Waterbeheer: sectoraal of integraal?

Een concrete vraag in Oost-Twente
Inleiding
Lange tijd heeft waterbeheer in Nederland
in het teken gestaan van ontwatering.
Hoofdzakelijk ten behoeve van de landbouw werden zelfs de meest drassige
gebieden drooggelegd. De voor dit doel
ingestelde waterschappen hielden zich, in
samenwerking met Rijkswaterstaat,
primair bezig met waterkwantiteitsbeheer.
Pas dertig jaar geleden werd deze eenzijdige benadering door toenemende
verontreiniging van het water doorbroken.
Nieuwe doelcorporaties werden ingesteld

IRANS KI.IJN
Centrum voor Milieukunde
Leiden

PETER T.J. C. VANROOY
1)1IV Raadgevend
Ingenieursbureau BV

voor het beheer van de kwaliteit van
oppervlaktewater: de zuiveringsschappen.
Agrarische en stedelijke functies maar ook
natuur, drinkwaterwinning, recreatie en
industrie stellen hun eisen aan de kwaliteit
en kwantiteit van water. Eisen die vaak
verschillen en kunnen leiden tot vormen
van watergebruik en -verontreiniging die
de bruikbaarheid voor andere functies
beperken. De verschillende functies
betwisten elkaar dus niet alleen in ruimtelijke zin maar ook om de steeds schaarsere
hulpbron: voldoende water van de gewenste kwaliteit. Het traditionele waterbeheer door de waterschappen is hierop
nog niet ingesteld en staat nog vaak ten
dienste van de landbouw. Juist de landbouw dient zich door de milieuproblemen
te herbezinnen. Diverse beleidsstukken
wijzen op een terug te dringen rol vanwege overproduktie, overbemesting en
een belangrijke rol in de verzuring van het
milieu. Dat de waterschappen hier niet
onmiddellijk op reageren is op zich niet
verwonderlijk. Ze zijn immers ontstaan als
doelcorporaties die de belangen van de
'ingelanden' dienen; dit waren en zijn nog
steeds hoofdzakelijk landbouwers. Dit is
niet verwonderlijk gezien de traditie die
zelfs terug gaat tot in de twaalfde eeuw.
In 1985 heeft het ministerie van Verkeer
en Waterstaat de nota 'Omgaan met water'
uitgebracht [V&W, 1985]. Hierin worden
de contouren geschetst van een nieuwe
vorm van waterbeheer, het 'integraal'

Samenvatting
Sinds enkele jaren is integraal waterbeheer de nieuwe beleidslijn. Concretisering
van de uitgangspunten van dit beleid lijkt echter nog toekomstmuziek. Aan de
hand van een plan voor integraal waterbeheer in Twente (PIWAT) wordt een
aantal knelpunten geschetst.
Multifunctionaliteit en duurzaamheid zijn bepalend geweest voor het plan.
Een grote verscheidenheid aan op elkaar afgestemde maatregelen wordt
gepresenteerd. Het te verwachten resultaat heeft een structureel karakter.
Met PIWAT is gepoogd het proces te doorbreken, waarbij natuur-onvriendelijke
ingrepen elkaar in steeds sneller tempo opvolgen. Een doorbreking van een
welhaast historische vicieuze cirkel.

waterbeheer. Belangrijke kenmerken zijn:
- de systeembenadering van met elkaar
samenhangende watereenheden;
- de relatie tussen waterkwaliteit en
-kwantiteit
- het afstemmen van waterbeheer op
meerdere functies.
Met deze integrale benadering begeeft het
ministerie zich expliciet op het terrein van
het algemene milieubeheer. Ook het raakvlak met de ruimtelijke ordening is
aanwezig. Heide beleidsterreinen vallen
onder de verantwoordelijkheid van het
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Het is
duidelijk dat de integratie die het
ministerie van Verkeer en Waterstaat
voorstaat, verder reikt dan waterbeheer
alleen. Het draagt in hoge mate bij aan
een (toekomstig) integraal milieu- en
ruimtelijke ordeningsbeleid. De concretisering van het integrale waterbeheer blijft
vooralsnog beperkt tot Rijkswaterstaat en
:ser, Snoeyinksbeek aan deivainaarde Lutte

de provincies. De meeste provincies zijn
inmiddels overgegaan tot de vorming van
hoofdafdelingen Water en Milieu. Deze
nemen de taak over van de provinciale
waterstaten en van andere provinciale
diensten. Binnen de waterschappen
bestaat echter niet altijd duidelijkheid over
invulling van integraal waterbeheer. Toch
is ook hier vooruitgang te constateren.
Om de huidige problemen omtrent
integraal waterbeheer te illustreren wordt
in dit artikel, bij wijze van voorbeeld,
ingegaan op een complex actueel waterhuishoudkundig probleem. Het probleem
speelt binnen het beheersgebied van het
Waterschap Regge en Dinkel, waar naar
een integrale oplossing is gezocht. Het
gebied is representatief voor de zandgronden in Nederland, wat niet wil zeggen
dat gesuggereerde oplossingen zonder
meer toepasbaar zijn in andere gebieden.
De nadruk wordt in dit artikel derhalve
gelegd op de uitgangspunten en principes
bij de planvorming. Het Waterschap
Regge en Dinkel beheert zowel de
kwantiteit als de kwaliteit van oppervlaktewateren.
Sectorale benadering
Het gebied dat wordt belicht is het
stroomgebied van de Bornsebeek, als deel
van de Regge, tussen Oldenzaal,
Enschede en Almelo. Het is ongeveer
10.000 ha groot, waarvan 30% wordt
ingenomen door verhard oppervlak.
De omvang van dit verharde oppervlak
veroorzaakt enorme piekafvoeren na een
overmatig aanbod van regenwater.
De capaciteit van de rioolwaterzuiveringsinstallaties is hier niet op berekend.
Overstort van ongezuiverd rioolwater is
een direct gevolg, waardoor beken worden
belast met kwalitatief slecht water. In laaggelegen delen kan dit leiden tot zowel
kwalitatief als kwantitatief ongewenste
inundaties. Overstromingen zijn het
gebied overigens ook van nature niet
vreemd vanwege de geologische en
geomorfologische structuur met zeer
ondiepe watervoerende pakketten.
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Inmiddels zijn met behulp van ontwateringswerken de overstromingen
beperkt tot de laagst gelegen beekdalen,
ongeveer 10% van de gronden.
Dit kwantitatief beheer ten gunste van
landbouw en stedelijke afvoer heeft geleid
tot daling van de grondwaterstand en verdroging van natuurgebieden. Het versterkt
waarschijnlijk ook het reeds bestaande
tekort aan drinkwater. Ook de landbouw
zelf ondervindt 's zomers schade als
gevolg van verdroging. Gedeeltelijk wordt
dit gecompenseerd door lokale winning
van grondwater en beregening vanuit
oppervlaktewater.
Ter voorkoming van de verdroging kan
gebiedsvreemd water via het Twentekanaal worden ingelaten. Hiermee wordt
'typisch Twents' water vervangen door
water van 'gemiddelde' kwaliteit.
Dat heeft tot gevolg dat kenmerkende
bijzondere Hora en fauna plaats maken
voor algemene soorten [Bloemendaal &
Roelofs, 1988]. Een bijkomend probleem
in het gebied is overmatige bemesting op
vooral de hoger gelegen gronden.
Uitspoeling van nitraat en doorslag van
fosfaat (reeds 20% van de gronden is
fosfaatverzadigd; mond. med. Provincie
Overijssel) bedreigen de natuur en het
grondwater. Afb. 1geeft de kwantitatieve
en kwalitatieve relaties tussen de
belangrijkste functies.
Ondanks de reeds optredende problemen
van verdroging blijft de landbouw een
beroep doen op de waterbeheerder van
dit stroomgebied. Als antwoord hierop
heeft Waterschap Regge en Dinkel een
plan laten opstellen, dat in 1987
gelanceerd is. Het richt zich op de laatste - lokaal optredende wateroverlast,
voor de landbouw en hinder voor enkele
stedelijke gebieden. De voorgestelde
ingrepen zijn vooral normalisatie en
verdere verbreding van hoofdwatergangen. Om verdroging van landbouw-

gebieden in de zomer tegen te gaan, wordt
voorzien in (extra) inlaat van water uit het
Twentekanaal. De gevolgen van dit plan
voor natuur en landschap zijn slechts
betrokken bij een beoordeling van het
plan achteraf.

Integrale benadering
In het kader van een postdoctorale
opleiding milieukunde (zie 'tot slot') is in
1988 een alternatief voor het plan opgesteld. Er is getracht de gedachten over
integraal waterbeheer vorm te geven in
het Plan Integraal Waterbeheer Twente
[PIWAT]. PIWAT richt zich op het
oplossen van een groot deel van de
problemen in het stroomgebied van de
Hornsebeek vanuit een lange-termijnvisie.
Voortbouwend op de algemene uitgangspunten van integraal waterbeheer, zijn
vooraf gebiedsspecifieke richtlijnen geformuleerd. Deze zijn sturend geweest bij
de planvorming. De richtlijnen zijn:
- geen gebruik van gebiedsvreemd water
voor de landbouw en geen uitbreiding van
de infiltratie ten behoeve van de drinkwatervoorziening;
- op macro-schaal scheiden van functies
in het gebied; in het geval van de
landbouw aangeven van een intensief en
extensief te gebruiken deel van het
stroomgebied;
- zoveel mogelijk gescheiden houden van
water van verschillende kwaliteit;
- accepteren van kortdurende inundatie
van een beperkt areaal in sommige
perioden en onder bepaalde condities;
- bij dimensionering van de afvoercapaciteit wordt voor stedelijk gebied
uitgegaan van een overschrijdingsfrequentie eens per 50 tot 100 jaar en voor
landelijk gebied eens per 10 tot 25 jaar;
- niet uitsluiten van uitbreiding van
natuurareaal op strategische plaatsen en
beperkte inkrimping van landbouwareaal.

Na het vaststellen van de gebiedsspecifieke richtlijnen is naar een oplossing
gestreefd van de acute problemen. Hiertoe
is een selectie gemaakt uit alle mogelijke
maatregelen die de problemen kunnen
opheffen. Alleen maatregelen die niet
strijdig zijn met de algemene uitgangspunten en inpasbaar zijn in het gebied,
zijn hier opgenomen. Zo vielen bijvoorbeeld moerassystemen af op grond van
het geschatte ruimtebeslag. De geselecteerde maatregelen worden hierna kort
toegelicht. Daarbij zijn de maatregelen
naar hoofddoelstelling in drie groepen
ingedeeld.
Een overzicht:
A. Verminderen piekafvoer, voorkomen
ongewenste inundaties en vergroten
afvoercapaciteit
- Herging rioolwater in bergingsvijvers
Riooloverstort na hevige regenval kan
ernstige verontreiniging veroorzaken.
Hcrgingsvijvers kunnen zorgen voor
(tijdelijke) opslag, zodat later alsnog
zuivering kan plaatsvinden.
- Aanleg van bossen in inzijgingsgebieden
Rossen kunnen dienen om water (tijdelijk)
vast te houden. Ze zorgen voor vergroting
van de verdamping en infiltratiecapaciteit
van de bodem, waardoor de oppervlakkige afstroming vermindert en de afvoer
wordt vertraagd.
- Beekoverstromingsstroken of -vlaktes
Onder bepaalde condities kan inundatie
bij hoge waterstand worden toegelaten.
Waar nodig kunnen deze zones worden
begrensd door lage kades. Zonder grote
ingrepen kan de tijdelijke bergingscapacitcit van de beek zo worden
vergroot.
- Piasbermen
Een piasberm is een natuurvriendelijke
profielaanpassing ter vergroting van het
afvoerend oppervlak bij hoge waterstand.
Op een piasberm kunnen zich soortenrijke

Afb. 1- Schematische weergave van denegatieve beïnvloedingen van de verschillendeJuncties, voorzovervan toepassing op waterbeheersaspecten.
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planten- en dierengemeenschappen
ontwikkelen.
- Beekverbreding
Het dwarsprofiel van een beek kan
worden vergroot volgens cultuurtechnische normen. Dit vergroot de afvoercapaciteit. Stuwing is noodzakelijk omdat
de natte doorsnede te groot is voor
normale afvoeren.
- Parallelle watergangen
zie onder C.
B. Retentie (vasthouden van water)
- Aanleg bossen
zie onder A.
- Plaatselijke verhoging grondwaterpeil
Water kan worden vastgehouden door
opzetten van het grondwaterpeil, met
name in venige gebieden, broekbossen en
open wateren. Dit kan bijvoorbeeld in de
vorm van hydrologische isolatie van kleine
gebieden ten behoeve van natuurontwikkeling, waar in geval van piekafvoer
water kan worden ingelaten.
- Ander peilbeheer
Door aan het einde van de winter eerder
het hogere zomerpeil in te stellen, kan het
watertekort in de zomer worden
verkleind.
- Meandering
Al dan niet binnen bepaalde vastgestelde
stroken kunnen beken vrij gelaten worden
in hun loop, waardoor een natuurlijke
morfologie ontstaat met zandige bodems,
variabele stroomsnelheid en een veelheid
aan milieugradiënten. Door 'verlenging'
van de beek met een factor 1,2, versmalling en verondieping wordt de afvoer
vertraagd.
C. Verbetering waterkwaliteit
- Derdetrapswaterzuivering
Defosfateren van effluent levert een
aanzienlijke kwaliteitsverbetering op.
- Parallelle watergangen
Parallelle watergangen kunnen waterstromen van verschillende kwaliteit
scheiden en kunnen tevens dienen ter
voorkoming van plaatselijke wateroverlast.
- Gescheiden riolering
In steden wordt soms bij uitbreiding of
renovatie een gescheiden rioleringsstelsel
aangelegd voor hemelwater. Verontreinigd
rioolwater wordt hierdoor meer geconcentreerd aangeleverd bij de rwzi's; er treedt
geen ongewenste menging op met relatief
schoon hemelwater. De zuivering kan
effectiever worden en de capaciteit is
beter af te stemmen op de behoefte.
- Zandvangen
Een zandvang dient ter verlaging van de
stroomsnelheid, waardoor zand en slib tot
bezinking komen. Dit kan een simpele
verbreding en verdieping van de beek
zijn.
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Aft).2 -Stroomschema van de beken.

Vlet deze maatregelen is een plan voor het
stroomgebied van de Bornsebeek samengesteld. Vanuit hydrologisch oogpunt kan
het gebied in drie zones worden onderscheiden (zie afb. 2). Zone A, B en C
staan voor respectievelijk boven-, middenen benedenstroom.
Zone A wordt van nature gekenmerkt
door infiltratie van neerslag die elders
(zone B) als kwel aan het oppervlak komt.
'levens is deze zone het brongebied voor
een aantal beken. Het water is van goede
kwaliteit. Dit onderstreept het belang van
conservering. De voorgestelde maatregelen in deze zone bestaan uit een verdubbeling van het bosoppervlak tot
100 ha om de afvoer te vertragen en
infiltratie te bevorderen. Ter verhoging
van de nog aanwezige natuurwaarden
zullen de ontspringende beken liefst vrij
moeten kunnen meanderen en eroderen.
De aanwezige stuwen moeten worden
verwijderd of vervangen door cascades
om de natuurlijke dynamiek te vergroten.
De rioolwaterzuiveringsinstallatie ten
westen van Oldenzaal beïnvloedt de
waterkwaliteit nadelig. Ten behoeve van
kwaliteitsverbetering is een derdetraps-

waterzuivering en bergingsvijver geprojecteerd. Rwzi's in bovenloopzones
dienen met voorrang van een dergelijke
installatie te worden voorzien. Voor de
gehele zone A wordt extensivering van de
landbouw voorgestaan, ten gunste van
natuur, recreatie en drinkwaterwinning.
In de middenloop (zone B), waar de
meeste inundaties voorkomen, moet de
aandacht vooral gericht zijn op afvlakking
van piekafvoer. In het noordelijk deel kan
de invloed van de landbouw worden verminderd door extensivering of inkrimping
van het areaal. Hiermee wordt zinvol
ingespeeld op het schone water afkomstig
uit zone A. Natuurontwikkeling behoort
tot de mogelijkheden, gezien de goede of
relatief gemakkelijk te verbeteren kwaliteit
van de beken. De belangrijkste maatregelen bestaan uit het laten meanderen
van de beken of de aanleg van piasbermen langs oevers. Gezien het ruimtebeslag dat meandering vergt, blijft dat
slechts voorbehouden aan de Gammelkerbeek, de beek met de grootste natuurpotenties.
In het westelijk deel van zone B zijn twee
inundatievlaktes en een nat produktiebos
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(populieren) geprojecteerd. Bij piekafvoer
kan hier water worden ingelaten ter ontlasting van het afvoerstelsel. Het gaat
overwegend om gronden die nu moeilijk
te verpachten zijn vanwege marginale
landbouwkundige kwaliteit. Om ter hoogte
van Borne ongewenste overstroming van
gronden te voorkomen, wordt de Bornsebeek plaatselijk met 4 meter verbreed. Het
is een natuur-onvriendelijke maar niet te
vermijden maatregel om aan de richtlijn te
kunnen voldoen. In het zuidelijk deel kan
intensivering van de landbouw worden
toegelaten. De waterkwaliteit kan er
worden verbeterd door een derdetrapszuivering achter de rwzi's van Hengelo en
Enschede-West en een bergingsvijver
voor de rwzi in Enschede.
In de benedenloop (zone C) moeten de
ingrepen vooral gericht zijn op verbetering
van afvoer. Deze relatief kleine zone
ontvangt water vanuit het hele stroomgebied. Ook in deze zone wordt de
Bornsebeck verbreed met 4 meter en
wordt een overstromingsstrook gedacht
langs de Oude Bornsebeek. De meest in
het oog springende maatregel is de aanleg
van een verbinding tussen de 'schone'
beken in het noordelijk deel van zone B
en beken van redelijke kwaliteit in deze
zone door middel van een parallelle
watergang. Op dit moment komen de
'schone' beken direct uit in de sterk
verontreinigde Bornsebeek. Migratie van
organismen wordt daardoor belemmerd,
wat een verbreking van de ecologische
infrastructuur impliceert. Door de nieuw
te graven watergang (lengte slechts
500 m) wordt het gebied ten zuiden van
Oldenzaal, in ecologische zin, weer
verbonden met de Regge.

sommige maatregelen enige tijd vergen
alvorens ze optimaal functioneren, zal het
beoogde effect niet onmiddellijk volledig
zijn. Wel is uitvoering van ieder onderdeel
op zich een verbetering ten opzichte van
de huidige situatie.
Hydrologie
Bij het waterschapsplan kan met hoge
mate van zekerheid worden voldaan aan
de normen betreffende de overstromingsfrequentie van eens per 50 à 100 jaar voor
stedelijk en landelijk gebied. In PIWAT
zijn maatregelen voorgesteld waarvan
bekend is dat ze een ontlasting van het
beekstelscl tot gevolg hebben. Van een
aantal maatregelen is de omvang niet
precies bekend. Uit voorlopige berekeningen blijkt dat na uitvoering de
overstromingskans kleiner is dan de
gestelde overstromingsnorm van 50 à
100 jaar voor stedelijk gebied en 10
à 25 jaar voor landelijk gebied.
Kosten
De kosten van onderhoud voor beide
plannen zullen op de lange termijn
vermoedelijk ongeveer gelijk zijn. De
kosten van aanleg vertonen wel een
verschil. Waar in het waterschapsplan veel
(kostbaar) grondverzet nodig is, kan in
PIWAT veelal worden volstaan met
minder drastische ingrepen. Voor de
aankoop van grond ligt deze verhouding
andersom. Hierbij kan echter sprake zijn
van financiering door derden, waardoor
het minder op de begroting van het
waterschap drukt. Uitgaande van gelijk

prijspeil en een vergelijkbare berekeningswijze lijkt PIWAT goedkoper dan het
waterschapsplan.
Rendement
Het waterschapsplan levert een landbouwrendement op van ca. f 660.000,-per
jaar. De schade aan milieu, natuur,
drinkwaterwinning en recreatie is niet in
geld uitgedrukt. De verwachting is dat dit
een veelvoud is van het rendement voor
de landbouw. Voor PIWAT is geen uitvoerige kosten-baten analyse uitgevoerd.
Aangenomen mag worden dat bij uitvoering van PIWAT het rendement voor
met name natuur en milieu groot is en dat
het voor de landbouw in eerste instantie
kleiner is dan bij uitvoering van het waterschapsplan. Beide plannen bieden een
effectieve oplossing voor de acute problemen in het stedelijk gebied volgens
gelijke normen.
Realisering van integraal waterbeheer
Tijdens de planvorming in het kader van
PIWAT bleek dat concretisering van
integraal waterbeheer niet geheel binnen
de huidige competentie van waterschappen valt. Hoewel het Waterschap
Regge en Dinkel op een constructieve
wijze heeft willen meedenken over
oplossingen, is een plan als PIWAT
binnen de huidige bestuurlijke organisatie
moeilijk te realiseren.
Op dit moment is het waterbeheer nog
teveel verdeeld over verschillende instanties. Het grondwaterbeheer is een taak
van de provincies, het kwaliteitsbeheer

Stroomgebied Bornsebeek.

Vergelijking van plannen
Hieronder wordt een kwalitatieve vergelijking gemaakt tussen het plan van het
waterschap en PIWAT. Deze vergelijking
betreft de termijn waarop de plannen zich
richten, de hydrologische consequenties,
de kosten en het economisch en maatschappelijk rendement.
Termijn
Het waterschapsplan richt zich op de
oplossing van problemen op korte termijn.
Na uitvoering van het plan zal wateroverlast grotendeels tot het verleden
behoren. Vrijwel gelijktijdig zullen echter
nieuwe problemen zoals verdroging en
natuuraantasting hernieuwd ingrijpen
noodzakelijk maken.
Door de lange termijn waarop PIWAT
zich richt kunnen de problemen structureel worden aangepakt. Daar PIWAT
gefaseerd kan worden uitgevoerd over
een periode van 25 jaar en bovendien
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van oppervlaktewater is veelal naar
zuiveringschappen gedelegeerd en het
kwantiteitsbeheer van oppervlaktewater
ligt bij de waterschappen. Een eenduidige
doelstelling en samenwerking tussen deze
eenheden kan integraal waterbeheer
dichter bij de realiteit brengen. Mogelijk
zijn de provinciale waterhuishoudingsplannen een eerste stap in deze richting
[zie Kuijpers et al., 1987].
Toch zijn we er daarmee nog niet. PIWAT
laat namelijk zien dat er een concrete
gezamenlijke inspanning nodig is vanuit
ruimtelijke ordening, milieubeleid, natuurbeleid en waterbeheer. Dit impliceert een
integraal gebiedsgericht milieubeleid
[RIVM, 1988; Klijn, 1988]. Water is
immers één van de milieu-compartimenten. De wisselwerking tussen de
compartimenten water, bodem, lucht en
biota, maakt dat waterbeleid niet los
gezien kan worden van algemeen milieubeleid en beheer [zie ook Bijlsma, 1988],
Integraal milieubeleid moet uitgaan van
een lange-termijnvisie. Juist doordat
steeds van baten op korte termijn is uitgegaan, is in het waterbeheer een vicieuze
cirkel ontstaan van elkaar opvolgende
cultuurtechnische ingrepen die tot nieuwe
waterhuishoudkundige problemen en een
steeds verdergaande aantasting van het
milieu leiden. Met PIWAT is gepoogd
deze vicieuze cirkel te doorbreken.
Tot slot
Dit artikel is gebaseerd op het rapport
Plan Integraal Waterbeheer Twente
[PIWAT et al., 1988). Het is opgesteld
door een interdisciplinaire studiegroep in
het kader van de Universitaire Beroepsopleiding Milieukunde, een postdoctorale
opleiding verzorgd door de milieukundecentra van de Rijksuniversiteit Leiden, de
Universiteit van Amsterdam, de Vrije
Universiteit en de Landbouwuniversiteit
Wageningen.
De auteurs waren respectievelijk als
begeleider en onderzoeker bij PIWAT
betrokken.
Het rapport is te bestellen bij het
Centrum voor Milieukunde Leiden
(071 - 2 7 74 86).
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Naschrift redactie
Prof. W. H. van der Violen liet weten in
de bovenstaande reactie geen aanleiding
te zien zijn commentaar te herzien.
Navraag bij prof. Pons had hem namelijk
geleerd dat de Oer-IIorstermeer wel
degelijk een zoute fase heeft gekend.
In een brief aan dr. Appelo schrijft hij
daarover: 'Zelf had ik deze mening reeds
op grond van een boring die ik ooit in de
Horstermeerpolder verrichte; de daar
aangetroffen klei leek zeer veel op de
Cardiumklei, die ik uit de Noordoostpolder kende. Schelpen heb ik er niet in
aangetroffen en naar foraminiferen is
gezien het doel van het onderzoek - een
ontwateringsadvies voor een tuinder - niet
gekeken. Een bewijs heb ik dus niet.'
Overigens verklaarde prof. Van der
Molen, dat zijn commentaar in eerste
aanleg ten doel had een andere mogelijke
verklaring te bieden voor het zoute
grondwater van holocene ouderdom in de
Horstermeer. De discussie gaat (buiten
deze kolommen) verder.
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water heeft gevormd waarvan de tijdschaal redelijk nauwkeurig bekend is.
Dat is blijkbaar heel anders in NoordDuitsland waar in betrekkelijke saaiheid,
de zoet/zout fronten zich geen meter
verplaatst hebben.
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Prof. Knoppert neemt
afscheid van TU Delft
Op woensdag 14 juni a.s., tussen 15.30 uur
en 18.00 uur, zal prof. ir. P. L. Knoppert
tijdens een interne bijeenkomst afscheid
nemen van de Faculteit der Civiele
Techniek van de Technische Universiteit
Delft.
Tussen 15.30 uur en 16.30 uur zullen
toespraken worden gehouden door prof.
ir. B. Beukers, prof. dr. ir.J. C. van Dam,
prof. ir.J. H. Kop, ir. A. N. van Breemen
en prof. ir. P. L. Knoppert in collegezaal G
van het Gebouw voor Civiele Techniek.
Tussen 16.30 uur en 18.00 uur zal er
gelegenheid zijn voor een informeel
samenzijn met prof. ir. P. L. Knoppert en
diens echtgenote in de hal op de eerste
verdieping van het Gebouw voor Civiele
Techniek.

