraag naar een betere, gezondere en aantrekkelijkere leefomgeving wordt steeds belangrijker.
Rijkswaterstaat speelt hierop in met duurzame
gebiedsontwikkeling. Hebben we het over
ecologische waterkwaliteit, dan praten we
meestal over duurzaam waterbeheer. Net als bij
duurzame gebiedsontwikkeling gaat het hierbij
vaak om een complex samenspel tussen
Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten, waterschappen, marktpartijen en andere organisaties.
Al deze partijen hebben verschillende belangen en
werken vanuit hun eigen verantwoordelijkheid
aan een duurzame leefomgeving.

Monitoring naar

ecologische doelen

Om dit samenspel inzichtelijk te maken, alle
belangen in kaart te brengen en de samenwerking
op gang te krijgen, is de Omgevingswijzer het
instrument bij uitstek, evenals de andere
instrumenten uit de Aanpak Duurzaam Grond-,
Weg- en Waterbouw (GWW). Het programma KRW
is in 2016 aangewezen als één van de tien
MIRT-voorlopers duurzaamheid (waarbij MIRT
staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport) binnen het ministerie van
Infrastructuur en Milieu (IenM). Natuurlijk
werken we ook op dit moment al zo duurzaam
mogelijk, bijvoorbeeld door in KRW-maatregelen
alleen gebiedseigen grond te gebruiken. Hierdoor
zorgen we voor de flora voor de beste uitgangssituatie en gebruiken we bovendien de natuurlijk
aanwezige zaadbank.

Voortschrijdend inzicht en beelden
die veranderen
We zijn ons bewust van de gevolgen van de keuzes
die in het verleden zijn gemaakt met betrekking
tot het programma KRW. Er zijn genoeg signalen
die aangeven dat als de KRW-maatregelen in 2027
zijn gerealiseerd bepaalde wateren ecologisch
mogelijk toch nog niet goed functioneren. De
verklaring ligt voor een groot deel in het verleden:
in tekortkomingen in de KRW-monitorings
systematiek voor de diepe wateren en vooral in
het feit dat bij het vaststellen van de KRW-opgave
de huidige, sterk veranderde fysieke inrichting van
de grote wateren als uitgangspunt is genomen.
Zoals eerder al is toegelicht, was de achter
liggende gedachte dat terugkeer naar een (bijna)
natuurlijke situatie niet te combineren viel met
een goede waterveiligheid en zoetwatervoor
ziening. Nu blijkt dat de huidige inrichting het
ecologisch functioneren van de grote wateren
meer in de weg staat dan gedacht. Daar komt bij
dat ons programma voor een aantal grote wateren
geen of beperkte maatregelen bevat, omdat de
benodigde maatregelen naar verwachting te duur

In 2016 gestart
met de uitvoering van
de tweede tranche.
In totaal

292 van de 302 KRW-maatregelen
eerste tranche gerealiseerd

234 KRW
maatregelen
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zouden zijn. Voor een goede ecologische
waterkwaliteit zijn daarom aanpassingen nodig
van bijvoorbeeld de bestaande dammen en dijken
en moeten we anders omgaan met baggerspecie.
Er is kortom sprake van voortschrijdend inzicht en
veranderende denkbeelden. We realiseren ons
uiteraard dat de politiek in de toekomst op dit
gebied andere keuzes kan maken.

Delta-aanpak Waterkwaliteit en Zoet Water
De ontwikkeling naar grote wateren met een
goede ecologische waterkwaliteit gaat niet van
vandaag op morgen. En dat hoeft ook niet. Het is
een transitie waaraan we binnen Rijkswaterstaat
stap voor stap invulling geven door in te spelen
op nieuwe kennis, praktijkervaring en de kansen
die zich voordoen. De Delta-aanpak
Waterkwaliteit en Zoet Water speelt hierbij een
belangrijke rol. In 2016 hebben veel partijen
– waaronder Rijkswaterstaat, de waterschappen
en lokale overheden, industrie en landbouw –
zich hieraan gecommitteerd. De aanpak bevat
120 acties om de waterkwaliteit verder te
verbeteren. Daarbij gaat het ten eerste om een
verbetering van de chemische waterkwaliteit,
bijvoorbeeld op het gebied van meststoffen,
gewasbeschermingsmiddelen en medicijnen.
Ook de bescherming van grondwater als bron van
drinkwater is onderdeel van de delta-aanpak.
Daarnaast staat de verbetering van de ecologische
kwaliteit van de grote wateren op de agenda.
Dit derde punt wordt door Rijkswaterstaat opgepakt
met een speciaal programma: de Delta-aanpak
Grote Wateren. Dit programma is aanvullend op
het lopende werk voor onder meer de KRW. Het
programma gaat aan de slag met de hierboven
geschetste problematiek van de grote wateren en
de aanvullende maatregelen om de grote wateren
op de langere termijn – in 2050 – ecologisch goed
te laten functioneren. Zo heeft Rijkswaterstaat

Veilig en vlot

scheepvaartverkeer
Een Nederlander verbruikt
zo’n 119 liter drinkwater
per dag
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samen met andere partijen in kaart gebracht
welke maatregelen – aanvullend op het KRWprogramma – nodig zijn om de ecologische
waterkwaliteit te verbeteren. Het gaat hierbij
onder meer om projecten gericht op grootschalig
systeemherstel, zoals het realiseren van een zout
Volkerak-Zoommeer en de Marker Wadden.
Voor sommige wateren liggen de plannen al op
de plank (Grevelingen en Volkerak-Zoommeer,
Oosterschelde). Voor andere wateren is het
probleem helder, maar de oplossing nog niet
(Wadden, Eems-Dollard, Westerschelde,
IJsselmeergebied). En in weer andere gevallen is
eerst meer inzicht nodig in het probleem en de
mogelijke oplossingen (Rijntakken, Maas,
Haringvliet). De beoogde maatregelen vormen
niet alleen een aanvulling op de lopende en
geplande maatregelen voor de KRW, maar ook
voor Natura 2000. Daarnaast passen ze bij het
toekomstbeeld van de Natuurambitie Grote
Wateren (NAGW).
Financieel is de opgave van de Delta-aanpak
Grote Wateren nog grotendeels ongedekt.
Wel heeft de Tweede Kamer aan de minister van
IenM gevraagd om – samen met de regio’s –
financieringsconstructies uit te werken voor een
gefaseerde uitvoering van de rijksstructuurvisie
Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Daarnaast
lopen er proefprojecten, zoals de Markerwadden,
geulwandsuppleties in de Oosterschelde en
kleirijperij in de Eems-Dollard.
De Delta-aanpak Grote Wateren en het programma
KRW willen zo veel mogelijk samen optrekken.
Op die manier werken we – op een praktische en
efficiënte manier – samen aan een nóg betere
ecologische waterkwaliteit.

Zoet water voor de

landbouw

Water bij Volkerak-Zoommeer
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Geleidelijke overgang
van zoet naar zout water

Het
Noordzeekanaal:
een snelweg
voor trekvissen
Het Noordzeekanaal is een van
de belangrijkste routes voor
trekvis in Nederland. Daarom
maken Rijkswaterstaat, de
omliggende waterschappen,
de provincie Noord-Holland en
gemeenten van het kanaal
een snelweg voor trekvissen.
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Vispassages
optimaliseren en
aanleggen
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GELEIDELIJKE OVERGANG
VAN ZOET NAAR ZOUT WATER

Het Noordzeekanaal is een bijzonder kanaal.
Als een van de weinige wateren in ons land
verloopt de overgang van zoet naar zout water
hier geleidelijk. En dat is gunstig voor trekvissen
die op en neer pendelen tussen de Noordzee en de
polders in laag Nederland; zij kunnen zich rustig
aanpassen aan het veranderende zoutgehalte.
Het Noordzeekanaal is dan ook een onmisbare
schakel voor trekvissen in het stroomgebied
Rijn-West. Tegelijkertijd zorgen obstakels als
sluizen, stuwen en gemalen ervoor dat trekvissen
zich niet vrijuit kunnen verplaatsen, waardoor ze
in hun voortbestaan worden bedreigd. Daarom
hebben Rijkswaterstaat, de omliggende waterschappen, provincie Noord-Holland en gemeenten
de handen ineengeslagen.

Vispassages optimaliseren en aanleggen
De afgelopen jaren hebben al deze partijen
– in het kader van de KRW – hard gewerkt aan het
realiseren van betere verbindingen in het
Noordzeekanaalgebied. Zo zijn er door of met
medefinanciering van Rijkswaterstaat tien
vispassages aangelegd en geoptimaliseerd. Vier
nieuwe passages staan nog op de planning. Een
van de vissoorten die profiteert van deze maat
regelen is de Europese paling. De paling wordt
– afhankelijk van zijn levensfase – ook wel glasaal,
rode aal of schieraal genoemd. Als kleine glasaal
zwemmen ze vanuit de zoute Noordzee via het
Noordzeekanaal naar het zoete polderwater in
laag Nederland. Daar groeien ze op als rode aal.
Als schieraal trekken ze uiteindelijk weer terug
naar zee, waar ze na een lange zwemtocht
aankomen in de Sargassozee – in de buurt van
de Bermudadriehoek – om te paaien.

2016 twee maatregelen genomen. Ten eerste
hebben we het gemaal visvriendelijker gemaakt.
Door het toerental van de pompen te verlagen,
kan meer schieraal het gemaal levend passeren.
Daarnaast hebben we de Kleine Sluis op een
innovatieve manier vispasseerbaar gemaakt.
Bij deze passage maken we namelijk handig
gebruik van de rinketten – afsluitbare openingen –
in de sluisdeuren. Als er niet wordt geschut,
worden de schuiven van de rinketten, afhankelijk
van het tij, automatisch in zo’n stand gezet dat
trekvissen er gemakkelijk doorheen kunnen
zwemmen. De vispassage Kleine Sluis wordt in
2017 in gebruik genomen.

Effecten monitoren
Belangrijk onderdeel van de KRW-maatregelen
voor trekvissen is monitoring: werken de
vispassages naar behoren of moeten we samen
met de waterschappen extra maatregelen nemen
om de migratie van trekvissen nog meer te
bevorderen? Zo monitoren we in 2017 het effect
van de vispassage in de Kleine Sluis voor glasaal
en schieraal. Ook brengen we dan het voor- en
najaarsaanbod van deze trekvis in IJmuiden in
kaart en onderzoeken we samen met de waterschappen en andere partijen de passage van
glasaal en schieraal bij de overgangen langs het
kanaal naar de boezemwateren. De afgelopen
jaren hebben we met hulp van een grote groep
vrijwilligers al veel informatie verzameld over de
verspreiding van glasaal over de intrekpunten
naar de boezemwateren. De komende jaren wordt
dit onderzoek, aangevuld met andere methoden,
herhaald.

Obstakel: zeesluizen IJmuiden
Een van de obstakels waarmee de Europese paling
op zijn trektocht te maken krijgt, zijn de zeesluizen
bij IJmuiden. Daarom heeft Rijkswaterstaat in

Natuuroevers Noordzeekanaal zijn weer zo goed als nieuw
Het Noordzeekanaal herbergt een unieke levensgemeenschap, die gebonden is aan het brakke
water. Ten westen van veerpont Buitenhuizen zijn aan weerszijden van het kanaal natuur
vriendelijke oevers aangelegd: de natuuroevers Spaarnwoude en Buitenhuizen. In 2016 hebben
we deze oevers opgeknapt, waardoor ze beter bestand zijn tegen erosie. Ook zijn bomen en
struiken verwijderd en is het riet op een deel van de oevers gemaaid. Daarnaast zijn – in
samenwerking met de Vogelbeschermingswacht Zaanstreek – de oeverzwaluwwand en
ijsvogelwand in oude luister hersteld. Beide vogelsoorten hebben de nieuwe betonnen wanden
meteen al in 2016 ontdekt en hebben er hun jongen grootgebracht.
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Herstel leefgebied vissen
en vogels

Twee
vliegen
in één klap
In het Ketelmeer en het
Zwarte Meer heeft
Rijkswaterstaat maatregelen
vanuit de KRW én Natura 2000
gecombineerd. Een gouden greep,
waarbij innovatieve oplossingen
centraal stonden.
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Van bagger tot
plaggen
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HERSTEL LEEFGEBIED VISSEN
EN VOGELS

Het Ketelmeer, Vossemeer en Zwarte Meer vormen
samen de Randmeren Noord, een natuurgebied
in het oostelijke deel van het IJsselmeergebied.
Natuurlijke meren hebben glooiende oevers
met een variëteit aan leefgebied voor vissen,
waterdieren en vogels. Maar bij de aanleg van de
Noordoostpolder en Flevoland zijn er rechte,
steile dijken gebouwd, waardoor er geen
geleidelijke overgang is tussen land en water.
In de Randmeren zijn er dus maar weinig ondiepe
plaatsen, terwijl vissen deze juist graag als
kraamkamer gebruiken. Ook rietvogels, zoals de
karekiet, zijn – vanwege het riet – dol op deze
geleidelijke land-waterovergangen.

Water en land
Op het eiland waar het riet is weggehaald, zijn
nieuwe geulen ontstaan. Dit heeft gezorgd voor
nieuwe natuur op het land en in het water. Vogels,
vissen en ander onderwaterleven varen wel bij de
maatregelen. Tijdens de werkzaamheden kwam er
zelfs een nieuwsgierige otter kijken. Rietvogels
weten het gebied goed te vinden. Met dertig
broedplaatsen het afgelopen jaar is het Zwarte
Meer dé Nederlandse hotspot van de grote
karekiet. Ook voor de roerdomp bieden de nieuwe
rietkragen een schuil- en opgroeigebied. Al met al
een mooi voorbeeld van hoe maatregelen vanuit
de KRW en Natura 2000 perfect te combineren
zijn.

Gecombineerde doelstellingen
Met ondiepe zones en rietland kan de visstand
in het gebied zich verbeteren. De snoek en de
brasem bijvoorbeeld ontwikkelen zich beter als
er voldoende ondiep water is voor het leggen van
eitjes. In ondiep water groeien bovendien
waterplanten waar de vissen eitjes in leggen en
die ook nog eens als voedsel voor de vissen
dienen. In het kader van de KRW heeft
Rijkswaterstaat in 2015 in het Zwarte Meer twee
spiksplinternieuwe eilandjes – Kraggenoog en
Snörre – met daaromheen ondieptes aangelegd.
In het Ketelmeer hebben we op drie plekken
ondiepe zones aan bestaande eilanden toegevoegd. Vanuit Natura 2000 zijn er in 2016
rietzones aangelegd bij de bestaande eilandjes en
bij IJsseloog, het baggerspeciedepot van
Rijkswaterstaat. Een prachtig voorbeeld van
eco-engineering!

Van bagger tot plaggen
Glansrol in het rietzoneverhaal is weggelegd
voor een lokaal ontworpen rietplagsnijmachine.
De nieuwe rietzones bestaan namelijk uit
complete rietplaggen, onttrokken uit bestaande
rietvelden. Daardoor is er geen risico op voortijdig
wegspoelen van de kwetsbare rietplantjes en is
het gewas een minder gemakkelijke prooi voor al
te hongerige ganzen. Maar hoe verplaats je twee
meter lange rietplaggen van 1.200 kilo en met
een kluit van 50 centimeter? De uitkomst kwam
van een lokaal baggerbedrijf uit Oosterwolde.
Het bedrijf bouwde een landbouwmachine om
tot rietplagsnijmachine. De machine steekt de
plag uit en zet deze op een ponton, die de plag
naar zijn bestemming brengt. Daar graaft een
kraan een plantgat, waar de plag ingeschoven
wordt. In totaal zijn er op deze manier ongeveer
vierduizend rietplaggen geplant in een 21,4
hectare ondiepe zone.
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Nieuwe bestemming
Om de kersverse ondiepe zones in de randmeren
tegen erosie te beschermen heeft Rijkswaterstaat
damwandplanken gebruikt. Geen nieuwe, maar
bestaande, overbodig geworden exemplaren uit het
gebied ten noordwesten van IJsseloog. Zo heeft
het bouwmateriaal een nieuwe bestemming
gekregen. Wel na een wasbeurt met een speciaal
ontwikkelde damwandwasmachine, want de
damwanden stonden in vervuilde grond. Een
mooi staaltje duurzaamheid!

Karekiet in het riet

‘Met de maatregelen van Rijkswaterstaat in het Ketelmeer en Zwarte Meer is
iedereen blij. Een kwestie van kansen zien en die op de juiste manier met elkaar
verzilveren. Het winnen van de rietplaggen en de geulen die daardoor zijn
ontstaan, hebben voor een nieuwe impuls van de natuur in het water en op het
land gezorgd. Een prachtige oplossing voor Rijkswaterstaat én Staatsbosbeheer,
dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van het gebied. Goede, duurzame
oplossingen vinden en realiseren kost vaak veel tijd vanwege de afstemming met
stakeholders en het verkrijgen van de benodigde vergunningen. Gelukkig was
ons die tijd als aannemer gegund.’
Jeroen Vermeer, regiomanager bij waterbouwbedrijf Van den Herik Sliedrecht
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Ecologische waterkwaliteit langs
de IJssel en de Waal

Ruimte
voor de rivier
én de vis
Langs de IJssel en de Waal is
hard gewerkt aan de
ecologische waterkwaliteit.
Soms zijn daarbij de doelstellingen
van Ruimte voor de Rivier
gekoppeld aan die van de KRW.
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Betere waterkwaliteit
én doorstroming
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ECOLOGISCHE WATERKWALITEIT LANGS
DE IJSSEL EN DE WAAL

Jonge visjes schuilen onder dood hout

Deventer en Hengforderwaarden
Langs de IJssel bij Deventer zijn in het
kader van Ruimte voor de Rivier sinds
2011 zes geulen gegraven, waardoor de
IJssel bij hoogwater beter kan doorstromen.
De geulen, eind 2015 opgeleverd, leiden
tot een verlaging van de waterstand in
de IJssel waardoor de kans op over
stromingen wordt verkleind. Door de
geulen staan de uiterwaarden meer in
contact met de rivier en overstromen al
bij lage hoogwaters de oeverzones en
graslanden van de rivier. Dat is in 2016
voor het eerst gebeurd – in februari en in
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juni. Voor vissen ontstaat in de overstroomde graslanden dan een perfecte
omgeving om te paaien. De jonge vis kan
er schuilen tussen de vegetatie. Zodra het
water weer zakt, trekken de vissen naar
de altijd watervoerende geulen.
Ten noorden van Deventer, bij de Heng

forderwaarden,
heeft Rijkswaterstaat in
2015 en 2016 een extra verbinding met de
IJssel aangelegd. In de oude situatie was
het plassengebied aan één zijde met de
rivier verbonden, waardoor het water

stilstond en bovendien door een
aalscholverkolonie erg vervuild was met
uitwerpselen. Nu de plas zowel aan het
begin als aan het eind met de IJssel is
verbonden, stroomt deze een klein
beetje mee met de IJssel en is de waterkwaliteit veel beter. Soorten die houden
van ondiep stromend water kunnen hier
nu geschikt leefgebied vinden. Omdat de
Hengforderwaarden een bosrijk gebied
is, ligt er veel hout in het water, wat
bijzondere macrofauna aantrekt.

Geen rivier zo mooi als de IJssel wordt wel eens
gezegd. Aan dit Oost-Nederlandse water in het
stroomgebied Rijn is de afgelopen jaren hard
gewerkt. Met verschillende maatregelen heeft
Rijkswaterstaat ervoor gezorgd dat de kwaliteit
van het water omhoog is gegaan en de door
stroming van het gebied is verbeterd. Zo hebben
we in 2016 samen met waterschap Vallei en
Veluwe op verschillende plekken langs de IJssel
kleine nevengeulen – ongeveer vijftien meter
breed en tussen de één en drie kilometer lang –
gegraven. Deze ondiepe geulen stromen langzaam
mee met de rivier en bieden een prachtig leef
gebied voor jonge vis en andere waterbeestjes,
zoals zoetwatermosselen, libellelarven en kokerjuffers. Als aan het eind van de zomer, bij dalende
waterstanden, de geulen grotendeels droog
vallen, is de vis inmiddels groot genoeg om te
kunnen overleven in de hoofdgeul.

Natuurvriendelijke oever
In aanvulling op de kleine geulen heeft
Rijkswaterstaat in 2016 de oevers langs de IJssel
– in totaal elf kilometer – onder handen genomen.
Steen is daarbij vervangen door zand en grind.
Het nieuwe natuurvriendelijke karakter van de
oevers biedt paairuimte aan vissen die hun eitjes
vanwege het slib liever niet in de geulen leggen.
Schelpdieren en insectenlarven kunnen zich
ingraven in de zandbodem. Natuurvriendelijke
oevers en geulen vullen elkaar zo mooi aan en
zorgen er samen voor dat de riviernatuur in en
bij het water weer gevarieerder wordt. Voor een
juiste inpassing in het landschap werkt
Rijkswaterstaat nauw samen met Staatsbosbeheer,
dat als belangrijke grondeigenaar van het gebied
een beheerplan heeft opgesteld. Ook de veiligheid
voor de professionele scheepvaart is een belangrijke factor die meespeelt bij het uitvoeren van de
maatregelen. Om aanzanding in de hoofdgeul te
voorkomen, wordt de afvoer door de nevengeulen
beperkt door duikers. En bij zeer lage waterstanden
stromen de geulen niet meer mee, om te voor
komen dat de waterstand in de hoofdgeul te veel
zou dalen.

WaalSamen
Ook bij de Waal heeft Rijkswaterstaat maatregelen
genomen. Vanuit het project WaalSamen hebben
we daarbij doeleinden van onder andere Ruimte
voor de Rivier gekoppeld aan die van de KRW.
Diverse andere riviergerelateerde beheerproblemen,
zoals de bodemdaling van het zomerbed, pakken
we hier integraal op. Zo hebben we in 2015
samen met Ruimte voor de Rivier ter hoogte van
Ophemert, Dreumel en Wamel het zomerbed
op vernieuwende wijze heringericht met twee
stroomgeulen. Voor de scheiding van deze
stroomgeulen hebben we langsdammen in de
Waal geplaatst: dammen in de binnenbochten van
de Waal die parallel aan de stroomrichting lopen
en daarmee de kribben ter plekke vervangen.
Door de ingreep is er naast een hoofdgeul voor de
scheepvaart een oevergeul ontstaan. Het water
krijgt zo meer ruimte bij hoogwater en kan beter
worden afgevoerd. De langsdammen hebben
openingen waarmee de stroomsnelheid, het water
niveau en het sedimenttransport bij normale en
lage waterstanden kan worden beïnvloed.

Grootschalige monitoring
Maar hoe pakt zo’n innovatieve herinrichting
van het zomerbed nou uit voor de natuur en
bijvoorbeeld de visstand in de Waal? Naar dit
aspect en tal van andere aspecten – zoals
techniek, beleving, kosten en baten, beheer
en onderhoud – is Rijkswaterstaat direct na
oplevering een grootschalige monitoring gestart
van minimaal drie jaar. In dit monitoringsproject
werken we samen met maar liefst zeven andere
kennispartijen, waaronder drie universiteiten
(Delft, Nijmegen en Wageningen), twee hengelsportorganisaties en BLN-Koninklijke Schuttevaer,
de belangenvereniging voor de binnenvaart.
Ook is er een samenwerking met het programma
RiverCare, waardoor twee promovendi en een
postdoc aan dit monitoringsproject kunnen
meedoen.
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ECOLOGISCHE WATERKWALITEIT LANGS
DE IJSSEL EN DE WAAL

Integrale doelstellingen in balans
Voor het effect van de herinrichting met langsdammen op de ecologische waterkwaliteit, zijn
de metingen nog volop bezig. Toch is er al goed
nieuws te melden: er zijn larven van de rivierprik
gevonden. Dit betekent dat deze vissoort in de
oevergeul zijn weg heeft gevonden. Nu is het nog
zaak om de volwassen vissen goed in beeld te
krijgen. De zalm bijvoorbeeld: zwemt deze door
de hoofdgeul of kiest hij voor de oevergeul?
Een lastige klus, omdat er een harde stroming in

beide geulen van de Waal is. Uiteindelijk gaat het
erom dat er binnen de gemiddelde stroming
genoeg variatie in stroomsnelheid en in vis
soorten is en de ecologische waterkwaliteit een
nieuwe impuls krijgt. Ook is het belangrijk dat
andere integrale doelstellingen – zoals hoog
waterveiligheid, de beleving van de mens, het
stoppen van de bodemdaling en laagwaterdaling,
maar ook veilig en vlot scheepvaartverkeer –
voldoende aandacht krijgen.

‘Heel bijzonder om mee te werken aan het
monitoringsproject van WaalSamen. Het is grootschalig
en ingestoken op samenwerking. Zelf onderzoek ik drie jaar
lang hoe gebruikers van de Waal – bewoners, sportvissers,
recreatievaarders en beroepsschippers – de langsdammen
beleven. Wat mij opvalt, is dat iedere groep andere
prioriteiten heeft. Bewoners bijvoorbeeld hechten enorm
aan waterveiligheid, terwijl sportvissers bezorgd zijn om het
verdwijnen van de kribben. Beroepsschippers maken zich
vooral zorgen over de gevolgen voor reistijd en
vaarveiligheid. De sportvissers hebben een hele actieve rol
gekregen in onze monitoring: ze geven hun visvangsten aan
ons door en leveren zo een waardevolle bijdrage aan ons
onderzoek naar de visstand.’
Laura Verbrugge, postdoc Radboud Universiteit
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Heesseltsche uiterwaarden
Ook bij de Heesseltsche uiterwaarden langs de Waal worden maatregelen
genomen, waarbij natuurontwikkeling en rivierverruiming prima samengaan.
Na ruim twintig jaar plannen maken en afstemmen met de omgeving, heeft
Rijkswaterstaat in november 2016 het officiële startsein gegeven. De herinrichting van de Heesseltsche Uiterwaarden moet zorgen voor een verbetering
van de ecologische kwaliteit én voor een betere hoogwaterbescherming van
het gebied achter de dijken. Rijkswaterstaat gaat hiervoor extra geulen aanleggen en delen van de uiterwaarden verlagen. Ook flauwe hellingen en
natuurlijke oevers maken deel uit van het plan. De herinrichting – die in 2019
klaar moet zijn – zorgt ook voor hoog- en laagdynamische natuur: dicht bij de
rivier komen hoogdynamische geulen en achter de zomerkade laagdynamische
moerassen en agrarisch natuurbeheer. Schrale graslanden, rivierduinen
rondom de geulen, besloten moerassen en zachthout ooibossen geven de
flora en fauna weer een nieuwe impuls.
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3	 Uitvoering en beheersing
van het KRW-programma

Onderwatervegetatie
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In dit hoofdstuk leest u wat Rijkswaterstaat
vanuit de KRW aan de verbetering van ecolo
gische waterkwaliteit doet, wat de planning is
en hoe we hierover verantwoording afleggen.
Daarnaast gaan we in op wat de voortgang van
de uitvoering is. Tot slot vindt u het antwoord
op de vraag: hoe gaan we om met duurzame
ontwikkeling en kwaliteitsborging?

3.1		 Wat doet het KRWprogramma aan de
verbetering van de
ecologische waterkwaliteit?
Als beheerder van de rijkswateren stelt
Rijkswaterstaat een maatregelenprogramma voor
ecologisch herstel op en voert dit uit. Dit omvat
gebiedsgerichte inrichtingsmaatregelen en
beheer-, onderhouds- en onderzoeksmaatregelen.
Deze maatregelen hebben we per regio opgenomen
in bijlage 2. Bijlage 3 beschrijft de criteria op basis
waarvan de maatregelen zijn geselecteerd.
Ecologisch belang en tijdpad zijn daarbij de
uitgangspunten.
In 2008 heeft het directoraat-generaal Ruimte en
Water (DGRW) van IenM aan Rijkswaterstaat de
opdracht gegeven om met het KRW-programma
aan de slag te gaan. Voor Rijkswaterstaat was dat
het startsein om met de eerste tranche maatregelen te beginnen. Het KRW-programma bevat in
totaal ongeveer zeshonderd maatregelen: 302 in
de eerste tranche en 234 in de tweede tranche.
De lijst voor de derde tranche omvat nu nog circa
40 maatregelen, deze lijst wordt nog geactualiseerd
voor het eind van 2018. Opdracht voor de tweede
tranche (looptijd van 2016 tot en met 2021) en
voor het actualiseren van de derde tranche
(uitvoering van 2022 tot en met 2027) kwam in
april 2015.

Beheer- en ontwikkelplan voor de
rijkswateren (BPRW) 2016-2021 vastgesteld
De verkenning van de tweede tranche heeft geleid
tot wijzigingen in het maatregelpakket en
verbeterde ramingen. Bovendien zijn de onderzoeksmaatregelen nader geconcretiseerd.
De minister heeft conform de spelregels van het
MIRT een MIRT2-besluit genomen voor de
aanlegmaatregelen van de tweede tranche.
Het maatregelenpakket van de tweede tranche is
daarmee definitief. Met de vaststelling van het
BPRW 2016-2021 is tevens het maatregelenpakket
vastgesteld. De toestand van waterlichamen en de
maatregelen van de tweede tranche zijn beschreven
in de factsheets bij de stroomgebiedbeheerplannen
voor de periode 2016-2021 die te vinden zijn in het
waterkwaliteitsportaal.

3.2 Duurzaamheid
Bij de uitvoering van de maatregelen geeft
Rijkswaterstaat invulling aan duurzaamheid.
Dat is een onderdeel van onze opdracht. Het
KRW-programma is een van de tien voorlopers
van MIRT-projecten op het gebied van duurzaamheid. Voorloperprojecten zijn leerzaam, omdat
ze al veel doen aan duurzaamheid. Het verbeteren
van de ecologische waterkwaliteit sluit goed aan
bij duurzame doelen als integraal en duurzaam
waterbeheer. Bij de uitvoering van maatregelen
benut Rijkswaterstaat zo veel mogelijk duurzame
kansen, zoals besparing op energie en grondstoffen. We willen aansluiten bij alle duurzaamheidsthema’s van Rijkswaterstaat.

Uitleg MIRT
MIRT staat voor het Meerjarenprogramma Infrastructuur,
Ruimte en Transport. Het MIRT kent de volgende
beslissingsmomenten:
• MIRT 1: Startbeslissing
• MIRT 2: Voorkeursbeslissing
• MIRT 3: Projectbeslissing
• MIRT 4: Opleveringsbeslissing
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3.3		 Wanneer voeren we de KRW-maatregelen uit?

Figuur 1: realisering KRW-opgave in de
rijkswateren, planning op hoofdlijnen
met belangrijke mijlpalen
ROO: Regionaal Organisatie
Onderdeel van RWS
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Het KRW-programma loopt van 2010 tot 2027.
Rijkswaterstaat past in de uitvoering een fasering
toe van drie zesjarige perioden ofwel tranches.
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De planning op hoofdlijnen met belangrijke
mijlpalen is weergegeven in de bovenstaande
figuur.

3.4		 Sturing en verantwoording

3.5		 Voortgang van de uitvoering

Rijkswaterstaat voert de werkzaamheden uit in
opdracht van DGRW. Hoe we dit georganiseerd
hebben, staat in de figuur hieronder.
De KRW-jaarrapportages geven DGRW op
maatregelenniveau inzicht in de voortgang van
het totale KRW-programma.

Afronding eerste tranche
De eerste tranche wordt formeel afgesloten in
2017 (oplevering en decharge). Aan het eind van
2016 waren 292 maatregelen van de in totaal 302
maatregelen uit de eerste tranche gerealiseerd.
Het merendeel daarvan (96 procent) was in 2015
gereed. In 2016 zijn nog twee maatregelen
afgerond: Van Beuningengemaal en
Klompenwaard.

In aanvulling daarop rapporteert Rijkswaterstaat
intern drie keer per jaar aan het directoraatgeneraal RWS (DG RWS) over de voortgang van
maatregelen op projectniveau; met financiering
uit het Deltafonds artikel 7 en de aanlegprojecten
met een KRW-nevendoel. Deze rapportage
bespreken we met DGRW.

Tien maatregelen waren eind 2016 niet afgerond,
daar gaan we als volgt mee om:
In 2017 worden vier maatregelen uit de eerste
tranche afgerond: Polder Stededijk, het
Kolffgemaal, IJssel en de Kleine Sluis bij IJmuiden.
De resterende zes maatregelen lopen nog door
tot na 2017 en worden meegenomen in de tweede
tranche.
Bijlage 1 omvat een overzicht van de eerste
tranche maatregelen, die eind 2015 nog niet
waren afgerond.

Figuur 2: Opdrachten DG RWS aan
ROO’s voor uitvoering van het
KRW-maatregelenpakket

DG RWS

HID WVL

c-HID KRW

HID NN

HID ON

HID MN

HID WNN

HID WNZ

HID ZN

HID Z&D

Landelijk Team KRW
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Opstart tweede tranche
In 2016 is gestart met de uitvoering van de tweede
tranche. In totaal gaat het om 234 maatregelen.
Bij 37 maatregelen gaat het om vispassages tussen
rijkswateren en water in beheer bij een waterschap. In overleg met die waterschappen is
afgesproken dat zij de maatregelen uitvoeren
en het toekomstig beheer ervan op zich nemen.
Rijkswaterstaat draagt bij in de kosten.
Figuur 3: Aantallen
KRW-maatregelen per soort

8
37

Figuur 3 geeft aan welk type en hoeveel maat
regelen in de tweede tranche genomen worden.
De maatregelen geulen, natuurvriendelijke oever
(NVO), wetland, inrichting overig, sanering en
vispassage bevatten werkzaamheden die onder
regie van Rijkswaterstaat in het veld plaatsvinden.

Geulen

40

Natuurvriendelijke oever

17
19

28

12

Wetland
Inrichting overig
Sanering
Onderzoek
Beheer

3
70

Vispassage Rijk-Regio
Vispassage

Uitleg bij de maatregelsoorten
Geulen
Betreft de aanleg van meestromende nevengeulen en nietmeestromende nevengeulen (strangen). Verdieping onder water
– in het rivierengebied – waar vissen en planten van profiteren.
Natuurvriendelijke oever (NVO)
Natuurvriendelijke oever door onder meer de verharding weg
te nemen. Deze maatregel komt voor langs de rivieren en in de
grote meren.
Wetland
Het verlagen van de uiterwaarden of het aanleggen van een
gebied dat door het getij onder en boven water komt te staan.
Het ontstaan van verschillende stroomsnelheden en water
standen binnen het waterlichaam komt de biodiversiteit ten
goede. Deze maatregel komt voor in het rivierengebied, in het
estuarium en langs de kust.
Inrichting overig
Alle overige inrichtingsmaatregelen: onder meer rivierhout en
herstel zeegras. Maatregelen
die in samenhang met Natura

2000 worden uitgevoerd en de maatregel Flakkeese spuisluis
vallen onder deze categorie.
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Sanering
Maatregelen om de waterbodem te ontdoen van schadelijke
stoffen, bijvoorbeeld door het verwijderen van vervuild slib.
Onderzoek

Inzicht krijgen in de toestand van het watersysteem
gericht op
de waterkwaliteit en maatregelen om toekomstige aanleg

maatregelen
te verkennen.
Beheer
Taken die Rijkswaterstaat uitvoert in het kader van het
reguliere beheer van zijn watersystemen. Voorbeelden zijn:
visvriendelijk sluis en stuwbeheer, duurzame visserij en
ophaalregeling zwerfvuil.
Vispassage Rijk-Regio
waarbij de

Dit zijn de zogenoemde Rijk-Regiovispassages,
waterschappen zorgen voor het vispasseerbaar maken van
sluizen, stuwen en gemalen (objecten), die grenzen aan de
rijkswateren.
Vispassage
Vispasseerbaar maken van sluizen, stuwen en gemalen (objecten).

100%

Figuur 4: Status maatregelen
van de tweede tranche per soort,
31 december 2016
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De beheermaatregelen zijn erop gericht om de
bestaande infrastructuur zodanig te gebruiken dat
de waterkwaliteit blijvend verbetert. Denk aan de
aangepaste sluisbediening om de vispasseerbaarheid te bevorderen. Een totaaloverzicht van alle
maatregelen uit de tweede tranche is opgenomen
in bijlage 2.
Actualisering derde tranche
Voor de actualisering van de derde tranche
maatregelen, stelt Rijkswaterstaat een plan van
aanpak op. De inhoud en de timing hiervan
stemmen we af op de gebiedsprocessen voor de
stroomgebiedbeheerplannen (2022-2027).
Daarnaast bekijken we de mogelijkheden om de
KRW en Natura 2000 op programmaniveau verder
in elkaar te schuiven.
Het is niet eenvoudig aan te tonen dat een
individuele maatregel zoals een vispassage een
verbetering in de ecologische waterkwaliteit
oplevert. Wel mogen we aannemen dat de
verbetering van de ecologische waterkwaliteit die
inderdaad wordt waargenomen, tot stand komt
door het uitvoeren van de verschillende maat
regelen binnen de stroomgebieden (bron: BPRW
2016-2021, pagina 74). De uiteindelijke KRWmaatlatscore is afhankelijk van veel andere
invloeden. Bijvoorbeeld afvoer uit het buitenland,
uitspoeling landbouwgronden en gewas
beschermingsmiddelen, calamiteiten en

m3

km

ha

km

Sanering

NVO

Wetland

Geul

klimaatverandering. Door maatregelen voor het
herstellen van overgangen en leefgebieden in het
hoofdwatersysteem uit te voeren, beïnvloeden we
de natuurlijke inrichting. We realiseren daarmee
een belangrijke randvoorwaarde voor een goede
ecologische toestand van het water.

i

Om inzicht te geven in de voortgang op een
niveau tussen het aantal uitgevoerde maatregelen
en de verbetering van de ecologische water
kwaliteit van een waterlichaam worden nieuwe
indicatoren ontwikkeld. Hiermee komen we
tegemoet aan de behoefte van de Tweede Kamer
en de Algemene Rekenkamer. Zij willen meer
inzicht in de mate waarin het KRW-programma
invulling geeft aan de verplichting om sterk
veranderde waterlichamen zo natuurlijk mogelijk
te maken. Deze indicatoren geven bovendien
zicht op de ruimte die er nog is voor extra
maatregelen. Daarom dragen deze indicatoren
ook bij aan de voorbereiding van de actualisering
van de derde tranchemaatregelen. Als voorbeeld
wordt de indicator voor beekmondingen Maas in
bovenstaande figuur weergegeven.
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De kaart laat op projectniveau zien waar we
maatregelen samengebundeld in projecten uitvoeren
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3.7 Kwaliteitsborging

Beekmondingen Maas
Totaal aantal beekmondingen

100%

64

Beekmondingen die al ecologisch op
orde waren voor 2010

0%

0

Hersteld in Verbeterprogramma
2010-2015

31%

20

Te herstellen in Verbeterprogramma
2016-2021

59%

38

Herstel niet mogelijk, of herstel levert
marginale bijdrage aan KRW-doelen

9%

6

Voorlopig gepland in
Verbeterprogramma 2022-2027

0%

0

Resterend

0%

0

Ook voor andere gebieden en maatregelen
werkt Rijkswaterstaat in de komende periode een
dergelijke indicator uit.
Voor de geulen Zuid-Nederland in de derde
tranche wordt een versnelde verkenning uitgevoerd.
We houden er rekening mee dat de gemiddelde
doorlooptijd van grote inrichtingsmaatregelen
langer is dan de doorlooptijd van een tranche, onder
andere vanwege de grondverwervingsprocedures.
RWS Zuid-Nederland doet voorbereidend werk
voor een MIRT2-beslissing voor de derde tranche
van maatregelen langs de Maas.

3.6 Financiële voortgang
De totaal beschikbare middelen bedragen
€ 851 miljoen. Voor de eerste tranche is in totaal
€ 282 miljoen beschikbaar, voor de tweede en
derde tranche € 569 miljoen. De actualisering van
maatregelen in de derde tranche wordt gefinancierd uit het beschikbare budget van de tweede
tranche. Bijlage 4 geeft een toelichting op de
financieringsbronnen.

RWS hanteert een kwaliteitsborgingssysteem (met
een voortoets) dat ervoor zorgt dat de besluiten
inclusief onderliggende rapporten voldoen aan de
wet- en regelgeving en aan aanvullende RWSrichtlijnen en kaders. Het systeem borgt dat de
stukken juridisch houdbaar zijn. Het RWS-bestuur
heeft de voortoets verplicht gesteld. We toetsen
hiermee de inhoudelijke kwaliteit van documenten
die kritisch zijn voor de MIRT-besluitvorming.
Het gaat om een kwalitatieve beoordeling van de
opgeleverde rapporten door inhoudelijke en
juridische experts van Rijkswaterstaat.
In 2016 zijn de volgende KRW-MIRT3-toetsen
afgerond:
• de Groene oevers - Nassaukade;
•	 maatregel Gors van de Lickebaert Stormpolder
(O&U tweede tranche);
• Nieuwe Maas Mallegatspark;
• Nieuwe Maas Nassauhaven.

3.8 Ontwikkeling
van het programma
Het programma KRW is voortdurend in ontwikkeling: we spelen in op kansen, verbeteren de
kwaliteit en innoveren. Hieronder lichten we een
paar ontwikkelingen eruit.

Intakebesluit
Het RWS-bestuur heeft in oktober 2015 besloten
voor alle nieuwe programma’s een intakebesluit
te nemen. Doel: verdere professionalisering van
het programmamanagement binnen RWS.
Het KRW-programma is het eerste programma
waarvoor een dergelijk besluit is genomen.

Uitgaven 2016

Waterkwaliteitsportaal vervangt de Paustabel

In totaal is er in 2016 € 28,8 miljoen uitgegeven
voor het realiseren van de KRW-maatregelen.
Voor het uitvoeren van de eerste tranchemaat
regelen is in totaal € 21,2 miljoen uitgegeven en
€ 7,6 miljoen voor het voorbereiden en uitvoeren
van de tweede tranchemaatregelen.

Bij de overgang naar de tweede tranche is
Rijkswaterstaat overgestapt van de Paustabel,
met daarin (voorheen) de voortgang van de
maatregelen, naar het Waterkwaliteitsportaal.
Het voordeel hiervan is dat er een directe
koppeling is tussen de stroomgebiedbeheer
plannen en het BPRW. Na de opdrachtverstrekking
tweede tranche is er een controle uitgevoerd, om
de opdracht naadloos aan te laten sluiten bij het
Waterkwaliteitsportaal.
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Samenwerking met derden

KRW-kennisbijeenkomsten

De combinatie van de KRW-opgave met opgaven
van partners zoals provincies, waterschappen,
gemeenten en natuurbeschermingsorganisaties
biedt vaak kansen om meerwaarde te bereiken en/
of een efficiëntere realisatie voor elkaar te krijgen
door een gezamenlijke, gebiedsgerichte
benadering.

In 2016 hebben er twee KRW-kennisbijeenkomsten
plaatsgevonden als onderdeel van een reeks.
Eén bijeenkomst stond in het teken van de relatie
tussen inrichting en beheer en trok een breed
publiek van KRW-geïnteresseerden binnen RWS.
De andere kennismiddag richtte zich specifiek op
integrale projectmanagementteams (IPM-teams)
en gaf hen de gelegenheid te ‘leren van elkaar,
gerelateerd aan projectrollen binnen projecten’.

Zo is voor de realisatie van vispassages Rijk-Regio
(cofinanciering) in de tweede tranche de
samenwerking tussen de Waterschappen en
Rijkswaterstaat geoptimaliseerd. Voor deze
maatregelen heeft Rijkswaterstaat nu uitsluitend
de verplichting tot cofinanciering. Samen met de
waterschappen is in 2015 een modelovereenkomst
ontwikkeld. Deze is in 2016 veelvuldig toegepast.
Onder meer voor twee vispassages op Texel, de
vispassage in de IJssel bij Doesburg en bij dertien
vispassages Rijk-Regio in het beheergebied van
RWS Midden-Nederland.
Eind 2016 is de landelijke samenwerkingsovereenkomst tussen Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer
ondertekend. Uitwerking hiervan is bijvoorbeeld
de projectspecifieke samenwerkingsovereenkomst ‘herinrichting van de Loenensche
Buitenpolder’. RWS Oost-Nederland,
Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland
werken hierin samen.
Ook voor het uiterwaardenproject WamelDreumel-Heerewaarden hebben RWS,
Staatsbosbeheer en de provincie Gelderland het
voornemen samen te werken. Naast project
specifieke samenwerking vindt er kennis
uitwisseling plaats via kennisbijeenkomsten.

Meer inheemse
en jonge vissen

50.000 glasaaltjes
door vispassage in één nacht
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In 2017 vindt een bijeenkomst plaats met als
onderwerp ‘Eco-engineering voor duurzaam
waterbeheer’. Een volgende kennisbijeenkomst
zal gaan over de vraag: ‘Hoe zet je ecologische
waterkwaliteit met waterpartners samen op de
kaart?’. De intentie is om dit samen met het
waternetwerk Water Ontmoet Water (WoW) te
organiseren. Vervolgens vindt er als follow-up van
de bijeenkomst in 2016 weer een bijeenkomst
plaats om ervaringen uit te wisselen met
IPM-teams. Tot slot programmeren wij eind 2017
een bijeenkomst met experts binnen de water
wereld over de relatie tussen output en outcome
van KRW-maatregelen.

Communicatie
De communicatiestrategie voor het KRWprogramma is in 2016 afgerond en vastgesteld.
Met het communicatieprogramma Ons Water zijn
nieuwe afspraken gemaakt om uitvoering te
geven aan de nieuwe strategie, vooral rond online
communicatie. Met communicatiemensen in de
regio is in een workshop besproken hoe wij elkaar
kunnen versterken in een gezamenlijke aanpak.
Bij de inzet van de totale middelenmix besteden
we veel aandacht aan de goede en mooie
KRW-verhalen (storytelling) en de juiste/gerichte
inzet van middelen toegespitst op doelgroepen.

Stuwcomplex in de Lek bij Hagestein

Deze journalistiek vormgegeven jaarrapportage is
daar een uitvloeisel van. Er is contact gelegd met
het aanpalende programma Duurzame
Leefomgeving. Dit resulteerde erin dat we tijdens
de RWS-netwerkbijeenkomst ‘Leiders voor
Duurzaamheid’ een workshop Ecologische
Waterkwaliteit konden invullen. Het Landelijk
Team KRW houdt alle communicatieacties bij in
een KRW-communicatiekalender en coördineert
deze in het communicatie-scrumoverleg.
De aandacht gaat daarbij onder meer uit naar
de ‘Week van ons Water’ – met het thema
waterkwaliteit, voorjaar 2017.

Koel- en
proceswater

Visgeleiding
bij stuwen en sluizen
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Vismigratiemaatregelen
Afsluitdijk en Haringvlietsluizen

Ruim baan
voor paaien en
opgroeien
De Afsluitdijk vormt een barrière
voor trekvissen. Dat geldt ook
voor de Haringvlietsluizen. In beide
gevallen neemt Rijkswaterstaat
maatregelen om de vismigratie
tussen de zoute zee en de zoete
binnenwateren te verbeteren.
Ook zijn er compenserende
maatregelen om de zoetwater
kwaliteit op peil te houden voor
drinkwaterconsumptie en de
landbouw.
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Brakwatergebied:
signaleringssysteem
voor vissen
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VISMIGRATIEMAATREGELEN
AFSLUITDIJK EN HARINGVLIETSLUIZEN

Ons land is rijk aan waterkeringen. Voor de
bescherming tegen hoogwater een zegen, maar
voor de ecologische waterkwaliteit een vloek.
Zout en zoet water zijn gescheiden, waardoor
trekvissen niet goed vanuit de buitenwateren de
binnenwateren kunnen bereiken en vice versa.
Voor het paaien en opgroeien van jonge trekvis is
dit wel nodig. Het gevolg: verschraling van de
trekvissoorten en andere waterdiertjes en
daardoor ook een daling van de ecologische
waterkwaliteit.

Visvriendelijk sluisbeheer

i

Bij de Afsluitdijk is Rijkswaterstaat in 2015 en 2016
aan de slag gegaan met diverse maatregelen.
Hierbij hebben we bestaande en nieuwe openingen
in de dijk slim gecombineerd. We maken bijvoorbeeld gebruik van de bestaande schutsluizen om
vissen door te laten. Speciaal voor de vissen zetten
we ’s nachts de sluizen open, waardoor er jaarlijks
maar liefst 160 miljoen extra vissen naar binnen
kunnen komen. Van de 25 spuisluizen openen we
er tien een kwartiertje eerder. Hierdoor komen er
ongeveer 185 miljoen vissen per jaar naar binnen.
Het zoute water dat met dit visvriendelijke
sluisbeheer meekomt, moet worden afgevoerd.
Daarom hebben we zoutwaterafvoersystemen
geïnstalleerd. Zo blijft de zoetwaterkwaliteit
goed voor landbouwdoeleinden én drinkwaterconsumptie. De zoutwaterafvoer werkt als volgt:
bij Den Oever en Kornwerderzand hebben we een
lange buis aangelegd vanaf de diepe kuilen waarin
het zoute water zich verzamelt. Deze buis gaat
door de dijk naar de Voorhavens aan de
Waddenzeekant. Zodra het water op het
IJsselmeer hoog staat, drukt dit het zoute water
door lange buizen terug naar de Waddenzee.

Permanente doorgangen
Daarnaast heeft Rijkswaterstaat in 2015 een nieuwe
opening in de Afsluitdijk gemaakt. Bij Den Oever,
de Noord-Hollandse zijde van de Afsluitdijk,
hebben we een vispassage aangelegd voor kleine
vissoorten. Dit is een permanente verbinding
die zorgt voor zoet water richting de zoute
Voorhaven. Dit werkt als een lokstroom voor
vis, die tegen de stroom in door de dijk zwemt.
Bij monitoring in het voorjaar van 2016 is
gebleken dat er op het hoogtepunt van de trek
zo’n vijftigduizend glasaaltjes in één nacht door
de vispassage zwemmen. Bij Kornwerderzand,
aan de Friese kant van de Afsluitdijk, staat een vismigratierivier gepland. Dit is een kilometerslang
ecoduct waarin trekvissen geleidelijk kunnen
wennen aan de overgang tussen zout en zoet
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water. Initiatiefnemer van de vismigratierivier is
De Nieuwe Afsluitdijk (DNA), een samenwerkingsverband van de provincies Noord-Holland en
Friesland en de gemeenten Hollands Kroon,
Súdwest-Fryslân en Harlingen. Rijkswaterstaat en
DNA hebben hiervoor in 2016 een samenwerkings
overeenkomst gesloten. Rijkswaterstaat legt de
doorgang door de Afsluitdijk aan en DNA zorgt
voor de voor- en achtertuin in de Waddenzee en
het IJsselmeer. Dit totaalpakket aan maatregelen
zorgt ervoor dat de verschillende vissoorten die
massaal liggen te wachten voor de dijk, weer ruim
baan krijgen.

Kierbesluit Haringvliet
De vissen in het Haringvliet – de monding van
de rivieren Rijn en Maas – kampen met een
vergelijkbaar probleem als die bij de Afsluitdijk.
Door de harde scheiding tussen zout en zoet water
als gevolg van de Deltawerken, hebben trekvissen
grote moeite om vanuit de Noordzee het
Haringvliet in te komen. Daardoor zijn de populaties
van onder andere zalm, zeeforel, elft, fint en
andere trekvissoorten sterk afgenomen. Om hier
iets aan te doen, is in 2000 het Kierbesluit genomen.
Dit betekent dat de Haringvlietsluizen vanaf 2018
op een kier worden gezet. De sluizen gaan open
als de waterstand op het Haringvliet lager is dan
op zee. Op die manier kunnen trekvissen zoals
zalm en zeeforel de sluizen passeren richting hun
paaigebieden, die stroomopwaarts liggen.

Brakwatergebied
Het openzetten van de sluizen zorgt er ook voor
dat zout water binnen kan stromen, waardoor het
westelijk deel van het Haringvliet gaat verzilten.
Er komt een overgangsgebied tussen zoet en zout
water. Zo ontstaat er een natuurlijker situatie,
waar veel vissen baat bij hebben. Zoetwatervissen,
zoals snoekbaars, kunnen nu ongewild met het
zoete water mee naar zee spoelen. Het brakwatergebied dat ontstaat, fungeert als een signaleringssysteem voor deze vissen. Het waarschuwt hen
dat ze van het ene water naar het andere water
overgaan. Zo kunnen ze op tijd terugkeren naar
het zoete water.

Compenserende maatregelen
Maar deze verzilting van het Haringvliet kan
ook gevolgen hebben voor de kwaliteit van het
drinkwater en het water voor de landbouw.
Daarom hebben Rijkswaterstaat, Waterbedrijf
Evides en waterschap Hollandse Delta de handen
ineengeslagen om de zoetwatervoorziening met
compenserende maatregelen te behouden.

Snoek

Per eiland zijn er projecten gestart. Bestaande
waterinlaten zijn verplaatst, nieuwe waterinlaten
zijn aangelegd en zoetwatertrajecten zijn
verlengd. Al met al zijn er forse aanpassingen
geweest in de zoetwatertracés. Een pittige klus,
waarbij de samenwerkende partijen 35 tot 40
hectare grond moesten zien te verwerven.
In september 2018 is de officiële oplevering van
de nieuwe zoetwatertracés. Voorafgaand daaraan
is er dan al een half jaar proefgedraaid om te
kijken of de watersystemen goed functioneren
en de zoetwaterkwaliteit met de aanleg van de
nieuwe tracés goed op peil blijft. Zekerheid boven
alles, zo redeneert het projectteam.

Kosten noch moeite

goed op orde te houden, zijn kosten noch moeite
gespaard. In eerste instantie was er grote weerstand onder de lokale bevolking: er was angst voor
hoogwater en bezorgdheid om slecht drink- en
landbouwwater. Maar Rijkswaterstaat, het waterschap en het drinkwaterbedrijf hebben samen
met de betrokken boeren een plan gemaakt voor
compenserende maatregelen. Dit heeft ook het
proces van grondverwerving vergemakkelijkt.
Met alle vijftig boeren en zonder één enkele
onteigening kwam er overeenstemming. Ook de
samenwerking tussen de drie partijen is uitstekend
verlopen. Rijkswaterstaat, het waterschap en het
drinkwaterbedrijf bleven ieder bij hun leest en
hebben goed en snel samengewerkt op punten
waar hun vakgebieden elkaar raakten.

Het bijzondere aan het Haringvlietproject is dat
de oorspronkelijke maatregel – de sluizen van de
Haringvliet op een kier zetten – civieltechnisch
slechts een kleine ingreep is. Het gaat immers om
een veranderde functionaliteit van een bestaande
waterkering. De compenserende maatregelen
als gevolg van deze ingreep zijn echter van een
behoorlijke omvang. Om de zoetwaterbalans
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Vijfsluizerhaven: een uniek
brakwatergetijdengebied

Wachten
op de eerste
zeehond
De Vijfsluizerhaven in Schiedam
is dankzij eendrachtige
samenwerking van Rijkswaterstaat,
de gemeente Schiedam en
ondernemersvereniging Vijfsluizen
omgetoverd tot een bijzonder
brakwatergetijdengebied.
Het resultaat: een prachtig
natuurgebied met bijzondere
flora en fauna.
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Getijdenwerking
verdween bijna helemaal
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VIJFSLUIZERHAVEN: EEN UNIEK
BRAKWATERGETIJDENGEBIED

‘Voor de gemeente Schiedam is de
Vijfsluizerhaven een uniek natuurgebied. Het
voelt alsof je terug gaat in de tijd: je ziet hoe de
oevers er hier in de regio vroeger uitzagen met
hun gorzen en slikken. Ik vind het ook prachtig
dat de natuur zo snel na afronding van het project
weer terugveert naar de oorspronkelijke
ecologische situatie. Voor Schiedam is de
Vijfsluizerhaven dan ook een enorme aanwinst,
waar we ongelofelijk blij mee zijn.’
Hans de Kruijf, stadsecoloog gemeente Schiedam

Zeeasters en steltloper
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Van oudsher is de Schiedamse Vijfsluizerhaven
altijd al een brakwatergetijdengebied geweest.
Bij een brakwatergetijdengebied hebben eb en
vloed invloed op de waterstand. Het water is
brak, omdat het in verbinding staat met de zee.
Tijdens de bouw van de Beneluxtunnel is de
Vijfsluizerhaven echter met een dam afgesloten
van de Nieuwe Maas. Het gevolg: de getijden
werking verdween bijna helemaal en de waterkwaliteit van de vijf hectare grote haven nam
zienderogen af. Ook de bijzondere flora en fauna
die van nature voorkomt in brakwatergetijden
gebieden was verdwenen. Reden genoeg voor
Rijkswaterstaat om de Vijfsluizerhaven als
KRW-project op te pakken.

Diepe geul
In 2014 was het zover en werd na jarenlange
voorbereidingen het startsein gegeven voor de
omvorming van de Vijfsluizerhaven. De plannen
zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking
met de gemeente Schiedam en ondernemings
vereniging Vijfsluizen. Tijdens de werkzaamheden
is de dam die de haven afsloot van de Nieuwe
Maas verwijderd. In het midden is een diepere
geul gegraven. Ook is de toegang naar de haven
verbreed en zijn er aan de westkant van de haven
natuurvriendelijke oevers aangelegd. Tot slot is de
fietsverbinding naar de Beneluxtunnel, die over
de dam liep, verlegd naar de dienstweg van
Rijkswaterstaat.

Recreatie
Wat de Vijfsluizerhaven ook uniek maakt, is dat
het gebied inmiddels druk wordt gebruikt voor
allerlei recreatieactiviteiten. Zo gebruiken de
werknemers van het nabijgelegen bedrijven
terrein het natuurgebied als wandelplek tijdens
hun lunchpauze. De gemeente Schiedam
organiseert regelmatig rondleidingen voor
schoolklassen. De kinderen trekken onder
begeleiding van de stadsecoloog het gebied in
en gaan op zoek naar planten, vissen en andere
diertjes. Ook Rijkswaterstaat organiseert diverse
activiteiten. Zo heeft er op 4 mei 2016 – tijdens
de Week van het Water – een waterwandeling
plaatsgevonden. En op 24 juni hebben we een
grote schoonmaakactie georganiseerd. Van het
verzamelde plastic is bovendien een prototype
van een drijvend eiland gemaakt, dat in
september 2016 tijdens de Wereldhavendagen
in de Rotterdamse Rijnhaven heeft gelegen.
Samen maken we de Vijfsluizerhaven steeds weer
een stukje mooier.

Zeeasters en steltlopers
Het resultaat mag er wezen! Nog voor de officiële
opening in januari 2015 hebben we bijvoorbeeld
de zeeaster alweer in het gebied gesignaleerd.
Dit plantje – dat van zout water houdt – bloeit
prachtig en is een onmisbare voedselplant voor
allerlei insecten: van motten en vliegen tot kevers
en bijen. Bijzonder is ook dat er in de haven weer
platvis wordt gevangen. Ook dat is al jaren niet
meer voorgekomen. Daarnaast zijn de eerste
steltlopers en krabbetjes gesignaleerd en is er
in 2016 een groep van zo’n vijftien krakeenden
– een vrij schuwe eendensoort – neergestreken
in het gebied. De natuur herstelt zich dus en dat
is veelbelovend. Het is – kortom – wachten tot
de eerste zeehond zich weer meldt in de haven.
En dat is iets om naar uit te kijken!
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Innovatief pilotproject Rivierhout

Dood hout
als bron
van leven
Rivierhout helpt om de ecologische
balans in onze wateren te herstellen.
Dat blijkt uit het innovatieve pilot
project dat Rijkswaterstaat in 2014
is gestart. Bij een inventarisatie in
2016 zijn elf nieuwe soorten ontdekt.
Zo dook de – sinds 1875 verdwenen –
kokerjuffer op in de Nederrijn-Lek.
Na tientallen exemplaren in
gestuwde rivieren, zijn nu ook de
eerste dode bomen in vrij-
afstromende rivieren geplaatst.
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INNOVATIEF PILOTPROJECT RIVIERHOUT

Rijkswaterstaat heeft er decennialang aan
gewerkt om onze rivieren te temmen, zodat
burgers veilig achter de dijken kunnen wonen
en scheepvaart onbelemmerd het water kan
doorkruisen. Al langer is bekend dat inheemse
vissen en waterdiertjes minder wel varen bij
de huidige inrichting van onze wateren.
Rijkswaterstaat voert allerlei projecten uit om
hier verandering in te brengen. Veelal als
maatregel binnen de KRW. Opdracht: verbeter het
water maximaal, zonder dat het zijn bestaande
functies verliest.

Missend puzzelstukje
Toch leek er een puzzelstukje te missen. Want
ondanks alle maatregelen, zoals nevengeulen
en natuurvriendelijke oevers, keerden de
oorspronkelijke rivierbewoners niet terug.
Uit onderzoek blijkt dat dood hout in de rivier
het ecologisch herstel bevordert. Op en bij het
rivierhout vinden vissen en andere waterdiertjes
volop voedsel en beschutting; een veel geschikter
leefgebied dan de eenvormige kale zandbodems
en de milieuvreemde stortstenen. Daarom heeft
Rijkswaterstaat in de afgelopen drie jaar tientallen
dode bomen gelegd in ondiep water bij oevers
en in kribvakken. Stevig verankerd, zodat er
geen gevaar voor de scheepvaart kan ontstaan.
En aanvankelijk alleen in gestuwde rivieren,
omdat daar het waterpeil vrijwel constant is.

Wat, waarom en hoe?

i

Het lijkt eenvoudig, het plaatsen van dood hout in rivieren, maar er komt
heel wat bij kijken. Wat zijn geschikte locaties? Welke bomen zijn bruikbaar?
Hoe maken we ze vast? Hoe houden we in de gaten wat de ontwikkelingen
zijn? Wat zijn de kosten? Eigenlijk is elke situatie weer anders en dus maakt
Rijkswaterstaat elke keer weer nieuwe afwegingen. Samen met betrokken
partijen en partners. Speciaal voor initiatiefnemers en uitvoerders hebben
we in 2016 een publicatie gemaakt, waar alle afwegingen in beschreven staan.
Van boom tot beheer. www.rijkswaterstaat.nl/rivierhout.
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Uitbreiding naar Waal en IJssel
In 2016 heeft Rijkswaterstaat de pilot – inmiddels
een KRW-maatregel – voorzichtig uitgebreid naar
de Waal en de IJssel: beide ongestuwde rivieren.
Bij de Waal zijn tien bomen verankerd in de
nevengeul in de Klompenwaard. Bij Hattem aan
de IJssel zijn twaalf bomen in het water gelegd.
Dood hout in ongestuwde rivieren vraagt om een
volkomen andere aanpak: als de bomen te diep
komen te liggen (bij een hoog waterpeil), komt
er te weinig licht bij. Als de boom net onder de
waterspiegel ligt, kan hij bij laag water droog
komen te staan. In beide gevallen niet ideaal.
De zoektocht naar geschikte locaties en de
gesprekken daarover zijn daarom nog in volle
gang. We zoeken nadrukkelijk de samenwerking
met scheepvaart, natuurorganisaties, gemeenten
en watersportverenigingen.

Verbluffende resultaten
Om erachter te komen of het rivierhout daad
werkelijk effect heeft, monitoren we wat er op
en rond het hout leeft. De bomen blijken een
magneet te zijn voor allerlei soorten. Al na een
paar maanden zijn de resultaten verbluffend.
Aan de takken vormen zich draadalgen die vissen
en waterdiertjes aantrekken. Bijzonder is ook dat
we in 2016 in een eikentak de kenmerkende
dansmug Stenochironomus hebben aangetroffen.
Dit is een gangen-in-hout-knagende soort die we
nog niet eerder in de Rijntakken is waargenomen.

Kokerjuffer keert terug
In het voorjaar van 2016 zijn bij een bemonstering
in de Nederrijn-Lek en IJssel elf soorten
ongewervelden ontdekt die al decennialang niet
meer in de Nederlandse rivieren voorkwamen.
De vondst van de kokerjuffer Brachycentrus
subnubilus haalde de landelijke pers: het beestje
is sinds 1875 niet meer in de grote rivieren
aangetroffen.

Kokkerjuffer
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Bijlage 1

Stand van zaken maatregelen eerste tranche,
die eind 2015 nog niet waren afgerond
West-Nederland Zuid
•	 Verlagen uiterwaard Polder Stededijk (X2048-b) is zo goed als afgerond.
De oplevering hangt samen met de kleiverkoop uit het ‘kleidepot’.
Zodra die klei is afgevoerd, kan de laatste doorsteek worden gemaakt
en kan het water door het gehele gebied gaan stromen. Opdracht
nemer MvO heeft tot eind 2017 de tijd gekregen de klei voor zo’n goed
mogelijke prijs te verkopen. De verwachting is dat de klei ruimschoots
voor die tijd verkocht zal zijn en dat het gebied dan wordt opgeleverd.
Vanwege wijzigingen in ontwerp en uitloop van de werkzaamheden
ligt er nog een claim van de opdrachtnemer. Over één claim is al
overeenstemming met de opdrachtnemer. De prognose voor het
lopende jaar is daarom aangepast. In het Waterkwaliteitsportaal:
gefaseerd naar de tweede tranche.
•	
Vispassages eerste tranche. Van de tien te realiseren vispassages zijn er
negen tijdig opgeleverd. Het Kolffgemaal – financieel gebundeld
met het van Beuningengemaal (MN) – is in een vergevorderd
stadium van realisatie (planning: gereed medio 2017). Door een
tijdelijke voorziening is deze eind 2016 wel al vispasseerbaar.
In het Waterkwaliteitsportaal: gefaseerd.
Zuid-Nederland
Aanvullende zuiveringstechnieken RWZI Weert (X3017-b, in waterlichaam
•	
Midden-Limburgse en Noord-Brabantse kanalen). Vergunning
RWZI Weert loopt af in 2018. Maatregel zal dan pas klaar zijn.
In het Waterkwaliteitsportaal: gefaseerd.
Visgeleiding bij waterkrachtcentrale (WKC) Lith (X2208-b, in water
•	
lichaam Bedijkte Maas). De resultaten van de proef bij Linne
(x2171) geven aanleiding om af te zien van de realisatie van de
visgeleiding bij Lith. Er wordt nog gezocht naar alternatieven.
In het Waterkwaliteitsportaal: gefaseerd.
Twee KRW-maatregelen in Maaswerken-projecten (in waterlichaam
•	
Grensmaas; X9918 en 9918a). De KRW-opgave was niet opge
nomen in de opdracht aan Maaswerken. Er is voor een van
de twee maatregelen voldoende opgave gerealiseerd. In het
Waterkwaliteitsportaal: gefaseerd.
•	
Hoogwatergeulen Lomm en Well-Aijen in de Zandmaas (X2131-b en X2130-c).
Het project is in uitvoering en onderdeel van Maaswerken.
In hetzelfde gebied is een geul aangelegd (Aijen Zuid). Prognose
realisatie: 2023. In het Waterkwaliteitsportaal: gefaseerd.
Oost-Nederland
Twentekanalen, natuurvriendelijke oevers in het kader van verbreding voor de
•	
scheepvaart (TB019, 54,5 KM NVO in waterlichaam Twentekanalen).
Omdat er geen ruimte is voor een verbreding van het kanaal, is

gekozen voor verdieping. Daardoor kunnen geen natuurvriendelijke oevers aangelegd worden. De scope wijzigt, de factsheet is
hierop aangepast. In het Waterkwaliteitsportaal: gefaseerd.
• NVO-maatregel (X2308-b, maatregelen geulen en strangen x2305-b en
x2307 in waterlichaam IJssel, onderdeel van project KRW Inrichting
IJssel). De werkzaamheden langs de IJssel zijn bijna geheel in uit
voering. Door diverse opgetreden risico’s is de deadline van december
2015 niet gehaald: het laat beschikbaar komen van alle vergunningen,
het optreden van een zeldzaam hoogwater in de zomerperiode
en een langdurige laagwaterperiode in het najaar. Tijdens de
uitvoering is gebleken dat de stenen van de bestaande kribben
niet herbruikbaar zijn. De additionele kosten worden ingeschat.
In het Waterkwaliteitsportaal: gereed.
•	
KRW Waal. Langs de Waal is de Klompenwaard eind 2016
gerealiseerd. Volledige realisatie heeft in 2016 plaatsgevonden
en de laatste MIRT4-besluiten worden in de eerste helft van
2017 genomen. In het Waterkwaliteitsportaal: gereed.
Noord-Nederland
Zoetwateruitstroom Noord-Friesland Buitendijks/gemaal Vijfhuizen
•	
(H&I9001b, in waterlichaam Waddenzee vastelandskust).
Het gemaal Vijfhuizen zal in 2019 worden opgeleverd. Dit is een
Rijk-Regio vispassage die door het waterschap wordt uitgevoerd.
In het Waterkwaliteitsportaal: gefaseerd.
• Verkweldering Noord-Friesland Buitendijks (X2428-b). Verkweldering
ter plekke is niet geheel mogelijk vanwege weerstand van de
omgeving ter plaatse. Factsheet is aangepast. Van de oorspronkelijk beoogde tweehonderd hectare zijn er zestig gerealiseerd.
33 Hectare wordt gerealiseerd bij de aanleg van gemaal Vijfhuizen.
In het Waterkwaliteitsportaal: ingetrokken.
Midden-Nederland
•	
Vispasseerbaar maken gemaal van Beuningen (X2002-b, in waterlichaam
Amsterdams Rijnkanaal Betuwepand, onderdeel van project KRW
Vispassages Utrecht). Vispassages Rijk-Regio. De vispassage nabij
het Van Beuningengemaal is in 2016 opgeleverd. In het
Waterkwaliteitsportaal: gefaseerd.
West-Nederland-Noord
•	 De werkzaamheden om de Kleine Sluis in IJmuiden vispasseerbaar
te maken, zijn in oktober 2016 uitgevoerd. Door technische
problemen is de oplevering vertraagd. Naar verwachting zal de
vispassage uiterlijk 1 april worden opgeleverd. In het
Waterkwaliteitsportaal: opgenomen in de tweede tranche.

KRW-jaarrapportage 2016 | 65

Bijlage 2

Overzicht maatregelen tweede tranche
Soort

Regio

Eenheden Naam

Vis

MN

stuks

RWS_NC0002-b - Vispassage Nijkerkersluis

Waarden
Plan
Uit
voering
0

1

Uit
gevoerd
0

RWS_x2266-c - Aanleg 1 vispassages in Afsluitdijk

1

0

0

RWS_x2276-c - Visvriendelijk beheer schutsluizen - Houtribdijk

1

0

0

RWS_x2278-b - Aanleg vispassage Houtribdijk

0

1

0

ON

stuks

NL93_0139 - Visgeleiding bij Stuw Amerongen

1

0

0

WNN

stuks

RWS-Y4002 - Optimaliseren vispassages Oranjesluizen

0

1

0

WNZ

stuks

RWS_x9917-c - Haringvliet De Kier

0

1

0

ZN

stuks

NL91BOM-35136 - Onderzoek optimalisatie vispassage Borgharen

0

1

0

3

5

0

stuks

RWS-Y3036 - Verkenning NVO’s Lek en Oude Maas (bovenstrooms Hartelkanaal),
Spui, Noord, Dordtsche Kil

1

0

0

stuks

RWS_W1002-2 - Onderzoek risico’s en maatregelen scheepvaart in
drinkwaterbeschermingszones

0

0

1

RWS_W1003 - Onderzoek herkomst en gevolgen microbiologische verontreinigingen

0

1

0

RWS_W1008 - Onderzoek eutrofiëringsindicatoren bodem en zwevend stof

1

0

0

RWS_x2279-c - Onderzoek effecten locale herinrichting Randmeren-zuid tbv doorzicht

1

0

0

Totaal Vis
Onderzoek
MN

NN

ON

rse
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stuks

stuks

stuks

RWS_Y1008 - Onderzoek verbeteren waterhuishouding Randmeren-oost

1

0

0

RWS_Y1009 - Monitoring inname grondwater Bremerberg tbv drinkwaterbereiding

1

0

0

RWS_Y1014 - Evaluatie en Verbetermaatregelen visintrek tussen waterlichamen

0

1

0

RWS-Y7003 - Vaststellen herkomst van stoffen

0

1

0

RWS-Y7027 - Vaststellen herkomst van stoffen

0

1

0

RWS-Y7028 - Vaststellen herkomst van stoffen

0

1

0

RWS-Y7029 - Vastsellen herkomst van stoffen

0

1

0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende stoffen

0

1

0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijding specifiek verontreinigende stoffen

0

1

0

RWS_x2458a-c - Onderzoek slibhuishouding W
addenzee i.c.m. Deltaprogramma W
adden

1

0

0

RWS_Y2001 - Aanpak slibhuishouding Eems-Dollard

0

1

0

RWS-Y7023 - Vaststellen herkomst van stoffen

0

1

0

RWS_x2355-b - Studie stuw programma

1

0

0

RWS-Y3016-a - Studie nevengeul IJssel

1

0

0

RWS-Y3019 - Monitoring en analyse morfologisch effect NVO’s IJssel

0

1

0

RWS-Y3025 - Studie verbeteren waterkwaliteit 2e en 3e pand

1

0

0

RWS-Y3050 - Vaststellen herkomst van stoffen

0

1

0

RWS-Y3051 - Vaststellen herkomst van stoffen

0

1

0

RWS-Y7020 - Vaststellen herkomst van stoffen

0

1

0

RWS-Y9003 - Verkenning aanleg nevengeul Bovenrijn Waal

1

0

0

RWS-Y9004 - Uitvoeren onderzoek / monitoring waterbodemsanering Mark
erink
Lochem

1

0

0

RWS_W1001 - Agenderen toename zuiveringsinspanning niet genormeerde stoffen
bij Rijk en waterschappen

0

1

0

RWS_W1001 - Agenderen toename zuiveringsinspanning niet genormeerde stoffen
bij Rijk en waterschappen

0

1

0

Soort

Regio

WNN

WNZ

ZD

ZN

Eenheden Naam

stuks

stuks

stuks

stuks

MN

km

Uit
gevoerd

RWS_W1002-1 - Onderzoek risico’s en maatregelen scheepvaart in
drinkwaterbeschermingszone

0

0

2

RWS_W1003 - Onderzoek herkomst en gevolgen microbiologische verontreinigingen

0

1

0

RWS_W1009 - Strategie ontwikkelen voor verontreinigde waterbodem

1

0

0

RWS_W1010 - Strategie ontwikkelen voor verontreinigde waterbodem

1

0

0

RWS_W1014 - Voor- en doorbelasting PCB’s en invloed waterbodems in beeld brengen

1

0

0

RWS_W1015 - Voor- en doorbelasting PCB’s en invloed waterbodems in beeld brengen

1

0

0

RWS_W1016 - Voor- en doorbelasting PCB’s en invloed waterbodems in beeld brengen

1

0

0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende stoffen

0

1

0

RWS-Y4003 - Pilot aanpak prioritaire stof dioxine Noordzeekanaal

1

0

0

RWS-Y4004 - Saneringsonderzoek Tributyltin Noordzeekanaal

1

0

0

RWS-Y4005 - Studie N&P belasting RWZI’s op NZK en Amsterdam Rijnkanaal

0

1

0

RWS-Y7024 - Vaststellen herkomst van stoffen

0

1

0

RWS_W1012 - Mogelijkheid aanpak TBT verontreiniging bij baggerwerk onderzoeken

1

0

0

RWS_Y5002 - Onderzoek herkomst van de stoffen

0

1

0

RWS-Y5001 - Vaststellen herkomst van stoffen

0

1

0

RWS-Y5003 - Vaststellen herkomst van stoffen

0

1

0

RWS-Y5006 - Pilot en verkenning naar mogelijkheden NVO’s

1

0

0

RWS-Y7026 - Vaststellen herkomst van stoffen

0

1

0

RWS_W1013 - Trendanalyse TBT evalueren en zonodig actualiseren

1

0

0

RWS_W1017 - Voor- en doorbelasting PCB’s en invloed waterbodems in beeld brengen

1

0

0

RWS_Y3057 - Vispasseerbaar maken Bathse Spuisluis

1

0

0

RWS-Y6001 - Onderzoek nieuwe lozingslocatie RWZI Bath

0

0

0

RWS-Y7022 - Vaststellen herkomst van stoffen

0

1

0

RWS-Y7025 - Vaststellen herkomst van stoffen

0

1

0

RWS-Y9001 - Vismigratie: onderzoek en monitoring

0

1

0

RWS-Y9002 - Vismigratie: onderzoek en monitoring

0

1

0

NL91ZM-35191 - Alternatief visgeleidingssysteem bij WKC Linne

1

0

0

NL91ZM-35195 - Onderzoek naar optimalisatie vistrappen

1

0

0

RWS_HenI1006-b - Variabel stuwen Maas

0

1

0

RWS_W1011 - Mogelijkheid aanpak TBT verontreiniging bij baggerwerk onderzoeken

1

0

0

RWS_W1020 - Studie normoverschrijdende specifiek verontreinigende stoffen

0

1

0

RWS_x2096-c - Onderzoek aanpassing beekmondingen

0

0

0

RWS-Y7002 - Agendering KRW binnen project “vervanging stuwen”

1

0

0

RWS-Y7004 - Vaststellen herkomst van stoffen

0

1

0

RWS-Y7005 - Vaststellen herkomst van stoffen

0

1

0

RWS-Y7006 - Vaststellen herkomst van stoffen

0

1

0

RWS-Y7009 - Verkenning maatregelen na 2021 (nevengeulen/aantakken strangen)

1

0

0

RWS-Y7010 - Verkenning maatregelen na 2021 (2,5 km aantakken strangen/
nevengeulen)

0

1

0

RWS-Y7011 - Verkenning maatregelen na 2021 (8 km aantakken strangen)

1

0

0

RWS-Y7012 - Visgeleiding bij WKC Linne (vervolgproef)

1

0

0

RWS-Y7021 - Vaststellen herkomst van stoffen

0

1

0

Totaal Onderzoek
Inrichting

Waarden
Plan
Uit
voering

30

35

3

RWS_Y1010 - Mitigatie peilbeheer en ISM Ketelmeer/Vossemeer (N2000-maatregel: 17)

36

0

0

RWS_Y1011 - Mitigatie peilbeheer en ISM (N2000-maatregel: 11 en 13)

30

0

0
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Soort

Regio

Eenheden Naam
RWS_Y1012 - Mitigatie peilbeheer en ISM (N2000-maatregel: 21, 22 en 23)

NN

ON

ZD

stuks

stuks

km
stuks

MN

ha

km

NN

Uit
gevoerd

11

0

0

RWS_x2453-b - Herstel natuurlijk gebied (Brunnermond) met actief stimuleren
macrofauna

1

0

0
0

RWS_Y2002 - Opschalen uitzaai Zeegras

5

0

RWS_Y2003 - Verbeteren toestand eilandkwelders (Striep, Terschelling)

1

0

0

RWS-Y3001 - Aanbrengen rivierhout, incl monitoring (ecologisch effect)

0

1

0

RWS-Y3002 - Aanbrengen rivierhout (ecologisch effect), incl monitoring

0

1

0

RWS-Y3003 - Aanbrengen rivierhout, incl monitoring (ecologisch effect)

0

1

0

RWS_x2008-b - Pilot aanplant zeegras

0

1

0

RWS_x2024-b - Pilot aanplant zeegras

0

1

0

RWS_HenI1032-b - Ingebruikname Flakkeese Spuisluis (hevel)

0

1

0

84

6

0

NL92_0054 - Duurzame visserij Markermeer

0

69.200

0

NL92_0059-b - Duurzame visserij Ketelmeer, Vossemeer

0

3.730

0

Totaal Inrichting
Beheer

Waarden
Plan
Uit
voering

NL92_0064 - Duurzame visserij IJsselmeer

0 113.800

0

RWS_Y1003 - Duurzame visserij Randmeren-Zuid

0

0

4.300

RWS_Y1004 - Duurzame visserij Randmeren-Oost

0

5.950

0

RWS_Y1005 - Duurzame visserij Zwartemeer

0

1.700

0

NL92_RANDMEREN_OOST-35146 - Mitigatie peilbeheer en ISM Randmeren-Oost
(N2000-maatregel: 31)

3

0

0

NL92_ZWARTEMEER-35150 - Inrichting en onderhoud vegetatie Zwartemeer
(N2000: 37&40)

40

0

0

RWS_Y1002 - Inrichting en onderhoud vegetatie Ketelmeer / Vossemeer (N2000: 17)

36

0

0

2

0

0

stuks

RWS_x2007-b - Visvriendelijk sluisbeheer ARK Noordpand
RWS_x3018-c - Aanvullende zuiveringstechnieken RWZI Weesp

1

0

0

stuks

RWS-Y9010 - Ophaalregeling opruimen oeverafval in RWS-waterlichamen

1

0

0

ON

stuks

RWS-Y3045 - Vermindering immissie

1

0

0

rse

stuks

RWS_W1004-1 - Agenderen maatregelen tegen emissies chemische onkruid
bestrijdingsmiddelen bij het Rijk

0

1

0

RWS_W1005 - Agenderen beperking emissies schimmelbestrijdingsmiddel
tolylfluanide bij het Rijk

0

0

1

WNZ

stuks

RWS_x2078-c - Regulering scheepvaart

1

0

0

RWS-Y9014 - Ophaalregeling opruimen oeverafval in RWS-waterlichamen

1

0

0

WVL

stuks

RWS-Y9013 - Ophaalregeling opruimen oeverafval in RWS-waterlichamen

1

0

0

ZD

stuks

RWS-Y9011 - Ophaalregeling opruimen oeverafval in RWS-waterlichamen

1

0

0

ZN

stuks

RWS_W1004-2 Agenderen maatregelen tegen emissies chemische onkruid
bestrijdingsmiddelen bij het Rijk

0

1

0

RWS_W1006 - Agenderen terugdringen emissies landbouwbestrijdingsmiddelen
bij Waterschap Rivierenland

0

1

0

RWS_W1007 - Agenderen problemen lozingspunt RWZI Panheel bij Waterschap Peel
en Maasvallei

0

1

0

Totaal Beheer
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RWS_x2086c - Natuurlijk peilbeheer stuw Borgharen

0

1

0

RWS_x2086-c - Natuurlijk peilbeheer stuw Borgharen

0

1

0

RWS_x2087-d - Agendering natuurlijk peilbeheer stuw Lixhe

0

1

0

RWS_x2104-c - Demping pieken WKC Lixhe dmv peilbeheer stuw Borgharen

0

1

0

RWS_x3017-b - Aanvullende zuiveringstechnieken RWZI Weert

1

0

0

RWS-Y9012 - Ophaalregeling opruimen oeverafval in RWS-waterlichamen

0

1

0

89 198.689

1

Waarden
Plan
Uit
voering

Soort

Regio

Eenheden Naam

Sanering

MN

m3

RWS_370-c - Ketelmeer-west excl. diepe putten (SanProg. nr. 52)

0

0

ON

m3

RWS-Y3054 - Waterbodemsanering Beneden IJssel

0

0 235.266

WNZ

m3

RWS_140-b - Wantij (SanProg. nr. 224)

Totaal Sanering
Vis regio

MN

stuks

RWS_x2002-b - Vispasseerbare gemalen (gemaal Beuningen)

Uit
gevoerd
0

90.000

0

90.000

0 235.266

0

0

0
1

RWS_x2268-c - Verbeteren visintrek omliggend gebied IJsselmeer

0

0

0

RWS_x2275-c - Verbeteren visintrek omliggend gebied Markermeer

0

0

0

RWS_x2288-c - Verbeteren visintrek omliggend gebied Randmeren-Oost.

0

1

0

RWS_XXN2k-21-b - Vispassage Gemaal Veneriette

0

0

0

0

0

0

NN

stuks

RWS_HenI9001b-a - Zoetwateruitstroom Noord-Friesland Buitendijks
(Gemaal Vijfhuizen)
RWS-Y9015 - Vispassages Texel Krassekeet en Dijkmanshuizen

0

0

0

ON

stuks

NL93_140-b - Vistrap/-passage/-sluis

0

0

0

RWS_x2304-c - Herstel verbinding met zijwateren en optimalisering mondingen

0

0

0

RWS_x2347-b - Vistrap/-passage/-sluis

0

0

0

RWS-Y3015 - Herstel verbinding zijwater

0

0

0

RWS-Y3049 - Aanpassing sluis(beheer) Vianen

0

0

0

WNN

stuks

RWS_HenI1012-b - Samenwerkingsprojecten H&I NH (vispassages, zoet-zout
overgang en verbrakking)

0

0

0

WNZ

stuks

NL94_0146 - Herstel verbinding met zijrivieren/beken (Peulensluis, Kolfgemaal,
Gorichem (2)

0

0

0

NL94_0168 - Herstel verbindingen zijrivieren (Schilthuis, Leuvehaven, Parksluizen,
Schiegem)

0

0

2

RWS_x2039-c - Herstel verbinding met zijrivieren/beken (Gemaal Tonnekreek)

0

0

0

ZD
ZN

stuks
stuks

RWS_x2040-b - Herstel verbinding met zijrivieren/beken (Gemaal Niervaert)

0

0

0

RWS_x2053-b - Herstel verbinding met zijrivieren Gemalen Kinderdijk (Elshout,
Overwaard, Smitgemaal)

0

0

0

RWS_x2423-b - Herstel verbinding met zijrivieren (Gemaal/schutsluis Gorzenman
bij Hellevoetsluis)

0

0

0

RWS-Y5004 - Herstel verbindingen met zijrivieren/bek
en (gemaal Volharding bij Putten)

0

0

0

RWS-Y5005 - Herstel verbindingen met zijrivieren/beken (gemalen Joh. Veurink
en Hitland)

0

0

0

NL89_0032 - 1 - Vispassage

0

0

0

RWS_x2031-b - Vispassages naar polders

0

0

0

RWS_x2111-c - Herstel verbinding Geul

0

0

0

RWS_x2112-c - Herstel verbinding Hemelbeek

0

0

0

RWS_x2114-c - Herstel verbinding Kingbeek

0

0

0

RWS_x2115-c - Herstel verbinding Oude Broekgraaf

0

0

0

RWS_x2116-b - Herstel verbinding Oude Maas/Geleenbeek

0

0

0

RWS_x2117-c - Herstel verbinding Thornerbeek

0

0

0

RWS_x2173-c - Herinrichting beekmondingen

0

0

0

RWS_x2209-c - Herstel verbinding Teefelense Wetering

0

0

0

RWS_x2211-c - Herstel verbinding De Vliet

0

0

0

RWS_x2212-c - Herstel verbinding Tochtsloot

0

0

0

RWS_x2213-c - Herstel verbinding beekje ten westen van de Tochtsloot

0

0

0

RWS_x2214-c - Herstel verbinding Sluisgraaf

0

0

0
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Soort

Regio

Eenheden Naam

km
MN

km

0

0

0

RWS_x2256-c - Herstel verbinding Hedikhuizensche Maas

0

0

0

0

1

3

3

0

0

(RWS_x2341a-c) RWS-X2341 - Optimalisatie oevers en kribvakken Getijdelek
RWS_x2284-c - Uitbreiding ondiepe zone Randmeren-Oost
RWS_Y1015 - Uitbreiding ondiepe zone tbv. waterplanten

ON

km

Uit
gevoerd

RWS_x2249-c - Herstel verbinding zijrivieren Hertogswetering/Hoefgraaf
Totaal Vis regio
NVO

Waarden
Plan
Uit
voering

RWS_MAT008-b - Natuurvriendelijke oevers ihkv verbreding tbv scheepvaart

2

0

0

20

0

0

0

1

0

RWS_x2300-b - Natuurvriendelijke oever Zwarte Water

11

0

0

RWS_x2311-c - Optimalisatie oevers

10

0

0

WNN

km

RWS-Y4001 - Herstelmaatregelen nvo’s Noordzeekanaal

0

0

3

WNZ

km

RWS_x2038-c - Vooroeververdediging/langsdammen Zeehondenplaat, Blanken
slikken, Korendijks

1

0

4

ZN

km

RWS_x2064-c - Natuurvriendelijke oevers: flauw talud

6

0

0

RWS_x2079-b - Aanbrengen verbeterd hard substraat en combineren met verontdiepen en palenbos

1

0

4

RWS_x2080-c - Natuurvriendelijke oevers: flauw talud

4

0

1

RWS_x2422-c - Optimalisatie vooroeververdediging Slijkplaat, Menheerse plaat,
Beningerslikken

4

0

0

NL94_0136 - Natuurlijke oever Getijde Maas

8

0

0

NL94_0169 - Natuurontwikkeling Afgedamde Maas: Natuurvriendelijke oevers
en of strangen

3

0

0

RWS_x2085-c - Natuurlijke oevers

1

0

0
0

RWS_x2108-c - Natuurlijke oevers traject Maaseik-Wessem
RWS_x2193-c - Natuurlijke oevers Bedijkte Maas
Totaal NVO
Wetland
ON

1

12

RWS-X2338-b

7

0

0

0

76

0

0

0

0

15

0

0

RWS-Y3018 - Laagdynamisch moeras Reevediep

0

110

0

RWS-Y3023 - Stadswaard Nijmegen, uiterwaardverlaging

0

2

0

RWS-Y3027 - Fluviatiel, kleine Willemspolder, uiterwaardverlaging

2

0

0

RWS-Y3030 - Heesseltse Uiterwaarden uiterwaardverlaging

0

14

0

ha

ha

0

10

0

RWS-Y3046 - Uiterwaardverlaging Elster buitenwaarden.

28

0

0

RWS-Y3047 - Versterken (kwel)moeras en natte natuur div. uiterwaarden

14

0

0

0

0

0

RWS_x2047-c - Verlagen uiterwaard Thomaswaard (incl. zomerdijk verwijderen)

42

0

0

RWS_x2046-c - Verlagen uiterwaard Dalemse Gat en Woelse waard
RWS_x2048-b - Verlagen uiterwaard Polder Stededijk (incl. zomerdijk verlagen)

0

49

0

RWS_x2350c-c - Ontwikkeling kwelmoeras / zoetwaterplassen / rietvelden
De Eendragt (meest west punt)

0

0

0

RWS_x4029-c - Verlagen uiterwaard en creëren getijdegeul Grote Zaag

0

0

10

RWS-Y5007 - Verlagen uiterwaard Noordbovenpolder (incl. planstudie)

57

0

0

0

206

0

RWS_x9918b-c - Maaswerken/Grensmaas met positief effect op KRW-doelstellingen
RWS_x9918c-c - Maaswerken/Grensmaas met positief effect op KRW-doelstellingen
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0

86
RWS_MAT006-b - Afferdensche & Deestsche waarden

RWS-Y3031 - Herinrichting put Veenoordkolk

Totaal Wetland

0

ha

RWS-Y3004 - Beuningse uiterwaard, uiterwaardverlaging

ZN

0

ha

RWS-Y3008 - Vernatten buitenkaadse plassen

WNZ

3
10

0

80

0

165

547

10

Soort

Regio

Eenheden Naam

Geul

ON

km

ZN

km

RWS_MAT010-b - Afferdensche & Deestsche waarden

4

0

RWS_x2301-a - Aanleg nevengeul Zwarte Water

1

0

0

0

1

0

RWS_x2337-b - Eenzijdig aantakken bestaande strang, Beusichemse Waard en
Steenwaard

1

0

0

RWS_x2342-b - Optimalisatie oevers en kribvakken

6

1

0

RWS_x2348-c - Herstel verbinding met zijwateren en optimalisering monding

1

0

0

RWS-Y3006 - Uiterwaarden Wamel, Dreumel Heerewaarden, nevengeul.

2

0

0

RWS-Y3007 - Uiterwaarden Wamel, Dreumel Heerewaarden, aantakken strang

5

0

0

RWS-Y3009 - Herstel Oekensche beek in Tichelbeekse waard

3

0

0

RWS-Y3017 - Aanleg geulen Staatsbosbeheer

2

0

0

RWS-Y3017-b - Aantakken strangen Staatbosbeheer

4

0

0

RWS-Y3022 - Optimalisatie uiterwaardbeek en -monding (meerdere locaties)

3

0

0

RWS-Y3024 - Stadswaard Nijmegen, aantakken strang

0

1

0

RWS-Y3026 - Fluviatiel, kleine Willemspolder, aantakken strang

0

0

0

RWS-Y3029 - Heesseltse Uiterwaarden aantakken strang

0

3

0

RWS-Y3034 - Verjonging binnenbochtgeulen

3

0

0

RWS-Y3035 - Loenense Buitenpolder, aantakken strang

2

0

0

RWS-Y3043 - RvR NURG Onderdijkse waard met positief effect op KRW-doelstelling

0

2

0

RWS-Y3044 - Aantakken strangen Elster buitenwaarden.

3

0

0

NL91ZM-35192 - Nevengeul Belfeld-West (Baarlo)

2

0

0

NL91ZM-35193 - Nevengeul Sambeek-Oost (Afferden)

4

0

0

RWS_x2057-c - Herstel verbinding met zijrivieren/beken (Gemaal Keizersveer)

1

0

0

RWS_x2128-c - Hoogwatergeul Venlo-Velden

0

0

0

RWS_x2130-c - Hoogwatergeul Well-Aijen

0

0

0

RWS_x2131-b - Hoogwatergeul Lomm

0

0

0

RWS_x2132-c - Eenzijdig aantakken strang Reuver

0

0

0

RWS_x2133-c - Hoogwatergeul Grubbenvorst

0

0

0

RWS_x2134-c - Hoogwatergeul Ooijen

0

0

0

RWS_x2135-c - Hoogwatergeul Wanssum

0

0

0

RWS_x2137-c - Hoogwatergeul Maashees

0

0

0

RWS_x2138-c - Hoogwatergeul Afferden/Sambeek

0

0

0

RWS_x2140-c - Hoogwatergeul Arcen.

0

0

0

RWS_x2141-c - Eenzijdig aantakken strang Grubbenvorst-Houthuizen

0

0

0

22

0

0

RWS_x2186-c - Oeverinrichting Diedensche Waarden

0

0

0

RWS_x2188-c - Eenzijdig aantakken strang Diedensche Uiterdijk

0

0

0

RWS_x2189-c - Eenzijdig aantakken strang Macharensche Waard

0

0

0

RWS_x2191-c - Tweezijdig aantakken Loonse Waard

0

0

0

RWS_x2192-c - Doortrekken geul Middelwaard

0

0

0

0

0

0

65

13

0

RWS-Y7007 - Nevengeul Maasbommel-Belgers

Eindtotaal

0

Uit
gevoerd

RWS_x2335-b - Aantakken strang Palmerswaard

RWS_x2155-c - Natuurlijke Oevers

Totaal Geul

Waarden
Plan
Uit
voering

90.521 199.297 235.295
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Bijlage 3

Selectiecriteria KRW-maatregelen
In de KRW Handreiking MEP (maximaal ecologisch potentieel)/GEP
(goed ecologisch potentieel) wordt de ‘Praag-matische aanpak’
beschreven. De essentie van de Praagse aanpak is dat de maat
regelen voorop worden gesteld en ‘achteraf’ wordt uitgerekend
welk doel daarbij hoort. Hieronder is per stap beschreven hoe de
maatregelen in de huidige opgave tot stand zijn gekomen.
1. Huidige situatie (karakterisering)

Pak een waterlichaam met bijbehorende ‘toestand’ van de relevante
ecologische kwaliteitselementen (monitoringsnetwerk KRW).

Criteria voor prioritering
Naast het vinden van de volledige lijst met zinvolle maatregelen,
moet ook de prioriteit van de maatregel worden bepaald. Wat doen
we in welke planperiode en wat is uiteindelijk te duur? De keuze
voor het uiteindelijke maatregelenpakket is gebaseerd op sociaaleconomische afwegingen en biedt hierdoor veel ruimte voor
bestuurlijke keuzes. Hieronder staan de criteria die zijn gebruikt
voor de prioritering op belang en tijdsvolgorde van het maatregelpakket dat is opgenomen in het BPRW.
Criteria voor prioritering op belang

2. Ontwikkelen beleidsvarianten/maatregelen

Alle maatregelen benoemen die geen significante schade aan
functies veroorzaken (zie blok hieronder). In doelen uitgerekend
krijg je dan het MEP.

•
•
•
•
•

Ecologische toestand van het waterlichaam.
Bijdrage aan andere beleidsprogramma’s (o.a. Natura 2000).
Ecologisch belang van het waterlichaam.
Verwacht effect op het ecologisch doelbereik.
Schaal van doorwerking van de maatregel.

3. Toetsen en afwegen van maatregelen

Verwijderen van maatregelen die samen slechts gering bijdragen
aan de doelen en maatregelen die niet kosteneffectief zijn.
In doelen uitgerekend krijg je dan het GEP. In hoeverre wordt met
de specifieke set maatregelen de milieudoelstelling gehaald en
tegen welke kosten? Wat zijn de overige effecten van de maat
regelen (consequenties op sociaaleconomisch vlak, zoals gevolgen
voor economische ontwikkeling of specifieke sectoren zoals
industrie en landbouw)? Kortom alle maatregelen worden
geïnventariseerd, en daarvan worden maatregelen afgetrokken die:
•	 significante ongunstige effecten hebben op de gebruiksfuncties
(functionele schade);
• disproportioneel kostbaar zijn.
4. Aanpassen doelen of faseren maatregelen

Of de maatregelen maatschappelijk aanvaardbaar zijn, is een
bestuurlijke en politieke afweging. Er kan worden bepaald de
maatregelen niet uit te voeren, of te faseren. Bovenstaande gaat
over de inrichting en dus over de aanname dat het water chemisch
op orde is/komt. Samenvattend: als het GEP niet wordt behaald,
wordt bekeken wat de oorzaken hiervan zijn. De oorzaken bieden
vervolgens aanknopingspunten voor een maatregelenpakket
waarmee de ecologische kwaliteit kan worden verbeterd
(=maatwerk).
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Criteria voor prioritering op basis van tijdsvolgorde

•
•
•
•
•

Verwachte doorlooptijd van de maatregel.
Ecologische toestand van het waterlichaam.
Synergiemogelijkheden met het eigen beheer.
Synergiemogelijkheden met projecten andere partijen.
Gedane toezeggingen of gewekte verwachtingen.

Bijlage 4

Financieringsbronnen
De financiering van de realisatie van de KRW-maatregelen vindt
plaats uit verschillende bronnen:
•	 De gebiedsgerichte aanlegmaatregelen worden gefinancierd
uit het Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren.
De maatregelen uit de eerste tranche worden betaald uit
beheer- en onderhoudsgelden (BLS) en na overgang naar het
Deltafonds betaald uit het Fonds voor Waterkwaliteit (GVKA).
De tweede tranche wordt in zijn geheel betaald uit het deltafonds
(GVKA).
•	 De vispassages Rijk-Regio worden voor een deel uit het
Verbeterprogramma Waterkwaliteit Rijkswateren gefinancierd:
over het algemeen leggen de regionale waterbeheerders deze
vispassages aan en dragen zij ook een deel van de kosten.
•	 De financiering van de beheer- en onderhouds- en onderzoeksprojecten uit het KRW-programma van IenM verloopt via de
Service Level Agreement (SLA)-opdracht aan Rijkswaterstaat.
•	 De financiering van de projecten met KRW-nevendoel (KRWverplichtingen in andere lopende projecten) komt uit de eigen
projectfinanciering van deze projecten. De financiële voortgang
van de projecten met een KRW-nevendoel wordt via een eigen
rapportagelijn rechtstreeks aan DGRW gerapporteerd.
•	 Koppelen: per maatregel of activiteit afspraken maken over te
realiseren KRW-opgave.
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Baars
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