Sprengenbeken
dêmpen?
- Blijf goed opletten!!
HetalgemeenbestuurvanWaterschap
Veluweheeftals onderdeel
van de uif.
weÍkingvan de EKRW(Europese
KadeÍÍichtlijn
Water)de gebiedsnota
Veluwe
vastgesteld.De EKRWis de Europeseopdrachtaande lidstatenom vooralde
ecologische
kwaliteitvan hetoppeNlaktewater
te verbeteÍen.
Hoeweldiehoofddoelstelling
onverdacht
is en ookenthousiasme
oproeptis de
uitwe*ingervanal vakerredentot zoíggeweest.Hetvenijnzit in hetfeitdat
EuropaaÍrekenbare
doelstellingen
uitgewe*twil zien.Wie nietgoedgenoegaan
de doelstellingen
voldoetkaijgteen boete.DaaÍmeebegonde ellende:beleidsmakersen bestuurders
dedenhunvoortdurende
bestom eeÍstde oooervlaktewateÍenin te delenin de categorieén
vande minstnatuurlijke
wateren.
VoorspÍengenbeken
IijKdat logisch,ze zijnimmeÍsgegraven.Kijkje echternaar
de natuuMaarde
en natuurDotenties.
dan is dat echtonzin.We zienhierde ecologischmeestwaardevolle
floÍaen faunain en langsde spÍengenbeken.
Vervolgens
deedmenzijnbestom de ecologische
doelstellingen
niette hoogte
ÍoÍmuleÍen,
want- o wee- alsje die nietweette bereikenkrijgje boetesvan
Europa.Toendat eenmaalklaarwaswerdeenderderondeom de EKRWafte
zwakkeningezet.De duurstemaatregelen
met eengeringereffectwerdenals
"signiÍcantschadelijk"
betitêlden kondenduswordengeschÍapt.
Ondedeelvan het beleidis de aandachtvoorde HEN/SÉD-wateren
(hoogte
ecologische
niveau/specifiekeecologische
doelstelling).
In de gebiedsnota
werdgestelddat het mogelijkzou moetenzijnsprengkoppen
of
sprengÍajecten
afte knUpen
of te dempen.Hetgrondwater
zou dan in de dÍecte
omgevingmeerkwelveroorzaken
en zo de natuurwaatde
vefiogen.
Ofdetwaaris valtnogte bezien.
Dempjeeensprengdanzaldekwelbesttoenemen,maardat is dan oveÍ eengrootoppervlakverspreiden het is maarde
vraagin hoeveíeje er kwelgebonden
natuurvoorterugkrijgt.Je weetechterwel
zekeadatde bronnenflora/fauna
uifpoetst.
De spíengkoppen/sprengenbeken
hebbenuiterstzeldzamefloraen fauna.Dat is
alleenal omdatbronnen
allêêninZuidLimburg,
bijdeVeluwse
sprengenbeken
en
in N.O.Twentevoorkomen.
Volgensde Nederlandse
Floíaen Faunawetmagdié
natuurgeenschadeberokkend
worden,
In de vergadering
van de Commissie
WatervanWateíschap
Veluweheb ik me
uiterstkrachtiguitgelaten
overde onzaligêvoornemens
om sprengenbeken
te
dempen,ook al wordtsussendgezegddat er dat maareenpaarzullenzijn.
geÍormuleerd
Hetbeleidis en bltft dan namelijkonlogisch
wanneerjerekening
houdtmetde zeldzaamheid
van de floraen Íaunavansprengenbeken.
In de vergadering
van hetalgemeenbestuurheb ik samenmet RuudOudegaen
HanlJzereenamendement
ingediend
om nietde sprengenbeken
te dempen,
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maaÍprimairde hydrologische
conditiesvan eengebiedrondsprengente herstellen.Skomendesprengenbeken
zijngeenooÍzaakvanverdÍoging,maarztn
grondwaterstandl
kenmerken
van eengoedherstelde
In plaatsvan het aftnijpenoÍ dempenvan spÍengenis nu als eersteondeÍdeel
geformuleerd
van de maatregelenpakketten
:
"herctelvan het hydrologischsysíeen ten behoevevan
de ecologischekwafiteit
van de natte natuurin de beek en van de naíte land- en watematuurin de omqevitlg'.
Stemmingoverhetamendementwas
nietnodig,het collegevan Dijkgraafen
Heemraden
namdezêformuleÍing
in heteigenvooÍstelover.
Hettlveededeelvan het amendement
wildede garantieformuleren
dat er niet
aan hetdebiet(watervoerendheid)
van sprengengesleuteld
zouwordenzondeÍ
dat eerstwasvastkomente staandat eÍ geenschadeaande aanwezige
of potentieelaanwezige
levensgemeenschappen
zou ontstaan.
Dietekstwerdte beperkend
bevonden,
maarde toezegging
werdweldegelijk
gedaandat steedsin detailzouwordengekekenwat de effeclenop de levensgemeenschappen
in de sprengenzoudenzijn.
Gewonnen?Datlikt wel hetgeval,maarnu is hetzaakom goedop te lettenbij
de uitvoering
van beheers-en ondeÍhoudsplannen
en vooralookbij het noÍmale
ondeíhoud.
Wanneerde beschoeiing
inzaldlooptde beekvol zand,kwelter minderwaterop,
blijftbladen slibliggenen vooÍje hetweetveÍschuifrde levensgemeenschap
van
uiterstzeldzaamnaaÍmeeralgemenesituaties.
Hetis aante bevelenom heelgoêdte monitoren
wat er is,wat er aan kansenligt
- de gedachte
enonmiddelltk
in actiete komenwanneer-opnieuw
de kopopsteektdatje de natuurhelptdoorspaengen
te dempen.
Wetenschappelijke
ondebouwingis er genoeg:de serieondeEoeken
van AlteÍa
(Verdonschot
et al) gevenexactaanwat de mogelijkheden
en onmogelijkheden
zijn.De Florê-en Faunawetzal helpen,de bepalingen
voorEHSen EVZ'Shelpen,de GelderseMolenverordening
helpt,maarhetzal vooralhelpenom steeds
de belangenvande sprengenbeken
onderde aandachtte blijvenbrengenmetde
goeoeargumemen.
Nogmaals:
voormij blijftals de bêkendepaalbovenwaterstaandat aansprengenbekennietzomaaÍgeknepenofgedemptmagworden.Sprengenbeken
íhoet
je nietzienals een bedreiging
voornattenatuurin de omgeving,ik vindhetveel
meerde kíoonop de bestrijding
vanverdroging(datis dus doorherstelvanhet
hydrologisch
systeemde grondwaterstand
verhogên)alsje stromende
spíengenbekenziet.
JanAalbers
JanAalbersis oud-bestuuislid
vandê Stichting
ioi Behoudvande VeluwseSpÍengen
en Bekenen is
lidvanhel algemeen
bestuurvan
WateEchap
Veluween hooÉdaartotde "OÍoenê
bêstuuÍdeÍs'.
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