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Opexcursiein de
Blauwe Stad
Sindsbegin2004wordtirtdeomgeving van
Winschoten 1200halandbouwgebiedomgezet
toteenwoongebiedinclusiefeen meervanSoo
hugroot.Afgelopenmeiwerdeenbegin
gemaaktmethetvullenvanhetmeermet
oppervlaktewater uitdedirecteomgeving.
Gedurendedeplanvorming enrealisatievan het
gebiedspeeltwaterbeheer(kwantiteitenkwaliteit)eennadrukkelijke rol.De toekomstige
bewonersverwachteneenveiligmeermetschoon
enhelderwaterzonderovermatigealgenbloei.
Dit blijkt indepraktijk nieteenvoudig terealiseren,geziendehogevoedsclnjkdomvande
bodemendeaanwezigheid vanverschillende
bodemsoorten(veen,klei).WaterschapHunze
enAa'senProjectbureauBlauweStadverzorgdenop50juni eenexcursievoorecologen, planologenenanderegeïnteresseerdeuomdeinmiddelsopgedanekennisoverdetenemen
maatregelen tedelen.
Dehoofdreden omdeBlauweStadaante
leggenishetgevenvaneeneconomische
impuls aanhetoostenvanGroningen.Dein
totaal 1480woningen enhet meer moeten
eenregionaleuitstraling krijgen. DeProvincieGroningen isdaarom ookéénvande
belangrijkste financiers, naastgemeenten en
projectontwikkelaars. Eind 2006moet het
meergevuld zijn. Deeerstebewoners wordeneindditjaar verwacht.
Hetwaterschap heeft vanafhet begin in
2000gekozen vooreenadviesrolennietvoor
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eenrolalsofficiële projectpartner vanwege
derisico's,dieverdergaandande beheerstaken,aldusdistnetshoofd PietPenninga van
HunzeenAa's.Omdat hetwaterschap na
realisatiehet waterbeheer vanhetmeeren
omgevingoverneemt,denktzenu actief
mee.Het waterschap krijgt erinéénklap
eenmeer van800ha bijmeteengemiddelde
dieptevan 1,5meter.Het meergaateenrol
gaat spelenalswaterberging.In tijden van
hoogwater opdeboezem (Winschoterdiep)
kaneenwaterschijfvan50cmworden
geborgen(Hierover verschijnt nadevakantie
eenuitgebreider artikelindit tijdschrift,
red.).Het uiteindelijke doeliseen matig
voedselrijk, helderen waterplantenrijk
meer.Bijdeinrichting enhet beheer wordt
hiermeerekeninggehouden.Ookisaandachtvooremissiesvanongewenste stoffen
uit hetstedelijkgebied,waarbij wordt
gestreefd naar eenemissieloos systeem.
EcoloogMarcelKlingevan
Witteveen+Bos,adviseurbij het project, legdeuitdat bij heteersteontwerp vande
inrichting vandeBlauweStad twijfels
bestonden overdetebereiken waterkwaliteit,met nameoverhetstreven naarde
basiskwaliteit (MTR)vanhet oppervlaktewater,deaanwezigheid vaneen voedselrijke
bouwvoorenderolvanwaterberging. Uiteindelijk is,medeuit ervaringen met andere
ondiepemeren,gekozen vooreen fosfaatbelastingvan0,8 tot 1,2mg/m z perdag.Daarbovenisdekansgroteropeen troebelen
dooralgengedomineerd watersysteem.De
kririschefosfaatbelasting isalsuitgangspuntgebruikt bij deverdere berekeningen
enonderzoeken.
Ominzicht tekrijgen indewaterkwali-

teitsrisico's isdefosfaatbelasting vanhettoekomstigemeermodelmatigonderzocht en
zijn veld-enlaboratoriumproeven uitgevoerdnaardeinterne(bouwvoor,waterbodem)enexterne(waterinlaat) fosfaatbelasting.Hieruit blijkt datdeinterne
fosfaatbelasting vanuitdebouwvoorvoor
groterisico'szorgt.Doorzoweldirecrechemischenaleveringnaarhet bovenstaande
wateralsindirectenaleveringviabiologische
productie komt fosfaat inhet watersysteem
terecht.Omdewaterkwalteitsrisico'ste
minimaliseren isvervolgens hetovergrote
deelvandebouwvooromgeploegd(diepploegen).Hierdoorisdebodemalshetware
omgedraaid enligternu eenrelatiefvoedselarmezandlaagaanhetoppervlak.Dit betreft
circa70procentvanhetmeeroppervlak.De
overige30procent bestaatuitveen,kleien
diversemengvormen daarvan.Denalevering
vanfosfaat uitdebodem isdoor hetdiepploegenmeteenfactor 6tot 15verkleind.
Uitdestofbalans blijktookdat het water
uitdeomgevingtevoedselrijk isom het
meermeetevullen.Dit isookhetgevalvoor
deroekomstige waterinlaatgedurende droge
perioden.Omderisico'svandezeexterne
bron teminimaliseren heeft het projectbureaueendefosfateringinstallatie laten bouwen.Alhetwaterdatnu inhetmeer
stroomt, wordtgedefosfareerd toteenniveau
van0,1 mg/l.Deinstallatiegaatdeeerste
jaren naderealisatievanhet meer eventueel
inlaatwater defosfateren.
VolgensMarcelKlingegaanhernog
spannende tijden worden.Inprincipeisin
deBlauweStaderallesaangedaanomeenzo
goedmogelijke uitgangssituatie tecreëren.
Denatuur isechtergrilligenhetblijft moei-
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DeBlauweStad
lijkomexactdeverdere waterkwaliteitsontwikkelinginteschatten.Alsmogelijke risico'sziethijdebergingsfunctie (veel fosfaat)
endeeventueleafbraak vanveen (fosfaatnaleveringj.

werdduidelijk dardeinbrengophetgebied
vanwaterkwaliteit vooralreactiefisgeweest.
Methetoogophetzichwijzigende waterbeheerligt hetvoordehanddat binnen vergelijkbare projecten dewaterkwaliteitsaspecten indetoekomst direcr worden

Hetkostenigejaren omeenecologisch
evenwicht inhetnieuwemeer tebereiken.
Doorregelmatigeenaantal verschillende
zaken teonderzoeken, isdeverwachringdat
inzicht ontstaat indewerkingvanhet
watersysreem enwelke sturingsvariabelen
bijgesteld moeten worden omdeecologische
doelstellingen tehalen,zo verduidelijkte
RobertBoonstra(warerkwaliteitsadviseur bij
Hunze enAa's)tenslottedemonitoring van
deBlauweStad.

meegenomen.

Discussie
Tijdensdedaaropvolgende discussie

Daarnaast benadrukten waterschap
HunzeenAa'senProjectbureau BlauweStad
dathetvangrootbelangisdetoekomstige
bewoners te(blijven) betrekken bij het
waterbeheer, omzebewust telaten worden
vanhetomringendewatersysteem ende
gevolgenvanhun gedragopdatwatersysteem.Voorlichtingoverher gezamenlijke
doel,eenleefbaar meer,endeeffecten daarop
dooremissies(auto'swassenopstraat en
onkruidbestrijding) kandaarbij eenhoop
begripkweken.

Tijdens deontwikkeling vanhetecosysteem(eenperiodevancircatienjaar)zalher
waterschap terughoudend omgaan met het
inzetten vanhetmeeralswaterbergingin
verband metdemogelijke risico'svoorde
warerkwaliteit.Tijdens deexcursiewerd het
ideegeopperd omonderzoek teverrichten
naardeeffecten vanwaterberging ophet
ecosysteem terplekkeenmanieren omdeze
teverminderen danweltecompenseren.«[
Evelien Gallego (planoloog en projectleider Blauwe Stad)
Herman Wanningen (aquatisch
ecoloog Hunze enAa's)
Foto's:Herman Wanningen
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