ECOLOGISCH HERSTEL R I J N H A N D I N HAND MET
HOOGWATERBESTRIJDING

Rijn:eenlintvan
biotopen
JAC VAN TUIJN

Opde12eRijnministersconjcrentic iseenplanaangenomenvoorhetbestrijdenvanhoogwater.
Hetplansluitnauwaanbijhetecologisch herstelvandeRijn.Dittotgrootgenoegenvan
drs.WJ.GoossenvanRijkswaterstaat. Als biolooghoopthijdatdeRijnsnelweeréén lang lint
wordtmetallerlei biotopen.Volgenshemgaat hetgoed methetherstelvandeRijn, maardeaanpak
vandediffuse bronnenstaat nogmaarindekinderschoenen.

Nogdriejaar endanmoetdezalm terug
zijn indeRijn. Devraagofwcdiedoelstelling halen,kanbioloogdrs.WJ.Goossen
vanRijkswaterstaat moeilijk beantwoorden.
"Jaennee",iszijn reactie.Ja,omdat ernual
uitgezettejonge zalm naardezee migreert
enalsvolwassen zalm terugkeert om te
paaien.Maardezalm kanalleen deeerste
700kilometer deRijn openalsbioloogziet
hij graagdatdezalminhethele stroomgebied terugkomt, wantjuist indezijriviertjes inhetbovenstroomsegebied
liggen debelangrijkste paaiplaatsen.
"Wczijn nognietzoverdatdezalminalle
uithoeken voorkomt. Ikdenk wel datwehet
volgend decennium echt kunnen gaan
spreken vandeterugkeer vandezalm.Ofwe

handgaan. Hetvasthouden vanwater
kaninveelgevallen samenvallen methet
inrichten vannatuurgebieden langsdeRijn.

Win-win situatie
Tervoorbereiding opdeministersconferentie heeft deIRCeenatlas gemaakt
van hetRijnstroomgebied. Op36kaartenis
tezien welkegebieden beschermd ofecologisch waardevolzijn, danweivoor natuurontwikkeling inaanmerking komen. "We
hebben daar transparantbladen overheen
gelegd endaarop degebieden aangegeven
dieinaanmerking komen voorhoogwaterberging.Danblijkt dathetvaakom dezelfde
gebieden gaat",alduseenenthousiaste
Goossen.

''AlswenietsdoendankomtdeRijnsteedshogerteliggenen
moetendedijkenweerhogerworden. Daarom willenwede
riviermeerruimtegeven."
daarbij hetniveau vanhonderdjaar geleden
halen,datweetikniet."Goossenissenior
beleidsmedewerker opdeafdeling internationaal watctbeleidenhijisnauw
betrokken geweest bijdet2e Rrjnministersconferentie dieonlangs inRotterdam plaatsvond.AlssecretatisvandeNederlandse
delegatievandeInternationale Rijncommissie(IRC)ishijgoed bekend methet
'Rijndossicr'. Ogenschijnlijk washet
Actieplan Hoogwater het belangrijkste
onderwerp opdeagenda vandeconferentie.
MaarGoossen onderstreept ookhetbelang
vandeintegratie van hoogwaterbesttijding
enhetecologisch herstel.Destudiesvande
IRCtonen duidelijk aandatbeidehand in
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"DeRijn isdeafgelopenjaren ineen
nauw keurslijfgestopt endeecologie heeft
daarvooreenflinke prijs moeten betalen.
Destroomsnelheid vanhetwater isbijna
overalgelijk endeorganismen kunnen zich
moeilijk handhaven, laatstaan verplaatsen.
Langzaam begint hetbesefdoor tedringen
datdeRijn eenlang lint iswaarlangsje
allerleiverschillende biotopen hebt.In die
biotopen levenallerleisoorten diezich langs
deRijn omhoogennaar beneden kunnen
verplaatsen. Hetgoedkoopste isderivier
weerzijn eigengangtelaten gaan. Dan
komt dievariëteitvanzelfterug.Maarer
zijn nogmeergebruiksfuncties endiewillen
weniet dwarsbomen.Rijkswaterstaat heeft

eenaantal scenario's doorgerekend waarbij
deuiterwaarden opeenmeer ecologische
wijzezijn ingericht enheeft daarbij gekeken
naar degevolgen voordescheepvaart, watethuishouding enhoogwater.MetderesultatenvandezeIntegtale Verkenning
Rijntakken (IVR)indehand isNederland
goed voorbereid omdekomendejaren
verder uitvoering tegevenaande in
Rotterdam gemaakte afspraken.
Zoalsdehoogwaters van1993 en1995
onsallieten zien kunnen weniet langer
afwachten. Daat komt bijdathetblijktdat
deuiterwaarden door sedimentafzetting
steeds hoger zijn komen teliggen,invergelijking methetachterland.Doordedijken
isdenatuurlijke sedimentatie inhetachterland verdwenen.Alsweniets doendankomt
derivier steeds hoger teliggenenmoetende
dijken weerhoger worden.Bovendien zijner
sterke aanwijzingen datmetklimaatverandering dekansophoogwater verder
toezalnemen.Daarom willen wederivier
meer ruimtegeven."Geen makkelijke
opgave verwacht Goossen:"Mogelijk zalop
eenaantal plaatsendewintetdijk teruggelegd moeten worden.Datzalniet zonder
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slagofstootgaan". Etisookeen andete
optie,namelijk het vetlagen vande uiterwaarden.Niet uniform dooroveraleenpaar
merciafrehalen,maardoor her volgen
vandeaanwezigereliè'fparronen. Volgens
Goossen wordt daar inNederland al hard
aangewerkrenzijn eralenigegoede
ervaringen meeopgedaan.Denaruur krijgt
veelmeerdynamiek enhet isgoedvoorde
hoogwaterbestrijding.

Politiek gebonden
Tijdens deRijnminisrersconferenrie is
doordeNederlandse delegariezwaar
gehamerd opdeintegratie van hoogwarerbestnjdingen naruurontwikkeling. "In het
buitenland ziewevaakdat detechnici aan
deganggaan met de hoogwaterbestnjding
rerwijl tegelijkertijd de biologen de natuurontwikkeling rer hand nemen. Wehebben
geprobeerd andere Rijnoeversraren ervanre
overtuigen dar beiden prima samengaan."
VolgensGoossen isnu eenbelangrijke eersre
stapgezet.DeIRCheefr deopdrachr
gekregen om uirvocringvandegeplande

exrreem hogewarersranden reverlagenror
30cm in 2005en70cmin 2020.Hierbij gaar
het vooralom maatregelen diegericht zijn
ophet vasthouden vanherwater inde
bovenloop en het verbreden vanderivierin
debenedenloop.Allelanden hebben zich
verplicht degeplande maatregelen tot2000
tezullen uitvoeren.Demaatregelen die
gepland sraanvoor2005en 2015zijn nog
indicatief Deroralekosten zijn geraamd op
40miljard gulden waarvan het overgrore
deel voorrekening komr vanNederland en

"WijvindenhetnietvanzelfsprekenddatNederlanddekosten
voordewaterbodemsanering indeRijndeltaalleenbetaalten
wekijkennaardemogelijkheidomerinternationaleprojecten
metinternationalefinancieringvantemaken."
ecologischeen hoogwarerbestrijdingsmaarregelen verder tecoördineren. "Alle landen
zijn nu gebonden aandeuirvoering", aldus
Goossen."Het isgeenverdragdar bijde
rechter kan worden afgedwongen, maarde
ministers hebben elkaarpolitiek gebonden
omdeplannen ookdaadwerkelijk regaan
uitvoeren."HerdoerGoossen zichtbaar goed
dat het Nederlandsegedachtegoed nu ookin
het buitenland wordrgedeeld."Erwordr nu
indeanderelanden hard gewerkr enals
iedereen zichhoudr aan hetgeen isvastgelegd,dan zalhet komende decennium
grote voortganggeboekt kunnen worden,"
zoverwachthij.

Duitsland.InNederland gaat relatiefveel
geld naar verhogingvande dijken.
InDuitsland gaat hetgeldopaan maatregelen voorhet vasthouden van water.
Vanzwareonderhandeling iser tijdens
deconferentie volgensGoossengeen sprake
geweest."AlleRijnocversraten waren al
overruigd vanhet belangvan bescherming
regen hoogwarer. Nu alwordt ineen
specialeprojectgroep het hele actieplan
voorbereid. Het feir datNederland de
afgelopen driejaar alveelwerkverzet heefr,
wasvoordeoverigeRijnoeverstaten een
signaaldat wij het probleem heelserieus
nemen.Endar isbij internarionale onderhandelingen heel belangrijk."

Hoogwaterbestrijding
Hetnieuweonderwerp opdeagenda
washet Hoogwater Actieplan dardoorde
IRCisopgesteld. Her plan heefr rwee
belangrijke doelstellingen. Zomoet dekans
opmogelijke schadedekomendejaren
renminsregelijk blijven en moet het risico
in 2005met 10%en in 2020met 25%zijn
afgenomen. Dezedoelstellingzalvooral
worden bereikt met een bouwverbod inde
uiterwaarden. Verderisrot doelgesteld de

Nieuw Rijnactieplan
Opdeminisrersconferentie stond ookde
evaluatievanhetRijnactieprogramma(RAP)
opdeagenda.Dit programma, opgesteld na
deramp bij hetchemiebedrijf Sandoz, loopt
in 2000afennu alzijn demeestedoelstellingen grorendeelsgerealiseerd.Vande
47sroffen waarvoordeIRCdoelstellingen
vastgelegd heeft, leveren mernamePCB's,
kwik, cadmium, koper,zink, lindaan,HCB

en ammonium nogechte problemenop.
Dezestoffen zijn met nameafkomstig uit
diffuse bronnen.Goossenplaarsr weleen
kanrrekening bij desroffenlijsr vandeIRC,
wanr uit onderzoek blijkt dateen aanzienlijk deelvan deovergebleven giftigheid
van het Rijnwater nietverklaard kan
worden uit degemeten stoffen. Deverdere
reductievandestoffen zaleen belangrijk
onderdeel vormen van her nieuwe werkprogramma dargaargelden voordeperiode
na 2000. Tijdens deconferenrie isoverde
opzervandit nieuwe programma
gesproken.
Verdereverbetering vande warerkwalireirzalmer nameafhangen van het
succesvandebestrijding van diffuse
bronnen. Ditdienrdekomendejaren
binnen deIRCprioriteit tekrijgen. "Van
oudsher heefr Nederland binnen de IRCde
rolvanaanjager. Wijkrijgen immers alle
vervuiling ons land binnen. In hergevalvan
diffuse bronnen pasr onsechter enige terughoudendheid, aangezien wijzelfookde
nodige problemen hebben merdesanering
vandezebronnen." DeIRCisopdit moment
welbezigmet eengroorschalige inventarisarievandiffuse bronnen.Opbasisdaarvan
kunnen gezamenlijke vervolgsrappen vastgesteld worden.
Opvallend wasdat minister Jorrirsma
rijdens deconferenrie voorhereerstde
financiering vandesanering vande waterbodems indeRijndelra internarionaal aangekaart heefr. "Wij hebben dar nooir hoog
opdeinternarionale agenda gezeromdat we
ermeer baat bij hadden omeersr rezorgen
darergeennieuweverontreiniging meer
bij kwam,"zolicht Goossen toe."Maat nu
willen welangzaam aandacht gaan vragen
voordeenormesaneringskosten. Wijvinden
het niet vanzelfsprekend datNederland die
kosten alleen betaalt enwekijken naarde
mogelijkheid omerinternationale projecten
met internationale financiering van te
maken.Deminister heeft errijdens de
conferenrie duidelijk eenonderwerp van
gesprekvangemaakr."VolgensGoossen kan
Nederland tevreden zijn merde uirkomsr
vande 12eRijnministersconferentie.<f
H2O

51998

