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PEEL EN MAASVALLEI HEEFT 'BAAT' BIJ ZINKVERVUILING

Opknapbeurt vande
Tungelroysebeek blijft;
uniek project
Degelijkttjdige saneringen herinrichtingvandeTungelroysebeekinhetmiddenvanLimburg blijft
wellichteenuniekproject. In/eitedankzijdeernstigezink-encadmiumveronrreinigingdoordezinkctsvenverkendeindustrierondBudelisveelgeldbeschikbaargekomenvanuithetMinistenevan
VROM.Desaneringvande(nunog)34kmlangebeekdieinBrabantbijBudelontspringtenbij
NeerindeMaasstroomt,isdoorhetWaterschapPeelenMaasvalleiaangegrepenomtegelijkertijd
debeeknatuurlijker interichten(doordemeanderingwordthijstraksbijna 50kmlang).De helft
v
<tnhetkarweiziternuop.Redenvooreenfeestelijk congresronddebeekop1juni metonderanderen
staatssecretarisVanGeel.
Dagvoorzitter RobvanGijzel voerdedie
dageentiental belanghebbenden vande
ruim 100belangstellenden aandetand over
hetwelenweevanzo'ngrootschalig project.
In 1999begon hetdaadwerkelijkegraven en
saneren:7kilometer istoengesaneerd, waarvandehelft ookopnieuw meanderend is
gemaakt.Vorigjaar begondetweedefasedie
nuafgerond is:weer7,5kmgesaneerd en nu
geheelheringericht.Watnu restvoorde
geplandeperiode2007-2010is 16km tesanetenwaterbodem en 19km te herinrichten
beekloop.Tot nu toeisvoordewerkzaamheQ
en4,8miljoen eurouitgegeven,waarvan2,7
miljoen voordesanering.Vandit laatste
bedragbetaaldehetMinisterie vanVROM
Vla
"eprojectorganisatie ActiefBodembeheerDeKempenongeveer80procent.WaterschapPeelenMaasvalleidroegongeveer 1,5
miljoen eurobij.Voorhet resterendedeelis
n
°gcircazevenmiljoen euronodig.Geld dat
erzeerwaarschijnlijk welkomt.Althansvolgensgedeputeerde Ruimtelijke Ordening
Van
deprovincieLimburg,GerDriessen.
^eld lijktgeen roltespelen bij deTungeltoysebeek:elkekilometer heeft totnu toe
750.000eurogekost.Daarvoor iswelzo'n
15000
kilozinkuit debeekverwijderd en
°oknogeens550kilocadmium.Deveronttnigingmetzwaremetalen isnu voorcirca
>5procentweggenomen.VolgensstaatssecretarisVanGeelheeft VROMzodiepinde
u
'delgetast,omdat deze verontreiniging
schadelijk voordevolksgezondheid is.
Denatuur reageert intussen al.Tijdens
*!cnkletsnatte tocht langseengedeeltevan
e
heringerichte enschoongemaakte Tun-

gelroysebeekblijken deoeversna enkele
maanden aloeverzwaluwenopteleverenen
zelfseen ijsvogeltje. In het waterzitten weer
vlokreeften. Projectleider Tom Heijligers
staknietonder stoelenofbanken datde
voorbereiding weljaren gekostheeft. Bijde
uitvoeringblijft deverwervingvan gronden
langsdebeekeenhindernis.Verderblijft de
beeklasthouden vantelagegrondwaterstanden, tehogeafvoerpieken, enkele diffuse
bronnen diehet waterschap nietkanaanpakkenenontbreekt natuur indeomgeving.
Deaanpak vandeTungelroysebeek blijft
beperkt toteensmallestrookaanweerszijden vandewaterloop.Maar nietzonderenigetrotsoverhetgeen totnu toedoor het
waterschap bereikt is,benadrukte Heijligers
dat iedereen nu goedkoper uit isdoorénte
sanerenén tegelijkertijd debeekte herinrichten.Hij kwam uit opeenbesparingvan
25tot 30procent.

Kaderrichtlijn Water,aldusJan Bovendeur,
projectleider KRWvoordeMaas.Ook dijkgraafLambertVerheijen vanAaenMaaszag
hetnietzosomberin.Denieuwe landinrichtingswet reserveert weliswaargeengeld
meervoorwater,maarvande3,2 miljard
eurodiebeschikbaar komt, kaneendeelwel
gebruikt worden in hetkadervan bijvoorbeeld natuurbeleid (beekherstel).Kortom:
het ismaar hoejehetproject benoemt.Voorzitter HenkvanAlderwegen vanPeelen
Maasvalleivindtdenieuwe wetooknietzo
ongunstig voordewaterschappen.Een
investeringinwater isvolgens hem vaakook
goedvooranderefuncties inhetgebied en
omdiereden isdan welsubsidie teverwachten.Hetlijkt hembovendiengunstigdatde
maatregelen uitWB21 endeKRWinelkaar
beginnen tevloeien.Verdermoeten ookrisico'sgenomen wordenombepaaldedoelen te
bereiken,vindt hij.<f

StaatssecretarisPietervanGeel(VROM)endijkgraaf
HenkvanAlderwegenvanWaterschapPeelenMaasvalleimeenopgeknaptdeelvandeTungelroysebeekop
zoeknaarwaterleven(foto:DianaPost).

Kandit project eldersuitgevoerd worden?Niemand vandeaanwezigen durfde
hieropmet ja' teantwoorden.Teneerste
omdatdeaanleiding voordeze integrale
aanpakdezinkvervuiling was,dieelders in
Nederland nietvoorkomt.Tentweede
omdat niet nogmaalszoveelgeld uitgetrokkenzalwordenvoorzoveelkilometers beekherstel.Vermeendgeldgebrekendeschotten
tussen definanciën vanhetRijk,deprovincies,waterschappen engemeenten dwarsbomen vaakinitiatieven alsdeTungelroyse
beek,zowashet merendeel vandeaanwezigenenvooral RobvanGijzel van mening.
Maar met hetdoorbreken vandiehindernissen lijkt eenbegingemaakt tezijn metde
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