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Integraal waterbeheer
isnogniet ingeburgerd
Depraktijk vanintegraalwaterbeheersluitnog lang nietaanbijdegeformuleerdedoelstellingen
vanduurzaamheid.Watermoetveelmeerbijruimtelijke afwegingenwordenbetrokken.
Bijbijvoorbeeld dekeuzevanVinex-wijken hee/tderelatiemetwaternauwelijks eenrolgespeeld.
Alsdewatersectordelastvanhetverledennieta/schudtzullendelenvanNederland nietoftegen
zeerhoge kosten bewoonbaarblijven.DitstelthetRathenau Instituut inhetrapport 'Tijdomhet
blauwegoudteverzilveren'.Voorditrapportistweejaar langonderzoekgedaan naarwaterbeheer
inNederland.Het isnuaandepolitiekomhelderekeuzestemaken,vindthetinstituut.
Honderden (anonieme) medewerkers uit
dewaterwereld zijn ondervraagd, van
bestuurder enbeleidsambtenaar tot dijkgraafennatuurbeschermer. Volgensde
geïnterviewden isdeomslagnaar duurzaam
enintegtaal waterbeheer oppapier allang
gemaakt, maar komtdaarvan inde praktijk
nogweinigterecht.Detaken indewatersectorzijn verdeeld overongeveer650verschillendeoverheden; in totaalzijn 1000organisatiesbetrokken bij waterbeheer. Het
verschil tussen theorieenpraktijk blijkt ook
uit verschillende case-studies diezijn uitgevoerdnaarVinex-locaties.Daaruitblijkt dat
bij hetaanwijzen vandelocatiesnietof
nauwelijks rekening isgehouden met veiligheid voorbewoners ofdeverstoring van
bestaande watersystemen.Zoishet watersysteem vanVinex-locatieWaalsprong bij
Nijmegen opmicroniveau goedgeregeld,
met eengrotendeels gesloten waterkringloop indewijk, maar omliggende dorpen
kunnen temaken krijgen met meer wateroverlast.Duurzaamheid opmicroniveau en
afwenteling opmesoniveau, volgensde
studie.

Opdit moment wilNederland teveel
vanhet water:recreatie,landbouw, wonen
ennatuurbeheer. Hetbeleidttekt zichniets
aanvan teveelofte weinigwater.Dewatetsector ondersteunt deze maatschappelijke
ontwikkelingen in technische zindoordiepe
polders droogtemalen en dijken teverhogen.Nu isdat beleid nogsuccesvol,maar
het nadert zijn grenzen, volgens praktijkstudies in het stroomgebied vande Kromme
Rijn endeVecht.Vervuilingen verdroging
zijn daar (nogsteeds)eengroot probleem.
Door voortdurende bemaling klinkt de
grond inenkomt deriviersteedshoger te
liggen,waardoor extra veiligheidsmaatregelen,zoalsmeet bemaling,noodzakelijk zijn.
Eenvicieuzecirkeldus.

Het huidige beleid iseenerfenis vaneen
kleine3000jaar waterbeheer, en waterbeheer
zalvoorNederland tot indelengtevan
dagen belangrijk blijven.Volgensdestudie
zaldeinzet vanklassieke technieken zoals
dijken engemalen moeten worden heroverwogen,omdat detechnischegrenzen van
het haalbarein zicht komen.Omdat praktijken beleidveruit elkaar lopen,bestaat de
mogelijkheid dat delen vanNedetland inde
toekomst nietofslechts tegen zeerhoge
kosten bewoonbaar zullen blijven. Het
Ratheneau Instituut komt daatommet een
aantal overwegingen voordepolitiek die
gedeeltelijk aansluiten bij dehuidige praktijk, maarookaansluiten naar een 'doorkijk
naar detoekomst',een (geïdealiseerde)
schetsvandepraktijk vanhet waterbeheer

Volgensdestudie isdeeerstestap het
realiseren vaneenconcept voordelange
H

2

0 M 182000

Deomslagin hetdenken over integraal
waterbeheer is,misschien mededoor
verschillende studies encommissies,ingezet.Volgensdestudie magdecontrolevan
devoortgang vandezeomslagniet beperkt
blijven tot debestudering van nota's of
informatie opdirectieniveau, maat de stem
van mensen uit depraktijk, ookvan buiten
dewatersector,isvanwezenlijk belang.

Erfenis van bijna 3000jaar
waterbeheer

in 2030.
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termijn, met realisaties opdekorte termijn
diebinnen dat conceptpassen.Daatbij moet
rekening worden gehouden met het feit dat
Nederland dedeltavan noordwest-Eutopa
is,waarbij duurzaam waterbeheer niet
beperkt kanblijven tot water,maar ingepast
moet worden binnen een ruimtelijk
concept.Dat kangrotegevolgen hebben
voordemaatschappij,zoalsfinanciële consequenties,waatbij dekostvoordebaat
uitgaat.

Uit het onderzoek blijkt ookdat alveel
plannen bestaan met fraaie doelen.Hetis,
volgensdestudie,teoverwegen om
verplicht testellen dat doelen in toetsbare
termengeformuleerd worden. Daarmee
kunnen onafhankelijke audits worden
uitgevoerd.Dit isookinlijn met deEUkaderrichtlijn Water.Verder zouden
stroomgebieden zoalsdievandeMaas,Rijn
enScheldekunnen worden gesplitst in
deelstroomgebieden, waar van toepassing in
internationaal verband.

Ideaal toekomstbeeld
Andereoverwegingen uit destudie zijn
het vergroten vanmogelijkheden voor
waterketenbedtijven, uitdunnen van het
woud aanplannen, het vergroten vandoorwerking vanstreekplannen, het stimuleren
vanderegierol vanprovincies,het vergroten
vandebetrokkenheid vanburgersen het

Meerdere visies
Momenteel werkendiverse andere
instellingen encommissies ookaan visiesop
het waterbeheer indetoekomst,zoalsde
CommissieWaterbeheer 21eeeuw(zieelders
indit nummer),deCommissieToonenover
deverhouding tussen provincieen waterschappen,deCommissieTogtema over
financiering vanhet waterbeheer ende
CommissieLeemhuis overderolvande
provinciebij ruimtelijk waterbeleid.Daar-

naastverschijnr devijfde Nota Ruimtelijk
Otdening metaandacht voorwaterals
onderdeel van het ruimtelijk beleid.Inde
loopvandekomendemaanden zalde
TweedeKamereenoordeelvormen overde
uitkomsten vandecommissies en uitsprakendoenoverhet waterbeheer inde nieuwe
eeuw. *
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stimuleren van innovatieve kennisontwikkeling.Alsdezeoverwegingen zouden
worden doorgevoerd, zouvolgensdestudie
in 2030hetvolgende,ideale, toekomstbeeld
kunnen ontstaan:Nederland isdan een
verzamelnaam voorenkeleregio'sbinnende
EuropeseUnie,waarbij de Nederlandse
regering vooraleencontrolerende enregisserende rolheeft. Terwijl steden als Istanbul
enNapels temaken hebben meteen tekort
aan kwalitatiefgoed waterdoenzich in
Amsterdam en Rotterdam geen problemen
voor.Deruimtelijke plannen worden per
stroomgebied opgesteld, inde ruimtelijke
ordening iswater eencentraal element.
Nederland maakt deeluit vanvier stroomgebieden, namelijk deEems,Rijn,Maasen
Schelde,waarbinnen weer samenhangende
deelstroomgebieden zijn te onderscheiden.
Hetgrond-enoppervlaktewater vormt
binnen zo'n deelgebied eenmin ofmeer
gesloten systeem.
Dewaterketens zijn losgekoppeld van
watersystemen,op tweepunten na,waat
water uit het systeem wordt onttrokken en
daar waar water opeensysteem wordt
geloosd.Door innovaties binnen waterketenszijn lekkagesen riooloverstorten
verleden tijd, en doordat deexploitatievan
waterketens inéén hand ligtzijn prikkels
ingebouwd omzuinig metwater om te
gaan.Dewaterketens worden door overhedengestuurd, maar deexploitatie isin
handen van (semi]private ondernemingen.
Het beleidenbeheer van watersystemen
ligtookin handen vanoverheden,enis
eenvoudigendoelmatiggeorganiseerd.Elk
stroomgebied kenteenregisseur,enelk
deelstroomgebied kenteen waterschap
nieuwestijl.Instroomgebiedplannen wordt
aangegeven ofenzoja waaren hoeveel
warer magworden onttrokken engeloosd.
Dewaterschappen verlenen en controleren
concessiesen vergunningen aandewaterketen bedrijven.

Reactie
StevenVermijenTinekeBurgervanAquaSense
reageren monderstaandartikelop(ietartikelin
H 2 0nr.14/15vanE. Flipsen,F.Los, L. Muren
J.Stroomoverdeontwikkelingvaneen blauwalgcnbloeimodel.
Hetartikelbeschrijft welkonderzoek
moet worden verricht enwelk modelinstrumentarium moet worden ontwikkeld
om tekomen tot eenzogoed mogelijke
voorspelling vandegroeivan blauwalgen.
Daarbij gevenzeonder meer aan dat
modellen moeten worden ontwikkeld, die
nietalleendeecologie,maarook ttanspott
enverticalemenging beschrijven. De
auteurs komen totdeconclusiedat dein
Nederland toegepasteoperationele modellenvootsimulatie vanalgenbloei deze
mogelijkheden missen.Daarnaast kennen
demeestemodellenandere beperkingen,
zoalshet niet simuleren vanhogere ttofieniveausenhet simuleren vaneenblauwalgalseengroenalgmetandere groeiparameters.
BijAquaSense isechter inmiddels een
ecosysteemmodel (OOMAS)zover ontwikkeld,datvooreen belangrijk deelaandein
het artikelgenoemde eisen vooreenverbetetd blauwalgenmodel wordt voldaan.
OOMASkentnetalsPCLakeverschillendetrofieniveau's, waaronder zoöplankton,planktivore vis,muggenlarven, benthivorevis,waterplanten enmosselen.Bij
dealgenetende soottenisaan tegeven
welkealgensoorten zijgoed consumeren
enwelkeminder ofniet.Zoiseentopdown concurrentievoordeel van blauwalgenten opzichtevanoverige algengroepen
tesimuleren. InOOMASkunnen stikstoffixerende algenworden gesimuleerd.
Opdezelfde wijze alsin het model

PUT(DUFLOW)isinOOMASeendriedimensionale schematisatie aante brengen,
waarin deverticalemenging wordtgesimuleerd.Samenmet de ingebouwde
temperatuutbalans kan bovendien
(micro)stratificatie worden voorspeld.Bij
toepassingopdiverseplassen variërend
vandieptotondiep bleken de temperatuutbalansen bevtedigend te kunnen
wordengesimuleerd. Daarmee iseengoede
beschrijving vandeinvloed opdeverticale
menging beschikbaar vanwind, instraling,
endaarmeesamenhangend (micro)stratificatie.Gecombineerd met hetvande
interne poolvankoolhydraten afhankelijke drijfvermogen vanblauwalgen, zijn
dezelfde simulatieresultaten te verkrijgen
alsdiemetPUT(DUFLOW] enkan tevens
het optreden vandrijflagen worden voorspeld.
VerderkaninOOMASookindehorizontalerichtingeenschematisatie worden
aangebracht. Tussende horizontale
compartimenten wordtstromingen
mengingonder invloed vandewindgesimuleerd,zodatookhorizontale verschillen
ingroterewatersystemen alshetIJsselmeerkunnen wordengemodellerd.
Samenvattend kandusgesteld worden
datOOMAS inzijn huidige versieeengoed
alternatiefis vooreenmeergeavanceerde
manier omdegroeivanblauwalgen te
analyseten.Omdat hetmodel programmatechnisch isgeoptimaliseerd voor het
implementeren vanderesultaten van
ondetzoeksprojecten, ishetookvoor
verdereontwikkelingeen aantrekkelijk
alternatief
Steven Vermij en Tineke Burger,
AquaSense f
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