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INLEIDING

Niet puntgebonden w aterverontre in ig ing 
(diffuse doorsijpe ling van verontre in ig ing a f
komstig van landbouw, verstede lijk te  gebie
den en stortp laatsen) krijgt de laatste 10 
jaar m eer aandacht (Reinelt, 1990).

Het beheersen van de d iffuse w aterveront
reiniging vraagt inzicht en een toepassing 
op bekkenschaal. O m dat d iffuse waterver
ontrein ig ing in relatie staat m et bepaalde 
types van bodem gebru ik speelt p lanning 
van d it bodem gebru ik een zeer belangrijke 
rol in het beheer van d iffuse w aterverontre i
niging. Om  deze reden kunnen deze p lan
nen voor bodem gebruik aangew end w or
den bij het w aterbeheer op regionale en lo
cale schaal.

In Zweden zijn het de gem eenten die de 
verantw oorde lijk  zijn voo r het waterbe le id  
op locale schaal. Het be langrijkste  plan in 
verband m et bodem gebru ik op gem eente
lijk niveau is een overzichtsp lan. In dit plan 
wordt de ontw ikkeling voor bodem - en w a
tergebru ik vastgelegd. Dit gem eente lijk  be
leid kan daarom  beschouw d worden ais 
een zinvol kader voo r de coörd inatie  van 
w aterbeheer en bodem gebruik.

Het Nationaal M inisterie voo r Huisvesting 
en G ew estpianning (1992) in Zw eden heeft 
een evaluatie  gem aakt van de w ijze waar
op het aspect w ater in de overzichtsp lans 
van 26 gem eenten w ordt behandeld . De re
sultaten van de2 e evaluatie  tonen dat de 
w aterproblem en hierin eerder beknopt aan 
bod komen. Daarom w ordt m eer aandacht 
gevraagd voo r de w aterprob lem en in de 
gem eente lijke planning (N ationaal M iniste
rie voo r Huisvesting en G ew estpiann ing - 
1994).

Een bijkom end probleem , benadrukt door 
Castensson et al. (1990), is het gebrek aan 
coördinatie tussen de p lanning van  bodem 
gebruik enerzijds en de p lann ing van water
gebru ik anderzijds. Door het gebrek aan

overeenkom st zijn conflicten tussen bo
dem- en w atergebru ik  m oeilijk op voorhand 
te voorspellen.

Om de aandacht nog m eer te vestigen op 
de w aterproblem en zijn  effectieve gebruiks- 
instum enten nodig bij het p lannen van het 
bodem gebruik. Een be langrijke  stap daarbij 
is du ide lijke  objectieven te stellen voor de 
w aterkwalite it. In Zw eden hebben versch il
lende gem eenten gelijkaard ige doe lste llin 
gen ontw ikkeld, gerich t op leefm ilieu en na
tuurbehoud. In deze m ilieu- en natuurbe- 
scherm ingsprogram m a's worden priorite i
ten gesteld in verband m et de m ilieubelan
gen. Deze program m a's zijn van groot be
lang door de  geform uleerde m ilieu-objectie- 
ven die het bodem gebruik beperken. Daar
enboven is een c lassifica tiesysteem  voor 
w aterkw alite it in strom en en m eren op punt 
gesteld doo r Lithner (1989) en W iederholm
(1989), dat kan worden toegepast in deze 
planning.

Het is be langrijk  te benadrukken dat deze 
objectieven in acht genom en worden bij de 
planning van  het bodem gebru ik. D it be te 
kent dat de invloed van de realisatie  van dit 
plan op de waterbronnen m oet onderzocht 
worden ín een vroege fase van de p lan
ning. Om de watervoorraden in het plan 
voor bodem gebru ik ve ilig  te s te llen, moet 
een "strategisch m ilieu-inpassingsplan" 
(SEA: Strategie Environm enta l Asses
sment) voorzien worden. In de planning 
van het bodem gebru ik kan SE A gebruikt 
worden om  de e ffecten van de versch illen
de soorten a lternatieven van bodem gebru ik 
te eva lueren en, in een verdere fase, m o
gelijke conflicten b loot te leggen tussen het 
ontw erpplan en een haa lbaar beleid voor 
land en water.

In Zw eden is een verdere toepassing  van 
MER in voorbere id ing in de wetgeving. Dit 
zal b ijdragen om een ju is t inzicht te  verkrij
gen over de m ilieuproblem en. In deze b ij
drage worden de m ogelijkheden toegelicht 
van SEA ais m iddel om  w ater- en bodem 

gebruik m et elkaar te verzoenen. In 't. b ij
zonder zal het beleid op gem eenten iveau 
worden toege licht m et ais voorbee ld  het 
dra inagebekken van h e t A ngarnm eer in 
Zweden.

ONDERZOEK VAN HET DRAINAGE- 
BEKKEN VAN HET ANGARNMEER

Het Angarnm eer ligt 30  km ten noorden 
van Stockholm . Het d ra inagebekken heeft 
een oppervlakte  van 41 km*. Het is een on 
diep m eer met een m axim ale  d iepte  van 
1,5 m. Het m eer heeft een to ta le  opperv lak
te van 1,3 km* en is zu idw est-noordoost 
gericht. Het m eer w ord t op drie piaatsen 
gevoed. Het bodem gebru ik in de om geving 
is hoofdzakelijk landbouw , w aarb ij vooral 
aan paardenfokkerij w ord t gedaan.

Het Angarnm eer is een u itverkoren p lek 
voor watergevoge lte  en voor trekvogels in 
de streek van S tockholm  (C ountry Board of 
Stockholm , 1986). Bovendien heeft het 
bekken van het A ngarnm eer een hoge cu l
ture le w aarde door de 2400 oude m onu
m enten van de regio. Gezien de hoge n a 
tuur- en culture le w aarde werd het bekken 
ais natuurreservaat geklasseerd in 1982.

Toen het natuurreservaat werd opgericht, 
was het m eer reeds in hoge m ate geöutro- 
fieerd en het ecosysteem  is grondig gew ij
zigd gedurende de laatste decennia door 
meerdere m enselijke activiteiten. Zo werd 
bijvoorbeeld tot tweem aal toe het waterrti- 
veau van het meer op een lager peil ge
bracht om nieuw akkerland te bekomen. 
Verder w as er ook nog een teveel aan voe
dingstoffen die in het m eer terechtkwam , ho
ger dan de normen vastgelegd bij het S w e
dish Environmental Protection Agency
(1990).

Toen het natuurreservaat werd opgericht, 
werd m eteen een beheersplan voorbere id 
in 1982 en werd begonnen m et een herste l
beleid. D it herstel was voltooid in 1986. Om
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de hydro logische en chem ische param eters 
te  onderzoeken na dit eerste herstel van 
het Angarnm eer, werd een onderzoekspro
gram m a gestart in 1986 (Balfors, 1991). De 
onderzoeken werden toegesp its t op de drie 
hoofdriv ieren die in het m eer terechtkomen, 
evenals in het a fvoerkanaal van het meer. 
De resulta ten van de hydro logische stu
dies, gericht op run-off, waterpeilen en che
m ische analysen van waterstaten, werden 
m eegegeven door Balfors (1993). Ook ana
lysen van zware m eta len in de sedim enten 
werden uitgevoerd.

De resultaten van deze studie toonden dat 
het nodig was om door te gaan m et het 
herste lbele id om de natuurwaarden in dit 
gebied te behouden. In 't b ijzonder omdat 
de watervegeta tie  toenam  en de opperv lak
te van open w ater afnam . Voor de rest w er
den ook zeer lage aanta llen van broedvo- 
gels, zoa ls de Larus rid ibundus (zwartkop- 
m eeuw), de Podiceps auritus (geoorde 
fuut) en de Fulica atra (m eerkoet) in het 
Angarnm eer w aargenom en (Balfors, 1993).

In 1992 is een nieuwe herste lactie  begon
nen. De be langrijkste inspanningen waren 
op het m eer ze lf gericht. In vergelijk ing met 
de eerste actie is deze tweede fase veel 
breder opgevat m aar ontbreekt het nog 
steeds aan een globale bekkenvisie. Dat is 
dan ook de reden waarom  een a lgeheel na- 
tuurherste l nog níet m ogelijk  was.

In het dra inagebekken van het Angarnm eer 
bevinden er zich vier s tortp laatsen, w aar
van siechts één nog in gebru ik is en w aar
voo r een uitbreid ing werd gevraagd. Het 
gaat hoofdzakelijk om huishoudelijk afval 
en afval van industrieën. De gevraagde uit
bre id ing behelst, naast de genoem de soor
ten afval, ook het storten van asse a fkom 
stig van een verw arm ingsinsta lla tie . De re
sulta ten van de chem ische ana lysen van dit 
sedim ent, stroom afw aarts van de s to rt
p laats, toonden hoge concentraties van 
zw are m etalen aan, in 't b ijzonder voor 
zink, koper en nikkel. De overheid vroeg 
b ijkom ende analysen aan de aanvrager, 
m aar deze zijn nog niet beschikbaar.

Het dra inagebekken van  het Angarnm eer 
huisvest verschillende activ ite iten die m et 
e lkaar in conflic t zijn, enerz ijds het natuur- 
herste lbe le id dat gestart werd om  m ogelijk
heden te scheppen voor broedvogels en 
om recreatie in het natuurreservaat m oge
lijk te  m aken, anderzijds de uitbre id ing van 
stortp laatsen en van de paardenfokkerij en 
d raaf activite iten, m et de daarb ijhorende 
stroom  van nutriënten en van zware m eta
len naar het meer. Daarbij is eveneens het 
hu ishoudelijk  a fvalwater, met een onvo l

doende zuivering, een belangrijke bron van 
vervuiling in het dra inagebekken.

DE TOEPASSING VAN EEN 
STRATEGISCH MILIEUBELEID (SEA)
OP BEKKENSCHAAL

Het voorbeeld van het dra inagebekken van 
het Angarnm eer toont de noodzaak van 
coörd inatie  tussen bodem - en waterbeheer. 
Het herste lbele id bleef beperkt to t het m eer 
zelf. Om succesvo l te zijn m oet ook de voe- 
d ingsstroom  naar het m eer verm inderd 
w orden. Dit vraagt een aanpak op bekken- 
niveau m et de in tegratie van bodem - en 
w aterbeheer. H ier kan het gem eentebeleid 
een cruciale rol spelen bij het regelen van 
het bodem gebru ik.

O m dat echter het water tot h ier toe te  w e i
nig aan bod kwam  in het gem eente lijk  be
leid, worden het bodem - en waterbeheer 
apart behandeld. Om terug een verband te 
leggen tussen de behandeling van w ater
en bodem gebruik, kan een strategisch m i
lieubeleid (SEA) beschouwd worden ais 
een coörd inatie-instrum ent. Door de to e 
passing van d it m ilieubeleid, zoals b ijvoor
beeld in bet Angarnm eer, kan a lternatie f 
bodem gebruik worden onderzocht en con
flicten tussen activ ite iten vroegtijd ig  worden 
opgespoord. De toepassing van het s trate
g ische m ilieubele id in het p lanningsproces 
kan de kans op slagen verhogen (Therivel 
et al,, 1992) en het onderzoek van gecum u
leerde e ffecten vergem akkelijken (W ood et 
al., 1992).

A lhoewel het strategisch m ilieubele id d ik 
w ijls in d iscussie staat m et het M ER-pro- 
ject, m oet toch gezegd worden dat m etho
den die gebru ik t worden op basis van dit 
project, niet a ltijd in het strategisch m ilieu
beleid kunnen gebru ikt w orden. De lange 
tijd, die verloop t tussen de planning en de 
uitvoering a lsook het groot aantal va riabe 
len, maken de voorspe llingen in het SEA 
ingew ikkeld. Aangepaste  m ethoden en ins
trum enten op po litiek niveau, b ijvoorbeeld 
scenario-analysen, worden een noodzaak.

Aarsgezien drainagebekkens geen adm inis
tratieve grenzen volgen, is coördinatie en 
samenwerking over regionale en nationale 
grenzen een eerste vereiste. Bij het d ra ina
gebekken v/h Angarnm eer zijn twee ge
meenten betrokken. SEA kan in deze geva l
len ook bijdragen, niet alleen door een sa 
m enwerking tussen de gemeenten op te 
stellen, m aar eveneens door de gem eente
lijk overzichtsplans te coördineren. H ierdoor 
zullen de gem eenschappelijke doelstellin
gen i/h bekken gerealiseerd kunnen worden.
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