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Waterbericht geeft informatie over de verbrede wateragenda van het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost. 
Onderwerpen op deze agenda zijn onder andere Kaderrichtlijn Water (KRW) en waterkwaliteit in algemene 
zin, Zoetwatervoorziening Oost-Nederland, Richtlijn Overstromingsrisico’s (ROR) en de afvalwaterketen. 
www.rijnoost.nl
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Meer informatie? Klik op één van  
de links onderaan een artikel.

Harderbroek

Waterkwaliteit blijft een opgave in  
uniek natuurgebied
Uitgestrekte rietvelden, ruige moeras-
sen, graslanden en pril oerbos maken 
het Harderbroek één van de meest 
gevarieerde natuurgebieden van 
Flevoland. Het is een belangrijk leef-
gebied voor zeldzame moerasvogels 
als de roerdomp, lepelaar en zilver-
reiger. Het gebied ligt in Oostelijk 
Flevoland aan het Wolderwijd en is 
circa 270 ha groot. Werken aan water-
kwaliteit vraagt er voortdurend aan-
dacht, vertelt boswachter Ruben Kluit 
van Natuurmonumenten: “Water is 
voor een moerasgebied uiteraard van 
cruciaal belang, zowel de kwantiteit als 
kwaliteit. Harderbroek is een moeras 
op klei met veel kwel. We willen die 
kwel zoveel mogelijk benutten om het 
gebied van voldoende, redelijk schoon 
water met de benodigde voedings-
stoffen te voorzien. De waterkwaliteit 
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https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/uitvoering/rijn-oost/
https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/kaderrichtlijn-water/uitvoering/rijn-oost/
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en de omvang van het areaal zijn 
belangrijk voor de visstand en daar-
mee voor de roerdomp en andere 
visetende vogels.” 

Beheerder Natuurmonumenten werkt 
hard aan het verbeteren van de water-
kwaliteit, maar dat blijft een flinke 
opgave. De hoeveelheid fosfor en 
vooral stikstof in het water is te hoog 
en het water is te troebel. Bovendien 
gaat de kwaliteit van het riet achter-
uit. Ruben Kluit: “Riet kan goed tegen 
nutriënten, maar de ganzen in het 
gebied eten het riet op, waardoor de 
oppervlakte open water steeds groter 
wordt. De ganzen leveren trouwens 
ook een bijdrage aan het hoge gehalte 
stikstof. We zijn nu bezig het leef-
gebied ongeschikter te maken voor 
ganzen, zodat hun aantal overeen gaat 
komen met de draagkracht van het 
gebied.” 

Karpers wegvangen
Verder zitten er te veel karpers in het 
gebied waardoor het water troebel 
blijft. “We hebben in de afgelopen 
jaren twee keer vis afgevangen, maar 
we zien dit jaar weer meer karpers. 
We willen opnieuw karpers weg gaan 
vangen en de oppervlakte open water 
verkleinen. Ook zijn er plannen om 
in overleg met het waterschap te 
gaan baggeren. Op die manier willen 
we zorgen voor een rietmoeras met 
gezonder water, daarmee een betere 
visstand en meer visetende vogels.”
Er loopt een proef met het sturen van 
het waterpeil, waarbij het gebied soms 
ook droogvalt. Kluit: ”Het werkt heel 
stimulerend op de moerasvegetatie en 
de windwerking lijkt ook veel minder. 
Als de resultaten positief blijven zullen 
we dit peilbeheer ook in andere peilge-
bieden invoeren.”
Natuurmonumenten werkt nu aan 
een projectplan en financiering voor 

de maatregelen, die voor een deel 
als KRW-maatregelen kunnen worden 
bestempeld. Natuurmonumenten werkt 
hierbij samen met het waterschap 
Zuiderzeeland: “De samenwerking 
met het waterschap is de laatste jaren 
steeds beter geworden. Vroeger was 
het waterschap sterk op de landbouw 
gericht, maar er is meer oog voor de 
ecologie gekomen. Het waterschap 
moet natuurlijk soms afwegingen 
maken tussen de belangen, maar dat 
gaat steeds beter.”
Kluit heeft goede vooruitzichten voor 
het Harderbroek: “Ik hoop dat er 
over tien jaar een heel vitaal rietland 
staat met mooi helder water en veel 
waterplanten. En dat er een kolonie 
zilverreigers zit en broedparen van de 
roerdomp.”

Meer informatie: 
website Natuurmonumenten 
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Nieuwe impuls 
voor de IJssel
Op vrijdag 27 oktober was de ople-
vering van het eerste deel van de 
Kaderrichtlijn Water-maatregelen in 
de IJssel. Door de maatregelen is 
de omgeving van de rivier natuurlij-
ker ingericht, wat bijdraagt aan een 
schone en ecologisch gezonde rivier.
Zo zijn er nevengeulen aangelegd, 
stenen van de oevers verwijderd 
en er is dood hout aangebracht. De 
natuurvriendelijke oevers, de geulen 
en het dode hout vormen een pret-
tig leefgebied voor planten, dieren en 
insecten. Rijkswaterstaat werkte bij dit 
 project samen met Waterschap Vallei 
en Veluwe en Staatsbosbeheer. De 
opleveringshandeling bestond uit het 
‘doorzagen’ van enkele boomstammen, 
waarin een prachtig houtsnijwerk was 
gemaakt. 

https://tinyurl.com/ybd6z23z
https://tinyurl.com/ybd6z23z
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De plek van… 
wethouder Hans van Daalen van Barneveld:
“Zoek de samenwerking op”

“De Barneveldse Beek is een heel 
belangrijk onderdeel van ons water-
stelsel. De beek stroomt door het cen-
trum en werd nog niet zo lang geleden 
voor een stukje weer zichtbaarder 
gemaakt. Hij lag eerst onder de grond 
en is weer naar boven gehaald op een 
plek waar ook woningbouw plaats-
vond. Bij het ontwerp van dat stukje 
is bewust rekening gehouden met 
de aanwezigheid van de Barneveldse 
Beek. Dat laat zien dat het water 
een stuk kwaliteit aan de omgeving 
toevoegt.” Volgens wethouder Hans 
van Daalen van Barneveld (jeugd, 
welzijn, verkeer en water) is water-
kwaliteit onderdeel van de leefbaarheid 
en volksgezondheid: “Waterkwaliteit 
is vooral een verantwoordelijkheid 

van het waterschap. We kunnen als 
gemeente wel meedenken en dat doen 
we ook. Het zal door de Omgevingswet 
wel veranderen, de gemeente krijgt 
een integrale verantwoordelijkheid 
voor de leefbaarheid van de omge-
ving en daar is ook waterkwaliteit een 
onderdeel van. Thema’s als water-
kwaliteit zullen daardoor breder 
worden aangevlogen. Samenwerking 
is daarbij wat mij betreft een cen-
traal thema. Zoek elkaar op en sla de 
handen ineen om doelen te realiseren 
in plaats van terug te vallen op verde-
ling van verantwoordelijkheden. Dat 
vind ik een belangrijk uitgangspunt.”

Over de grenzen van 
bevoegdheden kijken
Hoe ziet die samenwerking er in de 
praktijk uit? Hans van Daalen: “Een 
mooi voorbeeld van samenwerking 
tussen waterschap, bedrijven en 
gemeente is het bedrijventerrein 
Harselaar. Het is een gebied met erg 
veel verharding en enorme daken van 
bedrijfsgebouwen. We hebben daar 
een paar forse piekbuien gehad waar-
bij flinke stukken onder water kwamen 

te staan. Toen hebben we gezegd: we 
kunnen de riolering wel  vergroten, 
maar we kunnen het ook als een 
gezamenlijke opgave van overheid en 
bedrijven bekijken. Vervolgens bezoch-
ten we alle bedrijven en dat leverde 
veel mogelijkheden op. Bijvoorbeeld 
krattenvelden als waterberging onder 
parkeerterreinen. Op die manier zijn 
we samen met het waterschap tot een 
veel goedkopere oplossing geko-
men. Een bijkomend effect is dat het 
waterbewustzijn bij bedrijven groter 
is geworden. Mede daardoor werd ook 
een aantal van die enorme daken afge-
koppeld. Het is een mooi voorbeeld 
van gezamenlijk kijken hoe we elkaar 
kunnen helpen. Het helpt echt om over 
de grenzen van taken en bevoegd-
heden heen te kijken.”

Praktische samenwerking
Van Daalen benadrukt praktische 
samenwerking: “Ik ben voorzitter van 
het regionaal Platform Water Vallei en 
Eem. Dat bestaat uit 16 gemeenten 
en het waterschap. Ik ben blij over de 
manier waarop dit platform functio-
neert. Het is van onderop ontstaan 

door medewerkers die elkaar opzoch-
ten. Inmiddels is het een uitvoerings-
organisatie met 5 fte die werk doet 
waar de afzonderlijke gemeenten niet 
aan toe komen maar dat wel degelijk 
van belang is. Het laat zien dat je met 
samenwerking heel veel bereikt.
Het is een praktische vorm van 
samenwerking, ingedeeld op 
zuiverings gebied. Het laat ook zien 
dat samenwerking een middel is, 
geen doel op zichzelf. Je kijkt met 
elkaar wat je wilt bereiken en hebt er 
vertrouwen in dat je met elkaar verder 
komt.”

Hoe kijkt Van Daalen aan tegen de 
samenwerking in Rijn-Oost?
“Het RBO is vooral een overleg voor 
agenderen en afstemmen. Je hoort er 
ook wat de laatste ontwikkelingen zijn. 
Het is goed om als gemeente  daarbij 
aanwezig te zijn, maar de meeste 
zaken gaan tussen waterschappen en 
provincies, vaak zaken die gemeenten 
niet direct raken. Het zou goed zijn 
om daarin nog een slag te maken. Dat 
gemeenten meer punten agenderen, 
dat komt nu nog niet zo uit de verf. 
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Afgelopen weken is er behoorlijk wat 
plastic gevist uit de IJssel. Bij Kampen 
draaide drie weken lang, van 6 tot 
24 november, een pilot van “The 
Great Bubble Barrier”, een project 
om plastic tegen te houden met een 
scherm van bubbels. Na eerdere testen 
bij Deltares werd het systeem in de 
IJssel beproefd, waar bleek dat het 
werkingsprincipe ook toepasbaar is 
in een natuurlijke omgeving. En met 
resultaat: er is een flinke hoeveelheid 
plastic uitgehaald. Officiële analyses 
zijn nog aan de gang, maar het is 
al duidelijk dat er niet alleen groot 
plastic wordt opgevangen, maar ook 
veel hele kleine deeltjes. Francis Zoet, 
één van de initiatief neemsters: “Een 
aantal  samples gaan we nog vergelij-
ken, maar er was al wel te zien dat we 
dichtbij de oever een verhoging van 
de concentratie van echt hele kleine 
plastic deeltjes zagen, met kleuren 
roze en blauw. Niet de kleur van zand 
in ieder geval, maar wel die grootte.” 
Ze denkt dat veel grote plastic zakken 
ergens blijven hangen onderweg naar 
Kampen, en vervolgens afscheuren en 
mee worden genomen richting zee. 
Hoewel de IJssel al veel schoner is dan 
een aantal decennia geleden, blijkt 

hieruit dat het nog een stuk beter 
kan met de waterkwaliteit. Plastic 
verteert niet via een biologische weg, 
maar fragmenteert en degradeert tot 
kleine deeltjes, wat ook goed te zien 
was bij de pilot met de Bubble Barrier. 
Bij deze fragmentatie kunnen er ook 
giftige stoffen uit de plastics vrijkomen 
en zo de waterkwaliteit beïnvloeden. 
Het grootste deel van de plastic- 
verontreiniging, maar liefst 80%, is 
afkomstig van de industrie en andere 
actviteiten op het land. Het is dus zaak 
om deze lekkage van plastics naar het 
milieu aan te pakken.
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Plastic verzamelen met 
luchtbellen

Bij de concrete samenwerking zoals in 
het Platform Water gaat het echt om 
de regio, zoals Regio FoodValley en de 
Gelderse Vallei. En daarin hebben we 
met gemeenten van Bunschoten tot 
Wageningen al diversiteit genoeg. Het 
schaalniveau van het RBO is te groot 
voor concrete samenwerking, de func-
tie daarvan is anders.”

Omgevingswet
Gaat de Omgevingswet voor verande-
ringen zorgen in het waterbeheer?
“De belangrijkste verandering is 
volgens mij niet de verandering van 
regels of in organisatie maar een 
cultuurverandering. Het gaat om de 
houding van de overheid. In Barneveld 
hebben we daar ervaring mee in het 

sociaal domein. De invalshoek was 
anders maar we hebben daar wel 
ervaring opgedaan met oplossings-
gericht werken en meedenken. In het 
fysiek domein moeten we die slag nog 
grotendeels maken. De reactie moet 
niet zijn: voldoet het aan de normen, 
maar: wat zijn de mogelijkheden? Dat 
vraagt nog wel een paar slagen, we 
zijn daar nog niet aan gewend.” 
“Er zijn ook onderwerpen waar dat niet 
zonder meer kan. Denk aan de normen 
voor dijken. Maar als je het probleem 
op tafel legt, met elkaar in gesprek 
gaat zonder direct oplossingen te 
presenteren, dan is mijn ervaring dat 
dat tot leuke en uitdagende resultaten 
leidt. Dat is spannend, je moet dingen 
loslaten, maar het geeft betrokken-
heid van mensen omdat het over hun 
leefomgeving gaat. Het is mooi als we 
daar de komende 10-15 jaar slagen in 
kunnen maken. Zeker ook in de wereld 
van het waterbeheer kan dat positief 
werken. Dat zie je bijvoorbeeld op 
Harselaar.”

“De kern is dat we de samenwerking 
steeds meer opzoeken. Bewoners zijn 
niet geïnteresseerd in de vraag welke 
overheid waarvoor verantwoordelijk 
is. Zij willen dat we de zaken gewoon 
samen regelen. Als we daar slagen 
in kunnen maken, zou dat heel mooi 
zijn.”

>>
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Bellenscherm vangt plastic op
De Great Bubble Barrier is bedacht 
door Francis Zoet, Anne Marieke 
Eveleens en Saskia Studer. Een bellen-
scherm zorgt ervoor dat ronddrijvend 
plastic in de rivier tegengehouden 
wordt en naar de oevers wordt geleid. 
Daar wordt het vervolgens uit de rivier 
gehaald en verzameld. Het bellen-
scherm bestaat uit twee diagonale 
buizen, met gaatjes, op de bodem 
waar lucht doorheen wordt gepompt. 
Hierdoor ontstaat er een bellenscherm 
wat het plastic tegenhoudt, maar 
geen belemmering vormt voor de 
scheepvaart en het onderwaterleven. 
Door de stroming van de rivier en de 
positionering van de bellen schermen 
wordt het plastic naar de kant geleid. 
De drie wonnen een wedstrijd van 
Rijkswaterstaat en waterleidingbedrijf 
PWN met hun idee en kregen de kans 
om de ‘barrier’ te testen.

Internationale ambitie
Na deze succesvolle pilot bij Kampen 
met een tijdelijke, drijvende barrier, 
willen de initiatiefneemsters zo snel 
mogelijk een Bubble Barrier realiseren 
die kan blijven liggen en permanent 
plastic kan tegenhouden. Ook zouden 
ze graag uitbreiden naar andere plek-
ken. Ze hopen een bellenscherm bij 
Zwolle neer te kunnen leggen, of bij 
andere steden. Zoet: “Ik denk dat je 
bij de steden het meeste grote plastic 

nog eruit haalt. Onderweg breekt het 
al best wel snel af. Zeker wat we nu 
hebben gezien bij de IJssel. De IJssel 
is geen superlange rivier, maar begint 
natuurlijk wel bij de Rijn en dan is 
toch aan het eind van die IJssel al 
best wel veel afgebroken”. Daarnaast 
kan het grensgebied interessant zijn, 
al is het maar om te meten hoeveel 
er Nederland binnenkomt. Zoet: “We 
hebben ook wel veel gevonden uit 
Duitsland, in ieder geval wat herken-
baar is, waar Duitse teksten op staan, 
maar we denken dat er ook wat uit 
Nederland bij komt”. 
Ze zijn ook in gesprek met grote 
steden zoals Amsterdam, waar ze 
hopen een bellenscherm in de grach-
ten te kunnen neerleggen. Zoet: 
“Zeker met grote feesten, zoals de 
Gay Pride en Koningsdag gaat zoveel 
te water dat we eigenlijk willen kijken 
of we voor komende Koningsdag in 
Amsterdam er al een in het water 
hebben kunnen liggen”.
Naast Nederland hopen ze het bellen-
scherm uiteindelijk ook internationaal 
in te kunnen zetten, bijvoorbeeld in 
Azië, waar veel rivieren vervuild zijn. 
Maar de IJssel is al een mooie start. 

Meer informatie:  
www.thegreatbubblebarrier.com
 
Video-interview op De Stentor

>>

Grondwater bijna overal op orde
De grondwaterkwaliteit is in Rijn-Oost 
bijna overal op orde. Er is echter een 
aantal zorgpunten, onder andere bij 
sommige drinkwaterwinningen. Dat is 
de eerste globale uitkomst van de ana-
lyse grondwater. Deze analyse is mede 
gebaseerd op de meetronde grond-
water die de gezamenlijke provincies 
in 2015 hebben laten uitvoeren.
Het algemene beeld is dus positief, 
maar vanwege de kwetsbare zand-
bodem komen er plaatselijk norm-
overschrijdingen voor van nitraat en 
gewasbeschermingsmiddelen. In het 
ondiepe grondwater komen meer 
overschrijdingen voor dan in het diepe 
grondwater. De overschrijdingen in het 
KRW-meetnet zijn vergelijkbaar met 
die in andere meetnetten. 
Daarbij is gebleken dat het aantal 
overschrijdingen voor nitraat bij metin-
gen net onder de grondwaterspiegel 
(2 meter beneden maaiveld) groter is 
dat bij metingen op wat grotere diepte 
(KRW-metingen vinden plaats op een 
diepte van 10 meter). Dit ondiepe 
grondwater zal afhankelijk van de 
situatie van invloed kunnen zijn op de 
kwaliteit van het oppervlaktewater. 
Ook de oplading van de bodem met 
fosfaat is een zorgpunt. Verhoogde 
concentraties in het grondwater 
worden nog niet aangetroffen maar 

vanwege de oplading van de bodem is 
het risico op uit- en afspoeling aanwe-
zig. Met name is er zorg over belasting 
van fosfaat naar het oppervlaktewater. 
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Aanpak is maatwerk
De volledige rapportage van de stof-
fenanalyse zal eind 2017 gereed zijn. 
Vervolgens zullen de waterbeheerders 
met de resultaten aan de slag gaan. 
De aanpak kan per stof en per gebied 
verschillen. In sommige gevallen kan 
het gewenst zijn de normstelling aan 
te passen. Op andere plaatsen kan 
er aanleiding zijn de KRW-doelen aan 
te passen, bijvoorbeeld bij een grote 
natuurlijke achtergrondbelasting. In 
weer andere gevallen kunnen extra 
maatregelen aan de orde zijn of een 
intensivering van de handhaving. De 
resultaten en conclusies zijn bouw-
stenen voor de landelijke analyse die 
in het kader van de Delta-Aanpak 
Waterkwaliteit en Zoetwater wordt 
uitgevoerd. Voor sommige stoffen zijn 
alleen maatregelen op landelijk niveau 
effectief. 
Voor de waterbeheerders in Rijn-Oost 
vormt de stoffenanalyse een belang-
rijke bouwsteen voor de regionale 
watersysteemanalyses en daarmee 
voor de beheerplannen en emissie-
beheerplannen.

Meer informatie: Jan Arie van Berkum, 
j.van.berkum@vechtstromen.nl

Probleemstoffen in beeld
van barium komen vooral in de 
IJsselvallei voor en in oude klei-
gebieden. De bron is meestal natuur-
lijke achtergrondbelasting. De 
belangrijkste bron van PAK’s is het 
verkeer. 

Nog veel werk voor 
nutriënten
Veel werk is er nog te verzetten in 
het vervolgtraject voor de nutriënten. 
Daarvoor is verder inzoomen tot op 
waterlichaam noodzakelijk om grip te 
krijgen op de problemen en zicht op 
maatregelen. Soms spelen rwzi’s een 
duidelijk rol, vrijwel overal is landbouw 
een belangrijke bron. En soms zijn 
de nutriëntenconcentraties wel hoog, 
maar voldoet de biologie en is er wel-
licht helemaal geen probleem. 

De analyse is uitgevoerd in opdracht 
van Rijn-Oost door Witteveen+Bos 
in samenwerking met Deltares en 
Wageningen Environmental Research.  
Er is gebruik gemaakt van alle meet-
punten van de waterschappen en van 
Rijkswaterstaat in Rijn-Oost, dus zowel 
de KRW-meetlocaties als alle andere 
meetpunten in de oppervlaktewateren. 
Voor grondwater hebben de provincies 
een analyse uitgevoerd (zie pag 5).

Drinkwaterwinningen
De kwetsbare bodem leidt ook tot 
norm overschrijdingen bij de meest 
kwetsbare grondwaterwinningen. Zowel 
nitraat als daarvan afgeleide para-
meters (nikkel, arseen) zijn daarbij een 
punt van zorg. Ook worden incidenteel 
gewasbeschermingsmiddelen aange-
troffen. De aanpak van deze -vaak al 
bekende- problemen zal maatwerk 
vragen. Deze knelpunten komen aan 
de orde in de gebieds dossiers die 
binnen kort worden geactualiseerd. 
Hierin worden ook maatregelen 
beschreven om de grondwaterkwaliteit 
structureel te verbeteren. Tot slot is 
gebleken dat zowel medicijn  resten als 
ook overige veront reinigende stoffen 
op grote schaal worden waargenomen 
in het grond water. Door het  ontbreken 
van normen kan nog onvoldoende 
ingeschat worden welke risico’s dit met 
zich meebrengt voor het grondwater. 
De volgende stap in de analyse is om 
na te gaan welke stappen de regio kan 
zetten om knelpunten op te lossen en 
waar landelijke maatregelen aan de 
orde zijn.

Resultaten van de meetronde grond-
water: www.waterkwaliteitsportaal.nl/
Beheer/ Rapportage/Grondwater

Meer informatie: Rinke van Veen, 
Provincie Drenthe, r.veen@drenthe.nl

De analyse van probleemstoffen in 
Rijn-Oost is vrijwel afgerond. De ana-
lyse brengt in beeld wat de belangrijk-
ste probleemstoffen in Rijn-Oost zijn 
en waar in het water ze de normen 
overschrijden. 

De probleemstoffen in Rijn-Oost zijn 
een aantal poly aromatische kool-
waterstoffen (PAK’s), een aantal meta-
len (kwik, arseen, barium, kobalt, zink 
en uranium), tribultyltin, het gewas-
beschermingsmiddel imidacloprid en 
de nutriënten stikstof, ammonium en 
fosfaat. Een stof is een probleemstof 
als deze op meer dan 10% van de 
meetpunten de norm overschrijdt.
Voor deze stoffen is nagegaan wat 
de bronnen zijn en in welke gebieden 
deze bronnen zich bevinden. Hiervoor 
is onder andere gebruik gemaakt 
van de Emissieregistratie en van de 
KRW-verkenner. Voor elke probleem-
stof is vervolgens een factsheet 
opgesteld met een overzicht van de 
meet gegevens, overschrijdingen, en 
bronnen. Ook per deelstroomgebied 
worden factsheets gemaakt.
Een paar voorbeelden:
Overschrijdingen voor ammonium 
komen verspreid door heel Rijn-
Oost voor. In Flevoland is er veel 
ammonium rijke kwel. Overschrijdingen 
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Kort nieuws
Natuurlijke inrichting  
Oude Diep
Het plaatsen van een bank en een 
informatiebord bij de Molenhoeve op 
29 november vormde een sluitstuk 
van de herinrichting van het Oude 
Diep tussen Echten en Hoogeveen. Het 
waterschap Drents Overijsselse Delta 
heeft hier bij 3 stuwen vispassages 
aangelegd. Ook heeft het waterschap 
natuurvriendelijke oevers aangelegd 
en de stroming in het Oude Diep 
verbeterd. Eén van de vissoorten die 
hiervan profiteert is de winde. Deze 
vis overwintert in diepe delen van 
de Hoogeveense Vaart en zwemt in 
het voorjaar het Oude Diep op om te 
paaien. Jonge windes groeien op in de 
beek, waar ze veel voedsel vinden. In 
het najaar zwemmen ze naar dieper 
water om te overwinteren. Ook andere 
soorten zoals snoek en blankvoorn 
profiteren van de herinrichting. Eind 
2017 is al waargenomen dat vissen 
van de nieuwe vispassage gebruik 
maken. In 2018 zal een monitorings-
onderzoek plaatsvinden om na te gaan 
wat het effect is van de maatrege-
len. Na initiatief van bewoners uit de 
omgeving zijn ook enkele ijsvogel-
wanden aangelegd. Hier blijken zich al 
oeverzwaluwen te hebben gevestigd. 

Er zijn in samenwerking tussen water-
schap, gemeente, recreatieschap en 
met financiering de Europese Unie ook 
voorzieningen voor recreatie gereali-
seerd.
Meer informatie:  
https://www.wdodelta.nl/projecten/
vispassages-oude/

Bollenteelt
Ambitieuze visie op water
De Koninklijke Algemene Vereniging 
voor Bloembollenteelt (KAVB) en het 
Milieuplatform Bloembollen hebben 
een visie op water met als titel “Samen 
werken aan water” opgesteld. De 
hoofdthema’s zijn het werken aan 
schoon water door de sector en actie 
ondernemen om verzilting, watertekort 
en wateroverlast te voorkomen.
Voor het werken aan schoon water 
ontwikkelt de bloembollensector 
systemen waarbij vrijwel geen sprake 
is van de emissie van gewasbescher-
mingsmiddelen en meststoffen vanaf 
het erf en vanuit het perceel naar het 
oppervlaktewater. De bodem speelt 
hierbij een belangrijke rol. In Rijn-Oost 
is ruim 4500 hectare land in gebruik 
voor de bollenteelt, waarvan bijna de 
helft in Flevoland. 
Downloaden: 
“Samen werken aan water”

RBO krijgt taak bij Deltaplan 
Ruimtelijke Adaptatie
Het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
is een gezamenlijk plan van gemeen-
ten, waterschappen, provincies en het 
Rijk dat de aanpak van wateroverlast, 
hittestress, droogte en de gevol-
gen van overstromingen versnelt en 
intensiveert. Een samenvatting van 
het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
(DPRA) is te vinden op https://ruimte-
lijkeadaptatie.nl/deltaplan-ra/.
De uitvoering van het Deltaplan 
Ruimtelijke adaptatie begint bij 
gemeenten en waterschappen, die van 
oudsher samen werken in het beheer-
gebied van het waterschap. Voor het 
landelijk gebied sluit de provincie 
hierbij aan vanuit haar verantwoor-
delijkheid voor ruimte en natuur. 

Nieuwe nevengeul  
langs de Vecht
Voortgang inrichting Vechtpark
Begin 2018 worden de werkzaam heden 
in het deelgebied Radewijkerbeek aan 
de zuidkant van Hardenberg afge-
rond. Het gebied is onderdeel van het 
Vechtpark en heeft een meer natuur-
lijke inrichting gekregen. Tegelijk krijgt 
het water meer ruimte en verbetert de 
doorstroming van de Vecht. 
Lees de rest van dit stuk op  
www.rijnoost.nl

Rijkswaterstaat is partner als het 
hoofdwatersysteem aan de orde is.
Binnen regio Oost is verkend welke 
voorkeur partijen hebben om dit 
samenspel vorm te geven. De par-
tijen in Oost willen de uitvoering van 
Ruimtelijke Adaptatie bij voorkeur 
leggen bij de ‘waterketenoverleggen’, 
overleggen van gemeenten en het 
waterschap over riolering en zuivering. 
De waterketenoverleggen zullen dan 
wat breder opgezet worden, omdat 
ruimtelijke ordening ook een belangrijk 
onderwerp wordt.
Binnen regio Oost werken partijen 
samen aan de zoetwateropgave, als 
onderdeel van het Deltaprogramma. 
Via Zoetwatervoorziening Oost-
Nederland (ZON) is er bovendien een 
directe route naar de waterketenover-
leggen. Kortom, de route van regio 
naar Deltaprogramma is in Rijn-Oost 
goed bekend. Daarom is voor de 
Zoetwaterregio Oost besloten het RBO 
te benutten voor rapportage over het 
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie.
De provincie Flevoland en waterschap 
Zuiderzeeland werken voor zoet-
water samen in de regio Flevoland/
Noord-Holland, dus niet in regio Oost. 
Deze partijen zullen nog een keuze 
maken over de overlegstructuur voor 
Ruimtelijke Adaptatie.
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Waterbericht is een uitgave van 
het Regionaal Bestuurlijk Overleg 
Rijn‑Oost  
Rijn-Oost omvat de provincies Overijssel

en Flevoland, het zuidwestelijk deel van 

Drenthe, het oostelijk deel van Utrecht 

en Gelderland met uitzondering van 

het rivieren gebied. In het bestuurlijk 

overleg nemen deel de 5 provincies, 

5 water schappen, Rijkswaterstaat en 

 vertegenwoordigers van de gemeenten, 

ministeries en drinkwater bedrijven.

Aan‑ of afmelden voor deze 
 nieuwsbrief: mw.v.roy@overijssel.nl

Voor meer informatie: www.rijnoost.nl 

Rolf Koops: rb.koops@overijssel.nl,

06 - 50 90 26 79

Colofon
Uitgave: RBO Rijn -Oost

Tekst en productie: Otto Cox, Wijzer 

Adviesbureau; Veerle Cox (Plastic 

v erzamelen met luchtbellen)

Vormgeving: Henk-Jan Panneman

“In het Regeerakkoord is volop 
aandacht voor klimaatmitigatie om 
klimaatveranderingen te voorkomen 
door de uitstoot van broeikasgassen 
te beperken. Wat mist is de inzet op 
klimaatadaptatie om de kwetsbaarheid 
van samenlevingen voor klimaatver-
anderingen te verminderen of juist te 
profiteren van kansen die een veran-
derend klimaat biedt. Dat is niet alleen 
een taak van decentrale overheden. 
De komende jaren moeten we met 
elkaar, rijk en regio, overheid, maat-
schappelijke organisaties en bedrijfs-
leven werken aan de inhoudelijke 
opgaven, maar vooral ook investeren 
in het samen optrekken”, aldus Bert 
Boerman, voorzitter van het RBO Rijn-
Oost en gedeputeerde van Overijssel. 
Die boodschap is ook gepresenteerd in 
de Stuurgroep Water en aan de nieuwe 
minister van I&W. 
Bert Boerman pleit voor maatwerk en 
innovatie bij de aanpak van de water-
opgaven. “Het is belangrijk om de ver-
schillende maatschappelijke opgaven 
in samenhang op te pakken, maar niet 
alles met alles verknopen. Die nei-
ging bestaat nog wel eens. We raken 
dan in de complexiteit verstrikt. Kijk 
daarom per gebied wat nodig is. In 
stedelijk gebied gaat het vooral om het 
verbinden van opgaven voor klimaat, 
waterkwaliteit en energietransitie. In 
het landelijk gebied gaat het bijvoor-

beeld om de bescherming van drink-
waterbronnen op de zand gronden, 
het tegengaan van bodemdaling in 
veenweidegebieden en het versterken 
en behouden van bodemkwaliteit in 
kleigebieden. Het is geen volledige 
lijst, maar het illustreert dat maatwerk 
nodig is. Combineer deze opgaven 
per gebied met de water doelen en de 
economische opgaven. Geef daarnaast 
innovaties een impuls door belemme-
ringen in wet- en regelgeving weg te 
nemen en financiële risico’s (tijdelijk) 
te dragen. En durf er ook wat voor 
terug te vragen. Bijvoorbeeld een bij-
drage van organisaties of het bedrijfs-
leven aan het oplossen van knelpunten 
op het gebied van waterkwaliteit, 
watervoorziening of bio diversiteit. 
Geen eenrichtingsverkeer, maar een 
‘innovatierotonde’.”

Tips voor Rijn‑Oost
Reggedal Enter: 
 animatie nieuwe  situatie 
vergeleken met huidige

Er is ook een app voor 
de  smartphone

Grip op medicijnresten 
(animatie)

Herinrichting Oude Diep

Dronevlucht over de 
nieuwe nevengeul langs  
de IJssel

Bouwen met natuur in  
de Leuvenumse Beek

Uw tip voor een aansprekende 
video over schoon water?  
Mail hem naar wijzer@xs4all.nl

Video’s over 
schoon water

Maatwerk en 
innovatie
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