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M E T PAPPEN E N N A T H O U D E N KWIJNEN VEENWEIDEG E B I E D E N WEG

"Alsdewaarheid
meandert,zullenwe
haarniet normaliseren"
Deveenweidegebieden inhetGroeneHartvanNederland bestaanalduizendjaar bijdegradevan
ingrepenindewaterhuishouding.Hetzijndebestbewaardeenookmeestauthentiekelandschappen
vanNederland.Deroepomvoortzettingvandieconserveringklinktalvanafdeeerstenotaoverde
ruimtelijkeordeninguiti960dóórinhetruimtelijk beleid.Inmiddelsisechtermiddelsartikel1p-proceduresjbrsgebouwdinhetGroeneHart.Metnamejinancieel-economischemotievendoorbrakende
harmonietussenlandbouw,natuur,waterbeheerenlandschap.Wellichtuitschuldgevoelinvesteren
wethanshonderdenmiljoeneneuro'sineenzeskilometerlangetunnelondergrazende koeien. Daarmeedoenwedenatuurwellichtmeerkwaaddangoedvanwegeverstoringvandewaterhuishouding,
aldusPetervanRooy(AccantoenseaetarisvandeBezinningsgroepWater].Hijsprakop5juniopeen
seminarvanhetHoogheemraadschapAmstel,GooienVechtoverdetoekomstvandeveenweidegebieden(zieH,0 nr.13 vanzyjumj. [.). Onderstaandzijnslechts beperktingekortelezing.

• uirhollingsociaal-economische structuur
Dealoudestructuur van middenstand,
bedrijvigheid,zorgenvervoeroplokaalen
regionaalniveauisaanhetverdwijnen.
Zoalsookinveleanderelandelijkegebieden
isherkenmerkende verenigingsleven aan
heteroderen,trekkenjongeren naar middelgrotesteden,neemt devergrijzing sneltoe,
nemenvoorzieningen variërendvanmantelzorgtotpostkantoren afenzetten hogere
inkomens,dieelderswerkenenwinkelen,
steedsmeerdetoon;
• gewildwonen
Veenweidegebieden liggen tussenenom
grotestedendieuithunkorsetdreigente
knappen.Hogereinkomenswillenopeen
uur reistijd vanhunwerkinhetgroen
wonenineenvrijstaande woning;
• recreatie
Hetgrosvandestedelingen beschikt
oversteedsmeervrijetijd.Deopengroene
ruimte wordt intoenemendemategezien
alspubliek domeinenrespectvooromheiningenvangraslanden neemtaf

Armoede vaneenrijk verleden
DeveenweidegebiedeninNederland
kampenmomenteelmeteentientalproblemen:
• nattevoeten
Klimaatsveranderingen, toenamevan
verhardoppervlakenafname vanhetpercentageopenwatermakenhetop termijn
technischenfinancieelvrijwel onmogelijk
omoveraldrogevoeten tegaranderen;
• schaarsteaangoedwater
Eenmozaïekvanpeilverschillen vereist
steedsmeerafdammingen endatzorgtvoor
'dood'water.Klimaatsveranderingen maken
hetwaarschijnlijk dat'szomers weinig
waterwordtaangevoerd.Juistdan bestaat
behoefte aandoorspoelwater voorhettegengaanvanverzuring.Devraagnaarzoet
watervangoedekwaliteitneemt dus toe,
terwijl hetaanbodzal afnemen;
• oxidatievanveen
Veeniseenorganischgeheeldatoxideert
alshetaanlucht wordtblootgesteld.Concreet:hetdeeltussen hetmaaiveldenhet
peiloxideert.Hierdoor daaltdebodem tussen0,1 cmen 1,4cmperjaar.Doordeze
ongelijkmatige dalingveranderthetlandschapgeleidelijk ineenglooiende golfbaan,
steedsverderonderNAP.Hetverschilmetde
snelstijgendezeespiegelneemt verdertoe,
watdeveiligheidniet tengoedekomt.Het
oxiderenvanhetveenleidtooktotproblemen metdewaterkwaliteit;
• natuur onder druk
Voornatuur in veenweidegebieden
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maaktwaterhetverschil.Dewaterkwaliteit
ismatigeneenpeildatvolgtopdalingvan
hetmaaiveld,zorgtuiteindelijk voorhetverdwijnen vanalhetveen.Verderruktde
industrialiseringvandelandbouw open
blijft erminderrijdovervoor beheer;
• melkveehouderij onder druk
SubsidiesvandeEuropeseUnieworden
inrastempoafgebouwd. Deconcurrentie
vanuitandereEU-landenzaldaarentegen
toenemen.Grondaankopen door projectontwikkelaarsdrijvengrondprijzen verderop.
Legditnaasthetnualmarginale inkomen
van 10.000eurovooreenboerengezin in2002
enhetzalniet verwonderen datopvolgers
vanfamiliebedrijven schaars zijn;
• landschapverliest identiteit
Het landschapversnippertenverrommeltdoorhetverdwijnen van melkveehouderij,opkomstvanschapenhouderij,grotere
oppervlakten metrelatiefruige natuur,
meerrecreatievoorzieningen, oprukkende
'boerderettes',paardenbakken enstallingen
vancaravans;
• beheerenonderhoud disproportioneel
Doorsteedsgrotereverschillen tussen
steedsmeereenhedennemen dekostenvan
waterbeheer forstoe,bijvoorbeeld doorverhogingvandecapaciteitvangemalen, sterkeresecundairewaterkeringen ennieuwe
dammen.Doorongelijkmatige bodemdaling
isonderhoud aanwegenenriolering thans
alruim zesmaalzoduur alsopzandgronden;

Dezetienontwikkelingen houdende
veenweidegebieden ineenhoudgreep.Zonderhelderbeleideneenkrachtige sturing
vandeuitvoeringvandatbeleidneemtde
ruimtelijke kwaliteit vandegebiedenverder
afenwordtgoedwaterbeheer eenschier
onmogelijke opgave.Danontstaat eencultuur dietetyperen isalsarmoedevaneen
rijkverleden.Zekervoor veenweidegebieden
inhetGroeneHartgrijpt hetcholesterolom
zichheenendreigteenfataal harrinfarct.
Helderbeleid impliceertdatwordtgekozen
endatkoersenwordenuitgezet voordetoekomst,omzodoendeietsvanhetlevend
archiefvandeMiddeleeuwen tebehouden
voorvolgendegeneraties.Maarwaaruit kunnen wekiezen?Watzijn kijkrichtingen voor
behoudvanveenweidegebieden enzijnze
überhaupt weltebehouden?

Vijfkijkrichtingen
Aanhetenegebiedzullenweandere
(nieuwe)functies moetentoekennendanaan
hetandetegebied.Hiervoorkomenvijfkijkrichtingeninaanmerking.Elkekijkrichting
kangeldenvoorzoweleenheelgebiedals
deelgebieden.Bijdeelgebiedengaathetwel
omrobuusteeenhedenennietom ruimtelijke
splinters.Pasnadatpergebiedisgekozenvoor
eenkijkrichting kangerichteenstrategie
wordenontwikkeldomzoveelmogelijk
dilemma'somtebuigeninkansen.Het
benutten vandiekansenvraagtbijuitstekom
eenontwikkelingsplanologische aanpak.

Welvaartslandbouw
Hetgaatomlandbouw intermen van
welvaartineconomischezin.Meteenkeuze
voordezekijkrichting komen landbouw en
water,ruimrelijk indehoofdrol.Voorde
landbouw ligt het accentopverdereoptimalisatievandeproductie,methetoogopeen
sterkebedrijfseconomische positie.Het kan
gaanomschaalvergrotingenom herstructureringvanglastuinbouw.Ruimtevoor
water kanworden ingepastdoordeverantwoordelijkheid voorbergingen voorraadbeheerbij deondernemers binnende
(deel)gebieden teleggen.Ditnaarsuccesvol
Amerikaansvoorbeeld,datondernemerszelf
deruimtegeeft omtekiezenvoorgeconcentreerdebergingsvoorzieningen ofbijvoorbeeld watertolerantegewassen (cranberry's
inplaatsvanmaïs].Voorglastuinbouw valt
tedenken aandrijvende kassen:eenexperiment indeHaarlemmermeer toontvolop
kansen.Inessentiegaatheteromdar ondernemersbinnen de welvaartslandbouw veel
sterkervanuit eigen verantwoordelijkheden
moeten kunnen omgaan metwater, uiteraardbinnen publiekevoorwaarden tenaanzien vanveiligheiden waterkwaliteit.
Welzijnslandbouw
Dezekijkrichting legreen duidelijk
accentopeencombinatie vanlandbouw met
natuur- enlandschapsbeheer, operationeel
waterbeheer, verkoopvan streekproducren,
voorzieningen voorrecreatiefmedegebruik
enfaciliteiten indesfeer vanzorgboerderijen.Willenondernemers invulling kunnen
gevenaandezevormvanmeervoudig ruimtegebruik,danmoetenplanologische barriè-

resworden beslecht.Daarnaastzullenoverhedendetoegankelijkheidvande betreffendegebiedenforsmoeten vergroren:herstel
vankerk-enjaagpaden enaanlegvan nieuwefietspaden. VooralindeRandstad isde
behoefte aanhetontvluchten van drukte
groot,waardoor in hetGroeneHartduidelijk kansen liggenvooreen mensvriendelijke
enwatertolerante vormvan landbouw,
waarvoorookmoetwordenbetaald.Het kan
eenperspectiefvormenvoorondernemers,
dieeenvitaalplatteland willen combineren
meteengezonde bedrijfsvoering.
Stadspark
VanuitdeambitievandeDeltametropool
toteenstedelijknetwerktekomen,datzich
quaomvangenallurekanmetenmetandere
toonaangevendemetropolen,kan bijvoorbeeldeendeelvanhetGroeneHartworden
getransformeerd totéénofenkelestadsparken.Plaatselijkkanvernattingzorgenvoor
veengroei,waardoorinhetpatkookontoegankelijke natuureilanden kunnen ontstaan.
Inhet lichtvandestetk toenemende
behoefte aanuiteenlopende vormen van
onrspanning endebetrekkelijk korte
afstand totdewoonomgeving vanruimzes
miljoen mensen isdekansopeenzichzelf
dragendeexploirarie aanzienlijk.
Gewildwonen
Hoogopgeleidenenmensenmeteenbeetjevermogen kerendestadalswoonomgeving
derugtoe.Slechts eenkleineminderheidvalr
voordevoordelenvancompactwonen.
Doorveenweidegebieden omdestedelijkekerneneenwoonfunctie tegeven, houden

stedenhun potentieelvastenzwellen files
minder snelaan.Eenvoorbeeldvanhet
gewildewonen isdeWestlandseZoom,waar
eenantwoord wordtgegevenopdewoningbehoefte vanuitdezuidvleugel vandeRandstad.Doorbijvoorbeeld perdefinirie kruipruimteloos tebouwen,afvoeren van
hemelwater nietaantesluiten opderiolering,openbaargroentevervangen door
openbaar blauwenwaarnodigoppalente
bouwen,kanwaterprimaworden ingepast.
Doorkavelsaftewisselenmet langwerpige
strokenvoor(moeras)bos,kantevens invullingwordengegevenaandeecologische
hoofdstructuur. Rood,groenenblauw kunnenzoworden gecombineerd.
Veen
Ingebiedendieterugkunnen worden
gegevenaandenatuut, kanviaactievevernatting hetprocesvanveenvormingweer
beginnen.Landbouwkundig medegebruik is
indezekijkrichtingvrijwel uitgesloten.Verwachtgeenspectaculaire resultaten opde
termijn vaneenmensenleven,wanrdehuidigeveenpakketten hebben duizendenjaren
nodiggehadomteontstaan.

Kiezen vanuit maatschappelijk
perspectief
Dekwaliteiten ophetplattelanddiewe
thans koesteren,maarnietkunnen vasthouden,ontstonden inhetverleden als bijproductvaneconomische functies. Een afwisselend landschap,biodiversiteit,sociale
cohesie,veiligheid, rust,stilte,duisternis,
schoonwaterencultureleidentiteit zijn er
voorbeelden van.Deenormedynamiekvan
deafgelopen 40jaar lijkt debestaande waardenvoorgoedomzeeptehelpenzonder daar
nieuwevoorindeplaarsrebrengen.Het
landschapverrommelt,deregionaleidentiteitvaltweg,ecologischewaarden staan
onderdruk.Metsectoraleingrepen proberen
weteredden watertereddenvalr:ecologischehoofdstructuur, stiltegebieden enbelvedère.Maardaarmeeontstaatgeen nieuw
samenhangend geheel.Ditprobleem wordt
groternaarmare hetplatteland formeel
wordtontsloten voorhetbouwenvan
woningen enbedrijven.Inplaatsvanachterhoedegevechten enhetopstellenvan
beleidsnota's tegenbeterwetenin,moeten
wehelderekeuzenmakenvoor concrete
gebieden.Nietvanuit hetperspectiefvan
waterofveen,maarvanuit maatschappelijke
perspectieven.Gedachtvanuit waterofveen
gaanwediscussies omtrent noodoverloopgebiedenachterna.Overheden wilden daar
iersomredenvanwater,bewoners ervoeren
hetalseenvormvanverplicht inleverenvan
geldengelukenmisteneenperspectiefvoor
hun toekomst.Doordit tekantelenenbijde
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keuzeuit tegaan vanhet maatschappelijke
perspectief,wordendeoffers acceptabelen
zalhet merendeel vandebetrokkenen zijn
verantwoordelijkheid nemen.Eenvoorbeeld
vandezegekantelde benaderingishetspiegelproject Horstermeerpolder, waarmogelijk 300woningen en 100bedrijven afgebroken moeren worden.Alleenmaarsrellen dat
hetgebiedopdenduur weergeheelof
gedeeltelijk moetworden teruggegeven aan
hetwater,stuit inmijn ogen terechtop
hevigverzet.Eenprocesentameren en faciliteren,waarinbewonersen ondernemers
erkennen datsprakeisvaneenwarekwestie
engezamenlijk eennieuwperspectiefontwikkelen,kanuiteindelijk leidentot pure
maatschappelijke winst.
Ookvoorveenweidegebieden zalde
overheidmoeten'omdenken'.Zezalzich
minder moetenrichtenopcrisismanagement ensaneringenveelmeerophet structureelinvesteren inhoudbare perspectieven.
Ikzouzeggen:neemde kaartvanNederland,arceerdeveenweidegebieden endoeopbasisvande opgebouwde kennis-per
eenheideenvoorstelvooréénvandekijkrichtingen. Bespreekhetvoorstel met
betrokkenen indebetreffende regio's,neem
als verantwoordelijke besruurders een
besluitoverderichtingenbuigde ogenschijnlijke bedreigingen ominkansen.Om
totditlaatstetekomen:maak optimaal
gebruikvandecreativiteit endeondernemerszinvanbetrokkenen en gaalsoverheid
aandeslagvolgensdeprincipesvandeontwikkelingsplanologie.Metandere woorden:
stelstrategischevoorwaardenentilmet
kansendiedaarbinnen passeneen beweging
vandegrond,dietot inspiratie,verwonderingenruimtelijke kwaliteit leiden.

Kiezen
Kiezenblijkt moeilijk.Inonsconsensuslandzijn wehetontwend.Tochzullen het
nieuwekabinetendenieuwegeneratie
gedeputeerden ernietaanontkomen,ookal
zijn dekeuzenperdefinitie pijnlijk voor
bepaaldedoelgroepen.Wienietkanofbeargumenteerd wilkiezen,doeterimmersgoed
aangeenpolitiekepositieteambiëren.Niet
kiezenlijkt sympathiek,maar impliceert dat
weindenabije toekomst meerkostenzullen
moetenmakenvoorminder resultaat.Hetin
stand houden vanééngroot waterloopkundiglaboratorium metontelbarebakken,
buizen,pompenengemalenisnou eenmaal
eenkostbareaangelegenheid, terwijl het
geenenkelefunctie echttengoedekomt.En
datkantochnietdebedoelingzijn. f
Peter vanRooy
Foto:Hoogheemraadschap AGV
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VERSLAG

PROCESTECHNOLOGEN BEZOCHTEN WATERPRODUCTIECENT R U M LOMMEL

Biologischeontijzering:
hoe realistischisdit?
Procestechnolo^envandiversewaterbedrijven inNederlandbrachtenajgelopen meieenbezoekaan
hetwaterproducnecentrumLommeivandeVlaamseMaatschappijvoorWatervoorziening.Zowel
fundamenteleinzichtenalstoegepastekennisvormdendebasisvooreendiscussieoverhetoptreden
vanbiologischeontijzering endeconditiesdieaanditmechanismeten^rondskiglujgen.DetechnologendiedeeluitmakenvandeContactgroepFiltratietechniekenzoekennaarhetantwoordopde
vraagofverbeteringvandeontijzering motjehjk isopbasisvandit ontijzerimjsmechanisme.
Voordeontijzering vangrondwater in
Nederland wordtsindsjaar endagdoelbewustgestuurd opoxidatievanhet tweewaardigeijzer (beluchting)envormingvan
ijzerhydroxidevlokken. De ijzervlokken
worden vervolgensviafiltratiedoor zandfiltersuithetwaterverwijderd. Dirproces
vanoxidatieenvlokvormingwordt inde
praktijk vaak(duur)toegepastbij relatief
lage filtratiesnelheden enkorte looptijden.
Maarookonderdieconditiesblijktde ontijzeringalsgevolgvanonvolledige oxidatie
en/ofvormingvancolloïdennietaltijd volledigtezijn.Inveelgevallen vindt gelijktijdig
met hetprocesvanoxidatieenvlokvoiming
eenontijzeringsproces plaatsopbasisvan
hetadsorptie-oxidatie mechanisme(katalytischeontijzeting).Ditmechanisme schrijft
voordathetanaërobegrondwater wordt
voorzienvaneenlageconcentratie zuurstof
(<2mg/l)envervolgensdirectdooreen
geslotenzandfilter wordtgeleid.Het tweewaardigeijzerwordtdoordeijzercoating op
dezanddeeltjes geadsorbeerd endoor het
opgelostezuurstofgeoxideerd.Aangezien
driewaardigijzer alskatalysator fungeert
voordeoxidatievantweewaardigijzer,verlooprditproceshetsnelstalshet beschikbareoppervlakaandriewaardigijzer maximaalis.
Reedsverschillendejaren wordtechter
meldinggemaakt vaneenderdeprocesdat
eensignificante bijdrage aande ontijzering
zouleverenenwaarmeehoge(re) filtratiesnelhedeneneenbetere effluentkwaliteit
kunnen wordengerealiseerd.Bijde'biologischeontijzering' gebruiktdebacterieGallionella/erru^inearweewaardigijzer alsenergiebron.Devraagisnu onderwelkecondities
ditprocesverlooptenofhetonderdegegevencondities dominantis.

Condities
JantinusBruins (Waterlaboratorium
Noord)beethetspitsafmeteenpresentatie
overdeijzeroxiderende bacterieGallionella/erruginea.Dezeboon-ofniervormigebacterie
kenmerktzichdoorzijn steelwaaropijzerafzettingplaatsvindt.Dooroxidatievantweewaardigijzerwordtenergieverkregenenis
debacterieinstaatomcelmateriaaluitkooldioxideteproduceren.Deenergieopbrengst
bijoxidatievanijzer ligtechterlaag,waardoordebacterieveelijzermoetomzettenom
tekunnengroeien.Vooréénkilobiomassa
heeft dezebacterie150kiloijzer nodig.Als
vergelijking:E.coliheeft hiervoorslechtstwee
kiloglucosenodig.VolgensBruinsdient het
zuurstofgehalte laagtezijn(minderdantwee
àdriemilligramperliter),depHmoettussen
6en7liggenenhetwaterdienteenrelatief
lageredoxporentiaaltebezitten(minderdan
300mV).Detempetatuur vangrondwater(1012°C)isideaal.Onderdezeconditiesverloopt
deontijzeringzeersnelenkunnen filtratiesnelhedenwotdengerealiseerdtot40à50
meterperuur.Bovendienleidtdittot langere
filtetlooptijden,betetuitspoelbaarslibenis
hetfiltraatbiologischstabieler.Toepassing
vandezeconditiesterbevorderingvanbiologischeontijzeringgaatoverigenswélgepaard
meteendubbelefiltratie.Naontijzeringvan
hetwaterinheteerstefilterwordthet effluentbeluchtenwordrinhet nageschakelde
filtermangaanenammonium verwijderd.

Ontijzering inBelgië
Inhun presentatiegingenJanCtomphout enRobertVandersmissen (VMW) inop
dewijze vanontijzering voordelocaties
LommeienNeerpelt.Opdezelocatieswerd
indejaren tachtig proefmstallatieonderzoek
uitgevoerd.Deproefinstallatie in Lommei
meteencapaciteitvan200kubiekemetetper

