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• hoe deden we het?

• waar staan we nu?



het watersysteem in laag-Nederland:

organisch, met het landschap verweven, 

geölied werkend 



eerste peiler in het waterbeheer is peilbeheer



sinds de jaren 60/70 is de tweede peiler: zuiveringsbeheer



foto: Provincie Utrecht

aandacht voor natuur binnen reservaatgebieden



Kaderrichtlijn Water:

aandacht voor alle water, niet alleen voor reservaatgebieden

Iedereen kijkt naar de ecologen 

in de reservaatsgebiedjes

Zij moeten de KRW invullen.

Kunnen zij dat?



Wat is nodig?
begrip voor ecologie 

vertalen in aanpassing

en handelen

museumstuk watersysteem

belangen
ecologische kennis

Met slechts een paar ecologen, kennisoverdracht en 

overtuigen waterbeheer moeizaam 



• het was zoeken

• het was zweven

• maar we zijn wel op weg gegaan

• er is veel meer contact

• en er ontstaat ook steeds meer begrip

• we gaan een hoop ondernemen

• we moeten er een boel van leren

• om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen

(want we hebben nog een lange weg te gaan)

Inhoud presentatie

Ecologen en de KRW



Het was zoeken......



A0- A0+

A- A+

B- B+

C- C+

belasting blijft > kritisch

belasting > kritisch

krit_l < belasting < krit_h

belasting < krit

Strategie

Het was zweven......



maar we zijn wel op weg gegaan



er is veel meer contact



Phosphorus load [g m-2 jr-1]

c
h
lo
ro
p
h
y
l-
a
, 
s
u
m
m
e
r 
[m
g
 m

-3
]

start from a clear situation
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Model simulations of a shallow lake

Equilibrium situation after 10 years at a specific P-load

‘turbid’

en er ontstaat ook steeds meer begrip



natuurvriendelijke

oevers

verhogen

draagkracht

belang mestvrije zone

en er ontstaat ook steeds meer begrip



in lijn met WB21 (faalkansen)

watergangen verbreden

(belasting immers in

mg/m2/d)

maar dan.......

aandacht voor 

natuurvriendelijk onderhoud

we gaan een hoop ondernemen



Amstellandboezem

(hoofdboezem)

Vinkeveenboezem

(tussenboezem)

op Vinkeveenboezem

afwaterende polders

binnen/buiten plangebied

op Vinkeveenboezem

afwaterend boezemland

Belangrijkste waterstromen 

binnen de Vinkeveenboezem en

GWV-zuid/Demmerik/Oukoop

watersysteem GWV-zuid

Demmerik/Oukoop

Gemalen

we moeten er een boel van leren



?

we moeten er een boel van leren



uit een eerdere KRW-presentatie ( Botshol):

niet van huidig naar streefbeeld

maar door maatregelen ontstaat een nieuwe

dynamische beheerssituatie

we moeten er een boel van leren



door bestrijden ongewenst fenomeen
(Prymnesium, sturen op chloride < 800 mg/l)

- nieuwe ongewenste fenomenen (vis)

- overgang Chara - Najas

we moeten er een boel van leren
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gebiedsgemiddelde concentratie op basis van metingen berekend



om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen

(want we hebben nog een lange weg te gaan)



• het was zoeken

• het was zweven

• maar we zijn wel op weg gegaan

• er is veel meer contact

• en er ontstaat ook steeds meer begrip

• we gaan een hoop ondernemen

• we moeten er een boel van leren

• om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen

(want we hebben nog een lange weg te gaan)

samenvatting



• Wat was goed en waarover waren we minder tevreden?

• Welke rol heeft de ecoloog gespeeld? 

• Durven we als ecologen stelliger te zijn in onze 

adviezen? 

• Wat zijn de voornaamste kennisvragen en op welke 

wijze zou je die kunnen invullen?

• Hebben de instrumenten (maatlatten, verkenner) 

geholpen bij het vaststellen van de doelen?


