WaterbeheerinHongarijeenrestauratievanhetBalatonmeer:

Hongarije
Hongarije, een grotendeelsvlaklandmet een
oppervlakte van ongeveer 93.000 km2 en
ca. 10,5 miljoen inwoners, isgelegen aan de
middenloop van de Donau en de Tisza
(zie afb. 1).Evenals in Nederland isde
wateraanvoer voor het overgrote deel van
buitenlandse oorsprong. De Donau ontspringt inhet DuitseZwarteWoud en stroomt
via Oostenrijk het land binnen en vormt
daarna over een afstand van ongeveer 150km
de grensrivier met Tsjecho-Slowakije.
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De beduidend kleinereTiszaontspringt inde
Russisch-Roemeense Karpaten en mondt
uiteindelijk op Joegoslavisch gebied uit in
de Donau, die zijn loop vervolgt naar de
Zwarte Zee. De totale wateraanvoer door
beide internationale rivieren bedraagt
ca. 3.500 m 3 /s, de neerslag op het eigen
grondgebied bedraagt ca. 1.800m 3 /s.
In vergelijking met Nederland bezit
Hongarije weinig meren. Slechts 1,5% van
het totale oppervlak wordt door meren
ingenomen; in Nederland isdit ca. 6%.
De belangrijkste meren zijn Balaton
(590 km2"diepte 3,3 m), Velence (25 km2,
diepte 1,5 m), het Kisköre stuwmeer in de
Tisza (125 km 2 , diepte 2 m) en Fertö
(Neusiedlersee, 290 km2, diepte 0.9 m) dat
voor het grootste deel in Oostenrijk ligt.
Beide landen, Nederland en Hongarije
hebben te maken met grote grensoverschrijdende rivieren. Een verschil isdat de
waterhuishouding van hetgrote Balatonmeer
volledig onafhankelijk isvan de Donau en de
Tisza. De oorzaken van de problemen in dat
meer, maar ook de oplossingen, liggen dus
geheel ineigen land.In Nederland worden de
meeste grote zoetwaterbekkens direct of
indirect doorstroomd met verontreinigd en
voedselrijk Rijnwater.
Waterbeheer in Hongarije
In Hongarije bestaat een geïntegreerde
organisatie voor het totale waterbeheer.
Het beleid zowel ten aanzien van waterkwantiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer als
drinkwatervoorziening wordt centraal
ontwikkeld door de National Water
Authority.
De uitvoering van het beleid en de bouw en
het beheer van de belangrijkste waterwerken
* Naar aanleiding van een symposium te Siófok,
Hongarije, over waterbehecrsingsproblemen van ondiepe
eutrole meren.

In september 1984werd te Boedapest een
Memorandum of Understanding (MOU)
ondertekend door de Nederlandse
Minister van Verkeer enWaterstaat ende
president van de Hongaarse Orszâgos
Vïzügyi Hivatal (National Water
Authority).
Het MOU beoogt de technisch-wetenschappelijke samenwerking tussen beide
landen te bevorderen op het gebied van
het waterbeheer.
De overeenkomst en het bijbehorende
werkprogramma richten zich onder meer
op de uitwisseling van delegaties en van
individuele deskundigen of studenten.
De twee landen spreken ook de wens
uit zo mogelijk tot gezamenlijke
(commerciële) projecten te komen.
Als onderwerpen van wederzijds belang
zijn met name genoemd watervoorziening
en afvalwaterbehandeling, rivierbeheersing en oeverbescherming,
drainage en irrigatie, de studie van
aquatische ecosystemen en de toepassing
van wiskundige modellen in onderzoek,
planvorming en beheer.
Een eerste gezamenlijke bijeenkomst
heeft inmiddels plaatsgevonden van
23 t/m 26 april 1985 te Siófok.

is opgedragen aan 12regionale 'water
authorities';de bestuurlijke grenzen van deze
organisaties worden bepaald door de
natuurlijke grenzen van de stroomgebieden.
Gemeentelijke overheden zijn in het
algemeen verantwoordelijk voor de
uitvoering op lokale schaal.
In de huidige situatie is75% van de
Hongaarse bevolking aangesloten op een
centrale drinkwatervoorziening en ongeveer
de helft van de inwoners leeft in gerioleerde
gebieden. Volgens de plannen dient rond het
jaar 2000 het aansluitingspercentage voor de
drinkwatervoorziening bijna 100% tezijn en
voor de riolering ishet streefcijfer ca. 70%.
Voor de bestrijding van de waterverontreiniging bestaat al velejaren een
heffingensysteem voor lozingen door
bedrijven. De heffing geldt voor een groot
aantal verontreinigende stoffen en de hoogte
van de heffing wordt bepaald door de
omvang van de lozingen, de wijze waarop de
lozingen plaatsvinden, de aard van het
ontvangende water en de prioriteit die in het
betreffende gebied wordt gegeven aan de
sanering. Het gehele land isingedeeld in
6 categorieën met een verschillende prioriteit
voor sanering. Het Balatonmeer ligt in het
prioriteit 1 gebied. Als de kwaliteit van
effluenten aan bepaalde grenswaarden
voldoet behoeft geen heffing te worden
betaald. De grenswaarden voor fosfaat
(als P) en nitraat (als N) bedragen resp.
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Ilongarije, met alsonderwerp 'Water
Management Problems of Shallow
Eutrophic Freshwater Lakes'.Centraal in
dit symposium stond de eutrofiëringsproblematiek van het IJsselmeergebied
en van het Hongaarse Balatonmeer.
Het programma bestond uit 4 dagen,
waarvan 3 dagen voordrachten en
discussies, waarin resp.de volgende
thema's werden behandeld:
watersystemen en planvorming,
chemische en biologische processen in
relatie tot eutrofiëring en maatregelen ter
bestrijding van eutrofiëringsproblemen.
De vierde dag bestond uit een excursie
naar het Balatonmeer en omgeving.
In dit beknopte verslag wordt met name
ingegaan op de organisatie van het
waterbeheer in Hongarije en op de
restauratie van het Balatonmeer.
Tenslotte worden de mogelijkheden voor
verdere samenwerking aangegeven.
Een uitgebreid verslag van de
bijeenkomst kan indien gewenst bij de
auteur worden aangevraagd. Daarnaast
zullen alle inleidingen te zijner tijd
beschikbaar komen in de vorm van een
aparte publikatie.

2 mg/l en 4,5 mg/l. Een belangrijk beleidsinstrument voor het waterbeheer in Hongarije
vormt het 'Water management development
plan'. Dit zijn waterhuishoudingsplannen
voor een bepaalde regio waarin de doelstellingen en de maatregelen voor de
planperiode worden aangegeven. Dergelijke
plannen zijn op zichzelf echter nog niet
bepalend voor het beleid.De samenhang met
andere plannen met name op het gebied van
de ruimtelijke ordening en de landbouw
wordt op centraal niveau beschouwd en
uiteindelijk stelt de centrale regering een
beleid vast voor de betreffende regio.
De maatregelen worden in het algemeen
gefinancierd door de staat; in lokale situaties
wordt ook bijgedragen vanuit de bevolking
en het (ook in Hongarije bestaande)
particuliere bedrijfsleven.
De restauratie van het Balatonmeer
Voor het Balatonmeer zijn de afgelopen
20 jaar diverse malen waterhuishoudingsplannen opgesteld; deze moesten echter
steeds weer worden bijgesteld alsgevolg van
de snelle ontwikkeling van het toerisme rond
het meer.
Balaton, in het Duits 'der Plattensee'
genaamd, ishet grootste meer in Centraal
Europa en het meest populaire recreatiegebied van Hongarije. Het uitgestrekte meer
vormt het vakantiedoel niet alleen voor
talloze Hongaren maar ook van vele
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Afb. I - Hongarije, belangrijke meren en rivieren.

bewoners van andere Oosteuropese en
westerse landen.
Tijdens het hoogseizoen neemt de bevolking
aan de oevers van het meer toe van 150.000
tot 700.000 wat ingrijpende gevolgen heeft
voor de watervoorziening en de afvalwaterbehandeling.
De wateraanvoer van het langgerekte en
ondiepe Balatonmeer (lengte ca. 78 km,
breedte ca. 8 km, gemiddelde diepte 3,3 m),
vindt plaats door ca. 20 beken of kleine
rivieren, waarvan de Zala. uitmondend in de
westelijke Keszthely baai, verreweg de
grootste is. Deze rivier met een gemiddelde
afvoer van 10m 3 /s levert ongeveer de helft
van de totale wateraanvoer op het meer.
Het meer kent maar één afvoer en dat isde
sluis bij Siófok.
De eerste sluis en het Sió-kanaal naar de
Donau werden aangelegd door de Romeinen
in de derde eeuw. Tot het midden van de
vorige eeuw was het gemiddelde peil van het
meer aanzienlijk hogerdannu(5-6 m)en het
totale meeroppervlak bedroeg ca. 900 km2
in plaats van de huidige 600 km2. In die tijd
kwamen peilfluctuaties voor van meerdere
meters. De Zala rivier mondde toen uit in
een groot moerasgebied genaamd KisBalaton (Klein-Balaton). Door verbetering
van de afwatering zakte het waterpeil en
konden de droogvallende gronden worden
ontgonnen. De fluctuaties van het huidige
waterpeil blijven, behoudens opwaaiingseffecten, beperkt tot enkele dm's.
De verblijftijd van het water in het meer
bedraagt nu, berekend op basis van het
uitstromend debiet, ca. 4 jaar.
Van nature ishet meer enigszinstroebel door
de uitvlokking van magnesium- en calciumcarbonaat en door de regelmatige opwoeling
van bodemslib. Belangrijke vissoorten, ook

voor de consumptie, zijn snoekbaars en aal.
De eutrofiëring van het meer isde afgelopen
10-20 jaar aanzienlijk versneld en vormt een
ernstige bedreiging voor de vele functies van
het gebied. Fosfaat- en chlorophyl-gehalten
zijn toegenomen met name in de meest
ondiepe westelijke baai (totaal-P gemiddeld
tot 0,10 mg/l, chlorophyl-maxima tot
100 mg/m 3 ). Blauwalgenbloeien
(Aphanizomenon) komen frequent voor.
Het doorzicht bedraagt in de zomer rond
0,5 m in de westelijke baai, tot 1 à 2 min het
oostelijke deel.
Vooral op de steile noordelijke hellingen.
grenzend aan het meer, vindt erosie plaats.
mede bevorderd door de intensieve
wijnbouwactiviteiten. Het slibhoopt zich op
langsde oeversen destranden met alsgevolg
een ongewenste uitbreiding van de rietH'ei Balatonmeer.

gordels. Langs de vlakke zuidelijke oevers
vindt door de golfwerking afslag van de
oevers plaats.
De totale fosfaatbelasting gemiddeld voor
het gehele meer bedraagt ongeveer 0,4-1,0 g
P/m 2 jaar. Schattingen duiden erop dat een
belangrijk deel hiervan (30-50%) afkomstig
isvan afspoeling van voedingsstoffen uit het
stroomgebied. Zeker voor Nederlandse
begrippen lijkt dezebelasting nogaan delage
kant. Aangezien echterdebelastingvooreen
belangrijk deel isgeconcentreerd in de
zomermaanden en bovendien voor een groot
deel plaatsvindt in het meest eutrofiëringsgevoelige ondiepe westelijke deel ontstaat
daar algenbloei.
Welke maatregelen worden of zullen worden
uitgevoerd om de eutrofiëringsproblemen de
baas te worden?
Zoals hierboven al werd opgemerkt zijn voor
het Balatonmeer aldiverse malen 'Water
management development plans' opgesteld.
Het meest recente en complete plan is
vastgesteld in 1979.Onder druk van de
recreatieve ontwikkelingen, verreweg de
belangrijkste impulsvoordesaneringvan het
meer, werden de saneringstermijnen in 1982
scherper gesteld. Desondanks isvoor de
totale sanering van het meer de termijn op
30 jaar(!) gesteld. De totale investeringskosten belopen een bedrag van ongeveer
3 miljard gulden. De belangrijkste maatregelen zijn:
—riolering en zuivering van afvalwater en in
principe afleiding van het effluent uit het
stroomgebied van Balaton. Defosfatering
wordt alleen toegepast alsafleiding te duur
wordt. Op dit moment isoverigens een groot
deel van het bewoonde gebied in het
stroomgebied nog niet aangesloten op de
riolering;
—reconstructie van het vroegere water- en
moerasgebied Kis-Balaton nabij de monding

H 2 0(18) 1985,nr. 16

Nederlandse delegatie
De Nederlandse delegatie naar Siófok,
gelegen aan de oever van het
Balatonmeer, stond onder leiding van
ir. J. H. Jansen, hoofdingenieur-directeur
van de Dienst Binnenwateren/RIZAen
bestond verder uit:
drs. F. A. M. Claessen(Rijkswaterstaat,
DBW/RIZA)
ir. S. H. Hosper
(idem)
dr. J. de Jong
(idem)
ir. J. P. A. Luiten
(idem)
mr. J. H. A. Teulings (Rijkswaterstaat,
Hoofddirectie)
ir. E. Eggers
(DHV Raadgevend
Ingenieursbur. BV)
drs. F.J. Los
(Waterloopkundig
Laboratorium)
prof. dr. L. Lijklema (Landbouwhogeschool,
Wageningen)
ir. G. van Straten
(Technische Hogeschool Twente)
ir. E. J. B. Uunk
(Rijksdienst voorde
IJsselmeerpolders)
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de gezamenlijk te ondernemen activiteiten
worden opgenomen. Het lopende werkprogramma betreft dejaren 1985- 1986.
Medio 1985zullendeHongaren tegastzijnin
Nederland en zal door de Dienst Binnenwateren/RIZA, in samenwerking met de
Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders en
andere overheids- en particuliere instellingen,
een symposium worden georganiseerd rond
het thema Tlatlandand Inland Drainage and
Irrigation'.
De deelnemers aan deze bijeenkomsten van
Hongaarse en van Nederlandse zijde, zijn in
beginsel vertegenwoordigers van overheidsdiensten, onderzoeksinstellingen en van het
bedrijfsleven.

Roosendaal staat voor raadsel:
gif in grondwater 'kwijt'
Het gemeentebestuur van Roosendaal staat
voor een raadsel nu uitrecente laboratoriumproeven gebleken isdat het grondwater in de
wijk De Kroeven niet verontreinigd is.
Een eerste onderzoek in maart toonde hoge
concentraties lood, chroom, koper, benzeen
en tolueen aan. Een tweede serie monsters,
genomen op dezelfde plaatsen, heeft
helemaal geen vervuiling aan het licht gebracht. Dat deverontreiniging binnen enkele
maanden uit zichzelf isverdwenen wordt
door milieu-deskundigen onwaarschijnlijk
geacht.
Het onderzoek isin beide gevallen uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van de
Heidemij. De Heijdemij schakelde voor de
eerste serie monsters een ander laboratorium
in dan voor de tweede serie.
Beide laboratoria hebben de Heidemij verzekerd geen fouten te hebben gemaakt.
De Gemeentelijke Milieudienst van
Roosendaal wil nu dat er opnieuw op dezelfde plaatsen monsters worden genomen
die gelijktijdig door twee laboratoria worden
onderzocht. De gemeenteraad moet zich
daarover nog uitspreken.
De kruipruimten onder de 270 woningen in
de wijk zijn wel vervuild met ammonium en
sulfiden, een gevolgvan talrijke rioolbreuken
in het verleden. (ANP)

van de Zala. het tevormen reservoir waarvan
de eerste fase algereed is,krijgt een
oppervlakte van ca. 70 km2en een diepte van
ca. 1.4 m.Verwacht wordt dat hetbekken de
belasting door deze rivier met zwevend slib
en fosfaat zeker zal halveren. Over het
beheer van Kis-Balaton, op dit moment een
belangrijk vogelgebied onder meer door het
broeden van de Grote Zilverreiger, zijn nog
geen gegevens beschikbaar;
—aanlegvan diversesedimentatiebekkensin
andere kleinere toevoerende beken:
—erosiebestrijding in het gehele stroomgebied door aangepaste grondbewerking
(bijvoorbeeld gras tussen de wijnstokken),
(her-)bebossing en dergelijke;
—beheersing van rietgroei door plaatselijk
verwijderen;
—baggeren van fosfaatrijk slib inde meest
verontreinigende delen en de aanleg van
enkele diepe putten als 'sediment-traps';
—reconstructie van beekmondingen om
badstranden te vrijwaren van aanslibbing.
Verder zijn in het plan tal van maatregelen
opgenomen met betrekking tot grondgebruik
en de toepassing van kunstmest en
bestrijdingsmiddelen. Bepaalde pesticiden
mogen bijvoorbeeld in een zone van 5 km
rond het meer en 1km rond toevoerende
beken, niet worden toegepast. Motorboten
zijn op het grote Balatonmeer, behoudens
rondvaartboten, al lang verboden.

Milieuberichtgeving in kranten
te ver van de mensen

Verdere samenwerking
In het kader van de overeenkomst met
Hongarije worden werkprogramma's
opgesteld voor perioden van 2jaar, waarin

De berichtgeving in de kranten over milieuaangelegenheden staat te ver van de mensen
af. Slachtoffers zijn vanondergeschikt belang
en komen in de berichtgeving nauwelijks
voor. Om duidelijk te maken dat de milieu-

vervuiling een probleem isvan ons allemaal,
zal de berichtgeving over dit onderwerp
eenvoudiger van aard moeten worden.
Bovendien zullen de kranten meer aandacht
moeten schenken aan de burger zelf en de
milieu-organisaties.
Tot deze conclusie komt Leny Schuitemaker,
die aan de Universiteit van Amsterdam
tekstwetenschappen heeft gestudeerd, naeen
onderzoek naar de berichtgeving over milieu
en milieuvervuiling in een viertal landelijke
bladen. De kranten, zo meent Leny, vinden
het veroorzaken van de vervuiling het
belangrijkste nieuws. Aan het herstel en het
voorkomen van verontreinigingen wordt
nauwelijks aandacht besteed. IndeTelegraaf
komt het herstel van milieuvervuiling zelfs
niet voor.
Dit wijst volgensdetekstdeskundige, diezich
bovendien actief bezighoudt met milieubescherming, op een tamelijk negatieve
berichtgeving. Vervuiling wordt door de
kranten gebracht alseen onoplosbaar
probleem.
In het NRC-HandelsbladendeVolkskrant is
de overheid de belangrijkste figuur in de
milieuberichtgeving. Voor deTelegraaf isdat
het bedrijfsleven, maar dan niet als vervuiler
maar als investeerder in schone technologie
of als slachtoffer van milieumaatregelen.
De Waarheid isde enige krant die in verhouding veel aandacht heeft voor burgers en
milieu-organisaties.
De kranten geven hiermee de indruk
dat milieuvervuiling een probleem
van anderen, met name van de overheid
en het bedrijfsleven is.'Het wordt de lezer
niet duidelijk gemaakt dat het een zaak is
die hem ook persoonlijk aangaat', aldus
Leny Schuitemaker.
Een andere oorzaak van deze afstand isdat
de milieujournalisten over het algemeen
chemische termen en begrippen hanteren,
die de inhoud van de krante-artikelen voor
de gewone man onbegrijpelijk maakt.
'Berichten over milieuverontreiniging lijken
door en voor deskundigen geschreven te
zijn', zegt de tekstdeskundige uit
Amsterdam.
In veel berichten ontbreekt de vervuiler.
Als die wel wordt genoemd, dan blijft bijna
altijd achtergrondinformatie over het bedrijf
achterwege. Ook over de aard van de
schadelijke stoffen en het eventuele gevaar
voor de volksgezondheid wordt weinig
informatie gegeven.
Het negatieve karakter van milieuberichten
wordt volgens Leny nog versterkt door het
gebruik van emotioneel beladen woorden als
'gif' en 'dood' in de koppen. Bovendien
wordt in veel koppen de aandacht gericht op
het kostenaspect. (ANP)

