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D U U R Z A M E OPLOSSING VOOR WATEROVERLAST R O N D BREDA

Brabantserivierende
MarkendeVliet
wordenin erehersteld
HetHoogheemraadschapWest-Brabant,WaterschapMarkenWeenjsenStaatsbosbeheergaanderivierendeMarkendeVlietenhunzijbekenzoveelmogelijkinoudegloneherstellen.Daarmeekomtwellicht
eeneindeaandejaarlijks terugkerendewateroverlast'mBredaendirecteomgevingmaarookaande
verdroging vananderegebiedenrondbeiderivieren.
Beginvorigjaar bood Staatsbosbeheer
aanbinnen haar natuurterreinen invulling
tewillengevenaandenieuwe maatschappelijke kijk ophet waterbeheer ophet platteland.Ervanuitgaande dat adequaat waterbeheer eenstroomgebiedsbrede,integrale en
multidisciplinaire aanpakvereist en het
besefdat natuurgebieden hierbij een functie
kunnen vervullen,bijvoorbeeld voorwaterretentieennoodberging, vroegStaatsbosbeheer toenaanstaatssecretaris DeVriesvan
VerkeerenWaterstaat geldvooreenaantal
proefprojecten. HetMarkproject iseréén
van.DeVriesheeft medefinanciering toegezegd.

visie.Zoweldeverdrogingalsdehoogwaterproblemen langsdeMarkdeden de behoefte
voelenaan'ruimte voorwater'voor
bergingsdoeleinden. Ookomde diffuse
waterverontreiniging terug tedringen enzo
bij tedragen aan hetoplossen vandekwaliteitsproblemen vanMarkenVlieten het
Volkerak-Zoommeer, wasmeer ruimre
nodig:voorbuffering vanwater uit landbouwpercelen envoornatuurlijke zuiveringsprocessen. Bovendien wilden dewarerschappen derivieren weeralsvanouds laten
meanderen,destroomsnelheden latenvariërenendeoevers weeropnatuurlijke wijze
laten ontwikkelen.

Dewaterschappen in west-Brabant
ontwikkelden intussen een soortgelijke

In 1970isdeMarkgrotendeels gekanaliseerd.Daarmeeverloor vooralhergebied

LuchtopnamevanhitboezemgebiedWeimerenlangsdeMark
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Adjunct-directeur vanStaatsbosbeheer,
NiekvanHeijst,gebruiktevorigeweekeen
excursievoordepersnaarhet Markproject
ookomzijn twijfels uit tesprekenover
enkeleonderdelenvanhetadviesvande
CommissieWaterbeheer 21eeeuw.Volgens
VanHeijst moetenvooroverloopgebieden
nietautomatischnatuurterreinenopengegooidworden.Denadrukbij waterberging
komtteveeloplaaggelegengebiedenvan
natuurorganisaties teliggen,vindtVan
Heijst.Bovendien lenennietalle natuurterreinenzichvoordebergingvanwater.

srroomafwaarts vanBredagrotendeels zijn
bekendheid alspleisterplaats voorverschillendeganzensoorten. Inde vakliteraruur
stond hetbeemdengebied langsdeMark
steevastvermeld tussen de belangrijkste
watervogelgebieden vanwesr-Europa.In
19651 werd hetzelfs alséénvandeeerste
gebieden inNederland opdevoorlopige lijst
vanwetlands opgenomen.Diestatus heeft
hergebied dus nooit gekregen.
De'verbeteringswerken'moesten een
eindemaken aandetelkens terugkerende
wareroverlast.Driebergboezems werden
ingericht, eenaantal trajecten werd
verbreedenenkelebochten afgesneden.
Maardeoverlast bleefgedeeltelijk. De
waterschappen inwest-Brabant hebben
daarom énvanwegedenoodzaakvaneen
meer duurzameennatuurlijke inrichting
vanderivieren en bekenvooreen andere
aanpak gekozen:

LuchtopnamevanhetboezemgebiedRooskensdonklangsdeMark.

• bergingaandebron:herstel van infiltratie indebrongebieden door het
beperken vande afvoer;
• stromende berging:vertraging en retentielangsbeken,watetvasthouden door
vernattingenhermeandering;
• inrichten vanbergboezems:opvangvan
afvoerpieken indaartoe ingerichte natte
graslanden langsde benedenloop
• enherstelvandeuiterwaarden met
meestromende nevengeulen en natuurlijke moerassen.
Het betrekkenvannatte natuurgebieden biedtvolgensdebetrokken partijen
grore kansen bij het vormgeven van duurzaam waterbeheer.
Ofdevisiewerkelijkheid wordt,hangt af
vanzoweldewater-als terreinbeheerders,
provincieen rijksoverheid, gemeenten,de
landbouw en het particuliete bedrijfsleven.
Eenaantal initiatieven wordt intussen
genomen, maar deonderlinge samenhang
en afstemming vandoelstellingen ontbreekt
nog.Uiteindelijk doelvanzoweldewaterschappenalsStaatsbosbeheer iseenparelsnoer van natte natuurgebieden langsde
MatkendeVlietdiezoweleen functie
vervullen voordeberging vanwateralsvoor
recreatie.^\
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Nieuwe stap op weg
naaréén Brabants
waterleidingbedrijf
Dewaterleidingmaatschappijen'Noord-WestBrabanf (WNWBjenOost-Brabant(WOB)zijn
begonnenaanlietopstellenvaneengezamenlijk
ondernemingsplaneneen/usiedocument.Op28
augustusslotendedirectiesendeRadenvan
Commissarisseneenovereenkomst,waarinzijtot
éénBrabantswaterleidingbedrijfwillenkomen.
Hetjusiebesluit moetvoor1julivolgendjaaraan
deaandeelhouderswordenvoorgelegd. Hetderde
dnnkwaterbedry/inBrabant,deTilburgsche
WaterleidingMaatschappij(TWM),wilzelfstandigblijven.Wel iszebereidopbepaaldegebieden
(meerjtegaansamenwerken.
Volgensdewaterleidingbedrijven isde
fusie eropgericht eenefficiënt en klantgericht 'Btabantbreed' bedrijf tevormenvoor
dewinning,producrieen leveringvan
drinkwater en anderesoorten wateren diensten.Deafnemers van beide bedrijven
zulleneropvooruitgaanwatprijs enservice

betreft, zeggen deditecties.Deverwachte
hogereefficiency kanbereikt worden zonder
gedwongen ontslagen.Defusie komt ook
hetmilieu tengoede,omdat het samengaan
vandeBrabantse waterleidingbedrijven
meermogelijkheden biedt tot een afgewogen inzetvangtond- en oppervlaktewater.
Tenslottepast defusie past binnen het strevenvandeprovincieNoord-Brabant naar
één waterleidingbedrijf

Prijs
Datzou betekenen dat ookTWM
betrokken moetwordenbijdefusie, maarde
'Tilburgsche'gafaleerder tekennen daaraanniet meetewillen werken.Het drinkwatet datTWMaanhaar klanten levertis
goedkopetdandatvanWOBenWNWB.
TWMziet welkansen vooreen coöperatie
vanwaterleidingbedrijven inBrabant,waar
samengewerkt wordt waaidat voordelen
biedt,maarwaardebedrijven hun eigen
prijzen kunnen bepalen.
Het WOB voertviaderechter eenonteigeningsprocedure richtingTWMom alsnog
totéénBrabants waterleidingbedrijf te
kunnen komen.Dezeprocedure isgebaseerd
ophetprovinciaal plan tot reorganisatie van
dedrinkwatetvoorzieninginBrabant. <f

advertentie

Is groundwater
importanti
De Diver iseen zelfregistrerend meetinstrument speciaal geschikt
voor het automatisch registreren van grondwaterstanden.
Viade ingebouwde drukopnemer meet de Diver nauwkeurig de
grondwaterstand ineen peilbuis (vanaf 1") enslaat dezegegevens op ineen intern geheugen.Hetgeheugen kanworden uitgelezen door middel van een uitleesunit en een (portable) PCmet
EnviroMonsoftware. NaastdeD-Divervoor het meten vangrondwaterstanden zijnandere Diver-uitvoeringen beschikbaar,zoalsde
TD-Diver ende CTD-Divervoor het bewaken enmonitoren van de
waterkwaliteit.
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