Eendergelijk modelkaninteressant zijn
voorlanden inAfrika. Geprobeerd wordt
enkeleAfrikaanse landen eenpresentatiete
latengevenopdeconferentie inJohannesburgvolgendjaar.Hetmodelkanechterook
interessantzijn vootWest-Europese landen,
alseenreferentie vootdeuitkomstenvan
eigen modelberekeningen aanemissies,en
wellicht ookvoordeEuropeseUniealseen
snelleconttolevandeKRW-rapportages.

VERSLAG

IWA-confèrentiein
Japanover diffuse
bronnen
Deachtsteconferentie vandeIWAspecialist
groupdiffuse pollution,van25tot251oktoberin
Kyoto(Japan),handeldeovernutriëntenen
pesticiden indeland-enrijstbouw,stedelijke
ajwatering enwaterbeheer,modellen,meetmethoden,watersysteemmanagementenburgerparticipatie.Circa230deelnemersuit30landen
luisterdennaarde110presentatiesen/ojnamen
deelaantweeexcursiesenenkeleworkshops.
Onderstaand enkeleinteressanteaspectenvan
deconferentieHet meestcenttaleonderwerp wasde
nutriëntenbelasting uitdelandbouw ende
retentievijvers ofhelofytenfiltets omdestikstof-offosfaatconcentraties ofbeiden,en
somsookpesticiden,tereduceren,als Best
Management Practice(BMP). HoewelBMP
betrekkingheeft opdepraktijk vandeuitvoeringvanmaatregelen,ishetindeEngelstaligecultuurgebruikelijkomookovet
technische objecten zoalszuivering tesprekenalsBMP.Devraagofretentievijversof
helofytenfrlters werkelijk een duurzame
oplossingvotmen,komtdoorgaans nietaan
deorde,hoewelhetbeschouwd moetwordenalseenend-of-pipe oplossing.Veellandenzienerkennelijk heilinom dergelijke
BMP'sinterichtenalsbesteoplossingvoor
hetnutriëntenprobleem uitdelandbouw,
ondanksderuimteclaim dieetmeegemoeid
is,zelfs ineenland alsJapanwaaiiedere
vierkantemeter inde(schaarse)dalen kostbaaris.

Stedelijk gebied
Vijvers worden mondiaalgezienalseen
oplossingvoorhetverwijderen vanverontreinigingdiemeekomt mettegenwateren
vanwegenafspoelt, zoalsPAK'senzware
metalen.Vijvetprojecten worden daarom
vaakgekoppeld aaninitiatieven metendoor
burgersomwater meerzichtbaat ennatuurlijk indestedelijke omgevingintepassen.
Tegelijkertijd ontstaat hettoenemende besef
datdewaterbodems steedsverder opgeladen
wordenmetverontreiniging,watzowel
effect heeft ophetzichindevijvers ontwikkelendeecosysteemalsopdekwaliteitvan
hetslibzelf,datdaatdoor moeilijk afzetbaar
wordt.Hoeomtegaanmethetsanerenvan
dewaterbodem intelatietothetverstoren
daardoor vanhetecosysteem levert momenteeldenodigehoofdbrekens op.Meest
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Tijdens deconferentie isArnovanBreemen
vandeUnievanWaterschappengeïnstalleerdalssecretarisvandeIWAspecialist
groupdiffuse pollution,vooreenperiode
vandriejaar,opvoordrachtvandeNVA.De
NVAkreeghierbij zowelorganisatorischals
financieel steunvandeUnievanWaterschappen,DGwaterenRIZA.

opmerkelijke oplossinginCanada washet
verontteinigdeslibnetzolangmengenmet
schoonmateriaal totdat aandenotmenvoldaanwerd.

Voorafgaande aanhetcongres inKyoto
bestond degelegenheid eenexperimentin
Tokiotebezoeken,waarin effluent vande
rioolwaterzuivering gebruiktwordt vooreen
heelspecifiek doel:hetkoelenvanhetasfalt
indehetezomerperiode.Daartoewordthet
huishoudelijk afvalwater vanTokiozover
gezuiverd,datdebegeleidersvandeexcursie
hetzelfsdurfden tedrinken.Deuitlaatgassenovetheetsten echtetdegeut vanhet
watet.Eenbezoekaanéénvande rioolwatetzuiveringen vanTokioleertdatde afvalwarerzuiveringdaar alaardigrichtingdezuivetingengaat dieinNedetland gebruikt
worden voordebereidingvan drinkwatet,
metozonisatiealslaatstezuivetingstap,in
dehoopdathetoppetvlaktewater waarop
geloosdwordt(baaivanTokio)braikbaar
wordtalszwemwatet.Nietgeheelonverwachrdanookdardeproductievan effluent
met 2,5europerkubiekemeternetwat
duurder uitvalt dandeproductievandrinkwatermettweeeuroperkubieke meter.

Betrokkenheid burger
Mogelijk interessanter voorWest-Eutopeselanden warendeJapanse voorbeelden
vandegrotebetrokkenheid vanburgersbij
projecten omveronrreiniging vanhetmeer
Biwatetug tedringen.Waarschijnlijk als
gevolgvandeJapanseculruur enmetsubsidievanlokaleoverhedenbestaan verschillendeburgerinitiatieven omditmeer tetug
tebrengen inzijn oorspronkelijke staatmet
detoenbeterewaterkwaliteit.Deburgersdie
weontmoetten, waren allemaal vrijwilligers
enenormbetrokken bijhunomgeving.Dat
geldtnietalleenvoorhetmeer,datde
gtondstofvormtvoorhetdtinkwatetvan
circa 14miljoen gebtuikers,maarookvoor
initiatieven inwijken omrivierrjes envijvertjes teherstellenenpopulaties vuurvliegjes
enrivierkreeftjes terugtekrijgen.

Verenigde Staten
DeAmerikaanseenEuropesebenadering
vaneenduurzaambeheervanhetwatersysteemkentovereenkomstenenverschillen.
Eénvandemeestopmerkelijke zakenuitde
vootdrachtenuitdeVerenigdeStatenwashet
feitdatdaarnormoverschrijding éénmaalin
dedriejaar istoegestaan.DeAmerikanen
srellendekwersbaarheid vanhetwatersysteemcentraal.Opditmoment voldoetde
helft vanhetoppervlaktewatet nietaande
doelstellingen.DeAmetikanenzijn momenteelnaarstigopzoeknaarspecificaties vootde
inlichtingvanretentievijversendergelijke.
Dehuidigeinrichtingwotdtnogerggezien
alskunst,waarbij hetaldanniet functionerenvandevijversrerkafhangt vanhettoeval.

Europese Unie
Modellen
Eenflink aantalptesentatiesenposters
behandeldemodellering vanemissies.De
workshopvandePlymouth University ging
oveteenmondiaal model:RAPS,gerichtop
eeninschatting van(diffuse) emissiesop
basisvankengetallen,voorlandenof
sttoomgebiedenmetweinigmeetgegevens.

EenvergelijkendoverzichtvaneenaantalEU-landenlietziendatNederlandheter
tussenzesanderelandennietbestvanaf
brengt:maarliefst60procentsterkveranderdwater(regengemiddeld circa30procent)enslechtsvijfprocenrhaalbaredoelstellingen(tegengemiddeld 50procent)zet
Nedetlanderletterlijk enfiguurlijk gekleurd

openontloktenigverbaasdgezoemaande
overwegenddoorJapannersbezochte presentatie.Erisgeentijd voornuancering opde
schaalvandepresentatieendebeeldvorming
indewereldschrijdt voort.
Hetstroomgebied vandeDonau heeft
hetafgelopen decennium een ongeëvenaarde
verbetering voornitraat (eenkwart reductie)
enfosfaat (dehelft reductie) ondergaan, vrijwelgeheeltoeteschrijven aandeeconomischerecessie!

grondverwervingvooruitbreiding).Erontsponzicheendiscussieofde Kaderrichtlijn
WaterEuropaderuimte biedt om tussen
landenonderling tegaan handelen.Hetvermoeden reesdatdat niet hetgevalwas.
InJapanvormt fosfaat een aanzienlijk
probleem voordewaterkwaliteit.Maar
Japanhanteert danookeennorm van tien
microgram perliter,eenwaardewaaropde
Bodenseejaloers is.Indat perspectiefisde
gemiddeldeoverschrijding meteen factor2
ietsomvantedromen in Nederland.

Japan
Kyotoheeft gerenommeerde milieuconferenties opzijn naam staan.Misschienwas
hetdanookalleeneenkwestievantijd voordarJapanophet ideekwamomteonderzoekenofhandel indiffuse emissieseenoptieis
omhetrendement vandeaanpakvan diffusebronnen zohoogmogelijk te krijgen:
emissiehandel.Datontwikkeltzich momenteelvooralbij deafvalwaterzuivering: rwzi's
diecapaciteitoverhebben,verkopen dieaan
rwzi's met tekorten.Prettig neveneffect
vormtdekostenreductie voorTokiovancirca3t procent:van65 miljard US$ perjaar
naar45 miljard (inbelangrijke mateverklaarbaar metdeenorm hogekostenvoor
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JoostdeJong ontvangt
Amerikaanse onderscheiding

Tyfoons en aardbevingen
Vrijwelallerivieren enbeken in urbaan
Japansgebiedzijn voorzienvan betonnen
oeversenbodem enhetzelfdegeldtvooreen
aanzienlijk aantallandelijke rivierenen
beken.Eensnelleafvoer vanovertolligwater
lijkt hetwatermanagement inJapan nog
sterkteoverheersen.Geziendeenormehoeveelheid waterdiedemeerdan tien tyfoons
dieditjaarJapanaandeden meebracht,isdat
ookwelenigszinsvoorstelbaar. Voorafgaand
aandeconferentie woeddeindeJapanse
Alpenhetcentrum vantyfoon nummer23
metdaarbij eengestagezeerdichte regendie
elknoemenswaardigzicht ontnam.Dehoe-

rionaleactiviteiten vandeWEFhebbengeleverd.DeJongontvingdeonderscheiding tijdensWEFTEC2004,degrootste waterconferentieententoonstellingvandeVetenigde

veelheid neerslagkantijdens zo'n tyfoon
(tweetot driedagenlang)oplopen totde
helft vandejaarlijkse neerslagdieinNederlandvalt(duszo'n400mm).
Niettemin komtookinJapan langzamerhand hetbesefboven,datde betonnen
oeversbovenstrooms medebijdragen aande
problemen benedenstrooms.Schoorvoetend
komen herstelprojecten opgang,met meer
ruimtevoorderivier.Nietoptijd voor
tyfoon nummer 24dietijdens het congres
overtrok.Watheteffect vantyfoons opde
waterkwaliteit is,isnergensaandeorde
geweest.Gelukkigvielenbeidetyfoons niet
samenmetdeaardbevingmet eenkracht
van6.8opdeschaalvanRichterinNiigata,
zo'n500kmverderop.Metdekansopeen
vulkaanuitbarsting oftsunami's erbij blijft
Japanalmet aleenenerverend land.<f
DevolgendeconferentievanIWADiffusePollution
vindtplaatsvangtot12augustus2005injohannesburg. Desluitingstijdvoorhetindienenvande
samenvattingenvanbijdragenis/ebruari2005.
Arno van Breemen
(Unie van Waterschappen)

Staten,diebeginoktober inNewOrleans
plaatsvond.Hij isdetweedeNederlander die
dezeonderscheiding ontving;vijfjaar geledengingHein Ehrhardt hemvoor. *[

Joostdejongtijdenszijntoespraakbij'WEFTEC.

Oud-NVA-voorzitterJoostdejong, totvoorkort
ookvoorzittervanhetKNMI,ontvingkortgeledendeAmerikaanse'RichardS.Engelbrecht
International DevelopmentService'van de
WaterEnvironmentFederation(WEF).Hij
kreegdezeonderscheiding voorzijn werkbinnen
deWEF.
AlslidvanhetWEF-bestuur(1989-1995)
envoorzittet vandeNVAheeft DeJongzich
ingezetvooteenbetete relatietussenWEF
endeEuropeanWarerAssociation.Hijwas
behulpzaam bij detotstandkoming vaneen
Memorandum ofUnderstanding tussende
WEFendeEuropeanWaterPollutionControlAssociation.Bovendien washij betrokkenbij deorganisatievaneengezamenlijke
WEF/EWA-sessievoorWEFTEC2003.
DeEngelbrechtAward,genoemd naar
RichardS. Engelbrecht,voorzitter vande
WEFin 1977en 1978,wordruirgereikt aan
personendiebelangrijke bijdragen aande
bevorderingenverbereringvande internaH20
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