WATERKWALITEIT
IN STEDELIJK WATER

Adviezen op maat voor 26 stadswateren
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Kader
Aanleiding
Mooi water, gezond water, schoon water, natuurlijk water of beleefbaar water zijn
thema’s die in bebouwd gebied aandacht vragen. Vooral als het stedelijk water troebel of
verontreinigd is of als er risico’s optreden voor de volksgezondheid.
In het zomerseizoen kunnen in stadswateren waterkwaliteitsproblemen ontstaan.
Waterschap De Dommel is daarom een onderzoek gestart voor een inventarisatie en
probleemanalyse van waterkwaliteitsknelpunten in stedelijk water1.
Dit onderzoek is een vervolg op het project ‘blauwalgen in stadswateren’, dat in 20082009 is uitgevoerd. In het onderzoek van 2010 wordt niet alleen naar blauwalgen, maar
ook naar andere problemen voor waterkwaliteit gekeken. Er zijn wateren onderzocht
met:
• blauwalgenbloei;
• krooslagen;
• hoge nutriëntengehalten, slecht doorzicht en/of periodieke zuurstofloosheid;
• ziekteverwekkers voor mens en dier (zoals botulisme en de bacterie E.coli)
• problemen waardoor recreatieve activiteiten (zoals vissen) worden bemoeilijkt.
Het waterschap heeft in samenwerking met de gemeenten een selectie gemaakt van
zesentwintig wateren waarin één of meerdere van bovenstaande
waterkwaliteitsproblemen zich hebben voorgedaan. De wateren liggen in negen
gemeenten (tabel 1).
Probleemstelling
Onderwerpen zijn wateren met een overschrijding van de normen voor waterkwaliteit,
die niet voldoen aan de doelstellingen van een gezond, veerkrachtig ecosysteem.
Stadswateren met een structureel slechte waterkwaliteit kunnen een risico vormen voor
de volksgezondheid of zijn een belemmering voor de functie van het water (zoals een
zichtfunctie of recreatie).
Het waterschap is verantwoordelijk voor een goede waterkwaliteit en is daarom trekker
van dit project. De gemeente heeft een verantwoordelijkheid als eigenaar van het water
of als de instantie die (deels) het beheer en onderhoud uitvoert. Zij zijn daarom nauw
betrokken bij dit project.
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Met stedelijke wateren of ‘stadswateren’ worden in dit onderzoek wateren bedoeld die zich in of aan de rand van de

bebouwde kom bevinden.
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Tabel 1: onderzochte wateren
Gemeente
Wateren
Nuenen
Geldropsedijk/Keizershof
Panakkers
Refelingse Erven
Parkvijver
Eersel
Vijver Holster
Biesven
Tilburg
Stokhasselt
Troelstrastraat
Vijverlaan
Quirijnstokvijver
Wilhelminapark

Sint Oedenrode

Dommelarm De Neul

Gemeente
Valkenswaard

Wateren
Visvijvers Venbergen (3)
Groote Meer

Eindhoven

Karpendonkse Plas

Vught

Emmasingel
Wilhelminasingel
Voorst tot Voorststraat
Jan van Galenstraat

Goirle

Caddenbosch

Doelstelling
Dit onderzoek richt zich op de probleemanalyse en op advisering met oplossingen voor
gesignaleerde knelpunten in waterkwaliteit voor zesentwintig stadswateren (negen
gemeenten). Het onderzoek omvat het bewerken en verzamelen van de benodigde
informatie om een start te kunnen maken met de verbetering van de waterkwaliteit in
deze zesentwintig stadswateren. De doelstelling is hierbij tweeledig:
• inzicht krijgen in de oorzaken van de waterkwaliteitsproblemen;
• opstellen van kosteneffectieve maatregelen om waterkwaliteitsproblemen op te
lossen en waterkwaliteitsproblemen in nieuwe (toekomstige) stadswateren te
voorkomen.
Een belangrijk resultaat van het onderzoek is een factsheet per probleemwater met
daarin:
1. Een situatie omschrijving, probleemomschrijving en een advies voor de aanpak van
de waterkwaliteitsproblemen.
2. Een gegevenstabel met meetgegevens van de wateren.
3. Een kaart met de ruimtelijke weergave van het watersysteem.
4. GIS-bestanden met daarin de ligging van het water en eventueel relevante informatie
over de omgeving.
Leeswijzer
De factsheets vormen de kern van het advies. Deze zijn opgenomen onder het tabblad
‘Factsheets’. De rapportage is opgebouwd als toelichting op de factsheets en bestaat uit
de volgende tabbladen.
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Factsheets

Beschrijving van de context van dit rapport.
Toelichting op de verschillende typen waterkwaliteitsproblemen
beschouwd in dit project.
Hier wordt beschreven hoe de gegevens verzameld zijn, en de
wijze waarop de factsheets tot stand zijn gekomen.
Een hulpmiddel voor het identificeren van de oorzaken van
waterkwaliteitsproblemen.
De scope voor oplossingsrichtingen en een beschrijving van de
maatregelen die geadviseerd worden voor het bestrijden van het
de waterkwaliteitsproblemen in de wateren.
Het algemene beeld van de waterkwaliteitsproblemen en de
oorzaken van deze problemen voor de zesentwintig onderzochte
wateren worden beschreven.
Organisatorische aanbevelingen voor de gemeenten en het
waterschap, aanbevelingen ten aanzien van de uitvoering van de
maatregelen en de periode na de uitvoering van de maatregelen,
en aanbevelingen ten aanzien van aanvullend onderzoek (indien
van toepassing).
De factsheets per water.
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Problematiek
In dit hoofdstuk beschrijven we de problemen met waterkwaliteit die in de 26
onderzochte wateren zijn op te merken. Per aandachtspunt voor waterkwaliteit worden
het probleem zelf, de effecten op de plas en de omgeving kort beschreven.
1. Eutrofiëring
Algemeen
Eutrofiëring (van het Griekse eutrophia, dat goede voeding betekent) is de vergroting
van de voedselrijkdom in met name water. In de biologie wordt hiermee het verschijnsel
aangeduid dat door toevoer van een overmaat aan voedingsstoffen een sterke groei en
vermeerdering van algen of planten optreedt. Daarbij kan een grens worden
overschreden waarna de soortenrijkheid of biodiversiteit sterk afneemt. Hierdoor
ontstaat een ‘ongezond’ water. In te voedselrijke wateren is de kans op blauwalgen,
krooslagen en ziektes over het algemeen groter.
Zoals boven aangegeven wordt eutrofiëring veroorzaakt door voedingsstoffen. Deze
voedingsstoffen kunnen afkomstig zijn van verschillende bronnen. De voornaamste
bronnen zijn:
• aanvoer via oppervlakte- of grondwater;
• nalevering uit sliblaag;
• visvoer;
• overstorten;
• ontlasting van vogels of honden;
• afbrekend organisch materiaal.
Daarnaast zijn er verschillende factoren die eutrofiëring in stand kunnen houden of
versterken. Met name de aanwezigheid van veel bodemwoelende vis en de afwezigheid
van voldoende (wortelende) waterplanten als dekking voor prooi of predator versterken
eutrofiëring. Bodemwoelende vissen dragen bij aan het vrijkomen van voedingsstoffen in
het slib, en verspreiding van dit slib in de waterkolom waardoor het doorzicht wordt
verminderd.
De versterkende/ondersteunende factoren van eutrofiëring maken het moeilijk dit
fenomeen te bestrijden. Het simpelweg verwijderen van de voedingstoffen (bijvoorbeeld
door baggeren van de sliblaag, stoppen van de instroom of afkoppelen van watergangen
met aanvoer van voedingsstoffen), is vaak niet voldoende. Als er veel
bodemomwoelende vis in het water aanwezig is en een gebrek aan waterplanten, dan
krijgt het systeem geen kans zich te herstellen. Het systeem blijft dan vaak in een te
voedselrijke en troebele toestand.
Effecten
Een te voedselrijk water heeft veel eigenschappen die zowel voor de natuur als voor de
belevingswaarde van de mens als negatief kunnen worden gezien. De belangrijkste
negatieve effecten die kunnen optreden in een te voedselrijk water zijn:
• een beperkt doorzicht;
• periodieke zuurstofloosheid (waardoor verhoogd risico op vissterfte);
• snelle aanwas van slib;
• afwezigheid van wortelende waterplanten;
• afwezigheid van zichtjagers zoals snoek;
5
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stank en een onaantrekkelijk zicht op de plas;
verhoogde risico’s op andere waterkwaliteitsproblemen zoals blauwalg, krooslaag en
botulisme.

2. Kroos
Algemeen2
Kroos is een kleine, gewoonlijk schijfvormige plant van één van de geslachten Lemna,
Spirodela of Wolffia. Kroosplanten hebben de eigenschap om in grote aantallen het
wateroppervlak te bedekken. In het zomerseizoen kunnen de kroosplanten het
wateroppervlak zelfs vrijwel geheel bedekken als de windinvloed op het water niet heel
groot is.
Naast het vaak voorkomende eendekroos en nieuwkomers zoals dwergkroos, komt ook
kroosvaren voor in de Nederlandse wateren. Kroosvaren komt wat later in het seizoen in
grote aantallen opzetten (maar vaak wel in dezelfde wateren waar ook eendekroos is
geconstateerd), omdat dit type kroos beter gedijt bij hogere temperaturen.
Kroos komt vooral in kleinere wateren voor, zoals poldersloten en stadsvijvers. Kroos
heeft het meeste baat bij de volgende omstandigheden:
1. De aanwezigheid van hoge concentraties aan voedingstoffen (fosfaat en stikstof).
2. Een hoge temperatuur en voldoende licht op het wateroppervlak.
3. Stilstaand water (geen stroming of zeer open, grote wateroppervlaktes).
Daarnaast speelt wind een rol bij het vóórkomen van krooslagen. Wind heeft niet zozeer
een positieve invloed op kroos, maar kan wel zorgen voor samendrijving en ophoping
van kroos in een bepaald deel van het water.
Kroos overwintert op twee manieren. Ten eerste blijft een restant van het kroos in leven
in de vorm van zogenaamde rustfronts, die op het water blijven drijven. Ten tweede
vormt kroos zetmeelrijke overwinteringsknopjes, de "turionen", die naar de slootbodem
zinken en daar verblijven tot het volgende groeiseizoen. Deze “turionen” komen over het
algemeen pas in de loop van de zomer tot ontwikkeling en leiden in de nazomer tot
sterke toename van de bedekking met kroosvaren. Voor kroosvaren is dus sprake van
een relatief lange "overwinteringperiode”.
Effecten van kroos
Kroos wordt als probleem ervaren omdat dit een verslechtering van de waterkwaliteit
veroorzaakt door de afdekking van de waterlaag. Krooslagen kunnen de volgende
negatieve effecten hebben:
• Kroos belemmert het ontstaan en de groei van wortelende waterplanten door
lichtconcurrentie;
• Kroos verhindert de zuurstofdiffusie naar diepere waterlagen (dit is met name een
probleem voor wortelende waterplanten);
• de afbraak van kroos versnelt de slibaanwas waardoor eutrofiëring eerder optreedt;
• de afbraak van kroos zorg voor hoge concentraties aan nutriënten en lage
zuurstofgehalten in de waterkolom.
2

. STOWA (1997). Ontstaan en bestrijden van deklagen van kroos, ISBN 90.74476.81.3,
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3. Blauwalgen
Algemeen
Blauwalgen zijn primitieve organismen en vormen een orde van bacteriën, de
cyanobacteriën. Cyanobacteriën, de officiële naam voor deze groep, is afgeleid van de
kleur cyaan (blauwgroen) omdat de blauwe kleurstof fycocyanine deze groep kenmerkt.
Blauwalgen bevatten het fotosynthetische pigment “chlorofyl” en passen, net zoals
hogere planten, fotosynthese toe om te kunnen overleven. De cyanobacteriën zijn
evolutionair gezien zeer belangrijke organismen, aangezien ze de eerste organismen op
aarde waren die zuurstof konden produceren en zo de ontwikkeling van hogere
organismen mogelijk hebben gemaakt.
De volgende toxische soorten zijn het meest voorkomend in zoet water in Nederland:
Anabaena sp., Aphanizomenon sp., Microcystis sp., Nostoc sp., Planktothrix sp.
(Oscillatoria), Woronichinia sp. en Cylindrospermopsis sp.

Figuur 1: Blauwalg Aphaniz
omenon sp

Blauwalg Anabaena sp

Hoewel deze soorten toxines kunnen produceren, is niet iedere bloei van deze soorten
giftig. Een niet giftige bloei kan overgaan in een giftige bloei, zonder dat er iets verandert
aan de uiterlijke kenmerken. De aanwezigheid en concentratie van toxines is
onvoorspelbaar. Het gezondheidsrisico van cyanotoxines in het oppervlaktewater is dus
moeilijk te kwantificeren, omdat niet elke bloei giftig is. Tevens worden de symptomen bij
mensen niet altijd toegewezen aan blauwalg, omdat veel van de symptomen
vergelijkbaar zijn met die van een verkoudheid, griep, allergie of voedselvergiftiging.
Blauwalgen behoren tot de natuurlijke algenpopulatie in het water. In het zomerseizoen,
waarin de groeiomstandigheden optimaal zijn, kunnen de blauwalgen snel in aantal
groeien, waarbij bloeien ontstaan die waterkwaliteitsproblemen’ veroorzaken. Factoren
die het ontstaan van blauwalgproblemen veroorzaken, zijn een hoge watertemperatuur
(20-30°C), geringe lichtintensiteit, rustige weersomstandigheden (weinig wind en regen),
weinig stroming in het water en voedselrijk water, dat vooral veel fosfaat en stikstof
bevat. Blauwalgen hebben een competitief voordeel ten opzichte van andere
fytoplankton groepen3 door onder andere:
• hoge groeisnelheid;
• groot drijvend vermogen en voor sommige soorten de aanwezigheid van vacuolen
(met lucht gevulde onderdelen), waardoor bloei aan de oppervlakte mogelijk is;
• productie van toxines in sommige soorten (zie hieronder);
3

Reynolds, C.S. & Walsby, A.E. (1975): Water blooms. Biol. Rev. 50: 437-481.
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fixatie van stikstof uit de atmosfeer in sommige soorten;
verminderde consumptie van zoöplankton van blauwalgen door de grootte van
cellen, kolonievorming en slechte opname (minder begrazingsdruk).

Wanneer voor cyanobacteriën optimale weersomstandigheden voorkomen, kunnen
(stinkende) drijflagen ontstaan die overlast kunnen veroorzaken. Een drijflaag van
blauwalgen kan enkele weken of zelfs maanden bestaan, afhankelijk van het weer en de
stabiliteit van de waterkolom. Dit heeft grote gevolgen voor de waterkwaliteit door:
• beperking van het doorzicht;
• stankoverlast van drijvende blauwalgenlagen;
• vermindering van het zuurstofgehalte en soms zuurstofloosheid;
• giftigheid van het water voor recreatieve gebruikers en dieren waardoor de
gezondheid voor mens en dier kan verslechteren;
• vermindering van de soortendiversiteit en gezondheid van het ecologische systeem.
Vanwege de complexe dynamiek van de vorming van blauwalgdrijflagen is het heel
moeilijk te voorspellen waar en wanneer een blauwalgenbloei op zal treden.
Effecten
Niet alleen zorgt de massale bloei voor problemen, een aantal soorten blauwalgen is
ook in staat stoffen te produceren die toxisch zijn voor mens en dier. Het gaat daarbij om
een grote verscheidenheid aan toxines. Op basis van de werkingsmechanismen kunnen
de cyanobacteriële toxines onderverdeeld worden in hepatotoxinen (tasten leverfunctie
aan), neurotoxinen (tasten zenuwstelsel aan), cytotoxinen (specifieke gifwerking op
bepaalde typen cellen) en irritantia (irriteren ademhalingswegen, ogen en/of huid, komen
weinig voor in zoet water). Deze zijn in de onderstaande tabel samengevat.
4

Tabel 2: Type toxinen gekoppeld aan genera voor blauwalgen
toxinen

klasse op basis
van belangrijkste werking

toxineproducerende genera in zoet water*

microcystinen

hepatotoxinen

nodularinen
anatoxine-a,
homoanatoxine-a
anatoxine-a(s)
saxitoxinen

hepatotoxinen
neurotoxinen

Anabaena, Anabaenopsis, Aphanocapsa, Arthrospira, Hapalosiphon,
Microcystis, Nostoc, Planktothrix (Oscillatoria), Snowella,
Woronichinia
Nodularia
Anabaena, Aphanizomenon, Arthrospira, Cylindrospermum,
Microcystis, Phormidium, Planktothrix (Oscillatoria), Rhaphidiopsis
Anabaena
Anabaena, Aphanizomenon, Cylindrospermopsis, Planktothrix
(Oscillatoria)
Anabaena, Aphanizomenon, Cylindrospermopsis,
Raphidiopsis, Umezakia

neurotoxinen
neurotoxinen

cylindrospermopsine cytotoxinen (tasten
meerdere organen aan)

*Niet alle soorten van deze geslachten produceren toxinen; toxineproducerende vertegenwoordigers van de vetgedrukte
geslachten zijn aangetroffen in zoet water in Nederland.

De concentratie van microcysteïne, het cyanotoxine dat in Nederland het meest wordt
aangetroffen, wordt vaak gebruikt als maat voor de risico's voor zwemmers.

4

Riel, A.J.H.P. van; Schets, F.M; Meulenbelt, J. (2007) Gezondheidseffecten van blauwalgen. Nederlands tijdschrift voor

geneeskunde. 151 (31): 1723-1728.
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Momenteel worden de volgende grenswaarden gehanteerd: bij gehalten boven 10 µg/l
moet een waarschuwing uitgaan en bij gehalten van 20 µg/l moet een zwemverbod
worden ingesteld. Als drinkwaternorm wordt een grens van 1 µg/l aangehouden.
4. Ziekteverwekkende organismen
Algemeen
In wateren met een slechte waterkwaliteit is het risico op aanwezigheid van
ziektekiemen voor mens en dier groter. Vaak gaat het dan om botulisme (vogels en
vissen) en besmettingen met ziekteverwekkende micro-organismen zoals E. coli.
Botulisme
Botulisme is een ziekte, die met name bij vogels en vissen voorkomt. Bepaalde vormen
kunnen ook voor de mens gevaarlijk zijn, hoewel dit niet vaak voorkomt. Botulisme is
een vorm van voedselvergiftiging, die vooral in de zomer slachtoffers maakt onder
watervogels. De bacterie Clostridium botulinum produceert de gifstof botuline. Het gif
verlamt de spieren en de vogels stikken of verdrinken5.
De ideale omstandigheden voor botulisme zijn temperaturen boven de twintig °C en een
eiwitrijke omgeving. Kadavers, die in het water liggen, zijn een ideale voedingsbodem
voor de bacterie.
Als er zich omstandigheden voordoen waarbij de bacterie zich niet kan handhaven
(droge omgeving, bij lagere temperaturen, zelfs tot beneden het vriespunt en bij hoge
temperaturen), overleeft de bacterie in de vorm van sporen. Die zitten in de bovenste
laag slib op de waterbodem en zijn niet te bestrijden, omdat de sporen onder barre
omstandigheden kunnen overleven. Wanneer de leefomstandigheden weer beter
worden, groeit de spore weer uit tot een bacterie.
Hoge gehalten aan E. coli
Escherichia coli is een bacterie waarmee mensen geïnfecteerd kunnen raken. De
infectie gebeurt vaak door consumptie van met deze bacterie besmet vlees, maar ook
door contact met dieren of door contact met verontreinigd oppervlaktewater.
E. coli is met name voor spelende kinderen in en bij wateren van belang, omdat zij de
gevaren van het in contact komen met ‘ongezond’ oppervlaktewater vaak niet herkennen
en zij tegelijkertijd door spelen aan de waterkant juist vaker in contact met het water
kunnen komen. Zwemwateren moeten wettelijk voldoen aan een maximale dichtheid van
E.coli, maar dit geldt niet voor ‘algemene’ stadswateren.
Effecten
Bij voorkomen van botulisme is het voornaamste effect dat regelmatig dode vogels
waargenomen worden in het oppervlaktewater. De voor mensen gevaarlijke types
komen maar zelden voor bij dieren, maar sterfte onder vissen kan wel veroorzaakt
worden door botulismetype ‘E’, dat ook gevaarlijk is voor mensen6.
E.coli is met name een probleem voor de mens. De gevolgen van een besmetting met
E.coli zijn darmontstekingen met bloederige diarree. Deze klachten ontstaan na drie tot
maximaal twaalf dagen na besmetting. Mogelijke complicatie bij jonge kinderen en
ouderen is een nierbeschadiging, die soms dodelijk is7.
5

Bron: www.meldpuntwater.nl
Bron: http://www.rivm.nl/ziekdoordier/zoon_op_rij/botulisme.jsp
7
Bron: www.voedingscentrum.nl
6
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WERKWIJZE
Voor dit project heeft het waterschap gekozen voor een actieve participatie van
organisaties betrokken bij de waterkwaliteit van stedelijk water:,de gemeenten, de
hengelsportverenigingen en eventuele andere betrokkenen. Deze organisaties hebben
een belangrijke rol gespeeld bij het verzamelen van de veldgegevens en/of het toetsen
van de opgestelde maatregelen.
Het project had de volgende opzet:
• inventarisatie van relevante gegevens wateren;
• probleemanalyse (achterhalen oorzaken waterkwaliteitsproblemen)
• toetsing van gegevens en achterhalen van oorzaken van waterkwaliteitsproblemen;
• opstellen van factsheets met adviezen voor het verbeteren van de waterkwaliteit.
Inventarisatie
Om de feitelijke situatie van de probleemwateren helder in beeld te krijgen is een brede
inventarisatie uitgevoerd. De inventarisatie is uitgevoerd uitgaande van alle relevante en
beschikbare gegevens van gemeente, visrechthebbende en waterschap. Deze
gegevens zijn aangevuld met gegevens uit vragenlijst(en) aan gemeenten en
hengelsportverenigingen. De gebruikte vragenlijst is bijgevoegd als bijlage. Vervolgens
is een veldbezoek uitgevoerd aan alle locaties, waarbij ontbrekende en relevante
aanvullende gegevens over de wateren zijn verzameld.
Beschikbare gegevens
Het waterschap heeft voorafgaande aan deze studie metingen laten uitvoeren. Dit
betreft metingen op een waterkwaliteitsmeetpunt in de betreffende wateren. Deze
analyseresultaten bestaan uit visuele waarnemingen en metingen van biologische,
fysische en chemische parameters van de waterkolom.
Daarnaast heeft het waterschap voor de zesentwintig geselecteerde wateren een
(beperkt) waterbodemonderzoek uitgevoerd. Hierbij is de huidige toestand van de
waterbodem in kaart gebracht, waaronder de kwaliteit en de dikte van de sliblaag.
Vragenlijst
Om naast de beschikbare ‘feitelijke’ gegevens een beter inzicht te krijgen in de diversiteit
en de problematiek van de wateren is een vragenlijst opgesteld en voorgelegd aan
gemeenten en hengelsportverenigingen. De vragenlijst is opgebouwd uit verschillende
onderdelen teneinde alle hydrologische, ecologische en beheersaspecten aan de orde
te stellen. De vragenlijst bestaat uit de volgende onderdelen:
• Algemeen: om een algemeen inzicht te krijgen van de wateren zijn vragen gesteld
om de functie van het water, activiteiten, omgevingsfactoren en reeds uitgevoerde of
lopende onderzoeken te achterhalen.
• Hydrologie: vragen gericht op het functioneren en de beïnvloeding van het
watersysteem in waterkwantitatieve zin.
• Beheer: het huidige beheer van het watersysteem en de directe omgeving door
maaiwerkzaamheden, baggeren en andere beheermaatregelen.
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Biologie en ecologie: de aanwezigheid van waterplanten, vissen en watervogels;
deze kunnen van invloed zijn op de biologische en ecologische toestand van de
wateren.
Bronnen: de aanwezigheid van externe bronnen van nutriënten zoals een
aanwezige of historische riooloverstort, ongezuiverde lozingen, bladval,
hondenontlasting, (het voeren van) watervogels of een regenwaterlozing.
Vermoedelijke oorzaken van waterkwaliteitsproblemen; op basis van het
locatiebezoek wordt een eerste inschatting gemaakt wat de oorzaak of oorzaken van
de waterkwaliteitsproblemen zouden kunnen zijn.

Locatiebezoek
Een bezoek aan alle locaties is uitgevoerd samen met een vertegenwoordiging van
gemeente, visrechthebbende en waterschap. Het veldbezoek biedt de mogelijkheid voor
verifiëring van de verzamelde informatie, voor verzameling van aanvullende informatie
en om gezamenlijk te bezinnen op de mogelijke oorzaken en oplossingen.
Tijdens het veldbezoek is extra aandacht gevraagd voor de historie, de (recreatieve)
functie, de ecologische gesteldheid, omgevingsfactoren en is visueel getoetst of de
beschikbare gegevens en de informatie uit de vragenlijsten juist en volledig zijn.
Een belangrijk onderdeel van het locatiebezoek was daarnaast een eerste inschatting te
maken van de mate waarin gezondheidsrisico’s zijn te benoemen als gevolg van de
slechte waterkwaliteit. Dit is bijvoorbeeld het geval als kinderen makkelijk in contact
komen met water waar botulisme, ziekteverwekkende organismen of blauwalgenbloei is
waargenomen.
Probleemanalyse
Op basis van de inventarisatie en de resultaten van het veldbezoek is een
probleemanalyse uitgevoerd (figuur 2). In de probleemanalyse zoals opgenomen in de
factsheets zijn de meest waarschijnlijke oorzaken van de waterkwaliteitsproblemen
aangegeven. Zie het beoordelingssysteem voor stadswateren van STOWA voor de wijze
waarop problemen en oorzaken in stedelijk water kunnen worden geïdentificeerd. In de
volgende fase is de probleemanalyse getoetst.
Inhoudelijke toetsing bij gemeenten en waterschap
De uitgevoerde probleemanalyse en de aangewezen oorzaken zijn per stroomgebied in
een workshop besproken met planvormers en opzichters en de inhoudelijk betrokkenen
bij de gemeenten. De doelstelling van deze bijeenkomsten was tweeledig: een
inhoudelijke toetsing van de beschikbare gegevens én toetsing van de juistheid van de
vastgestelde oorzaken van de waterkwaliteitsproblemen door de interne kennisdragers
van het waterschap en de gemeenten.
In veel gevallen konden de factsheets worden aangevuld met ontbrekende informatie of
inzichten en leidde de bijeenkomst tot een beter inzicht in de waterkwaliteitsproblematiek
in relatie tot de omgeving en het beheer van de stadswateren.
Daarnaast zijn deze bijeenkomsten gebruikt om de haalbaarheid te bepalen van
mogelijke oplossingen met de betrokken partijen.
Proces overleggen gemeenten
In deze fase zijn gesprekken met de gemeentemedewerkers uitgevoerd, waarbij de in de
factsheet opgenomen definitieve adviezen zijn toegelicht. Daarnaast is het
vervolgproces besproken. Gezamenlijk met de gemeente wordt besproken of en hoe de
geadviseerde maatregelen bij de gemeenten worden ingezet.
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Opstellen definitieve factsheets met adviezen
Na toetsing van de veldgegevens en de probleemanalyse zijn adviezen opgesteld met
voorstellen en maatregelen om de waterkwaliteitsproblemen op te lossen. Deze
voorstellen zijn verwerkt in de factsheets. Niet voor alle wateren konden concrete
maatregelen worden opgenomen om de waterkwaliteitsproblemen op te lossen. Voor
sommige wateren werd geadviseerd eerst de gevolgen van een geplande herinrichting
af te wachten. In die gevallen is aangegeven welke aandachtspunten bij de herinrichting
van belang zijn. In enkele wateren is geadviseerd om monitoring te continuëren, omdat
de verwachting is dat door autonome ontwikkelingen verbetering van de waterkwaliteit
zal optreden. Het uitvoeren van maatregelen is dan voorlopig niet noodzakelijk.

Figuur 2: Deel van vijver Holster te Eersel. De waterhuishouding met aanvoer van ijzerhoudend
grondwater ligt hier ten grondslag aan troebel water. Merk op dat vanaf de oever aan de linkerzijde
veel meer bladinval in het water zal optreden dan aan de rechterzijde. Meer bladinval betekent meer
toevoeging van organisch materiaal in het watersysteem, wat een bijdrage kan leveren aan
waterkwaliteitsproblemen.
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PROBLEEMINDICATOR
Achtergrond
Voor wateren met blauwalgenoverlast, te grote voedselrijkdom of bacteriologische
problemen, is het soms moeilijk de oorzaak of de oorzaken aan te wijzen. In veel
gevallen zal het gaan om een combinatie van factoren, maar welke nu het grootste
aandeel hierin hebben, is vaak niet duidelijk. Daarnaast is er voor sommige afzonderlijke
biologische, chemische, fysische parameters geen duidelijke norm waaraan getoetst kan
worden.

Figuur 3: Overzicht probleemindicator

Om toch per water een beter beeld te krijgen van de oorzaken van de problemen is een
probleemindicator gemaakt. Deze werkt op basis van een causaliteitsketen, waarbij
bepaalde ontwikkelingen kunnen leiden tot een bepaalde belasting of druk op het
ecosysteem. Hierdoor wordt de toestand of kwaliteit van het ecosysteem beïnvloed, wat
tot negatieve effecten kan leiden. In reactie hierop kunnen maatregelen genomen
worden om ontwikkelingen, belastingen, waterkwaliteit of effecten te beïnvloeden (zie
figuur 3).
De probleemindicator is uitgewerkt tot een eenvoudig rekenmodel. Hierna wordt de
probleemindicator (versie september 2010) kort beschreven inclusief de globale
uitkomsten van de toepassing op deze batch stadswateren.
Opzet probleemindicator
De probleemindicator is opgebouwd uit drie categorieën, waarover informatie
voorhanden is:
• Categorie A: Risico door belastingen/drukken;
• Categorie B: Gemeten kwaliteit van het watersysteem;
• Categorie C: Impact en beleefde effecten.
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Deze categorieën zijn weer onderverdeeld in parameters waaraan vervolgens
grenswaarden zijn gekoppeld voor de puntentoekenning. Telkens geldt dat bij een hoger
aantal punten de waterkwaliteit er (in potentie) slechter voor staat. In de onderstaande is
aangegeven welke parameters onder de categorieën zijn ingedeeld en welke
grenswaarden zijn gehanteerd voor:
• Goed: de waarde voor de parameter is zodanig dat deze naar verwachting niet
bijdraagt aan het waterkwaliteitsprobleem: 0 punten.
• Matig: de parameter scoort niet goed, maar heeft mogelijk een beperkte bijdrage aan
de waterkwaliteitsproblemen: 1 punt of bij categorie C: 2 punten.
• Slecht: de parameter levert hoogst waarschijnlijk een negatieve bijdrage aan de
waterkwaliteitsproblemen: 2 punten of bij categorie C: 4 punten.
Voor elke categorie kunnen maximaal 24 punten worden gehaald.
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Tabel 3: Overzicht parameters probleemindicator

Gebruik probleemindicator
De probleemindicator kan op twee manieren gebruikt worden:
• analyse van parameters die problemen veroorzaken;
• analyse van de situatie van het water als geheel.
Door voor een water de verschillende parameters individueel te analyseren wordt
duidelijk wat en hoe groot de problemen zijn. Dit is dan uitgesplitst naar mogelijke
oorzaken (categorie A), normoverschrijdingen waterkwaliteitsparameters (categorie B),
en effecten (categorie C).
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De situatie van het water als geheel kan worden beoordeeld aan de hand van het aantal
punten per categorie. Deze worden uitgezet in een grafiek waarin ook is weergegeven
hoeveel punten er nog aan ontbrekende gegevens over zijn. In de volgende
afbeeldingen zijn voorbeelden opgenomen.
In de afbeelding met Vijver Wilhelminapark te Best is te zien dat de risico’s voor
waterkwaliteitsproblemen vanuit belastingen en drukken hoog zijn (veel
vervuilingsbronnen). Deze worden echter nog maar ten dele teruggevonden in
overschrijdingen van waterkwaliteitsproblemen. Van negatieve effecten is nog maar
beperkt sprake. Het water bestaat nog niet zo lang en de kans is aanwezig dat in de
toekomst het water nog verder zal opladen met nutriënten en slib waardoor de
aanwezige drukken wel tot uiting zullen gaan komen in waterkwaliteitsproblemen.
Een ander duidelijk voorbeeld is Groote Meer Valkenswaard. Dit water bestaat al lang
en is al veel verder opgeladen met nutriënten en slib. Hoewel er minder bronnen
aanwezig zijn dan in de vijver Wilhelminapark is het systeem inmiddels zo ver veranderd
dat er veel meer effecten tot uiting komen (vissterfte door droogval, algenbloeien, risico’s
op botulisme, zwerfvuil).

VIJVER WILHELMINAPARK BEST
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Figuur 4: Uitkomsten probleemindicator voor de Vijver Wilhelminapark in Best. De belasting
is groot, maar de effecten worden niet als bijzonder groot ervaren.
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Figuur 5: Uitkomsten probleemindicator voor de Groote Meer in Valkenswaard. Vooral de
effecten worden als groot ervaren.

Resultaten en conclusies
Het grootste deel van de stadswateren uit dit onderzoek hebben een vergelijkbare
uitkomst als de Vijver Wilhelminapark in Best. Er zijn meerdere vervuilingsbronnen
aanwezig en enkele waterkwaliteitsparameters laten inmiddels overschrijdingen zien. Dit
zijn veelal stikstof en fosfaat. Er zijn echter weinig wateren waar ‘overall’ slecht wordt
gescoord op ‘impact en beleefde effecten’. Vaak is er wel al een blauwalgenbloei
aangetroffen. Dat is ook één van de selectiecriteria geweest voor het al of niet
meenemen van een stadswater in dit project. Veel van deze plassen zijn nog relatief
jong of vrij recent gebaggerd. De kans is dan ook groot dat de aanwezige potentiële
vervuilingsbronnen in de toekomst wel zullen leiden tot effecten.
De belangrijkste uitzonderingen zijn plassen waar effecten duidelijk aanwezig zijn. Deze
zijn meestal ouder en/of hebben een achterstand in baggerfrequentie. Duidelijke
voorbeelden zijn Groote Meer in Valkenswaard, en enkele wateren in Vught en Tilburg.
In veel gevallen gaat het hier om erfenissen uit het verleden en vaak is een
grootschalige aanpak noodzakelijk. Voor wateren in de stedelijke kernen geldt
bovendien dat zij vaak een onnatuurlijke inrichting met beschoeiingen hebben.
Verder worden in veel wateren met waterkwaliteitsproblemen vissen uitgezet of is de
visstand onnatuurlijk hoog en/of met een groot aandeel van bodemwoelende vis. Deze
kunnen een ontwikkeling naar een goede waterkwaliteit bemoeilijken. Communicatie is
een belangrijk middel om uitzetting en bijvoeren van vis (en voeren van eenden) te
verminderen.
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De voormalige Dommelarm de Neul in Sint Oedenrode is tot slot een uitzondering omdat
hier nog nauwelijks waterkwaliteitsproblemen zijn ondervonden. Dit water is onlangs
grotendeels heringericht. Het is ook een vrij groot water. Omdat het wel een zeer
bijzonder water is als één van de weinige oude dommelmeanders langs de BenedenDommel, is het water toch opgenomen in dit onderzoek. De deels nog aanwezige
sliblaag en onnatuurlijke visstand zouden in de toekomst in een deel van het water van
de Neul wel tot problemen kunnen gaan leiden.
Reikwijdte conclusies probleemindicator
De probleemindicator is opgesteld om aan de hand van metingen in verschillende
categorieën grip te krijgen op wat nu de mogelijke oorzaak is van de
waterkwaliteitsproblemen en hoe deze tot uiting komen. Het is nadrukkelijk niet bedoeld
als een officiële toetsing voor de ecologische en chemische waterkwaliteit. Deze kunnen
beter worden uitgevoerd met programma’s als IBever (chemisch) en EBEOstad (ook
ecologisch).
Het ‘goed’ scoren op alle parameters in Categorie A en B van de indicator impliceert niet
dat waterkwaliteitsproblemen in het betreffende water niet meer voor kunnen komen.
Een ‘goed’ score houdt alleen in dat de betreffende parameter voor het betreffende
water een relatief gunstig beeld laat zien voor de algehele waterkwaliteit. Er kunnen
echter altijd problemen optreden door een combinatie aan parameters. Dit ondanks dat
parameters individueel goed scoren. Bij de effecten komen dergelijke problemen dan
alsnog in beeld; al blijft onduidelijk wat de exacte oorzaken zijn. In deze set onderzochte
stadswateren komt dit overigens niet voor.
Bij het achterhalen van oorzaken van waterkwaliteitsproblemen dient men ook altijd
rekening te houden met minder voor de hand liggende factoren, die niet in de
probleemindicator zijn opgenomen. Veelal gaat het dan om nog onbekende bronnen die
zorgen voor overschrijdingen van de normen (categorie B). Denk bijvoorbeeld aan de
aanwezigheid van nutriëntenrijke kwel, onbekende aanvoer vanuit drainage of riolering
of illegale lozingen.
Tot slot kunnen ophopingen van blauwalgen door de wind vooral in grotere plassen
soms tot lokale overschrijdingen leiden, terwijl de blauwalgenoverlast over de gehele
plas bezien niet zo groot is.

Figuur 6: Kroosvorming bij de Wilhelminasingel
In Vught.

Troebel water en veel overhangende
bosschages in de Quirijnstokvijver te Tilburg
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MAATREGELEN
Een uitgebreide lijst van potentieel geschikte maatregelen is opgesteld voor het
oplossen van gesignaleerde problemen met waterkwaliteit. Op basis van de specifieke
omstandigheden per water is een selectie van maatregelen gemaakt die naar
verwachting effectief is. Daartoe zijn de maatregelen gecategoriseerd naar de volgende
typen:
• watersysteem;
• inrichting;
• beheer & onderhoud;
• effectgerichte maatregelen;
• monitoren.
Bij het selecteren van maatregelen is als uitgangspunt genomen, dat maatregelen in de
bovenste (systeem, inrichting) categorieën over het algemeen de voorkeur zullen
hebben boven de overige categorieën. Een maatregel gericht op het (hydrologische)
systeem van het water of op de inrichting zal immers duurzamer zijn dan maatregelen in
het beheer of effectgerichte maatregelen. Deze laatste typen maatregelen nemen niet
de hoofdoorzaak van de waterkwaliteitsproblemen weg en zullen daarom in de regel
periodiek herhaald moeten worden om het terugkeren van het probleem te voorkomen.
Dit overzicht van maatregelen is medio 2010 opgesteld. Omdat continu onderzoek
plaatsvindt naar de effectiviteit van ‘nieuwe’ maatregelen is dit overzicht mogelijk niet
meer compleet. De huidige ontwikkelingen vinden echter met name plaats op het gebied
van effectgerichte maatregelen. Voor de meeste van de hier beschouwde wateren zijn
deze als niet-kosteneffectief ingeschat.
De maatregelen gericht op watersysteem, inrichting en beheer hebben een zodanige
positieve invloed dat zij effectief zijn bij het bestrijden van de meest voorkomende
waterkwaliteitsproblemen. Dat wil niet zeggen dat elke maatregel afzonderlijk bij elk
waterkwaliteitsprobleem effectief is.
Effectgerichte maatregelen zijn meestal alleen zinvol op een bepaalde categorie van
waterkwaliteitsproblemen. Bij het beschrijven van deze oplossingsrichtingen wordt dit
verder toegelicht.
Systeemgerichte maatregelen
Met systeemgerichte maatregelen worden ingrepen bedoeld, die de hydrologie van het
watersysteem beïnvloeden. Door systeemmaatregelen te nemen wordt meer of juist
minder water van externe bronnen aangevoerd, met als doel het voorkómen van
eutrofiëring, ziektes en overlast van kroos en blauwalgen. Dit kan bijvoorbeeld door de
verblijftijd van het water te verkorten. Hierdoor wordt het voor blauwalgen en kroos
moeilijker een drijflaag te vormen, het warmt het water minder snel op (minder kans op
overleving van ziektekiemen). Ook zijn bij een kortere verblijftijd de nutriëntengehalten in
de waterkolom vaak lager, zodat eutrofiëring minder snel optreedt.
Watergang afkoppelen
Het afkoppelen van een watergang met slechte waterkwaliteit (hoge gehalten aan
nutriënten of/en microverontreinigingen en/of ziekteverwekkers) vermindert de kans op
waterkwaliteitsproblemen.

19

Blauwalgen en kroos gebruiken de nutriënten immers als voeding, en de verhoogde
gehalten versterken eutrofiëring en daarmee de kans op ziektes. Er moet dan wel
onderzocht worden of voldoende water beschikbaar blijft voor het systeem (om droogval
te voorkomen), en of het afkoppelen daadwerkelijk voldoende waterkwaliteitsverbetering
met zich meebrengt.
Watergang aankoppelen
Oppervlaktewater van goede waterkwaliteit en aanwezig in de nabijheid van het
watersysteem, kan dit mogelijk worden aangekoppeld om het water door te spoelen.
Hierdoor worden de gehalten aan nutriënten en de temperatuur in de waterkolom lager,
waardoor het risico op waterkwaliteitsproblemen en de kans op overleving van
ziektekiemen vermindert.
Doorspoeling is met name een effectieve maatregel bij het bestrijden van blauwalgen en
kroos.
Overstort saneren
Een overstort kan, net als een aangekoppelde watergang met verontreinigd water,
zorgen voor hoge nutriëntengehalten, aanslibbing, verspreiding van ziektekiemen,
zuurstofloosheid en verhoogde kans op vissterfte. Nabij een overstort is de kans op
voorkomen van blauwalgen, kroos en ziektes daarom groot. Tegelijkertijd zijn de
omstandigheden voor organismen die voor een gezond, stabiel systeem zorgen, zoals
waterplanten en bepaalde typen zoöplankton, juist niet optimaal bij een overstort. Het
saneren van een overstort kan dus een bijdrage leveren aan de aanpak van de meeste
waterkwaliteitsproblemen.
HWA-uitlaat aankoppelen
In stedelijk gebied kan er voor worden gekozen om de doorspoeling van een water te
verbeteren door hemelwaterafvoer (HWA) te leiden naar het oppervlaktewater.
De vergroting van de doorstroming en de verversing zorgen ervoor dat gehalten aan
nutriënten minder hoog zijn, en dat zuurstofuitputting minder snel optreedt. Daarnaast
zorgt doorspoeling er voor dat blauwalgenbloei en kroos zich moeilijker kunnen
ontwikkelen.
Uitgangspunt hierbij is dat het hemelwater van een betere kwaliteit is dan het water zelf.
Vanzelfsprekend moet bij deze maatregel er ook voor worden gezorgd dat overtollig
water weer kan worden afgevoerd. Een belangrijk aandachtspunt is verder dat er geen
verkeerde aansluitingen (aansluitingen die eigenlijk op het vuilwaterriool moeten worden
aangesloten) op het HWA-systeem bestaan.
Het aankoppelen van hemelwater is een nuttige maatregel voor alle hier besproken
waterkwaliteitsproblemen.
Schoon water aankoppelen; overig
Naast een HWA-afvoer of een watergang zijn er andere manieren om een watersysteem
door te spoelen met schoon water. Voorbeelden zijn aanvoer (oppompen) van
grondwater of een fontein die gevoed wordt met water van buiten het systeem. Deze
maatregelen kunnen overwogen worden als andere bronnen van schoon water niet
voorhanden zijn of als om esthetische redenen een fontein de voorkeur heeft.
Onttrekken van grondwater is echter weinig duurzaam en aanwezigheid van ijzer of het
lage zuurstofgehalte in grondwater kan de waterkwaliteit negatief beïnvloeden.
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Op inrichting gerichte maatregelen
Vooral bij niet-natuurlijke wateren is de inrichting vaak minder geschikt voor het lang in
stand houden van een helder water met een zekere biodiversiteit in meerdere groepen
planten en dieren. Hierdoor kunnen deze wateren gevoeliger zijn voor de gevolgen van
fluctuaties van bijvoorbeeld temperatuur en nutriëntengehalten en waardoor
waterkwaliteitsknelpunten eerder optreden. Onderstaande inrichtingsmaatregelen
kunnen bijdragen aan een ecologisch stabieler, minder kwetsbaar watersysteem.
Verdiepen van water
In een ondiep water warmt de waterkolom relatief snel op en is de invloed van de
sliblaag op de bovenstaande waterkolom relatief groot. Dit bevordert de kans op
(blauw)algengroei, kroos en het overleven van ziektekiemen. Door het water in het
centrale deel (buiten de oeverzone) te verdiepen kan dit risico met enige mate worden
verminderd.
Een verdieping van het water voorkomt overigens niet dat aanslibbing voortgaat of dat
hoge nutriëntengehalten voorkomen in de waterkolom.
Bij een eventuele verdieping van een plas dient altijd goed onderzocht of eventuele
scheidende lagen worden doorgraven. Indien een verdieping van het water tot gevolg
heeft dat significant meer kwel of juist wegzijging optreedt in de plas, dient onderzocht te
worden hoe dit de waterkwaliteit beïnvloedt, en of de veranderingen voor de
waterhuishouding wenselijk zijn.
Natuurlijke oevers
De oeverinrichting is een keuze op basis van esthetische, ecologische en technische
overwegingen en de vorm van de inrichting hangt samen met het gebruik van het
stadswater en de directe omgeving.
Afhankelijk van vorm en gebruik kan er ruimte zijn voor meer natuurlijke oevers langs
een deel van de oeverlijn. Een meer natuurlijke oever biedt groeimogelijkheden voor
water- en oeverplanten, schuilmogelijkheden voor watervlooien en (roof)vis en maakt
daardoor het ecosysteem van het water completer. De kans op een heldere in plaats
van een troebele, zeer voedselrijke situatie wordt daardoor groter. In de meeste gevallen
is het creëren van natuurvriendelijke oevers als afzonderlijke maatregel om
waterkwaliteitsproblemen te voorkomen niet effectief. Vaak zijn bronnen zoals
overstorten of een baggerlaag oorzaak van waterkwaliteitsproblemen, en kunnen
natuurvriendelijke oevers de negatieve effecten van deze vervuilingsbronnen niet
compenseren.
Meer natuurlijke oevers zijn vooral effectief in combinatie met andere maatregelen. In
wateren met natuurvriendelijke oevers zullen minder snel problemen met waterkwaliteit
optreden na het uitvoeren van maatregelen.
Waterbodem geschikt maken voor waterplanten
Door het aanbrengen van een bodem waarin waterplanten makkelijker wortelen, of door
het (lokaal) verondiepen van delen van de plas krijgen waterplanten meer kans. Deze
waterplanten concurreren met (blauw)algen en kroos om nutriënten. Het (lokaal)
verondiepen van een plas ten behoeve van waterplanten is vanzelfsprekend niet
verstandig in een systeem dat gevoelig is voor opwarming of te veel opwerveling van
slib (zie maatregelen ‘verdiepen van water’)
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Aanpassen duikers/kunstwerken
Verbeteren van de doorstroming kan nopen tot aanpassing van duikers en kunstwerken.
Dis is ook te overwegen als de duikers last hebben van verstopping vanwege het te
krappe formaat en belasting met drijfvuil, bladeren, enz. Het aanpassen van duikers leidt
dan indirect tot verbetering van de waterkwaliteit.
Zuiveren van aan te voeren water
Indien de vijver op peil wordt gehouden met oppervlaktewater of grondwater van
onvoldoende kwaliteit kan ervoor gekozen dit water te zuiveren. Dit kan zowel biologisch
met een helofytenfilter, maar ook een actief koolfilter behoort tot de mogelijkheden. Deze
filters kunnen de nutriëntengehalten verlagen en zorgen door bezinking veelal ook voor
een lagere vertroebeling.
Op beheer gerichte maatregelen
Voor de meeste wateren zijn voor het verbeteren van de waterkwaliteit verschillende
beheermaatregelen of aanpassingen van het bestaande beheer mogelijk. Deze
maatregelen zijn echter meestal alleen effectief als de hoofdoorzaak van de slechte
waterkwaliteit niet in de inrichting of in het systeem zelf is verborgen. Als de inrichtingsen systeemkenmerken van een water zodanig zijn dat waterkwaliteitsproblemen
categorisch optreden, zijn beheermaatregelen meestal alleen tijdelijk of gedeeltelijk
effectief. Aanpassingen van het systeem en/of de inrichting hebben dan de voorkeur
boven beheermaatregelen.
Peilbeheer
Door het peilbeheer van een water aan te passen kan de waterkwaliteit indirect worden
beïnvloed. Wellicht kan het maximale toegelaten peil verhoogd worden, zodat relatief
schoon water langer kan worden vastgehouden en de kans op ondieper, opwarmend
water wordt verkleind. Andersom kan het laten uitzakken van het waterpeil in de zomer
de behoefte aan wateraanvoer (plus voedingsstoffen) verminderen of juist de
mogelijkheid bieden om meer (schoon) water door het systeem te spoelen. Een
fluctuerend peil heeft bovendien een gunstige invloed op de ontwikkeling van
oevervegetatie voor zover er meer natuurlijkere oeverzones aanwezig zijn of worden
ontwikkeld.
Aanpassen van visstandbeheer
In geïsoleerde wateren kan de visstand vaak een grote invloed hebben op de
waterkwaliteit. Door het voeren van vis of het uitzetten van vis in grote aantallen of van
een bepaalde categorie (bijv. bodemwoelers) kunnen hoge nutriëntengehalten ontstaan
in de waterkolom, en ontstaat vaak een slecht doorzicht. Dit draagt bij aan overschrijding
van de voedselrijkdom van het systeem, en verhoogt de risico’s op blauwalgen, kroos en
ziektes.
Beheersing is mogelijk door het uitzetten van bepaalde vissoorten (niet de
bodemwoelers) of het voeren van vissen te verminderen, of door het vissen te
concentreren op bepaalde wateren die minder kwetsbaar zijn voor
waterkwaliteitsproblemen.
Tegengaan bladval
Bomen die nabij of dicht langs de waterlijn staan, vergroten in de herfst door bladval de
belasting van het water met organisch materiaal. Vooral als het veel bomen betreft of het
water klein van omvang is, kan dit een probleem vormen.
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Het overschot aan bladeren in het water maakt het water rijker aan nutriënten en zorgt
voor slibaanwas. Deze omstandigheden veroorzaken of verergeren het
waterkwaliteitsprobleem.
Door de locatie van bomen langs het water te heroverwegen, eventueel te snoeien of
door de bladeren op te ruimen kan de negatieve invloed van bladval op de waterkwaliteit
worden verminderd. Van belang bij het overwegen van deze maatregelen is de mate
waarin de bomen gezichtsbepalend of monumentaal zijn of onderdeel van een
groenstructuur.
Moerasplantfilters
Waterschap de Dommel heeft in samenwerking met ‘Bright Water company’ een
drijvend waterzuiveringssysteem op basis van moerasplanten getest ten behoeve van
de verbetering van de waterkwaliteit8. In deze in het water drijvende bakken worden
organische stoffen en nutriënten uit het water verwijderd door een combinatie van
filtering, opname door moerasplanten, adsorptie en biologische afbraak. Het rendement
is nog niet goed bekend. Afhankelijk van de grootte en de waterkwaliteit van het
stadswater kunnen deze filters worden ingezet bij aanwezigheid van blauwalgen, kroos
of anderszins.
Inperking hondenontlasting op oppervlaktewater
Hondenontlasting kan de waterkwaliteit van vijvers negatief beïnvloeden door een
hogere belasting van organisch materiaal. De hondenontlasting kan in vijvers terecht
komen doordat het via afspoeling in het stedelijk water terecht komt.
De belasting op water kan worden verminderd door het verplaatsen van
hondenuitlaatplaatsen of het instellen van regels over het opruimen van
hondenontlasting.
Baggeren
Het wegbaggeren van de sliblaag op de waterbodem heeft op verschillende manieren
een positieve invloed op de waterkwaliteit:
1. De hoeveelheid slib in het systeem wordt verminderd, waardoor het doorzicht hoger
wordt.
2. Er is minder nalevering van fosfaat en stikstof (nutriënten) vanuit de waterbodem.
3. Er ontstaat een grotere waterdiepte, waardoor opwarming van de waterkolom minder
snel plaatsvindt.
Als baggeren wordt overwogen, verdient het aanbeveling de herkomst van het
baggerslib te bepalen. Indien verwacht wordt dat er na het baggeren weer snel
aanslibbing plaats vindt, is dit geen effectieve maatregel omdat het watersysteem dan
weer snel in de oude situatie terecht komt. Het baggeren moet dan mogelijk
gecombineerd worden met een op het systeem of op de inrichting gerichte maatregel.
In een water met veel bladval moet mogelijk vaker gebaggerd worden om de door
bladval ontstane sliblaag te verwijderen. In een dergelijke situatie dient op basis van
financiën en inrichtingsvoorkeur van de oevers besloten worden of het tegengaan van
bladval of baggeren de voorkeur heeft.

8

Resultaten van praktijkproeven met de drijvende BWF3000 bij Waterschap De Dommel (2010). Bright Water Company

B.V./Waterschap de Dommel/LeAF (Lettinga Associates Foundation), Boxtel.
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Maaien van riet en oevers
Het riet en de oeverbeplanting kunnen in het watersysteem zowel als een ‘spons’ of als
een bron van nutriënten fungeren. Door maaien of afsterven van plantmateriaal in het
water kunnen nutriënten in het systeem toenemen. Als dit plaatsvindt in de zomer kan dit
waterkwaliteitsproblemen en een algehele slechtere waterkwaliteit veroorzaken.
Periodiek maaien van riet en van oevers en afvoeren van het maaisel kunnen er toe
leiden dat nutriënten afgevoerd worden. Een lagere nutriëntengehalte geeft minder kans
op blauwalgenbloei, kroos en vertroebeling in het water.
Verminderen voeren van watervogels
De stikstof- en fosforbelasting wordt voor sommige wateren sterk verhoogd als de
aantallen watervogels groot zijn en deze regelmatig worden gevoerd. Voor deze wateren
kan worden overwogen een voerverbod voor watervogels in te stellen. Een alternatief is
om bij de plas borden te plaatsen met informatie over de negatieve gevolgen van het
voeren van watervogels.
Tijdelijke droogval
Uit experimenten en veldonderzoek blijkt dat het tijdelijk droog zetten van
oppervlaktewateren tot lagere nutriëntengehalten kan leiden in de waterkolom. Dit komt
door oxidatieprocessen in de tijdelijk droog staande waterbodem.
Vanzelfsprekend heeft deze maatregel wel nadelen voor de recreanten en vissers en
voor biota in de plas. Tijdelijke droogval wordt momenteel als demonstratieproject getest
door STOWA.9
Effectgerichte maatregelen
Effectgerichte maatregelen zijn er op gericht de aanwezigheid van
waterkwaliteitsproblemen te bestrijden, zonder de achterliggende oorzaak of oorzaken
aan te pakken. Maatregelen gericht op het systeem, de inrichting of het beheer zullen
daarom in de regel de voorkeur hebben boven effectmaatregelen. Effectmaatregelen
worden hiermee als noodingrepen beschouwd, die gehanteerd worden als de
omstandigheden in het veld meer duurzame maatregelen niet mogelijk maken.
De hieronder beschreven effectmaatregelen hebben meestal alleen effect op één van de
in dit onderzoek beschouwde waterkwaliteitsproblemen (blauwalgenbloei, optreden van
ziektes, eutrofiering, kroos). Als meerdere typen waterkwaliteitsproblemen optreden, zal
een combinatie van onderstaande maatregelen moeten worden uitgevoerd.
Circuleren van water
Als geen geschikt water in de omgeving van een vijver voorhanden is, kan het water van
de plas zelf rondgepompt worden met een circulatiesysteem of met een fontein opnieuw
in de plas worden gebracht. Door deze circulatie is het moeilijker voor kroos en
blauwalgen zich te ontwikkelen. Ook het zuurstofgehalte kan verbeteren. Het
rondpompen van het eigen vijverwater leidt meestal niet tot verandering van het
trofieniveau.
Isoleren/verwijderen blauwalgen
Door het aanbrengen van een zogenaamd bubbelscherm of oliekeringscherm kunnen
delen van een watersysteem afgeschermd worden van blauwalgen en kroos.

9

http://www.stowa.nl/projecten/Watersystemen/index.aspx?rId=1097
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Bij deze methoden wordt in of op het water een barrière gecreëerd die de blauwalgen
(deels) tegenhoudt. Dit heeft alleen zin als het doel is een specifiek deel van het water te
beschermen (bijvoorbeeld bij een recreatiestrand).
Met skimmen worden drijflagen van blauwalg afgezogen en daarmee uit het systeem
verwijderd.
De effectiviteit van deze beschermingsmaatregelen zijn overigens twijfelachtig. Ze zijn
voor de meeste van de in dit project beschouwde wateren niet van toepassing omdat het
beschermen van een specifiek deel van het water geen nut heeft.
Verwijderen van kroos
Kroos is een klein waterplantje is en dit biedt de mogelijkheid om het kroos simpelweg
handmatig te verwijderen (‘harken’) als het zich heeft opgehoopt. Ook kan met een
krooswiel of met een aangepaste maaiboot kroos verwijderd worden. Uit praktijkproeven
blijkt dat het verwijderen van kroos, ongeachte de methode, erg arbeidsintensief is10.
Toevoegen stoffen/gassen/straling in waterkolom ter bestrijding van blauwalg
Er bestaan stoffen of substantie die de groei van blauwalgen tegengaan of de door
algen geproduceerde giftige stoffen (cyanotoxines) uitschakelen, of uit het water te
verwijderen. Voorbeelden zijn;
• het inzetten van ozongas;
• UV-straling;
• chloor;
• kaliumpermanganaat;
• rottend stro;
• fruitschillen.
Meer informatie over deze maatregelen is opgenomen in een literatuurstudie over de
bestrijding van blauwalgen11. De effectiviteit van de bovenstaande toevoegingen zijn
overigens niet altijd aangetoond. Daarnaast hebben ze als nadeel dat ze ook negatieve
effecten veroorzaken op andere biota dan de blauwalgen.
Langzame Zandfiltratie
In de bovengenoemde studie wordt langzame zandfiltratie als een potentieel geschikte
maatregel gezien om blauwalgen te bestrijden. Bij deze techniek worden zowel
cyanobacteriën als microcysteïnen (gifstoffen) verwijderd. De zuivering vindt met name
plaats door een ‘biofilm’ dat zich op het filter ontwikkelt.
In de studie wordt dit als maatregel voor bestrijding van de blauwalg genoemd, maar het
filter kan ook virussen en bacteriën wegzuiveren, en is daarmee geschikt als maatregel
tegen botulisme en/of E.coli.
Langzame Zandfiltratie heeft als aandachtspunt dat voor het filter voldoende ruimte
beschikbaar moet zijn bij het stadswater, en dat het water moet worden rondgepompt.

10
11

Weenink, F.J.; Heerdt, G.N.J. ter (2009) Kroosverwijderingsexperiment 2008. Waternet, projectnr. 64166-2,
Koolmees E. (2007) Beheermaatregelen ter bestrijding van cyanobacterienoverlast; onderzoek naar effectiviteit en

haalbaarheid, DHV/Rijkswaterstaat Waterdienst. Dossier B1653
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Goudalg
Naast bovenstaande methoden is het inzetten van goudalgen voor de
blauwalgbestrijding een mogelijkheid12. Goudalgen blijken in bepaalde omstandigheden
in staat blauwalgen op te eten. De inzet van de goudalg is een recente ontwikkeling,
waardoor nog weinig bekend is over de toepasbaarheid van deze maatregel in
Nederlandse stadswateren.
Toevoegen zuurstof
Door beluchting kunnen zuurstofloze omstandigheden voorkomen worden. Hiermee kan
vissterfte voorkomen worden en neemt de kans op het ontstaan van ziektes af.
Daarnaast kan organisch materiaal worden afgebroken. Nadeel van is dat dit materiaal
wordt omgezet in anorganische nutriënten, die weer als voedingsstof voor algen kunnen
dienen.
Menging waterkolom
Door het aanbrengen van propellers of irrigeren worden blauwalgen en kroos verspreid
en worden de omstandigheden qua temperatuur en zuurstofgehalten minder geschikt
voor de blauwalg en kroos. Deze maatregel lijkt voor de meeste van de in dit project
beschouwde wateren niet geschikt, omdat de wateren meestal te klein en te ondiep zijn
om kunstmatige menging toe te passen.
Driehoeksmossel
Een veelgenoemde maatregel tegen waterkwaliteitsproblemen is het uitzetten van
driehoeksmossels. Dit organisme filtreert organisch materiaal en algen uit het water,
waaronder de waterkwaliteit verbetert. De driehoeksmossel is daarmee vooral nuttig bij
het tegengaan van eutrofiëring en het voorkomen van blauwalgenbloei.
Aandachtspunt is de kans dat driehoeksmossel zich mogelijk gaat verspreiden naar
andere watersystemen, die niet tot de natuurlijke habitat van de driehoeksmossel
behoren.
Chemisch vastleggen fosfaat
Met stoffen zoals ‘Phoslock’ kan fosfaat uit de waterkolom verwijderd worden, doordat
het fosfaat reageert met het Phoslock en neerslaat op de bodem. Hierdoor vermindert
de eutrofiëring en nemen blauwalgconcentraties en kroos af als gevolg van gebrek aan
fosfaat als voedingsstof.
Een dergelijke maatregel is zeer effectief bij de bestrijding van kroos, blauwalgen en
eutrofiëring, maar wordt over het algemeen als noodgreep gezien. Door het chemisch
vastleggen verdwijnt al het fosfaat uit de waterkolom, waardoor ook waterplanten en
andere algen niet meer kunnen groeien. Hierdoor wordt het natuurlijke ecosysteem in
feite uitgeschakeld.
Fixatie van fosfaat is naast Phoslock ook mogelijk met ijzerzouten, aluminiumzouten of
kalk.
Monitoren/Waarschuwen
Als maatregelen tegen de waterkwaliteitsproblemen niet mogelijk of niet wenselijk zijn,
kan het waterkwaliteitsprobleem beheerst worden door het water alleen te monitoren en
bij aanwezigheid van blauwalgen en ziektes, informatieborden te plaatsen.

12

http://www.nioo.knaw.nl/node/1036
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Het tijdelijk beheersen van waterkwaliteitsproblemen door te monitoren/waarschuwen is
denkbaar in de volgende situaties:
1. Waterkwaliteitsproblemen doen zich weinig of op slechts op kleine schaal voor. Een
voorbeeld is een plas waar blauwalgenoverlast alleen kortstondig voorkomt in
warme, droge jaren. Of een grote plas waar kroos of drijflagen door windwerking op
een klein deel van het wateroppervlak voorkomt. Voor deze plassen geldt meestal
dat de waterkwaliteit in algemene zin zodanig is dat maatregelen niet noodzakelijk
zijn.
2. Het waterkwaliteitsknelpunt veroorzaakt weinig overlast; de functies van het water
zijn zodanig dat er weinig risico’s zijn voor de volksgezondheid en/of er is geen hoge
belevingswaarde van het water. Er zijn weinig tot geen klachten.
3. Eventuele maatregelen tegen waterkwaliteitsproblemen komen niet overeen met de
functie van het water. Zo zijn ingrepen in het visstandbeheer niet altijd wenselijk in
een visvijver. In stadsgrachten komt het aanleggen van een natuurvriendelijke oever
vaak niet overeen met de functie van dit water. Bij wateren die berging als
belangrijke functie hebben, zijn hydrologische ingrepen in het systeem meestal niet
of slechts in beperkte mate mogelijk.
4. Er zijn al herinrichtingmaatregelen gepland die naar verwachting een positieve
invloed op de waterkwaliteit zullen hebben. In dit geval is het effectiever om bij de
herinrichting de waterkwaliteitsmaatregelen direct mee te nemen, en daarna te
monitoren of nog steeds waterkwaliteitsproblemen voorkomen.

Figuur 7: Waarschuwingsbord bij Wilhelminapark

Brood achtergelaten bij de Refelingse Erven te Nuenen
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SAMENVATTING & CONCLUSIES
In stadswateren kunnen onder bepaalde omstandigheden waterkwaliteitsproblemen
optreden. De gevolgen zijn divers. Het kan leiden tot stankoverlast, risico’s voor de
volksgezondheid (blauwalgen, botulisme, E.coli) of tot een verlaagde ‘belevingswaarde’
(troebel water, kroosdek) van het stadswater. In dit onderzoek is voor verschillende
wateren onderzocht in hoeverre de waterkwaliteitsproblemen effect hebben op de
gebruiksfuncties van de wateren en wat er aan deze problemen is te doen.
Zesentwintig wateren met uitlopende waterkwaliteitsproblemen in het beheergebied van
Waterschap De Dommel zijn nader bekeken. De locaties zijn bezocht samen met
medewerkers van de gemeente, het waterschap en/of de visstandbeheerder. In het
vorige onderzoek was al gebleken dat de factsheets helpen om een helder beeld te
geven van de aard van het water en de problematiek. Het bezoek is vooral gebruikt om
watersysteem, waterkwaliteit, omgeving en gebruik in samenhang te beschouwen.
Locatiebezoeken zijn hiervoor van wezenlijk belang en bieden bij uitstek de mogelijkheid
om kennis en ervaring te delen. Hieronder zijn de bevindingen van dit onderzoek
samengevat en zijn de belangrijkste conclusies beschreven.
Ervaring waterkwaliteitsknelpunten wisselend
Uit de vragenlijst bleek dat een slechte waterkwaliteit met name als knelpunt worden
gezien door hengelsporters, ambtenaren van gemeente en waterschap, en niet zozeer
door omwonenden (relatief weinig klachten). De hengelsporter ervaart een
waterkwaliteitsprobleem met name als hinderlijk, wanneer niet kan worden gevist.
Hengelsporters zien visetende aalscholvers of obstakels (zoals waterplanten) bij het
vissen als een groter knelpunt dan een slechte waterkwaliteit, tenzij er sprake was van
vissterfte.
De ambtenaren van de gemeente zien de slechte waterkwaliteit vooral als een probleem
voor de toonbaarheid en de beleefbaarheid van de onderzochte wateren en in bepaalde
gevallen ook als een gezondheidsrisico. Het waterschap tenslotte voelt zich als
waterbeheerder verantwoordelijk voor de zowel de ecologische toestand van het water
als het minimaliseren van gezondheidsrisico’s.
Blauwalgen, kroos en eutrofiëring voornaamste problemen
In de onderzochte wateren waren het optreden van blauwalgenbloei, kroos en/of
eutrofiëring (slecht doorzicht, een dood systeem) de meest bepalende knelpunten.
Aanwezigheid van ziekteverwekkers zoals de veroorzaker van botulisme en E.coli zijn
als probleem onderkend, maar het betreffende water was vaak ook al verdacht vanwege
eutrofiëring en/of blauwalgenbloei. Wateren met aanwezigheid van ziekteverwekkende
micro-organismen als hoofdknelpunt, waren weinig aan de orde.
Visactiviteiten en ophoping van slib vaak oorzaken van knelpunten
Een slechte waterkwaliteit trad vooral op in deels of geheel geïsoleerde wateren met
weinig doorspoeling van (schoon) water. Vaak betrof het vijvers waar vrij intensief werd
gevist, vissen regelmatig werden gevoerd of uitgezet. In andere wateren werden hoge
gehalten aan voedingsstoffen en ophoping van slib gesignaleerd door een combinatie
van factoren zoals bladval door bomen langs de waterlijn, de continue aanwezigheid van
veel watervogels die werden gevoerd of belasting door hondenontlasting.
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Omdat het vaak om deels of geheel geïsoleerde vijvers en singels gaat, leidt dit tot een
ophoping van voedingstoffen in bodem en water. Het stadswater functioneert in dat
geval als een soort ‘sink’.
Het onderzoek laat zien dat de waterkwaliteit meestal minder slecht is in het geval van
doorspoeling en/of een grote omvang van het water. In veel van de zesentwintig wateren
is de sliblaag vrij dik. In sommige gevallen is de sliblaag dik omdat er dertig tot veertig
jaar niet meer is gebaggerd. In andere gevallen is minder lang geleden gebaggerd, maar
is door een hoge visstand, een groot aandeel aan bodemwoelende vis, veel bladval in
de herfst of door eutrofiëring de sliblaag weer snel aangegroeid.
Adviezen geen garantie voor verdwijnen waterkwaliteitsproblemen
Slibophoping, verrijking met voedingsstoffen en de daaruit voortkomende problemen met
waterkwaliteit hebben vaak meerdere oorzaken. Dat bemoeilijkt het geven van concrete
en praktische adviezen. Concrete maatregelen om de waterkwaliteit te verbeteren (zoals
baggeren) zijn weliswaar gemakkelijk te benoemen, maar het is geen garantie dat de
voorgestelde maatregel of maatregelen de knelpunten in zijn geheel oplossen.
Systeem- en inrichtingsmaatregelen hebben voorkeur
Bij de selectie van maatregelen is er vanuit gegaan dat ingrepen in het (hydrologische)
systeem en de inrichting in de regel de voorkeur hebben boven beheer- en
effectgerichte maatregelen (zie tabblad maatregelen). De redenering hierachter is dat
ingrepen in het systeem en de inrichting om waterkwaliteitsknelpunten te voorkomen in
de regel eenmalig zijn. Daardoor zijn ze duurzamer en kosteneffectiever dan beheer- en
effectgerichte maatregelen, die meestal herhaaldelijk moeten worden uitgevoerd.
Beheer- en effectgerichte maatregelen zijn daarom zoveel mogelijk geadviseerd als
‘ondersteunende maatregel’ of indien hydrologische ingrepen of herinrichting niet
mogelijk lijken.
Baggeren vaak noodzakelijk voor waterkwaliteitsverbetering
Ondanks de bovenbeschreven systematiek zijn de beheermaatregelen baggeren en het
aanpassen van het visstandbeheer toch beschouwd als kosteneffectieve maatregel in
veel van de onderzochte wateren. Dit komt omdat vaak sprake was van een zodanig
dikke sliblaag dat baggeren, naast eventuele andere maatregelen, een
minimumvoorwaarde is om tot een verbetering van de waterkwaliteit te komen. Dit geldt
ook voor maatregelen ten aanzien van het visstandbeheer.
Ingrepen in het watersysteem meestal alleen haalbaar als onderdeel
waterbeheerplan
Voor veel van het stedelijk water geldt dat een ingreep in het watersysteem (meer
doorspoeling) meestal wel wenselijk is, maar dat dit als ‘losse’ maatregel budgettair of
organisatorisch niet haalbaar is. Vaak moet een oplossing op watersysteemniveau ten
behoeve van een stadswater meeliften met het programma in het gemeentelijk
rioleringsplan of een geplande ontwikkeling van wijk of gebied. In veel gemeenten zijn of
worden plannen voor verandering van doorstroming in stedelijk water verwerkt in de
waterbeheerplannen.
Natuurlijke ingerichte oevers goed voor waterkwaliteit én kostenbesparend
Wat betreft inrichting is voor een aantal wateren bepleit om ruimte te geven aan meer
natuurlijke oevers. Dergelijke oevers zijn niet alleen goed voor het ecosysteem en een
betere waterkwaliteit, maar kunnen ook beheer- en onderhoudskosten besparen.
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Langs een water hoeft niet overal een natuurvriendelijke oever te worden ontwikkeld.
Aanbevelingen voor natuurlijke oevers zijn afgewogen indien er sprake is van een hoge
cultuurhistorische waarde, functie van het water of te behouden stijlkenmerken van het
park of omringende gebied.
Functie is belangrijk voor keuze maatregelen
Naast kosteneffectiviteit speelt ook functie en locatie bij de keuze van maatregelen. Een
stadswater met een intensief recreatief gebruik zal eerder relatief duurdere en desnoods
minder duurzame maatregelen overwogen worden om de waterkwaliteit te verbeteren
dan voor een vijver buiten de bebouwde kom waar karpers worden uitgezet, gevoerd en
bevist. Een voorbeeld illustreert dit. In de visvijvers Venbergen is een zekere
achteruitgang in de waterkwaliteit te accepteren, zolang dit niet het visplezier bederft. De
vijver Stokhasselt in Tilburg is echter zowel een zichtvijver als een vijver waar mensen in
aanraking komen met het water. Zo een water komt meer in aanmerking voor
verbetering van de waterkwaliteit.
Inspelen op lopende ontwikkelingen belangrijk bij inzetten maatregelen
De verbetering van waterkwaliteit raakt zowel aan waterplannen van gemeenten als aan
het baggerbeheer. In een waterplan of in het verbreed gemeentelijk rioleringsplan vindt
de bezinning plaats over de rol en functie van het stadswater binnen het watersysteem
en over het gebruik van wateren. Heeft het water een bergings-, infiltratie- of
afvoerfunctie? Is naast deze watersysteemfunctie ook een natuur-, kijk-, recreatie- of
hengelsportfunctie van toepassing en past dat samen? Een baggerplan kent een
uitvoeringsprogramma voor de aanpak van de slibophoping in wateren, maar heeft
meestal een andere financieringsbasis dan een waterplan. Kortom: inspelen op lopende
ontwikkelingen is essentieel bij het kosteneffectief aanpakken van
waterkwaliteitsproblemen, omdat dan optimaal werk-met-werk gemaakt kan worden.
In dit project bleken probleemwateren aanwezig te zijn, die al in het kader van een
waterplan of van een herinrichting van stedelijk gebied zullen worden aangepakt.
Planning en uitvoering van maatregelen ter bestrijding van waterkwaliteitsproblemen zal
in nauw overleg met de gemeente tot stand moeten komen. Prioritering van
probleemwateren is eveneens pas goed mogelijk na samenspraak met de gemeentes,
omdat de urgentie van de aanpak van het waterkwaliteitsprobleem voor elk water ook
door de gemeenten wordt bepaald.
De factsheet van een probleemwater vormt daarbij een belangrijk praat- en
groeidocument. Het beschrijft op compacte wijze en breed de problematiek, de
betekenis en functie van het water is en de oplossingen. Maatregelen nemen alleen om
de waterkwaliteit te verbeteren, zullen weinig populair zijn. Maar als er ook andere zaken
spelen rondom het probleemwater, wordt de kans op herstel groter. De factsheet kan
dan zijn nut bewijzen en op tafel komen bij andere planvormers en belanghebbenden.
Monitoring blijft wenselijk zolang maatregelen niet zijn ingezet
Zolang herstelmaatregelen niet mogelijk zijn of niet nodig worden geacht, is het van
belang om een vinger aan de pols te houden. Monitoring, databeheer en het ontsluiten
en verstrekken van informatie is bij uitstek een vaardigheid en taak van het waterschap.
Een duidelijke handicap bleek vaak de leemte in kennis over de visstand. Voor veel
wateren was er of er sprake is van een (onnatuurlijk) hoge visdichtheden, maar dit kon
meestal niet met vistellingen bevestigd worden.
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De datasheets en de probleemindicator zijn vooral geschikt voor intern gebruik binnen
het waterschap; de factsheets zijn bedoeld voor zowel intern en extern gebruik.
Kennis over grondwater, overstorten en visstand soms onvoldoende
Ten aanzien van het herkennen van oorzaken van waterkwaliteitsproblemen was voor
enkele wateren met name de bijdrage van verontreinigingen in opgepompt grondwater
moeilijk in te schatten. Onduidelijk is of stedelijk water die dankzij opgepompt
grondwater op peil worden gehouden, negatief worden beïnvloed door dit grondwater.
Dit hiaat in kennis bemoeilijkt het vaststellen van de effectiviteit van maatregelen. Zo is
bij een water dat mogelijk sterk beïnvloed wordt door bepaalde stoffen (nitraat, sulfaat)
in het grondwater, niet met zekerheid vast te stellen of maatregelen zoals het
introduceren van waterplanten en baggeren zinvol zijn of dat ondanks deze maatregelen
weer snel waterkwaliteitsproblemen ontstaan. Monitoring van het water na het uitvoeren
van de maatregelen is daarom van essentieel belang. Eventueel kan op basis van deze
monitoring besloten worden om aanvullende maatregelen te nemen.
Voor wateren met een voormalige overstort is vaak niet met zekerheid vast te stellen of
de aanwezige sliblaag door de voormalige overstort veroorzaakt is of door ‘natuurlijke’
sedimentatie. Hierdoor is niet bekend hoe snel de sliblaag aanwast na een baggeractie,
behalve als bekend is wanneer gebaggerd is.
Ten slotte maakt de eerder genoemde kennislacune over de visstand moeilijk om
adviezen over de waterkwaliteit te geven. Vaak is ook onbekend waarom sprake is van
lage visdichtheden. Aalscholvers en een open afvoer van overtollig water kunnen er voor
zorgen dat dichtheden van vissen afnemen. Soms veronderstellen vissers dat sprake is
van lage visdichtheden omdat ze weinig vissen vangen, terwijl dit in werkelijkheid komt
omdat vissen een aangepast bijtgedrag vertonen.
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AANBEVELINGEN
Dit onderzoek naar de zesentwintig probleemwateren in het beheergebied van
Waterschap De Dommel heeft tot onderstaande aanbevelingen geleid. Het gaat hierbij
om adviezen voor een vervolgaanpak van zowel deze probleemwateren als voor de
aanpak van het waterkwaliteitsbeheer voor stadswateren in algemene zin. De
onderstaande aanbevelingen zijn daarom gerangschikt naar aanbevelingen voor de
probleemwateren, aanbevelingen voor waterkwaliteitsbeheer van alle wateren en
aanbevelingen voor aanvullend onderzoek.
Ter verduidelijking is bij iedere aanbeveling een onderscheid gemaakt tussen adviezen
die door het waterschap, door de gemeente of door beiden kunnen worden opgepakt.
Aanbevelingen ten aanzien van maatregelen in onderzochte probleemwateren
1. Voer maatregelen in factsheets uit
Geadviseerd wordt op relatief korte termijn de maatregelen in geselecteerde
probleemwateren uit te voeren. ► Gemeente/Waterschap. 13
2. Zet monitoring voort
Aanbevolen wordt de ingezette monitoring in de zesentwintig wateren voorlopig voort te
zetten. Hierdoor kunnen trends beter in beeld worden gebracht, zodat de oorzaken van
waterkwaliteitsproblemen met meer zekerheid kunnen worden vastgesteld. ►
Waterschap
3. Maak keuze tussen visfunctie en andere functies
Uit dit onderzoek blijkt dat het nastreven van een meer ‘natuurlijk’ ingericht water niet
altijd samengaat met de wensen van de hengelsportverenigingen. Het frequent uitzetten
en voeren van vis draagt bij aan voedselrijkdom, snelle slibaangroei en vergroot daarom
het risico op blauwalg, kroos of algemene eutrofiëringproblemen. Veel van de in het
kader van dit project voorgestelde maatregelen, zoals baggeren en hydrologische
ingrepen zijn voor veel viswateren mogelijk niet zinvol indien de huidige intensiteit van
sportvisserij c.q. het visstandbeheer gehandhaafd blijft. Voor een stadswater waarop
wordt gevist, is het daarom goed om af te wegen of het vooral gaat om een water met de
hoofdfunctie ‘visplas’ of een water waarin naast de visfunctie ook ecologische kwaliteiten
tot uiting kunnen komen. In het ene geval gaat het om goede toegankelijkheid voor
hengelsporters, het water lokaal minder aantrekkelijk maken voor reigers en
aalscholvers en een goed visstandbeheer in nauw overleg met de verpachter van het
viswater. In het andere geval wordt het uitzetten van bodemwoelende vis en het voeren
van vis of watervogels vermeden, wordt de beschikbare ruimte gebruikt voor natuurlijk
ingerichte oevers en wordt gestreefd naar geen of een niet te dicht bomenbestand op of
nabij de waterlijn. ► Gemeente/Waterschap
4. Verplaats vislocaties en/of leg vast welke visactiviteiten toelaatbaar zijn
Uiteraard heeft het de voorkeur dat er op lokaal niveau voldoende visplassen
beschikbaar blijven voor hengelsporters in of nabij de bebouwde kom.

13

*: afhankelijk van welke overheid verantwoordelijk is voor beheer en onderhoud
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Het kan daarom noodzakelijk zijn dat de locatie van hengelsport verandert (verplaatsing)
of afspraken worden gemaakt over de toelaatbaarheid van bepaalde activiteiten zoals
het uitzetten en voeren van vissen alvorens te komen tot uitvoering van de overige
maatregelen. ► Gemeente
5. Overweeg effectgerichte maatregelen als waterkwaliteitsproblemen blijven optreden
Bij het adviseren van maatregelen voor probleemwateren is de nadruk gelegd op het
uitvoeren van maatregelen op het niveau van systeem, inrichting en beheer. Deze
aanbevolen maatregelen zijn over het algemeen duurzaam en hebben bovendien het
voordeel dat zij een algeheel positief effect hebben op de waterkwaliteit en de ecologie
van een vijver. Mochten de voorgestelde maatregelen in de factsheets echter niet
afdoende blijken te zijn, dan kan alsnog overwogen worden innovatieve, meestal
effectgerichte maatregelen uit te voeren. Voorbeelden zijn het inzetten van Phoslock of
het inzetten van moerasplantfilters (zie hoofdstuk maatregelen). Het advies is daarom
aan de gemeenten om in overleg met het waterschap vast te stellen welke aanvullende
maatregelen genomen kunnen worden als de waterkwaliteitsproblemen blijven optreden
in een probleemwater. ► Gemeente/Waterschap

Aanbevelingen ten aanzien van algemeen waterkwaliteitsbeheer van stadswateren
1. Zet communicatie en afstemming in richting burgers en hengelsportverenigingen
Communicatie en afstemming met verschillende actoren is van belang om
bewustzijn te creëren over waterkwaliteitsproblemen en de daarmee
samenhangende gezondheidsrisico’s. Het gaat hierbij om de volgende
aandachtspunten:
a) Regelmatige afstemming tussen gemeenten en het waterschap over het
waterkwaliteitsbeheer van stadswateren. In het eerste geval zijn ‘streefbeelden voor
stadswateren’, en in het laatste geval de factsheets een belangrijk hulpmiddel. Ook
locatiebezoeken (en gezamenlijk de quick scan nalopen) blijken goed te werken.
Afstemming over het waterkwaliteitsbeheer tussen gemeenten en het waterschap
vindt nu overigens al regelmatig plaats. Aanbevelen wordt vooral bij het inplannen
en uitvoeren van de in dit onderzoek geadviseerde maatregelen regelmatig overleg
te blijven voeren. ► Waterschap/Gemeente
b) Regelmatige afstemming tussen de stroomgebiedkantoren en het hoofdkantoor
van het waterschap over de status en de fase van herinrichtingsplannen en
waterbeheerplannen. Hiermee wordt voorkomen dat de herinrichting en eventuele
maatregelen ten aanzien van waterkwaliteitsverbetering onvoldoende op voorkomen
van blauwalgen, kroos of botulisme/E.coli zijn afgestemd. ► Waterschap
c) Afstemming met de visstandbeheercommissie, waarbij ingezet wordt op het
opstellen van richtlijnen om visactiviteiten te kunnen combineren met een effectieve
bestrijding van waterkwaliteitsproblemen. Deze richtlijnen kunnen als basis dienen
voor afspraken tussen gemeenten en hengelsportverenigingen. ► Waterschap
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d) Afstemming met de visstandbeheerder (bijv. koepelorganisatie), waarin duidelijk
wordt gemaakt wat de relaties zijn tussen het uitzetten en voeren van vis en
waterkwaliteitsproblemen (en gezondheidsrisico’s). Hiermee kan draagvlak
gecreëerd worden voor aangepast visstandbeheer of het ‘herschikken’ van
visactiviteiten naar andere wateren, zoals aanbevolen bij 4 en 5, en kan aangesloten
worden op adviezen van het waterschap/de visstandbeheercommissie (zie boven).
► Gemeente
e) Communicatie met de burger over de gezondheidsrisico’s van blauwalgen, en
wateren met een slechte waterkwaliteit in algemene zin. Om voldoende draagvlak te
creëren is het van belang de omwonenden en recreanten informatie te geven
waarom bepaalde maatregelen wel/niet genomen worden. Dit kan bijvoorbeeld door
op de website van het Waterschap per onderzocht water informatie over dit
onderzoek te publiceren en de voortgang van eventuele maatregelen in deze
wateren te publiceren. ► Gemeente/Waterschap
f) Aanvullend op bovenstaande aanbeveling: Gemeenten blijken behoefte te hebben
aan instrumenten om burgers te informeren over de nadelige gevolgen van het
voeren van watervogels en vissen. Gemeenten kunnen informatie verstrekken over
de negatieve invloed van het dieren voeren door bijvoorbeeld borden te plaatsen of
folders te verspreiden. Het waterschap kan de gemeente ondersteunen bij deze
vormen van communicatie richting de burger. ► Waterschap
2. Zet probleemindicator in
Maak voor wateren met waterkwaliteitsproblemen gebruik van de probleemindicator.
De probleemindicator geeft de meeste waarschijnlijke oorzaak of oorzaken van een
slechte waterkwaliteit aan. Het indiceert ook de ‘ernst’ van het probleem in
vergelijking met de overige wateren. Dit vergemakkelijkt het opstellen van
maatregelen, kan eventueel hiaten in kennis aan het licht brengen en is een
hulpmiddel bij het prioriteren van wateren. ► Waterschap
3. Overweeg inrichting natuurvriendelijke oevers
Overweeg de toepassing van natuurvriendelijke oevers bij (her-)inrichting van
stadswateren. Deze oevers hebben niet alleen een gunstige invloed op de
waterkwaliteit en de flora en fauna, maar het beheer en onderhoud is op termijn ook
goedkoper dan houten beschoeiingen. Beschoeiingen moeten in de regel na enkele
tientallen jaren vervangen worden, wat relatief duur is. Deze kosten komen bovenop
de inspectie en tussentijds onderhoud van beschoeiingen. Natuurlijk ingerichte
oevers behoeven alleen regelmatig gemaaid te worden. Dit is in de regel beduidend
goedkoper dan het aanleggen en in stand houden van beschoeiingen. ► Gemeente
4. Voorkom verpreiding exoten
In Nederlandse wateren komen steeds meer exoten voor. Het gaat hierbij zowel om
vissen als waterplanten. Deze exoten hebben niet noodzakelijkerwijs een slecht
effect op de waterkwaliteit, maar kunnen in potentie wel inheemse soorten
verdringen indien de exoten de neiging hebben om te gaan woekeren. Het is van
groot belang om bij het uitzetten van waterplanten en vissen (in samenwerking met
de hengelsportvereniging) de verspreiding van exoten zoveel mogelijk te voorkomen.
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Communicatie richting de burgers speelt hierbij een belangrijke rol. Inheemse of
ingeburgerde soorten zijn bijvoorbeeld aarvederkruid, gedoornd hoornblad, brede of
smalle waterpest, gele plomp, witte waterlelie, gele lis, dotterbloem rietvoorn, zeelt,
snoek,
► Gemeente/Waterschap*
5. Creëer schuilplaatsen voor vissen
Vissers ervaren aalscholvers soms als een probleem, omdat zij ‘teveel’ vissen
wegvangen. Dit kan vrij eenvoudig voorkomen worden door plaatselijk schuilplaatsen
te creëren in de vorm van dode bomen onder het wateroppervlak. Daarnaast bieden
waterplanten en natuurlijk ingerichte oevers schuilmogelijkheden voor vissen. In
overleg met de hengelsportvereniging kan worden bepaald welke visplassen in
aanmerking komen voor dit soort maatregelen en hoe dit uit te voeren.
► Gemeente
6. Betrek waterschap bij ontwerp en aanleg nieuwe wateren
Bij aanleg van stedelijk water is het van belang goed te bezinnen op locatie en
inrichting. Verschillende van de onderzochte stadswateren liggen op locaties waar
droogval onvermijdelijk is zonder wateraanvoer. Ook is het stedelijk water soms te
ondiep aangelegd, waardoor het water te snel opwarmt. Aan te bevelen is om het
Waterschap nauw te betrekken bij zowel de kwantitatieve als kwalitatieve aspecten
van het ontwerp van nieuwe wateren (voor zover dit nog niet gebeurt). ► Gemeente
Organisatorische aanbevelingen
7. Maak handleiding voor analyse waterkwaliteitsproblemen in stedelijk water
De hier ontwikkelde aanpak kan omgezet worden naar een handleiding, waarbij
beschreven wordt hoe met een quick scan op een probleemwater de oorzaken van
de waterkwaliteitsproblemen achterhaald kunnen worden. ► Waterschap
Aanbevelingen voor aanvullend onderzoek
8. Voer zonodig nauwkeuriger slibonderzoek uit
Uit controleonderzoek blijkt dat slibdiktemetingen vaak onnauwkeurig zijn. Hierdoor
wordt vaak niet goed ingeschat wanneer baggeren noodzakelijk is, en wijken de
berekende baggervolumes sterk af van de slibhoeveelheden die uiteindelijk uit het
watersysteem verwijderd wordt. Het advies is daarom slibdiktes nauwkeuriger in te
meten en niet alleen af te leiden van de slibsteken ten behoeve van de
waterbodembemonstering. Een gestandaardiseerd meetprotocol met dwars- en
lengteprofielen lijkt noodzakelijk. Daarnaast is in sommige wateren sprake van lokale
‘hotspots’ met veel grotere slibdiktes dan de rest van de plas. Deze hotspots dienen
ook in kaart gebracht te worden, en moeten niet ‘weggemiddeld’ worden met de rest
van de plas. ► Waterschap

35

9. Monitor slibdiktes na baggeren
Van de in dit project beschouwde maatregelen, is de beheermaatregel ‘baggeren’
vaak geadviseerd voor de zesentwintig beschouwde wateren. De kosteneffectiviteit
van baggeren hangt echter sterk samen met de snelheid waarmee opnieuw
aanslibbing plaats vindt na het baggeren. Geadviseerd wordt daarom om na het
baggeren de slibdiktes regelmatig te monitoren. Deze gegevens kunnen voor het
volgende gebruikt worden:
a. Indien snel aanslibbing plaatsvindt zijn aanvullende maatregelen mogelijk
gewenst om de bron van het slib te beperken. ► Gemeente/Waterschap*
b. De gegevens kunnen worden gebruikt om de relaties tussen slibdikte en
waterkwaliteitsproblemen beter in beeld te krijgen. Hiermee kan per water
worden ingeschat met welke slibdikte een baggeractie wenselijk is. De slibdikte
kan hierbij afgestemd worden op het voorkomen van een specifiek
waterkwaliteitsprobleem. In een water met kroos- of blauwalgenoverlast wordt
dan bijvoorbeeld eerder gebaggerd dan in wateren waarbij bij hogere slibdiktes
nog geen waterkwaliteitsproblemen ontstaan. Dit voorkomt dat te vaak of juist te
weinig gebaggerd wordt. ► Gemeente/Waterschap*
10. Onderzoek grondwaterkwaliteit en mogelijkheden tot peilfluctuatie
In verschillende wateren wordt met een grondwaterpomp voorkomen dat het
waterpeil daalt. Niet altijd is zeker of het opgepompte grondwater een positieve of
juist negatieve invloed heeft op de waterkwaliteit. Indien het grondwater van
onvoldoende kwaliteit is, kan een zuiveringsfilter op de pomp worden aangesloten of
kan overwogen worden om grondwater uit een andere laag op te pompen.
Daarnaast kan onderzocht worden of in deze wateren een zekere peilfluctuatie
gecreëerd kan worden, waarbij pas bij een lager peil grondwater in het betreffende
water wordt gepompt. Meer kennis over de grondwaterkwaliteit vergemakkelijkt het
maken van keuzes hierover. ► Gemeente/Waterschap*
11. Onderzoek visdichtheden
Het effect van de omvang van de visstand en het visstandbeheer op de
waterkwaliteit is vaak moeilijk vast te leggen, omdat hiervan geen of onvoldoende
gegevens beschikbaar zijn. Aanbevolen wordt daarom om regelmatig de visstand te
bepalen en/of visstandgegevens te verzamelen bij de hengelsportverenigingen in de
wateren waar vissen vermoedelijk een belangrijke factor zijn voor het ontstaan van
waterkwaliteitsproblemen. De resultaten kunnen zonodig gebruikt worden om het
visbeheer aan te passen (meer/minder vissen uitzetten). ► Gemeente/Waterschap*
11. Onderzoek verkeerde aansluitingen
In dit onderzoek bleek dat voor verschillende wateren een negatieve invloed
vanwege verkeerde aansluitingen op de hemelwaterafvoer niet uit te sluiten is. Het
gaat hier om aansluitingen die op het vuilwaterriool zouden moeten lozen. Omdat
deze belasting moeilijk te kwantificeren is, is het voor deze wateren ook moeilijk de
oorzaak van de waterkwaliteitsproblemen te achterhalen. Verkeerde aansluitingen
zijn echter vrijwel altijd een belemmering voor een acceptabele waterkwaliteit.
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Afhankelijk van de vermoede ernst van het probleem kan overwogen worden om
huiseigenaren te informeren over de gevolgen van verkeerde aansluitingen en wat
hieraan kan worden gedaan. Eventueel kan met behulp van een
glasvezelkabelonderzoek in het hemelwaterriool achterhaald worden waar verkeerde
aansluitingen zich bevinden. ► Gemeente
12. Gebruik veldbezoeken voor verzamelen gegevens
De ervaring op basis van dit onderzoek en de onderzoeken in 2008 en 2009 is dat
de geïnvesteerde tijd voor het inplannen en uitvoeren van deze veldbezoeken zich
uitbetaalt in latere fases van het project. Voor eventuele vervolgonderzoeken in
andere wateren wordt geadviseerd het onderzoek te starten met een veldbezoek met
adviseurs waterkwaliteit/ecologie van het waterschap, planvormers en opzichters
van het waterschap, betrokkenen van de gemeenten en de visstandbeheerder. ►
Waterschap
13. Onderzoek de potentie van inzetten goudalg als waterkwaliteitsmaatregel
Momenteel worden in verschillende projecten nieuwe maatregelen getest om
waterkwaliteitsproblemen te voorkomen en/of te bestrijden. Het inzetten van de
goudalg (zie hoofdstuk ‘maatregelen’) ter bestrijding van de blauwalg is een
voorbeeld van een veelbelovende maatregel die mogelijk in de toekomst ingezet kan
worden. Het advies is daarom om regelmatig te verifiëren of nieuwe typen
maatregelen en meetmethoden meerwaarde hebben voor het vervolgtraject van dit
project. ► Waterschap
14. Onderzoek de potentie van zandinfiltratie als waterkwaliteitsmaatregel
Langzame zandinfiltratie is een veelbelovende maatregel (zie hoofdstuk
‘maatregelen’) om de waterkwaliteit te verbeteren, maar is nog niet voldoende getest
op stadswateren. Langzame zandinfiltratie lijkt met name geschikt voor wateren,
waar al een circulatiepomp is aangebracht. Deze circulatiepomp kan immers gebruikt
worden om water in het zandfilter te pompen. Het advies is de kansrijkheid van deze
maatregel voor stadswateren te onderzoeken. Mogelijk kan een pilot uitgevoerd
worden in één van de wateren in Vught, omdat daar circulatiepompen worden
gebruikt. ► Waterschap
15. Ontsluit hydrologische gegevens tijdig bij waterkwaliteitsonderzoek
Bij de in dit onderzoek uitgevoerde gegevensinventarisatie blijken de hydrologische
gegevens vaak moeilijk te ontsluiten. Het heeft daarom meerwaarde om bij een
waterkwaliteitsonderzoek vooraf enkele (geo)hydrologische gegevens te
verzamelen. Het gaat hierbij met name om de bodemopbouw, de invloed van
grondwater (kwel/wegzijging), afkoppelende oppervlakken en de ligging van
overstorten en duikers. Als deze gegevens tijdig worden verzameld (ruim voor
eventueel veldbezoek), kunnen deze gebruikt worden bij de probleemanalyse en het
opstellen van maatregelen. ► Gemeente/Waterschap
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