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Vragenbij export
Nederlandswaterbeheer
HetNederlandswaterbeheeruithetverleden,metdenadrukoptechnischemaatregelen, heeft uiteindelijktotgrotercrisico'sgeleid.Bovendienisnatuur,metname:deovergangennissenzoetenzout
water, onherstelbaarveranderd.Daarom rijstdevraag o/hetwelverantwoordisdeNederlandsekennisvanhetwaterbeheernaarhetbuitenland teexporteren.DatstellendeErasmusUniversiteitRotterdam,deUniversiteitvanNijmegenenhetWereldNatuurFondsinhetrapport'Veranderdedelta,
nieuweinzichten'.Ditrapport,datop16junigepresenteerd is,analyseerthetNederlandswaterbeheeruithetverleden,metnamedeDeltawerken.Deonderzoekerspleitenervooromindetoekomst
anderemaatregelen tenemendandergelijke technische hoogstandjes.
HetNederlandse waterbeheer vande
afgelopen duizendjaar heeft deNederlanderswereldfaam gebracht. Ingenieursbureau's brachten dekennis wereldwijdin
praktijk.Intussen krijgtNederland meteen
aantal nadelenvanhetgevoerdewaterbeheertemaken.Datdeeddevraagrijzenof
hetwelverantwoord isomdezebenadering
noglanger wereldwijd teexporteren.DaaromhebbendeErasmusUniversiteit ende
Radboud Universiteit inopdrachr vanhet
WereldNatuur Fondsdegeschiedenisvan
het menselijk ingrijpen inhetestuarium
geanalyseerd.Deskundigen van andere
wetenschappelijke instellingen envanRIKZ,
RIZAenRijkswaterstaat hebben ookaan
dezeanalyse bijgedragen.
Indeanalysewordende hydromorfologische,ecologischeensocio-economische
effecten vanhet'traditionele' waterbeheer
ophetestuarium vergeleken meteennieuwebenadering,dieveelmeergericht isopde
morfologische enecologischedynamiekvan
hetwatersysteeminhetestuarium.
DeDeltawerken vormenhethoogtepunt
vaneenlangetraditievanlandwinningen
strijd tegenhetwater.Bijna alhetlandin
hetestuarium isdoor mensenhanden
gemaakt.Gedurendeditproceswerdende
hydrodynamische krachten in vijfgrote
oost-west lopendezeearmen geconcentreerd.

Doordebedijking vanhetgrootstedeelvan
devroegereondiepezeekwamhetsedimentatieprocesindepolderstotstilstand.Door
decombinatie vaneenstijgende zeespiegel
eninklinkend land,vooralinveengebieden,
ligteengrootgedeeltevanNederland onder
dezeespiegel.
Hetgevoelvanveiligheiddatdijken
oproept,heeft geleidtotinvesteringenin
woningen enindustrieingebiedendie
natuurlijkerwijs onder waterzouden liggen.
Dekansopeenoverstroming iskleiner
geworden,maardegevolgenvaneenoverstromingzijn veelgrorergeworden.Alsrisicogedefinieerd wordtals waarschijnlijkheid
maaleffect, ishetrisicotoegenomen, aldus
deonderzoekers.
Zijstellendatdemenselijke reactiena
eenoverstroming wasommeerenhogere
dijken tebouwen.Dezeleidendanweertot
eengevoelvanverhoogdeveiligheid,dat
weerleidttothogereinvesteringen.Ookde
watersnoodramp van1953 leiddeniet toteen
evaluatievanhetgevoerdebeleid.Deovertuigingdattechniekaltijd instaatzou zijn
omdekrachtenvandezeetebeteugelen
bleefbestaan.Eeninscriptieinhetbetonvan
deOosterscheldedam getuigt hiervan:'Hier
gaanoverhettij,demaandewindenwij'.
Naderampin1953 werden tweemogelijkheden omdeveiligheid tevergroten
opgeworpen:hetversterkenvandebestaan-
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dezeedijken ofhetafsluiten vandezeearmen.Uiteindelijk werdgekozen voorhet
afsluiten vanviervandevijfzeearmen.Door
hetsluitenvandezeatmen kwameeneinde
aandenatuurlijke overgangen tussenzoet,
zoutenbrakwatet.Hettransport vansedimenten stopteook.Denatuurlijke habitats
verdwenen enwerden vervangen doordoor
mensenhanden gemaakte habitats.

Toekomst vastgelegd
Deonderzoekersconcluderendathet
ongedaan makenvandeafsluitingen niet
mogelijk is.Datzoueengrootverliesvan
investeringen betekenenenookallerlei
nieuwontstanegebruiksfuncties onmogelijk maken.Deconclusieisdatdergelijke
grote bouwwerken dewegnaarderoekomst
hebbenvastgelegd.Eenstijgend zeeniveau
zalertoeleidendatdedijken wordenverhoogd,watweertoteenhoger risicozalleiden.Eenongewenste situatievolgensde
opstellersvanhetrapport.Zijpleitenervoor
deoplossingen,zoalsdievoordeWesterscheldezijn gekozen,ookeldersroetepassen.Vlaamseingenieurs hebben langsde
rivierdeScheldegecontroleerde overstromingsgebieden aangelegd diedeveiligheid
verhogen.Demorfodynamische krachtenin
dezeearmzijn nogintact.Bovendien wordt
inBelgiënueendiscussiegevoerdom land
terug tegevenaanhetestuarium omde
krachtvandegetijden betertespreidenen
hetlanddoot sedimentatieaantelaten
groeien.

Terpen
Volgensdeopstellersvanhetrapport
kunnendergelijkeoplossingenmakkelijk op
lokaleschaaltoegepastwordenzonderverliesvanenormeinvesteringen.Ookmerver-

anderingen inagrarischgebruikenverstedelijking kanmakkelijk rekening worden
gehouden bij eennieuwbeheervaneenzeearm.
Deindustrie heeft deafgelopen 50jaaral
eenanderemanier vandenkengebruikt.De
havens vanRotterdam endecombinatievan
havens langsdeWesterschelde maken
gebruikvanterpen.Dedirecties vande[zware)industriedaarhebben hun dureinvesteringen beschermd doorzeop kunstmatige
heuvelstezettendiezelfsonder meestextremeomstandigheden gedurende enkele uren
eenpaar centimeter onder water liggen.In
diezelfde periodehebben stedenbouwkundigen huizen verbenedendezeespiegel
gebouwd.Volgensdeonderzoekers moet
nogeensgrondigoverhetgebruikvanterpenworden nagedacht.Erkaneen langetermijnstrategie uit voortvloeienvoorveilig
bouwen indelagedelenvanNederland en
Vlaanderen.

Aanbevelingen
Het rapport bevattot sloteenaantal
aanbevelingen.Zokunnen onaangeroerde
estuariaendelta's hetbest onaangeroerd
blijven, menendeonderzoekers.Alstoch
doormensen wordt ingegrepen,danviade
meestflexibelebenadering. Duurzaam
gebruikvanland enwaterkenmerktzich
dooraanpassingaannatuurlijke processen
ennietomgekeerd,stellendeauteurs.Als
binnen het natuurlijke systeem aanpassingenmoetenwordengedaan,moetendezebij
voorkeuromkeerbaar énlokaalzijn.Dat
betekentnietdattechnische maatregelen
taboezijn:deopstellersnoemen drijvende
steden alsvoorbeeld.
Verderwordtafgeraden omgroteinvesteringen tedoeninéénrichting:dezekunnenandersoortigemaatregelen indetoekomstblokketen.Een kosten-batenanalyse
moetnietalleendekostenomvatten, maar
ookde(natuurlijke) kwaliteitenflexibiliteit
vandeoplossing.Dewaatdenvan natuurlijkeprocessen kanniet ingeldwotdenuitgedrukt,maarmoerwelworden meegenomen
indebesluitvorming.Debasisvoorbesluitvorming moet liggen inbegripvan het
natuurlijk systeem enhetgebruik vandeze
kennis.
Delaatsteconcreteaanbevelingdiede
opstellersvanhettappottdoen,isdeoprichtingvaneenwereldwijd platform voorpolitici,industriëlenendeskundigenomhet
beheervanestuariaendelta tebestuderen,
kennisuit tewisselenennieuweideeënen
technieken teontwikkelen.Geziendestaat
vandienstvanNederland enVlaanderenop
hetgebied vandeexportvan waterkennis,
kunnen dezelanden hierbij het voortouw
nemen. *
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Discussie over
eliminatie pathogène
micro-organismen
door langzame
zandfiltratie
Beginditjaar kwamenongeveer35onderzoekers,procesvoerdersenmanagersvanDuinwaterbedrijfZuid-Holland, Waterleidingbedrijf
Amsterdam,PWNenHetWaterlaboratonum
naarpompstationKatwijkvooreenworkshop
overdeeliminatiecapaciteitvanlangzame
zandfiltratie voorpathogènemicro-organismen.
Tijdensdiebijeenkomstwerdendeonderzoeksresultatentoegelichtendedeelnemersuitgenodigdom(uutmening tegevenovernutentoepasbaarheidvandekennisendenoodzaakvan
vervolgonderzoekopditgebied.Inderubriek
Platform vanH 2 0nr.12enditnummerzijnde
resultaten telezen.
VoorDuinwatetbedtijfZuid-Holland en
WatetleidingbedrijfAmstetdam heeft het
onderzoekveelbruikbare kennis opgeleverd
diekanwordengebruiktbijhet uitvoeten
vaneenkwantitative microbiologische risicoanalyse,aldusYolandaDullemont.Ze
maakteinhaarpresentatieduidelijk watwel
enwatnognietduidelijk isendusvoorverderonderzoek inaanmerking komt.Belangrijkste onderwerpen voordit vervolgonderzoekzijndeeliminatiecapaciteit vande
filtetsbijWaterleidingbedrijf Amsterdam
voorCampylobacterenvandefiltets van
DuinwaterbedrijfZuid-Holland voorvirussen.Tevensbestaatdebehoefte omovereen

langereperiodemeteenlagebelastingop
pilotinstallatieschaal deverwijdering te
onderzoeken vanCryptosporidiumdoor filtets.
Deinvloedvaneenlagetemperatuut (belang
vootdelocatieWeesperkarspel),debeddikte,
de filttatiesnelheid endeherstelperiode na
verwijdering vandelaagvuilzijn procesfactoten dieeveneensnadetondetzocht zouden
moeten worden.

Discussie
Wistendeaanwezigen nu voldoende
overlangzamezandfilttatie ofzijnzij metde
ondetzoekers vanmeningdatnogeenaantal
vtagen beantwoord moetworden?Uitde
discussiebleekdatvootdeInspectievande
Volksgezondheid waarschijnlijk voldoende
kennisvoorhanden isomverantwoordeen
microbiologische risicoanalyseuit tekunnen voeren.Hetbeantwootden vandevervolgvragenzijn tendelebedoeldomgerezen
onzekerheden wegtenemen enomop
bedrijfsniveau mogelijke procesrisico's beter
tekunnen beheersen,ditlaatsteinhet kader
vandemeetpreventievebenadeting van
mictobiologische veiligheidmetbehulpvan
HACCP. Opdevraagofhet onderzoeksgeld
beter indieondetdelen vandedrinkwatervoorzieninggestopt kanwotdenwaarde
tisico's hogerzijn (bijvoorbeeld distributie)
dan inhetaanscherpen vandekennisover
langzamezandfiltratie, warendeaanwezigenvanmeningdatje hetenemoetdoenen
hetandetenietmoetlaten.GertjanMedema
vanKiwaWaterResearchlietwetendatop
hetgebiedvanrisico'sinhet distributienet
alkennisbeschikbaar is,bijvoorbeeld voor
dedistributienetten LarenenHuizen van
PWN.Derisico'sblijken meetevallen.•"
Wim Hijnen enAnne Hummelen
(KiwaWater Research)

Schematischevoorstellinglangzamezandjïltrane.
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