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Zuiveringschap Limburg,
·25 jaar waterkwaliteitsbeheer van de Roer
~

do(lr dr ir Han-y Tolkamp
De rijd vliegt. De stroom waarop wij 1\'0rden meegevoerd is snel t'n
,111Verbiddelijk. In gedachten zitten we al in de volgende eeuw Toch
' her goed af en toe even rustiger vaarwater op te zoeken, om re kij~t'n of wc nog de juiste koers varen. In bijgaand artikel bliHcnwe
terug op 25 jaar Zuiveringschap Limburg en wat er in die jaren is
bereikt voor de Roer in het bijzonder. We nemen u mee door de omwikkeling van de waterkwaliteit van de Roer en de belangriJke rwlogische betekenis van deze kleine rivier.
De Roer vormt al sedert het grensverdrag met Duitsland in
%3, toen de Permanente Duits-Nederlandse Grenswater,·om missie werd opgericht, onderwerp van bespreking in de
su b-commissie IIA+B, tegenwoordig sub-commissie Maas-Roer
ge heten. Deze commissie houdt zich bezig met de grensoverschrijdende zaken betreffende grond- en oppervlaktewater.
zoals de Wor m. de Rodeb.eek Schinveld-Susteren, de Rode beek
!Rothenbach) bij Vlod rop en de Roer. Overleg tussen de lokale
::fgevaard igden van de betreffende Neder landse en Duitse
~emee nten en wate rschappen, in Nederland vertegenwoordi .~ d
door de Rijkswaterstaat. de Provinciale Waterstaat en het
WJ terschap Zuiveringschap Limburg (WZL) Aan Duitse zij de
door de Regierungspräsident Düsseldorf. de Regierungsprä sident l<ö ln, het Staatti ches Amt für Wasser und Abfallwirtschaft
Düsseldorf. het Staatliches Atllt für· Wasser un d Abfallwirtschaft Aache n en de Landesan sta lt für Wasser und .Abfall
\Jordr hein Westfalen te Düsseldorf.
.lanaf het begin van het overleg was duidelijk dat v,,or de Roer
de belangrijkste vervuiling in Duitsland plaatsvindt. rechtstreeks
op de Roer of via de zijbeken als de Worm en de beken waarop
de mijnbouwindustrie het afvalwater loost. In Limbur·g loosden
dorpen als Vlodrop. Melick en Herkenbosch en Od iliënber·g rechrstreel<s op de Roer. en delen van de stad Roermond (een groot
Jee! loosde via de Maasnielderbeek rechtstreeks op de Maas)
Rioolwaterzuivering voor de Roerstreek
heteeNe 1/'/aterzuiwringsplan 1978-1'18S werd élls uitgangsJ'Unt gekoze:1 'Jill met priorrteit aan de slag te gaan np dit' plaatsen waar her treffen van maatregelen urgem werd geacht in
itl

relatie tot de mate van overlast die werd ondervonden tgv het
ontbreken van de benodigde maatregelen /we rken Secunda ir
speelde daarbij de benodigde tijdsduur voor het kunnen realiseren van de te nemen maatregelen in relatie tot iJianologische
procedures, de mogelijkheid de benodigde gronden te verwerven en de vergunningen te verkrijgen. Tenslotte was het geboden om de op te leggen verontreinigin gsheffing een meer of
minder ge lijkmatig (stijgend) verloop te geven. dwz de nodige
investeringen in de tijd te sp reiden.
Vooruitlopend op dit eerste \'\iaterzuiveringsp lan werd door
het WZL een urgentieschema 197 5-1979 vastgesteld op grond
waarvan de grote schoonmaak werd gestart. Wat betreft de
Roerstreek was daarin aanvankelijk voorzien om een zuiveringsinstallatie te bouwen voor de gemeenten Roermond.
Swéllmen. Mel ick en Herkenbosch , St.Od ilienberg. F'osterholt.
Vlodrop. Montfort. Herten. Linne en Maasbracht Her gemeentebestuur· van Roermond wensre deze install atie echter· niet op
het terrein dat hiervoor was voorzien in het geldend L· bestemmingsplan. Daarom werd een ambtelijke werkgroep belast met
de opdracht om een stud ie te maken voor alternatie\ e lokaties.
Dit heeft ertoe ge leid dat er een lokatie werd geadviseerd die
ten dele ove rl apte met de eerdere lokatie. maar iets westelijker
is gelegen Echter zolang de plaats van de insta ll atie niet planologisch vaststaat acht het WZ L het niet verantwoord om de
plannen voor de nieuwe rwzi (r·ioolwatt'rzuivérin gs installatie)
en de toe lerdende transportriolen al te laten maken Het WZL
liet wel een landschapsplan met globale lay-out van de te bouwen installatie maken en bood deze aan de gemeente
Roermond aan In 1CJ78 is vervolgens door de gemeente
Roer·mond een ontwerp bestemmingsplan voor· he~ betreffende
gebred opgesteld Deze dient de procedure nog te doorlopen op
het moment dat het WZL zijn Waterzuiveringspiall vaststelt.
waar-op in dit plan wordt gesteld dat het nog wel geruime tijd
zal duren voor u met de lwuw kan worden begonnen . Dat
blijkt inderdaad h·:t gevc1l te zi1n De bouw werd gesLm rn 1'182
en afgerond in iC).S5 . Inmiddels is dan echter het plan gewijzigd
en is besloten om ook de Leudalgemeenten aän te sluiten op
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deze rvvzi. Dit hetekende d::Jt de Leudalgemeemen Baexem.
Roggel. Heythuysen. Haelen, Hom en Neer in dezelfde periode
gesaneerd konden worden en de ongezu iverde loz ingen van de
Tungelroyschebeek en zijbeken gelijktijdig beëindigd konden
worden De transportleidingen vanuit het Leudal werden in de
periode 1982-1984 aangelegd. terwijl bij Roermond in 1982
werd begonnen met. het Wirosingel-riool (van Melick langs het
industrieterrein Heidf naar de rwzi Roermond) In 1983 was
deze klu s vrijwel geh-:el geklaard. !n 19 83 en 1984 werden de
overige transportsystemen vanaf Linne en Herten afgerond. De
rwzi Roermond werd gebouwd met een ontwerpcapaciteit van
160.000 i.e. (i.e = inwonersequivalent en staat voor de gemiddelde vervuiling per inwoner) en in 1985 ir·i gebruik genomen
Sedertdien is er nog heel wat gesleuteld aan deze rwzi (net als
aan de overige zuiveringsinstallaties overigens) om te kunnen
b lijven voldoen aan de steeds strengere eisen die nationaal
(maar op aandringen van intemationaal overleg) werden opgelegd met betrekk ing tot de slibverwerking, de kwaliteit van het
gezuiverde afvalwater betreffende stikstof- en fosfaateisen, de
geuremissie en niet in de laatste plaats de bescherming van
de installatie tegen hoogwater van de Maas; de zuivering ligt
immers in het winter~1ed van de tv\aas.
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De kunst van het zuiveren
Zuiveren van afvalwater, het beheren van oppervle1k1ewater. het
is eert kunst om het goed te doen ëegen betaalbare kosten Dat
is het ZL gelukt BiJ de oprichting van het (W )ZL werd op de
rioolwaterzu iveringiPstallaries een 400.000 i.e.'s aangevoerd en
gezuiver·d Dit nam door de bouw \'an ni euwe installaties in de
eerste 10 _1aren toe tot ruim 1.000.000 ie. s. en is inmiddels
opgelopen tot GL 2.000.000 i e. s in Limbur-g zijn nog ca. 8.000
panden niet aangesloten op de riolering Daarvan wo rd en er
nog ru im s 000 door de gemeenten aangesloten De r·est zal of
niet lozen (deze ziJn b11V aar1~esloten op de eigen gierkelder· ) of
bliJven lozen op de budem of op opf•er·vl~iktewater In de meeste gevallen via een septie-tank of een nog aan re leggen water·zuiveringssysteem (et>n IBA S\'steem voor mdividuele behandeling van afva lwater· ) ~1ls een mc>t'rJ sz uiver mg (helofytenfilter) Jf
bi orotor
De waterkwaliteit
De Wi:ltel'i,walire:t i< i'l Lin·,h! :g 1 1 ~ de afgelopen kwart eeuw
a~mzienli_tk vel'i:>eterd dom r. t ' itlS~'~ltlllingen van gemeemen.
zurveringschap en bedr·ijrs!è\ etl om het hu ishoudelijk en
hedr·ijfsafvalwat.:r· re verzamelrn en te zuive ren in waterzurve-

ringsinstallaties. alvo;·ens het gezuiverde water aan de beker: re
leveren . Dat is uiteraard niet allet'n in Limburg het geval geweest. maar gelukkig ook in het buitenland In Duitsland heeft
de bouw van nieuwe rioolwaterzuiveringsinstallaties bij de groter·e en kleinere steden. de Lidtste 1aren zelfs aangepast aan de
laatste eisen aan de venvtide rin g van stikstof en fosfor, ervoor
gezo r·gd dat de Roer bl_l dt· gre11s met een 1xima kwali teit
Limburg binnen snoomt. D1e ved;etering is duidelijk merk baar
aan de fysisch-chemische water·kwalite't zoals die in deze peri ode is bepaa ld in samenwerk1:rg met de Duitse waterbeheerders.
Seden de zestiger _]én·en is er een duidrlrtke verbetering van het
zuurstofgehalte van Je Roer. waar·bij c>ok naar voren komt dat
de kwaliteit bij Roermond in de zeventigerjaren duidelijk slecht er· was dan bit Vlodr·op Door de sant;.ring van de lozingen in
zowel Duitsland als de Roerstreek is Je kwaliteit sedertdien.
zowel ~1e111 de gre ns ~1ls 1n R,•ermond . aanzienlijk verbeterd In
100S z11n de zuurstotgelultes goed ( t'O'ld de CJ O ')., verzadiging ).
gemiddeld rond de 10 mg / 1 De or·t;anische verontreiniging
behomt vrijwel tot het verleden w,n blijkt uit zeer lage gehalten
aan Biochemisch Zuurswf Verbrui i\ en .Ammonium-Stikstof
Macrofauna
MJar nok het levt' tl 111 ht:'l w~ner van de Roer· reageerde enrl w usiast op de WdU' rkw;tliteltwerhete•ing Dil kunnen we duide!'_!k
zien a::J n de ontwikk"' ilnt; v;;n c~ e t1iol,1gische kwaliteit Uit je
Gewasseli~lit e lcnt e V·ll11 Norc ;heln-Wc'Stfalell van 1980 bli;kt
Je Rut benedenstrooms van JL !1Lh in d~ Jaren daarvoor te worden beoordeeld als ·srark ver-schmutzt Dit komt over·een met

waarnemingen van het ZL. Eind zestiger jaren was de Roer
<t'rk (organisch) vervuild en vaak vrijwel zuurstofloos Het
waterleven beperkte zich tot enkele wormen en muggenlarven
Het gereed komen van rioleringen en rioolwaterzu iveringsinstallaties in het gehele stroomgebied vertoont in de periode
19ï2-1990 een ontwikkel ing die de verbeteringen illustreert. Op
dit moment treffen we een levensgemeenschap die permanent
een goede waterkwaliteit nodig heeft. hoge zuurstofgehalten.
!;1ge ammoniumgehalten. geen organische verontreinigingen.
;"u treffen we weer volop vlokreeften. eendagsvliegnymfen.
kokerjufferlarven en andere typerende stromend-water-soorten aan. die voor hun ontwikkeling het hele jaar door een redelijke tot goede waterkwaliteit nodig hebben.
,ie'
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Vissen

Parallel aan de reactie van de mano-evertebraten (de met het
blote oog zichtbare bodembewonende waterdieren en insec:e n!arven). vond een spectaculair herstel van de visstand in de
Roer plaats. Een visstand die rond 1900 een zeer rijk en gevarieerd beeld vertoonde met stromend water soorten als
Rivier~·nik. Zalm en Zeeforel. Barbeel. Alver. l<opvoorn . Serpeling
en Sneep. Vlagzalm, Beekforel . Bermpje en Riviergrondel. met
daarnaast nog een hele reeks in meer watertypen voorkomende soorten als l<wabaal. Blankvoorn. Brasem. l<olblei. Baars en
c.,noe k Daarnaast nog stilstaand water minnende somten als
1\roeskarper. Ruisvoorn en Zeelt Voot· meer informar e hierovet·
verwijs ik graag naar het Visstandbeheersplan Roer 1995-2000
(Ri emersma & van der Spiegel. 1995) Thijs Belgers enTjeu Cox
beschrijven tn hun artikel in INFO van april 1990 dat er in 198C
nog maar slechts 8 soOt·ten werden gereg istreerd Een bedroevend laag aantal Boosdoener is de zware verontreiniging van de
Roer in het verleden. waarvan velen zich nog de metershoge
schuimbe rgen en de gitzwarte kleur zullen herinneren Uit
microscopische Jnalyse van de Roerbodem begin tachtiget
1aren bleek dat er regelmatig kolengruis met de Roer werd meegevoerd
In 198'1 trof men al wee r 30 vissoorten aan. hetgeen zeke t· ook
positief werd betnvloed door de aanleg van de vistrap in de
Hambeek begin tachtiger Jaren. Uit Je studie van de Organisatie
VO(Ir Verbetering van de Binnenvisserij (OVR) (Vriese er al.
1'lLlS) blijkt dar op dit moment in de Roet· weet· 2Ci soorten worde!·! aangetroffen. waarbij de aamallen persoon nog tt' wensen
<wulc:nen Oe visstand die hoort btJ de B;lt·bee!zt•ne ts da<lrbtJ
i1ard or' weg om zi ch te herstellen Samen met de Grensmails
vormt de Roer voor Nederland da Jrmt:e een uniek biotoop

PolyChloorBifenylen (PCB 's)

Uit metingen van het Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek
(RIVO) bleek tot het eind van de zeventiger Jaren dat er in de
Roer geen af nauwelijk vis werd gevangen. en dat de pal ing die
nog werd aangetroffen moest worden beschouwd als de meest
vergiftigde vissoort in Nederland wat betreft de gehaltes aan
polychloorbifenylen (PCB· s). Deze PCB· s zijn aA<amstig uit vooral twee zijbeken van de Rur de Millicherbach en de Merzbach.
dte in de Roer uitmonden tussen Jü lich en Heinsberg Op deze
beken loosde de ondergrondse (kolen)mtjnbouw het bronneringswater. zoals ·de bekende Sophia Jacoba · mijn in Hü ckelhoven Dit water moet uit de mijnen worden weggepompt om
droog te kunnen werken In dit water kwamen door slordi g
werken. door leidingbreuk of door lekkages PCB-olieresten
terecht. aA<omstig uit de hydraulische apparatuur die in de mijnen wordt gebruikt voor de kolenwinning. Deze hydraulische
olie bestaat vaak voor meer dan 50% uit PCB 's. omdat deze
laatste uitstekende hydraulische eigenschappen hebben en vrijwel onbrandbaar zijn. Dat laatste is uiteraard zeer prettig uit
oogpunt van brandpreventie. Naar aanleiding van verontrustend hoge concentraties in paling in de Nederlatldse grote rivi eren is in 1981 op grond van de Warenwet een spoedmaatregel
genomen waarbij een norm werd gesteld voor het gehalte aa!l
PCB's in p:1ling met het oog op de geschiktheid da arva n voor
consumptie In Fl8') werd het PCB besluit uir 1g7 1 gewijzigd
(Staatsb lad 198 '· 254). waardoot· lwt op de 111arkt bt·engen va:1
PCB 's tn gesloten systemen. zoals transformatoren en condensator·en. werd \l'rbodeil Dit werd in datzet feiL' _1aar nog gevolgd
door EG-regelgeving Een Franse firma ontdekt in die tijd een
vervangende olir die de ideale oplossing trek te zijn om PCB 's
te vervangen Ugilec (ee n terra chloorbenzyltolueen-verbindingl Sinds 1Ci 85 werd dit produkt veel gt·hruikt Door de vermeende at\.vezigheid van kankerverwekkende eigenschappen
we rd et bepaald nier voorzicht ig mee gewerkt. ,A.I snel bleek dat
Ligtlee dezelfde vervelende eigenschappen bezat als PCB-olie e!l
dat ook hier voot·zichtigheid was geboden Inmiddels daalde de
PC8 belasting van de Roer door het vermind erde gebruik in de
Duitse mijnbouw. /'v\élar tegelijk nam het Ugilec gehalte verontrustend roe Via de Subcommissie vom de Roer wees het
Zuivet<ngschap Limburg op deze prob:emèitiek Dit leidde ertOe'
dc11 enetzi1ds Ugilec-gehntik in Nederland als vervanger vat:
F'C. h's nooil is toegelaten ispoedhesluit tt; 1C) C.8; ciefinirid i1 :
1 :·C! )( Sta~1tsblacî 198'). SGO \. terwiJl in Duitsland de lo?'nge: ~
vc.•. bronnenngswater (Sümpfungswilssen op het oppervlaktt·
w;ner uitsluitend ,..,,.erd toegesta;m met dtverse preventieve
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maatregelen. zoals tussenliggende bezi nkvoo rzien ing van vo ldoende afmetingen. een balans-boekhouding van de gebru ikte
hoeveelheden en een strenger bedrijfsintem mil ieuzorgsysteem. Dit bleek een gunstige uitwe rking te hebben op zowel de
PCB-belasting va n de Roer als de terugdringing van de PCB-vervanger Ugilec (Tolkamp & Schil ler. 1988) Beide stof-soorten
hechten zich graag aan organische stof en aan zwevende deeltjes in het water. Door het bronneringswater eerst een tijd stil
te zenen in een bezinkinrichting kan het overgrote deel van de
PCB 'sen Ugilec worden tegengehouden. Het vervuilde slib wordt
vervolgens verbrand of gestort op een Sonderdeponie in afwachting van eventuele latere behandeling. De betreffende mijnen in Duitsland zijn in de loop van 1997 gesloten. De hydraulische apparatuur is verwijderd en de bronnering wordt gestaakt
Verwacht mag worden dat het probleem verder zal afnemen
Momenteel treffen we in de Roer geen PCB's noch Ugilec aan
in de waterfase. Door hoge afvoeren en aA<amstig van vervu ilde bodems bovenstrooms of door het aansnijden van een
'Aitlast'. treffen we nog wel af en toe PCB 'sen/of Ugilec aan in
het zwevend stof en in de waterbodem. Een probleem dat bij
een vrij meanderende rivier verwacht mag worden. Door goede
inventarisatie en periodieke controle kan hieraan de hand
gehoude n worden.
PCB's in vis
De kw2liteit van de Nederlandse o;:>pervlaktewateren wordt
door het RIVO (Rijksinstituut voor Visserij Onderzoek) in de
gaten gehouden aan de hand van de kwaliteit van vis. en met
name paling. Paling staat in nauw contact met de waterbode m
en is daarmee een uitstekende graad meter voor de kwaliteit
van deze omgeving
Paling overwintert in de modderbodems van de Roer· en staat
daar voondurend in cc,ntaCl met de ve rontreinigingen in deze
bodem PCB's e d kunnen daarbij de pa li ng binnendringen via
de huid en de kieuwen. en natuurlijk ook via het voedsel dat de
paling tot zich neemt in de vorm van kleine waterbewone rs al s
vlokreeften, eendagsvliegn_ymphen en muggelarven. allemaal
bodembewoners die door filtering va n water en slibdeelijes
fungeren als ophopers van verontreinigingen (zoa ls PCB· s)
In 1'181 bleek de kwaliteit van de Nederlandse paling zo slecht
dar er· een noodmaatregel werd genomen en een norm werd
gesreld voor PCB ·s. om de consumprir: ;ante sterk belaste vis te
kunrwn reguleren Deze norm we rd gesteld op 5 mg/ kg voor
totaa l PCB-gehalte. De paling uit de R,·,u (die sedert 1981 wor·dt
onderzocht op PCB 's) was daarbij treurig genoegjarenlang kop-
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loper en vertoonde de hoogste gehaltes (36 mg/kg in 1982) In
1986 werd daarbij met name aa n de Worm gedacht als mogelij ke leverancier van de laag gechloreerde PCB's, hoewel eraan
werd getwijfeld of dit de belangrijkste bron zou zijn Inmiddels
is door het toen gestarte intensieve onderzoek in een internationale werkgroep van de Du its-Nederlandse grenswaterencommissie, Subcommissie Maas-Roer. gebleken dat het dus
vooral de lozin gen uit de mijn bouw op de Merzbach en de
Mi llicherbach betrof In de Worm werden vrijwel geen PCB's
aangetroffen Daarnaast zijn andere toepassingen van PCB's
ook een bron van veronneiniging. waa rbij o.a . de verwerking
van oud papier (PCB's werden in drukinkt gebruikt) een belangrijke oorzaak bleek.
Uit de belasting van de paling uit de Roer blijkt dat deze op dit
moment nog steeds veel PCI; 's bevat. Wel veel minder da ;: 10
jaar geleden. maar nog welt.: veel (in 1995 nog ruim 12 mg/kg
voor het totaal van de 7 belang rijkste PCB 's) (de Boer et al.
19%; 1998) Uit deze laatsre onderzoeken blijkt dat de gehalten
aan li cht gerh loreerde PCB' s en van Ugilec in aal vanaf 1987
sterk zijn gedaald Echter in 1'1'1 5 bieelf dat er weer een bijzonder hoog geha lte van een PCB (CB-52) werd gevonden in de
Roer-pali ng. wel10 x zoveel als rn 1994. Daarmee werd de consumptienorm voor paling met een factor vier overschreden. In
1997 was dit weliswaar iets lager (een factor drie). maar dit valt
binnen de normale variatie. Uit het onderzoek in 1997 (Oe Boer
et al . 1998) blijkt dat de consumptienorm voor CB-52 voor
schubvis (van 40 ug/ kg) ner niet wordt overschreden. maar dat
wordt aanbevolen om regelmarige consumpëie var, schubvis uit
de Roer te ontraden.
Nader onderzoek door STLIA Aken heet l aangetoond dat ook
deze lichtere PCB s afkonlSiig Lijn uir de Duitse mijnbouwInstallaties. EnerzGds kan het tra nsport van 1n het ve rleden ver-

vuilde (water)bodem daarvan een oorzaak vormen. ook een
eenmalige toepassing of het demonteren van oude installaties
zou de oorzaak kunnen zijn geweest. Het aantreffen van de
hoge geha lten van CB-52 in pa li ng in 1995 komt goed overeen
met de waa rnem ingen in de watermonsters van de Roer bij
Roermond in november en december 1994. Die vielen des te
meer op omdat er normaliter in het water geen PCB· s meer
worden aangetoond. Naar aan leiding van deze waarnemingen
is tezamen met het Staatliches Umweltamt te Aken een speurtocht opgezet naar mogelijke bronnen. Er zijn echter noch te
Roermond, noch bij Vlodrop-End Steinkirchen PCB 's aangetoond in de periode tot en met ok!'1ber 1995. Er werd geconcludeerd dat de gevonden piek in .\vater en paling afkomstig
moet zijn geweest van (een) incidentele lozing (en) Aan de
gehalten in vis blijkt dat deze nog regelmatig met PCB 's in contact komen. en deze ophopen tot voor consumptie ongeschikte
hoeveelheden. Uit onderzoek in de komende jaren moet bl ijken
of de mijnsluitingen de verwacht~ dali ng in PCB-belasting van
de Roer tot gevolg hebben.

Waterkracht
In het jaarboek 1998 is de restauratie van de ECI-centrale beschreven. Gerekend werd op zowel de restauratie van het
gebouw als industrieel monu ment als op het weer (gedeeltelijk)
operationeel maken va n de waterkrachtcentrale voor de opwekking van energie. In de eerste helft va11 1998 is daartoe in
opd ra cht van het Waterschap Roer en Overmaas. het Zuive ringschap Limburg en de Gemeente Roerm,;nd een studie verricht
door de special isten van de OVR in samenwerking met de
KEMA om duidelijk in beeld te krijgen welke gevolgen het
opnieuw in gebruik nemen van Je waterkra chtcentra le zou
hebben op de ecologie van het watersysteem Roe r. De opwekl:ing van waterkracht ve reist nam elijk dat met name bij relatief
geringe afvoeren het overgrote deel van de waterafvoer via de
ce ntrale loopt en dat betekent dat (een dee l van de ) met het
water meedrijvende en meezwemmende vis door de turbine zal
gaan. tenzij er viswerende maatregelen worden genomen
Daarnaast betekent het weer in gebruik nemen van de centrale
dat stroomopwaarts migrerende vis. die via de stedelijke Roer
naa r boven wil. een visoptrekvoorziening moet krijgen . En de
:neeste vis die va nuit de Maas de Roe1 wil opu·ekken za l dat via
de stedelijke Roer d,•en. omd at dda l· het meeste wate r doorstroomt en de vis ui1 de M;oas lokt De nog niet zo lang geleden
sterk vergrote Hamt':'e k heeft een veel mi nde r lokkende wel·king door én de lage1·e debieten én de g:ote1·e dimensies.

Omdat het stroomgebied van de Roer één van de weinige
stroomgebieden is die geschikt zijn voo r het paaien en opgroeien
van zeeforel en beekforel. maa r ook een zeer belangrijk leefmilieu vormt voor diverse andere vissoorten die aan snelstromend
water zoals de Grensmaas en de Roer zijn gebonden (bijv.
Barbeel. Sneep. Kopvoorn. Riviergrondel) hechten de waterbeheerders en ook de Visstandbeheerscommissie voor de Roer er
veel waarde aan dat.de Roer goed bereikbaar en op- en aftrekbaar blijft c.q wordt voor de in de Roer thuishorende vissoorten . Nu de w·aterkwaliteit tot in de bovenlopen weer goed is
geworden door de bouw van tienta llen rioolwaterzuiveringsinstallaties; nu de inrichting van de becciing en het beekdal op
ve le plaatsen door herinrichting en 'Re':~ aturi erung ' weer kansen biedt voor een duurza am (vis)waterbeheer met ontwikkelingskansen voor een levend beeksysteem. kan het niet zo zijn
dat de verbinding tussen het Roersysteem en de Maas de
belangrijkste 'bottle-neck' gaat vormen door het weer in
gebruik nemen van de waterkrachtcentrale In Duitsland is men
momenteel druk doende om de nog "bestaande barrières voor
de vismigratie. zoals de stuw bij !<arken. passeerbaar te maken.
zodat het achterla nd van Roermond weer wordt ontsloten voor
de vis die de Maas optrekt op zoek naar geschikte paai- en
opgroeiplaarsen. Ook in Duitsland vindt op dit moment al aanzien lijke herbezetting met beekfo1el piJats. vissen die binnen
enkele jaren naar zee trekken en daa rna terug zullen keren om
de Salmonidenpopulatie van de Roer op peil te brengen (op de
natuurlijke stand)
Uit de studie van de OVB komt nél ~l r voren· j at het mogelijk is
om zodan ige voorzien ingen aan te leggen dat de stroo mopwaartse migratie van vissen niet be hoeft te lijden onder de
waterkrachtcentrale. Voor de stroomafwaame verplaatsing is
misschien meer ruimte nodig dan op dit moment op het terrein
van de waterkrachtcPntra Ie ter beschi kkmg $-taat en moet nader
worden onderzocht of het mogelijk is om de viswerende voorzien ingen samen met de drijfvuil-va nginstallatie te integreren
in het gebouw stroomopwaarts van de waterkrachtcentrale De
bestaande vistrap in de Ha mbeek moet aa ngepast worden aa n
de regeli ng van de waterafvoer d•Jor de ECI-centra le. De toekomstige vispassage in de stedelijke Roe r. de visgeleiding om de
centrale heen. de afvoer over de balgstuw bij het Hoge Bat en
de afvoer door de Hambeek moeten goed op elkaar worden
afgestemd. reken in g houdend mer de waterbehoefte van deze
voorzieningen in relatinnt de ·;ism igratie De studie beveelt aan
om het opnieuw in wer-h:ing stellen va n de ECI-centrale stapsgewijs uit te voeren . Te beginnen met een visgeleidi ngssystee m dat
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werkt met licht en geluid Zonodig volgen lener äanvull endt'
maatregelen om visschade (verder) re vet111inderen De kosten
voor de bescherming van de vis (om t·echtstt·eekse visschade te
voorkomen) zullen al gauw een half milJoen gulden bedragen
Met aanvu llende maatregelen kan dit oplopen tot een veelvoud
hiervan. Een eerste inschaning van de tota le kosten om het
geheel voor het watersysteem ecologisch aanvaa rdbaar op te
lossen leidt tot een prijskaat"tj e van enkele miljoenen guldens
Of men dit over zal hebben voor het vk er in gebruik nemen van
een histonsch interessante. maat daat·m ee wel erg dure. groene stroom leverende waterkra chtcent:rale. moet nog blijken De
waterbeheerders zullen vasthoude n_a an hun beleid . namelijk
dat de specifiek ecologische f unctie ' die aan de Roer is toegekend prevalee rt boven mensgerichte exploitatie. zoals vastgelegd in het Integraal Waterbeheersplan Roer en Geleenbeek
1997-2000 (Zuiveringschap Limburg en Waterschap Roer en
Overmaas. 1996)
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De ecologische betekenis van de Roer
De Roer werd indenijd onder het beheer van het Waterschap
Geleen en Vlootbeek (sedertd ien Wa t erschap Roer en Ovet·maas ) gebt·acht onder de voorwa arde dcH de Roer in Limburg
niet zou worden genormali seerd . ma;:n ttttst een zo natu urliJk
mogelijk kélrakter zou behouden ot tet·ugktî Jge n Dat is o.a. va stgelegd en gerealiseerd in het \N,1te t-kw antit ei tsbeheerspl an
Roer ( 1C)34-1989) dat doo t· \VRO we t·c t)l)gest eld in overleg m et
vele parti:en u;r d e su·eek Het huidtge beleid voor het be heet·
vdn de Roer is vastgelegd til het in'èg r:tal Waterbehee rspl an
Roer en Ge lee1beek 1997-2000. t'f' tl vati de drie IW 8P 's di e
Limburg kent en een gezamenli jk pléltl van het wa terscha p en
het zu iveringschap De Roet heeft i11 dit ~liJ n de zogenoe m de
Specifi ek Ecol ogische Fun ct i,, Vet·,qch t w0 rd r dat in de Roer
levensgemeenschappen ku n11e n 1-\lOnbeST<L:ln die owt·ee nkom en m et Je potentieel aa tmèzigt' lewnsgemeenschappen Ook
de stt·eerl lee ld en voor het l\~iters1·qeen 1 . waa t-L1p de natuu t·geri cht e ont\.vikkeling van het 1\Jtersvsteem ts get·icht. komen ru ssen de gt·ensw äa rde (het mi nimumniveau overee nkomend m et
de alge m een ecologische f u tletiel etl her teferemieniveau u:t.
Da M in pdst oo k hee l goed het beleid dat in Duitsland wo rdt
gev0erd om de Roè t- zoveel m0gelijk tt'atg re begeleiden naar·
een nlt'er natuurliJk syst eem De Rner ts ove t· her grootste dt>t'l
v.-ln het wrloop rus'-:!' de Stlt\Nillet·en in de Eifel en d e grens biJ
V!c,drLll) !'.e tlOrmali<.:, rd e!l vCis tselegd m et oeve t·verdedigende
stLl t-hll't'!l ltl lqCJc; " in Ofltit-.KI H van het Sraarl iches Umweltamt A,1cht> n et>n platl afger,,nd om in de loop vCin de komende
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decen ni a de Roer m eer kansen re bieden (het Gewässeraue nprogramt n NRW-Ru r; Ent\.Vicklu ngs kon zepr) Men is op diverse
plaatsen al druk aan het w er·k en de eerste t·esu ltaten zUn o.a. re
zien b iJ ILil ich. waar oevervet·dedigingen ?ijn verwij derd . er weer
eila nden tn de bedding onhLl dtl en d e oevers wer'r een ge\'at·ieerde begweiing w r wnen De f usi e van 24 vv~rersch app e n in
lier stroomgebied van de f\.1er tor h-:t in Aken gevesr,sde
VVässerverba nd Eifei- Rur (begonne n in ~ CJ92) en de ro enenwnde samenwe rkin g t usst'n Du,;se en Nec1e t·lahdse wate rbeheerders b ieden een L/itstt•kendè uitgangspositi e voor het versn eld
voort zen en van de?è wel"i<Zaamh eden in het kéidet· van de bi nnen kon van kra ch t wordende ElJ-I<a j erri chtliJn Wa t er. De
intematitlna le st roo m gebiedshe naderit'g van de wa t et·sysrelllen votï1l t hiet·b ri het leidend rhe tll ä. De watet-beheerders ?i_in
et· k la~r 1'001Waterkunstenaar
Het Zuiveringschap drJagt als wa rer kun -;tena;H ook ku nst met
t'èn grote I< een INdtîll han we Ro nd her kantoorgebo uw aan
dè Marid The resia l,un. ädtl\'anke lijk w as dt> ingang gelegen aàn
d e l<apelil<lll \arssfl-aJt. treft U ee n aatltal voorbeelden aan
,-<~n de heeldhouvver DiLk R.ovn~ an s uit Mechelen Hij voorzag
ook dè OLlrSil;onkr' !llk :r ·.~mg va n hrn t11en waterorga nisml'n
Voor de nieuwho uw d ié· ·.-wrd !lttgevoerci in staal en gids he~:ft
SJrd Stoftele n een :L'tllt!t'in staa l en polycarbonaat ont\.Vorpen
l: en van de we in ige fnntei twn in Roermond. die nog wer~1

ondanks de regelmatige beschadigingen en vervu ilin g met
,eh uimende middelen zorgt het Zuiveringschap ervoor dat deze
fontein van voorJaar tot herfst in werking blUft. Bij de rwzi
in Leeuwen treft U. hoogwatervrU. een levensgrote bronzen
'Pegasus' van Arthur Spranken aan; een beeld dat aan uw aand3Cht ontsnapt wanneer U nooit met de trein de spoorbrug pas-,. seert of een fietstochtje maakt door Leeuwen. om· meer menI
sen te laten genieten van al dit fraais worden deze kunstwerken
voortaan in stadscentra geplaatst.
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