ACHTERGROND

NEDERLANDSE STICHTING PROBEERT GELD TE VINDEN VOOR
HERSTEL MEER IN ROEMENIË

Zoetwater beïnvloedt
therapeutisch zoutmeer
aanZwarteZee
Degeneeskrachtigewerking vandemodderuithetzoutmeervanTechiighiol,vlakbijdeZwarteZeekustvanRoemenië,wasalindeRomeinsetijd beroemd.Nogaltijd vaart'sochtendseenbootjehet
meeropommodderoptescheppenvoordeduizendenziekendiejaarlijks desanatoriavanTechirghiol
bezoeken. Zolang hetnog kan,wantdelaatstejarenwordtheternstigbedreigddoortoestroomvan
zoetwater. EenNederlandsestichting zetallesopallesomhetmeerbijTechirgiolzouttehouden.
"Endatvaltwaarachtig nietmee,"zegt
voorzitter WimvanDeventer vandestichtingMetamorfose, eenhulporganisatie dieis
voortgekomen uitdestedenband tussen
Rotterdam en havenstad Constanta, nabij
Techirghiol."Financiering vinden vooreen
zoetwaterproject iseen fluitje vaneencent
vergeleken met fondsenwerving vooreen
zoutwaterproject. Zoutgeldt eldersveelalals
hetprobleem;hier isdat netomgekeerd."De
toevloed vanzoet water betekent eendirecte
bedreigingvoorhetunieke ecosysteem,
maar ookvoordesanatoria dieindeloopder
eeuwenzijn ontstaan rond het Roemeense
zoutmeer. Inspanningen van Metamorfose
hebbenerinmiddels toegeleiddat Nederlandsemeetapparatuur naar Roemeniëis

verscheept omdeherkomst van het toestromendezoetewatervasttestellen.Maargeld
voorstructurele oplossingen ontbreekt nog.
Vootalpatiënten met reumatische klachten,
vinden verlichting ineen moddertherapie.
Indesanatoria rondom het meer ondergaan
zebehandelingen waarbij zeworden ingepakt met verwarmde modder.Ookeenbad
in water uit het meer kanonderdeelzijn van
de behandeling.
Hetzoutmeer vanTechirghiol moetooit
ontstaan zijn door terugtrekking van dezee
uit eenbaai.Eenhonderd meter bredeen
driekilometer langezandstrook scheidt het
meer nu vandeZwarteZee.Eendroogen
warm klimaatzorgdevoorindampingen

HetzoutemeervanTechirghiolwordtsteedszoeterdoor waterdatvanuithetRoemeensebinnenlandtoestroomt.
Elkeochtendvaarteenbootjehetmeeropommodderoptescheppenvoordesanatoriamdeomgeving.
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stetketoename van het mineraalgehalte
(chloor,magnesium, sulfaten,jodium,
bromide)van hetmeer.Groenealgen(CladophoravagabundaenCrustaceanArtemia
Salina)vormen debelangrijkste bron van
organisch matetiaalvoordemodder,dieeen
belangrijke rolspeeltvoorhet toerismeen
daarmee vootdelokaleeconomie.Uitvele
landen komen mensen naarditdeelvande
ZwarteZeeom tewotden behandeld.
Deproblemen in het 1300hectaregrote
meerTechirghiol kwamen ruim 30jaargeleden aan het licht. Een irrigatiesysteem voor
delandbouw dat ronddietijd werd aangelegd,zorgdevooreensnelletoename vande
instroom vanoppervlakte-en grondwater.
Daarnaast speeldevermoedelijk deaanleg
van hetDonau-ZwarteZeekanaal eenroL
Hetwaterpeil,dat vootheen ruim onder dat
vandeZwarteZeelag,steeginenkeledecennia naar 1,5meter bovenzeewaterpeil.De
geschatte toename van het watervolume
met7,5miljoen kubiekemeter zorgdevoor
een forse vermindering vanhet minetaalgehalte:vanmeerdan 100gram/dm' aan het
eindevande 19eeeuw totwaardendieaan
heteindevandetwintigsteeeuw schommelden rondde60gram/dm'."Erissprakevan
eengolfbeweging indetoe-enafname van
hetvolume",verteltdr.V. Moraru,dieter
plaatsenauw betrokken isbij hetgevecht
tegen hetoprukkende zoetwater. "Eenjaar
ofdriegeledenstond hetwaterzohoog,dat
hetTechirghiol bijna overstroomde."
Balansstudies wezen uit datvooraldat vooraldetoestroom van oppervlaktewater,

DemodderuithetTechirghiol-meerinRoemenieheeft
eengeneeskrachtigewerking.

afkomstig uit indezestigerjaren geconstrueerdeirrigatiesystemen,deoorzaakvormde.
Terwijl in het hydrologischjaar 1961-1962
slechts04miljoen kubiekemeter zoet water
naar het laaggelegen meerstroomde,was
datin 1972-1973toegenomen tot 5,7miljoen
kubiekemeter.Ookdeondergrondse
instroom nam indieperiodesignificant toe.
Bijkomend probleem was,dat hetwater tot
opzekere hoogtevervuild bleek met kunstmest enanderechemischestorten uitde
landbouw.Desnelleverandering door
ondoordacht menselijk ingrijpen hadeen
aantasting van hetzoutgehalte, toenemende
eutrofiëring en vermindering van watertransparantie enbiodiversiteit inhet meer
totgevolg.Aangezienzowelzoutalsorganisch materiaalessentieel zijn vootdevormingvandebiologische modder, was ingrijpen noodzakelijk.

Boringen
In 1972werdendeeersrefysieke maatregelengenomen tegendeondetgrondse
insttoom.Het beschermingsprogramma dar
deRoemeensewaterautoriteiten lanceerden,
voorzagineenserieboringen om met
behulp vanpompen het waterpeil in het
meetendeondergrondse toestroom vanzoet
watet teteduceren.Zoetwater werd uit het
meet ineenaantal laaggelegen gebieden
gepompt,maatzonder merkbaar effect. Ook
wegpompen van tien miljoen kubieke meter
wateruir het meer naarzeehadgeen positief
effect, omdat met hetzoetewaterookveel
zout verdween.Een interdepartementaal
ptogrammadat vervolgenswerd opgezet,
leiddetotdeaanlegvandammen langs
dalen aande noordzijde.Zoetwatetdat het
meet vanTechitghiolbedreigde,werddaaringepompt. Indejaren tachtig vonden verderdiverseboringen plaatsen werden pompengeïnstalleerd in hetzelfde gebied,dat
bijna 120km !beslaat.Na 1988starttede
bouwvaneen800meter langedamom de
westkantvan hetmeer tebeschermen regen
deinstroom vanzoetwater.Verder lietende
Waterautoriteiten eenkanaalgraven aande
zuidzijde voordeverzamelingvan oppervlaktewater.Opgevangen watet zouvervolgensdooreenaflopende pijp van bijna tien
kilometer naardezeemoeten stromen.Een
maatregel indezefasevan hetptoject betrof
°ok hetwaterdicht maken vandeirrigatiekanalenaandewestzijde van het meer:boeren haddengatengemaakt omextra irrigattewater tekrijgen voorhun land.Delaatste
Jarenwil hetechter totaal niet vlotten met
de financiering voordebescherming van het
'neer.Rijksbijdragen komen niet meerautomatisch,terwijl alleen alhetgaande houden
v
andepompen opjaarbasis ongewen
honderdduizend dollar kostaan elektriciteit

enondethoudspersoneel.Oplopendeschulden leidden eruiteindelijk zelfs toedat het
elektriciteitsbedrijfdeleveringvan stroom
stopzette."Envootdepijpleiding diehet
wateraandezuidzijde moestafvoeren was
navijfkilometergeengeld meer", vertelt
VanDeventer.
Deconsequentiewasdat het zoutgehalte
toteendramatisch dieptepunt daalde,terwijl het waterpeil zosterksteeg,dat het
meerbuiten zijn oeversdreigdetetreden.De
Roemeenseoverheid besloot hetin 1999nog
maar eensteptoberen metdeopzetvaneen
interdepartementale werkgroepmet25
experts uit diversedisciplines.DeTechirghiolcommissie moet komen totvetdereaanbevelingen tot reddingvanhetmeer.Ookde
stichting Metamotfose isbetrokken bijde
commissie.VanDeventer:"Wehebben onder
meergeldaangevraagd inhet kadervan het
Matra-programma. MaarMatra financiert
alleenzoetwaterprojecten. Ookhet feit dat
hiersprakeisvaneenmultidisciplinair probleem-ecologie,landbouw, toerisme,
gezondheidszorg -blijkt bij toekenning van
ditsoort subsidieseerdereen nadeeldaneen
voordeel,omdat deafzonderlijke ministeries
vinden datdedoelstellingdiezij zelfnastreventeweinigscoort.Tijdens hetWereld
WaterForum inDen Haagisdecasusaan
een internationaal publiek gepresenteerd.
Maarookdaar stond enstaat het tekorr aan
zoetwatercentraal.Dateenzoute lagune
uiteindelijk zoet wotdt,isvootheneen
natuurlijk gegeven.Hetprobleem van het
Techirghiol meer isduseenexclusiefRoemeens probleem."
Vannieuwe ingrepen ishetdaardoorde
laatstejaren nietgekomen. Metamorfose
zoekt nogaltijd naar financiering en hulp
vanbuiten Roemenië.Tochzijn deproblemen van hetzoutmeer sinds 1999fors verminderd.Voorzoverdeexperts ter plaatse
kunnen nagaan nietdooreerder genomen
maatregelen,maar doorzaken die buiten
henzelfliggen."God houdt vanTechirghiol",denkt Moraru."Delaatste driejaar
hebben weergweinig neerslaggehadende
irrigariewerkenzijn vernield -overigens met
rampzaligegevolgen voorde landbouw.
Daardoor ishetminetaalgehalteen het percentageplantaardig materiaal dusdanig
gestegen,datdeaanmaak van biologische
moddet weergewoondoorgaat.Devraagis
natuurlijk alleen voorhoelang." f
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Europoort neemt
exploitatie WBBover
WaterleidingbedrijfEuropoortneemtdeexploitatievanWaterwmningbednjfBrabantsche
Biesboschover(WBB).Per1januari 2004zalal
hetpersoneeldatnunogmdienstisvanWBB,
overgaannaarEuropoort.Europoortverzorgt
dandeleveringvanruwwateraanDeltaWaterbedrijf, BrabantWaterenzichzelf.Doelvanhet
contract, dat15jaarloopt,iskostenverlagingen
hetverzekerenvandecontinuïteitvandeleveringvanruwwater.
WBBonttrekt water uitdeMaasenslaat
ditopineendrietalgrotespaarbekkens inde
BrabantscheBiesbosch.Door zelfreiniging
enontharding verbetert dekwaliteit van het
watet aanzienlijk, waarnaDELTAenEuropoort hetwatergebruiken alsgrondstofvoor
drinkwaterproductie. BrabantWater
gebruikt het ruwwater alsbron voor
industriewater. Hierdoor worden enkele
miljoenen euro'sperjaar bespaard.
Dedrieaandeelhouders (Waterbedrijf
Europoort,DELTAenBrabant Water) vinden
hetovernemen vandetakenvanWBB noodzakelijk omdekosten tedrukken endeleveringszekerheid veiligtestellen.Dooi efficiëntieslagen indeafgelopenjaren isWBB
veeldoelmatiger gaan werken,maarook
kwetsbaatdergeworden vanwegedekleine
schaalvandeorganisatie,stelteenwoordvoerdervanEuropoort.Ongeveer 20medewerkersvanWBBzullen hun werk voortzettenoplocatiesvanEuropoort;deanderen
blijven ophun huidige locatiewerkzaam.
Omdat Europoort met 80procent vande
ruwwaterafhame verreweghet meeste
belangheeft bijeengoed functionerende
toeleverancier,isbeslotendat Europoort de
feitelijke exploitatiegaatverrichten. Het
wootd'overname'wilEuropoort absoluut
nietgebruiken. Hetgaatomeenexploitatiecontract met eenlooptijd van 15jaar. Daarna
wordt bekekenofverlengingwenselijk is.
Welgeeft dewoordvoerder toedathet om
eenverregaand contractgaat.Alshetcontract nietverlengd wordt,heeft WBBzelf
geenpersoneel meer indienst.
WatetbedrijfEuropoortenDELTA
Waterbedrijfonderzoeken intussen alenige
tijd demogelijkheden toteenfusie. Onder
dewerknaam 'Neptunus'wordtgekekenof
zo'n fusie per 1januari 2004mogelijk is.Dit
zalechtergeengevolgen hebben voot het
exploitatiecontract tussenWBBen Europoort. ^
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