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NIDO-programma
'WaardenvanWater*
afgesloten
Deontwikkelingnaarduurzaamwaterbeheer
stimulerenwashetdoelvanhettweejaargeleden
opgestarteprogramma'WaardenvanWater'van
NIDO(NationaalInitiatie/Duurzame Ontwikkeling].ProgrammamanagerHennovan
Dokkum,werkzaambijTNO-MEP,wonmet
zijnvoorstelvoorWaardenvanWam deNIDOSprongpnjs 2000.Op 19maartj.1.slootNIDO
inUtrechthetprogrammaa/meteenworkshop,
waarindebalanswerdopgemaaktendeonderzoeksagendavoordetoekomstvastgesteld.Een
dertigtalbetrokkenenenbelangstellenden uitde
watersectornamdeelaandeworkshop.
RichardLeijenvanHoogheemraadschap
HollandsNoorderkwartier maaktedebalans
opvanhetsprongproject Zaandam-Oost,
waarindegemeentenZaanstad,Oostzaanen
Landsmeer,Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier,waterleidingbedrijfPWN,
NIDOenDHVWatersamenwerktenomeen
visieopeenduurzamewaterketen teontwikkelen.Inhetproject isgeprobeerdeenlangetermijnperspectief(2030)tekiezenmethet
opstellenvanuiteenlopende toekomstvisies
envandaaruittekijken naarbenodigdemaatregelenvoorZaandam-Oost,waar belangrijke
beslissingen moetenwotdengenomenover
afvalwaterzuivering enriolering.Leijenbenadruktehetbelangvanthema'salsderelatie
tussentechniekengedragenhet betrekken
vanalleactoreninhetproces.Nietalleende
traditionele'waterpartijen', maarookdienstenvangemeenten, woningbouwverenigingenenmilieuverenigingen.Ineengezamenlijkprocesblijkthetmogelijk ommeerdere
strategischekeuzemomentente identificeren
enkanwordenvoorkomendatmaatregelenje
meteenvooreen zeerlangeperiodebeperken.
InZaandamwordtdelijnvanhetsprongproject doorgetrokkenineenPlatform DuurzameWaterketen.
GovertGeldofvanTauwpresenteerdede
bevindingen vanhetsptongproject 'Kosten
enbatenexplicietgemaakt' in Leeuwarden.
Dedefinitieve rapportagedaaroverzalmedio
junigereedzijn.Geldofbekijkt deactiviteitendiewordenontwikkeld binnen het
Waterplan Leeuwarden-DeBlauweDiamant
inhetlichtvanzijn attractotentheorie. Het
begripattractor moetdaarbij opgevatwordenalseengrondhoudingvandewaterbeheerder.Hijschetsteeenontwikkelingvan
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eenbasisgrondhouding vande waterbeheerdernaar functioneel waterbeheer envan
daaruit naar'cultureel'waterbeheer. Bijelke
ontwikkelingsstap worden meer waarden
vanwaterontsloten (bijvoorbeeld naastecologische,ookbelevingswaarden en culturele
waarden).Omdatde contextvanwaterbeheerindezeopeenvolgingsteedsbelangrijkerwordt,zouhetookmogelijk zijn tesprekenovercontextueelwatetbeheerinplaats
vancultureelwaterbeheer. InLeeuwardenis
eendergelijkeontwikkelingzeerzichtbaar.
Bovendienblijkt eensneeuwbaleffect tekunnenontstaan,waarbij watereendrijvende
krachtwordtachternieuweinitiatieven.Geldofbenadruktedatstreven naar ontsluiting
vanzoveelmogelijk waarden vanwatereen
groteinzetvandewaterbeheerder vraagt.
HennovanDokkumginguitvoetigin
opderesultaten endeervaringen vande
tweesprongprojecten. Hijvattedeaanbevelingenvoorpartijen diemet duurzaam
waterbeheer aandeslagwillen,samen in vijf
v's:'vooruitkijken' (een langetermijnperspectiefkiezen),'vermenselijken' (koppeling
zoekentussen waterenmaatschappij), 'verbinden' (samenwerken metanderebeleidsterreinen),'verdienen'(financiële barrières
wegnemen)entenslotte'vonk' (duurzaam
waterbeheer blijft mensenwerkenvraagt
eentrekker met passieenenergie).
Onder leidingvanRobWeteringsvan
TNOvonddiscussieplaats overdevraaghoe
deresultaten ookeldetszouden kunnen
worden toegepastendevoorwaarden waaronderdatzou kunnen.
Enkeleinhetoogspringende punten uit
dediscussie:
• Inhoeverrebestaan institutionele
belemmeringen omduurzaam waterbe-

Eenvoorbeeldvanduurzaamwaterbeheer:Leeuwarden.

heerterealiseren?Enerzijds bestaandie,
anderzijds isveelruimte beschikbaar,
omdatjuridisch weiniggeregeldisten
aanzienvannieuwe samenwerkingsverbanden;
• Alshetomdemiddelengaatom duurzaam waterbeheer terealiseren,zou het
uitgangspunt moetenzijn dat duurzaamheid gefinancierd moet wordenen
niet gesubsidieerd;
• Hoehardzijnderesultatennu?Zijnzete
kwantificeren? Isbereiktwatbeoogd
werd?HennovanDokkumgafaandatde
ambitieinhetZaandam-project lopende
hettraject isbijgesteld.Welleiddehet
project toteenanderemaniervandenken.
Indemiddagsessie werdenvanuitde
ervaringen uit deprojecten delijnen doorgetrokken naar thema'svoor toekomstige
onderzoeken.HennovanDokkum presenteerdedevolgendeacht thema's: instrumentarium voorvisievorming,cultureel waterbeheer,gewensteschaalgrootte, integrale
kosten-batenanalyse, procesvormen en-instrumenten, transitietechnologie, gedrag
vanburger inrelatietotdewaterketen ende
koppeling tussen waterketen en-systeem.
AanBertPalsmavanSTOWAenMartvan
BrachtvanTNO-NITGwasgevraagdopdeze
thema's tereageren.Palsmavonddat
bestaandeforadeonderzoeksagenda zouden
moetengaanbeherenendatdaarvoorniet
weernieuwegremiahoevenwordenopgericht.Hijbenadrukteookdathet belangrijk
isdetrekkersenduwersvanstedelijk waterbeheervasttehoudenenhun kennisenervaringtebenutten:'Grijpdemensenmet lichtjesindeogen'.Indethema'slagzijn
ptiotiteitbijprocesvormenen -instrumenten
enhettoegevoegdethemastructureren en
verzamelenvanbestaande basisinformatie.

MartvanBracht,dienamensde
ICES/KIS-IIIinitiatiefgroep Ruimtevoor
WaterWaardenvanWaterreageerde,lichrre
korthetvootsteitoedatingediend isonder
denaam'LevenmetWater'.Daarin ligteen
zwaaraccentopdetelatieburger-warersysteem.Hetwasdaaromgeenverrassingdat
zijn prioriteit bij het thema'gedragvande
burger inrelatietotdewatetketen'lag.

ondergang"van bestrijdingsmiddelen.
Meetprogramma's moetenregelmatigwordenaangepast.DeheerBanninkvande
VEWINsprakoverhetdilemma vande
waterleidingbedrijven:gegevensoverde
aanwezigheid van bestrijdingsmiddelen
kunnen gebruikt wordenomhetbeleid te
bepalen,maarooktegendedrinkwatersecror
worden gebruikt.

AanheteindvandemiddagmaakteRob
Weteringsdebalansopvandeplenairerapportagevandriegroependiezichoverde
belangrijkste onderzoeksthema's hadden
gebogen:integrale kosren-batenanalyse,
procesvormen en-instrumenten en cultureelwaterbeheer. Enkelepunten uitderapportage:
• Behoefte bestaat aaneenmethodedie
duidelijker allekosten,ookverborgen
kosten,inbeeldbrengt van duurzaam
stedelijk waterbeheer;
• Deaanpak vanstedelijk waterbeheer is
duidelijk aanhetvernieuwen. Eris
behoefte aandeontwikkeling vaninstrumentarium datdieaanpakkan
ondersteunen;
• Hoebouwen wecompetentiesvoor
duurzaam stedelijk waterbeheer op?En
hoekunnen dieookinhet onderwijs
meteeninterdisciplinaire aanpak worden verankerd?
• Behoefte bestaataangevalideerde leerervaringen;
• Zorgvoorreflectie. Indepraktijk moet
wordengeleerd en geanalyseerd.
Analyseerookdeprocessen vandevoorlopers, f

DeheerSteenvanhetWaterlaborarorium ginginopeensuccesvolproject inde
Bommelerwaard, waaruit bleekdatdoor
samenwerking tussen hetwaterbedrijfende
waterkwaliteitsbeheerder dewaterkwaliteit
kanverbeteren.DeheerBouwmanvanhet
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier weesopdemoeilijkheden diebij
hetopzettenvaneenmeetprogramma kunnenoptreden.Gebruikvan analysemethodenwaarinveelverschillende sroffen inéén
keerwordengemeten,leverenvolgens hem
een toegevoegdewaardeaanhet onderzoek.

Nico vanderWoude (NIDO)
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Voormeerinformatie:RoelOtten[oio]S976687
o/BernadetteMarchand(020]55176740.

Themanummer over
afvalwater
Deredactiebesteedt innummer 10van
H20,datop16meiuitkomt,extraaandacht
aanafvalwater.Alsueenbijdragewiltleverenaandezeuitgave,kunt utotuiterlijkz
meikopijinleveren.Wetenschappelijke
artikelen moetenvoor25aprilingeleverd
worden,f
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Limburggaat strijd
aanmet diffuse
verontreiniging
MetdeondertekeningvanIietgemeenschappelijkactieprogrammaDiffuse BronnenLimburg
startLimburgdestrijd tegendiffuse waterverontreinging.Meerdan20vertegenwoordigers
van.gemeenten,provincie,waterschappenen
andereorganisatiesondertekenden eindjebruari
hetmanifest. Hetactieprogramma omvat137
verschillendemaatregelen,waarvandebetrokkenpartijen deeersteditjaargaan uitvoeren.
Hetactieprogramma bundelt bestaande,
vootgesteldeengewenste maatregelen.De
maattegelen behelsenzakenalshet afkoppelenvanverhardoppervlak, het terugdringen
vanhetgebtuikvan bestrijdingsmiddelen,
maarookbijvoorbeeld een subsidieregeling
voorherinbouwen vanvuilwatettanksop
plezierjachten. Omtezorgendatdeorganisatiesdaadwerkelijk maarregelen ondernemen,isinhetManifest vanSittardvastgelegddat niemandzichmagonttrekken aan
demedeverantwoordelijkheid voorhetvoorkomenen terugdringen vandiffuse bronnen
vanwarerverontreiniging. Gedeputeerde
Driessen,diebelasr ismethetwaterbeleid in
Limburg,beseft dateenaantaleffecten pas
oplangeretetmijn resultaatzalopleveren.
Hij roeptdedeelnemersdan ookopzichnier
blindtestarenopeensnelleverbeteringvan
dewarerkwaliteit.<f
Voormeerinformatie:H.vanHuetvande
ProvincieLimburg(043)38517534.

Monitoringsonderzoek geen doel op zich
Moniroringsonderzoeknaarbestrijdingsmiddelenmoetgeendoelopzichzijn, maareenmiddel
omgegevensteverzamelen.Indepraktijk wordt
echtervaakeenmonitoringsonderzoekgestart
zondereerstnatedenkenoverhetdoelvanhet
onderzoek.Datwasie consensusonderdesprekersophetseminar'Beleidenpraktijkvan
monitoringvanbestrijdingsmiddelen',datop
20maartplaatsvond inAmsterdam.
DeheerFaassenvanhetRLZAgafeen
ovetzicht vanhetnationaleen internationalebeleidophetgebiedvanonderzoeknaar
bestrijdingsmiddelen. Eenbelangrijk knelpunt isvolgenshemdesnelle"opkomst en
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