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O P TWEE NA GROOTSTE ZOETWATERMEER I N CHINA VERVUILD

Nederlandhelptmet
opknappenvanTaiHu
meer
Sindshetnajaar van2000werktGrontmij insamenwerkingmethetChineseministerievanmilieu
(SEPAjeneengrootaantal lokaleChineseorganisatiesaanplannenomdewaterkwaliteitvanliet
TaiHu-meerteverbeteren.TaiHuvormtquagroottehetderdezoctwatermeerinChina.Alsonderdeelvanditprojectwerdonlangseentraining voorChinesewatermanagersuithetgebiedverzorgd.
Deorganisatie lag medeinhandenvanhetIHEinDelft, éénvandepartnersinhetproject,datuitgevoerdwordtinopdrachtvanhetNederlandseMinisterievanBuitenlandseZaken.
VanNederlandsezijde iseindvorigjaar
eenbezoekgebracht aanhetprojectgebied,
waarbij bekeken iswatinmiddels doorde
Chinezengedaan isaandeverbeteringvan
dewaterkwaliteit vanhetmeer.Door intensievelandbouw indeomgevingendoorde
industrialiseringvanderegio verslechterde
dewaterkwaliteit delaatstejaren aanzienlijk.Watbijdatbezoekopviel,wasdatveel
werkwordtverrichtdoordeChinezen, maar
datdeveleinstantiesonvoldoendevan
elkaar weten watzedoen.Hetmeestewerk
zoudaaromgaanzitten inhetlerenmet
elkaarsamentewerken.Deeerstehelftvan
ditjaarstondinhettekenvanhetverzamelenvangegevensoverdewaterkwaliteiten
hetvoorbereiden vaneen trainingvaneen
15-talChinesewaterbeheerders inNederland.
Dezettaining metalsthema integtaal
merenbeheer, liepdeelsparallelmeteen

EendrinkwaterinnamepuntinhetTaiHu-meer.
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bezoekvanvertegenwoordigers vanhetChineseministetievanmilieuenandere milieuambtenaren aanNederland afgelopenmei
enjuni. Hierbij werdheneenkijkje inde
keuken vanhetNederlandse waterbeheer
gegund middelseenaantalexcursiesen
werkbezoeken.
MetdevierweeksetraininginNederland
wildemendoormiddelvancollegesen
groepswerkdekennisvandeChinezenophet
gebiedvanintegraalmerenbeheer vergroten
endewatermanagers uitdeTaihu regioin
contactbtengen metdevetschillendeorganisaties.Eengtootaantalpartijen isbij het
management vanhetmeerbetrokken,maar
deonderlingecoördinatieistotnutoezoals
gezegdnognietoptimaal.
Begonnenwerdmeteenaantal inleidendecollegesovetvelschillende ondetwetpen,
zoalsaquatischeecosystemen, afvalwaterbe-

heerenwaterkwaliteitsmodellering. Inhet
beginvandecursusstartteookhetgroepswerk.'hetwasdebedoelingdatdecursisten,
aandehandvanTaiHualscasestudy,meer
inzicht kregenindeverschillendeaspecten
diebijhetbeheervaneengroot meer naar
vorenkomen.AangezienChinezenvaakechtespecialistenzijn,washetvoorheninhet
beginsomslastigomovetdegrenzenvan
hun eigenvakgebied heen tekijken.Nakortetijd pastemenzichechtergoedaanaan
deze,inhunogen,misschienwatvreemde
manier vanwerken.
Excursiesmaaktenintegraaldeeluitvan
hetprogramma.Indetweedecutsusweek
werdonderandereeendoorGrontmij ontworpenwaterzuiveringsinstallatie (ZwanenburgbijSchiphol]endeslibopslaginhet
Ketelmeet(IJsseloog)bezocht.Hierbij konop
illustratievewijzedelinkwordengelegdmet
deproblematiek inTaihu.Tweevandegrootsteproblemenvormennamelijk degebrekkigewatetzuiveringendevervuilingsgraadvan
hetaanwezigeslib.IndienmenheelTaiHu
zouwillenuitbaggeren,zoudenernieteen,
maarwel20depotsals'IJsseloog'nodigzijn.
Ditisnatuuflijk nietdebedoeling,maarhet
gafopeenaardigemanierhetschaalniveau
vandeproblematiekaan.Ophetsubprobleem
werdookingegaan tijdenseenbezoekaanhet
RIZA,waarlezingendoorRIZA-onderzoekers
werdenafgewisseld meteenpresentatievan
ChinesezijdeoverhetTaihu-gebied.
Dederdecursusweek bevatteeenvol
programma,vooralomdatindezeweekde
Chinesemilieuambtenaten arriveerden voor
hetwerkbezoek.Eenboottocht ophetVolkerak,methetonderzoeksschipArgusvan
Rijkswaterstaat, waarmoderne monitotingtechniekenwerdengedemonstreerd,eneen

DeChineseenNederlandsedeelnemersaaneenworkshopinChina.

EénvandeexcursiedoelenvandeChinesedelegatie tijdensdetraininginmeienjuni
vormdehetslibdcpotljsseloog.
bezoekaandeDeltawerken vulden deeerste
tweedagen.Laterindeweekwerdbij het
WaterwinningbedrijfBrabantseBiesbosch
dewerkingvandespaarbekkens inhet
nationaalparkuitgelegd,gecombineerd met
eenbezoekaanhetparkzelf DespaarbekkensindeBiesboschwerden metveelinteressebekekendoor cursisten uitdeomgevingvanWuxi,eenstad dieveelproblemen
heeft metdekwaliteit vanhaar drinkwater
(grotendeels afkomstig uitTaiHu).
Ookbezochtendemilieuambtenarenen
eenaantalcursistentweewaterschappen om
kennistemakenmetdezetypischNederlandsevormvanwaterbeheer. Gedurende
dezetijd (engedurendeeengrootdeelvande
laatsteweek)kregendecursisteneenpracticumwaterkwaliteitsmodelletingaangeboden,metbehulpvanhetprogramma Duflow.
Terugkijkend kanmenstellendataande
doelstellingen vandecursusisvoldaan.De
onderlingesamenwerking kwam,geholpen
door hetgroepswerk,goedopgang.Degezamenlijke busreizen hebben hier trouwens,
opinformele wijze,misschien nogwelmeer
aanbijgedragen. Zoweldecursistenalsde
organisatorenzijn naafloop vandecursus
meteentevredengevoelweeraandeslag
gegaan.

Komende maanden
Ditnajaar wordteenzogeheten'EngineeringReport'opgesteld metdaarinde
mogelijke technischeoplossingen voorde
waterkwaliteitsproblemen. Hierbijkan
gedachrwordenaanhetbouwenofaanpassenvanzuiveringsinstallaties,maarookhet
doorspoelenvanhetmeermetwaterdatuit
detelatiefschoneYangtzerivierafkomstig is.

DeChinesewaterbeheerdersbezochtenookdespaarbekkensindeBiesbosch.

methetIJssclmeer.RondTaiHuwonen
ongeveer35miljoen ChinezenindeprovinciesJiangsuenZhejiang,eengebieddat
ongeveerevengtootisalsNederland.Het
Taihu-basinisvoorChinaeeneconomisch
zeerbelangrijkgebieddatbijna 15procent
vanhetbrutonationaalproductvoorzijn
rekeningneemt.

met behulp vanhetprogrammaOOMAS.
Ditprogramma isontwikkeld doorhet
onderzoeksbureauAquaSense,datookinhet
project patticipeert.Voordebouwvanhet
modelzijn betrouwbare waterkwaliteitsgegevenseennoodzaak.Dezewotdenaangeleverddoordebetrokken lokaleorganisaties.
Alsnelbleekdat maat liefst vier organisaties
dewaterkwaliteit inTaiHumeten,zonder
dezeactiviteiten metelkaar tecoördineren.

Hetmeerkentverschillendefuncties:waterrerentie,irrigatie,scheepvaart,drinkwatervoorziening,visserij,recreatie.TaiHuisde
belangrijkstebronvandrinkwatervoorde
stedenWuxienSuzhou,enindirecrookvoor
Shanghai.Deafgelopen 20jaarheeftdelandbouwendeindustrieinhetgebiedeenenormeonrwikkelingdoorgemaakt.Metname
devisteeltinhetmeer(eenkwartvanChina'szoerwaterviskomruitTaiHu)zorgt
vooreengrotenutrié'ntenbelasting.Gecombineerdmetgebrekkige afvalwaterzuiveringenenvervuilendeindusrrieé'nveroorzaakt
diteenslechtewaterkwaliteit,dieonder
anderededrinkwaterproduktieenrecreatiemogelijkheden bedreigt.

Tijdens eenmissienaarhetgebied,die
komendemaandplaatsvindt,zullenzakenals
dezeuitgebreid tersprakekomen.Detotale
looptijd vanhetprojectbedraagrtweejaar,
maaralaanheteindvanditjaarwordende
eersteresultaten verwachtindevormvanhet
genoemde'EngineeringReport'.Volgendjaar
zalmetnamewordengewerktaanhetoptimaliserenvanhetwaterkwaliteitsmodel,
institutioneleontwikkelingenhet integreren
vanallebevindingen ineenconcreetplan.
TaiHu(letterlijk 'GrootMeer')ligt 150 kilometertenwestenvanShanghai,tenzuiden
vandeYangtzedelta,inhetoostenvanChina.Hetmeerismeteenoppervlaktevan
2.338km2optweenahetgrootstezoetwatermeervanChina,ingrootte vergelijkbaar

Voormeerinformatie:EnricoMoertsvanGrontmij
(030)6344700.AlgemeneinformatieoverhetTai
Hu-projectisooktevindenopwww.taihu.nl.f
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Ommogelijkeoplossingengoedtekunnen beoordelen,wordteen driedimensionaal
waterkwaliteitsmodel vanhetmeergemaakt
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