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Voorwoord Breun Breunissen 
 

De komende jaren staan de partners binnen het Vecht-Dinkel systeem voor een grote opgave als het 
gaat om waterveiligheid, wateroverlast en watertekort. Landschap, landbouw en bewoners hebben 
immers baat bij gunstige omstandigheden. Belangen kunnen tegenstrijdig zijn, dat maakt dat het 
vinden van oplossingen niet altijd eenvoudig is. 

De afgelopen jaren zijn er overigens diverse projecten op het gebied van water en natuur in 
samenwerking in de grensregio’s uitgevoerd. Vanwege de ligging van het stroomgebied van de Vecht 
en Dinkel is er geen vaste structuur voor samenwerking binnen dergelijke projecten, het is een 
veelvoud aan overheden en partners die grensoverschrijdend samen werken aan een meer natuurlijk, 
veerkrachtiger, rivierensysteem. Uit ervaring weten we ondertussen dat de aanpak niet altijd hetzelfde 
is.  

Hoe zijn die samenwerkingen verlopen, wie waren er betrokken, welke fysieke en financiële middelen 
waren er beschikbaar? Belangrijker nog: Wat kunnen we leren van deze eerder uitgevoerde projecten 
in het Vecht-Dinkelsysteem, de verbindingsas tussen de drie landen en vijf regio's.  

Om hierin inzicht te krijgen heeft WDODelta, binnen de kaders van het Interreg project Living Vecht-
Dinkel, onderzoekers van de Radboud Universiteit, in de persoon van Henk-Jan Kooij, Huub 
Ploegmakers en Sander Meijerink, gevraagd hier onderzoek naar te doen. Onderdeel van de opdracht 
was ook te komen met een aantal aanbevelingen, ‘handelingsperspectieven’, die als instrumentarium 
mee kunnen naar volgende samenwerkingen om zodoende te komen tot versnelling in de 
voorbereiding en de uitvoering van projecten.  

Wat mij in het bijzonder aanspreekt in het onderzoek is de enthousiaste en persoonlijke benadering 
van alle partners via interviews, wat mij betreft het begin van een goede samenwerking. Verder 
hebben de onderzoekers een analyse uitgevoerd van de inhoud van de projecten, ook dat leverde veel 
informatie op. 

Deze aanpak heeft zijn vruchten afgeworpen, want om goed samen te werken moet je lessen uit het 
verleden meenemen naar de toekomst. En door elkaar goed te kennen ontstaat er een basis van 
vertrouwen. 

Als bestuurder van waterschap Drents Overijsselse Delta raad ik eenieder aan dit rapport te lezen en 
met name de aanbevelingen voor grensoverschrijdende samenwerking. Ik zie uit naar een vruchtbare 
samenwerking in de komende jaren. Alleen met een goede samenwerking lukt het ons deze 
uitdagingen aan te gaan, hiervoor hebben we elkaar steeds meer nodig. De verantwoordelijkheid 
houdt niet op bij de grens. 

 

Breun Breunissen, Dagelijks bestuurder Waterschap Drents Overijsselse Delta 

Zwolle, 10 juli 2020  
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Voorwoord Frank Hüesker 
 

De Kaderrichtlijn Water van de EU (EU-KRW) is inmiddels twintig jaar van kracht en heeft met haar 
ambitieuze doelstellingen en beleidsmodel veel praktijkmensen, besluitvormers en onderzoekers lang 
geïnspireerd. In de praktijk van alledag met zijn vergunningenbureaucratie, financieringswerving, 
klassieke en innovatieve participatievormen hebben vervolgens veel concrete maatregelenplannen 
een vaak ontnuchterende realiteitscheck ondergaan. Desondanks heeft de EU-KRW door het 
ambitieuze beleidsmodel een transformerende dynamiek in gang gezet en daardoor een aanzienlijke 
verandering bewerkstelligd van kernelementen van Water Governance zoals probleemperceptie, 
visies, instrumentenkeuze etc. Niemand kon verwachten dat de ambitieuze doelstellingen 
daadwerkelijk overal op tijd zouden worden gerealiseerd. Maar als onderzoekers van de sociale 
aspecten van waterbeheer aan het Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig zijn wij vooral 
geïnteresseerd in de structurele tekortkomingen van de richtlijn en haar implementatie; in 2019 en 
2020 hebben we de status van het desbetreffend sociaalwetenschappelijk onderzoek in kaart gebracht 
en uitgewerkt.  

Ik ben onder de indruk van het eindrapport van het INTERREG-project Vecht-Dinkel. Op slechts vijftig 
pagina’s slaagt het rapport er onder meer in om enerzijds kleinschalige uitvoeringsmaatregelen met 
de bijbehorende benefits levendig te beschrijven, en deze maatregelen anderzijds conceptueel solide 
onder te brengen bij de vier dimensies van een beleidsarrangementen-benadering en hiervan 
toekomstgerichte en strategisch doordachte conclusies en aanbevelingen af te leiden. De politieke en 
juridische randvoorwaarden in  de twee lidstaten Nederland en Duitsland en in twee Duitse deelstaten 
(Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen) worden helder in beeld gebracht. De Duitse sociaal-
wetenschapper, die vaak eerder op de problemen en knelpunten stuit, is blij met de conclusies en 
handelingsperspectieven omdat karakteristieke problemen met pragmatische oplossingen worden 
aangepakt: als er op de oever geen grond beschikbaar kan worden gemaakt, nemen we gewoon 
maatregelen in de rivier zelf. Of: bij het realiseren van de goede ecologische toestand wordt er vooraf 
al pragmatisch van uitgegaan dat niet alle geplande maatregelen gaan lukken en dat de planning dus 
maar beter overambitieus kan zijn.  

Uitgaande van mijn politiek-wetenschappelijk onderzoek zijn er in principe drie benaderingen 
denkbaar op grond waarvan het INTERREG-project in een strategische context kan worden geplaatst 
en verder kan worden ontwikkeld: 

1.) Omgang met algemene implementatiebarrières 
2.) Classificatie van beleidsstrategieën 
3.) Geschikte instanties voor een effectieve uitvoering. 

Ad 1.) Uit een analyse van een systematische politiek-wetenschappelijke enquête onder 
waterbeheerders en besluitvormers uit vrijwel alle EU-lidstaten in 2020 kwam een relatief grote 
eensgezindheid naar voren over waar de kernpunten van de implementatiebarrières bij de 
Kaderrichtlijn Water liggen: a.) Gebrekkige beschikbaarheid van grond, b.) Gebrek aan intersectorale 
samenwerking, c.) Ontoereikende personele middelen, en d.) Gebrekkige financiering. Deze centrale 
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governance-vraagstukken bij de KRW-uitvoering lijken ook betrekkelijk los te staan van natuurlijke 
omstandigheden en lokale randvoorwaarden.1  

Zo zouden de projectdeelnemers in het INTERREG-project duidelijk in beeld moeten krijgen met welke 
algemene problemen de uitvoering van de KRW gepaard gaat en welke problemen door eigen toedoen 
ontstaan. Er moet dus worden voorkomen dat in een concreet stroomgebied middelen worden 
‘verspild’ aan het slechten van algemene barrières wanneer de genoemde knelpunten de eigenlijke 
reden voor de implementatiebarrière zijn. 

Ad 2.) Dit leidt tot de tweede benadering van hoe de positieve resultaten van het project in een 
strategische context kunnen worden geplaatst en verder kunnen worden ontwikkeld. Op welk politiek-
bestuurlijk niveau moeten besluiten worden genomen die de implementatie van de KRW 
vergemakkelijken en aan welke actoren zouden desbetreffende aanbevelingen en voorschriften 
kunnen of moeten worden gericht? Het idee van de multischaal-strategieën is door mij in 
samenwerking met collega’s van de Leuphana Universität Lüneburg (Jens Newig) en IRS Erkner 
(Timothy Moss) zo opgezet dat juist de uitvoering van EU-richtlijnen de actoren in staat stelt bestaande 
politiek-bestuurlijke structuren dynamisch en doelgericht te overwinnen. Uit het perspectief van 
beleidsadviserende wetenschap moet dus worden voorkomen dat men te lang blijft stilstaan bij de 
bestaande constellatie van actoren en is het zaak de ‘herschalende’ impuls van het EU-milieubeleid 
aan te nemen en strategisch te implementeren. De pragmatische en kleinschalige aanpak van het 
Interreg-project, zoals boven beschreven, zou bijvoorbeeld gehoor kunnen vinden in het Ministerie 
van Milieu in Den Haag of bij het Directoraat-generaal milieu in Brussel, zou als voorbeeld kunnen 
dienen en kunnen worden ondersteund met materiële randvoorwaarden of een geschikt regelgevend 
kader. Dit zou sneller vruchten kunnen afwerpen dan ernaartoe te werken dat twee Duitse deelstaten 
het eens worden over een structuur voor organisaties voor wateronderhoud. Een typologie van deze 
strategieën is beschikbaar en kan bij belangstelling verder ten behoeve van het project worden 
ingezet.2 

Ad 3) Zowel in algemene zin als bij dit project valt op dat kerninstrumenten van de KRW, zoals 
stroomgebiedgerelateerde actoren en participatieve processen, momenteel nauwelijks aandacht 
krijgen of worden benut. In onderhavig grensoverschrijdend geval met een relatief klein 
rivierstroomgebied is het ongetwijfeld een zeer grote uitdaging om een slagvaardige stroomgebied-
instantie in het leven te roepen; en het rapport laat mooi zien dat het alleen al lastig genoeg kan zijn 
om de Nederlandse en Duitse werkculturen samen te brengen. Bovendien blijven machtige en 
werkelijk effectieve stroomgebiedorganisaties, zoals ze in Nordrhein-Westfalen decennia geleden als 
‘sondergesetzliche Wasserverbände’ werden geïnstitutionaliseerd om noodsituaties in het 
waterbeleid op te lossen, een aan strikte legitimiteitsvoorwaarden gebonden uitzondering. De 
sociaalwetenschappelijke literatuur heeft in de context van het internationaal recent erkende 
paradigma van het Integrated Water Ressource Management veel kennis over de effectiviteit en 
legitimiteit van stroomgebiedsactoren verzameld. De vraag is echter waar de politieke wil vandaan 
moet komen om bevoegdheden van twee landen, twee deelstaten etc. af te staan, tegelijkertijd en 
met vergelijkbare doelstellingen. 

 
1 Zingraff-Hamed, A.; Schröter, B.; Schaub, S.; Lepenies, R.; Stein, U.; Hüesker, F.; Meyer, C.; Schleyer, C.; 
Schmeier, S. and Pusch, M.T. 2020.  Perception of bottlenecks in the implementation of the European Water 
Framework Directive Water Alternatives 13(3): 458-483 
2 Hüesker, F.; Moss, T.: The Politics of Multi-Scalar Action in River Basin Management: Implementing the EU 
Water Framework Directive (WFD). In: Land Use Policy 42 (2015), p. 38-47, 
https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2014.07.003. 
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Uit het perspectief van het sociaalwetenschappelijk onderzoek rondom de KRW zou ik dan ook willen 
adviseren om de besluitvormers op regionaal, nationaal en Europees niveau te confronteren en 
noodzakelijke structuurhervormingen te verlangen, ze hiervoor te voeden met projectervaringen, en 
zo de waardevolle projectervaringen te laten voortbestaan. Uiteindelijk zijn de in Brussel 
geformuleerde milieubeleidsdoelstellingen bindend en moeten de KRW-doelen  uiterlijk in 2027 overal 
zijn geïmplementeerd.  Succesvolle pioniers die de structurele knelpunten in beeld brengen, zullen 
daarom snel op veel belangstelling kunnen rekenen. Contact: frank.hueesker@ufz.de (Helmholtz-
Zentrum für Umweltforschung). 

   

mailto:frank.hueesker@ufz.de
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1. Introductie 
 

Het grensoverschrijdend INTERREG project Living Vecht Dinkel heeft als hoofddoelstelling om de 
rivieren Vecht en de Dinkel weer grensoverschrijdend te versterken op gebied van waterbeheer en 
regionale economie. Hierdoor worden deze riviersystemen veerkrachtiger, robuuster en levendiger 
voor mens en dieren. Het programma onderscheidt de Vecht en de Dinkel als afzonderlijke rivieren 
waarbij elke rivier zijn eigen identiteit heeft, zowel vanuit water als vanuit het oogpunt van regionale 
economie. Een van de deelprojecten die aan bovenstaande hoofdoelstelling kan bijdragen betreft een 
grensoverschrijdend onderzoek en kennistransfer om ervaringen, randvoorwaarden en leerpunten uit 
te wisselen ten aanzien van de uitvoering van integrale waterbeheerprojecten in Duitsland en 
Nederland. Vanwege het grensoverschrijdende karakter van de Vecht en het Dinkelsysteem is er geen 
‘natuurlijke’ governancestructuur, maar werkt een veelvoud aan overheden en partners 
grensoverschrijdend samen aan een meer natuurlijk riviersyteem. Uit eerder onderzoek is bekend dat 
er verschillen bestaan in de aanpak van rivierontwikkeling tussen Nederland en de Duitse deelstaten 
Niedersachsen en Nordrhein-Westfalen en dat die verschillen leiden tot andere resultaten (Bos, 2017; 
Pergens, 2018). Op basis van deze studies en onderzoek naar rivierontwikkeling in andere gebieden  
bestaat er een goed beeld van de verschillen op algemeen beleidsmatig gebied en specifiek over de 
verschillen in de implementatie van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) (Boezeman, Liefferink, & 
Wiering, 2019; Renner & Meijerink, 2018; Renner, Meijerink, & van der Zaag, 2018a, 2018b; Wiering, 
Liefferink, Kaufmann, & Kurstjens, 2018). Het ontbreekt echter aan inzicht in de aanpak van concrete 
uitvoeringsprojecten in het kader van rivierherstel en welke factoren invloed hebben op de 
uitvoeringspraktijk.  

Het hoofddoel van het onderzoek is om handelingsperspectieven te formuleren voor een versnelling 
van uitvoeringsprojecten op het gebied van natuur en water in het Vecht-Dinkelsysteem. Om deze 
handelingsperspectieven te kunnen formuleren moeten we eerst een goed inzicht hebben in de 
succes-en faalfactoren voor de implementatie van natuur en waterprojecten. Daarbij kan het gaan 
om uitvoeringsprojecten in het Duitse of Nederlandse deel van het Vecht-Dinkelsysteem of om 
gezamenlijke uitvoeringsprojecten op de grens. We houden hierbij rekening met het onderscheid in 
de functieordening van de watergangen (A, B en C in Nederland, 1, 2 en 3 in Duitsland). 

 

Figuur 1. Beleidsarrangementen benadering 

Om de relevante factoren in beeld te brengen maken we gebruik van een eenvoudig beleidsanalytisch 
model, de zogeheten Beleidsarrangementenbenadering (Van Tatenhove, 2019). Volgens deze 
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benadering kent een beleidsarrangement vier onderling samenhangende dimensies: (1) actoren en 
coalities, (2) hulpbronnen, (3) (in)formele regels en (4) discoursen (zie Figuur 1) . In dit onderzoek 
gebruiken we deze dimensies om arrangementen met betrekking tot de uitvoering van beleid te 
analyseren. Belangrijke vragen zijn dan welke (coalities van) actoren zijn betrokken bij de uitvoering 
van groen-blauwe en infrastructurele uitvoeringsprojecten, over welke juridische, financiële of andere 
hulpbronnen zij beschikken, welke beleidsideeën deze actoren hebben en volgens welke regels de 
interactie tussen deze actoren verloopt. De dimensies zijn behulpzaam om succes- en faalfactoren voor 
de uitvoering te ordenen. Zo kan de uitvoering van een project bijvoorbeeld mislukken omdat (1) 
belangrijke actoren niet zijn betrokken, (2) er onvoldoende financiële middelen zijn, (3) actoren andere 
ideeën hebben over nut en noodzaak of prioritering van het project of (4) omdat wet- en regelgeving 
of projectprocedures een goede uitvoering in de weg staan.  

De rapportage is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 leiden we de methode en aanpak in. In hoofdstuk 
3 introduceren we het watersysteem van de Vecht en Dinkel en in hoofdstuk 4 schetsen we de 
institutionele context, omdat deze voor de betrokken landen en deelstaten verschillend is. In 
hoofdstuk 5 presenteren we de resultaten van het onderzoek en introduceren we een typologie van 
beleidsarrangementen per land. In hoofdstuk 6 worden de succes- en faalfactoren geïdentificeerd, 
waarna we in hoofdstuk 7 de conclusies presenteren. Tot slot worden in hoofdstuk 8 aanbevelingen 
gedaan ter verbetering van de implementatie van rivierherstelprojecten.  

 

 

 

 

 

Figuur 2. De rivier de Dinkel bij het Losserzand 
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2. Onderzoeksmethoden en afbakening projecten 
 

Dit onderzoek is kwalitatief van aard en gebaseerd op een aantal onderzoeksmethoden. Ten eerste is 
een secundaire analyse uitgevoerd van bestaande onderzoeken en documenten. De resultaten van 
deze analyse zijn vervolgens tijdens een eerste interactieve workshop besproken met betrokken 
professionals van het Vecht-Dinkel watersysteem (zie bijlage 1). Ten tweede is een aantal semi-
gestructureerde interviews afgenomen met professionals die betrokken zijn bij rivierherstelprojecten 
(zie bijlage 2). Deze interviews zijn gestructureerd op basis van de beleidsarrangementenbenadering 
en zijn in de eigen taal van de respondenten gehouden (zie bijlage 3 voor de interviewguides). De 
interviews zijn opgenomen met toestemming van de respondenten en er is een verslag gemaakt dat 
ter goedkeuring is voorgelegd aan hen. Daarnaast zijn de interviews letterlijk (verbatim) 
getranscribeerd. Deze verslagen en transcripten zijn vervolgens geanalyseerd met behulp van de 
beleidsarrangementenbenadering en gestructureerd per project. Per land zijn succes- en faalfactoren 
geïdentificeerd per type rivierherstelproject. De resultaten van deze analyse zijn gepresenteerd tijdens 
een tweede interactieve workshop waarin deelnemers hebben gereageerd op de 
onderzoeksbevindingen (zie bijlage 4). De definitieve bevindingen zijn vastgelegd in dit 
onderzoeksrapport.  

 

2.1 Projecten  
 

Op basis van de secundaire analyse en de eerste interactieve workshop zijn een aantal organisaties en 
projecten geïdentificeerd om het onderzoek af te bakenen. Onderstaand zijn per organisatie 
aangegeven welke projecten onderzocht zijn.  Grensoverschrijdende projecten zijn gezamenlijke 
projecten, maar zijn eenmaal opgenomen in de lijst en in cursief geschreven.  

 

Landkreis Grafschaft Bentheim (NIE) 

• Altarm 33 Vechte  
• Grensmeander Vecht(e) (met NL) 
• Eileringsbecke 
• Rammelbecke 

 

NLWKN (NIE) 

• Vechtewehr Schüttdorf 
• Stau Grasdorf 
• Frenswegen 
• Quendorf 

 

Steinfurt (NRW) 

• Frischhofsbach 
• Metelen 

 

Borken – Gronau (NRW) 

• Dinkel (Epe) 
• Heek 
• Fischtreppe Ramsdorf 

 

WDO Delta (NL) 

• Ontstening Vecht 
• Groene geul Vechterweerd 
• Nevengeul Vilsteren 

 

Vechtstromen (NL) 

• Glanerbeek ( met NRW) 
• Dinkel Noord (Losser) (met NRW) 
• Rammelbeek (Gele beek) 
• Grensmeander (met NIE) 
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3. Het watersysteem van de Vecht en de Dinkel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De rivieren Vecht en Dinkel zijn onderdeel van het internationale stroomgebied van de Rijn en worden 
regionaal ingedeeld in Rijndelta-Oost (Ministerie van Verkeer en Waterstaat, 2008). Beide rivieren 
ontspringen in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen (NRW), waarna de Dinkel door het Twentse 
deel van Overijssel (NL) stroomt en vervolgens de grens passeert met Niedersachsen (NIE), om 
vervolgens bij Neuenhaus uit te monden in de Vechte. De Vechte passeert bij Laar de grens met 
Nederland om vervolgens als Overijsselse Vecht ten noorden van Zwolle uit te monden in het Zwarte 
Water, dat uiteindelijk uitmondt in het IJsselmeer. De Vecht en Dinkel zijn beide regenrivieren met 
tegenwoordig een grillig afvoerregime met grote verschillen in afvoer tussen zomer en winter.  

Voor de Middeleeuwen kenden beide rivieren een minder grillig afvoerregime vanwege de 
sponswerking van het omliggende veenlandschap. Nadat deze hoogvenen en moerassen grotendeels  
waren omgezet in landbouwgrond werd het bergend vermogen van het landschap lager en ontstonden 
er hogere piekafvoeren, waardoor de rivieren actiever werden en meer erosie tot gevolg hadden. Om 
afslag van landbouwgrond te beperken werd overgegaan tot waterbeheer, door bijvoorbeeld kribben 
en kades aan te leggen. Daarnaast werden in het kader van de industrialisatie kanalen aangelegd ten 
behoeve van het transport over water en werd de Vecht gekanaliseerd. Onderdeel van de kanalisatie 
van de Vecht was een zevental stuwen die aangelegd werden rond 1910 om het waterpeil te reguleren 
(Kouwen, 2015; Waterschap Vechtstromen, 2017). Ook in de Duitse gedeelten van de Vecht en Dinkel 
werd ingegrepen in het watersysteem om veen- en moerasgebieden in cultuur te brengen (Patt, 2016, 
p. 186). In lijn met het Emslandplan van 1950 zijn de rivieren gekanaliseerd, afwateringssloten 
aangelegd (Talgräben) en zijn acht stuwen aangelegd om het waterpeil te reguleren (NLWKN, 2013).  

De laatste decennia wordt echter gewerkt aan het herstellen van natuurlijke rivierprocessen, 
aangejaagd door beleidsprocessen zoals de KRW, maar ook door de informele grensoverschrijdende 

Almelo 

Steinfurt 
Gronau 

Nordhorn 

Coevorden 

Vecht 

Dinkel 
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Vechtvisie. Deze visie is gezamenlijk opgesteld door overheden aan beide zijde van de grens en kent 
de volgende toekomstvisie voor de Vecht: 

“Hoogwaterveiligheid en afwatering (Vorflutfunktion) moeten gewaarborgd blijven, maar waar 
mogelijk, verandert de Vecht weer in een levendige, halfnatuurlijke rivier. Deze halfnatuurlijke 
laaglandrivier krijgt daar waar mogelijk de kans vrij te stromen in het winterbed. Kenmerkende 
rivierprocessen als meandering, sedimentatie, erosie en zichtbare stroming komen voor” (Vechtvisie, 
2009, p. 4). 

Hoewel de visie informeel is en niet door alle overheden bestuurlijk is geaccordeerd, speelt de visie 
een belangrijke rol in netwerkvorming tussen de partners en werkt het als leidraad voor concrete 
projecten in het watersysteem van de Vecht (Pergens, 2018). Voor de Dinkel bestaat er geen 
grensoverschrijdende visie. Wel wordt er aan beide rivieren gewerkt aan rivierherstel vanuit de 
nationale beleidsprogramma’s (Bressers & Bressers, 2017; Vechtvisie, 2009). 

 

 

Figuur 3. De Dinkel tussen Tilligte en Lattrop 
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4. Verantwoordelijke overheden en formele regelgeving 
 

Om te begrijpen welke partijen betrokken zijn bij projecten is het essentieel om de formele 
verantwoordelijkheden te duiden. De overheden die betrokken zijn bij het waterbeheer, natuurbeheer 
en rivierontwikkeling zijn formeel aangewezen volgens de wet- en regelgeving in de drie landen. De 
verantwoordelijke overheden verschillen daardoor per land. De twee Duitse deelstaten NRW en 
Niedersachsen zijn onderdeel van een federalistisch overheidssysteem met veel overheidslagen en 
daardoor liggen verantwoordelijkheden bij verschillende overheden. Allereerst zullen de twee Duitse 
deelstaten besproken worden, waarna als laatste Nederland besproken wordt.  

 

4.1 Niedersachsen 
 

4.1.1 Verdeling van verantwoordelijken in het waterbeheer 
 

In het land Niedersachsen zijn verschillende actoren actief bij het ontwikkelen en uitvoeren van 
projecten. Dit is afhankelijk van de verantwoordelijke voor het waterlichaam. In Niedersachsen wordt 
er onderscheid gemaakt tussen water van de eerste categorie, tweede categorie en derde categorie 
(Niedersächsisches Wassergesetz, 2010). Daarbij is de verantwoordelijkheid voor deze afzonderlijke 
categorieën verdeeld over verschillende partijen. Zo vallen de wateren van de 1e categorie onder het 
land Niedersachsen, de wateren van de 2e categorie onder de Unterhaltungsverbände (UVB) en vallen 
wateren van de 3e categorie onder de verantwoordelijkheid van de landeigenaren (er zijn 
uitzonderingen, zie § 69 Niedersächsisches Wassergesetz, 2010). Terwijl de onderhoudsverplichting 
voor de waterlichamen van de eerste en derde categorie bij de eigenaren van de waterlichamen ligt, 
moeten de waterlichamen van de tweede orde in principe door de onderhoudsorganisaties worden 
beheerd. De Vecht en Dinkel vallen in principe onder de tweede categorie, maar zijn volgens § 67 van 
de waterwet overgedragen aan het land Niedersachsen (volgens bijlage 7 van de wet). In de praktijk 
worden die taken uitgevoerd door het NLWKN (Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, 
Küsten- und Naturschutz). Voorheen vielen deze verantwoordelijkheden onder de Bezirksregierung, 
maar die is in 2004 opgeheven en de taken zijn verdeeld over verschillende overheidsafdelingen.  

 

Figuur 4. Federale systeem Duitsland (bron: devecht.eu, 2009) 
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Verantwoordelijkheid beheer, onderhoud en ontwikkeling waterlichamen 

Het  NLWKN is volgens de waterwet verantwoordelijk voor de ontwikkeling en het onderhoud van de 
Vecht en Dinkel in Niedersachsen. Oorspronkelijk was dat het Vechteverband, maar gezien de grootte 
van de rivier en het grensoverschrijdende karakter zijn de verantwoordelijkheden overgeheveld naar 
het NLWKN. Het NLWKN heeft de rivier in bezit en kan eigenstanding projecten ontwikkelen. Het 
NLWKN is ook verantwoordelijk voor de uitvoering van de KRW-maatregelen voor deze rivieren (Water 
Framework Directive 2000/60/EC). Het belangrijkste waterlichaam daarbij is de Vecht.  

De onderhoudsorganisatie (Unterhaltungsverband) Vechteverband is verantwoordelijk voor het 
beheer en onderhoud van de wateren van de 2e categorie, uitgezonderd de Dinkel en de Vecht. Wie 
precies verantwoordelijk is voor de uitvoering van de KRW in de wateren van 2e categorie is 
onduidelijk, omdat het niet duidelijk is of deze maatregelen onder waterbeheer of natuurontwikkeling 
vallen (Reese et al., 2018, p. 76). De verantwoordelijkheid voor de bescherming tegen overstromingen 
ligt in principe bij de gemeenten. 

 

Verantwoordelijkheid voor vergunningverlening en toezicht water 

Voor de vergunningen zijn er verschillende niveaus van verantwoordelijkheid, vergelijkbaar met de 
indeling in categorieën water uit het onderhoud en beheer. Deze zogenaamde ‘Behörden’ kennen een 
onderverdeling in de volgende niveaus:  

• De hoogste waterautoriteit is het Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und 
Klimaschutz (MU). In de praktijk zijn veel van de taken op het vlak van toezicht en handhaving 
gedelegeerd aan het NLWKN. 

• De Kreisen, de onafhankelijke steden en de grote onafhankelijke steden nemen de taken van de 
lagere waterautoriteiten op zich. In het geval van het Vecht-Dinkelsysteem is dat de Landkreis 
Grafschaft Bentheim (LGB).  

 

4.1.2 Verdeling van verantwoordelijken in het natuurbeheer 
 

Naast de regelgeving en verantwoordelijkheden voor waterbeheer is de wet- en regelgeving op het 
gebied van natuurbeheer (Niedersächsisches Ausführungsgesetz zum Bundesnaturschutzgesetz 
(NAGBNatSchG), 2010) van invloed op de partijen die actief zijn in het Vecht-Dinkelsysteem. De 
hiërarchie is vergelijkbaar met die in de waterwet: 

• De hoogste natuurautoriteit is het Niedersächsische Ministerium für Umwelt, Energie und 
Klimaschutz (MU). In de praktijk zijn veel van de taken op het vlak van toezicht en handhaving 
gedelegeerd aan het NLWKN (Fachbehörde für Naturschutz) 

• De Kreisen, de onafhankelijke steden en de grote onafhankelijke steden nemen de taken van 
de lagere natuurautoriteiten op zich. In het geval van het Vecht-Dinkelsysteem is dat de 
Landkreis Grafschaft Bentheim (LGB). De taak van de lagere natuurbeschermingsinstantie is 
het duurzaam waarborgen en ontwikkelen het natuurlijke evenwicht, de flora en fauna, het 
gebruik van natuurlijke bronnen, de schoonheid  en natuur en het landschap.  
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4.2 Nordrhein-Westfalen 
 

4.2.1 Verdeling van verantwoordelijken in het waterbeheer 
 

Ook in het land NRW zijn veel verschillende overheden betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van 
projecten. In tegenstelling tot Niedersachsen kent NRW nog steeds de overheidslaag Bezirksregierung. 
De verantwoordelijkheid hangt samen met het type waterlichaam en er wordt hier eveneens 
onderscheid gemaakt tussen water van de eerste categorie, tweede categorie en overig water 
(Landeswassergesetz – LWG, 1995). De wateren van de 1e categorie vallen onder het land NRW, de 
wateren van de 2e categorie onder de Bezirksregierung  en de overige wateren onder de 
verantwoordelijkheid van de landeigenaren. De eigendomsverhoudingen zijn als volgt: wateren uit de 
eerste categorie zijn in het bezit van het land. Als een waterlichaam van tweede orde of een ander 
waterlichaam geen zelfstandig eigendom vormt maakt het deel uit van het oeverbezit en is het in 
eigendom van de landeigenaren. De Dinkel valt sinds de herziening van de waterwet onder de tweede 
categorie en valt onder de verantwoordelijkheid van de Bezirksregierung Münster 
(Landeswassergesetz – LWG, 2016). Het onderhoud van de overige waterlopen zoals beken wordt 
uitgevoerd door vele Wasser- und Bodenverbänden (UVB) (alleen in Kreis Borken al 29, zie hier).  

 

Verantwoordelijkheid beheer, onderhoud en ontwikkeling waterlichamen 

Sinds 2016 ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de KRW aan de Dinkel bij de 
Bezirksregierung Münster. Projecten die nog uit de voorgaande periode stammen en door de Kreisen 
zijn gestart, worden nog uitgevoerd of voltooid door de Kreisen. Projecten langs tweede-orde-wateren 
met de onderhoudsorganisaties vallen nu ook onder de verantwoordelijkheid van de Bezirksregierung.  

De gemeenten zijn echter verantwoordelijk voor de uitvoering van de KRW aan de overige wateren. In 
Kreis Borken is deze verantwoordelijkheid overigens overgedragen aan de onderhoudsorganisaties 
(zoals Unterhaltungsverbände of Wasser- und Bodenverbände, UVB). Deze zijn echter vaak te klein om 
projecten te kunnen realiseren en daarom zijn steden en gemeenten ook betrokken bij de uitvoering 
van de KRW. De verantwoordelijkheid voor de bescherming tegen overstromingen ligt in principe bij 
de gemeenten. 

In NRW worden maatregelen voor de KRW besproken in zogenaamde ‘Runde Tische’ waarbij 
verschillende actoren zoals vertegenwoordigers van steden, gemeenten en onderhoudsorganisaties, 
van landbouw-, bosbouw-, visserij- en natuurbeschermingsorganisaties, het bedrijfsleven en andere 
watergebruikers mee kunnen praten en denken over de implementatie van de KRW. Vervolgens zijn 
de maatregelen per Kreis op hoofdlijnen vastgelegd in het Umzetsungsfahrplan uit 2012 (zie Figuur 4).  

 

Verantwoordelijkheid voor vergunningverlening en toezicht water 

Voor de vergunningen zijn er verschillende niveaus van verantwoordelijkheid, vergelijkbaar met de 
indeling in categorieën water voor het onderhoud en beheer. Deze zogenaamde Behörden kennen een 
onderverdeling in de volgende niveaus:  

• De hoogste waterautoriteit is het Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz (MULNV). Het is als hoogste staatsautoriteit verantwoordelijk voor de 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=15722&ver=8&val=15722&sg=0&menu=1&vd_back=N
https://maps.kreis-borken.de/atlasfx_bildungskreis/js/index.html?mapId=480#basemap=0&scale=250000&centerX=366384.723956312&centerY=5772725.910121923&layerIds=8388.8389.8390.8391.8392.8393.8394.8398
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uitvoering van de KRW. Het MULNV ontwerpt en publiceert het beheersplan en het programma 
van maatregelen en voert de noodzakelijke publieke inspraak uit. 

• De Kreisen, de onafhankelijke steden en de grote onafhankelijke steden nemen de taken van de 
lagere waterautoriteiten op zich. Dat zijn in het geval van de Dinkel de Kreisen Borken en Steinfurt. 
In het kader van het watertoezicht, waartoe zij op grond van artikel 93 van de NRW-waterwet 
verplicht zijn, moeten zij er met name voor zorgen dat de beheersdoelstellingen van de Waterwet 
(artikel 27 tot en met 31) worden nageleefd in de wateren die onder hun bevoegdheid vallen (de 
zogenaamde "overige wateren").  

 

4.2.2 Verdeling van verantwoordelijken in het natuurbeheer 
 

Naast regelgeving en verantwoordelijkheden voor waterbeheer zijn de partijen die actief zijn in het 
Vecht-Dinkelsysteem ook bepaald door de wet- en regelgeving op het gebied van natuurbeheer 
(Landesnaturschutzgesetz – LNatSchG NRW). De hiërarchie is vergelijkbaar met die in Niedersachsen, 
met uitzondering van de Bezirksregierung als middelste autoriteit: 

• De hoogste natuurautoriteit is het het Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und 
Verbraucherschutz.  

• De Regierungsbezirke zijn als middelste instantie verantwoordelijk voor het uitvoeren van de 
hogere natuurbeschermingsinstantie. 

• De Kreisen, de onafhankelijke steden en de grote onafhankelijke steden nemen de taken van 
de lagere natuurautoriteiten op zich. In het geval van het Vecht-Dinkelsysteem zijn dat in NRW 
de Kreisen Steinfurt en Borken. De taak van de lagere natuurbeschermingsinstantie is het 
duurzaam waarborgen en ontwikkelen het natuurlijke evenwicht, de flora en fauna, het 
gebruik van natuurlijke bronnen, de schoonheid  en natuur en het landschap.  

 

Figuur 5. Uitsnede van het Umsetzungsfahrplan 2012 bij Gronau (bron: Kreis Borken, 2020) 

 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_detail?sg=0&menu=1&bes_id=3766&anw_nr=2&aufgehoben=N&det_id=432341
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_text_anzeigen?v_id=1120050120105539311
https://kreis-borken.de/de/service/themen/umwelt/umwelt/dienstleistungen-aufgaben/wasserrahmenrichtlinie/umsetzungsfahrplan/
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4.3 Nederland 
 

4.3.1 Verdeling van verantwoordelijken in het waterbeheer 
 

Nederland kent ook een hiërarchisch systeem, waarbij Rijkswateren onder de verantwoordelijkheid 
van de Rijksoverheid vallen. Rijkswaterstaat is daarmee een belangrijke uitvoeringsorganisatie voor 
beheer, onderhoud en ontwikkeling van wateren en primaire keringen. Rijkswaterstaat was ook 
beheerder van de Overijsselse Vecht, maar heeft die verantwoordelijkheid in 2005 overgedragen aan 
de voormalige waterschappen Velt en Vecht (nu: waterschap Vechtstromen) - van de grens tot Ommen 
- en het waterschap Groot Salland (nu: waterschap Drents Overijsselse Delta (WDOdelta)) -van Ommen 
tot de uitstroom in het Zwarte Water. De provincie Overijssel is verantwoordelijk voor de vertaling van 
het nationale waterbeleid naar regionale maatregelen. Vervolgens is het waterschap de belangrijkste 
overheid als het om regionaal waterbeheer gaat, inclusief waterveiligheid (Havekes, Dekking, Wensink, 
& Zwagemakers, 2019). Voor de Vecht gaat het dus om de waterschappen WDOdelta en 
Vechtstromen. Voor de Dinkel gaat het alleen om waterschap Vechtstromen. Het zomerbed van 
rivieren en de meeste beken is in eigendom bij de waterschappen, terwijl het winterbed in eigendom 
kan zijn van particulieren en beheersorganisaties zoals Staatsbosbeheer (SBB).   

De Rijksoverheid vertaalt de KRW in landelijke beleidsuitgangspunten, kaders en instrumenten. De 
Minister van Infrastructuur en Milieu is uiteindelijk eindverantwoordelijk voor de uitvoering van de 
KRW, maar de verantwoordelijkheid voor het realiseren van de beoogde doelen blijft een gezamenlijke 
verantwoordelijkheid voor alle bestuursorganen in Nederland die betrokken zijn bij het waterbeheer. 
Het waterschap bepaalt welke doelen voor de KRW-waterlichamen van toepassing zijn en welke 
maatregelen daarvoor nodig zijn. De provincies stellen vervolgens de ecologische doelen vast voor 
KRW-wateren. De waterschappen voeren KRW-maatregelen uit voor de KRW-wateren in hun 
stroomgebied. De maatregelen ten gunste van de KRW moeten zoveel mogelijk afgestemd worden 
met andere richtlijnen zoals de Richtlijn Overstromingsrisico (ROR) en Natura 2000 (N2000). In het 
Vecht-Dinkelsysteem is ‘Ruimte voor de Vecht’ het belangrijkste uitvoeringsprogramma voor o.a. 
rivierherstelprojecten waarin provincie, waterschappen en andere partners samenwerken. 

 

 

Figuur 6. Doorwerking van het Nederlandse waterbeleid (Bron: Havekes, et al., 2019) 
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4.3.2 Verdeling van verantwoordelijken in het natuurbeheer 
 

Europese richtlijnen en andere natuurwetgeving is sinds 2017 geregeld in de Wet Natuurbescherming 
(WNB). Daarin is ook de bescherming van Natura 2000-gebieden geregeld. Deze wet is gericht op het 
decentraliseren van de natuurbescherming en in deze geest is de Rijksoverheid in principe 
verantwoordelijk voor de internationale natuurafspraken en bepalen provincies uiteindelijk aan de 
hand van deze overkoepelende regels hun eigen natuurbeleid. Via het onderdeel soortenbescherming 
beschermt de provincie plant- en diersoorten die vastgesteld zijn in de WNB. Daarnaast kunnen 
provincies aanvullende maatregelen nemen in het kader van het Nationaal Natuur Netwerk (NNN).  

Provincies zijn leidend bij de ontwikkelopgaven voor Natura 2000-gebieden. In Overijssel zijn dat de 
Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht (36), Vecht- en Beneden-Reggegebied (39) en het gebied 
Dinkelland (49), wat uit het beekdal van de Dinkel en een  aantal zijbeken bestaat. Voor het realiseren 
van het NNN, maar ook KRW en Natura 2000-doelstellingen wordt in Overijssel samengewerkt 
binnen het programma ‘Samen werkt beter’, dat in 2013 ondertekend is (zie hier). Het waterschap 
Vechtstromen is de trekker voor drie Natura 2000-gebieden in Overijssel, omdat Natura 2000 en 
KRW-opgaven gecombineerd worden: het Dinkeldal, de Vecht en de Regge. 

 

 

Figuur 7. Vistrap in de Steinfurter AA bij Burg Steinfurt 

   

https://www.overijssel.nl/publish/pages/171205/akkoord_samen_werkt_beter.pdf
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5. Resultaten: typologie van beleidsarrangementen voor rivierherstel 
 

5.1 Typologie van rivierherstelprojecten 
 

Uit de analyse blijkt dat er op verschillende manieren gewerkt kan worden aan herstelprojecten in het 
watersysteem van Vecht en Dinkel. Naast de grootte van een project (gehele beek/rivier of onderdelen 
ervan ontwikkelen), is er een onderscheid te maken op basis van de hoofdverantwoordelijke actor 
van het betreffende onderdeel van het watersysteem. Zo ontstaat er een algemene typologie van 
projecten, met een duidelijke hiërarchie die afgeleid is van de ordening van het watersysteem: 

1. Projecten in het Zomerbed van de rivier  

2. Projecten in de uiterwaarden of gronden aan de rivier 

3. Projecten in beken  

4. Projecten in sloten  

 

Deze projecten kunnen een nationale aangelegenheid zijn, maar ook een grensoverschrijdende 
dimensie kennen, waardoor de aard van het project verandert. In de volgende paragrafen wordt een 
typologie van projecten uitgewerkt per land volgens de beleidsarrangementenbenadering.  

Voor de factoren die een rol van betekenis spelen in het vertragen of versnellen van projecten is een 
beoordeling gemaakt op basis van de interviews en workshops. Factoren die bijdragen aan de 
uitvoering van projecten zijn groen gekleurd, factoren die tot vertraging leiden zijn rood gekleurd. 
Factoren waarvan de invloed beide kanten op kan gaan en waarvan de richting sterk afhankelijk is van 
de concrete uitwerking zijn oranje gekleurd.  

 

Figuur 8. Vechte in de buurt van Laar (Duitsland) 
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5.2 Rivierherstelprojecten in Niedersachsen (NIE) 
 

De algemene typologie van rivier- en beekherstelprojecten in Niedersachsen kent projecten in de 
hoofdstroom van de stroom (het zomerbed), in de gebruikelijk overstromingsvlakten naast de rivier 
(het winterbed) en aan de stroom van beken (wateren tweede orde). Projecten aan sloten zijn 
zeldzaam, omdat grondeigenaren gebaat zijn bij een goede ontwatering (zie Tabel 1) 

De trekker van projecten wordt bepaald door de wettelijke verantwoordelijkheid volgens de Waterwet 
Niedersachsen. Rivierherstelprojecten binnen het zomerbed vallen onder de verantwoordelijkheid van 
het NLWKN, die ook verantwoordelijk is voor de implementatie van de KRW. Rivierherstelprojecten in 
het winterbed van de Vecht in Niedersachsen worden meestal uitgevoerd door het Kreis, in dit geval 
de Landkreis Grafschaft Bentheim (LGB), met behulp van de Naturschutzstiftung Bentheim. De 
gronden in het winterbed van de rivier zijn meestal in landbouwkundig gebruik en zijn vrij van 
bebouwing vanwege overstromingsrisico’s. Beken vallen onder de verantwoordelijkheid van de 
onderhoudsorganisatie (UVB), in dit geval het redelijk grote Vechteverband.  

 

Type project Verantwoor-
delijke actor 

Formele en informele 
regels 

Discoursen  Hulpbronnen 

Zomerbed 

voorbeeld: 
Vechte 
Quendorf 

NLWKN 

 

 
 

Waterwet NIE 

KRW 
 

Maßnahmen-
konzept 2013 

Grond in bezit 
Fürst Benthem, 
gebruik ervan via 
overeenkomst 
met NLWKN 

Eigen financiële 
middelen en van 
land NIE 

Winterbed 

voorbeeld: 
Quendorf  

2003-2008 

Landkreis 
Grafschaft 
Bentheim 

Naturschutz-
stiftung Bentheim 

Waterwet NIE 

Natuurwet NIE 

Compensatie-
maatregelen 

Ökopunkte 

Compensatie 
van 
economische 
ontwikkelingen  

Entwicklungs-
koncept 1998 

Grondverwerving 
door 
compensatie 

€ 90.000 subsidie 
DBU 

Beken 

voorbeeld: 
Eileringsbecke  

2011-2012 

Vechteverband Waterwet NIE 

Vergunningsaanvraag 
bij NLWKN 

Omdenken van  
Emslandplan 
naar 
beekherstel 

65% POP3 
subsidie  

25% bijdrage land 
NIE, 

10% eigen 
financiering  

Sloten  Grondeigenaren Waterwet NIE 
 

Ontwateren Eigen middelen 

Tabel 1. Typologie projecten Niedersachsen 



20 
 

Voorbeeldproject zomerbed Niedersachsen: Quendorf (NLWKN) 
De trekker van projecten wordt bepaald door de wettelijke verantwoordelijkheid volgens de Waterwet 
Niedersachsen. Rivierherstelprojecten binnen het zomerbed van de Vecht worden ingegeven door een 
verantwoordelijkheid voor de KRW en volgens een maatregelenprogramma uit 2013 (NLWKN, 2013). 
De financiële middelen voor projecten komen uit de begroting van het NLWKN en uit het budget van 
het land Niedersachsen. De benodigde gronden zijn in bezit van de grootgrondbezitter de Fürst zu 
Bentheim & Steinfurt, maar het NLWKN kan deze gronden gebruiken op basis van een overeenkomst 
die tussen beide partijen gesloten is. Het hydrologisch model waaruit blijkt dat er geen groter 
overstromingsrisico ontstaat is belangrijk om vertrouwen te winnen bij de omwonenden (zie groene 
elementen van onderstaande beleidsarrangement in Figuur 9) 

 

Figuur 9. Inrichtingsplan Vecht bij Quendorf (NLWKN, 2019) 

 

 

Figuur 10. Beleidsarrangement Vecht Quendorf NLWKN 

Hulpbronnen 

• Vecht in beheer NLWKN 
• Grond naast Vecht eigendom Fürst Bentheim 
• Financiën inrichting uit eigen begroting en 

subsidie land Niedersachsen 

Actoren 

• NLWKN en Fürst Benthem (via 
overeenkomst) 

• Naturschutzstiftung LGB (Pachter) 
 

(In)formele regels 

• Verantwoordelijk volgens natuur/waterwet 
• Implementatie KRW door NLWKN voor land 

Niedersachsen  

Discoursen 

• Maßnahmenkonzept 2013 
• Voorbeeldproject omdenken Emslandplan -> rivierherstel 
• Vertrouwen  (mede via hydrologisch model) 
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Voorbeeldproject winterbed Niedersachsen: Quendorf 
In het winterbed van de Vechte bij Quendorf, tussen Schüttorf en Nordhorn, is tussen 2000 en 2008 
een project uitgevoerd waarbij ongeveer 20 ha uit gangbaar landbouwkundig gebruik is genomen en 
ecologisch ingericht is. Er zijn verschillende factoren die bijgedragen hebben aan de succesvolle 
uitvoering van dit project (zie groene elementen van onderstaande beleidsarrangement in Figuur 12).  

 

Figuur 11. Uitsnede uit Entwicklungskonzept Vechteaue (1998) 

Een belangrijke succesfactor is het wettelijk vastgelegde systeem van compensatie, ook wel  
ecopunten genoemd (Ökopunkten). Het discours dat ten grondslag ligt aan dit systeem is het in 
Duitsland algemeen geaccepteerde idee dat economische ontwikkelingen die natuur- en landschap 
negatief beïnvloeden gecompenseerd moeten worden; dit is geïnstitutionaliseerd in het 
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG). Overheden in Duitsland kunnen zelf beslissen in hoeverre ze 
hier gebruik van maken. In het project Quendorf heeft de Naturschutzstiftung van het Landkreis 
Grafschaft Bentheim (LGB) meer dan 100 ha grond gekocht in het overstromingsgebied rondom de 
Vecht. Dit heeft de Naturschutzstiftung samen met de gemeenten Schüttorf en Nordhorn gedaan, 
omdat ook beide gemeenten ruimte nodig hadden voor compensatiemaatregelen. De BUND heeft 
contacten gelegd met de boeren die grond wilden verkopen. Boeren wilden deze natte gronden 
rondom de Vecht wel ruilen of verkopen, aangezien deze gronden vaak overstromen en 
landbouwkundig minder interessant zijn. De financiële middelen om de gronden te kopen komen 
vanuit de ecopuntenrekening (Ökokonto) van de Naturschutzstiftung en gemeenten. Omdat het voor 
individuele economische projecten lastig is om goede compensatie te realiseren biedt de 
Naturschutzstiftung als ‘service’ ecopunten te koop aan. De Naturschutzstiftung ‘verdient’ ecopunten 
door nieuwe natuur te ontwikkelen. Bijzonder aan dit project is dat er een strategische keuze is 
gemaakt door LGB en gemeenten Schüttorf en Nordhorn om deze punten te realiseren in het Vechtdal, 
geïnspireerd op het Entwicklungskoncept Vechteaue van BUND uit 1998 (zie Figuur 10).  

 

 

Figuur 12. Aangelegde poel nabij de Vecht 
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Figuur 13. Beleidsarrangement project Vecht bij Quendorf 

  

Hulpbronnen 

• 21 ha grond via Ökopunktensysteem 
• Naturschutzstiftung in 1 gebouw met 

vergunningverlening water & natuur 
• € 90.000 subsidie DBU 

Actoren 

• Naturschutzstiftung LGB 
• Gemeinde Schüttorf / Nordhorn  
• BUND (NLWKN) 
• Afdeling vergunning/handhaving LGB 

(In)formele regels 

• Verantwoordelijk volgens natuur/waterwet 
• Compensatie (Ökopunkte) volgens wet 

Discoursen 

• Discours: compensatie van economische ontwikkelingen 
• Plan: Entwicklungskonzept Vechteaue (1998) 
• Natuurontwikkeling poolen aan de Vecht 

 



23 
 

Voorbeeldproject beken Niedersachsen: Eileringsbecke 
In de Eileringsbeecke, een zijbeek van de Vecht ten zuidoosten van Bad Bentheim, is in 2011 tot 2012 
een project uitgevoerd om de structuur van de beek te verbeteren en beekdynamiek te bevorderen. 
Over een lengte van 1250 meter zijn binnen het profiel van de beek stroomgeleiders en grindbanken 
aangelegd, met daarbij kribben en dood hout (zie Figuur 13). De kosten van dit project waren gering, 
slechts €40.000, maar daarnaast is gebruik gemaakt van ongeveer 360 uur aan vrijwilligerswerk. Mede 
vanwege de lage kosten, maar ook vanwege het korte tijdsbestek waarin het project gerealiseerd is, 
kan dit project als een succes beschouwd worden. Tijdens de inventarisatie in 2014 zijn verschillende 
nieuwe vissen in de beek aangetroffen die voor 2012 niet in de beek aangetroffen zijn (o.a. 
riviergrondel, serpeling, bermpje, paling en snoek). Met name de samenstelling van samenwerkende 
partijen heeft het project tot een succes gemaakt. Het gaat namelijk om een samenwerking tussen de 
verantwoordelijke waterbeheerder (Vechteverband), het Landesfischereiverband Weser Ems en de 
lokale Sportfischer-Verein Schüttorf (zie groene elementen in Figuur 14). Omdat de maatregelen 
binnen het profiel genomen zijn waren de kosten laag en was ook de projectduur kort. Grotere 
projecten zijn voor de relatief kleine onderhoudsorganisaties niet mogelijk, omdat de voorfinanciering 
een probleem is voor organisaties met een kleine jaarbegroting. Toch blijft onduidelijk wie 
verantwoordelijk is voor de implementatie van de KRW in Niedersachsen en daardoor worden er niet 
veel van dit soort projecten uitgevoerd, waardoor de voortgang van de KRW in Niedersachsen 
vertraagt (zie voor een uitgebreide analyse Reese et al., 2018).  

 

Figuur 14. De Eileringsbecke voor aanvang (foto links) en tijdens (foto rechts) de werkzaamheden (bron: www.01film.tv) 

 

 

Figuur 15. Beleidsarrangement project Eileringsbecke 

Hulpbronnen 

• Beek in beheer Vechteverband 
• Financiën (10% Vechteverband, 65% 

POP3, 25% land Niedersachsen) 
• TV-opname NRD 

Actoren 

• Vechteverband  
• Sportfischer-Verein Schüttorf 
• Landesfischereiverband Weser Ems 

(In)formele regels 

• Verantwoordelijk volgens waterwet 
• Vergunningverlening bij NLWKN 
• Wie is verantwoordelijk voor KRW? 

Discoursen 

• Voorbeeldproject 
• Omdenken (Emslandplan -> rivierontwikkeling 
• Grind inbrengen en dood hout is een geaccepteerde praktijk 
  



24 
 

5.3 Rivierherstelprojecten in Nordrhein-Westfalen (NRW) 
 

De algemene typologie van rivier- en beekherstelprojecten in Nordrhein-Westfalen kent projecten in 
de hoofdstroom (het zomerbed) in combinatie met de overstromingsvlakten naast de rivier (het 
winterbed) vanwege het geringe karakter van de Dinkel in NRW. Daarnaast zijn er projecten aan de 
stroom van beken (wateren tweede orde). Projecten aan sloten zijn zeldzaam, omdat grondeigenaren 
gebaat zijn bij een goede ontwatering (zie  Tabel 2) 

De trekker van projecten wordt bepaald door de wettelijke verantwoordelijkheid volgens de Waterwet 
Niedersachsen. Rivierherstelprojecten binnen het zomerbed vielen voorheen onder de 
verantwoordelijkheid van de Kreisen. Vandaar dat reeds uitgevoerde projecten door deze overheden 
uitgevoerd of getrokken zijn. Tegenwoordig is de verantwoordelijkheid belegd bij de Bezirksregierung 
Münster, maar vanwege de korte termijn zijn er door deze overheid nog geen projecten afgerond aan 
de Dinkel.  Rivierherstelprojecten in het winterbed van de Dinkel in NRW vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de  onderhoudsorganisatie (UVB), maar worden meestal uitgevoerd door 
het Kreis, gemeenten en steden, samen met de onderhoudsorganisatie. Beken vallen onder de 
verantwoordelijkheid van de onderhoudsorganisaties (UVB).   

 

Type project Verantwoor-
delijke actor 

Formele en informele 
regels 

Discoursen  Hulpbronnen 

Zomerbed 

Voorbeeld: 
Dinkel - Epe 

 

 

Winterbed 

Voorbeeld: 
Dinkel - Epe 

Kreis Borken 

(tegenwoordig de 
Bezirksregierung 
Münster) 

 

 

Unterhaltungs-
verbände (UVB)  

Waterwet NRW / KRW 

Natuurwet 

Compensatie-

maatregelen 

Ruilverkaveling  

Trittsteine -
Strahlwirkung  

Umzetsungsfahr-
plan KRW ‘12 

Leitbild Büro Flick  

Grondeigendom 
Kreis Borken & 
Stadt Gronau 

Financiering 80% 
Land NRW 

Financiering 20% 
Ökobank 

Beken 

Voorbeeld: 
Frischhofsbach 

Onderhoudsorgani
saties (UVB)  

(overgedragen aan 
UVB door 
gemeenten) 

Waterwet NRW 

Vastlegging in 
grondboek 

Dispensatie Kreis 
Steinfurt voor  
Strahlwirkung  

Ruilverkaveling 

Fließgewässer 
Entwicklungs-
programm 

Pilot-project 
Randstreifen 

Financiering 80% 
Land NRW 

Financiering 20% 
Naturschutz-
stiftung Kreis 
Steinfurt 

Sloten  Grondeigenaren Waterwet NRW 
 

Ontwateren Eigen middelen 

Tabel 2. Typologie projecten NRW 
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Voorbeeldproject zomerbed en winterbed Nordrhein-Westfalen: Dinkel bij Gronau – Epe 
Ten zuiden van Gronau en Epe worden vier (van zes) maatregelen uitgevoerd in het kader van de KRW 
in NRW. De kosten van dit project bedragen € 750.000, waarvan 80% door het land NRW betaald wordt 
en 20% door middel van ecopunten gefinancierd wordt. De Dinkel wordt verbreed, twee nevengeulen 
worden aangelegd, dood hout wordt ingebouwd en de vispasseerbaarheid wordt verbeterd. Dit 
project is succesvol vanwege een aantal factoren (zie ook groene elementen in Figuur 18). Het project  
past binnen het discours in NRW waarin gewerkt wordt volgens het ‘Strahlwirkungskonzept’, zie Figuur 
15 (LANUV NRW, 2011). Zo wordt bij Epe een stapsteen met straalwerking gerealiseerd (zgn. Trittsteine 
& Strahlwirkung) volgens het Umzetsungsfahrplan KRW (WRRL) uit 2012. De planvorming voor het 
project liep van 2014-2017, de vergunningverlening vond plaats in 2018 en de realisatie liep van eind 
2019 tot begin 2020.  

 

Figuur 16. Strahlwirkungskonzept volgens LANUW NRW, 2011 

De verantwoordelijke actor in dit gebied is eigenlijk de onderhoudsorganisatie Wasser- und 
Bodenverband Unteres Dinkelgebiet. Vanwege de grote omvang van de maatregelen voor de relatief 
kleine onderhoudsorganisatie met een kleine begroting en voornamelijk vrijwilligers hebben Kreis 
Borken en Stadt Gronau dit project ontwikkeld. Aanvankelijk was de Stiftung Kulturlandschaft Kreis 
Borken (vergelijkbaar met de Naturschutzstiftung LGB) de trekker van het project, maar in de loop van 
het project is de Stadt Gronau de trekker van het project geworden, omdat de Stadt belang heeft bij 
de hoogwaterbescherming en de ecopunten.  

 

 

Figuur 17. Umsetzungsfahrplan (links) en Leitbild  (rechts) (Bron: Stadt Gronau, 2015)  
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Zoals hierboven beschreven past het project binnen het bestaande discours in NRW en dat betekent 
dat ook de financiële middelen daarvoor vrijgemaakt zijn bij het land NRW. Omdat tijdens de Runde 
Tische alle betrokken partijen mee hebben kunnen denken over de KRW-maatregelen kunnen Kreis 
Borken en de Stadt Gronau dit project relatief eenvoudig uitvoeren. Maatregelen 1, 2, 5 en 6 konden 
gerealiseerd worden omdat de daarvoor benodigde gronden al in bezit waren bij het Kreis en de Stadt, 
of omdat gronden verworven konden worden (zie Figuur 17). Gronden in het overstromingsgebied 
worden makkelijker verkocht, ondanks de zeer hoge gronddruk en grondprijs in Kreis Borken (€ 10 tot 
€14 per m2). Deze gronddruk is zo hoog vanwege druk uit de landbouwsector, maar lokaal ook nog 
hoger vanwege de grond die gebruikt wordt voor energieopslag in zoutcavernes in de omgeving van 
Epe. De grond voor maatregelen 3 en 4 was nog niet beschikbaar, maar desondanks is begonnen met 
de uitvoering van het project.  

In dit project ontstonden kleine problemen vanwege tegenstrijdigheden tussen N2000 en KRW. In 
principe staan beide richtlijnen voor een goede natuurkwaliteit, maar welke specifieke habitats 
daarvoor ontwikkeld moeten worden verschilt per richtlijn: voor N2000 is de doelsoort de weidevogel 
de kievit, waarvoor een open landschap gewenst is, terwijl ooibossen (Auenwald) gewenst zijn voor de 
KRW vanwege de schaduwwerking. Bij de uitgevoerde maatregelen speelt dit niet, maar toekomstige 
projecten waarschijnlijk wel.   

 

Figuur 18. Rivierherstelproject ten zuiden van Epe (Bron: Stadt Gronau & Stiftung Kulturlandschaft Kreis Borken, 2016) 
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Figuur 19. Beleidsarrangement project Dinkel Gronau - Epe 

  

Hulpbronnen 

• Grond maatregel 5&6 in bezit Kreis & Stadt 
• Grond maatregelen 1&2 verworven; 3&4 nog niet mogelijk 
• Financiering 80% Land NRW 
• Financiering 20% Ökokonto 

Actoren 

• Stadt Gronau 
• Kreis Borken (Stiftung Kulturlandschaft) 
• Wasser- und Bodenverband Unteres 

Dinkelgebiet (verantwoordelijk) 
  

(In)formele regels 

• Verantwoordelijk volgens waterwet  
• Natuurbeschermingswet  
• Compensatiemaatregelen ecopunten 
• N2000 versus KRW 

Discoursen 

• Trittsteine -Strahlwirkung  
• Umzetsungsfahrplan WRRL ’12 -> Leitbild Büro Flick 
• Hoogwaterbescherming voor Stadt Gronau 
• Boeren verkopen grond in overstromingsgebied Dinkel 
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Voorbeeldproject beek in Nordrhein-Westfalen: Frischhofsbach 
Het project Frischhofsbach in Kreis Steinfurt wijkt af van het gangbare discours van het 
Strahlwirkungskoncept in NRW en heeft daarvoor officieel dispensatie gekregen van het land NRW (zie 
Figuur 19). Dat betekent dat er geen stapstenen gerealiseerd worden, maar dat over een lengte van 
5,4 kilometer aan beide zijden van de beek 5 meter brede randen ecologisch ontwikkeld worden (totale 
breedte 18 meter). De planvorming is begonnen in 2015 en wordt begin 2020 uitgevoerd. Volgens de 
waterwet van NRW mogen landbouwers deze randen niet volgens gangbare landbouwpraktijken 
gebruiken (zoals bemesten en gewasbeschermingsmiddelen), vandaar dat deze landbouwkundig 
minder interessant zijn en makkelijker ecologisch ingericht kunnen worden. Voor de landbouwers in 
het gebied is het wel van belang dat de randen in hun bezit blijven. In plaats van verkoop van de 
gronden krijgen ze een schadeloosstelling voor de derving van inkomsten en worden de diensten die 
ze verplicht zijn uit te voeren in het grondboek ingeschreven bij het kadaster. De kosten voor dit project 
bedragen ongeveer één miljoen euro, waarvan 80% gefinancierd wordt door het land NRW en 20% 
door de Naturschutzstiftung van het Kreis Steinfurt. Tot op heden zijn er voldoende 
financieringsmiddelen in NRW, maar door een toename van projecten zouden in de toekomst 
projecten vertraging op kunnen lopen vanwege de wachttijd. Succesvol aan het project is dat er veel 
draagvlak vanuit de landbouwsector is voor deze vorm van beekherstel omdat er geen grond 
onttrokken wordt aan de grondmarkt. Vandaar dat ook het Westfälisch-Lippischer 
Landwirtschaftsverband (WLV) samen met de onderhoudsorganisatie Frischhofsbach (voornamelijk 
bestaande uit vertegenwoordigers van de landbouwkundige sector) gemotiveerd zijn om deze pilot uit 
te voeren. Het verdienen van ecopunten door de Naturschutzstiftung Steinfurt is een succesfactor, net 
als het feit dat beide toezichthouders (UWB voor water en ULB voor natuur en landschap3) en de 
Naturschutzstiftung gelieerd zijn aan Kreis Steinfurt. Wat de ecologische effecten zullen zijn van deze 
manier van werken zal later onderzoek uitwijzen.  

 

 

Figuur 20. Beleidsarrangement Frischhofsbach 

 
3 Untere Wasserbehörde (UWB) en Untere Landschaftsbehörde (ULB) 

Hulpbronnen 

• Grond blijft in bezit van de eigenaren 
• Financiering 80% Land NRW 
• Financiering 20% ecopunten 

Actoren 

• UVB Frischhofsbach (trekker) 
• WLV Landwirtschafsvereinigung (contact 

eigenaren) 
• UWB/ULB/Naturschutzstiftung Steinfurt 

(In)formele regels 

• Dispensatie Steinfurt van Strahlwirkungskoncept 
NRW 

• Inschrijving in grondboek kadaster 
• Schadevergoeding 

Discoursen 

• Fließgewässer-Entwicklungsprogramm 
• Pilot-project Frishofsbach: over gehele lengte beek randen 

aan weerszijden ecologisch ontwikkelen 
• Overtuiging van boeren in Kreis Steinfurt om mee te werken 

aan KRW dan later maatregelen opgelegd te krijgen 
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5.4 Rivierherstelprojecten in Nederland 
 

De algemene typologie van rivier- en beekherstelprojecten in Nederland kent projecten in de 
hoofdstroom van de stroom (het zomerbed), in de gebruikelijk overstromingsvlakten naast de rivier 
(het winterbed) en aan de stroom van beken. Bij al deze typen projecten is het waterschap als trekker 
en wettelijke verantwoordelijke voor het waterbeheer betrokken. Het waterschap heeft daarnaast 
voldoende middelen of toegang tot middelen omdat ze projecten uitvoert in lijn met de vigerende 
discoursen zoals KRW en N2000. Projecten aan sloten worden uitgevoerd in het kader van het 
Deltaplan Agrarisch Waterbeheer door LTO Noord samen met de grondeigenaren (zie Tabel 3).  

 

Type project Verantwoordelijke 
actor(en) 

Formele en 
informele regels 

Discoursen  Hulpbronnen 

Zomerbed 

Voorbeeld: 
Inrichting 
Vechtoevers 

Waterschap 
WDOdelta 

Water(schaps)wet 

Keur & Legger  
 

KRW  

Ruimte voor de 
Vecht  

Vechtvisie 

Eigen budget 
waterschap 

Provincie 

POP3 subsidie  
 

Winterbed 

Voorbeeld: 
Dinkel Losser 

Waterschap 
Vechtstromen 
(gedelegeerd van 
Provincie bij 
N2000) 
 

Water(schaps)wet 

Keur & Legger 
 

KRW  

Vechtvisie 

Eigen budget 
waterschap 

Provincie 

POP3 subsidie 

Beken 

Voorbeeld:  
Glanerbeek 

Waterschap 
Vechtstromen 

Water(schaps)wet 

Keur & Legger 
 

KRW  

Vechtvisie 

Eigen budget 

Provincie 

POP3 subsidie 

Sloten  Grondeigenaren 

LTO-Nederland  
 

 
Deltaplan 
Agrarisch 
Waterbeheer  

 

Tabel 3. Typologie projecten Nederland 
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Voorbeeldprojecten Nederland WDOdelta: Vecht  
 

Ontsteningsprojecten  
In het deel van de Vecht dat door WDOdelta beheerd wordt zijn vrij veel ingrepen in het zomerbed van 
de rivier getroffen. Het betreft ontsteningsprojecten waarbij de oeverbeschoeiing wordt weggehaald. 
Vervolgens wordt ruimte gelaten aan dynamische processen van erosie en sedimentatie bij de vorming 
van de natuurvriendelijke oevers. Dit is mogelijk omdat bovenstrooms de dynamiek in de Vecht groter 
is. Langs deze oevers ontstaan steilranden en zandstranden die van belang zij voor macrofauna als 
libellelarven. Ontstening werd al snel beschouwd als een potentieel succesvolle maatregel voor 
rivierherstel, maar er bestonden wel vragen over de morfologische effecten voor de rivierbodem en 
oevers - in het bijzonder in relatie tot het optreden van grote hoogwaters. Daarom is in 2006 de 
zuidelijke Vechtoever over een lengte van 1250 meter beneden de stuw Vechterweerd ontsteend. Dit 
project had de status van een pilot-project. Het is intensief gemonitord en geëvalueerd om te zien hoe 
de oever zich in de loop van de tijd ontwikkelde. Er is voor een binnenbocht gekozen omdat de ruimte 
tot de dijk groter was en daarmee de risico’s bij hoogwaterveiligheid kleiner. Uit deze pilot is gebleken 
dat de verwachte dynamische processen daadwerkelijk optreden, maar dat die niet zo substantieel 
zijn dat er negatieve gevolgen voor de waterveiligheid kunnen optreden. Op basis daarvan is de 
maatregel opgeschaald naar andere trajecten van de Vecht (zie Figuur 20). 

 

 

Figuur 21. Ontstening aan de Vecht bij landgoed Rechteren in 2019 (Bron: Ruimtevoordevecht.nl) 

 

  

http://www.ruimtevoordevecht.nl/Verwijdering-stenen-Vechtoever.html
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Groene geul Vechterweerd 
Bij de stuw in Vechterweerd is in 2014 een groene geul aangelegd. Dit project bestond uit twee 
onderdelen: de aanleg van een droge groene nevengeul langs de stuw en een brug over de Vecht. Voor 
de groene geul is het maaiveld met 0,5 tot 1 meter afgegraven: zo moet de geul  1-20 dagen per jaar 
watervoerend worden. Daarmee draagt de geul bij aan de doorstroomcapaciteit van de Vecht bij hoge 
waterstanden. Dit zou moeten resulteren in een waterstandverlaging (MHW) van minimaal 5-19 cm. 
Dit is deels ter compensatie van de natuurvriendelijke oevers die elders zijn aangelegd en zorgen voor 
hogere waterstanden. Ook moet het project zelf bijdragen aan het herstel van natuurlijke processen: 
er ontstaat extra sedimentatie van zand op de oever zodat op termijn rivierduinen kunnen ontstaan. 
Het gebied van de geul maakt onderdeel uit van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Er zijn naast het 
afgraven van het maaiveld geen specifieke natuurherstelmaatregelen getroffen in de geul. De 
vegetatie die zich in de groene geul ontwikkeld blijft gelijk aan de huidige situatie. 

De groene geul is aangelegd op percelen die in eigendom zijn bij verschillende eigenaren. Omdat het 
plangebied onderdeel was van de EHS verzorgde de provincie Overijssel de afwaardering van de grond 
(de grondmakelaar van het waterschap coördineerde en faciliteerde). Middels de afwaardering 
werden eigenaren gecompenseerd voor de derving in inkomsten (minder gewasopbrengsten) als 
gevolg van de aanleg van de groen geul. Vanwege deze compensatie was er draagvlak bij de eigenaren 
voor de aanleg van de geul. Ook is het plan samen met deze grondeigenaren uitgewerkt in het kader 
van ‘Ruimte voor de Vecht’. Gedurende een werksessie zijn vier varianten besproken waarbij de 
huidige variant is gekozen. In het project is ook expliciet aandacht besteed aan het verhogen van de 
recreatieve waarde. Er is namelijk een blauwe geul aangelegd die recreanten met kleine bootjes de 
gelegenheid geeft om aan te meren bij de bestaande boerencamping en theetuin in het gebied. 

 

 

Figuur 22. Beleidsarrangement Groene Geul Vechterweerd 

  

Hulpbronnen 

• Compensatie van grondeigenaren 
(afwaardering) 
 

Actoren 

• Provincie Overijssel 
• Waterschap Drents Overijsselse Delta 
• Staatsbosbeheer (beheerovereenkomst) 
• Meekoppelkansen recreatie 

(boerderijcamping)  

(In)formele regels 

• Water(schaps)wet 
• Keur & Legger  
 

Discoursen 

• Ruimte voor de Vecht 
• Primaire focus op waterveiligheid (MHW) 
• Wel ruimte voor natuurherstel elders. 
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Nevengeul Vilsteren 
Ook bij de stuw bij Vilsteren is een rivierherstelproject gerealiseerd. Hier is een nevengeul met een 
lengte van bijna 3 kilometer aangelegd. Het verlagen van de maatgevende hoogwaterstanden (MHW)  
stond hier eveneens voorop, ook vanuit het oogpunt om ruimte te creëren voor maatregelen voor 
rivierherstel elders (ontsteningsprojecten). Maar ook de geul zelf levert een belangrijke bijdrage aan 
de verbetering van natuurwaarden. Een deel is (over een lengte van 0,75 km) namelijk zo aangelegd 
dat natuurlijke processen (extra sedimentatie van zand op de oevers en uiteindelijk mogelijk 
rivierduinen) vrij spel krijgen. Er is daardoor een half-natuurlijke geul met veel variatie en geschikte 
leefomstandigheden voor rivier gebonden soorten (vegetatie, macrofauna, vis) ontstaan. Deze soorten 
profiteren ook van de toegenomen stroomsnelheid doordat de geul langs de stuw wordt gerealiseerd 
(verval). Om kleinschalige geomorfologische processen te stimuleren is ook dood hout aangebracht in 
de geul. Door deze maatregelen wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de KRW.  

Er zou ook een nieuwe vistrap aangelegd worden maar daarvoor bleek het budget te beperkt. 
Migrerende vissen moeten daarom gebruik maken van de bestaande trap. Dit heeft wel consequenties 
voor het beheer van het inlaatwerk: de geul moet dicht tijdens het vismigratieseizoen zodat ze niet 
vast komen in de geul.  De nevengeul is aangelegd op gronden die reeds waren aangekocht door de 
provincie en anderzijds op percelen in eigendom van Staatsbosbeheer. Met Staatsbosbeheer is over 
de aanleg van de geul een overeenkomst gesloten. De provincie heeft haar eigendom overgedragen 
aan het waterschap en het landgoed. De omliggende eigenaren zijn in het ontwerpproces betrokken 
en in het ontwerp rekening is rekening gehouden met hun ingebrachte wensen. Ongewenste 
vernatting wordt voorkomen door de afwatering van enkele sloten aan te passen en de inlaat van de 
geul te reguleren.  

 

 

 

Figuur 23. Beleidsarrangement Nevengeul Vilsteren 

  

Hulpbronnen 

• Grond reeds in bezit van provincie en 
Staatsbosbeher  

• Onvoldoende middelen voor nieuwe vistrap 

Actoren 

• Provincie Overijssel 
• Waterschap Drents Overijsselse Delta 
• Staatsbosbeheer (beheerovereenkomst) 

(In)formele regels 

• Water(schaps)wet 
• Keur & Legger  
 

Discoursen 

• Ruimte voor de Vecht 
• Waterveiligheid (MHW) 
• Rivierdynamiek herstellen  
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5.5 Grensoverschrijdende rivierherstelprojecten 
 

Voorbeeldproject Nederland-Niedersachsen: Grensmeander  
Grensoverschrijdende projecten zijn bijzondere projecten omdat verschillende beleidsarrangementen 
samenkomen en er tijdelijk een nieuw beleidsarrangement ontstaat. In de beschrijving van het project 
Grensmeander en andere grensoverschrijdende projecten zullen niet de afzonderlijke 
beleidsarrangementen beschreven worden, maar zal de nadruk liggen op de succes- en faalfactoren 
van het grensoverschrijdende project. Het project Grensmeander betreft een nieuwe meander van de 
Vecht op de grens tussen Nederland en Niedersachsen bij Laar (NIE). Daarbij is in het kader van het 
watersysteem de rivier verlegd, de dijk teruggelegd, het winterbed afgegraven (zie Figuur 23) en dood 
hout aangebracht (zie Figuur 24). In het kader van recreatie zijn ook verschillende ingrepen gedaan die 
in deze rapportage buiten beschouwing worden gelaten. Aan Nederlandse zijde bedroegen de kosten 
één miljoen euro; aan de andere kant van de grens bedroegen de kosten € 400.000.  

 

Figuur 24. Projectplan Grensmeander 

De start van het project betekende veel voor het verdere succes van het project, omdat de start 
bestuurlijk was (tussen de Dijkgraaf van Waterschap Vechtstromen en de Kreisrat van LGB) en 
daardoor direct mandaat had binnen de verschillende organisaties aan beide zijden van de grens. 
Aangezien de Vecht aan beide zijden van de grens KRW-doelstellingen had was er een 
gemeenschappelijk beleidsdoel.  Uiteindelijk waren het twee projecten aan beide zijden van de grens 
met een goede afstemming daartussen, in plaats van een geïntegreerd grensoverschrijdend project. 
Daardoor werden de verschillen tussen de beide landen goed zichtbaar. Zo bleek het een voordeel dat 
de wettelijke vertegenwoordiging van verschillende landgebruiksbelangen zoals natuur, landbouw en 
water in Niedersachsen in één gebouw in Nordhorn bij de Landkreis zitten en daardoor snel tot 
overeenstemming konden komen. Daarnaast werden dergelijke projecten al in een vroeg stadium 
ingebracht in het wettelijke gremium Gebietskooperation waarin de belangrijkste actoren op het 
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gebied van water uit Niedersachsen vertegenwoordigd zijn. Dit in tegenstelling tot Nederland, waar 
veel actoren betrokken werden in het gebiedsproces en er veel ad hoc overleg was voordat er 
overeenstemming over het plan was. De financiering in Nederland was daarentegen snel geregeld, 
omdat het project ingebed was binnen het programma Ruimte voor de Vecht. De financiering in 
Duitsland liep vertraging op vanwege het mislopen van financiering uit het vorige 
financieringsprogramma en omdat het nieuwe financieringsprogramma nog niet opgesteld was.  

 

Figuur 25. Dood hout in de nieuwe meander van de Vecht 

 

Op één thema was het project grensoverschrijdend, omdat het gebruik maakte van hetzelfde 
hydrologische model. Dit wekt vertrouwen aan beide zijden van de grens, het model wordt beter en 
het betekende in de aanbesteding vanuit Nederland 2% minder BTW.  

Een belangrijke succesfactor is het gebruik maken van de positieve eigenschappen aan beide zijden 
van de grens. Zo heeft het waterschap aan Nederlandse zijde de gewoonte om in een vroeg stadium 
een open informatieavond te houden voor alle belangstellenden. In Duitsland is men gewend om pas 
in de openheid te treden als het formele planningsproces daarom vraagt. Omdat er aan Nederlandse 
zijde van het project weinig bewoners waren en geen gelegenheid voor een informatieavond, is in Laar, 
in Niedersachsen, een gezamenlijke informatieavond georganiseerd. Dit bleek een succes te zijn, ook 
voor de Duitse partners. Ook is een gezamenlijk bouwbord geplaatst, waarbij het waterschap het 
ontwerp uitbesteedde en de eigen werkplaats van het Landkreis het bord fabriceerde.  

De grens bleek problematisch te zijn vanwege de grenssteen op de oorspronkelijk dijk. Omdat de dijk 
verlegd en afgegraven werd moest de grenssteen opgeslagen worden en enkele meters lager opnieuw 
geplaatst worden. Het heeft veel tijd en overleg gekost om dit voor elkaar te krijgen omdat waterschap 
en Landkreis niet bevoegd zijn, maar de ministeries van beide staten in Den Haag en Berlijn.  
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Voorbeeldproject Nederland-Nordrhein-Westfalen: Glanerbeek 
Het project Glanerbeek is nog in uitvoering maar is geanalyseerd vanwege het unieke 
grensoverschrijdende karakter. De Glanerbeek is namelijk een waterloop die de grens tussen 
Nederland en Duitsland bepaalt. Een beekherstelproject die de beek opnieuw laat meanderen 
betekent dat de waterloop verlegt wordt en daarmee de grens. Dit betekent dat, net als bij het project 
Grensmeander, beide ministeries in Den Haag en Berlijn bij het project betrokken zijn waardoor het 
project vertraging oploopt. Het project is een gezamenlijk project van het Waterschap Vechtstromen 
en Stadt Gronau en de onderhoudsorganisatie Wasser- und Bodenverband Unteres Dinkelgebiet. Het 
is een kostbaar project dat ongeveer 1,8 miljoen euro kost. De financiering in Nederland loopt via de 
eigen begroting van het waterschap en POP3-subsidie. In NRW wordt het project bekostigd uit subsidie 
van het land NRW (80%) en ecopunten van de Stadt Gronau (20%). Omdat een deel van de Glanerbeek  
ook binnen het N2000-gebied Dinkelland valt was het nodig om het N2000-gebied opnieuw te 
begrenzen, wat enige vertraging opleverde. Het feit dat natuurherstel een grotere prioriteit heeft 
gekregen vanwege het PAS-arrest is dan weer goed voor de aandacht voor rivier- en beekherstel.  

 

 

Figuur 26. Inrichtingsplan Glanerbeek op de grens tussen Nederland en Duitsland 

Ook bij de Glanerbeek is het vertrouwen van de omwonenden gewonnen door gebruik te maken van 
een hydrologisch model en zo vertraging vanwege protest te voorkomen. Dat is een gezamenlijk model 
voor de Duitse en Nederlandse buurtbewoners en dat werkt positief. Qua grensoverschrijdende 
samenwerking was de positie van een Duitse accounthouder bij het Waterschap van belang voor de 
goede contacten. Zeker gezien het feit dat de projectleiders bij het Waterschap een aantal keer 
gewisseld zijn. De accounthouder kan de projectleiders op de hoogte brengen van het functioneren 
van de overheden aan de Duitse zijde en waar welke partner voor verantwoordelijk is. Toch neemt dit 
nog veel tijd in beslag, zeker omdat er geen gezamenlijke Dinkelvisie is. Een gezamenlijke visie op de 
ontwikkeling van de Dinkel zou -net als in het geval van de Vechtvisie- positief zijn voor de voortgang 
van grensoverschrijdende projecten, omdat dan niet iedere keer opnieuw de visie op de ontwikkeling 
van het water afgestemd hoeft te worden. 

 

Figuur 27. Huidige situatie van de Glanerbeek op de grens van Nederland en Duitsland 
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Voorbeeldproject Nederland-Nordrhein-Westfalen: Dinkel-Zuid Losser-Gronau 
Het project Dinkel Zuid tussen Losser (NL) en Gronau (NRW) is een echt grensoverschrijdend project, 
aangezien er in het project Duitse maatregelen in Nederland uitgevoerd worden. Het is onderdeel van 
het LIVING Vecht-Dinkel project (INTERREG). Het is bijzonder dat er een maatregel voor de Duitse KRW 
in Nederland gerealiseerd wordt, aangezien dat ook betekent dat er financiële middelen vanuit 
Duitsland naar Nederland gaan. De Dinkel is in het verleden rechtgetrokken (zie Figuur 27) en voldoet 
niet meer aan de visie van een klimaatbestendige rivier. Naast KRW-doelen, is de Dinkel onderdeel van 
het N2000-gebied Dinkeldal en zijn er vanuit de N2000-doelen ook maatregelen aan en om de Dinkel 
voorzien. In het zuidelijke deel van de Dinkel tussen Losser en Gronau  worden er maatregelen 
genomen om de Dinkel natuurlijker in te richten waardoor de Dinkel ook vrijer mag stromen. Daartoe 
wordt de oever- en bodembescherming zoveel mogelijk weggehaald, de Dinkel versmald en 
aangrenzende agrarische percelen omgevormd tot natuur.  

 

Figuur 28. Huidige inrichting gekanaliseerde Dinkel tussen Zoekerbrug (NL) en Duitse Grens (bron: Sweco Nederland, 2020) 

Tijdens het planproces werkte het zeer positief dat aan beide zijden van de grens een KRW-opgave 
geformuleerd was voor de Dinkel. Hierdoor is er een basis voor samenwerking tussen Waterschap 
Vechtstromen, Kreis Borken, Stadt Gronau en de onderhoudsorganisatie Wasser- und Bodenverband 
Unteres Dinkelgebiet. Het project werd echter vertraagd door de moeilijkheden rondom de aankoop 
van gronden.  Daarnaast zorgden afspraken uit het Grenstraktaat van 1981 voor een ingewikkeld 
proces dat vertraging opleverde. In dit traktaat is een maatgevende toestand vastgelegd dat ruimer is 
dan de beoogde maatregelen volgens het projectplan. Dit betekent dat onderdelen van het traktaat 
herzien en goedgekeurd moeten worden door GS van Overijssel en de Bezirksregierung Münster.  
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Grensoverschrijdende samenwerking zorgt voor meer afstemming, maar ook voor grondig onderzoek 
wat de precieze doelen zijn volgens de KRW. In NRW wordt immers volgens het 
‘Strahlwirkungskonzept’ gewerkt (stapsteen met straalwerking), terwijl in Nederland de maatregelen 
voor de Dinkel ook aan N2000-doelen gekoppeld zijn. Dat betekent dat vanuit N2000 o.a. gewerkt 
wordt aan open stroomdalgrasland en het herstel van de rivierdynamiek terwijl de KRW-maatregelen 
mede gericht zijn op creëren van schaduw door ooibossen. De tegenstelling tussen open en begroeid 
zou in de toekomst voor conflicten kunnen zorgen, maar met een goede monitoring van de 
ontwikkeling van de begroeiing zou dit voorkomen kunnen worden. Daarnaast is deze ook hydrologisch 
gemodelleerd waaruit bleek dat de begroeiing niet voor extra overstromingsrisico’s zou zorgen.  

 

 

Figuur 29. Inrichtingsplan Dinkeldal – Zuid nabij Duitse grens 

De samenwerking tussen Nederlandse en Duitse partners verloopt goed, al blijkt er een verschil te 
zitten in de mate van personele wisselingen tussen Duitsland (weinig) en Nederland (relatief veel 
personele wisselingen). Een goede overdracht en de aanwezigheid van een accounthouder Duitsland 
bij het Waterschap Vechtstromen hebben voorkomen dat dit ook voor vertraging heeft gezorgd.  

 

  



38 
 

6. Conclusie 
 

Het uitvoeren van rivierherstelprojecten in de landen en deelstaten kent de nodige structurele 
problemen: de versnipperde organisatie van het watersysteem in Duitsland, het principe van 
vrijwilligheid van de KRW, de hoge gronddruk en grondprijs (> € 10 per m2) en het gebrek aan capaciteit 
bij de onderhoudsorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de implementatie van de KRW in 
Duitsland. Maar ook de complexiteit van het samenwerken tussen landen met verschillende 
staatsystemen, taal en cultuur en de tussenliggende grens als problematisch object maken de realisatie 
van rivier- en beekherstelprojecten niet eenvoudiger.  

Het hoofddoel van dit onderzoek was daarom om te achterhalen hoe de uitvoering van 
rivierherstelprojecten in het Vecht-Dinkel systeem versneld kan worden. Daartoe hebben we 
onderzocht wat  de succes-en faalfactoren voor de implementatie van natuur en waterprojecten zijn. 
Er zijnde afgelopen jaren namelijk al veel projecten uitgevoerd in het gebied, van groot tot klein (zie 
ook Pergens, 2018). In dit hoofdstuk beschrijven we wat de belangrijkste succes- en faalfactoren zijn 
bij de uitvoering van rivierherstelprojecten. Deze bevindingen resulteren in een aantal 
handelingsperspectieven die we in het volgende hoofdstuk in de vorm van aanbevelingen presenteren. 

Dit onderzoek heeft niet gepoogd om een alomvattend overzicht van projecten te generen, maar om 
te leren van uitgevoerde projecten ter bevordering van de uitvoering van nieuwe projecten. Daarbij 
moet de kanttekening geplaatst worden dat de projecten die onderzocht zijn in dit onderzoek 
verschillen in schaal en grootte. Het concept ‘project’ is ruim opgevat om zoveel mogelijk te leren van 
de uitgevoerde projecten in de afgelopen 20 jaar. Een succesvol project voldoet aan de volgende 
voorwaarden:  

• er is ruimte voor maatregelen,  
• er zijn voldoende financiële middelen,  
• er is een langetermijnvisie op de ontwikkeling van het watersysteem,  
• er is vertrouwen en draagvlak voor de maatregelen,  
• het bereiken van doelen kan verantwoord worden en  
• er is bestuurlijk mandaat voor de uitvoering van het project.  

 

 

Figuur 30. Rammelbeek (NL) ten westen van de Duitse grens 
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Uit dit onderzoek blijkt dat de beschikbaarheid van grond in belangrijke mate de mogelijkheden voor 
projecten bepaalt. Waar in het eerste decennium van dit millennium de gronddruk minder hoog was 
en grond aangekocht kon worden, bleken de hoge grondprijzen in het laatste decennium de aankoop 
van grond voor maatregelen te bemoeilijken. Vanwege deze conjunctuurgevoeligheid is het belangrijk 
om de uitvoering van projecten op langere termijn te bekijken en te beoordelen. Dat betekent ook dat 
het watersysteem van Vecht en Dinkel met bijbehorende beken als één systeem gezien moet worden. 
Wanneer er grond ter beschikking komt kan dit (strategisch) aangekocht worden om maatregelen in 
het zomer- of winterbed te kunnen nemen. Mocht er geen grond beschikbaar zijn dan kan er binnen 
het profiel van beken en sloten gewerkt worden aan herstel, omdat daarvoor geen grondaankopen 
nodig zijn. Ook het sluiten van langjarige overeenkomsten met grondeigenaren die de grond niet willen 
verkopen, maar wel maatregelen voor rivier- of beekherstel toestaan behoort tot de mogelijkheden. 
Onteigenen wordt vrijwel niet toegepast (zie ook Bos, 2017). Dit betekent wel dat het onzeker is of 
geplande rivierherstelprojecten daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Vanwege deze onzekerheid 
is het van belang om in de planvorming meer gebieden aan te wijzen voor rivierherstel dan strikt 
noodzakelijk op basis van een analyse van het (ecologisch) functioneren van het Vecht-Dinkel systeem. 
Zo ontstaat de noodzakelijke flexibiliteit om de doelen voor het gebied toch te kunnen behalen. 

De factoren die bijdragen of vertragend werken in de realisatie van rivierherstelprojecten kunnen 
volgens de beleidsarrangementenbenadering onderverdeeld worden in een viertal dimensies:  

1. welke (coalities van) actoren zijn betrokken;  
2. over welke hulpbronnen (financieel, kennis) zij beschikken,  
3. welke formele maar ook informele regels van belang zijn en  
4. welke beleidsideeën (discoursen) deze actoren hebben.  

 

Op de volgende pagina’s presenteren we per dimensie wat de belangrijkste succes- en factoren. We 
besteden daarbij in het bijzonder aandacht aan de wijze waarop met potentieel belemmerende 
factoren omgegaan kan worden. Dit doen we op basis van de lessen en ervaringen uit bestaande 
projecten.  
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6.1 Actoren 
 

Vertrouwen en draagvlak 
Omdat veel actoren denken dat een project gevolgen heeft voor de waterhuishouding, met een 
toename van  overstromingsrisico’s als resultaat, is het belangrijk de effecten van maatregelen 
inzichtelijk te maken. Dit kan enerzijds door gebruik te maken van hydrologische modellen die laten 
zien dat de effecten op de waterhuishouding gering zijn. Het is de moeite waard om een gezamenlijk 
hydrologisch model te ontwikkelen en te gebruiken aan beide zijden van de grens, onder de 
voorwaarde dat de specificaties van het model voldoen voor ieder land. Door bij ieder project hetzelfde 
model te blijven gebruiken kan vertrouwen in het model bij omwonenden cumulatief opgebouwd 
worden. Anderzijds helpen al uitgevoerde voorbeeldprojecten, zoals de Grensmeander. Omwonenden 
en andere stakeholders zijn huiverig voor verandering van de situatie, zeker als ze zelf meegewerkt 
hebben aan de rationalisering van het watersysteem in de vorige eeuw. Met de komst van jongere 
generaties wordt dit proces sowieso gefaciliteerd. Door excursies te organiseren naar 
voorbeeldprojecten en daarbij landbouwkundige verenigingen en onderhoudsorganisaties te 
betrekken kan dit zogenaamde ‘omdenken’ gefaciliteerd worden. Daarbij is het ook belangrijk om deze 
voorbeeldprojecten te tonen aan vergunningverleners en andere toezichtautoriteiten, hogere 
overheden en het grotere publiek (bijvoorbeeld de tv-uitzending op NRD over de Eileringsbecke of 
excursies van BUND).  

 

Samenwerkingen met belangrijke actoren 
Omdat de agrarische sector de grootste grondbezitter in de regio is zijn agrariërs belangrijke partners, 
zowel in het gebied als politiek. Strategische samenwerking met organisaties zoals LTO Noord, de 
Landwirtschafstkammer, maar ook het Westfälisch-Lippischer Landwirtschaftsverband (WLV) is van 
groot belang en kan voorkomen dat projecten stagneren. In Nederland is de agrarische sector ook 
politiek vertegenwoordigd binnen het waterschap. Bij deze organisaties is veel kennis aanwezig over 
de agrarische sector, ruilverkavelingen, Europese- en nationale regelgeving, bodemkwaliteitseisen en 
gebiedskennis.  

Ook samenwerking met visverengingen blijkt succesvol te zijn, zoals in het geval van de Eileringsbecke. 
Deze lokale visverengingen kennen de lokale waterlopen en zijn erg betrokken omdat een goed 
functionerend watersysteem in hun belang is. Daarnaast worden zijn bijgestaan door deskundigen 
vanuit hun koepelverengingen, zoals het Sportfischerverband im Landesfischereiverband Weser-Ems 
(LFV Weser-Ems). 

 

Rol van individuen en ondernemend leiderschap 
Lastig uitvoerbare projecten kunnen toch tot een succes gemaakt worden dankzij individuen die zich 
langdurig blijven inzetten voor een project en proberen om -ondanks de institutionele complexiteit en 
ongerijmdheden in beleid- toch zaken voor elkaar te krijgen door goede relaties op te bouwen, kansen 
te benutten en allerhande zaken aan elkaar te verbinden. In het Vecht-Dinkel systeem zijn veel van dit 
soort zogenaamde ‘beleidsondernemers’ aanwezig die juist op het uitvoeringsniveau hun talenten 
inzetten om projecten tot een succes te maken. Uiteindelijk is het dit soort mensenwerk dat door 
affectie en betrokkenheid -ook met de andere zijde van de grens- het verschil maakt.  
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6.2 Hulpbronnen 
 

Ruimte voor maatregelen 
Om rivier- en beekherstelprojecten uit te voeren is over het algemeen ruimte nodig, tenzij de 
maatregelen binnen het profiel uitgevoerd kunnen worden. Gegeven de hoge gronddruk in het 
stroomgebied is het uitvoeren van maatregelen binnen het profiel een succesvolle strategie. Zeker in 
tijden van hoogconjunctuur of in tijden van onzekerheid kunnen maatregelen relatief eenvoudig 
uitgevoerd worden binnen de overgedimensioneerde profielen van beken en/of rivieren.  

In gevallen waar het niet mogelijk is om maatregelen binnen het profiel te nemen en er ruimte buiten 
het zomerbed nodig is, of het zomerbed verlegd wordt, is grond een beperkende factor. Gezien de 
huidige hoge gronddruk is het momenteel lastig om gronden te verwerven, omdat agrariërs in principe 
geen grond willen verkopen. Een oplossing is om het verwerven van grond als een lange-
termijnactiviteit te zien en strategisch grond aan te kopen om in een later stadium te kunnen uitruilen. 
Daarbij bieden bestaande ruilverkavelingsprocessen goede mogelijkheden, zoals die in Duitsland nog 
vaak lopen. In Nederland kan op vrijwillige basis grond uitgeruild worden, maar gezien de huidige 
stikstofproblematiek en overige opgaven voor N2000 en KRW is het raadzaam om in nieuwe 
gebiedsprocessen rondom deze opgaven te verkennen of het instrument landinrichting of 
ruilverkaveling opnieuw ingezet kan worden. De aanhoudende trend van agrarische 
bedrijfsbeëindiging biedt in dit opzicht ook mogelijkheden. 

Het poolen van compensatie met behulp van ecopunten is daarbij een succesvol instrument gebleken 
in de Duitse deelstaten, zodat strategisch gewerkt kan worden aan een robuuste compensatiepool 
rondom KRW-waterlichamen zoals de Vecht. Ook de Nederlandse compensatie voor ingrepen in het 
Nederlandse Natuurnetwerk (NNN) zou beter werken als er gewerkt wordt met een compensatiepool 
(zie ook het advies van de Rekenkamer Oost-Nederland, 2019). Deze compensatiepool zou ook 
gebruikt kunnen worden om strategisch aan rivier- en beekherstel te werken.  

 

Financieren van maatregelen en de aankoop van gronden 
Over het algemeen zijn er in Nederland voldoende bronnen om rivier- en beekherstel te financieren, 
zoals POP3-subsidies. In Niedersachsen vormt de financiering wel een structureel probleem, dat op 
deelstaatniveau opgelost moet worden. Financiële middelen op deelstaatniveau zijn volstrekt 
ontoereikend voor KRW-maatregelen en processen zijn omslachtig, onzeker en bureaucratisch (zie 
Reese et al., 2018). In NRW is de financiering van projecten geen groot probleem, omdat de deelstaat 
80% tot zelfs 90% van de KRW-maatregelen financiert als aan de juiste voorwaarden wordt voldaan. 
In combinatie met de cofinanciering door ecopunten door Kreisen en steden in Duitsland kan zo bijna 
100% van de financiering gedekt worden. Helaas is voor de onderhoudsorganisaties in Duitsland dit 
nog niet voldoende, aangezien dit kleine vrijwilligersorganisaties zijn met een beperkte begroting. 
Hierdoor kunnen zij projecten niet voorfinancieren. In Niedersachsen zijn de onderhoudsorganisaties 
zelfs helemaal gestopt met het uitvoeren van KRW-maatregelen vanwege problemen met de 
afrekening en controle van subsidies (zie ook het rapport van Reese et al., 2018). Om tot uitvoering 
van maatregelen te komen is voor de onderhoudsorganisaties eigenlijk 100% financiering nodig. 
Projecten waar dit geen probleem was voor de onderhoudsorganisaties waren situaties waar een 
Duitse stad of Kreis ‘maatregeldrager’ was en daarvoor ecopunten inzette. Toch is een tijdige 
afstemming met de financieringsbron ook voor grotere Duitse organisaties van belang, aangezien dit 
in het verleden problematisch is geweest en er vertraging ontstond door het aflopen van het 
subsidieprogramma en de wachttijd voor de start van het nieuwe subsidieprogramma.   
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6.3 (In)formele regels 
 

Formele regelgeving 
De meeste factoren binnen deze dimensie vallen buiten de invloedsfeer van de actoren die bij rivier- 
en beekherstelprojecten betrokken zijn. De onduidelijkheid in verantwoordelijkheid voor de KRW in 
Niedersachsen, het structurele gebrek aan financiering en het principe van vrijwilligheid in deze 
deelstaat zorgen ervoor dat de implementatie van de KRW blijft stagneren zolang de politiek geen 
oplossingen levert (Reese et al., 2018). Verandering van formele wet- en regelgeving op het niveau van 
het rijk of deelstaat is een proces van lange duur (zie ook het rapport van Reese et al., 2018), al blijft 
het belangrijk barrières te blijven signaleren. Zo blijken in Duitsland groene ecopunten meer op te 
leveren dan blauwe ecopunten. Ter bevordering van rivier- en beekherstelprojecten zou dit verschil in 
waarde verminderd moeten worden. Het wordt dan even interessant om ecopunten te verdienen in 
de vorm van rivier- en beekherstel als het omzetten van akkers tot bosgebied.  

 

Verantwoordelijkheid 
Naast de formele wet- en regelgeving blijkt de formele afbakening van de verantwoordelijkheid voor 
een waterlichaam een belangrijke factor voor succesvol rivier- en beekherstel te zijn. Als deze 
verantwoordelijkheid gekoppeld is aan actoren die over voldoende capaciteit en middelen beschikken 
dan worden projecten over het algemeen uitgevoerd. Als deze formele verantwoordelijkheid aan 
kleinere organisaties met onvoldoende capaciteit gekoppeld wordt dan werkt dat vertragend, zoals 
het geval is bij de versnipperde onderhoudsorganisaties in NRW. Informele samenwerking met grotere 
organisaties zoals Kreisen en steden kan dit deels verhelpen.  

 

Mandaat en prioriteit 
Een belangrijke factor voor succes is bestuurlijk mandaat en prioriteit. Dit mandaat zorgt ervoor dat 
binnen de organisatie het projectproces geprioriteerd en gestroomlijnd wordt. Zeker in het geval van 
veel managementlagen met eigen doelstellingen (efficiëntie, resultaatverplichtingen etc.) is bestuurlijk 
mandaat onontbeerlijk. Het interessante is dat grensoverschrijdende projecten zorgen voor een 
hogere bestuurlijke prioriteit, omdat de relatie met de andere zijde van de grens door bestuurders als 
zeer belangrijk gezien wordt. Dit geldt met name voor Duits-Nederlandse samenwerkingsprojecten en 
het is interessant om te zien of hetzelfde zou gelden voor projecten tussen Nordrhein-Westfalen en 
Niedersachsen, waar tot op heden weinig projecten uitgevoerd worden.  
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6.4 Discoursen 
 

Compensatie van economische ontwikkelingen  
Een belangrijke succesfactor voor rivier- en beekherstel is het idee dat ingrepen in natuur- en 
landschap gecompenseerd moeten worden. In de Duitse deelstaten is dit idee sterker en ook beter 
geïnstitutionaliseerd in wet- en regelgeving. In Nederland is het ‘slechts’ verplicht om verstoring van 
natuurgebieden zoals N2000-gebieden te compenseren, maar in Duitsland geldt dat voor alle ingrepen 
die natuurlijke en landschappelijke waarden verstoren (zie ook Frins, 2016). Dit werkt in Duitsland zeer 
positief voor rivier- en beekherstelprojecten. Met name door het aanleggen van grondbanken 
(Flächenpools) en ecorekeningen (Ökokonten) kunnen compensaties voor kleinere ingrepen in natuur- 
en landschap gepoold worden en tot een robuustere ontwikkeling leiden.  

 

Visie op systeemontwikkeling 
Strategische plannen zoals de Vechtvisie, Ruimte voor de Vecht, het Entwicklungskonzept Vechteaue 
(1998), het Fließgewässer-Entwicklungsprogramm in NRW en het Maßnahmekonzept Vechte & Dinkel  
(2013) werken goed om op langere termijn samen te kunnen werken aan het bereiken van doelen. Een 
langetermijnvisie op de ontwikkeling van een watersysteem maakt het ook mogelijk om in tijden van 
grondschaarste te werken aan het behalen van doelen in kleinere waterlopen. Momenteel bestaat er 
nog geen grensoverschrijdende visie voor de Dinkel. 

 
Hoogwaterbescherming en rivierherstel 
Het combineren van rivierherstel met hoogwaterbescherming werkt positief voor de uitvoering van 
projecten. Niet alleen kan zo in sommige - maar niet alle - gevallen meer retentieruimte gecreëerd 
worden, het betekent vooral dat er actoren bij betrokken raken die anders geen primaire interesse in 
rivierherstel zouden hebben, zoals de steden Hardenberg, Nordhorn en Gronau. Daarnaast is het zo 
dat agrariërs eerder gronden willen verkopen die in overstromingsgebieden rondom Vecht en Dinkel 
liggen.  

 

Combinatie van Natura 2000 doelen en KRW doelen 
Transactiekosten kunnen worden verminderd door gebiedsprocessen te combineren voor opgaven 
van zowel N2000 als KRW. Het blijft echter belangrijk om deze doelen te blijven onderscheiden van 
elkaar omdat de maatregelen in de uitwerking tegenstrijdig kunnen werken. Het gaat dan met name 
om de tegenstelling tussen een begroeid of open landschap rondom de stroom. Door in de jaren na 
aanleg de ontwikkeling in doelsoorten goed te monitoren en waar nodig in te grijpen kunnen conflicten 
tussen KRW- en N2000 doelen voorkomen worden. 
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6.5 Lessen uit grensoverschrijdende projecten 
 

Grensoverschrijdend werken leidt tot meerwaarde, zoals in het geval van projecten als de 
Grensmeander, Losser-Gronau en de Glanerbeek (laatste twee zijn nog in uitvoering). Daar staat 
tegenover dat grensoverschrijdende projecten langer duren. Dit heeft te maken met het feit dat 
inhoudelijk afstemming tijd kost, maar ook het verschil in processen aan beide zijden van de grens kan 
tijd kosten (vergunningen, financiering) en vanuit nationaal oogpunt bezien wordt niet altijd dezelfde 
prioriteit aan een bepaald project toegekend. Daarnaast is er niet altijd voldoende inzicht in wie de 
juiste aanspreekpartner aan de andere zijde van de grens is. Tot slot kunnen ook cultuurverschillen tot 
vertraging leiden, omdat de verschillende werkculturen niet op elkaar afgestemd zijn. Zo is het in 
Nederland gebruikelijker om met een prematuur idee in de openheid te treden, terwijl men in 
Duitsland dat pas doet als er intern consensus is en het plan geformaliseerd is.  

Goed accountmanagement en een goede borging van actualisatie van kennis kan deze vormen van 
vertraging deels voorkomen. Daarbij dient er vanuit de organisatie van de accounthouder bereidheid 
te zijn om mee te bewegen met de partner aan de andere zijde van de grens. Aan Nederlandse zijde 
kan dit onder druk komen te staan vanwege de nadruk op resultaatgerichte en efficiënte opdrachten, 
terwijl dit aan Duitse zijde onder druk kan komen te staan door het gebrek aan personele capaciteit. 
Er zijn positieve ervaringen met uitwisselingen van personeel tussen de verschillende landen. Het is 
dan ook aan te bevelen om deze uitwisseling structureler te organiseren en daarbij specifiek aandacht 
te geven aan taal- en cultuur.  

 

Figuur 31. Grensmeander bij Laar 
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7. Aanbevelingen 
 

Op basis van het onderzoek hebben we verschillende succes- en faalfactoren geïdentificeerd bij de 
uitvoering van rivierherstelprojecten. In dit hoofdstuk formuleren we een aantal aanbevelingen 
waarmee rivier- en beekherstelprojecten in het Vecht-Dinkel systeem versneld kunnen worden. Deze 
worden in Tabel 4 gepresenteerd. Bij de geïdentificeerde succesfactoren (groen) geven we aan hoe 
deze meegenomen kunnen worden in de vormgeving van toekomstige projecten. Bij de faalfactoren 
(rood) bespreken we hoe daar bij toekomstige uitvoeringsprojecten op kan worden voorgesorteerd. 
De aanbevelingen die we hier doen zijn grotendeels gebaseerd op de ervaringen uit bestaande 
projecten met het omzeilen of zelfs helemaal wegnemen van deze belemmeringen.  

Tabel 4. Conclusies en aanbevelingen 

Dimensie Succes/faalfactor Aanbeveling 
Actoren Gebrek aan vertrouwen en 

draagvlak voor ingrepen in het 
watersysteem;  

Inzetten van hydrologische modellen om 
aan te tonen dat het overstromingsrisico 
beperkt is. Gezamenlijk 
grensoverschrijdend hydrologisch model 
(verder) ontwikkelen 

 Gebrek aan vertrouwen en 
draagvlak voor ingrepen in het 
watersysteem; 

Excursies organiseren naar succesvolle 
voorbeeldprojecten voor landgebruikers, 
vergunningverleners en 
toezichtautoriteiten 

 Samenwerking met belangrijke 
actoren uit andere sectoren dan 
het waterbeheer 

Samenwerking voortzetten met 
agrarische organisaties en 
visverenigingen, ook in Nederland.  

 Moeilijke projecten kunnen toch 
tot een succes gemaakt worden 
dankzij ondernemend leiderschap 
van individuen 

Ruimte bieden aan ondernemend 
leiderschap binnen organisaties door 
flexibele houding en gedrag 

Hulpbronnen Beperkte ruimte voor maatregelen 
door hoge gronddruk 

Maatregelen uitvoeren binnen het 
overgedimensioneerde profiel van beken 
en rivieren 

 Beperkte ruimte voor maatregelen 
door hoge gronddruk 

Verwerven van grond als lange-termijn 
activiteit en strategisch grond aankopen 
om in te zetten bij kavelruil 

 Beperkte ruimte voor maatregelen 
door hoge gronddruk 

Aansluiten bij gebiedsprocessen 
voortkomend uit stikstofproblematiek / 
opgaven voor N2000 met het oog op 
meer ruimte voor maatregelen 
(Landinrichting 2.0) 

 Beperkte ruimte voor maatregelen 
door hoge gronddruk 

Voor Nederland: werken met 
compensatiepool bij ingrepen in 
natuurnetwerk (NNN) zoals gebeurt in 
Duitsland 

 Structurele problemen financiering 
in Niedersachsen 

Gezamenlijke lobby inzetten om op 
deelstaatniveau tot oplossingen te komen 
voor gebrek aan voorfinanciering en 
bureaucratische afhandeling (zie rapport 
Reese et al., 2018) 
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Dimensie Succes/faalfactor Aanbeveling 
(in)formele regels Onduidelijkheden 

verantwoordelijkheid KRW en 
gebrek aan implementatiekracht 
door principe van vrijwilligheid in 
Niedersachsen  

Gezamenlijke lobby inzetten om op 
deelstaatniveau tot oplossingen te komen 
voor onduidelijkheid 
verantwoordelijkheid en principe van 
vrijwilligheid (zie rapport Reese et al., 
2018) 

 Relatief lage waarde  blauwe 
ecopunten t.o.v. groene ecopunten 

Verminderen verschil in waarde tussen 
groene en blauwe ecopunten via 
Verordening 

 Koppeling verantwoordelijkheid 
waterbeheer aan actoren met te 
weinig capaciteit 

(In)formele samenwerking met grotere 
organisaties stimuleren 

 Bestuurlijk mandaat en prioriteit 
voor projecten 

Gebruik maken van hogere prioriteit bij 
grensoverschrijdende projecten tussen 
Nederland en Duitsland; ook tussen 
Duitse deelstaten is dit mogelijk. 

Discoursen Het idee dat ingrepen in natuur- en 
landschap gecompenseerd moeten 
worden (ecopunten en 
grondbanken) 

Natuurcompensatie in Nederland 
institutionaliseren in wet- en regelgeving 
zoals in de Duitse situatie. Nederland kan 
veel leren van Duitse werkwijze 
ecopunten en grondbanken 

 Langetermijnvisie op ontwikkeling 
watersysteem 

Ontwikkelen van een 
grensoverschrijdende visie voor de Dinkel  

 Combinatie van rivierherstel en 
hoogwaterbescherming 

Het meekoppelen van rivierherstel met 
hoogwaterbescherming. 
 

 Combinatie van Natura 2000 
doelen en KRW doelen 

Combinatie van KRW en N2000 heeft 
voordelen, maar er kan een tegenstelling 
ontstaan in doelen. Het risico van 
tegengestelde doelen kan voorkomen 
worden door de ontwikkeling van 
doelsoorten goed te monitoren en waar 
nodig in te grijpen (vb. project Losser-
Gronau). 

 
Hierboven hebben we de aanbevelingen geformuleerd aan de hand van de vier dimensies van de 
beleidsarrangementenbenadering. Of rivierherstelprojecten daadwerkelijk uitgevoerd worden is vaak 
echter het gevolg van een complex samenspel van de verschillende dimensies. Daarom hebben we ook 
een aantal aanbevelingen geformuleerd die de verschillende dimensies tegelijkertijd adresseren. Deze 
handelingsperspectieven bespreken we op de volgende pagina’s.  



47 
 

8. Handelingsperspectieven 
 

1. Ontwikkel voor het watersysteem van Vecht en Dinkel een gezamenlijke monitoring 
Er zijn veel actoren actief in het watersysteem van Vecht en Dinkel, er zijn verschillende eigenaren en 
‘maatregeldragers’, waardoor een totaaloverzicht van de ontwikkeling van het watersysteem 
ontbreekt. Vanwege het ontbreken van dit overzicht is het moeilijker om strategisch te werken aan de 
langetermijnontwikkeling van het watersysteem. Daarnaast ontbreekt een systematisch overzicht van 
de ecologische effecten van de maatregelen en worden er pragmatisch projecten ontwikkeld op 
plekken waar grondeigendom gunstig uitpakt voor projecten. De vraag blijft echt of dit ook de locaties 
zijn waar maatregelen ecologisch gezien het grootste effect hebben. Het prioriteren van ecologische 
maatregelen vraagt om substantieel leiderschap en verregaande regie door overheden, wat niet overal 
mogelijk is, ook politiek gezien. In dat geval is het aan te raden om bij projecten te overcompenseren 
zodat ecologische doelen (eerder) gehaald worden.   

 

2. Koppel rivier- en beekherstel aan de urgentie voor maatregelen tegen droogte 
Het gebrek aan neerslag in de zomers van 2018 en 2019 en het voorjaar van 2020 zorgt voor grote 
problemen voor zowel landbouw en natuur. De urgentie van de droogteproblematiek is hoog en 
daardoor zijn er grote kansen om maatregelen tegen de droogte te koppelen aan herstel van het 
watersysteem. Agrariërs hebben grote problemen en kunnen daardoor een goede bondgenoot zijn 
om maatregelen tegen de droogte hoger op de agenda te krijgen.  

 

3. Werk aan de sponswerking van het landschap 
De Vecht en Dinkel kenden voor de modernisering van het waterbeheer een gelijkmatigere afvoer door 
de sponswerking van het landschap (hoogvenen, vennen, moerassen). Door het in cultuur brengen van 
de woeste gronden ontstonden grote pieken in de afvoer waardoor het watersysteem gekanaliseerd 
en gereguleerd moest worden (bijv. het Emslandplan of  aanleg van het Dinkelkanaal). De huidige visie 
is gericht op de ontwikkeling van een halfnatuurlijke laaglandrivier (Ruimte voor de Vecht, 2020), maar 
om natuurlijke processen te herstellen is het nodig om ook buiten het watersysteem te werken aan 
een grotere sponswerking van het landschap. Als de sponswerking van het landschap niet verbetert is 
de kans groot dat KRW-maatregelen zoals vistrappen onvoldoende werken door te lage waterstanden.  

 

4. Ontwikkel een grensoverschrijdende Dinkel en Vechtvisie  
Uit dit onderzoek blijkt dat het hebben van een langetermijnvisie goed werkt bij het organiseren van 
actoren en het werken aan projecten. Het is aan te bevelen om naast de bestaande Vechtvisie ook een 
grensoverschrijdende Dinkelvisie te maken. Betrek hierbij naast de verantwoordelijke 
(onderhoud)organisaties ook vertegenwoordigers van landbouw-, natuur-, recreatie-, en 
visverengingen en hun koepelorganisaties zoals BUND, WLV, de Arbeitsgemeinschaft Wasser- und 
Bodenverbände Westfalen-Lippe (AG WUB), de Landwirtschaftskammer, LFV Weser-Ems, LFV 
Westfalen-Lippe, Sportvisserij Nederland, vrijwilligers van RAVON en LTO Noord. In deze visie is het 
belangrijk om het watersysteem als één watersysteem te zien, waarbij ook de haarvaten expliciet 
worden meegenomen.  
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5. Werk aan grensoverschrijdende governance 
In navolging op de grensoverschrijdende visie is het belangrijk om de grensoverschrijdende 
governance verder te blijven ontwikkelen. Het project Living Vecht-Dinkel en het Grensoverschrijdend 
Platform voor Regionaal Waterbeheer (GPRW) zijn goede samenwerkingsverbanden die verder 
ontwikkeld kunnen worden zodat stroomgebied en governance beter op elkaar aansluiten. Het is 
daarbij belangrijk om bestaande structuren zoveel mogelijk te integreren en zo min mogelijk nieuwe 
structuren op te tuigen. Vanuit deze vernieuwde governance zouden er uitwisselingsprogramma’s 
georganiseerd kunnen worden zodat medewerkers aan de andere kant ervaring kunnen opdoen en 
bekend worden met de Nederlandse dan wel Duitse taal- en werkcultuur.  

 

6. Verenig of organiseer de onderhoudsorganisaties in NRW 
De onderhoudsorganisaties in NRW zijn klein en versnipperd in vergelijking met het Vechteverband in 
Niedersachsen en al helemaal in vergelijking met een waterschap in Nederland. Omdat zij toch 
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van KRW-maatregelen is het belangrijk om hun slagkracht en 
capaciteit te vergroten. Er worden momenteel belangrijke stappen gezet zoals het creëren van een 
koepelorganisatie (Dachverband) in Kreis Borken, of de samenwerking met de AG WUB. Maar het is 
belangrijk om deze organisaties verder te professionaliseren en toe te rusten voor de uitvoering van 
KRW-maatregelen en voor 100% de financiering van deze maatregelen te organiseren, inclusief 
voorfinanciering.  

 
7. Habitatbanking in Nederland 
Het systeem van ecopunten en ecorekeningen is succesvol gebleken bij rivierherstelprojecten aan de 
Dinkel en Vecht. Een systeem van habitatbanking zou ook in Nederland kunnen bijdragen aan 
rivierherstel. Ondanks het feit dat dit systeem nog niet wettelijk geregeld is in Nederland biedt de 
Kamerbrief van 19 februari 2020 aanknopingspunten om als provincie Overijssel een dergelijke vorm 
van natuurcompensatie te organiseren4. Het is voor het bestaande systeem in Duitsland belangrijk om 
de waarde van blauwe en groene ecopunten gelijk te trekken, omdat groene ecopunten momenteel 
meer waard zijn.  

 

 

 

 

Figuur 32. Oeverafslag bij de Vechte nabij Quendorf 

 
4 Zie ook het recente rapport van het PBL (Vink, Pols, & van Dam, 2020, p. 21). Voor een uitgebreide analyse 
van het systeem van habitatbanking, zie Frins, 2016. 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/02/19/kamerbrief-voortgang-stikstofproblematiek-maatregelen-natuur
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