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Zonder vlokmiddcldosering koneen
stabielefluxvan510 l/(m2.h)worden bereikt.
Defosfaatverwijdering washierbij nihil.
Doseringvanijzerchloride had een positief
effect opdeverwijdering van fosfaat, maar
eennegatiefeffect opdeflux.Het negatieve
effect opdefluxkon worden verklaard door
delagepH vanhet effluent. MetPoly
Aluminium Chloride alsvlokmiddcl,bleek
eengoedefosfaatverwijdering (95procent)
eneenhogestabielefluxwel haalbaar.

Nanofiltratie
OpderwziDriebergen isvoorheteerst
capillaire nanofiltratie getest.Hierbij wordt
heteffluent direct,datwilzeggenzonder
voorzuivering,behandeld.De proefinstallatie
wasuitgerust metStorkcapillaire membranenenhetAirflush reinigingsprincipe.
Zonder vlokmiddel-ofpoederkooldosenngbleekmetdirectenanofiltratie een
aanzienlijke verwijdering van fosfaat (meer
dan 50procent),TOCenCZV(meerdan70
procent)mogelijk tezijn.Bovendien kunnen
met nanofiltratie zouten (nitraat, hardheid)
worden verwijderd. Hetgebruikte nanofiltratiemembraan bleekechtereen beperkte
zoutretentie tehebben: 10procentvoor
nitraat, 25 procent voorelectrischgelcidingsvermogen.Ontwikkelingvan membranen
merhogereretenties is mogelijk.
In tegenstelling tot ultrafiltratie bleek
nanofiltratie eenstabiel proces tezijn.De
invloed vaneenplotselinge kwaliteitsverslechtering van het effluent bleekzeer
beperkt.Metdegetestemembranen koneen
stabielefluxvan 25 l/(m2.h)bijeen
voedingsdruk van4barworden bereikr.In
dezeH,0 (pag.19) wordt uitgebreider opde
resultaten van het onderzoekmet ultrafiltratieen nanofiltratie ingegaan.

Conclusies en afweging
Geenenkelevandeonderzochtezuiveringstechnieken bleekvoldoende effectief
omdeMTR-kwaliteittebereiken (zierabel
opdevorigepagina).Vergaande verwijdering
vankoperenzinkbijvoorbeeld wasalleen
mogelijk met nanofiltratie. Met combinaties
vandeverschillendeprocessrappen isde
MTRkwaliteit weltebenaderen.Alseen
capillair nanofiltratie membraan meteen
hogereretentiebeschikbaar zoukomen,zou
met éénenkelezuiveringsstap deMTRkwaliteit kunnen wordengehaald, f
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N I E U W WATERBEHEERSPLAN VOOR DE K O M E N D E VIER JAAR

Duurzame
watersystemenin
beheersgebied
DeDommel
Lag denadrukinhetvorige(eerste)waterbehcersplannog opintegraalwaterbeheer, mhettweede
beheersplan vanwaterschapDeDommel ligtdieopdeontwikkelingeninrichting vanduurzame
watersystemen. Enkelenieuwethema'sinhetbeheersplanvoordekomendevierjaarzijn: ruimte
voorwater,wateralsordenendprincipe, stedelijkwaterbeheerenderelatiestussenhetwatersysteem
endewaterketen.
Eénvandebelangrijkste maatregelen
wordtdeaanpassing vanhet grondgebruik
inhet beheersgebied vanwarerschapDe
Dommel.Water moet éénvande ordenende
principes vormen voordeindeling van het
grondgebruik. Diemagderealiseringvan
duurzame watersystemen niet belemmeren.
Voordedriestroomgebieden Beerzeen
Reusel,BovenDommelenBeneden Dommel
enZandleij wilhet waterschapde streefbeeldenergenshalverwegede21eeeuw bereiken.Voordat het zoveris,isnogheel wat
werkteverzetten.
Om deindetoekomst duurzaam over
voldoendewater tekunnen blijven beschikken,iseenheroriëntatie nodigopde watervoorziening.Waterschap DeDommel gaar
onderzoek verrichten naar de mogelijkhedenomoppervlaktewater en zuiveringseffluent in tezetten alsalternatieven voor
grondwater voordebereidingvan drinkwater.
Ophetgebied vanwateroverlast en
verdroging wilDeDommel meer werkgaan
maken van het afkoppelen van verhard
oppervlak,het bufferen en intiltreren van
regenwater insteden en het vertragen van
deafvoer inde'haarvaten' van het watersysteemendoorberging indebeekdalen.
Bijiedernatuurontwikkelings- ofbeekherstelproject streeft het waterschap naar
eenreductievan demaatgevende afvoer met
tienprocent.Samenmet demeerbrongerichre maatregelen streeft DeDommel opde
langetermijn (tot 2018)naar eenverminderingvanongeveer30procent.
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EenwatermoleninlietriviertjeDeBeerze.

Indekomendevierjaar probeert het
waterschap deverdroging vantwaalfgebiedenoptelossen.Ofdat lukt, hangt vooreen
grootdeelafvandematevan grondverwerving.

Herverontreiniging
Geenvandebeken in het beheersgebied
vanwaterschapDeDommel voldoeraan alle
parameters voordealgemenewaterkwaliteitsdoelen. Hetbiologisch basisniveau
wordt in eenaantalbeken welgehaald. Het
lozingenbeleid werpr desondanks zijn
vruchten af In 2005worden alleongezuiverdelozingen inhet buitengebied in principeverboden. Het waterschap probeert die
lozingen aleerder fors reverminderen. Het

gaat daarvoor met gemeenten samenwerken
ophet gebied vanaanschaf,beheer en
onderhoud vanIBA's.

dingopkleineschaalalwat opgeleverd.
Inhet helestroomgebied vandeReusel
endeBeerzcwijkt deecologische waterkwaliteit over het algemeen matig tot ernstigaf
van het streefbeeld. Met namedeaanwijzingvanhet landinrichtingsproject De
Hilver alspilotgebied voordeReconstructiewetzandgronden kandeverbeteringvande
waterkwaliteit vandeReuseleenextra
impuls geven.Gedacht wordt aandeaanleg
vaneenhelofytenfilter bijeen rioolwaterzuivering,deaanlegvanIBA'sen riolering
in kwetsbaregebieden ende herinrichting
vandit riviertje.

Door uitloging vandewaterbodem inde
BelgischeKempenen opNederlands grondgebied zullen nogenkeletientallenjaten
grote hoeveelheden cadmium enzink vrijkomen.Saneringvan dewaterbodem vande
Dommel vanafdeBelgischegrens tot aan
Boxtelheeft daarom paszin alsdeze herverontreiniging afneemt.

Hermeanderen
Waterschap DeDommel gaat tot 200425
kilometer beekhermeanderen.In combinatiemet hetonder water laten lopenvan
gebieden langsdebekenen het vasthouden
vanwater heeft hermeanderingeen positief
effect opdevermindering vande piekafvoerenen levert het een bijdrage aan debestrijdingvandeverdroging.

Inhetstroomgebied vandeBoven
Dommel liggen veelbekendiehet waterschap weerwilgaan laten meanderen. In
een belangrijk deelvanditgebied zijn grote
investeringen noodzakelijk omdewaterkwaliteit teverbeteren.WaterschapDe
Dommelgaat met deandere betrokken
partijen (België,collega-waterschappen, de
provincieNoord-Brabant endegemeente
Eindhoven) eengezamenlijke, grensoverschrijdende stroomgebiedsvisie opstellen.In
iedergevalstreeft het waterschap naar realisarievaneenzandvangopdegrens omde
vervuilingvanuit Belgiëookop korte
termijn alrebeperken.
Inhet stroomgebied vandeBeneden
Dommel enZandlcij isdeverdrogingvande
landbouwgebieden ter hand genomen.Dit
gebeurt onder anderedoor experimenten
metdeboeren in dedirecteomgevingvan
deLoonseenDrunense duinen.Verderwil
men proberen het effluent vande rioolwaterzuivering inhet noorden vanTilburg te

Stedelijke waterplannen
Metallegemeenten inhet beheersgebied wilDeDommel indekomendejaren
'waterplannen voor het bebouwd gebied'
opstellen. Omdit testimuleren wil het
waterschap in dehiermeegemoeide kosten
bijdragen. Zekerinstedelijk gebied moet
gekozen worden vooreen integrale ketenbenadering.Het waterschap zoekt daarom
steedsmeer samenwerking met gemeenten,
bedrijven en waterleidingmaatschappijen.

Stroomgebieden
Inhetstroomgebied vandeReusel heeft
een proefproject inzake verdrogingsbestrij-

DeruilverkavelingindeomgevingvanSint-Oedenrodcbiedtvolopmogelijkhedenomeenduurzaamwatersysteem
tecreëren(foto:SkyPicturesLuchtfotografie).
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gaan hergebruiken. Mogelijk kan ditook
eenindirecte bijdrage leverenaandeverdrogingsbestrijding.
Veelkansen opditgebied liggen verder
bij denoguit tevoeren werkzaamheden in
het kadervanderuilverkaveling bij SintOedenrode.
Deecologische kwaliteit vande riviertjes
indit stroomgebied voldoer aanhet streefbeeld.DievandeDommel bovenstrooms
vanBoxtel ismatig tot ernsrig verstoord.

Belastingverhoging
Het nieuwe waterbehcersplan betekent
eenverdrievoudiging van het realisatietempovanwaterschap DeDommel.Om dit
tebereiken isonder meer extra inzetvan
personeelen middelen noodzakelijk. Om dit
tebekostigen, iseenextra belastingverhoging voorhet kwantiteitsbeheer nodigvan
ongeveer tweeprocent perjaar envan0,1
procent perjaar voorhet kwaliteitsbeheet.«
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Waterbeheerders op
Floriade
DeUnievanWaterschappen,hetHoogheemraadschapvanRijnland, hetWaterschapGrootHaarlemmermeer enRijkswaterstaat zullenop
dewereldtuinbouwtentoonstcllingFloriadeiu
2002gezamenlijk debekendheidvanende
betrokkenheid methetwerkvandewaterbeheerdersproberenteverdroten.Zedoendatdoor
middelvanhuninzending '(w)onderwaterland'.
Het(w)ondetwatetlandisondergebracht
ineenpaviljoen opeeneilandophetFloriadcterrein.Eerstkrijgt debezoekerinzeven
minuten detakenendegeschiedenisvande
waterbeheerders tezien.Daarnakomtde
bezoeker ineensoortduikboot/ tijdmachine
terecht,detijdboot, waarmeeeenspectaculairereisdoordetijd wordtgemaakt.Deze
reisvoertdebezoeker naarNederland,zoals
dater 10.000jaargeledenuitzag,envandaar
weerterugnaarhetjaar2000.Onderwegzijn
deeerstewatermolens tezien,deindustriële
ontwikkelingenhetdroogmalenvanhet
Haarlemmermeer.Debezoekerduiktvia
rioolbuizen eneen afvalwaterzuiveringsinstallatieinhetoppervlaktewaterenwordt
meteenmoderngemaalnaarzee gepompt.
DeFlotiadewordt in 2002voorde vijfde
keer inons land gehouden, dezekeer in het
HaatlemmermeerseBosbij Hoofddorp.De
tentoonstelling duurt zesmaanden enzal
naar verwachtingenkelemiljoenen bezoekers uit binnen- en buitenland trekken. *
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