urgentemaatschappelijke problemen opte
lossen.Eengoedvoorbeeld is waterberging
enenergie.Water biedteengroot potentieel
ombij tedragen aandeoplossingvanhet
energieprobleem.Voorbeelden zijn koude/
warmteopslag,watervoorkoelingvan
gebouwen,energieuit afvalwater engebruik
vandestadsgracht alscollector vanzonnewarmte;dooropdezewijze omgevingswarmteuitdestad teontrekken,neemtook
deaanzuigendewerkingvandestadop fijne
stofdeeltjes vansnelwegenafenverbetert de
luchtkwaliteit.
Ookinderuimtelijke ordening kan
waterbijdragen aan hetoplossen van urgenteproblemen.Insterkverstedelijktegebieden metconflicterende functies voorde
overgebleven schaarseruimte,kandeaanleg
vannieuweplassengecombineerd worden
met recreatieenhet versterken vande ruimtelijke structuur. Eengoedvoorbeeld isde
regioHaaglanden, waar vanwegedeverstedelijkingenglastuinbouw veel waterbergingnodigis.Daarnaast bestaat in dit
gebieddebehoefte omdelaatsteovergeblevenopengebieden,zoalsMidden Delfland,
open tehouden enisereennoggrotere
recreatiebehoefte teverwachten vanwegede
vergrijzende bevolking.Doorhetcombinerenvanwaterberging met andere functies
kunnen hiermeerderepartijen van profite-

wantsuccesontstaat nooitzonder eerst fouten temaken.
Vooreensuccesvolledemonstratie inde
praktijk ishetgelukkignietnodigeerst
iedereen teovertuigen.Menkaneen innovatieeerstopkleineschaal uitproberen en
daarnademonstreren dooreenkleinegroep
'frontrunners'. Decentraleoverheid moet
welruimtebieden voorinnovatieende
speelruimte voorlokaleoverheden niet helemaaldichttimmeren. Ookditpast inde
nieuwerolvandecentraleoverheid, in
plaatsvanveranderingen vanbovenafopte
leggen,zalzij lokaleoverheden meerophet
procesenlangetermijnresultaten moeten
beoordelen.Innovatieendelange termijn
zoudendaartoeeenstandaard onderdeel in
hetstedelijk waterplan moeten worden,
zodat weopverschillende niveaus gezamenlijk kunnen experimenteren en innovatie
kunnen demonstreren.Voorsuccesvolle

REACTIE

Pilotstudie naar
hormoonverstoring

Nutriëntrijk waterkanalsprobleem
worden beschouwd bijhetvoldoenaande
Kaderrichtlijn Water,maar kanookworden
gebruikt voorlandbouw instedelijkegebieden;ookineentechnisch zeer ontwikkeld
landalsJapan wordtdit toegepast.Tuinbouwzouindetoekomstgoedkunnen wordengeïntegreerd in hetstedelijk gebieden
zowelvoedselalswarmte kunnen leveren
aandestadennutriënten enkooldioxideop
kunnen nemen.Water kandus bijdiverse
maatschappelijke problemen bijdragen aan
eenoplossing.
Innovatie i n het publieke d o m e i n
Ishet mogelijkaldezezaken terealiseren?Kiezenvooroplossingen dieniet standaardzijn, betekent experimenteren en
lerenendusperdefinitie datopkorte termijn meerrisicowordtgenomen dan bij het
kiezenvoorconventioneleoplossingen. Het
nemen vanverantwoorderisico'sisdanook
eenvoorwaardevoorvooruitgangen innovatie.Vertrouwen speelthierbij eenbelangrijkerol.Actoren diesameneen innovatie tot
stand brengen, moeten vertrouwen hebben,
zowelvertrouwen inelkaaralsindeslagingskansen vandeinnovatie.Bijeen innovatiemoet hetechterookeenkeerfout gaat,

bij vissen op Texel
InH,0 nummer5vanditjaar beschrijvenAnja
Derksene.a.deresultatenvaneenverkennende
meetcampagnenaardeejfectiviteit vanaanvullendezuiveringstechniekenbijdeverwijdering vanhormoonverstorendestoffenuitrwziejjluent.Alsopvallendresultaatwordtgemeld
darineenhorizontaaldoorstroomdzuivenngsmoerasdehormoonverstorendewerking,gemetenmetdeER-Caluxassay,vanhetejluent
toeneemt.Deauteursleggenhiereenverband
metdeaanwezighiedvanvogelsinhetzuiveringsmoeras.Degeconstateerdehormoonverstoringzouinditgevalvan 'natuurlijke'
oorsprongzijnenookgevonden kunnenworden
in'normaal'oppervlaktewaterdatveeldoor
vogelswordtbezocht.Deecologischerelevantie
vandeaangetroffenhormoonverstoring isdaarmeeonduidelijk Ondergetekendenvullenhet
artikelaan.
Waternet(WaterproefLaboratorium),
Hoogheemraadschap Hollands NoorderkwartierenTNOvoerenditvoorjaar gezamenlijk eenpilotstudieuit naardeaanwezigheidvanhormoonverstoring bij
stekelbaarsjes in het nazuiveringsmoeras

demonstratie moeten indepraktijk 'proeftuinen'gecreëerd wordenwaareen innovatiebeschermd wordtenzichverderkan ontwikkelen totdat detijd rijp isvooralgemene
introductie,confrontatie metdeeconomischeensocialerandvoorwaarden en verdere
verspreiding.Alseennieuwconcept inverschillende'proeftuinen' tegelijk wordt ingezet,vergrootditdekansophet 'opschalen'
naar hogereniveaus.Onder andereinde
Randstad zijn uitstekende plekken tevinden
voordergelijke proeftuinen, omdat degrote
ruimtelijke druk indezeregioeen stimulans
isvoorinnovatieveoplossingen, f
Rutger de Graafen
Frans vande Ven
(TU Delft)
Voormeerinformatieoverditproject:
(015]Z7S4673.

vanrwziEverstekoogopTexel.Ditzuiveringsmoeras isin 1994aangelegd ensindsdien uitgebreid onderzocht.
Inhetvoorgenomenpilotonderzoekzal
wordenonderzochtofhormoonverstoring
optreedtbijzowelmannelijkealsvrouwelijke
driedoornigestekelbaarsjesdieopverschillendeplaatseninhetzuiveringsmoeras inkooitjeswordengevangen.Driedoornigestekelbaarsisinditverbandzeergeschikt,omdat
indezevisgevoeligebiomarkersvoorblootstellingaanzowelestrogenealsandrogene
hormonenzijnaangetoond.Daarnaastzal
wordenonderzochtofhormonale afwijkingen
wordengevondenbijdetiendoornigestekelbaarsjesdie'vannature'inhetzuiveringsmoerasleven.
Indiendithetgevalis,wordt getracht
eenvervolgonderzoek optestarten waarinde
effecten vandezeverstoringopeenstekelbaarsjespopulatie (metname reproductie)
wordtonderzocht.Doorhet reproductiesuccesonderdeconditieszoalsdieaanwezigzijn
inhetzuiveringsmoeras tevergelijken met
develdsituarie,kaneengoedeschattingwordengemaakt vandeecologischerelevantie
vandehormoonverstoring. ^
Edwin Foekema en
Diana Slijkerman (TNO)
Ron vanderOost (Waternet)
Ruud Kampf (Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier)
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