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Nederlandse bijdrage
aanherstel en
duurzaamgebruikvan
wetlands inVietnam
IndevootstelagunevanZuidoost-Azié'incentraalVietnam ligtdeOLaudelta.Eendeltamethoge
ecologischeensociaal-economischewaarden.Hierzalvoorheteersteenprojectuitgevoerdworden
dat,gerichtisophetherstelenduurzaam^cbruikvanwaardevollewetlands.Hetprojectkenmerkt
zichdoorzijn integraleenmultidisciplinaire aanpak,waarbijdeelnamevandeplaatselijkebevolkingensociaal-economischeontwikkelingeneenbelangrijkeplaatsinnemen.Bovendienisditeen
pilotproject binnenhetVietnam-NetherlandsIntegratedCoastalZoneManagement-pro^ramma,
datalsvoorbeeldkandienenvoordegehele lacune,maarookvooranderekustprojecteninVietnam.
BinnenhetCoastalCooperativeProgram,eensamenwerkingsverbandtussenhetNederlandse
MinisterievanVerkeerenWaterstaatenhetVietnameseMinistryo/NaturalResourcesand
Environment,wordtaanditambitieuzeproject handenenvoeten^even.
InhetcentralegedeeltevanVietnam ligt
deprovincieThuaThienHue.Dezekustprovinciekenmerktzichdooreensterkgevarieerdlandschap metinhetwesten,grenzendaanLaos,bergen totzo'n 2.000meter
hoogteen(slechts]enkeletientallen kilometersoostwaartshetlaaggelegen kustgebied,
waarvan hetgrootstedeelinbeslagwordt
genomen door hetTamGiang-Cau Hau
lagunecomplex.Ditgebied,metzo'n24.000
hectareaanwetlands,ligtparallelaande
kustmeteenlengtevan70kilometet enis
ééntottienkilometer breed.
Internationaal gezien isditdegrootste
lagunevanZuidoost-Aziëenéénvandeweinigekustgebieden met wetlands.Dewetlands worden bestuutd enbeheerd door vijf
districten,waarin totaalzo'n600.000mensen
levendiegrotendeels afhankelijk zijn vandit
lagunecomplex,met namewatbetreft rijstbouw,visserij,garnalenkwekerijenende
toeristenindusttie.

zondgebruikvannatuurlijke hulpbronnen
doormetnamedevisserij endegarnalenkweekéndeachteruitgang vandewaterkwaliteitdoorhet(deels) ongecontroleerde
gebruikvanherbiciden enpesticiden, lozing
vanafvalwater indelaguneenderivierenen
vervuilingdoorindustrieen scheepvaart.

Zonderduurzaam management zaldit uniekewetlandgebied inZuidoost-Azië indetoekomstwaarschijnlijk alleenmaararmoede,
economische enecologische achteruitgang
enuitputting vanzijn natuurlijke hulpbronnen tegemoetzien.
Metdezeproblematiek inhet achterhoofd isin2000eenbegingemaakt meteen
integraleaanpakvanhet kustmanagement
inVietnam,onderanderedoormiddelvan
eensamenwerkingsverband tussenVietnam
enNederland (Nedeco),het VietnamNetherlands Integrated CoastalZone
Management (VN-ICZM)-programma. Om
tebeginnen zijn driepilotprojectengeselecteerdin hetBaRiaVungTau-wetlandin het
zuiden vanVietnam,hetkustgebied bij
Nam Dinginhet noorden (inclusiefRamsarsite)enhetkustgebied indecentraalgelegen
provincieThuaThienHue.
In 2002isookhetCoastalCooperative
Program (CCP)vanstartgegaan:eensamenwerkingsverband tussen hetVietnamese
MinisteryofNaturalResourcesand
Environment (MoNRE)enhet Nederlandse
MinisterievanVerkeerenWaterstaat, met
alsdoelassistentieteverlenenbijdeduurzameontwikkeling vanVietnamese kustgebiedenentet (technische) ondersteuning
vanhetVN-ICZM-programma.Zowel
VN-ICZMalsCCPworden mede gefinancierddoor hetNederlandseMinisterie van
BuitenlandseZaken(DGIS).HetCoastal

Visserijindelagune..

Zuidwestelijk vanhet lagunecomplex,
opzevenkilometer afstand ligt Hue, hoofdstad vandeprovincie.Dezeculturele énculinairehoofdstad vanVietnamheeft300.000
inwonersenstaat inverbinding met het
lagunecomplex doordeSongHuongRiver
(Perfume River).Hetgebied wordt intoenemendematebedreigddooreensterke
bevolkingsgroei, natuurrampen (cyclonen
enoverstromingen),ovetexploitatieenongeH20
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CooperativeProgram wordtgetrokken door
hetRijksinstituut voorKustenZee/CZMCenterenwordtsinds 2003 ook bijgestaan
door hetRijksinstituut voorZoetwaterbeheerenAfvalwaterbehandeling. BinnenCCP
ligtvooralsnogdenadruk ophet pilotproject
inThuaThien Hue.Hierisin 2001,samen
metdeprovincialePeople'sComittee,districtleidersengemeenschappen, eenstrategieontwikkeld dievooralinhet teken staat
vaninstitutionele ontwikkeling, natuur- en
milieubescherming, rampenbestrijding en
eenduurzaam beheervande natuurlijke
hulpbronnen tenbehoevevandeeconomischeontwikkelingen indit kustgebied.
Inhetverleden ishetbelangvanhet
TamGiang-CauHau lagunecomplex reeds
erkenddoorverschillende organisaties.Eind
jarennegentigzijn ookpogingengedaan om
ditgebied alsRamsar-site aantewijzen. Het
bleekechtertemoeilijk omditinéénstapte
kunnen verwezenlijken. Daarom isin2002
eenverkenninggedaan naarde mogelijkheden voorhet herstelendebescherming
vandedelta vandeOLaurivier,éénvan vijf
rivierendieindelagune uitmondt.
DeOLaudelta behoort totdegebieden
met dehoogsteecologischeensociaal-economischewaarden indelagune.Metnamede
zeegrasvelden inhetopenwatergedeelte,
maarookdedeltainzijngeheel,vormen een
belangrijke habitat voorduizenden trekvogelsdiehierjaarlijks hun tussenstop houden.Dezeegrasveldenzijn bovendieneen
belangrijke broedkamer voorvissen,weekdierenengarnalen.Ookfunctioneren dedeltaenderivieralspaaiplaatsvoorvissen.
Dezezeegrasvelden,endegeheledelta,zijn
daarom nietalleenvangroot belangvoorde
gehelelagune,maar ookregionaal enzelfs
internationaal gezien.
Indedeltaliggen viereilandenmeteen
totaleoppervlakte vanzo'n 150hectare.Deze
eilanden wordengebruikt voorhet verbouwenvanrijst. Gedurende het regenseizoen,
vanseptember totdecember,zijn dezeeilandengeïnundeerd. Hierdoor kanmaaréén
keerperjaargeoogstworden,in tegenstellingtot hetomliggende vasteland waardit
tweekeetperjaar mogelijk is.Dedorpen die
rondomdedelta liggen,zijn voor85procent
afhankelijk vanlandbouw envoor 15procentvanvisvangst.Omhetverbouwenvan
rijst opdeeilanden mogelijk temakenisde
halfopen CuaLacdamgebouwd,ditom tijdenseenlagewaterafvoer inderivier het
indringen vanzoutwateruit delagune
tegen tegaan.Nietalleenhetverliesaanbiodiversiteit,maarookdeonstabiele dijken
rondomdeeilanden,hetmoeilijk tecontro38
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LokalerijstboerenindeOLaudelta.
lerenwaterpeilbinnen dedijken, derelatief
lagerijstproductie endure waterpompen
maakt rijstbouw indedelta eenmoeilijke en
weinigduurzame aangelegenheid.Bovendienmaakt deCuaLacdam,naasthetverlies
aanzoet-zoutgradiënten,destroomopwaartsemigratievanvissenin bepaalde
delenvanhetjaar moeilijk(buiten het
regenseizoen].Hierdoor kunnen (potentiële)
paaiplaatsen enbroedkamers,vooronder
anderebrakkeenmarinevissoorten,moeilijk bereiktworden.Hierdoorzalnietalleen
dekustvisserij zijn vangstenzien teruglopen,maarzalbovendienookmindervis
wordengevangen inderivierendedelta
zelf,omdatslechtseenaantal (rivier)vissoorrendezehabitats kan bereiken.
DeRuChamangrove,éénvandiepotentiëlebroedkamers indeOLaurivier, wordt
overigensweldoordelokalebevolkingin
standgehouden enzelfs aangeplant,met als
voornaamstedoelhetvoorkómenvanoverstromingen inhetachterland.Metditdoel
zijn verdersrroomopwaarts ookherbebossingsprojecten gestart.

Dewaterkwaliteit indegehelelagune,
inclusiefallerivierendiehierin uitmonden,
baarrernstigezorgen.Eenwarerkwaliteitdie
volgensEuropesemaatstaveneendikke
onvoldoendezoukrijgen.Zozijn nietalleen
gevaarlijk hogeconcentraties Coliform
gemeten,eenernstigebedreigingvoorzowel
devolksgezondheidalsvoordegarnalenkwekerijen, maarookbijvoorbeeld hogeBOD's
(BiologicalOxygenDemands).Oorzakenvan
dezeverslechterdewaterkwaliteitzijn het
(deels)ongecontroleerdegebruik vanherbicidenenpesticiden (indelandbouwéndegarnalenkwekerijen), lozingvanafvalwater in
openwaterenvervuilingdoorindustrieen
scheepvaarr.Bovenstaandefeiten wijzenop
hetbelangennoodzaakvandeontwikkeling
vaneenhersreienbeschermingsproject voor
deOLaudelta.
BovendienisdeOLaudeltaecologisch
ensociaal-economisch gezieneen belangrijk
gebied meteenaantalproblemen dat tevens
kenmerkend isvoorderestvandelagune.
Daaromzoueenduurzaamenintegraalplan
voorherstelenbescherming vandirgebied

alsvoorbeeld kunnen dienen voordegehele
lagune,maarookvoorandere kustprojecten
inViernam.Bovendienkanditalseeneerste
entevensessentiëlestapwordengezien richtingeentoekenningalsRamsar-site.
Metditdoelheeft hetRIZAinsamenwerkingmetdeVietnamezenmediovotig
jaareenprojectvoorstel gemaakt, vooreen
plantothersreienbeschermingvandeOLau
delra.ZoweldeprovincialePeople's Committeealsdedistrictenendegemeenschappen
hebbenzichgecommitteerd aanditvoorstel.
Hetprojectplan isafgelopen november
gepresenteerd opdeCoastalCooperativeProgram-conferentie inHanoi.Eénvande
belangrijkstemaatregelen ishetherstelvan
deeilandenindedeltadoorzeterugtegeven
aandenatuur, waardoor hetareaalaanzeegrasveldenzalroenemen.Ditwordtdekernzoneperiode 1genoemd.Laterzalookhet
gebied tenzuidenvandeCuaLacdambijde
kernzonewordengevoegd(kernzone periode
2).Detotalekernzonebesraatdanuitdevier
eilanden,heromringendewarerendelagunesvandegemeenschappen QuangThaien
DienHoa,meteentotaleoppervlaktevan400
hectare.Bovendien wordtomdekernzone
eenbufferzone ingesteld.Deze bufferzone
beslaar 1300hectareenvijfgemeenschappen
(binnendedistricten QuangDienenPhong
Dien).Voordekernzoneiseenaantalspecifiekedoelenopgesteld:hetherstel,de
beschetmingenontwikkelingvande
natuurlijk habitatsendebiodiversiteit,met
namegerichtoptrekvogels,debescherming
vanbroedkamers,paaiplaatsenennatuurlijkehulpbronnen (waaronder allefloraen fauna),hersrapvoorstapvetplaatsenvanvisserijenlandbouwactiviteiten vanuitde
kernzonenaarbuiten,hetprofderen vande
OLaudeltatenbehoevevanecotoerismeen
hetstabiliserenenversrerkenvandesociaaleconomischeomstandigheden vandelokale
bewoners.Integenstellingtotdekernzoneis
indebufferzone welmenselijke exploiratie
toegestaan,mits volgensderegelsmet
betrekkingtotintensiviteit, methodieken en
oogstperioden,maarhetisinde bufferzone
bijvoorbeeld strengverbodenomhabitatste
vernietigen,hetmilieutevervuilenenop
vogelstejagen.

Omditallesteverwezenlijkenzijn verschillendeactieptogramma's inhetleven
geroepen:
• eenbeschermingsprogramma, waaronderdebouwvanveldstations, communicatiemiddelenenkano'svoordeparkwachters,coördinatieen
(kennis)netwerken metbetrekkingtot
allebetrokken instantiesenactoren(ook
internationaal).
• eenecologisch herstelprogramma, waaronderhetherstelvande natuurlijke
habitats,hetreducerenvan menselijke
exploitatieindekernzone, onderzoek
naarenbeschermingvan aquatische
soortenenvogelsoortenenherbeplantingvanorigineelvoorkomende bomen.
• eenprogramma voorbewustwording,
onderwijs entrainingvanzowellokale
bewonersalsbestuurdersenspecialisten.
• eensociaal-economisch ontwikkelingsprogramma.Ditprogramma bestaatuit
verschillendeonderdelen, namelijk
oplossingen voordelandbouw, voorde
visserij,voordehydrologieenvoorde
ontwikkeling vanecotoerisme.Watde
hydrologiebetreft, komtet infrastructuur voorirrigatieinde bufferzone,
waardoorderijstbouw inde bufferzone
eencompensatie kanleverenvoorhet
verliesvanrijstveldenindekernzone.
• onderzoek naardeteeltvan nieuwe
gewassen (rijst, bonen,chili, fruitbomen)methogeproductiviteit eninsectenwerendecapaciteit,naar landbouwtechnieken enduurzaam herbiciden-en
pesricidengebruik.Inditprogrammazal
ookonderzoekwordenverricht naar
zourgradiënteninrelatietotdestromingvanhetwaterenhetwaterpeil,
vistrappenenwaterklokken bijdeCua
LacDamtenbehoevevanvismigratieen
eenbeheerssysteem voordedamzelf
• eenprogramma dattoezichtzal houden
ophetbereiken vandedoelenendeevaluatievandeactieprogramma's.De
implementatie vanditproject loopttot
2008. f
Patrick Huntjens en
GerdaLenselink (RIZA)

ACTUALITEIT

Kroonprins voorzitter
Adviescommissie
Water
KroonprinsWillem-Alexanderwordtvoorzitter
vandenieuweAdviescommissieWater.Deze
onafhankelijke adviescommissieadviseert
staatssecretarisMelanieSchultzvanHaegen
overdeuitvoeringvanhetNationaalBestuursakkoordWater.DeCommissieIntegraalWaterbeheerkomthiermeetevervallen.
DeAdviescommissieWatergaatadviseren overhetgehelewaterbeleid, inclusief
veiligheid.Ookgeeft zeadviezenoverdeuitvoerbaarheid vanhetbeleidende financiële
enmaatschappelijke consequenties daarvan.
Naast kroonprins Willem-Alexander
nemen indecommissiezitting mevrouw
M.deBoerendeherenE.Togtema,
F.Tielrooij,J.Jansen,T.Toonenen
P.Biesheuvel, f
ACTUALITEIT

Gegevensuitwisseling
ronddeMaas
HetMinisterievanVerkeerenWaterstaat^aat
samenmethetMinistèreWallondel'ÉquipementetdesTransportsenhetVlaamsedepartementLee/milieuenInfrastructuur^everts uitwisselenoverdewaterstanden, neerslag en
afvoerinhetstroomgebiedvandeMaas. Hiertoeiseenovereenkomst^esloten.
Deovereenkomst moetertoeleiden
datergoedeprocedures komen vooreen
continueenautomatische gegevensuitwisseling.Opdezewijze kandevoorspelling
vanmetnamehoogwaterstandeninhet
Maassttoomgebied beterentijdigplaatsvinden.
ZowelNederland alsVlaanderen dringenaljaren aanoptoeleveringvangegevens
uitWallonië.
VanuitNederland leverenhet Rijksinstituut voorIntegtaalZoetwaterbeheeren
Afvalwaterbehandeling (RLZA)enhetKNMI
respectievelijkgegevensoverdewatersrandenindeMaasengegevensoverde
neerslaghoeveelheden. <f
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