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Zeeuwsestudentenin
Macedonië:ogen open,
neuzendicht
Intotaal27studentenenvierdocentenvandeopleidingAquatischeEcotechnologie(watermanagement)vandeHogeschoolZeelandhebben beginseptemberhunveldwerkweekbijderivierdeDragor
inhetzuidenvanMacedoniëdoorgebracht.ZijwarendaaropuitnodigingvandegemeenteBistrica
(bijBitola,dederdestadvanMacedonië),deplaatselijkewaterbeheerder,deuniversiteitvanOhrid
enhetecologischinstituutMolika.Ondergrotebelangstellingvanvertegenwoordigersvanhet
bedrijfsleven, deoverheidendeMacedonischetelevisiewerden terplekkederesultatengepresenteerd
vandiversemetingenvandewaterkwaliteit.
Macedonië,eenvoormaligedeelrepubliekvanhettoenmaligJoegoslavië,issinds
1991 onafhankelijk. HetlandisinvergelijkingmetNederland relatiefdun bevolkt;het
heeft tweemiljoen inwoners.Deeconomischesituatieisaanzienlijk verslechterd sinds
deoorloginhetnaburige Kosovo.Hertoerismezakteinenveelbuitenlandse investeerderstrokkenzichterug.Macedoniëheeft een
werkloosheidpercentage vanmeerdan35
procentvandeberoepsbevolkingenhet
modaalinkomen ligtop 130europermaand.
Daarnaast kampt hetlandmetenorme
milieu-enwaterkwaliteitsproblemen.De
waterkwaliteit isdoordeongezuiverde
lozingenvanhuishoudensenindustrievaak
heelslechtenzuiveringsinstallaties zijner
vrijwel niet.
InhetzuidenvanMacedonië,optien
kilometervandeGrieksegrens,isdesituatie
nietveelanders.Inhetgebied(metname
rond destadBitola)lozenhuishoudensen
verschillende fabrieken (producenten van
suiker,papier,textiel,gistenbier)hunafvalproducten inhetwaterenditlevertproblemenmetdewaterkwaliteit inderivierde
Dragorop.Benedenstrooms laatdieinvloed
zichookgelden,wantdevervuildeDragor
stroomt indeCrnarivier,dieopzijn beurt
indeVardarrivierenuiteindelijk inhet
noorden vanGriekenland mdeEgeïscheZee
uitmondt. In 1996heeft deWereldbank een
studie uitgevoerd naar debouwvaneenzuiveringsinstallatie bijdestad Bitola.Door
allerleifinanciële enpolitiekeoorzaken isde
bouwvandezuiveringsinstallatie nogniet
terhandgenomen.Omdeernst vandesitu54
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atieonderdeaandacht tekunnen brengen
hebben plaatselijke instanties Hogeschool
Zeeland benaderd om,achtjaar nahetverschijnen vanherWereldbankrapport,met
metingen encijfers devervuilinginhet
stroomgebied vandeDragorinkaartte
brengen.

Veldonderzoek
Derdejaars studentenAquatischeEcotechnologiehebben derelevante hydrologische,chemischeenbiologischeparametets
vanhetwater ronddestad Bitola bepaald.
Daarnaast ishetstroomgebied inkaart

BemonsteringvandesterkvervuildeDrcujor.

gebrachtenzijn intetviewsgehoudenmet
vertegenwoordigers vande belangrijkste
lozersvanafvalwater. Op30locatiesis
bemonsterd, vaakboven-enbenedenstrooms vaneenlozingspunt.Andere monsterpunten werden alsreferentie gebruikt.
DeernstvandesituatieinMacedonië
heeft opiedereen diepeindruk gemaakt.
VoordatderivierdeDragordestadBitola
instroomt, isheteenheldereriviermeteen
goedewaterkwalireit endedaarbij behorendevis.Wanneerderivierdestadmet90.000
inwoners weeruitstroomt, isderivierzo
stetkverontreinigd merongezuiverd rioolwaterenwaterdatvanuit de fabrieken
komt,datervrijwelgeenzuurstofmeerin
zir.GemetenCOD-waarden liggen50maal
hogerdandeeffluentnorm inNederland.
Deconcentratiesnutriënten enzware
metalen lagenookveelhogerdan roegestaan
volgensdenormenvande Kaderrichtlijn
Water.Degemeten koperconcenrraties waren
bijvoorbeeld extreemhoog.Debiologische
waterkwaliteit,afgeleid vanwaterplantenen
macrofauna, wasdanookzeersieche.
Tijdens demetingen aandittraject van
deriviermoesten destudenten regelmatig
hun neusdichthouden omdatdestankvan
derivierniet teverdragen was."Westonden
tussenhetdrijvende fecaliën, wc-papieren
ander afval onzemetingen tedoen".De
stankoverlast heeft ooktotgevolgdatlangs
hetriviertraject heledorpen verlaten zijn.
Onvergetelijk wasverderdegrote
belangstellingdievanuitallerlei instanties

uit Macedoniëvoorhetproject bestond.
Tientallen mensen vanverschillende universiteiten,overheid(milieu-inspectie,gemeente)envrijwilligersorganisaties warenbij dit
veldwerkproject betrokken enhebbende
studenten begeleidenbezochtopdeveldwerklocatiesenophetmobieleveldlab.Ook
denationale tv-zender besteeddeveelaandachtaandit project:drie verschillende
reportages warendieweektezien.
Sluitstuk vandeveldweekvormdede
presentatievande(voorlopige) resultaten
vanhetonderzoek.Onderbelangstelling van
30betrokkenen (inclusiefdetelevisie)presenteerden destudenten degemeten concentraties aanchemischestoffen opverschillendeplaatsen inderivierdeDragor.
Daarnaast werd ingegaan opdeoorzaken en
deconsequenties vandie verontreinigingen
voordebiologischewaterkwaliteit.Vooreen
iederindezaalwerddeernstvandesituatie
duidelijk.Aandeanderekanthebbendestudentenookgewezenophet aanwezige
potentieel inhetstroomgebied.Zozijnde
loopenoeversvanDragorenCrnarivier nog
nagenoeg natuurlijk.

Bewustwording bij studenten
DeopleidingAquatische Ecotechnologie
aandeHogeschoolZeeland leidtwaterbeheerders vandenabije toekomst op.De
opleidingisuniekindezindat hetdeenige
HBO-opleidingiswaar vierjaar langintegraalwaterbeheer centraal staat. Daarbij
speelt kennisover watersystemen,deproblemenbijgebruik enmogelijke oplossingen
eenbelangrijke rol.
Develdweek inMacedoniëwaseenunie-

Afvalopdeoevervanderivier.

DestudentenenstafvandeHogeschoolZeelandenenkelevertegenwoordigersvaninstantiesuitMacedonië.

kegelegenheid voordestudenten omaan
denlijve teondervinden (zien,voelen, horen
enruiken) hoedesituatie inander landverschilt metdieinNederland.Denonchalante
wijze waarop inMacedoniëoverhetalgemeen metafval enafvalwater wordtomgegaanwasconfronterend voordestudenten.
Bijhenontstond tijdens develdweek het
besefdat oplossingen voor waterproblemen
meer facetten danalleen techniek behelzen.
Voordebouwenonderhoud vaneenwaterzuiveringsinstallatie isinMacedoniëniet
voldoendegeldbeschikbaar. Hetsluiten van
vervuilende fabrieken zoubetekenen dat
honderden mensenopsrraarkomen te
staan,ineenlandmeteenhoogwerkeloosheidpercentage datgeen werkeloosheidsuitkeringkent.
Sociale,economischeenpolitiekedimensiesblijken minstens evenbelangrijk tezijn
alsdeTechnischeaspectenbijhet waterbe-

heer.Dehorizonvandestudenten waterbeheer ismetdeervaringenuitdeveldweek
kortomaanzienlijk verbreedendezetoekomstigewaterbeheerders kunnen deNederlandsesituatie met betrekkingtot waterbeheer in
eenanderenbrederperspectiefzien.

Vervolgprojecten
Deonderzoeksresultaten zijn doorde
studentenAquatischeEcotechnologie ineen
rapport verwerkt,dat ooknaar deverschillendeinstanties inMacedoniëisgezonden.
Ditrapportzalvoorhenalsbasisdienen
voordesubsidieaanvraagvooreenEuropees
project,omzoeenoplossingvoordeproblemendichterbij tebrengen.
Naastdereedsbestaande contactenhebbennaaraanleidingvandepubliciteit endit
rapport andereoverheidsinstanties en
NGO'sinMacedoniëcontact metdeopleidinginZeelandgezocht.Ookstudenten en
stafvandeHogeschool willendesamenwerkingcontinueren en uirbreiden.
Zoliggendeplannen klaarom volgend
jaar september eentweede veldwerkproject
teverrichten.Hetstudiegebied isdan het
meerbovenstroomsedeelvanderivier,waar
kleinedorpen ongezuiverd lozen.Bijdie
veldweekzullen ookstudenten vandeplaatselijke universiteit uitBitolaworden betrokken,zodatmeer uitwisseling vankennisen
ervaringplaatskanvinden.Daarnaast wordt
concreetgewerktaaneenmeer structurele
samenwerking tussen deHogeschoolZeeland endeinstanties inMacedoniëopbasis
vanwederzijds voordeel.Voordeuitvoering
vandezeplannen wordt nogextra financieringgezocht. %
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