
Aan: 
Regionaal Bestuurlijk Overleg Maas 
te Maastricht 
 
Roermond, 28 september 2004 
 
Geachte damen en heren,  
 
Naar aanleiding van uw brief van 4 augustus 2004 uw kenmerk RBOM052 geven wij u hierbij onze 
visie op de nota Karakterisering deelstroomgebied Maas. 
 
Deze nota is de eerste rapportage die Nederland in het kader van de Europese Kaderrichtlijn Water 
aan Brussel moet uitbrengen. De belangrijkste onderwerpen daarin zijn de begrenzing van de 
waterlichamen, de status van de waterlichamen, de vaststelling van de beschermde gebieden en de 
verwachting over de uitvoerbaarheid van de doelstellingen in 2015. Dit zijn belangrijke stappen op 
weg naar het Waterbeheersplan dat per (deel)stroomgebied moet worden vastgesteld in 2009. 
 
De Europese Kaderrichtlijn Water is een wettelijk instrument gericht op de waterkwaliteit en biedt een 
kans om de verbetering van die kwaliteit een nieuwe impuls te geven. De mogelijkheden van het 
nationale wettelijk instrumentarium zullen verbreed moeten worden om deze doelstellingen te 
realiseren, maar het beleid van de waterschappen en de provincies zal door de Kaderrichtlijn verder 
kunnen worden versterkt, ook richting andere partijen, zoals gemeenten. 
 
Gezien het belang van deze nota willen we voor een aantal zaken daaruit uw aandacht vragen, met 
name waar het de richting van het vervolgtraject betreft. We hopen dat U bij dat vervolgtraject de 
mogelijkheden van deze Kaderrichtlijn optimaal zult aangrijpen om de waterkwaliteit te verbeteren. Dat 
betekent ons inziens ook het creëren van nieuwe kansen. 
 
Het voorliggende rapport geeft echter reden tot bezorgdheid. Wij zijn voorstander van een ambitieuze, 
maar realistische benadering en onze bezorgdheid geldt niet zozeer de constatering dat grote delen 
van de wateren 'at risk' zijn. De kwaliteit van de wateren is door langdurige bemesting, 
bestrijdingsmiddelen, diffuse bronnen en deposities via de lucht zwaar aangetast. Het verbaast ons 
dan ook niet dat voor grote delen ingeschat wordt dat de doelstelling in 2015 (misschien) nog niet 
wordt gehaald. Onze bezorgdheid geldt echter de volgende punten: 
 
(OPPERVLAKTE)WATERLICHAMEN (hfdst 3) 
 
§ Voor de virtuele waterlichamen zijn vlakken aangegeven, waarvan nog moet worden bepaald welke 
wateren wel en welke niet tot de waterlichamen horen. Wij dringen er nadrukkelijk bij u op aan om in 
Zuid-Limburg alle beken als waterlichaam op te nemen. De snelstromende bovenlopen van beken 
vormen hier immers een essentieel onderdeel van het watersysteem. Verschillende 
waterlevensgemeenschappen zijn exclusief op deze beken aangewezen: ze vinden hier een 
vluchtplaats voor de eutrofiëring die in vrijwel alle grotere wateren is toegeslagen.  
 
§ Het rapport geeft aan dat er in een volgende fase nog een nadere differentiatie van de 



waterlichamenkaart kan komen (zie pp35 en 36). De noodzaak daarvan onderstrepen wij. De huidige 
waterlichamen zijn groot en kunnen ertoe leiden dat maatwerk in het beleid niet mogelijk is. Dit geldt in 
het bijzonder voor natuurgebieden waarin de beheerder een wettelijke verplichting heeft om de 
aangewezen natuurwaarden in stand te houden of te verbeteren. Bovendien is voor kleinere 
eenheden (bijvoorbeeld de waterparels tussen de natuurgebieden) sneller resultaat te behalen. Het 
zou overigens nog problemen kunnen geven als blijkt dat de Kaderrichtlijn inhoudt dat het hoogst 
gewenste beschermingsniveau binnen een waterlichaam voor het hele waterlichaam geldt. Dat zou 
het waterschap op hoge kosten kunnen jagen. Wij dringen erop aan om bij de nadere differentiatie 
deze wens tot maatwerk te betrekken.  
 
§ De kaart met Watertypen en Waterlichamen ( kaart 3) is niet leesbaar door de variatie aan kleuren. 
De verklaring van de watertypen is (zonder verwijzing) terug te vinden in bijlage 3.1  
 
§ Onduidelijk is hoe bij oppervlaktewater wordt om gegaan met de kwantiteitsbenadering. De 
bestaande waterregimes (AGOR) zijn niet beschreven, laat staan de optimale waterregimes (OGOR), 
terwijl daar toch i.h.k.v. de Reconstructie vlakdekkende kaartbeelden van bestaan. Hoewel in het 
rapport de relatie tussen oppervlaktekwantiteit en ecologische kwaliteit wel wordt aangeduid, is ze niet 
verder uitgewerkt. De GGOR (gewenste grond- en oppervlaktewaterregime) is in dit kader een 
inmiddels geaccepteerd uitgangspunt dat bij toepassing mede tot herstel van het watersysteem moet 
leiden. Dit is een essentiële factor in het proces van inrichting en beheer van watersystemen in de 
Reconstructie. De suggestie o. i. is echter dat waar de GGOR in veel gevallen een compromis is 
tussen landbouw en natuur, er in het kader van de EKW juist nadrukkelijker bij natuur zal moeten 
worden gekozen voor een OGOR (optimale grond- en oppervlakte waterregime) in plaats van een 
GGOR. Is dit de reden dat de GGOR buiten bespreking is gehouden? 
 
GRONDWATERLICHAMEN (hfdst 3) 
 
§ Bij grondwater ligt de nadruk op de chemie van het water. 
De kwantiteitsaspecten worden afgedaan met de constatering dat er in Nederland een 
neerslagoverschot is, dus zou er geen probleem zijn en dat er voor de relatie met het 
oppervlaktewater nader onderzoek moet komen. Hierbij wordt voorbijgegaan aan de bestaande 
discussie over waterbeheer in de 21e eeuw, waarbij waterconservering in de haarvaten van het 
watersysteem zou moeten worden nagestreefd. Daar waar de waterbeheerders deze relatie wél als 
een gegeven bij o.a. verdrogingsbestrijding hanteren, wordt het in het rapport niet toegepast. 
 
§ Op pagina 58 en 59 wordt bij vraag 2 en 3 geantwoord dat er te weinig kennis bestaat t.a.v. de 
relatie tussen grond- en oppervlaktewater. Dat bevreemdt ten zeerste. Er zijn talloze studies bekend, 
waarmee met grondwatermodellen de effecten op natte omstandigheden aan het maaiveld zijn 
berekend. Denk alleen maar aan de vele Cogrowa- en andere studies voor grondwaterontrekking voor 
drinkwaterpompstations. Dat de relatie ingewikkelder is, naarmate de bodemkundige opbouw 
ingewikkelder is, is logisch, maar ook in die gevallen is er heel veel studie bekend. 
 
Het niet beantwoorden van de vraag, leidt er toe dat er in het rapport onvoldoende aandacht is voor 
verdroging in de wortelzones van belangrijke natte natuurdoeltypen. De constatering dat Nederland 
een neerslagoverschot kent en er m.b.t. waterkwantiteit dus eigenlijk geen probleem is, gaat dus aan 



de verdroging van natuur (en deels ook landbouw) voorbij. Bijvoorbeeld de relatie tussen inzijgen van 
neerslag en uittredende kwel is een heel precaire relatie, die de mogelijkheden tot herstel van natte 
natuurterreinen, met name in de beekdalen in het zandgebied, in hoge mate bepaalt (op pag. 72 wordt 
er heel, heel kort iets over gezegd). Dat deze problematiek zich vooral concentreert in de EHS, waar 
juist de hoogste ecologische doelen zijn gealloceerd, maakt deze omissie extra schrijnend. 
 
Het leidt eveneens tot rare conclusies in het risk-schemaatje (pag. 59): men constateert in een 
Habitatrichtlijn-gebied verdroging (bijvoorbeeld de Meinweg) en concludeert vervolgens toch dat men 
geen gegevens heeft om een positieve at-risk conclusie te trekken; de suggestie is nog sterker: 
mísschien is er een at-risk-situatie. Dit is toch een gotspe: verdroging = verdroging, of het nou in een 
HR-gebied is of daarbuiten. 
 
Expert-judgement wordt dus ondergeschikt gemaakt aan de methodiek, en dat is kwalijk als dat leidt 
tot verminderde aandacht voor deze gebieden. Kaartbeelden hebben nu eenmaal de neiging om een 
eigen leven te gaan leiden.  
 
§ Bijlage 3.6: de toekenning van de kwalificatie G (groen) in de tabel leidt tot rare conclusies. Zo wordt 
voor het Bronbos in het Leudal en de St. Jansberg geconcludeerd dat er geen 
grondwaterafhankelijkheid is. Echter, deze bronbossen zijn niet gebonden aan 
schijngrondwaterspiegels, maar hebben (in ieder geval in het Leudal) te maken met kwelvensters naar 
het diepere grondwater. De daardoor ontstane aanvoer van meer gebufferd water leidt op deze 
plekken tot volsterkt andere vegetatietypen, dan men op basis van inzijg-kwel uit het eigen gebied zou 
verwachten.  
De relatie met het grondwater is expliciet aanwezig, en dus dient er geconcludeerd te worden dat er 
een at-risk situatie bestaat.  
 
MENSELIJKE ACTIVITEIT EN BELASTING (hfdst 4) 
 
§ De relatie tussen bruinkoolwinning in Duitsland en effecten op de grondwaterstanden in Nederland 
wordt afgedaan met de constatering dat deze alleen zichtbaar is in de daling van waterstanden van de 
diepere watervoerende pakketten en dat over effecten aan het maaiveld nader onderzoek nodig is 
(pag. 83). Met betrekking tot de Meinweg is die constatering onjuist: 3 jaar geleden heeft buro Von 
Reis uit Aken al aangetoond dat de daling van de diepere stijghoogten in de Meinweg hun 
doorwerking hebben aan het maaiveld, onder andere in de Zandbergslenk. Ook de suppletie van 
opgepompt water in infiltratiesystemen in het grensgebied is een impliciete erkenning van de effecten 
aan het maaiveld. Een recente modelstudie voor een verdere uitbreiding van de pompcapaciteit in de 
Groeve Inden-II laat zien dat er in Zuid - Limburg (Schinveld o.a.) wel degelijk ook verlagingen aan het 
maaiveld zullen ontstaan.  
 
Er is hier sprake van export van ellende, hetgeen in het kader van de EKW voorkomen moet worden. 
De gevolgen van het weergeven van de bestaande effecten kan dus tot internationale problemen 
leiden, maar mag toch geen reden zijn om de effecten af te doen met de aanbeveling om nader 
onderzoek te plegen. 
 
EFFECTEN MENSELIJKE ACTIVITEITEN EN ONTWIKKELINGSTRENDS (hfdst. 5) 



 
§ De toekenning van een status is een nogal ingewikkelde en daardoor vrij hachelijke zaak. Van groot 
belang daarom is helder te krijgen, wat de consequenties zijn met betrekking tot de aanwending van 
mensen en middelen voor het realiseren van de doelstellingen. 
 
§ Het aantal natuurlijke wateren is minimaal. In Limburg worden alleen de Swalm, Roer, Niers, Gulp 
en delen van de Geul, Rode beek en Leudal aangewezen als natuurlijk.  
 
De methodiek lijkt logisch en systematisch te zijn opgebouwd. Toch laten de uitkomsten in typering en 
begrenzing op de kaarten vreemde uitkomsten zien. Zo wordt op pagina 33 onder “status“ vermeld, 
dat een gebied als “sterk veranderd” wordt getypeerd indien het voorheen natuurlijke watertype 
zodanig is aangepast, dat het wezenlijk van aard is veranderd, waardoor natuurlijke doelstellingen niet 
haalbaar zijn. Toegepast op de Peelgebieden wordt om die reden gekozen voor de status “sterk 
veranderd”, terwijl inmiddels wel duidelijk is geworden dat de natuurlijke doelstellingen op lange duur 
wel zeker haalbaar zijn. De vernattingsprojecten geven duidelijk een proces aan dat herstelprocessen 
inluidt. De hydrologische stabiliteit is aan het toenemen, veenmosgroei is fors toegenomen en verdere 
verbeteringen zijn in aantocht.  
 
De vraag is nu, wat de toekenning van deze status betekent voor het treffen van maatregelen. De 
gebieden zijn immers onder de Europese Habitatrichtlijn gebracht, waarmee de overheid zich verplicht 
om een staat van goede instandhouding te realiseren. Aan de andere kant kun je het gebied 
misschien niet de status “natuurlijk”geven, vanwege het vele gegraaf uit het verleden en de enorme 
milieudruk uit de omgeving.  
 
Daar tegenover staat een gebied als Leenderheide en Leenderbosch (inclusief Strijper Aa), dat wél als 
natuurlijk wordt aangeduid, terwijl we uit studies weten, dat dit gebied eveneens sterk is veranderd 
(bosaanleg, ontginning, ontwatering). Een andere voorbeeld betreft de Boschbeek in de Meinweg. Ze 
behoort in de bovenloop tot de ecologisch allerbeste beken van Nederland, maar wordt desalniettemin 
voor dat traject toch als “sterk veranderd” aangeduid, daar waar andere stukjes beek (bijvoorbeeld in 
het Leudal) juist wél als natuurlijk worden aangegeven. De uitkomsten van de methodiek lijken dus 
onbegrijpelijke strijdigheden in het kaartbeeld op te roepen. 
 
Eveneens is onduidelijk waarom het hele eiland Goeree-Overflakke de status kunstmatig heeft 
gekregen?  
 
§ De relatie van de EKW en de EHS komt maar mager uit de verf. Daar waar je juist in de EHS naar 
optimale condities voor de gekozen natuurdoelen moet streven, komt in de EHS ook overwegend de 
statustoekenning “Sterk veranderd” voor. Daarbij doet zich ook het vreemde verschijnsel voor dat er in 
Noord-Brabant veel meer waterlichamen met de status “natuurlijk” voorkomen, dan in Limburg. Op het 
eerste gezicht kan dit niet verklaard worden. 
 
§ Ook ten aanzien van de sterk veranderde wateren vragen wij iets meer toelichting, eventueel met 
een verwijzing naar de verfijningslag in de volgende fase. 
 
§ Waarom wordt het Roerdal op kaart 21-A als At-Risk beschouwd, terwijl het gebied op kaart 20 al de 



status “natuurlijk” heeft. Wat is hier het risico? Kaart 21-A: in Zuid-Limburg wordt een groot gebied 
aangeduid met ”onbekend”. Toch wordt voor een deel van de lijnvormige beken in het noordelijk deel 
en bij Vaals geconcludeerd dat deze at-risk zijn, terwijl dat voor het grootse deel van het Geul-
systeem onbekend is. Duidelijk is dat veel zijtakjes van dit systeem a.g.v. landbouwkundige inrichting 
juist at-risk zouden moeten zijn. Ook in Zuid-limburg is op grote schaal gedraineerd tot hoog in de 
hellingen toe. Dit staat dus haaks op de visie tot waterconservering in de haarvaten. Het grijze gebied 
zou dus in zijn geheel wel als at-risk kunnen worden beschouwd.  
 
§ Kaart 20: waarom staat de Haelensche Beek vermeld als “Kunstmatig” 
 
ECONOMISCHE ANALYSE (hfdst 6) 
 
§ Een duidelijk signaal willen we ook afgeven als het gaat om de economische analyse uit de 
rapportage; deze is zeer onvolledig en mist een aantal belangrijke economische dragers die juist ook 
bij kunnen dragen aan de beoogde win-win situaties. De waterschappen zouden hier een sterke 
bijdrage aan kunnen leveren door op eigen schaalniveau een maatschappelijke kosten-baten-analyse 
uit te voeren rond de gebiedsgerichte maatregelen. Dat vormt tevens de onderbouwing voor de 
doorberekening van kosten aan derden.  
 
Daarbij willen wij graag meegeven dat het uitvoeren van fysieke maatregelen (verbetering inrichting 
e.d.) uit oogpunt van kosteneffectiviteit wellicht veel beter scoort dan bijvoorbeeld verbetering van een 
RWZI. In dit verband willen wij de aandacht vestigen op recent onderzoek naar het ontstaan van 
slootbagger. Hieruit blijkt dat de baggerproductie afhankelijk is van de aard van het ingelaten water. 
Vermindering van de baggerproductie kan daarbij hand in hand gaan met verbetering van de 
waterkwaliteit. Volgens ons liggen juist hier belangrijke kansen voor win-win situaties op het 
economisch, maatschappelijk en ecologisch vlak. 
 
§ In de ecomische beschrijving van het stroomgebied zijn de schrijvers vervallen in de inmiddels 
verouderde opvatting, dat landbouw, een klein beetje visserij, delfstofwinning, dienstverlening en 
industrie, de economische sectoren zijn, waarmee i.h.kv. de EKW rekening moet worden gehouden. 
Het is toch gevoeglijk bekend dat de sector toerisme en recreatie inmiddels het belang van de 
landbouw heeft overstegen?! En dat in het verlengde daarvan juist landschap en natuur daar het 
meest aan bijdraagt, met name ook de natte natuur? Denk aan sportvisserij en waterrecreatie, maat 
ook rustige recreatie als wandelen en fietsen langs waterrijke gebieden (de Peel, de Maas, de 
beekdalen o.a.). De kosten van het waterbeheer die hiermee samenhangen worden al voor een 
belangrijk betaald door de gebruikers door middel van de zogenaamde Ingezetenenheffing bij de 
waterschappen. Deze zal in de komende jaren alleen maar gaan toenemen, mede als gevolg van de 
effecten van de EKW.  
 
BESCHERMDE GEBIEDEN (hfdst 7) 
 
§ In hoofdstuk 7 worden de beschermde gebieden genoemd. Het gaat hierbij om de gebieden die 
vallen onder de werking van de Europese zwemwaterrichtlijn, de Nitraatrichtlijn, de Vogelrichtlijn en de 
Habitatrichtlijn. We dringen erop aan om ook de waterrelevante gebieden van de EHS bij de 
beschermde gebieden op te nemen en hierover met de terreinbeherende natuurorganisaties overleg 



te voeren.  
 
LEEMTEN IN KENNIS EN GEGEVENS (hfdst 8) 
 
§ Het is verontrustend hoeveel informatie over de normwaarden nog niet bekend is. Met name het 
ontbreken van inzicht in de gebiedsspecifieke achtergrondbelasting en natuurlijke concentraties is 
verontrustend. Dat zegt immers iets over de beleidsmogelijkheden en kan duidelijkheid geven over de 
gebieden waar doelstellingen werkelijk onhaalbaar zijn. Terecht zijn er plannen tot monitoring zoals de 
Kaderrichtlijn vereist. Niet duidelijk is waarop het aantal meetpunten in het stroomgebied Maas 
gebaseerd is. Niet het aantal meetpunten zou richtinggevend moeten zijn, maar wat men in beeld wil 
brengen en vervolgens welke locaties zich daar het best voor lenen. Behalve op representatieve 
locaties binnen de grotere eenheden, is het essentieel dat zeker ook in de van een goede 
waterkwaliteit afhankelijke natuurgebieden een goed beeld van de trends wordt verkregen. Graag zien 
wij op dit punt een betere onderbouwing. Overigens hoeft het chemische meetnet niet geheel samen 
te vallen met het ecologisch meetnet. Gezien de uiteenlopende kosten voor chemische en 
ecologische analyses raden wij aan het ecologisch meetnet breder op te zetten, daarbij optimaal 
gebruik makend van de biologische meetnetten van de provincies en de gegevens van derden (zoals 
sportvissers, terreinbeheerders, natuurverenigingen). 
 
§ Voorts geeft het rapport niet aan welke uitbreiding van het wettelijk instrumentarium nodig is om de 
grotere vervuilingsbronnen via vergunningverlening en handhaving beter te kunnen aanpakken. 
Daarover zouden de waterschappen en de provincies richting rijksoverheid een duidelijk signaal 
kunnen afgeven.  
 
In algemene zin vinden wij de rapportage erg defensief. Te weinig komt naar voren dat de 
Kaderrichtlijn kansen biedt om reeds lang beoogde verbeteringen in de waterkwaliteit door te kunnen 
voeren. Te weinig ook straalt de rapportage uit dat Nederland trots is op haar waterbeleid en op de 
ecologische potenties. Wij hopen dat juist vanuit de waterschappen en de provincies een signaal naar 
de rijksoverheid uitgezonden wordt dat realisme en ambitie elkaar niet hoeven bijten. Dat ook andere 
partijen: rijk, gemeenten, particulieren, hun bijdrage moeten leveren en dat het waterschap zal 
aangeven welke randvoorwaarden het watersysteem stelt, inclusief het prijskaartje dat daaraan hangt. 
Een prijs die het waard is.  
 
En tenslotte: via de watertoets heeft het waterschap goede mogelijkheden om de implicaties van de 
Kaderrichtlijn Water door te laten werken in de ruimtelijke plannen van bijvoorbeeld gemeenten en 
provincies. 
 
Graag vernemen wij een reactie van u op onze bemerkingen. 
 
Als natuur en milieuorganisaties willen wij graag onze bijdrage leveren. Samen met de waterschappen 
kunnen we onze kennis en ervaring en ons netwerk inzetten om de chemische en ecologische 
waterkwaliteit te verbeteren, in de geest van de Kaderrichtlijn. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 



mede namens: 
Brabantse Milieufederatie, Zuid-Hollandse Milieufederatie, het Limburgs Landschap, Vereniging 
Natuurmonumenten regio Noord- Brabant / Limburg en Staatsbosbeheer Regio Zuid. 
 
 
ir. H. K. Vijverberg 
directeur Milieufederatie Limburg 
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