ACHTERGROND

H E T COSTULENI WETLANDPROJECT

Nederlandseinbreng
bijrivierherstelin
Roemenië
HetRijksinstituutvoorIntegraalZoetwaterbeheerenAfvalwaterbehandeling (RIZAJ,Waterschap
HunzeenAasenHetDrentseLandschapwerkenaanrivierherstelinRoemenië.Samenmetde
RoemeensewaterbeheerderApeleRomanezoekenzijnaarmogelijkheden voorecologischherstel. In
eenproejgebied doendepartijen momenteelervaringop.VertegenwoordigersvandeNederlandse
partijen doenverslagvaneenbijzonderprojectinhetnoordoostenvanRoemenie'.
Integraal waterbeheer isinNederland
gemeengoed geworden.Wevindenhetvanzelfsprekend datwaterbeheerders breed kijken.Zehebben aandacht voordekwaliteit
enkwantiteit vanhetwater,maarookvoor
oeversendewaterbodem.Zehouden rekeningmetdebehoeften vanlandbouw,stedenenindustrie,maar ookmetdievande
natuur enderecreant.Zedenken meeindiscussiesoverderuimtelijke ordeninginhun
beheersgebied.Dezebredetaakopvattingis
echterbuiten Nederland langnietoveral
vanzelfsprekend. Zohebben bijvoorbeeld in
Roemeniëwaterbeheerders nogmaar weinig
aandachtvoorzakenalsnatuur enruimtelijkeordening.Ookdaar isechterdewegnaar
verbredingingeslagen,mededoordecontacten metWest-Europa endewensomtoete
tredentotdeEuropeseUnie.
HetRIZAwerktsinds 1997samenmet
ApeleRomane:denationale Roemeense
waterbeheerder. Desamenwerking vindt
plaatsopdriererreinen: waterkwaliteit,
beveiliging tegenoverstromingenecologie.
Dat laatste terrein isnieuwvoorRoemenie,
inhetbijzonder voorderegionaledirectie
voorhetstroomgebied vanderivierdePrut,
gevestigdindestad Iasi.Indeeerstejarenis
vooralgeïnvesteerd in kennisontwikkeling.
Medewerkersvanderegionaledirectievolgdencursussenenlegdenwerkbezoeken afin
Nederland.Vervolgensisinbeeld gebracht
hoedemensheeft ingegrepeninhetstroomgebiedvandePrutentotwelkeeffecten dit
leiddeindenatuur. Langzamerhand groeide
zohetbewustzijn datdeingrepen inhet
watersysteem deveiligheid endewaterbeschikbaarheid weliswaar hebben vergroot,
maardatdenatuur daarvooreenhogeprijs
heeft moeten betalen.Denoodzaakvoor
32 | H 2 0

iz-2004

beschermingvanderesterende natuur
wordtonderschreven,maar ookhetbelang
omtewerken aanecologisch herstelwaar
datmogelijk is.

Parelketting
Overecologieisdeeerstejaren vande
samenwerking veelgepraat engeschreven,
zonderdatdaarvaninhetveld ietszichtbaar
werd.Onlangs isechtereenvisieontwikkeld
voorecologisch herstelinhetstroomgebied,
diedenaamparelketting kreeg.Hetuitgangspuntervanisdatgrootschalig herstel
vanhetriviersysteemniet haalbaar is.Apele
Romanezalzichdaarom richten ophetherstelvanwetlandsvanbeperkteomvang:lossepareltjes langshetsnoer vanderivier. De
visieisgoedontvangen endaarom iseen
startgemaakt meteeneersteproject.Hetis
eenpilotprcject:bedoeld omeen oppervlakte
natuur terealiseren,maarvooralookom
kennisenervaringoptebouwen.

GroeiendeaandachtbijRoemeensewaterbeheerders
voordenatuur.
project eensubsidietoegekenddoorhet
Nederlandse MinisterievanLNV.Metde
uitvoeringvanhetCostuleni wetlandproject
valtveelteleren:hetisnamelijkgeeneenvoudigproject.Teneerstemoet,opvrijwilligebasis,grond wordenaangekocht van ruim
400(!)particuliere eigenaren.Tentweedezal
eenafgesloten deelvandeJijia(een zijrivier
vandePrut)worden hersteld omweerwater
naarhetgebied tekrijgen.
Pasalsdezetweezakengerealiseerdzijn,
kanhetgebiedingerichtworden.Datbetekentgravenomdeouderiviermeanderste
herstellenenomopandereplaatsenopen
waterenmoerastecreëren.Alshetgebied
eenmaalisingericht,wordtApeleRomane
geconfronteerd methetprobleemdatin
noordoost-Roemenië(nog)geennatuurbeheerorganisatiesbestaan,diehetgebiedkunnenbeheren.EennieuweorganisatiezalmoetenwordengevormdofApeleRomanemoet
deverantwoordelijkheid zelfopzichnemen.

Het Costuleni wetlandproject
Het internationale projectteam heeft een
gebiedvan250hectaredrooggrasland bijhet
dorpjeCostulenigeselecteerddatkanveranderenineenwetland.Vorigjaar isaan het

InhetgebiedvanhettoekomstigeCostuleniWetlandszijn

Het project kentduseenhoop onzekerheden,diestapvoorstapmoeten worden
aangepakt.DekennisenervaringvanWaterschapHunzeenAa'senHerDrentseLand-

nogdichtgeslibtcoudemeandersvandejijiaaanwezig.

opschonen vanhetdichtgeslibte riviertje de
Jijiaenaanhetverwijderen van barrières
daarin.Dezezomerwordteen begin
gemaakt met het inrichtingsplan.
Ophoofdlijnen verlooprhetprojectvolgensplanning. In2006kandeeersrenieuwe
pareleenfeit zijn. Indatzelfdejaar verzorgendebetrokken partijen eenconferenrie in
Roemeniëoverdeervaringen methet rivierhersteltotdan toe.Dezebijeenkomst moet
ookdeaandacht voordebeschermingen het
herstelvandenattenatuur vergroten, bij
alledirecriesvanApeleRomane,maarook
bijderegionale autoriteiten.

.

Rivierherstel

DeoeversvanderivierdePrutzijnoverhetalgemeen
bebost.

Pompstationvoorini^atiewatervanuitderivierde
Prut.

schapophetgebied vanherstelvan watersystemen,het omgaan met veelverschillendepartijen inprojecten, deaankoopvan
grond endeorganisatie van natuurbeheer
komen inRoemenie'goedvanpas.

Verderzijn sindsvorigjaar allegrondeigenaren benaderd.Het resultaat isbemoedigend:deovergrotemeerderheid vanderuim
400eigenarenisbereidgrond teverkopenof
teruilen tegengrond buiten het projecrgebied.Slechtstwaalfeigenaren zijn echt tegen
hetproject Voordegrondruildieineen flink
aantalgevallen nodigis,heeft ApeleRomane
demedewerkingvandeplaatselijke autoriteiten.Hetprojectteam verkentde mogelijkhedenvoormaligeeigenaren engebruikers in
tezettenbij hettoekomstigebeheervanhet
gebied,omdaarmeeherdraagvlakvoorhet
projectverderteversterken.

De eerste stappen zijn gezet
ApeleRomane heeft, sindsdetoekenningvandesubsidieinjuni 2003,het project
voortvarend opgepakt.Eenadviescommissie
metdaarinplaatselijke enregionaleautoriteiten,overheidsorganisaties eneen aantal
particuliere organisaties isgeïnstalleerd.
Dezecommissiegeeft nietalleen inhoudelijkeadviezen,maar helpt ookbij het verkrijgenvandraagvlak.

Departijen kijken inmiddels albreder
dan alleende250hectarewetland vandeeerstenieuwe'parel'.HerstelvandePrut iseen
brugrever,maar ookindeJijia,het riviertje
waaraan het wetland ligt,isenormingegrepen.Het laatstedeelisvolledig afgesneden,
herdeeldaarop isrechtgetrokken, nogmeer
bovenstrooms isdeJijia bedijkr enalleenher
meest bovenstroomsedeelisnog natuurlijk.
Ookvoordelenvanditgebied bestaan echter
bedijkingsplannen. Deveiligheid isdooralle
ingrepen toegenomen endewareroverlast
afgenomen. Denegatievegevolgenvande
ingrepenzijn echterookgroot.Het grondwarerniveau issrerkgedaald,waardoor
gewassen verdrogen enputren steedsdieper
gemaakt moetenworden.Plaatselijk treedt
zelfsverziltingop.Boerenklagen bovendien
overgebrekaanwateromhetveetedrenken:derechrgerrokken rivierpasseertde
dorpjes vaakopgrore afsrand.

Intussen wordtookgewerktaan het

De Prut
DerivierdePrutis953 kmlangenontspringt in
debergenvanOekraïne.Na211 kmwordthet
eengrensrivier:eerstvormtdePrut35kmlang
degrensrussenRoemenieenOekraïne,vervolgensisderivier711 kmlangdegrenstussenRoemeniëenhaaroosterbuur Moldavië.DePrut
mondtuitindeDonau,vlakvoordeDonau-Delta.Hetstroomgebied vandePrutis27.500kmz
groot,waarvan 10.990km2inRoemeniëligt.DegemiddeldeafvoervandePrutbedraagt105
kubiekemeterperseconde,ruwwegdehelft vandeafvoer vandeMaas.Gemiddeldeensinde
100jaarkaneenafvoervan1040kubiekemeterpersecondeoptreden.DePrutisbedijkt.Het
natuurlijke afvoerpatroon issterkgewijzigd dooreengrootstuwmeerinderivierzelfengrote
aantallen kleinestuwmeertjes inzijrivierrjes.Desmallestrookbuitendijks gebiedvandePrut
inRoemeniëhoortbijhetgrensgebiedenisdaaromnietvrijtoegankelijk.Herisdaardooreen
gebiedwaarindenatuur nogvrijveelruimteheefr,zijhetdatdeoverstromingsfrequentie door
deinvloedvandestuwmerensterkisverlaagd.
Hetriviertje deJijiakomtdichtbijdestadIasiuirindePrut.DeJijiais222kmlangenhet
stroomgebiedis5536km2groot.Deafvoer bedraagtongeveereenvijfde vandeafvoervande
Prut.Ditbetekentdathetmeestaleenkleinstroompje is.Depiekafvoeren konden,voordatde
rivierbedijkt werd,echtervoorflinkeoverstromingenzorgen.

HetCostuleni wetlandproject wordt met
dezeproblemen geconfronteerd, evenalsmet
hetgegevendatdecapaciteir vanderioolwaterzuivering vandestadIasivolsrrektontoereikend is.OpinitiatiefvanHunzeenAa's
enHetDrentseLandschapmaaktApele
Romanenu een toekomstvisievoorhet
rivierrje.
Hetwetlandproject begint hiermeeop
verschillende terreinen vruchten aftewerpen.OokhetRoemeenseApeleRomaneisnu
opwegnaareenverbredetaakopvatting van
hetwaterbeheer.DeNederlandse partijen
lerendaarnaast veelvanhetwerken inandereomstandigheden danzegewendzijn.Ç
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