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Doel van de Community of practice beheer en onderhoud (CoP B&O) 

Beheer en onderhoud (B&O) van het watersysteem heeft als doel het verbeteren van de waterbeheersing 
en waterkwaliteit. Het is een grote kostenpost voor waterschappen. B&O-maatregelen voor de 
waterkwantiteit zijn soms nadelig voor waterkwaliteit en vice versa. Waterschappen kijken daarom 
kritisch naar het beheer en onderhoud. Een aangepaste vorm van beheer en onderhoud biedt vaak goede 
mogelijkheden de (ecologische) waterkwaliteit te verbeteren. De uitdaging is om het beheer en 
onderhoud zo vorm te geven dat de waterkwaliteit verbetert en tegelijkertijd geen nadelige gevolgen 
geeft voor de waterkwantiteit, met effectief gebruik van de beschikbare middelen. Om goede keuzes te 
maken voor het inrichten van beheer en onderhoud (wat zijn de goede dingen en hoe doen we die dingen 
dan goed) is expertise nodig vanuit ecologen, hydrologen en B&O. De hokjes tussen deze drie disciplines 
wil het CoP B&O doorbreken. Door het uitwisselen van kennis en het bevorderen van kruisbestuiving 
willen we ervoor zorgen dat de goede keuzen kunnen worden gemaakt. 

Doelgroep 

Doelgroep van de CoP zijn ecologen, hydrologen en “opdrachtgevers van het B&O”. Afhankelijk van het 
onderwerp worden ook mensen uit de buitendienst uitgenodigd. 

Afbakening 

Valt binnen het CoP B&O Valt buiten het CoP B&O 

• Maaibeheer 

• Baggeren 

• Peilbeheer 

• Beschaduwing / dood hout 

• Communicatie intern en extern 

• Relatie tussen inrichting en B&O 

• Materieel / materiaal 

• Delen van bewezen technieken 

• Onderhoud van vispassages 

• Bestuurlijk draagvlak en bestuurlijke 
ondersteuning door medewerkers 

• Cultuurverschillen / risicomijdend gedrag 

• Aanbestedingen 

• Building with Nature in relatie tot B&O 

• Wetenschapsresultaten (zonder jargon!) 

• Pilots (weten wat de ander doet, 
kennislacunes identificeren) 

• Passief beheer (vergunningen) 

• Plaagsoorten (werkgroep bestaat al) 

• Hermeandering (CoP bestaat al) 

• Beheer van waterkeringen 

• Beheer van kunstwerken 

 
De CoP richt zich op alle componenten van het watersysteem waar het waterbeheer wat mee moet: 
oever, water, bergingen etc., maar ook de relatie met hydrologie en zaken als beleving en recreatie. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Relatie met andere initiatieven op het gebied van beheer en onderhoud 

- Platform Watersysteem Onderhoud (PWSO) bestaat vooral uit mensen die veel te maken hebben 

met strategische keuzes (management gericht). 

- Platform Onderhoud (PO) is puur gericht op de praktijk van het onderhoud. Het PO is ontstaan uit 

het Platform Vegetatie en Onderhoud (PVO), dat vooral gericht was op de oostelijke 

zandwaterschappen. 

- Op te richten CoP Exoten, met Bureau Waardenburg.  

Het CoP Beheer en Onderhoud wil in aanvulling op bovenstaande initiatieven de informatie en activiteiten 
veel breder en gecontroleerder verspreiden over waterbeherend Nederland. Hiermee wil ze 
veranderingen aanslingeren. Het CoP kan bovendien informatie gestructureerd verspreiden via een 
website. Dat is tot op heden nog niet gebeurd. Wel is er reeds samenwerking gezocht en gevonden met 
het PWSO.  

Organisatie 

Bart Brugmans is de eerstkomende tijd voorzitter van het CoP. Secretariaatstaken verricht de CoP zelf.  

Activiteiten 

In eerste instantie focust het CoP zich op het organiseren van bijeenkomsten. Er zijn inmiddels 4 
bijeenkomst georganiseerd: 

1. Maaibeheer: Zwarte bak of Groene Wildernis, 3 juni 2015, Diepenveen 

2. Bagger verbindt, 3 november 2015, Loosbroek 

3. Aanbesteden maaibeheer: Lust of Last?, Lent, 31 mei 2016 

4. Peilbeheer, Kwantiteit, Kwaliteit en Calamiteit. Zevenaar, 1 december 2016 

Vervolg 
Nu het CoP loopt, gaan we nadenken over andere producten, zoals eigen projecten. Het CoP heeft uit de 
bovenstaande bijeenkomsten reeds opgehaald welke kennislacunes er zijn.  Deze memo geeft daaraan 
invulling.  
 
Mogelijke producten  

- Twee maal per jaar (thema)bijeenkomst 
- Posters 
- “Deltafacts” met kennis (factsheet, naar voorbeeld van de Deltafacts) 
- Onderzoeksrapporten 
- Grafisch voorbeeldenboek voor onderhoudsmensen 
- Input voor ESF-6 project over verwijdering 
- Indien mogelijk: een proces- / communicatievorm om onderhoudswijzen vast te leggen. 

 
Opgehaalde kennisvragen 
Tijdens de afgelopen bijeenkomsten zijn de volgende kennisvragen opgehaald, die de CoP leden graag 
met STOWA willen bespreken: 

1. Hoe gedifferentieerd onderhoud te borgen bij het bestuur?  

2. Hoe kan ecologisch onderhoud worden vastgelegd in de Legger? 

3. Welke maaimachine heeft welke effecten op het bereiken van KRW doelen?  

4. Wat zijn de voor- en nadelen van diverse aanbestedingsmethodieken om ecologische doelen te 

bereiken, rekening houdend met de aan- en afvoer?  

5. Met welke maatregelen kan er jaarrond worden gebaggerd?  

6. Wat is beter qua baggeren: Meerdere kleinere ingrepen of in één keer een grote ingreep? 

7. Wat is beter qua baggeren: lijnvormig over een lang traject bagger laten zitten, of juist op de 

kopse kant?  



8. Kan soortbescherming worden losgelaten en worden gewerkt met werkbare, meer generieke 

onderhoudsbeelden/vormen? Werkt dit beter?  

9. Hoe kunnen waterschappen qua machines innoveren? Door zelf te innoveren, projectmatig te 

innoveren met een aannemer of door een aannemer te ‘dwingen’ in aanbestedingen. Het nadeel 

van de laatst genoemde aanpak is dat innovatie van tevoren bedacht moeten worden, terwijl de 

ervaring is dat verassende innovatie juist tijdens de werkzaamheden zelf. Wat is een goede 

manier?   


