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LAATSTE DRIE JAAR MASSALE GROEI BLAUWALGEN

Ministeries verdeeld
overaanpak
Volkerak-Zoommeer
DezezomervierentienduizendentoeristennunvakantieweerinZeeland.Vakantiegidsenlonkenmet
veelzonuren,mooiestrandenenoasesvanrust,maaranno2003ùdaarvannauwelijkssprakemeer.
MensenliggennetalsinSpanjezijaanzijophunbadlaken,dezonlaathetvakerafweteneninde
zeedrijven blauwekwallen.Eneriseennieuwprobleem:massalegroeivanblauwalgen.Arnoldvan
derWees,beleidsmedewerkervanRijkswaterstaat, verteltwaarommetnamehetVolkerak-Zoommeerdaarmee te kampenheeftenwelkeactieswordengenomenomditdeelvandeZeeuwsedelta
hiervantevrijwaren.
Deovermatigegroeivanblauwalgenin
hetVolkerak-Zoommeer isonder meereen
gevolgvandeafronding vanhetDeltaplan.
Vóór1986wasdeOosterschelde nogeen
natuurlijk estuarium, maar doordeopening
vandeOosterscheldekering endeaanlegvan
deSt.PhilipsdamendeOesterdam werdeen
deelvandeOosterscheldeeenzoetwatermeervanruim achtduizend hectarezonder
getijde.HetVolketak-Zoommeerwasgebo-

Rijkswaterstaatwon,zozoumenkunnenzeggen,uiteindelijk na35jaar de strijd
tegenhet(Noordzee)waterdiewas ingezet
nadewatersnoodramp van1 februari15153,
maar"hetverkleinenvandeOosterschelde",
zoalsArnoldvanderWeeshetnoemt,had
natuurlijk welgevolgenvoorde natuurlijke
leefomgeving, devisserijenhettoerisme.
VanderWees:"Het Volkerak-Zoommeer
isquavormeenraarmeer,wantalsvoorma-

Langsdeoeverseninhetwaterisdealgmgroeizichtbaar.

liggetijdewater bestaathetuiteendiepe
geulenondiepegeulen.Devoltooiingvan
hetDeltaplan leiddetotzoeteenzoute
merenenzeearmen.AlleendeWesterschelde
bleefeennatuurlijk estuarium.Behalvedat
leiddehetDeltaplan ooktotverschillende
watervarianten. DeOosterschelde,hetGrevelingenmeer enhetVeerseMeerzijn allemaalzoutenhetVolkerak-Zoommeeris
zoet.Hetverschilinebenvloedendegevarieerdewatervarianten maken hetwaterbeheereralmetalnietgemakkelijket op."
"ToenhetVolkerak-Zoommeernog
maarnétgevormd was,washetwaterzeer
helder.Menkongemakkelijk viermeter diep
kijkenenerontwikkeldezich aanvankelijk
veelwaterplanten.Algendiedestijds inhet
watervertoefden, werdenopgegerendoor
watervlooienendiewerdenophunbeurr
verorberddoorvissen.Rond 1995namhet
aantalwatervlooien afdoordetoenamevan
witvissen alsbrasemenvoorn.Dealgenbloei

DeliggingvanhetVolkerak-Zoommeermetbijbehorendesluizen endammen.VanuitNoord-Brabant
mondendeMark,Dmtel,SteenbergsdieVlietenZoom
uitinhetmeer. Herstroomgebiedvandie rivieren
bestaatvoornamelijkuitlandbouwgronden.Vanuit
herHollandsenDiep/Haringvlietkanwaterworden
ingelatenviadeVolkeralcsluizen.
(Kaart:RijkswaterstaatdirectieZeeland],
nam toe,omdat Brabantserivierenalsde
Mark,deDintel,deVlietendeZoomsteeds
meervoedselrijkzoerwarer aanvoerden."

Te voedselrijk
Opzichisaanvoervanvoedselrijk water
geenprobleem,maar indeloopderjarenis
hetwaterinhetVolkerak-Zoommmeer te
voedselrijkgeworden,omdateronvoldoende
roofvissen alssnoeken overbleven.Bovendienkwamhetvoedselrijke waterinstilstaand c.q.geïsoleerdwaterterechtendan
kunnen blauwalgenzichgemakkelijk ontwikkelen.Dewaterkwaliteit holtdan sterk
achteruit.
"Delaatstedriejaar rreedrmassalegroei
vanblauwalgen op,omdat dewaterverversinginherVolkerak-Zoommeer minimaal
is.Dehuidige wijzevanlandbouw bedrijven
metgebruikvanveelmestheeft -ondanks
datrioolwaterzuiveringen nogmeerdan
voorheen stikstofenfosfaten uit industrieel
enhuishoudelijk afvalwater halen-tochook
haarinvloed.Ookalstoppenwemorgenmet
mestgebruikdanvoelenwejaren laternog
denadelenvanuitspoelinguitlandbouwgronden.Hetiszaakdediffuse bronnenaan
tepakken",aldusVanderWees.
Blauwalgen levenvande voedselrijkdom
vanhetVolkerak-Zoommeerenvangenin
drijvende toestand veellichtweg,waardoor
waterplanten geenkanskrijgen zichteontwikkelen.Eennadeligebijkomstigheid isdat
blauwalgengiftige stoffen afscheidendie
zowelvoormensen alsdierenschadelijk zijn.
Dezezomer kreeghetVolkerak-Zoommeer
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vingverplichtdeeffecren ophetVolkerakZoommeer enookdeWesterschelde inbeeld
tebtengen."

aleveneenzwemverbodopgelegd.Daarnaastisdeontwikkeling vanoever-en
waterplanten doorgeringepeildynamiekte
traag,isersprakevanlangzame ontzuring
enveroorzaakt heteetgedtagvanveeen
watervogelsveelhinder.Ditallesstaatde
ontwikkeling vaneenhelderen soortenrijk
watersysteemzoalsindeVierdeNota Waterhuishouding staatomschreven indeweg.

Definitieve oplossing?
Voorhetoplossenvande problemen
kijkt Rijkswaterstaat nietalleen naarde
(on)mogelijkheden rondhetVolkerakZoommeer,maarookstreeft zenaasteen
effectgerichte, vooraleenbrongerichte aanpakna.VanderWees:"Hetbetekent enerzijds hetverminderen vanhet voedselaanbodenhetvraagtanderzijds hetzoekennaar
eenlangetermijnoplossing in samenwerking
met allebetrokken partijen (overheden,provincies,gemeenten,agrariërsen natuurbeschermers).HetVolkerak-Zoommeer weer
eventueelomvormen toteenestuatium zou
eenduurzameblijvende oplossing kunnen
zijn."

Tijdelijke o p l o s s i n g
Rijkswaterstaat wilnu eetstextta water
uit hetHollandsch Diepinlaten inhetVolkerak-Zoommeer, maarhetministerie van
Landbouw,Natuurbeheer enVisserij geeft
daarvoorgeentoestemming, omdat het
doorspoelen metzoetwaterschadekan
berokkenen aanhetzoutwatermilieu vande
Westerschelde.DeprovinciesZeelanden
Noord-Brabant enderegionale milieuorganisatiesadviseerdeneerderom dezelfde
reden negatief VanderWees:"Water inlaten
viadeVolketaksluizen klinkt technisch heel
simpel,maat etkomtwel 125kubieke meter
waterextraindeWestetscheide tetecht.Dat
ismeerdaneenzijrivier endan ismenvolgensdenationale eninternationale regelge-

Nieteenvoudig,wantalsmenvan het
Volkerak-Zoommeer weereenestuatium wil
maken,danmoet 15tot20jaar langeen
gebiedsgerichte aanpakworden nagestreefd.
Deneuzenvanallebetrokken partijen moetendanallemaalindezelfde richting wijzen
omheteinddoel tebereiken.

Estuarium
Deconceptnota 'Kansrijke oplossingsrichtingenVolkerak-Zoommeer',dieRijkswaterstaat inseptember vanditjaatzalpresenteren,kandepartijen opandere
gedachten brengen,wantdaarin wordt
nauwgezet het voorstelvaneen estuarium
belicht.
VanderWees:"Alswemerhet waterpeil
gaanspelen(hetgetijde veranderen)omeen
estuarium teverkrijgen,danmoet rekening
wordengehouden metdebelangenvande
betrokken partijen. Eindseptembergaanzij
weermet elkaarinoverlegendanzullen
stevigespijkers met koppenmoeten worden
geslagen.Hetbelangrijkste isdat iedereen
voorafgoedbesefr welkscenario kansrijk
genoegisomeventueelgezamenlijkuit te
kunnen werken.Pasalsdatisgedaan,kan
menplannen nadet uitwerken waarbij dan
gelijk ookklimaatverandering enzeespiegelstijging inogenschouw wordtgenomen.Bij
dekeuzevooreenestuariumzalinieder
gevalminder algengroeivoorkomendan in
delaatstedriejaren hetgevalisgeweest." ^
Petervander Zwan
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MaartenGastkrijgtVanMarleprijs toegekend
schredenzettein dedtinkwaterwereld."Ook
alwistenwetoennognietsvanbenchmarking,jebentdaatbegonnen meteen forse
reorganisatiegerichtopafslanking enkostenreductie.Jecreëerdeeenplatte organisatie,waardoorjemetveelmenseninje bedrijf
DenBlankenroemdedeinzetvanGast,
techtstreekscontactonderhield.Jebezorgde
dienaeencarrièreindeafvalwaterwereld in
deAmsterdamsebevolkingzachtwateren
1986directeurwerdvanGemeentewaterleirealiseerdeoplossingenvoorhet bentazondingenAmsterdam,sindskortWaterleidingprobleem,eenstofdiemededooiondetzoek
bedrijfAmsterdam, endaarmeezijn eerste
DeVanMarleprijs isin 1986doorde
vanjouweigenmensenwetd ontKVWN,toennogVWN,in het
dekt."
levengeroepenenwordt toegekendaanpetsonendiezichop bijMaartenGastontvangtuithandenvanMarttendenBlankende VanMarleprijsvoor
VerderpreesDenBlankende
zonderewijzeverdienstelijk hebzijnwerkzaamhedenbij Gemeentewaterleidin^enAmsterdam,WRK,RIWAenIAWR. dossierkennisvanGastopbasis
bengemaakt voordeopenbare
waarvanhij indeloopvanzijncarwatervoorziening inNederland.
rièrebelangrijke successenboekte.
Deprijs wordtslechts sporadisch
OokondetstteeptedeKVWN-vooruitgereikt.MaartenGast ontving
zittethetbelangvanhet tijdig
deprijs,eenbronzenplastiek,vanonderdeaandachtbrengenvande
wegezijnjarenlange toonaangeNederlandse drinkwaterbelangen
vendeeninspirerende rol,zowelin
inBrussel,ietsdatGastgraagbenanationaalalsinEuropees verband,
druktebijzijncollega's."Wantals
indeontwikkeling vandeNederdiemachineeenmaalopgangisen
landse drinkwatervoorziening.
zichbeweegtineenrichtingdie
Hetjuryrapport preesverderook
onsnietwelgevalligis,ishij naudebijzondere inzetvanGastvoor
welijksmeetbij testuren.Gelukdeverbetering vandekwaliteit
kigwotdtdatbesef,mededoot
vanRijnenMaasals belangrijke
jouwinzet,nubteedgedtagen."<f
Eeninformeelafscheidsfeestje naaraanleiding
vanhetvertrekvanMaartenGastuttdewaterwereldnuhijdeopsplitsingvandeWRKafgerondheeftenzijnjuncrie vanpresident-directeur
overdraagtaanCarolinevandeWiel,kreeg op
25junij.l. tochnogeenofficieel tintje, toenhij
uithandenvanKVWN-voorzitterMartienden
BlankendeVanMarleprijs mochtontvangen.

bronnen vandrinkwatervoorziening in
Nederland enzijnstimulansen voothet
overdragenvanNederlandse drinkwatetkennisaandeDerdeWereld.
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