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Waterschappen
klaarvoorde
Waterharmonica?
OmdebekendheidiuNederlandmetde'Waterharmonica'teverdrotenwerdennahetseminar
tijdensdeinternationalewetlandsconferentiein
Utrechtinjnli ditjaar (zieH,0 nr. 18]op11 en
ZSnovemberjl.workshops^ehoudenvoorde
waterschappen inrespectievelijkWaterparkDe
GrooteBeerzeinHapertenhetWaterschapshnis
vanRcggeenDinkelinAlmelo.
'Waterharmonica' iszevenjaar geleden
alswinnend conceptuit debusgekomen bij
eenprijsvraag tergelegenheid van het25jarigbestaan vanSTOWA. DeWaterharmonicaiseenschakelsysteem tussen deafvalwaterketen enhet oppervlaktewatersysteem.
Uitgangspunt ishetgebruik van technische
oplossingen innatuurlijke ptocessenen
natuurlijke oplossingen in technischeprocessenbinnen hetwaterbeheer.Dezeinvullingwordt beschreven metdeterm 'ecologicalengineeting',eencombinatievan
techniekennatuur metalsdoeldekwaliteit
vaneffluent enoppervlaktewater teverbetereneneengrotereduurzaamheid binnen
het waterbeheer natestreven.
Tijdens deworkshopszijn behalvede
funcrie vannazuiveringde nevenfuncties
benadrukt dieeconomischen sociaal/cultureelvanextrawaardekunnen zijn.De
bedoelingwasomwaterschappen temotiverenopeencreatievewijze natedenkenover
hettoepassenvandeWaterharmonica ende
daarmeesamengaande ecotechnologische
werkwijze vannazuiveringen hergebruik
van effluent.
Verschillendepresentaties werdengegevenwaarinvoorbeelden van toepassingvan
Waterharmonica uitNedetland enhet buitenland aanbod kwamen.Volgensdeorganisatieblijkt uit dievoorbeelden datdecombinatievantechniekennatuur bijdraagt aan
nutrië'ntenverwrjdeting, desinfecteert,
natuurontwikkeling ondetsteunt, integraal
waterbeheer stimuleert,overallkostenvoor
emissiereductieen waterkwaliteitsverbetering reduceert enbijdraagt aanhet bereiken
vandedoelenvandeKaderrichtlijn Water.
Het tweededagdeelbestond uit het
makenvaneenontwerp vooreen Waterharmonica-systeem uitgaande vaneenkansrijkecase.Vervolgenswerdviaeen stappenplan
eenhoofddoel (oplossenvaneenprobleemof

realiserenvaneenkans)geformuleerd dat
menzouwillenbereiken metdeWatetharmonica.Globaalwerdbepaald hoehetsysteemeruitzou moetenzien(sloten,moeras,
vijvers,vloeiveld)omdathoofddoel terealiseren.Aandehandvanditontwerp werden
mogelijke nevendoelen zoals waterberging,
biomassaproductie,landschappelijke inrichting,recreatieofnatuurontwikkeling en
daarmeeverbonden functies bepaald.Tevens
werdeenopsomminggemaakt vanbelangengroepen diebetrokken kunnen worden
bijderealisatievaneen Waterharmonicasysteem.

Conclusies
OmvoordeWaterharmonica eenbreder
draagvlaktecreëren,ishet noodzakelijk dat
tussen technologen enecologen wordt
samengewerkt. Deervaring vandedeelnemersvandeworkshopisdatdeklooftussen
dezetweewerkveldenvaaknogtegrootis.
Technologen zoudenzichindetail moeten
gaanrichtenopbiologischeprocessenen
dimensioneringvaneensysteem.Ecologen
zouden meteenholistische kijk desamenhangenverbanden binnen eentypeecosysteementevensderelevanteenergie-en
warerkringlopen naarvorenkunnen halen.
Ombestaande kennis toegankelijk te
maken,werdeenoptoepgedaaneen forum
opterichtenwaaralleexpertiseophet
gebied vandeWaterharmonica wordr
gebundeld,zodarwaterschappen daarmer
vragenterecht kunnen.Dezekennisophet
gebied vanontwerpen, beheeren onderhoud
betreft voornamelijk praktijkervaring,
voortkomend uitgerealiseerde projecren.
Ombesruren vandeNederlandse waterschappen teovertuigen van hetnut vande
Waterharmonica zoudemeerwaardevanhet
systeemmoetenwordenbenadrukt (de
mogelijkheid omverschillende functies te
combineren).Functiesalsbergingvan watet,
recreatie,natuurontwikkeling, educatie,biomassaproductie enhet instand houden van
eenoptimaal (grond)waterpeilzijnzowel
economisch alssociaal/cultureel vangroot
belang.
Bovendienzalmetdeinvoeringvande
Kaderrichtlijn Waterdebehoefte aandit
typesystemen,zowelvanuit zuiveringstechnischalsecologischoogpunt,inde toekomst
alleenmaartoenemen.Tenslottewerdhet
belangbenadrukt vanhetaangaanvan
samenwerkingsverbanden met verschillende
partijen,zoalsterreinbeherende instanties,
landbouworganisaties, provinciesenscholen.Eencoördinerende rollijkt weggelegd
voordeSTOWA,opdrachtgever vandit
inmiddels afgeronde project.C

Themanummers
i n 2005
In2005verschijnennaastdegebruikelijke
themanummersoverdrinkwater,afval-en
proceswaterenrioleringdrienummersmet
extraaandachtvooronderwerpendieinde
watersectorinNederlandspelen,namelijk
automatisering,personeelenopleidingenen
stedelijk waterbeheer.
Heteerstenummervan2005,datop
14januariuitkomt,isookheteerstethemanummer.Hetstaatvooreenbelangrijkdeel
inhettekenvanriolering.Vooruitlopend
opdeRIONED-dagbeginfebruaribesteedt
deredactieonderandereaandachtaande
verbrederioolheffing, hetafkoppelenvan
regenwater,maatregelentegenlokalewateroverlast,riooloverstortenendestandvan
zakenrondderioleringinhetbuitengebied.
Automatiseringstaatcentraalindeuitgavevan2.5februari.Ukunthiervoor
bijdragenaanleverentotri februari.Eventuelebijdragen voorde(semi-)wetenschappelijkerubriekPlatformmoetenuiterlijkop
28januaribinnenzijn.
Drinkwaterkrijgtextraaandachtinhet
nummerdatop8apriluitkomt.Voorstellen
voortebehandelenonderwerpenzijnwelkomtot25maart.Platform-artikelen kunneningeleverdwordentotn maart.
HetthemanummeroverAfvalwaterverschijntvolgendjaarop3juni.Deuiterste
aanleverdatumvoorniet-wetenschappelijke
artikelenis20mei,voorderubriekPlatform
6mei.
Personeelenopleidingenkomtvolgend
jaarterugalsapartthemanummerenwelin
heteerstenummernadezomervakantie:
19augustus.Voorditnummergeldtdat
voorstellenvoorartikelenuiterlijkop5
augustusopderedactiebinnenmoetenzijn.
Hetthemanummeroverstedelijkwaterbeheerverschijntop30september.Ook
hiervoorgeldtdatbijdragen uiterlijktwee
wekenvantevoteningeleverdmoetenworden:16september.ArtikelenvootPlatform
dienenvoor2septemberbinnentezijn.
Hetlaatstethemanummergaatover
proceswaterenkomtuitop25november.
Voorditnummergeldenalssluitingdata
respectievelijk 11novemberen28oktober
(Platform).
Voormeerinformatie:(010)4274t65.
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