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B E S T U U R L I J K T E G E N B E Z O E K I N K A D E R VAN T W I N N I N G NVA-

SITWM

Nederlandsewaterbeheerdersnippenaan
schoonwaterin
oost-Polen
Ongeveer40water- ennatuurbeheerders uitNederland,allemaal lidvandeNVA,bezochtenvan 19
tot24septemberoost-Polen. IndeprovinciePodlaskiekregenzijeenprogramma voorgeschoteld dat
inelkaargezetwasdoordesecretarisdr.ir.SzczjygielskivandePoolsezusterorganisatie vandeNVA,
deSITWM(PolishAssociationofWaterEngineersandTechnicians].Hetbezoekleiddeondermeer
doorhetstroomgebiedvandeNarew,deBiebrzaenhetAugostowKanaal,eenwaterstaatkundig
monument tegendegrensmetWit-Rusland.
Tweejaargeleden tekende hetNVAbestuur tijdens Aquatech inAmsterdam een
overeenkomst metdePoolse zusterorganisatieSITWM. Dezeverenigingvan ingenieurs
wilde,evenalsdeNVA,haar kennisenervaring uitwisselen.DePoolseorganisatie kan
het éénenander leren van het Nederlandse
waterbeheer. DeNVAophaar beurt hoopte
vandePoolsecollega's kennis optedoen
overmet namenatuurbeheer in relatie tot
water.
Vorigjaar kwam eendelegatievan
SITWMnaarNederland enwerd hier toen
rondgeleid door medewerkers van WaterschapVeluwe.Nu washetdebeurt aan
SITWMomdeNVAuit tenodigen vooreen
bezoek aanPolen.
VanuitNederland werd het bezoek
gecoördineerddoor HarryTolkamp enEwa
vanden Bergen-Makala,dievanwege haar
Poolseachtergrond alstolkfungeerde. Dat
laatstebleekgeen overbodigeluxe.

zeeniveau en ligt netalspleistoceen Nederland ineendoor ijstijden gevormd landschap vanstuwwallen endekzanden.Een
kortetocht onder leiding vangidsen kon
slechts een tipje oplichten vandesfeer in
het 1500vierkante kilometer grotebosgebied,waarvan iets minder dan dehelft op
Poolsgrondgebied ligt.Dewisenten
(volgensdelaatsteschattingen levener250
tot 300,hetisdeenigeverblijfplaats voot dit
grootste zoogdier inEuropa),wolven,elanden,lynxen,ottersenbeversbleven waarze
waren.Welwaren enkele honderdenjaren

Hetwaterbeheer inPolenvaltonderhet
ministerievanMilieu.Diebeschiktover
tweedirecties,waarvandeenegaatover
waterkwaliteit endeandereoverwaterkwantiteit.
Watinvesteringen betreft in bijvoorbeeld
rioleringishetministerievanLandbouw
verantwoordelijk voorhetplattelanden
hetministerievanRuimtelijke Ordening
enBouwvoordestad(waterzuivering).

oudeeikenen dennen rebewonderen,evenalsenkelevandeintotaal 2500soorten
paddestoelen indit gebied.
Terwijl het albijna donker werd(en
koud),werddeNVA-delegatienaar het
stuwmeet Siemianówkagebracht, net ten
nootdenvanhet Bialowieza-woud.Ir.Chlabicz,chefexploitatie,verteldedat voor dit
stuwmmeer tussen 1980en 15185vijf dorpen
enin totaalzo'n 250boetdetijen moesten
wijken. Deinhoud van het meet kanoplopen tot maximaal 80miljoen kubieke meter,
maar meestal bevat het niet meerdan 26
miljoen kubieke meter.Vanwegededroogte
indeafgelopen zomer (ingrotedelen van
Polenishet drie maanden achtereen droog
gebleven) stond het stuwmeer tijdens het
bezoekextreem laag.Oorspronkelijk lagen
erplannen om indezeregioeen stuwmeer
tebouwen meteen inhoud van 165miljoen
kubiekemeter.Tot 1995bleefdewaterkwaliteit van het stuwmeer goed.Sindsdiengaat
diewat achteruit. Waarschijnlijk isdit het
gevolgvaneenoverschotaanvisin het
waterennatuurlijke eutrofiëring dooreen
fosfaatrijke veenbodem.Devissenaten de
waterplanten op,waardoor een natuurlijke

EendeelvandeNVA-delegatiebijeenaftakkingvandeBiebrza,waarveelzichtbaresporenvanondermeerbevers
tezienwaren.
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Het bezoekstond dus vooralin het
teken vannatuurbeheer inrelatie tot water.
Onder deNVA-ersdiedit bezoek niet wilden
missen,warendan ookopvallend veelecologen.Diekwamen meteen aan hun trekken
tijdens deeerstestopop het vijfdaagse werkbezoek:hetBialowiezaNationaal Park, het
oudste nationale parkvanPolen en het laatsteineen nogbijna natuurlijke staat verkerend laaglandbosgebied vanEuropa. Het
gebied kentveelovereenkomsten met
Nederland:het ligt opdezelfde breedtegraad,komt niet hoger dan70meter boven
H20

Polenteltzeven regionale 'waterschappen'
dieverantwoordelijk zijnvoorevenveel
stroomgebieden.
Provincialeinstantieszijnopdit moment
nogverantwoordelijk voorhet waterbeheer
enhetonderhoud vankleinerewatergangenéndebescherming tegenhoogwater.
Ditgaatwaarschijnlijk binnenkortveranderen,omdatnuopprovinciaalniveau
vaakonenigheidontstaatoverdebesteding
vandebeschikbaregelden.
Gemeentenktijgensteedsmeerbevoegdhedenophetgebied vanrioleringenwaterleiding.Zekrijgen daarbij (technische)steun
vandegenoemdeprovincialeinstanties.

zuivering achterwege bleef Delagewaterstand opdit moment zorgtoverigens alvoor
enige verbetering.
Desituatie rondSiemianówka kon
modelstaan vooreengrootdeelvanoostPolen:inprincipe ergzuiver water, nauwelijks bedreigingen voorde waterkwaliteit,
omdat industrievrijwel ontbreekt indit
deelvan het land endelandbouw zeer

extensiefis. Veellandbouwgronden liggen
braak,omdat voordeproducten teweinig
afzet is.Economischgaat hetPolenzeker
niet voordewind.Het oude achterland,
Rusland, isvrijwel afgesloten. Degrens met
Wit-Rusland isvoordePoleneenechte
grens. EnhetWesten wilnauwelijks landbouwproducten afnemen. Vandieeconomisch weinig florissante positie profiteert
echterdenatuur. Dewaterkwaliteit is
daarom opveelplaatsen uitzonderlijk goed.
Vanuithetstuwmeer stroomtdeNarew
verderPolenin.Dezerivierlooptvooraldoor
landbouwgebied.Siemianówka isonder meer
aangelegdalsreservebekkenvoordelandbouwindrogetijden. Beginjaren tachtig
kanaliseerdenenreguleerdendePoolsewaterbeheerderszo'n30kmvanderivierloop.In
1986kwammentotanderegedachtenen
werdhetNarew-stroomgebied uitgeroepen
totlandschapspark.Sindsdien magdenatuur
hierzijn werkweerdoen,aldus directeur
Kruszewskivanhetprovincialewaterschap.

Verdroging
Polen kampt metverdroging.DeprovinciePodlaskibijvoorbeeld houdt slechtstwee
procent vanhet watervast,zoverteldeKrus-

WaterplantenalsnatuurlijkezuiveraarsineencompactekleinecentralezuiveringsinstallatieinBatjjlow.
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zewski,Poleninzijn geheel maarzes
procent.Vooreengoedwaterbeheer zou dit
30procent moetenzijn.Maar hetgeld dat
nodigisvooranti-verdrogingsmaatregelen
ontbreekt. Hetgroteverschil met Nederland
ligt indevelekleinestroomgebieden die
Polenkent.Inveelregio'sisgewoon te
weinigwater aanwezig.InPolenvaltgemiddeldperjaar zo'n600mm neerslagtegen750
mm inNederland,maar indrogejaren
wordt niet meer dan400mm geteld.

Onbedorven moerasgebied
In feite heeft Poleneenvoorsprongop
Nederland. Het waterbeheer komtweliswaarovereen met dat inNederland inde
jaren zestigenzeventig.Maardeenorme
groeivandelandbouw blijft inPolen uit.
Daardoor verslechtert dewaterkwaliteit niet
enstaat denatuur opdit punt niet onder
druk.
Dat laatste isgoed temerken inde
Biebrza-vallei,eennagenoeg onbedorven
moerasgebied met daarin meanderend de
Biebrza,dieindezomeren herfst een afvoer
kentvan 10tot 20kubieke meter per seconde
maar inhet vroegevoorjaar, alsdesneeuw
smelt,vansomsmeerdan 100kubieke meter

HetAu^ustow-kanaal,eenwaterstaatkundigmonumentdatopdenominatiestaat
omopde lijsttekomenvanwerelderfgoederenvandeUNESCO.

omeen verbinding met deBaltischezeete
krijgen omOost-Pruisen heen,dit vanwege
detolheffing aldaar.Het iseigenlijk geen
kanaal,maar eenverzameling meren,die
verbonden worden door in totaaleenkleine
40kilometerkanaalmetdaarin 18sluizen,
waarvaneendeelopRussisch gebied.Vanaf
degrenswordt echter aljaren geen gebruik
meer vandewaterwegen gemaakt.Desluizenzijn namelijk vervallen enstaan deels
droog.Omdat het 'kanaal' nooit doorgoederenschepen bevaren is,kon hetgebied eromheenzichheel natuurlijk ontwikkelen. Het
Augustow-kanaal isdan ooknietzozeereen
technisch wondet,ondankszijn lengte van
ongeveer 100kilometer, maar wel bijzonder
vanwegedewijze waarop het inzijn omgevingpast.Dewaterwegen lopendooreen
uitgestrekt wouddatdoorloopt in WitRusland en Litouwen.Enhetwasookindit
gebied dat deNederlanders tochnogbevers
aanhet wetkzagen.*[

Dedeelnemersaanhetwerkbezoekaannoordoost-Polen.

perseconde.Indevorigeeeuwzijn inde
middenloop drainagekanalen aangelegd om
hetgebiedgeschikt temaken voorde landbouw.Ditdeelisdaardoor echter flink
verdroogd. Grotedelen vandit natuurgebiedzijn nu zonder laarzen te bewandelen.
Sterker nog,de40NVA'erswaanden zichzo
ongeveer opdezandgronden vanoost-of
zuid-Nederland. Het in 1995 alsRamsargebied aangewezen rivierdalomvatzo'n
60.000hectareopen landschap.

verdewater lagondet demilligram per liter,
het nitraatgehalte rondzesmilligram en het
gehaltezwevendestofop 25.Het gescheiden
rioolstelsel verwerktnormaalcirca6.000
kubiekemeter peretmaal.Degoede resultaten voorkomen dat deregionale milieuinspectieeenboeteoplegt.
DeNVA'ersbezochten ookeen compacte
modern vormgegeven kleinecentralezuiveringsinstallatie inBatglow,waar ook waterplanten ingezet werden omhet verontreinigde water tezuiveren.

Techniek
Hetwerkbezoek brachtde40Nederlandersookbij verschillende rioolwaterzuiveringen indeomgevingvanAugustow in
noordoost-Polen. Destedelijke zuivering
vanAugustow bleekondanks het ontbreken
vaneendefosfateringsstap goede resultaten
teboeken:het fosfaatgehalte inhetgezui-

Eénvandehoogtepunten vande tocht
door oost-ennoordoost-Polen washet
bezoekaan hetAugustow-kanaal, een waterstaatkundig monument dat opde nominatiestaat omopdelijst tekomen van werelderfgoederen vandeUNESCO.Het dateert
van 1830. Het kanaalwerddestijds gegtaven

HetbezoekaanPolenwerdafgeslotendooreen^ezamenlijkelunchmetenkeleleden
vanhetSITWM-bestuur.Vanlinksnaarrechtsvice-voorzitterir.Sieradz,dr.
ZastawnyvanhetLandbouwkundigInstituutIMVZenEwavanàenBeraenMakalaenGerardBlomnamensdeNVA.(foto:LexvanGelder).

Watdefinanciering betreft, betaaltde
landelijke overheidhetrivierbeheeruitde
algemenemiddelen.Dekostenvandekleinerewatergangen wordenvoor80procent
doordestaatgefinancierd envoorde
overige20procentdoordePoolseburger.
Derioleringwordt helemaaldoorde
gemeentebetaald.
Eennationaalfondsvoormilieu-enwaterbeheerdektdeinvesteringen indewaterinfrastructuur (ookdeaanlegvanbijvoorbeeldretentiebekkens].Ditfonds wordt
gevoedmetdeboetesvanbedrijven die
zichniethouden aandemilieu-eisenin
Polenéndewaternota's.

HarryTolkampoverhandigtnamenshetNVA-bestumeenpersoonlijkaandenken
aansecretarisvandeSfTWMenorganisatorvanhetwerkbezoekdr.ir.Szczxgielski
(foto:LexvanGelder).
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