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Wetenschappelijke
kennisoverdeMaas
gebundeld
EnkeledagenvoordeondertekeningvanhetnieuweMaasverdrag,op3 december,vondinMaastrichtheteerstewetenschappelijke MaassymposiumplaatsonderauspiciënvandeInternationale
CommissievoordeBeschermingvandeMaas(ICBM).Doe!hiervanwashetuitwisselenvaninformatieoververschillendeaspectenvandeMaasenhaarstroomgebied,hetaangevenvanbestaande
hiatenindekennis,bekeudheidgevenaandewerkzaamhedenvandeICBMenbevorderingvande
samenwerking tussenwetenschappersenbeheerdersuitdelandenwaardoordeMaasstroomt. De
organisatielaginhandenvan RijkswaterstaatDirectieLimburginsamenwerking metRIZAende
ProvincieLimburgenbijgewoonddoor275mensen(11 uitFrankrijk,$8uitBelgië,21uitDuitsland
en155 uitNederland).HoeweldedeelnameuitFranknjkgerelateerd aanhetstroomgebiedoppcrvlak
zeerkleinwas,werddatgecompenseerddoorvee!presentatiesuitditland.
HetMaassymposiumwasingedeeldin
vierthema's:geomorfologie, hydrologie,
belastingeneneffecten ènecologie.Gekozen
wasvoorplenairesessiesomopdezemanier
bijdedeelnemersdekennisoveralledisciplinestebevorderen,watnoodzakelijk isom
integraal tekunnen werkenenhetbegrip
vooranderebelangen teversterken.Derode
draadvanhetsymposium bestond uithet
belichten vandewederzijdse afhankelijkhedentussenverschillendeaspecten.Degeomorfologischeopbouwvanhetstroomgebiedbeïnvloedt bijvoorbeeld het
waterhoudend vermogenenhetontstaan
vanhoogwaters,maarbepaaltook,samen
metdeinrichtingvandebedding,hetpeilbeheerendebelastingmetallerlei stoffen,
deecosystemen.Dezeopzetvergrootookhet
inzicht indeoorzaak-effect relaties.
Metdemetafoor vandeMaasalseen
'enfanr terrible'verwelkomdedegouverneur
vanLimburgmr.BaronvanVoorsttotVoorstdegasten."DeMaasiseenspelingvande
natuur, laatzichniet ineenkeurslijfdwingen,levert,netalseenkind,veelzorgenen
problemen op,issomszeersmerigenkrijgt
tochveelaandachtenliefde".

Geomorfologie
Despecifieke configuratie vandeMaas
enhaarstroomgebied wordtinFrankrijk
zoalsbekendgekenmerkt dooreenlanggerektensmalstroomgebied meteenkronkeligevallei,die'overgedimensioneerd' isvoor
dewatertoevoer.Degeulisweinigingesne-

deninhetwinterbed, watfrequente enlangdurigeoverstromingen bevordert.
IndeArdennen heeft deMaaseenvollediganderkarakter,metnamedoordezijrivierenmeteengrootverhang,dieovereen
ondoordringbaar substraat lopenendoorde
smallebeddingvandeMaasingegravenin
rotsformaties.Deingreepvandemens(vooraltussenNamenenLuik)ishierzeergroot:
deMaaswerdaangepast aande behoeften
vandescheepvaart enom bescherming
tegen overstromingen tebieden.Dezewerkzaamheden hebben ondermeergeleidtot
rechttrekking vanderivier.
Noemenswaardig zijn dekarstische
waterstromen veroorzaaktdoorhetdoorsnijden doordeMaasvanzachte kalkformatiesinhaar bovenloop.Zowordteenuitwisselingvanhetgrondwater tussende
verschillendestroomgebieden totstand
gebracht.Bijvoorbeeld derivierAroffe opde
rechteroever vandeMaasverdwijnt opeens
enkomtviadewatervoerende kalkformaties
inhetstroomgebied vandeMoezel terecht.
OokdeMaaszelfverdwijnt bovenstrooms
vanNeufchâteau:bijlaagwaterstaathet
rivierbedvolledigdroog;bijhogere afvoeren
zijn dekarstischewatervoerendelagenverzadigdenneemt deafstroming viahet
oppervlaktewater hetover.
Inhetstroomgebied vandeNiersin
Duitsland wordengrote hoeveelheden
grondwater weggepompt omdebruinkool-

mijnen droogtehouden.Erwordtnaar
gestreefd omhetwaterindenabijheid te
infiltreren omzodenegatieveeffecten van
hetpompen tecompenseren.Een uitgebreid
monitoringsysteem isopgezet.

Geomorfologische inspiratie voor
rivierbeheer
Menselijke activiteiten hebben hetfunctioneren vandeGeulonherkenbaar veranderd:dedalvlaktehoogdezichopendebeek
sneedzichin.Voordewarerafvoer betekende
dit,datdehoofdloop vandebeeksteeds
meeropeenafvoergoot ginglijken.Steeds
minder waterkonterechtindeoverstromingsvlakte,waarhetgeborgenenafgeremdkonwordenenzoeenbijdrage leveren
aanhetafvlakken vande hoogwatergolven.
Ecologischbetekendedat,datbebostebrede
beekdalenmettalrijke lopendaarinverdwenenendaarmeetalvanbiotopen.Eensoortgelijk procesvanvastleggenvandebeeken
versnellingvandeafvoer doetzichopzeer
veelzijrivieren vandeMaasvoor.Bovendien
zijn indebovenlopen vanbekengesitueerde
moerasgebieden,dienormaaleenvertragend
effect opdeafvoer hebben,bijna overalsterk
gedraineerd.Daarom ishertraject vande
GeultussenValkenburgenMeersengerenarureerd.HetWereldNatuur Fonds ondersreunrhetcombineren vanrenaturisatievan
bekenmethetleverenvaneenbijdrageaan
deoplossingvande hoogwaterproblemariek.
Doordegrondgebruikers een vergoeding
hiervoor tegeven,kanookeeneconomische
impulsgegevenwordenaandezegebieden.
SamenmeteenBelgische natuurorganisatie
wordtbinnenkort hiervoor eenaantalgebiedenaandeAmblève ingerichr.

Maatregelen tegen hoogwater
Dekeuzevandemaatregelen tegenoversrromingeninhetMaasstroomgebiedis
afhankelijk vantopografie, neerslagpatronen,warerhoudend vermogenvande
bodem,grondgebruik, maarook kwetsbaarheid(hoegroter deteverwachten schade,des
tehogerhetbeschermingsniveau) ende
heersendefilosofie.Demaatregelen kunnen
gedimensioneerd zijn opooitvoorgekomen
situatiesvanzeerextremeafvoeren ofuirgaanvaneen waarschijnlijkheidsberekening.
VoordeMaasinFrankrijk isdoordeEtablissement Publicd'Aménagement dela
MeuseetdesesAffluents (EPAMA)eenintegralestrategievoorgesreld,gerichtophet
terugdringen vandeoversrromingskans
voorhetheleMaasdaltothetniveauvan
1:100ennogverder voorde 15 meestkwetsi9

barelocaties,zonder hetcreërenvannegatieveeffecten stroomafwaarts. Deessentie hiervanvormenachtdwarsdammen inhetwinterbed,dielageengemiddeldeafvoeren niet
zouden beïnvloeden enpasbijhoge afvoeren
waterzouden opstuwen, waardoor eenverlagingvandewaterstanden benedenstrooms
(bijdekwetsbarelocaties)gerealiseerdzou
worden(toteenmeterdalingvooreenoverstromingvan 1:100).Alsaanvulling hierop
zijn lokaalbeschermende maatregelen
noodzakelijk, waarvansecundaire effecten
(lokalepeilverhogingen enversnellingvan
hoogwaters) wordengecompenseerd.De
piekafvoeren opdegrens merBelgiëzullen
wordengereduceerd.Degemiddeldejaarlijksekostenvandehoogwaterszoudenmet
circa40procentwordengereduceerd (=21
miljoen euro)doorwerkzaamheden diebij
eeneerstebenadering op80 miljoen euro
waren geraamd.
InWalloniëisveelaandachtgegevenaan
hetverdiepen vandeMaasenhetbeheervan
destuwen onderextremeafvoerregimes, alsmedeaanmaarregelen indezijrivieren ende
bouwvanweerradars.Hetbeschermingsniveauishier 1:100.VlaanderenenNederland
werken samenaandeGrensmaas,waar
maatregelen tegen overstroming worden
gecombineerd metnatuurontwikkeling.
VoorVlaanderen isdebeschermingvanhet
mijnverzakkingsgebied cruciaal,wanthet
overlopen ervanzoueenenormeschadeveroorzaken,waardoorgestreefd wordt naareen
beschermingsniveau van1:5000. InNederland bedraagt hetbeschermingsniveauaan
debedijkte Maas1:1250enaandeonbedijkte
Maasmoethetproject DeMaaswerkeneen

beschermingvan1:250achterdekadenbieden.Inhetproject Integrale Verkenningen
Maasworden mogelijkheden nagegaanom
dezebeschermingsniveaus ooktebehouden
bij toegenomen rivierafvoeren alsgevolgvan
klimaatverandering.Voornogextremere
situatiesworden noodoverloopgebieden
aangewezen.

Laagwaterproblematiek
Omdat deMaaseenregenrivier zonder
grotewatervoorraden is, heeft zijeengrillig
afvoerpatroon metzeerlageafvoeren naast
extreem hoge.InFrankrijk veroorzaken lage
afvoeren hoofdzakelijk kwaliteitsproblemen.
L'Agencedel'EauRhin-Meuseisbezigmet
hetbepalenvandekarakteristieke afvoeren
vandevoornaamste waterlopen.
InVlaanderen enNederland sraathet
peilvandeMaasgemiddeld ruim rwee
maanden perjaar telaagvoor bijvoorbeeld
descheepvaart.HetMaassafvoerverdrag uit
1995 tussenVlaanderen enNederland regelt
deverdelingvanhetMaaswater tussende
natuur opdeGrensmaas(momenteel wordt
onderzocht watdegroottevande minimale
gewensteafvoer hier is)ènhetgelijkeeconomischgebruik vanbeidelanden.Descheepvaart,metnameophetAlbertkanaal(verbinding tussenMaasenSchelde)enhet
Julianakanaal gebruikt veelwatervoorher
schutten.Indrogeperioden wordt bijsluizenwater teruggepompt, wordt gebruik
gemaaktvanspaarkommen ofvoorzieningenomhevelend teschutten enwordt
geschut alleen alservoldoendeschepeninde
kolken liggen.Anderegebruikers leggen
buffers aan,passenwaterzuinige technologieën toe,conserverenwater (landbouw),

DeGeul,éénvandezijrivierenvandeMaas,ingratemateverantwoordelijkvoorde(gezondheid'vanhetstroomgebied.Foto:W.Overman.
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benutten hetregenwater engaaninhet
algemeenzuiniger ommetwater.InNederland worden verschillende gebruikerscategorieëngekortvolgenseenverdringingsreeks.Ondanksde aanzienlijke
droogteschade,diegemiddeld elktweede
jaar optreedt, krijgt de laagwaterproblematiekweinigaandacht,omdat de afgelopen
decadesgeenacutedroogteszoalsin 1976
voorkwamen.Indetoekomst zaldetemperatuur vermoedelijk stijgen enzalhetinde
zomerminder regenen,watkanresulteren
inlangereperioden metnoglagere afvoeren
dan nu.Endatnaastdeverwachte stijging
vandevraagnaarwater metnamedoortoenamevandescheepvaartenoverschakeling
ophetgebruik vanoppervlakte-inplaats
van grondwater.
Demeestemaatregelen tegen droogte
zijn effectgericht. Hetzouwenselijkzijnom
teonderzoeken ofmaatregelen,zoalshet
herstellen vandesponswerkingvande
grond inhetstroomgebied,gerichtophet
vergroten vandeminimale afvoeren denkbaarzijn enwelkeeffecten zeopzowellage
alsgroteafvoeren zouden hebben.InWalloniëwordt onderzoekverricht naarde
afstemming tussen hetpeilbeheerenhet
beheervanwaterkrachtcentrales opdeWaalseMaasenSambre,omopdezemanierde
afvoerflucruaties, dieeennegatiefeffect hebbenophetwaterbeheer indrogeperioden,re
verminderen.

Waterkwaliteit
Ondanks hetcentraledoelvanhetMaasactieprogramma vanICBM(behoudenverbeteringvandekwaliteitvandeMaasmet
bijzondere aandacht voor fysisch-chemische
enecologischekwaliteit,dedrinkwatervoorzieningenhetoverigwatergebruik) staatde
Maasvoortdurend blootaan bedreigingen
doordirecteendiffuse emissiesvanverontreinigingen,afkomstig uithuishoudens,
industrie,scheepvaart,landbouw,gemeentelijke onkruidbestrijding en, hoofdzakelijk
inherverleden,mijnbouw. Nadat dekwaliteitvanhetMaaswaterindeeerstehelftvan
dejaren zeventigvandevorigeeeuween
dieptepunt beteikte,heeft een aanzienlijke
verbetering plaatsgevonden,vooraldoorde
aanlegvanzuiveringsinstallaties, verbeteringvanproductieprocessen, verminderen
vancalamiteuze lozingen, implementatie
vanmilieuwetten eninternationale afspraken,monitoringvaneffecten vanmaatregelenentoenamevanhet maatschappelijke
bewustzijn.Desondanks voldoethetwater
noglangnietaandegesteldenormen, bijvoorbeeldvoorzink,koper,fosfaat, stikstof
enPCB.
Bijorganische microverontreinigingen

gaathetomenkeletienduizenden ongewenste,niet-natuutlijke stoffen, waatvaner
dagelijks nieuwebijkomen. Hetbetreft grotendeelsvoordegezondheid schadelijke
stoffen, waarvaneenaanzienlijk deelonbekend is.Hetovetgrotedeelvanhetstroomgebied issterkverontreinigd metpathogène
micro-organismen enfecale verontreiniging.
Doordeonmogelijkheid deorganische
microverontreinigingen indezuiveringssystemen teverwijderen isdeschadeaande
gezondheid bepalend voorde prioritering
vanhetvoorkómenvande verontreiniging
vanhetwaterermee,wateen internationale
afstemming noodzakelijk maakt.
Desituatiemet betrekkingrotdevermesringwordtonderzocht opbasisvande
meetgegevens vanhethomogene meetnet
vandeICBM. Daaruit blijkt dat,debelang-

Kritiek opMaas-enSchelde-verdrag
Deondertekeningop 3 decembervandeinternationaleverdragenvoordebeschermingvande
MaasendeScheldedoordemissionairstaatssecretarisvanVerkeerenWaterstaatSchultzvan
Haegenenhaarcollega'suitFtanknjk,Duitsland,Luxemburg,Vlaanderen,Wallonië'enBrussel, heeft kritiekuitgeloktbijmilieuorganisaties inNederland,VlaanderenenWallonië.
OnderandereStichtingReinwaterprotesteerdebuiten hetstadhuisvanGenttegendevolgens
haarzwakkeinhoud vandeverdragenendegebrekkigemogelijkheden totparticipatievan
non-gouvernementeleorganisaties.
Reinwaterjuicht hetweltoedatnietalleendeMaaszelf,maarnuookdezijrivieren tothet
werkgebiedhorenendatdehoogwaterproblematiek isgeïntegreerd.Degarantiesvoornatuur
enmilieublijven echtervolgensdemilieuorganisatiezeerbeperkt.Watontbreekt isvolgens
haareenbrongerichteaanpakvandevervuilingvandeMaas.EvenalsbijvoorbeeldhetWereld
NatuurFondsvreestStichtingReinwaterdatzoweldeMaasalsdeScheldeoverzesjaarnog
steedsmetdezelfde problemenzullenkampen.

rijkste algenbloeiplaatsvindt opdeFtanse
loopvanderivier,watleidttotmaximale
biomassa's(uitgedrukt inchlorofyl a)ophet

HetstroomgebiedvandeMaas.
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Waalsegedeelte.Stroomafwaarts vanNamen
daaltdealgenbiomassa.Strategieën voorde
vermindering vanvermestingzijn ontwikkeld.Deaanvoervanfosfor, vooralinFrankrijk,zouverminderd moeten worden,maar
ookvansrikstof,wantdieiswellicht verantwoordelijk voordealgenbloeiinkustgebieden.
InDuitsland wordtgewerkt aaneen
informatiesysteem diffuse bronnen.Aande
hand vandegegevensover grondgebruik,
bodemerosiegevaar, nuttiëntenoverschotten,vuilvtachteninhetgrondwater, intetactietussengrond-enoppervlaktewateren
gegevensoverbeheerspraktijken, worden
gebieden,dieemissiesuirdiffuse bronnen
kunnen veroorzaken,geïdentificeerd enop
GIS-kaarrengevisualiseerd.Hetsysteem
omvatondermeerhetDuitse stroomgebied
vandeMaas.
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Nadat menbegin tachtigerjaren bewust
werdvanhetprobleemvan veronrreinigd
sediment,isgezocht naaroplossingen,zoals
beoordelingvanrisico's,baggertechnieken,
methoden vanzuiverenenhergebruik van
sediment enjuridische regelingendievariërenvanlandtotland.Grore hoeveelheden
sedimenrworden weggebaggerd vanuit
nautischeenmilieuoverwegingen. Omdat
ditptobleem grensoverschrijdend is,iseen
internationaal LIFE-projectopgesteld,dat
dtieaspectenomvat:beoordelingvanderisico's(wanneermoet sediment alsveronrreinigd beschouwd worden?),zoeken naar
oplossingen (watkangedaanwordenmet
hetverontreinigd sediment?)enomgaan
metdejuridische verschillenindebetrokkenlanden.Dealgemeneconclusievanhet
project is,datondanksverschilleninrichtlijnen, dedagelijkse praktijk grote overeenkomsten vertoont.Opkortetermijn zalhet
Sedimentmanagement binnen het stroomgebiedzichmoetenrichten op gezamenlijke
monitoringenhetbepalen van classificatiestandaarden;oplangeretermijn zouden
HzO
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parameters.Bepaaldisopwelkemanierde
ecosystemenzogoedmogelijk hersteld kunnen worden rekeninghoudend metdelandbouw.

regelingen aangepast moeten worden.
InhetVlaamsestroomgebied vande
Maaswordtop45locatiesopeengestandaardiseerdemanierpalingbemonsterd.Deanalysesomvatten debepalingvanhet gehalte
aanPCB's,organochloorpesticidenenzware
metalen;ookwordtgezocht naardioxines,
pseudo-oestrogeen(hormoonversrorende
stoffen) enwordtgenetisch onderzoek uitgevoerd.Palingwerdgekozen alsbiomonitor
vanwegehaarhogegehalteaanvet,waaraan
onderanderepesticidenenPCB'szich hechten.DenormvoorPCB'swordtopbijnapo
procent vandelocatiesoverschreden.
Methetoogopdeuitvoeringvande
Kaderrichtlijn Water isvoorhet grensoverschrijdende stroomgebied vandeChiers het
PEGASE-modelontwikkeld voordeberekeningvanhetruimtelijke en temporeleverloopvandewaterkwaliteit (organischmateriaal,nutriënten,zuurstof, fyto- en
zoöplankton,bacteriën) afhankelijk vande
opgetredenemissies,inclusiefdiffuse verontreiniging.Het modelwordt gebruikt
voordebepalingvande belastingen-effect
relaties.

Ecologie
Dealluvialevlakteindebovenloopvan
deMaasbevatwetlandsmetzeerwaardevolleecosystemen blootgesteld aanbeïnvloedingdoor menselijke activiteiten.Vooralde
landbouw isbepalend voordevegetatie,
zoweldootdelandbouwpraktijken alshet
gebruik vanmeststoffen. Intensivering
(meermeststoffen, frequenter maaien,
intensievebeweiding) leidttotminderbiodiversiteit, maar uitonderzoek blijkt, dat
extensiveringniet noodzakelijkerwijze leidt
tot herstel.
Broedvogelshebben behoefte aangrote
oppervlakten indealluvialevlakte met
extensievelandbouw.Deaanwezigheid van
dezesoorten hangt afvanruimtelijke spreidingvanwaterpeilen, landbouwpraktijken
enstructuur vanhet landschapeniszeer
gevoeligvoordegeringste wijziging indeze
42
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Erggeschiktvoorhetverkrijgen van
inzicht indevariatieininrichtingen beheer
vandeMaasoeversblijken loopkeverstezijn.
Zo'n 16.000loopkevers werden binnen drie
jaargedetermineerd voorhet internationale
meetnet.LangsdeMaasverschillendeoevers
heelsterk.Eenbelangrijke verstoringvan
oeverbiotopen isvastgesteld indeArdense
enindeZandmaas.Rijke oeverbiotopen
komenbijdeLotharingse endeGrensmaas
voor,niet toevalliggrotendeels onbevaarbare
enongestuwderiviertrajecten; opde trajectenmetverstevigdeoeverskentdesoortenrijkdom vanloopkeverseensterke terugval.
Breedte-diepteverhouding, habiratdiversiteit,rivierbedverbreding, oeververlagingenversteviging,bedijking enhet peilbeheer
vormen belangrijke factoren voorhetvóórkomen vandezesoorten.Hetstuwbeheer en
degeplanderetentiemaatregelen kunnen
daardoor consequenties voordebiologische
integriteit vandeMaasoevers inhet hele
stroomgebied hebben.Specifieke indicatorsoorten werden afgeleid voor verschillende
variabelenendezelaten toehet rivierbeheer
engeplandebeheersmaatregelen teevalueren.Deontwikkelde evaluatiemethode
werktzowellokaalals stroomgebieddekkend
enmaakteenkwalitatieve effectbeoordeling
mogelijkzowelrerplaatseals boven-en
benedenstrooms.
Meteenvisfauna, dieopditogenblik56
soortentelt,waarvan 17hiernietvan nature
voorkomen,kanhetstroomgebied vande
Maasgerelateerd aanzijn oppervlakre wordenaangemerkt alsgebied meteenvrijlage
tot matigevisdiversiteit,getroffen door her
uitsterven vanvoornamelijk talvantrekvissen,maareveneensdoordeaanwezigheid
vanallochtonesoortendiegoedzijn voor
bijna eenderdevanallesoorten.Doordeaanlegvanstuwen,deslechte waterkwaliteit,
overbevissingengebrekaanpaai-en
opgroeiplaatsen zijn achtsoorten uitde
rivier verdwenen.Geconstateerd is,dat het
gebrekaangeschiktehabitat (grindbanken,
eilanden,hellendeoevers)eenslechte
invloedheeft opdevisdiversiteit.Opveel
stuwenzijn reedsvistrappen aangelegd om
migratiemogelijk temaken.Het ecologisch
herstelvanhetstroomgebied vandeMaas
vraagt,overeenkomstigdeEuropesekaderrichtlijn water,omplantaardige en dierlijke
biologischeindicatoren.Momenteel wordt
gewerktaanhetontwikkelen vaneenmultiparameter indexvoordebeoordelingvande
ecologischekwaliteitgebaseerdopdevis-

populaties.Visbemonsteringen metverschillendetechnieken worden uitgevoerd in
deMaasenhaarzijrivierenenonderlingvergeleken quarijkdom enstructuur van populaties.Eendatabankvoorhethelestroomgebiedisontwikkeld.

Conclusies
Inzijn afsluitende conclusiesgafmr.Jur
Teders,hoofdingenieur-directeur vanRijkswaterstaat directieLimburg,tijdens het
symposium inMaastricht aanonderde
indruk tezijn vandekennisvanvrijwel alle
aspecten vandeMaas.Hij hooptedatdeze
kennisdoorgaat werken inhetoptestellen
beleidenookmeegenomen wordt inde
dagelijkse praktijk. Professor PatrickMeire,
voorzitter vandeICBM,sprak tenslottede
hoopuit datditmeteenhetlaatsteMaassymposium zouzijn.Hijbenadrukte nogmaalsdenoodzaak toteengoede samenwerking,waarindevernieuwdeICBMeen
belangrijke rolkanvervullen. f
Aleksandra Jaskula-Joustra
Rijkswaterstaat Directie Limburg

Platform
Platform-artikelen wordeninprincipein
zwart/wit afgedrukt. Wiltudeillustraties
inkleurafgedrukt zien,danmoetenwij
daarvoorextradrukkosteninrekening
brengen.Platform-artikelen wordeninde
regel,alsderedactiezeaccepteert,naongeveereenmaandgeplaatst.
Opderedactieligteenhandleidingdie
ingaatopdeopbouwvandezeartikelenen
dewijzewaaropzeingeleverdmoetenworden.Demaximalelengtebedraagtdrie
pagina's(2000woorden),waarbijopiedere
paginaeenillustratiegeplaatstkanworden.
Weeskritischmethetgebruikvantabellen
engrafieken.Dezenemenvaakveelruimte
in,zijnnietaltijd verhelderendenzorgen
voorsaaiepagina'sdienietgoedopgemaakt
kunnenworden.

