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Naardoorbraken in
het watermanagement
HetwaterbeheerinNederlandistamelijkcomplex,nietindelaatsteplaatsdoorhet^rote
aantal betrokkenpartijen.Maarnietiedereenis
evenbetrokken,waardoordeuitvoeringachter
blijft bijhetbeleid.Inditartikelwordenvoorstdlengedaanomdoorbraken indeuitvoering
vanhetwaterbeleid tecreëren.
Waterbeheerders en -beleidsmakers
staan vooreendilemma.Enerzijds doenze
hetgoedindeogenvandeNederlandse
bevolking,waardoordebetrokkenheid van
diebevolkinggering is.Anderzijds verandert
hetwaterbeheer enheeft diezelfde beheerder
ofbeleidsmaker debevolkingnodigomde
veranderingen door tekunnen voeren.
Hetwaterbeleid heeft eenparadigmaveranderingondergaan.Erwordt wel
gesprokenvande'verlichting'binnen het
waterbeleid.Steedsmeer wordt gebruik
gemaaktvandenatuurlijke eigenschappen
vanwatersystemen enwaterbeheer maakt
steedsmeeronderdeel uit van integrale
beleidsvorming.Deze'verlichting'isontwikkeldengeaccepteerd in kringen vandeskundigen.Politiekenmaatschappelijk is
echternauwelijks sprakevan belangstelling
voordezeparadigmaverandering. Onderdelenvanhetnieuwewaterbeleid,zoalshet
creërenvannoodoverloopgebieden, ondervindenzelfsveelweerstand bijdebevolking.
Incidenten inhetwaterbeheer,zoalsde
hogewatersin 1993 en 1995endedoorbraak
bijWilnis,hebbeneenstimulerende werkingophet ontwikkelen vannieuw beleid
enhettreffen vanmaartregelen. Hetcollectiefgeheugen isechtervankorteduur en
daarmeehetdraagvlakvoormaatregelen na
eencalamiteitofincident.
HetRijkdoetverwoedepogingen omdie
betrokkenheid teverbeteren,met namedoor
middelvandepubliekscampagne 'Nederlandleeft metwater'.Erzijn verschillende
oorzakenaantegevenwaaromdezecampagnenieteffectief is.
Indeeersteplaats ishet bewustzijn van
volwassenen moeilijk teveranderen,zeker
wanneerdeboodschapenoptredende incidenten niet ineenstructureel kader passen.
Voorkinderen ligtdatanders.Hetisechter
devraagofdeboodschapvanPeter Timofeeff
bijdejeugd hetgewenstedoel bereikt.
Indetweedeplaatsheeft deoverheidin
deloopderjaren de verantwoordelijkheid
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voorhetwaterbeheer naarzichtoegetrokken.Vroegerleefden velemensen met hoog
waterenregelmatigeoverstromingen en
namen daarin hun verantwoordelijkheid.
Nu deoverheiddieverantwoordelijkheid op
zichheeft genomen,zaldeburger dieverantwoordelijkheid nietzomaar terugnemen.Ookdegeringe belangstelling voorde
verkiezingen vandewaterschapsbesturen de
afgelopen periodetonen aandatdebelangstellingvoorwatonze waterbeheerders
doen,dramatisch kleinis.
Erisalvoldoendegeschrevenengezegd
hoedatkomt.Maatschappelijke ontwikkelingenalsindividualisering enhet feit dat,
indeogenvandeNederlander, het waterbeheer inNederland inhetalgemeen adequaat
wordt uitgevoerd zijn debelangrijkste oorzaken.
Waaromdanaldiecommotieover het
meerbetrekken vandeburgersende
genoemdeparadigmaverandering. Watgaat
ermisalswenietsandersdoendan voortgaanopdewegdiewealjaarendagbewandelen?
Heelveel! Deklimaatverandering, de
zeespiegelrijzing, debodemdaling, dienen
zichonmiskenbaar aan.Wekunnen wachten
opdeincidenten zoalsdehoogwaters in1993
en 1995endekadeverzakkingen inWilnisen
Rotterdam.Maar incidenten kunnen ook
ernstiger zijn endan hebben wehetover
rampen met velehonderden,wellicht duizenden slachtoffers.
Deskundigen enbeleidsmakerszijn het
erovereensdatsnelenadequaat gehandeld
moetworden.Veelnieuwbeleid wordt
inmiddels ontwikkeld.Maar Nederland
heeft blijkbaar onvoldoende het vermogen
omdatbeleid tot uitvoering te brengen.
Tussenbeleidenuitvoeringgaapteengat.
Beleidsmakersenpoliticiroepenom het
hardst dathetmaar eensuit moetzijn met
hetmaken vansteedsmaar weer nieuw
beleidendatwedehand aandeploegmoetenslaanentot uitvoeringmoeten overgaan.
Tochlaatdieuitvoeringopzichwachten.De
overheid isinhaarrolvan zorgvuldigheid
doorgeslagen naareenverslavingaaneen
verrassingsvrije toekomst Beleidzelflijkt
welalsoplossingteworden gezien.
Naast beleidenuitvoeringstaat nogeen
derdepartij tetrappelen omeensteentje bij
tedragen.Dewetenschappers en'innovatievelingen'.Tallozevoorbeelden van technologischeen/ofinnovatieve (deel)oplossingen
voordegeschetste problematiekzijn opte
noemen,variërend vannieuwe technieken
voordijkversterkingen totcompleet nieuw
aangelegde rivierendoordeBetuwe.Het

lijktwelofdebeleidsmakers nietzogoed
wetenwatzeaanmoeten met dergelijke
oplossingen.
Oplossingenzijn zoalsgewoonlijk niet
eenvoudigenzeker nieteenduidig.Inhet
complexeveldvanhetwaterbeleid en
-beheer kaneenaantal parallellesporen wordenonderkenddieeenbijdrage kunnen
leverenaandieoplossingen.Hieronder wordendiesporen aangegeven.

Controle op realisatie beleidsdoelen
Deoverheid tracht steedsmeer concrete
beleidsdoelen teformuleren indevormvan
tebehalenresultaten.VBTB(Vanbeleidsbegroting totbeleidsverantwootding)isdaarvaneenvoorbeeld.OokdeTweedeKamer
krijgt zelfsopdederdewoensdagin meide
resultaten vandeafzonderlijke ministeries
voorgelegd.Hetisdevraagofdat voldoende
is.Hoeconcreetbeleidsdoelen ook geformuleerdzijn,debewakingvandevoortgangen
derealisatiestaatoptegroteafstand.De
TweedeKamerzou veelstrakker moeten toezienopderealisatievan beleidsdoelen.
Ookoplokaalniveauspeeltdezeproblematiek.Gemeentenzijn medeverantwoordelijkvoordelokalewateropgave.Hetgemeentelijk apparaat isdaar nogonvoldoendevoor
ingericht endegemeenteraad speeltbijde
controledaaropnauwelijks eenrol.

Vereenvoudigde regelgeving
DeregelgevinginNederland,ookophet
gebiedvanwater,doetveleinitiatieven verzanden.Hetgaatdaarbij vooralom wetten
enregelsopdeverschillende beleidsterreinendieelkaar indewegzitten.Hetvorig
jaar ingediendeontwerpvandeWetopde
ruimtelijke ordeningscheptdeverwachting
dat ruimtelijke procedureseenvoudiger, efficiëntereneffectiever zullen wordendoorlopen.Ookdeintegrale waterwet heeft mede
totdoelprocedureseenvoudiger temakenefl
opelkaaraftestemmen.Geziendezorgvuldigheid dieinhetNederlandse Staatsbestel
zitingebakken,moeten wedaaropvoorhand nogniet teoptimistisch over zijn.
Daartegenover staanEuropeserichtlijnen.DeEuropeseKaderrichtlijn Wateris
bedoeld als'kader',maar alleendeinterpretatievandierichtlijn geeft aldenodige wrij'
vingen vertraging.

Ruimte voor initiatieven
Particuliereinitiatieven enpubliekprivatesamenwerking(PPS)kantot belangrijk
doorbraken leiden.Hetdoelvan publiek-pf'
vatesamenwerking ishetrealiseren van
meerwaardeenefEciëntiewinst. Dit ligtbin
nen bereikalsoverheiden bedrijfsleven

teder datgenedoenwaarzehetbestinzijn;
erontstaatzoeenwin-winsituatie.Door het
creërenvanPPS-constructies wordtook
ruimtegegevenaaninnovatieveoplossingen.Nietvoornietsslaanoverheiden
bedrijfsleven steedsvakerdehanden ineen
°mgrotepubliekeinvesteringsprojecten op
efficiënte wijze te realiseren.

Wegnemen van drempels bij
samenwerking
Eenbelangrijkthema inhet waterbeheerissamenwerking.Samenwerken kent
°oknadelen.Rivaliteitdaarentegenkanleidentotdynamiek,dievernieuwingenverbeteringtotgevolgheeft. Ookwordt samenwerkenvaakbelemmerd door onbekendheid

F°to-HermanWanninflen,

vandesamenwerkingspartner. Ditkanop
veleterreinen liggen.Menspreekteikaars
taalniet,menheeft eenbepaaldematevan
wantrouwenofmenisbangdeeigen identiteit,status,verantwoordelijkhedenof
bevoegdheden teverliezen.
Hierissprakevaneenparadox:willen
wevolledigsamenwerken ofwillenweeen
bepaaldematevanrivaliteit handhaven? Het
gaatnietomdekeuzetussen samenwerking
ofrivaliteit,maaromdesynthesevanbeide
mogelijkheden.Wemoetenkiezenvoorhet
bestevanbeidemogelijkheden.
Bewustwordingvandevoor- en nadelen
hiervanenvooralhetlatenvallenvande
preoccupatievooréénmogelijkheid isdaarbijeenbelangrijk instrument.Ookkanhet

inzetten vande'bumblebee'totgoederesultaten leiden.Dezeonafhankelijke instantie
pendelttussendeverschillendepartijen en
kanzorgenvoordejuiste kruisbestuiving.

Meer ruimte voor ontwikkeling
Hetwaterbeleid wordt v:i^udsgekenmerkt dootplanmatig werken.Strakkeplanningencontrolegevenweinigruimte aan
veranderdeinzichten en/ofomstandigheden.Beleidsplannen vereisenaltijd veronderstellingen overdetoekomstige situatie,
enjuist dietoekomstige situatie verandert
nogaleens.
Bijeenmeer incrementelebenaderingis
hetmotto:'aldoendeleertmen'.Beleidsmakersgaandaarbij pro-actiefommet ontwikkelingenen creëren ruimtevoorexploratie.
Ookhiergeldtdatdebenaderingvan
beidemogelijkheden alsparadoxende
bewustwordingvandevoor-en nadelen
belangrijkeinstrumenten zijnomgoede
resultaten tebereiken.Obstakelsin het
planningsproces kunnen voorts worden
weggenomen doordezeprocessen flexibeler
eneenvoudigertemakenen besluitvorming
daadkrachtiger teorganiseren.

Waterbeheer als centraal thema
in het onderwijs
Voornoemdemaatregelenzijn allemaal
gerichtopderelatiefkortetermijn. Demeestehebbenookeenpositiefefrect ophet vergrotenvandraagvlaken berrokkenhcid.
Zoalsinhetbeginisgezegd,ishetcteëren
vanbetrokkenheid bijvolwassenen nieteenvoudig.Betrokkenheid bijhet waterbeheer
zalmet depaplepelingegoten moeten worden,derhalvebeginnendbijdejeugd.
Omdat watereenzeerprominente rol
speeltinonzemaatschappij,kanwaterals
centraalthemainhetonderwijs worden
ingevoerd.Rondom waterkunnen allerlei
'vakken'enprojecten worden ingevuld.
Geschiedenis,aardrijkskunde, maatschappijleer,wiskunde,natuurkunde enkologie
zijngoedaanhet thema watertekoppelen.
Hetvolstaatdaarbij nietomineen
bepaaldjaarvaneenopleidingeenkeerhet
thema water tebehandelen.Wanneer water
alsregelmatigterugkerend ofdoorlopend
themawordtbehandeldenaangepast wordt
aandemoeilijkheidsgraad vandesamenhangendevakken,danpaszalNederland
weereengeneratievoortbrengen die 'leeft
metwater', f
ir.drs.Arthur Hoogduin
(adviseurop het grensvlak van
watermanagement en
•rganisatieontwikkel•ng)
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ACHTERGROND

WATERSCHAP REGGE E N DINKEL E N TWENTSE GEMEENTEN

HANTEREN BEDRIJFSKUNDIGE EN SOCIOLOGISCHE
THEORIEËN BIJ SAMENWERKING

Waardecreatieinde
(a£valwater)keten

Analyse vandeTwentse keten

Ongeachtwiedewaterketendienst levert,deburgermoethetgevoelhebbendatdegeleverdedienst
meerwaardisdanhijervoorbetaalt.Ditbetekentdatwaardegecreé'erdmoetworden.NaaraanleidingvanhetInterdepartementaleBeleidsonderzoekWaterisdoordekoepelorganisatiesvande
waterschappenengemeentenaangegevendatsamenwerking tussendeze overhedenhiertoemogelijkhedenbiedt.Tenbehoevevanstrategievorming isinhetvoorjaarvan2004binnendeTwentse
ajvalwaterketeneenactorenanalyseuitgevoerd.Deverschillentussendebestudeerdeactorenbleken
nietvandienaarddatzijsamenwerking indewegstaan.VoldoenderedenomteadviserendestrategievanhetwaterschapReggeenDinkelterichtenoplangdurigesamenwerkingindeajvalwaterketen.Hetwaterschaplegtdaarbijhetaccentopkostenreductieendegemeentenopwoongenot.Door
binnendesamenwerking dezeaccententeleggen,kangedurendelangeretijdwaardegecreêerdwordenvoordeTwentseburger.
Ondanksdevermeendevoordelen wordt
tijdens symposiaeninbeleidsstukken herhaaldelijk aangegevendatde samenwerking
indeafvalwaterketen onvoldoendetotstand
komt.Gebrekaanvertrouwen,eengering
ervaren noodzaaktotsamenwerkenenverschillentussengemeenteenwaterschap
wordenverondersteld hieraantengrondslag
teliggen.Twentelijkt inditopzicht nietaf
tewijken vanderestvanNederland.Een
vraagvanhetmanagement binnen WaterschapReggeenDinkelwasdanook'Hoede
samenwerking vorm tegevenvanuithet
perspectiefvandeklant?'.Normaliter wordt
eendergelijkevraagbeantwoord opbasis
vaneenanalysevandeactuele ontwikkelingenindeomgevingvandeorganisatieen
het nodigegezondverstand. Ditmaal
bestondechterruimte omnaastdereguliere
benaderingookbedrijfskundige ensociologischetheorieëntegebruiken bij beantwoordingvandemanagementvraag. Hiertoe
isdevraagveitaaldnaarde onderzoeksvraag
'Opwelkewijzekandesector waterketen
waardecreërenindeTwentse afvalwaterketenbinnen dewettelijke kadersendemogelijkheden vanhet afvalwaterakkoord?'

Waarde creëren
Waardecreatieishierbij gedefinieerd als
hetpositieveverschildatdeeindgebruiker
ervaart tussendeoplossingvanzijnprobleemendeprijs diedaarvoorbetaald wordt.
Dienstenindeketenlijken ogenschijnlijk
weinigmogelijkheden tebiedenom binnen
dezedefinitie tevallen.Voordegebonden
l8
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klant heeft deketendienst veelwegvaneen
vanzelfsprekend iets,waarbij alleende prijs
belangrijk is.Ditzouerdanookvoorpleiten
omdegoedkoopsteaanbiederdedienstte
latenaanbieden.Eenwaterketenbedrijf sluit
aanbij dezegedachte.Inrecentediscussies
overdewenselijkheid van waterketenbedrijvenhebbenUnieenVNGechter aangegeven
dat hetzuiverings-enrioolbeheer beterin
handen vanwaterschap engemeente kunnenblijven,ditvanwegedekoppelingtussenwatersysteemenzuiveringendekoppelingtussenrioolbeheeren infrastructuur.
UnieenVNGstellenhiermeedatdeklant
doorsamenwerkingbeter bediend wordt
dandooreenketenbedrijf.Oftewel:het
waardeboddatdeklantbij samenwerking
wordtgedaan,isbeterdanhetwaardebod
dateenwaterketenbedrijf kandoen.

Ajb.1:

Bijnadereanalyseblijkt dathetbod,van
zowelhetwaterschap alsdegemeente,
bestaatuitwoongenot bieden tegeneenlage
prijs.Hierdoor ligthetvoordehand dat
doorintensivering vande samenwerking
waardecreatiemogelijk is.Enerzijdskan
doorsamenwerkingdekwaliteitvande
dienstverlening verbeteren,anderzijdskan
delastenstijging worden beperkt.

Samenwerking isgeennieuw fenomeen.
Innavolgingvanhetbedrijfsleven hebben
diverseoverheidsorganisatieseenontwikkelingingezetnaareennetwerkgerichte organisatie.Hierdoorzijn diversegoedonderbouwdetheorieënbeschikbaar omactorenin
deafvalwaterketen teanalyseren.Vooranalysevandeactoren inTwentse afvalwaterketen
zijndetheorievanhetsociaalsysteemende
contingentietheorie geïntegreerd.
Detheorievanhetsociaalsysteem
beschouwtinteractietussentweeactorenals
eensociaalprocesdatgekleurd wordt door
hetstrategisch,economisch,cultureelen
sociaalkapitaalwaaroverdeactoren beschikken.Dematewaarindeactorenditkapitaal
ontwikkeld hebben,bepaaltde mogelijkhedentotsamenwerking.Hoemeerdeactoren
quakapitaalopelkaarlijken, destemakkelijker zij samenwerking kunnen aangaan.
Samenwerking tussen actoren vindt
plaatsomdeeffectiviteit telaten toenemen.
Inhetuitgevoerdeonderzoekis effectief
gedefinieerd alshetcreërenvanwaarde.De
contingentietheorie steltdaternietéén
ultiem werkmodeloféén organisatievorm
bestaatomalsorganisatieeffectief te zijn.
Effectiviteit ishetresultaat vandemate
waarindeorganisatieendeomgevingop
elkaaraansluiten.Beschikkenoverveelkapi'
taalhoeft dusgeengarantie tezijn voor

Positiefbeantwoordeinterviewvragenuitgedruktalspercentagevantotaal.
Strategisch kapitaal
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Sociaal kapitaal
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Cultureel kapitaal

effectiviteit indevormvanhet creërenvan
waarde.
Hetmodelwaarinbeidetheorieën geïntegreerdzijn, isgeoperationaliseerd door
indicatoren tebenoemen voorhet kapitaal
endewaardecreatie.Strategisch kapitaal
bestaatonderandereuit hethebbenvaneen
visieendoelstellingen met betrekkingtotde
afvalwaterketen. Economischkapitaal hangt
samenmetinwoneraantallen, omvangvan
deinvesteringen enomvangvandeexploitatiebegroting.Cultureelkapitaalvloeitvoort
uithetgebruik vaneen managementmodel
v
°oraansturingvandeorganisatieende
matewaarininmultidisciplinaire projectteamswordtgewerkt.Sociaalkapitaal wordt
verkregendooreenpositieineennetwerken
nethebbenvanvertrouwen indepartners
binnendatnetwerk.Indicatoren voorwaardecreatieindeketenzijndelastenvoorde
Wantenhetwoongenot dathij ofzij ervaart
doorafname vandedienst.Genoemde indicatorenzijn uitgewerkt toteen vragenlijst.
°ezeisgebruikt ommedewerkersvan twaalf
Twentsegemeenten, alsmedevijfwaterschapsmedewerkers te interviewen.

Resultaten
Zowelhetwaterschapalsdemediane
gemeentehebbendeverschillende vormen
vankapitaalinvergelijkbare mate ontwikkeld(afbeelding 1).Opstrategisch,econo-

mischencultureelvlakbeschikthet waterschapoverietsmeerkapitaaldandemediane
gemeente.DemedianeTwentsegemeente
heeft echtermeersociaalkapitaaldan het
waterschap.Gemeentenblijken namelijk
meervertouwentehebbeninhet waterschap
danandersom.Bijhetwaterschapschorthet
nietaanvertrouwen inpersonen,maaraan
vertrouwen indegemeentelijke organisatie.
Eenverklaringhiervoorkanliggeninde
afhankelijkheid vangemeentelijke medewerkingdiedewaterschapsmedewerkers ervaren
bijrealisatievandewateropgaven.Een
afhankelijke actorkentbijinteractieveelal
enigeargwaanjegens deminder afhankelijke
actor.Deverschilleninkapitaalzijn echter
nietvandienaarddatzijsamenwerking in
dewegstaan.Versterkenvandesamenwerkingismogelijkdoordeovereenkomsten
verdertelatentoenemen,dushetkapitaalin
balanstebrengen.
Ondanksleefbaarheids- enklanttevredenheidsonderzoeken heeft geenvande
actoren informatie overhetwoongenot dat
degebondenklantenervarendoor afname
vandediensten inde afvalwaterketen.
Klachtendiegerelateerdzijnaandeze
dienstverlening,wordenwelnauwkeurig
geregistreerdenvormeneennegatieveweergavevanhetervaren woongenot.Het waterschapontvangtminder ketengerelateerde
klachtendandegemeenteenvraagteen

lagereprijs voordegeleverdedienst.Indien
inzameling,transportenzuiveringvan
afvalwater alséén afvalwaterketendienst
beschouwd wordr,danblijkt het waterschap
dusmeerwaardetecreërenindeketendan
demedianeTwentsegemeente.
Bijdegemeenten bestaatgeenlineaire
relatietussenenigevormvankapitaalende
gecreëerdewaarde.Dezeconstatering
strooktmetdecontingentietheorie enis
vooralrelevant indiengestreefd wordt naar
hetinbalansbrengen vanhetkapitaal.Om
desamenwerkingeffectief telatenzijn,is
binnen iedersamenwerkingsverband het in
balansbrengen vanhetkapitaal tebeschouwenalsmaatwerk.Het afvalwaterakkoord
biedtgoedemogelijkheden omdit maatwerkteleveren.

Conclusie
Kijkend naardeonderzoeksvraag blijkt
hetWaterschapReggeenDinkelwaarde te
kunnencreërenindeTwentse afvalwaterketendoorhetquotiënt vanwoongenot en
prijs tevergroten.Samenwerking metde
gemeenten biedt hiertoegoede mogelijkheden.Omlangdurigesamenwerking tot
stand tebrengen ishet wenselijk het
beschikbarekapitaal vangemeenteen
waterschap inbalans tebrengen. Hiermee
wordteenbasisverkregenvoor continue
waardecreatie.Het afvalwaterakkoord biedt

^»oonynotkomtinha8dran3 dooronderkopenstraten (foto^meenteRijssen).
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daarbij demogelijkheid desamenwerkingre
formaliseren binnen dekadersdiehet watersysreemendewettelijkverankerdezorgplicht stellen.

Aanbevelingen
Dooruitwerking vanhet kabinetsbesluit
omtekomentotéénwaterketentariefoféén
waterketennota,zaloptermijn voordeklant
hetbeeldontstaan daterééndienst wordt
geleverdindeafvalwaterketen. Binnendeze
gezamenlijke waterketendienst kan het
waterschapdegrootstebijdrage leveren aan
dewaardecreatiedoor tezorgenvoorlage
kosteninhetzuiveringsbeheer.Zowelbij
waterschapalsgemeenten komen slechts
weinigklachten binnen diedirecttoegeschrevenkunnen wordenaanhetzuiveringsbeheer. Meerklachten betreffen situariesvanwateroverlast,overstortingen en
stank inbebouwdgebied.Gemeenten hebbendaarom meermogelijkheden dan her
waterschapomherwoongenot telatentoenemen.Ditlegitimeert voorhet waterschap
eenstrategischekeuzevooraandacht voor
kostenreductie.
Eengezamenlijke visievan bestuur,
management enmedewerkers van het
waterschap dientdekeuzevoorextraaandachtvoordekosten teonderbouwen.Deze
keuzekanoperationeelwordengemaakt in
een werkmodel.
Standaardiseren, automatiseren, optimaliserenvanwerkprocessenen voorkomen
vanverspillingzijn hierbij kernbegrippen.
Alseersteinvullingvan hetwerkmodelisop
basisvanhetuitgevoerdeonderzoek reeds
eenfunctionele strategieopgesteld,welke
hetkarakter heeft vaneen stappenplan.
Urgentiecreëren
Eendoorbeideactorenervaren urgentie
omtegaansamenwerken iseen voorwaarde
omsamenwerkingvandegrond te krijgen.
In-enexternzalvanuit het zuiveringsbeheerhetbestaanvandezeurgentiegecommuniceerd worden.Devoorziene stijging
vanlokalelastenenhetremmendeeffect dat
samenwerkendaaropkanhebben, vormen
sameneenkrachtig argument.
Optimalisatiestudiesuitvoeren
Reductievaninvesteringsniveaus is
mogelijk doorinoptimalisatiestudies investeringenvanwaterschapengemeenteop
elkaaraftestemmen,binnen deruimte die
hetwatersysteem daartoebiedt.Eengezamenlijk project datresulteert ineenkostenbesparingzalherwederzijdse vertrouwen
laten toenemenendraagtdirectbijaande
waardecreatie.Doorhetplukkenvandit
laaghangende fruit wordteenbasisgelegd
voorintensievere samenwerking.
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Ajvalwaterakkoordeninvullen
Hetresultaatvande optimalisatiestudie
wordtpetgemeentevastgelegd ineen afvalwaterakkoord.Daarnaastwordenook afsprakengemaaktdiegericht zijn ophetin balans
brengenvanhetbeschikbarekapitaalin het
betreffende samenwerkingsverband. Hiermeewordt afgeweken vangroslijst inde
'Handreikingafvalwaterakkoord' vande
UnieendeVNG.Berreffende groslijst bevat
veelafsprakendieinTwentealineenaansluitvergunninggeregeldzijn (HzOnr.21
uit 2002).Bijhet inbalansbrengen vanhet
beschikbarekapitaalmoet bijvoorbeeld
gedacht wordenaanafspraken met betrekkingtotgezamenlijke visievorming,klanttevredenheidsonderzoeken (strategisch en
sociaalkapitaal)enhetbeschikbaar stellen
vanspecialisten ofprojectleiders (cultuteel,
sociaaleneconomischkapitaal)voorgezamenlijkeprojecten indeketen.

Implementatie
Niethet hebbenvaneenstraregieisde
sleuteltotsucces,maarde implementatie
etvan.Inmiddels worden door Waterschap
ReggeenDinkeldanookactiesontplooid in
lijn met degedane aanbevelingen.
• Dezewinter wordtdorr bestuur,
managementenmedewerkerseenwaterketenvisie/-strategie opgesteld.Deaanbevelingtotextraaandacht voor kostenreductiekanhierineenplaats krijgen;
• Interneenexternecommunicatieover
dewenselijkheid van samenwerking in
deafvalwaterketen isreedsopgepakt en
zalgeïntensiveerd wotden;
• In30procentvandeverzorgingsgebiedenvandeTwentsezuivetingen zijn
optimalisatiestudies opgestart.Deze

wordenin 2005of2006afgerond inde
vormvaneenafvalwaterakkoord. Voor
dekomendejaren iseen programma
opgesteldvooruitvoeringvanoptimalisatiestudiesenhetopstellenvan afvalwaterakkoorden indeoverigeverzorgingsgebieden;
• Samenmerdegemeenten ishet initiatiefgenomen tot hetformeren vaneen
'Twentswaternet':een kennisuitwisselingsnetwerkomdeinformele contacten
endaarmeehet wederzijds vertrouwen
reversterken.
Kijkend naarinvesteringen alsbepalendefactor voordezuiveringslasten, wordt
verwachtdatimplementatie vandevoorgesteldestrategieindeperiodetotenmet2008
tenminste zalresulteren ineen besparing
van 1,7miljoen euroophetgeraamdeinvesteringsniveau van21,5miljoen eurovoor
aanpassingvanzuiveringsrechnische werken.Exploitatieenlangetermijnvoordelen,
alsmedereductievanhet gemeentelijke
investeringsniveau, zijn hierbij buiten
beschouwinggelaten,maar zullen zeker
optteden.
Debeperking andelastenstijging die
hetwaterschaphierdoorrealiseert,draagrbij
aandewaardecreatie indeTwentse afvalwaterketen.Toekomstige (ketenbrede) benchmarksmet een klanttevredenheidscomponentzullen inzichtelijk makenof
implementatievandegeadviseerde stratège
indeTwentseafvalwaterketen tot continue
waatdecreatieleidt,«[
Tom Voskamp
(Waterschap Regge en Dinkel)
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Brede Nederlandse
mbrengin Europees

afloop vandeEU-financieringvoordit platform moeterdaarom zekereen structuur
overblijven waarbinnen debetrokken partijenooklatereffectief hun krachten kunnen
blijven bundelen.InNederland organiseert
hetNWPdeonderlingeafstemming vande
Nederlandseinbrenginhet platform.

platform voor
watertechnologie
n

hetzesdeKaderprogrammavandeEuropese
K dat(ooptsinds2002,kwamhetthema
watervoorzieningenrioleringermeerste
"Nantienogal karigvanaf.Waarhetvijfde
kaderprogrammanog 100 miljoeneuro inzette
v or
° dergelijkewatertechnolo^icprojecten,
«teeddehetzesdeminderheidaanwatertechnologie.Deprojectenwarenooknogeenssterk
v
ersnippercitussendeverschillendeonderzoeksprioriteiten.Diesituatiewerdbetertoeneind
2o
°3 hetEnvironmentalTechnologyAction
p
lanwerd.goedgekeurd.Dit leverdemeer
LPnanacleJruimtevoorwatertechnolcyische
Projectenop.ZowerdeenEuropeeswatertechno
'°aieplatform opgericht:WaterSupplyand
SanitationTechnologyPlatform[WSSTP).
Un

Doelvanditplatform isommet duurzaetechnologieeneenadequaatsamenwermgsverband tussendeEuropesebetrokken e n te
komentot technologische doorbraken
Pnetgebiedvanwater.Hetplatform moet
einnovatiekracht endeconcutrentieS l t l ev a n
deEuropesewatersector op
Wereldniveauversterken entegelijkc ijd
e e n SUDS
tantièlebijdrage leverenaande
v
°orzieningenindeDerdeWereld.
net WSSTPwerktaaneengezamenlijke
-onderzoeksagendaenactieplanvoorde
pesepartijen dieopererenopdewaterr.omdaarmeeversnipperingenduplivanonderzoeksinspanningen tevooren
; Hiervooriseenzogeheten Drafting
Pinhetlevengeroepen,waarinvertegenwoordigersvandiverseorganisatieseen
ren
§ nebben.Professor WolfgangSchillin
l s Va ndeNoorseuniversiteit NTNUen
P » t PeterWilder« de»innaaivande
lmWater
Pnjs in2003,zullen een
m°e
egrerendeslagmakenoverdezedocumenten.
le

ookdCV 1 S 1 C ' a g e n d a ™p I a n Z u l I e n S a m e n
pro l e n e n ^ b a s i s v o o r n e t z e v e n d e KzdeiE u r f a m m a e n ° m m e d e t e b e P a I e n w a t °P
opeesniveaunodigisaanonderzoek.Een
deE ? e n m b r e n g b W S S T P k a n d u s h e l P e n
teve °^ e S e a a n d a c b r voor watertechnologie
r - n ^ ^ ? e n ' V o o r 'angdurigere EU-financie'ilhetWSSTP m
•*nder F
moetenconcurreren met
brand! " r ° p e s e Performs, bijvoorbeeld voor
b e l l e n enduurzame chemie.Na

Metnadruk isgekozen vooreenopen
platform, waarallerelevantepartijen hun
inbrengkunnen hebben,ondermeervia
internetenviabijeenkomsten metdebetrokkenpartijen.Datkrijgt alsvolgtvorm:
• Overlegenbesluitvorming vindt plaats
dooreenbestuur datbestaatuit afgevaardigden vandeEuropeseCommissie
enbelanghebbenden uitdeindustrie,
universiteiten en kennisinstellingen,
regelgeversenmaatschappelijkegroepe'ringen.Daarkomen indetoekomstook
financiëleinstellingen bij;
• Hetplatformgebruikt hetaandeelhoudersforum voorraadpleging.Daarin kunnenallebelanghebbenden deelnemen;
• Deafstemming metnationale onderzoeksprogramma's vindtplaatsdoorde
'memberstatesMirrorGroup',dieook
deregionalebelangen vertegenwoordigt.
Deactiviteiten vanhetWSSTPzijn verdeeldoverviertechnische werkgroepen
('WaterManagement', 'UrbanandPeriUrbanWaterSystems/Water forpeople',
'Water inIndustry'en'WaterinAgriculture')
éneen'HorizontalWorkingGroup'voor
onderwerpen diedezegrenzen overstijgen.
Coördinatorvanhetplatform enhet
WSSTP-secretariaatisAdrianaHulsmann van
KiwaWaterResearch.Dezemaandheeft de
EuropeseCommissieeenconsortium vanzes
Europeseinstellingen uitgekozenomhethet
WSSTPintevullentotvolgendjaarhetzevendeKaderprogramma begint.InditconsoniurnisNederlandgoed vertegenwoordigd.
KiwaWaterResearchondersteuntdeactiviteitenvande'Drafting Group'enverzorgtde
communicatiemetdeEuropeseCommissie
endeconsortiumcoördinatie binnen het
secretariaat.TNO-MEPzorgtvoordecommunicatieenkennisverspreiding,ondersteunddoorhetNWP.EUCETSA(deverenigingvanEuropesemilieubedrijven)verzorgt
tenslottehetsecretariaatvoorde'Facilitating
Group',dieonderanderebijeenkomsten en
vergaderingenorganiseert, f
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Afvalwaterakkoord
voor noordwestOverijssel
Methetondertekenenvaneenajvalwaterakkoordbe^jindezemaand mnoordwest-Ovenjsel
hopendebetrokkenbestuurdersdatdit"mooiste
plekjevan Nederland"indetoekomsthetmooisteplekjevanEuropawordt.
DijkgraafMargaKool(WaterschapReest
enWieden)enwethouderTeun Boxumvan
degemeenteSteenwijkerland ondertekendeneenrkkoorddatervoor moetzorgendat
gemeenteenwaterschap 800.000eurogaan
besparen.Ditgeldwordtgestoken inextra
zuiveringsmaatregelen, waardoorderegio
metdaarindenatuurgebieden deWeerribbenendeWieden,minder belastwordt met
afvalwater.
Dooreenextrazuiveringstrap inde
vormvaneenzandfiltratie-installatie realiseerthetwaterschap eenreductievan fosfaat
enstikstofvan50procent.Dekostenvan
dezeinstallatie bedragen tweemiljoen euro.
Deprovinciegeeft éénmiljoen eurosubsidie
endegemeentedraagt vier tonbij.
Optermijn moetendewateren in het
noordwesten vanOverijssel doordeze maatregelen kunnen voldoenaandevoorwaarden
diedeKaderrichtlijn Watersteltaaneen
'goedeecologischetoestand' vanwatersystemen, f

Vanlinksnaarrechts.gedeputeerdePietjansen(ProvincieOverijssel), dijkgraafMargaKool(Waterschap
ReestenWieden)enwethouderTeunBoxumgemeente
Steenwijkerland)bijeenschaalmodelvan dezandfiltratie-installatie.

Belangstellendenkunnenviainternet
(www.wsstp.0r5)meedenkenoverdetoekomstvan
hetEuropesewatertechnologischeonderzoek.
Daarnaastzijnzewelkombijdebijeenkomsten
voordeaandeelhouders,zoalsmediomaartin
Brussel.
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BASIS VOOR INFORMATIESYSTEEM WATERSCHAP D E D O M M E L

Eénmeetnetvoor
integraalwaterbeheer
WaterschapDeDommelheeftzijndoelstellingenineenwaterbeheersplanvastgelegd.Omtekunnen
toetsenofdezedoelenookwordenbereikt,ismonitoringnoodzakelijk.Inhetwaterbeheerontstaan
steedsnieuwebeleidsterreinenenonderwerpenkrijgenvakereenintegraalkarakter.Hierdoorverandert
ookdeinjormatiebehoejte.Daarombestondbijhetwaterschapdenoodzaakdebestaandemeetnetten
tegenhetlichttehoudeneneenbreedintegraalmeetplanvoorroutinematigemetingenoptestellen.
Hierdoorkanbovendiendeinformatietoegankelijkergemaaktworenvoordeeigenmedewerkers.
Tot 2002kendehetwaterschap nogeen
traditioneleensectoralescheidingin twee
routinematige meetplannen voor oppervlaktewater:éénvoordefysisch-chemische en
biologischewaterkwaliteit enéénvoorde
waterkwantiteit.Beidemeetplannen omvattenverschillende meetnetten endemeetgegevenswerdendoorverschillende medewerkersverzameld enverwerkt.Demeetnetten
zijn indeloopdertijd doornieuwe afsprakeneninzichten aangepastzondereentussentijdse evaluatieenafstemming. Samenhangtussendemeetnetten ontbrak derhalve
endegegevens werden nietoptimaalen
integraal gebruikt.

Omtekomen toteenintegraal meetplan,zijn devolgendezaken vastgelegd:
• Uitgangspunt isde informatiebehoefte
enniethetbestaande meetnet;
• Deinformatiebehoefte isuitgewerkt in
drievarianten.Zokondekeuzevan het
ambitieniveau vanhet meetplan bijde
managersgelegd worden;
• Degevolgdeaanpak isgrotendeelssectoraal,omdat debetrokken deskundigen
overhetalgemeengespecialiseerd zijn
binnen éénsector(bijvoorbeeld hydrologieofecologie).Zijgavenaanwelkeintegraleinformatie zijnodig hebben;

MoerasbosbijHapert(foto:JanZande'e).
• Eenpragmatischeaanpak isgevolgd.Na
eeneerstemonitoringscyclus zalmet
behulpvan(statistische)analyse het
meetnetwordengeëvalueerdenverder
geoptimaliseerd.

Stappenplan
Inventarisereninformatiebehoejre
Deeerstestapbij hetopstellenvaneen
meetplan ishetverwoordenvande informatiebehoefte.Allereerst isvanuit dekaderstellendewetten,afspraken enwensendealgemeneinformatiebehoefte gecategoriseerd.
Uitgangspunten daarbij waren deEuropese
Kaderrichtlijn Water,deNederlandsewetgeving,delandelijke,provincialeen regionale
beleids-enbeheernota's endeafspraken met
derden,zoalsdewaterakkoorden enhet
stroomgebiedscomité voordeDommel.Vanuitdezealgemenekaderszijn vijfhoofdmeetdoelstellingen en 18 afzonderlijke
meetdoelen geïdentificeerd (zietabel).
Concretiserenmeetdoelen
Juistbijhetconcretiserenvandemeetdoelenstonddenoodzaakvanhelderheid en
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doorzichtigheid voorop.Doorindezefasede
keuzesenbeslissingen heldervastteleggen,
wordthetprocesnavolgbaar.Daardoor kunnen inlaterefasen wijzigingen enaanpassingen aanhet meetplaneenvoudig gemaakt
worden.Bovendienwordtvoorde toekomstigegebruiker vandeinformatie helder
welkeinformatie waarvoorgebruikt kan
wordenenwaarom bepaaldemeetlocaties,
frequenties enparameterszijn gekozen.
Formulerenenkeuzevarianten
Deskundigen isgevraagdomper meetdoeleendrietalvarianten vooreen meetplan
optestellen,datverschiltperambitieniveau.Vervolgenssteldeeengroep
managerspermeetdoel het ambitieniveau
vast,medeopbasisvanglobalekosten.Door
eenaanpak permeetdoel blijft constant helderwaaromietsgemeten wordt.Bovendien
kunnen managersaccentenleggenbij meetdoelendooizeeenhogereambitiemeete
gevendan anderen.
Inveelgevallen hebbendevarianten te
makenmet hetschaalniveau vanhet meetnet.Bijhetvrachten-enbalansenmeetnet is
bijvoorbeeld onderscheidgemaakt ineen
minimaal meetnet waarmeealleeneen
balansoverhethelebeheersgebied gemaakt
kanworden,eenmaximaalmeetnet waarmeevooriederdeelgebiedvan Waterschap
DeDommel(intotaal 14)eenbalansopgesteldkanwordeneneen tussenvariant waarmeevoordedriebelangrijkste hoofdsystemen(Dommel,Zandleij en Esschestroom)
eenbalansgemaaktkan worden.
Hetopstellenvanvariantengeeft dedeskundige meervrijheid. Diewordtniet belast
metdeafweging tussen kostenen kwaliteit.
Dekostenafweging wordtgelegd waarzij
hoort.Bovendien kunnen managers ineen
eerder stadium albetrokkenwordenbij het
meetplan,hetgeenhetbestuurlijk draagvlak
vergroot.
Optimaliserenenintegreren
Nakeuzevanhetambitieniveau ende
bijbehorende meet^ispanning(locaties,
parametersenfrequentie) isallereersteen
optimalisatieslaggemaakt.Binnendesectorenfysischechemie,hydrologieenecologie
zijn delocatiesvanmeetdoelen overelkaar
heengelegdendoubluresgeïdentificeerd en
samengevoegd.
Dezeintrasectoraleoptimalisatievande
meetdoelen resulteerde ineensterke afname
vanhetaantalmeetlocaties.Nadatalledoublureswarensamengevoegd,vond intégrité

vandesectoralemeetplannen plaats.Dedrie
sectoralemeerplannen zijn opelkaargelegd
enzoveelmogelijksectoralemeerdoelen zijn
opéénlocatieverenigddanwel informatietechnisch gekoppeld.
Doordeintegratievandesectorale meetplannen worden meetlocatiesgekoppeldof
nieuwemeetlocatiesgeïntroduceerd, wanneereendergelijkekoppelingopgrond van
degedefinieerde meetpunten niet mogelijk
isendeonderliggende meerdoelen daarom
vragen.Zomoeten terondersteuning van
hetecologischemeetnet extrafysisch-chemischemeerlocatiesworden geïnrroduceerd.
Implementatie
Hetmeerplan isinfeiteeen meetnetonrwerp.Dithoudt indatopdiverse onderdelen
nadereuirwerkingenenvertalingen naarde
prakrijk moerenwordengemaakt.Naastde
inrichtingvanhetmeetnet vragenookandereonderdelenvandemonitoringcyclus de
nodigeaandacht,zoalshetorganiseren van
hetinwinnen vangegevens,dataopslag,beheeren-beschikbaarheid enher omwikkelenvanadequarerapportagevormen voor
materiedeskundigen,management en
bestuur.
Gedurendedeimplementatiefase iseen
interneprojectgroep veranrwoordelijk voor
dealgemenevoorrgang,besluitvorming en
coördinatie.Vierwerkgroepen vervulleneen
sectorspecifieke uitvoerendeen adviserende
rolendragenzorgvooradequate onderlinge
afstemming bij intersectorale acriviteiten:
hydrologie,fysisch-chemisch, biologieende
informarie- encommunicatietechnologie
°e projeergroepen,met uitzonderingvande
Matste,concreriseerden het meetplan.Ter
ondersteuningkregenzijeen controlelijst
voordebeoordelingen regisrratie/beschnjV1
ngvanalletypenvanmeetpunten, die
Proefondervindelijk in hetveldzijn getoetst.
°P basisvandelijst zijn dedefinitieve meetpunten entrajecten vastgesteld.
Eenintegraalmeetnet vraagt daarnaast
°ttieeneenduidigeentransparante meetPuntcodering.Bijvoorkeurblijkt daaruir
nietalleendeonderlinge relatievande
samenstellende sectorale meetinspanningen,maarwordt ookbijvoorbeeld het
betreffende stroomgebied endesituering
du
idelijk.
Vooreenadequate uitvoeringvanhet
•MeetprogrammaverdienendiverseorgamSa
torischeenlogistiekeaspectenaandacht in
• voorbereidingsfase. Herbetreft onder
m
eer hetvaststellen vaneenzinvolbezoeksch
-emavoorderoulerendemeerpunten. Dit

isnietalleenvanbelangmethetoogop
beleidsrelevantegegevensverzameling, maar
ookvooreen-overdejaren heenbezienevenwichtige claimopdebeschikbarecapaciteitvanpersoneelende laboratoriumfacilireiten.
In tegenstelling tothet fysisch-chemisch
enbiologischmeetnet moetenbij hethydrologischmeetnet meetkastengeplaatst worden.Diebevatten telemetrie-apparatuur.
Ookwordtdebestaande hoofdpost vervangendooreen 'webbased'-relemetrieapplicatie,waarbij decommunicatiemetdetelemetrie-apparatuur plaatsgaatvinden middels
GPRS.
Informatiesysteem
Inhetalgemeengeldtdatdebeschikbaarheidvangegevensmoetaansluiten bij
deinformatiebehoefte vandediversegebruikers.Dedatagebruiker moetdaartoe
beschikkenoverapparatuur voor bijvoorbeeldheteenvoudigkunnen binnenhalen
vangekoppelde/integrale gegevens.Hiervoorzijn rwee auromatiseringsprojecten
opgestart:optimalisatiedatastromen waterkwantiteit (hydrologie)enéénvoorwaterkwaliteit (fysisch-chemisch enbiologisch).
Vooralsnogresulteerdeditineen 'webbased'
applicatievoordefysisch-chemische parameters.Binnenafzienbare tijdzalhet hydrologischeenbiologischedatabestand worden
gekoppeldaanhetfysisch-chemisch darabestand.

Conclusies
Dekrachrvandegevolgdeaanpakligt in
dehelderheid ennavolgbaarheid. Uitgangspuntbij hetmeetplan isdatduidelijk wordt
omschreven waaromzakenworden gemeten
enwatje vervolgensmetde meetinformatie
kunt doen.Hierdoor isdeinformatie toegankelijker. Hetmeetnet isook flexibel,
omdatdoorduidelijke documentatie van
onderliggendeoverwegingen enkeuzesher
mogelijk isopeenlatermoment het meetplanoppunten aantepassen, bijvoorbeeld
vanwegeveranderend beleid.Zoblijktde
informatiebehoefte vanuitdeKaderrichrlijn
Warergoedinpasbaar binnen her Meetplan
IntegraalWaterbeheer.
Omdatbijdeopzetvanhetmeetnet de
informatievraag srurend isgeweest, heeft
hetmeetnet eendirectekoppelingmetde
informatiebehoefte. Ditleidttot kosteneffectiviteit.Doordeaanpakmervariantenis
hetmeetnet ookevenwichtigensluitgoed
aanbijdeambitiesvanhetwaterschap.Het
meetnet isbeheersbaar,juist vanwegede
opbouwuit driesecroralesubmeetnetten,
maar ookdoorgestandaardiseerde pakkerren
enfrequenties eneenduidige ontwerpcriteria. ^T
JacolienEijer-de Jong
(Witteveen+Bos)
DirkFleerakkers,Jaccode Hoog en
OscarvanZanten (Waterschap de
Dommel)

n„,1„,vanhetMeetplanInte,graalWaterbeheer.
hoofdmeetdoebteUing^
watersysreemkennis

n^rrTtoetsingentoestandbeschrijving

efiecten^nbronnen_
afsprakenmerderden

o^erarioMeTwaterbeheer

afzonderlijke meetdoelen
vrachtenenbalansen
hydrologische watersysteemkennis
ecologischewatersysteemkennis
toetsingAmvBvoorzwemwater
toetsingAmvBvoorzalm-enkarperachtigen
toestandvisstand
toestand waternatuur
toetsingalgemene milieukwaliteit
toestandalgemeenecologischefunctie
effecten vanbronnen
waterakkoorden
stroomgebiedscomité
molenpeilbesluit
Beuven
waterverdelingPeelrijt
onttrekkingsverbod
volgenhoogwatergolf
verdeelwerken
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HistorieFriese waterschappenop papier

Indebanvan
MaasenWaal

In1533 werddeeerstebasisdelendinFriesland
voorhetontstaanvan eenbestuurlijkewaterschapsor^anisatie.Indeperiode1533 tot2004
zijndeveleFriesewaterschappen uiteindelijk
o p g a a n ineenwaterschap.'Wetterskip
Fryslân.Ditwaterschapzorgtnuvoorhet
beheervan Acruim 1400poldersendezeedijken.
HetontstaanvanditwaterschapendeontwikkelingvanhetFriesewaterbeheerstaatbeschreveninhetboek'DeloopvanhetFriesewater',
dat 17decemberverscheen.

'IndebanvanMaasenWaal'isdetitelvaneen
boekdatde^eschiedenisvan hetwaterbeheervan
hetvoormaligePolderdistrictGrootMaasen
Waalbeschrijft. Vokjensdeauteursbiedthetwijzelessenvoordetoekomstigewaterschapszor^.

Inhetbijna 300pagina'stellendeboek
blikkendeauteurs GerardterHaar(oud
secretaris-generaal vanWetterskipdeWaadkant)enPeterPolhuis(huidigsecretarisgeneraalWetterskipFryslân)terugophet
ontstaan vanhethuidigewaterschap.Ook
wordenderecenteontwikkelingen naar
integraalwaterbeheer belicht.Deauteurs
hebbenernaargestreefd zoveelmogelijk
onderwerpen dienu binnen waterschappen
spelenaanbodtelaten komen.

Deloop 'Y J 1
va.11

,*
NMW

het Friese
water
1

Hetboek,geschrevendoorprof.dr.G.van
deVenendr.ADriessen,geeft degeschiedenisweervanhetpolderdistrictvanafde14e
eeuwtothetmomentdathetschap fuseerde
(1januarijl.).Detitelslaatnietalleenopde
bandijken, deouderechtsgebiedenenhet
uitbannen vanwateroverlast,maarookop
hetgevoeldatveelmensen krijgen alsze
door hetprachtige landschaplopen.Behalve
eenwetenschappelijk onderbouwde
geschiedschrijving hopendeauteursdat het
boekindetoekomsteennaslagwerk wordt
datvooreenbeterbegripmoetzorgenvoor
deturbulente laatstedecennia.Hetboek
kwamuitvlakvoorhetopgaanvandehoogheemraadschappen vandeAlblasserwaarden
deVijfheerenlanden enAlmenBieboschin
WaterschapRivierenland.Hetverhaalvan
hetPolderdistrictGrootMaasenWaalvormdehiervooreenbelangrijke basis.*[

ÜMS^.

'IndebanvanMaasenWaal'telt220 bladzijden
enisrijk^eïüustreerd.'Hetboekisverkrijgbaar
viaWaterschapRivierenlandenkost19,90euro.
HetISBN-nummerluidt90-9018909-2.
Voormeerinformatie:(0344)649090.
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Opvallendvolgensdeauteurs isdatde
huidigediscussiesinhetwaterbeheer in het
verledenookalzijngevoerd.Zolooptdeverwevenheidvandeprovincieendewaterschappenalseenrodedraaddoor hetboek.
Ookindiscussiesdievroegerwerdengevoerd
overhetpeilbeheer vandeFrieseboezemen
degrotegemalen(Woudaen Hoogland)
komenelementenvoordienu nogactueel
zijn.Eenanderopvallendpunt isdehoeveelheidpoldersenwaterschappen diehebben
bestaanindeprovincie.Datwarener ruim
1400. Degeschiedenislaatookzienhoedie
kleineorganisatiesuiteindelijkgegroeid zijn
rhethuidigeWetterskipFryslân. f
eloopvanhetFriesewater'bevatbijna 300
ladzijdenenveelillustraties.Hetboekwordtuitg e v e n doorVanWijneninFranekerenkost
29,50euro.HetISBN-nummerluidt9051942745.

Rolvande gemeente
enhet waterschap bij
het waterbeheer
Veelwaterbeleidmoetingevuldwordenop
regionaleenlokaleschaal. Hierzijn takenweggelegdvoorhetwaterschapende^emeente.
Maarwiemoetwatdoen?De re^ehjevin^is
complex.Methetboek'Water,gemeentenen
waterschappen-Wettelijketakenenbevoegdhedeninhetregionaalwaterbeheer'probeert
auteurArjanDriesprongduidelijkheid tescheppeninhetwoudvanwettenen regels.
Hoewelhetboekprimair degemeente
enhetwaterschapbelicht,iswaarnodigook
aandacht besteedaandepositievanhet Rijk
endeprovincie.Hetboekissterk juridisch

gericht.Vanuitdewet(tekst)wordt beschrevenhoezakenzijngeregeld,hoedatuitgelegdmoetwordenenopwelkewijzedat bijdraagtaandeterealiserenwateropgave.
Het boekgaatinopdehoofdlijnen van
debevoegdhedenenverhoudingen tussen
gemeenteenwaterschap,ruimtelijke ordeningenwater,zorgvoordewaterkering,de
waterhuishouding, dewaterkwaliteit en
voorderiolering,waterstaatkundige rampenencalamiteiten endesamenwerkingsvormen tussengemeenteenwaterschap.
Detekstvanhetboekisafgesloten op 1
julivanhetafgelopenjaar.Hetboek beschrijft
duswetgevingdievoordie datumwasvastgelegd.Alleenopdewettotimplementatievan
deKaderrichtlijnWaterheeft deauteurgeanticipeerd.Dezeis,zoalsdieop 1julibijde
TweedeKamerlag, inhetboekverwerkt f
'Water,.gemeentenenwaterschappen'bevat118bladzijden,,geenillustraties.AuteurisArjanDriesprongmet
medewerkingvanGeertvanDijk.HetboekisverschenenbijSduUitgevers(ISBN901210632X)enkost37,10
euro.Voormeerinformatie:(070)3789911.

Themanummersin2005
In2005verschijnennaastdegebruikelijke
themanummersoverdrinkwater,afval-en
proceswaterenrioleringdrienummersmet
extraaandachtvooreenonderwerpdatinde
watersectorinNederlandspeelt,namelijk
automatisering,personeelenopleidingenén
stedelijkwaterbeheer.
Automatiseringstaatcentraalindeuitgave
van25februari.'Jkunthiervoorbijdragen
aanleverentot11februari.Personeelen
opleidingenkomtditjaarterugalsapart
themanummerenwel inheteerstenummer
nadezomervakantie:19augustus.Voorstellenvoorartikelenmoetenuiterlijkop
5augustusopderedactiebinnenzijn.
Hetthemanummeroverstedelijkwaterbeheerverschijntop30september.Bijdragen
voorditnummermoetenuiterlijkop16septemberwordeningeleverd.ArtikelenvoorPlatformdienenvoor2septemberbinnentezijn.
Drinkwaterkrijgtextraaandachtinhet
nummerdatop8apriluitkomt.Onderwerpen
zijnwelkomtot25m.BT.Platform-artikelen
kunneningeleverdwordentot11maart.
Hetthemanummeroverafvalwaterverschijntop3juni.Deuitersteaanleverdatum
.oor nict-wctenschappelijkcarrikelenis20
mei, voorderubriekPlatform6mei.
Hetlaatstethemanummergaatoverproceswaterenkomtuitop25november.Voordit
nummergeldenalssluitingdatarespectievelijk11 novemberen28oktober(Platform).
Voormeerinformatie:(010)4274165.
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"Vrouwenparticipatieis
vooraleconomiegedreven"
Vrouwenzijnondervertegenwoordigdindewatersector.Bovendienisdaarhetglazenplajbnd,een
onzichtbarehindernisvoorvrouwenomàoortestromennaarhogereposities.HetPlatformVrouwen
indeWaterwereldvoerteenbenchmarkuitoverditonderwerpengaatmetdeuitkomstenlangszes
directeurenvanwaterleidingbedrijvenenzesdirecteurenvanwaterschappen.InH,0 leestuelkevier
wekenhetresultaatvandezegesprekken.DezekeerverteltFrankWesdijk,secretaris-directeurvan
WaterschapRoerenOvermaas,overvrouweninzijn bedrijf
Wesdijkisnietontevredenoverde
samenstellingvandeformatie in zijn
bedrijf.Metreden,wanteenglazen plafond
datdedoorstroming vanvrouwennaartoppositieszoubelemmeren,isnietwaarte
nemen.Hetisafwezig metindicesvan0,9op
basisvansalarisennulopbasisvanleidinggevendeechelons.Hetaandeelvrouwenvan
25procent isvergelijkbaar met datvananderewaterschappen.BijWaterschapRoeren
Overmaaszijn dezevrouwenvrijaardigverdeeldoveralleschalen."Nee,hierisgeen
sprakevanpositievediscriminatie",verklaartWesdijk."Begin2004hebbenweeen
reorganisatiedoorgevoerd.Daarbij Lebben
weprimairgekeken naar geschiktheid."
Wesdijkgelooft nietzoinpositievediscriminatie."Initieelkanhetdeinstroomvan
vrouwenbevorderen,maaralsdezevrouwen
decapaciteiten niethebben,stromen zeook
snelweeruit.Bovendienkanhet stigmatiserendwerken.Veelbeter ishetervoor tezorgendatje goedevrouweninhuishebtdieop
termijn kunnendoorstromen.Bijexterne
sollicitatiesvoordehogerefuncties zieje
tochvaakdatminder vrouwenreageren dan
J eopgrond vanpotentiële beschikbaarheid
zouverwachten."Wesdijkisdanookblijdat
ertentijdevande -^organisatiegoedevrouwenbijhetwaterschapindienst waren.
Dominante cultuur
HoeervaartWesdijkverschillen tussen
vrouwenenmannen?"Hetmeestinhetoog
springend ismisschien weldescheidingtussenwerkenprivédiebeideseksen hanteren.
°ij mannen ziejetochvaakeen striktere
scheidingtussenbeide.Vrouwendaarentegenmakendatonderscheid veelminder.
v
rouwen lijken ookmeerbehoefte tehebben
aa
n gesprek,aanhetuitwisselenvanervaringen."

FrankWesdijk

Wesdijkwijst opderesultatenvaneen
onderzoekvaneenaantalmaanden geleden
naardefeminisering vanhet onderwijs.
Momenteelishetaandeelwerkzamevrouweninhetonderwijs ruim 60procent.De
onderzoekersgevenaandathierdooreen
situatieontstaatwaarbijonbewustvrouwelijkgedragmeerbeloondwordtdan mannelijkgedrag.Hetresulraathiervan isdat
meisjes beterpresterendanjongens.Niet
omdaterverschillenzijn in intelligentie,
maaromdatdebeoordelingscriteria langzaam gefeminiseerd zijn,volgensdeonderzoekers."Jezoudezeresultaten kunnen
doortrekken naarorganisaties",zegtWesdijk."Wanneer mannen daardecultuur
domineren,zoujekunnenverwachten dat
mannelijk gedragmeerbeloondwordt dan
vrouwelijkgedrag.Duswatje vaakziet,is
datvrouwendiedoorstromen naar hogere
positieszichaanpassenaandeheersende
dominantemannelijke cultuur.Alsjeals
minderheid ietsduurzaamwilt veranderen,
kandirhetbestedoorteopererenbinnende
regelsvandeheersendecultuur endezedan

langzaamomtebuigen.Maarditisnieteenvoudig.Bovendienwiliederindividu een
zekerebeschermingvandegroep.Omdeze
redengaanveranderingen vaaklangzaam."
"Veranderingenkunnenechterookdoor
prikkelsvanbuitenafworden gestimuleerd",
vervolgtWesdijk."Vooraleconomischewetmatigheden kunnen eensterke drijfveer
zijn."Wesdijkdurft destellingaandateconomischenoodzaakmeer heeft bijgedragen
aandearbeidsparticipatievanvrouwen dan
bijvoorbeeld deinzetvandevrouwenbewegingofdeoverheid."Datmaaktdezeinzet
absoluut nietoverbodig,integendeel,maar
dehelegeschiedenislaatziendat maatschappelijke systemeneenzeertraag lerend
vermogenhebben.Datgeldtnietvooreconomischewetmatigheden.Dealsvanzelfsprekendedoorstroming vanvrouwen naar
hogerefuncties zaldaarompasechtopgang
komenwanneer het aandeel werkzame
vrouwen toeneemtdoordateconomische
omstandigheden daaromvragen." f
Martine vanden Boomen (Kiwa)
Op z$ februari op deze plaats de
laatste gast in deze serie:CoenWoldring, secretaris-directeur van Waterschap Noorderzijlvest.

GlazenPlafondIndex(GPI)
DeGPIwordtberekendopbasisvan
detweehoogstesalarisgroepenofop
basisvandetweehoogsteleidinggevendeechelons.
- GPI<1:
geendoorstroombelemmering
- GPItussen 1en1,3:
beperktebelemmering
- GPItussen1,3en1,7:
gemiddeldebelemmering
- GPI> 1,7:
bovengemiddeldebelemmering

scoreWaterschapRoerenOvermaas
GPI(hoogstesalarisgroepen)
o
GPI(hoogsteechelons)
o
WaterschapRoeren Overmaas
aantalwerknemers
%vrouwen
%vrouwenmetHBOofhoger
%mannenmetHBOofhoger
%vrouweninhoogstesalarisdeciel
%vrouweninhoogsteechelon

11
2
3
1
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Cursus overwaterin
stedelijk gebied
WageningenBusinessSchoolzee/tinmaartde
driedaagsecursus'Waterinhetstedehjk^ebied:
ontwerpenbeheer'.
Hetdoelvandezecursus isdrieledig:
inzichtgeveninbenaderingswijzen voorde
integraleaanpakvanwaterindestad,zowel
bij nieuwbouw alsbestaande bebouwing;
inzichtgevenincommunicatie,ecologie,
watervormenentechnischemaatregelen
voorontwerp,inrichtingenbeheervan
waterindestadénhettoepassen vande
opgedanekennisineencasus.
Decursusisbedoeld voor afgestudeerden(hbo-ofwo-niveau)diebetrokken zijn
bijontwerp,uitvoeringenbeheervanwater
instedelijk gebiedop beleidsvoorbereidend
niveaualsmedepersonendiewerkeninhet
onderwijsenonderzoek.Degroepsgrootteis
maximaal 30personen.Decursus vindt
plaatsop2,3en9maart.Dedeelnamekosten
bedragen 1345euro. f
Voormeerinformatie:{0317]484093.
INFORMATIE

Cursussen van
Stichting Postacademisch Onderwijs
Indemaandenmaan, aprilenmeigeeftde
StichtingPostacademischOnderwijsin Delft
viercursussendieverschillendefacettenvande
waterwereldbelichten:afkoppelen, beheeren
onderhoudenafvalwater.
Op17maartwordtdecursus'Gezond
omgaanmetregenwater:afkoppelen'gegeven.Dezecursusbehandelthetonder-enherkennenvanmogelijk mechanismendiebij
eengegeven(afkoppel)ontwerp totblootstellingaanziekteverwekkerskanleiden.Hierbij
wordtzoweldeontwerp-,deuitvoerings-als
debeheerfasebelicht.Dezecursusisbedoeld
vooridereendieeenrolvervultbij stedelijk
waterbeheer.Deelnamekost495euro.
Beheerenonderhoud indewatersector
staanop5en6aprilcentraal.Indedagelijkse
praktijk zijn verschillendeorganisaties bezig
beheerenonderhoud oppoten tezetten.In
decursuswordt optweemanieren naar
onderhoud enbeheergekeken:viahetindeH 2 0 | 2-2005

leninmanagementniveaus énviaasset-en
risicomanagement. Doelisinzicht te krijgen
inhetsoepellatenverlopenvanbeheeren
onderhoud enhetontwikkelen vaneen betet
kostenbewustzijn. Dezecursusisvooral
bedoeld voorleidinggevenden indeverschillendewatersectoren. Dezetweedaagse cursuskost860euro.
Op21en22aprilwordtde tweedaagse
cursus'Stikstofverwijdering uit afvalwater'
gegeven.Decursist krijgt inzichtindeachtergrondenentoepassingen van verschillendemanierenvanstikstofverwijdering. Ook
demicrobiologischeen fysisch-chemische
processenkomenaandeorde.Verder geeft
decursusnuttige praktijkinformatie over
zoweleconomischealsoperationele aspecten
vanstikstofverwijdering. Dedeelnamekosten bedragen860euro.
Afvalwater staatookcentraalindecursus
'Meerdaneffluent, vergaande behandeling
vanafvalwater'. Tijdensdezetweedaagsecursuswordtgekekennaareenverderebehandelingvanheteffluent. Metdehuidigegeneratieafvalwaterzuiveringen voldoethet effluent
meestalwelaandelozingseisenuitdeWet
verontreinigingoppervlaktewater, maarhaalt
nognietdeMTR-kwaliteituitdeVierdeNota
Waterhuishouding.Ookzalde Kaderrichtlijn
Watervoorstrengerenormenvoor effluent
zorgen.Tijdensdezecursusstaan mogelijkhedenvoorverderezuiveringcentraal.Dekosten
voordezecursus,dieop19en20meiwordt
gegeven,bedragen860euro.<f

INFORMATIE

Minicursussen
riolering
Op24maartbiedtstichtingRIONEDin
Utrechtelfminicursussenaan,dieiedereen halvedagduren.Belangstellendenkunnenhiervan
wee cursussenvolden.
Devolgendecursussen wordenaangeboden:Gebruik vandeLeidraadRiolering,
Voorkom regenwateroverlast, Effectief
beheervanpompen engemalen, Drukriolering:kanhetbeter?,Communnicatiemet
bewoners,Planmatigeaanpakvan inspectie
enreiniging,Monitoringvan overstorten,
Coördinatievankabelsenleidingen,Afkoppelen:hydraulisch ontwerp, Afkoppelen:
detaillerenenrealiserenentenslotteVerplicht beperkenenscheiden van afvalwater.
Deeerstecursus begintom 10.00uur,de
tweedecursusom13.30uur.Dedeelname
aaneenhalvedag(ééncursus) bedraagtvoor
begunstigers vandeStichtingRIONED200
euroenvoorniet-begunstigers400euro.
Deelname aandeheledag(tweecursussen)
kostbegunstigers 300euroenniet-begunstigers600euro. <f
Voormeainformatie:(0318)63 1 111.
INFORMATIE

Voormeerinformatie:(015)z/84618.
INFORMATIE

Cursus overasbestin
de (waterjbodem
HetVanHallInstituut,gee/top16maartenz
novembereencursusoverasbestinde
(waterjbodem.
Decursus isdepraktischevertalingvan
beleidsontwikkelingen endenormenNEN
5707,5897enNTA5727enhetmilieuhygiënischsaneringscriterium.Behandeld worden
onder meerdeherkomst enderisico'svan
asbestindebodem,de urgentiesystematiek
eneenpraktijkcase.Decursusisgeschikt
voorambtenaren dieuitvoerend ofcontrolerend betrokkenzijn bij(water)bodembeheer
waterbodemsaneringen en baggerverwerkingenvoortechnische bodemonderzoekers
en-adviseurs.Decursuswordtgegevenin
Leeuwarden,ZwolleofUtrecht.*"
Voormeerinformatie:(058)Z846160.

College waterstaats-en
waterschapsrecht
Opdonderdagz8aprilstartendecollegesvoor
hetvakwaterstaats-enwaterschapsrechtaande
UniversiteitUtrecht.Dezebijscholin^scursus
bestaatuitnegencollegeseneindigtop7juli.
Decollegeswordengegevendoor
profmr.A.vanHallenmr.M.van Rijswick.
Tijdens decollegeswordtingegaanopaspectenvandemodernebeheerswetgevingenop
deorganiekeWaterschapswet. Ontwikkelingenrondhetwatei. /steemende watetketen,
alsmederaakvlakken metaanpalende beleidsterreinen, komen nadrukkelijk inbeeld.
OokwordtaandachtbesteedaanEuropese
waterregelgevingendeconsequentiesdie
dezeheeft voorhet nationalewaterrecht.De
collegeswordengegevenopdonderdagvan
15.00tot17.45uur.Deelnamekost330euro
voordehelecursusinclusiefcertificaat, f
Voormeerinformatie:
MarleenvanRijswick(030)253935z.

H l Nederlandse Vereniging voor
MW Waterbeheer NVA

kvwri

Onlangszijn voorbelangstellenden destatutenvandeverenigingen oprespectievelijkde
KVWN-endeNVA-paginaopinternet
geplaatst.

WaterFederatie
Inoktober 2001 werddeWaterFederatieopgericht:desamenwerkingsverenigingvan
FolderKVWN
KVWNenNVA. Doelvandeverenigingishet
DeKVWNheeft eennieuwe(wervingsfolder
bevorderenvandesamenwerkingtussen
gemaakt:'Drinkwaterwijs', formaat briefkaart
KVWNenNVAdoorhetzorgdragen vooreen
enzigzag-gevouwcn.Defolderzalondermeer
bureau,hetlatenvoerenvaneenledenadminiwordenverzondenaanHRM-afdelingenvan
stratie,hetinitiëren vangezamenlijkeactiviwaterleidingbedrijven. Heeft u belangstelling
teitenenhetafstemmen vandevertegenwoorvooreenstapelfoldersomuittedelenonder
diginginnationaleeninternationale foraop
potentiëleleden,dankunt udezeaanvragen
hetwerkveld.
viae-mail(info@kvwn.nl).
Hetbestuur vandeWaterFederatiebestaatop
Meningvandedeelnemersoverdenajaarsvergade- ditmoment uit:(namensdeKVWN)Chris
ring2004
BrugginkenPeterSchoutenen(namensde
Aanalledeelnemersvande najaarsvergadering
NVA) FlorriedePaterenWilcoWerumeus
2004,dieplaatsvond inAmsterdam (inhetplaBuning.HetWaterFederatiebestuur heeft zich
netarium aandeWeesperplas),isgevraagd
voorgenomen inhetvierdelevensjaar vande
naarhun meningoverdeinhoudenpresentafederatie deeerstedriejaar teevaluerenen
tievanhetprogramma vandiedag.
daarmeemogelijk ookdedoelenvoorde
Zo'n 135(vande200)deelnemersontvingenals
komendeperiodebijtestellen.Heeft ueen bijdankvoorhetinlevereneenhanddoekvande
drageaandeevaluatie,danisdievanharte
WaterFederatie.
welkom(info@nva.net ofinfo@kvwn.nl).
Deaccommodatie,deontvangstendecatering
HistorischmateriaalNVA
werdendoordeaanwezigengoedbevonden.
DeHistorischeCommissievandeNVAheeft
Debereikbaarheid wasnietgoedmaarvoleengrotehoeveelheidmateriaalvangemalen
doende,watwaarschijnlijk temakenhadmet
enzuiveringendiegeslotenwerden,verzadewegopbrekingen dieopdiedagaandeorde
meld,gerepareerd,schoongemaaktennu
waren.
ondergebracht inDokhaven,deondergrondse
Deopbouwvanhetprogramma,alsmedede
zuiveringvanWaterschapHollandseDelta.
presentatiesvandeworkshops 'WaterketenHieronderbevindenzicheenaantal prachtige
bedrijf, 'Afkoppelen, lustoflast'en 'Effluent'
maquettes.Eendeelvandestukken istenkondenopdegoedkeuringvandedeelnemers
toongesteldgeweesttijdensdeAquatech,vorig
rekenen.
jaarinoktoberindeAmsterdamseRai. f
Minder tevredenwasmenoverdeworkshops
Ondernemen'en'Burgercentraal'.
KONINUJKE VERENIGINGVOOR
WATERLEIOINGBELANGEN IN NEDERLAND

Data ledenvergaderingenzoo$
Heeft udedatavandeledenvergaderingen
2005algenoteerd?
• 26mei:voorjaarscongres KVWNin
Amsterdam
• 3juni:voorjaarsvergaderingNVA
• 25november:gemeenschappelijke najaarsvergaderingKVWNenNVA-locatienog
nietbekend.
Contributienota's2004
Inoktobet 2004zijn (aandelatekant)decontributienota's 2004verzonden.Heeft uuw bijdragealbetaald?
Binnenkort wordenherinneringen verzonden,
Waarookdecontributienota's voor2005.
Website
Kijkt unogregelmatigopdevernieuwde
KVWN-internetpaginawaarveellezenswaardigsgeplaatstwordtdoordeprogrammacommissies?

Personalia
Sindsbeginditjaar bestaatde mogelijkheidompersoneelswijzigingen binnende
warersectoroptenemen inH 2 0enwelop
dezepagina.Hebtuinformatie voordeze
rubriek,geefdezedandoorviae-mail
(info@nva.net ofinfo@kvwn.nl). Wiltude
informatie voorzienvaneenrecentekleurenpasfoto?

DeKVWNendeNVAvervulleneenbelangrijke rolindeuitwisselingvanopinies,
kennisenervaringenophetgebiedvan
waterketenenwatersysteem.Vanoudsher
gebeurtdit vooraldoormiddelvanbijeenkomsten enhetverenigingsblad H,0.De
laatstejarenwordtinternet steedsbelangrijker.Onlangsheeft deKVWN eenvolledig
vernieuwde,interactievewebsitein
gebruikgenomen.Maarookde'oude'middelenwordenvernieuwd.Deaantrekkingskrachtvanbijeenkomsten wordtvergroot
doornieuwevormenvaninteractie.
Eninonslijfblad H20doeteenmaandelijksecolumnzijn intrede.Regelmatigzullendevoorzittersvandebeideverenigingenhierineenactueelonderwerpbespreken.Opdezewijzehopenwedeverenigingenmeer'gezicht'tegeven.
Hetonderwerpvandezeeerstecolumn ligt
voordehand.Deactualiteitvande afgelopenmaandwerdvolledigbeheerstdoorde
gevolgenvandezeebevinginZuidoostAzië.Inzeerkortetijd hebbenalledrinkwaterbedrijven elkaargevonden ineen
gezamenlijk initiatiefominhet getroffen
deelvanNoordwest-Sumatra dedrinkwatervoorzieningteherstellen.Ookonze
dochterAquaforAllishierbij betrokken.
Ditinitiatiefis evenbemoedigendals
opvallend.Opvallendomdathettot nu toe
nietmogelijk wasomallebedrijven opéén
lijn tekrijgen inhetmeehelpen realiseren
vande millenniumdoelstellingen.
Bemoedigendomdat methet gezamenlijk
antwoordopderampinIndonesiëdebasis
kanwordengelegdvooreengezamenlijk
vervolgopanderefronten. Daarmeezou
deNederlandsedrinkwatersector haar
werkelijkekrachtaandewereld kunnen
tonen, q
Martien den Blanken
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Verbeterdemethodevoor
bepalingvanschadebij
doorbraakboezemkaden
MAARTEN SPIJKER, H V D R O L O G I C
AART KEES EVERS, PROVINCIE U T R E C H T
HANS E I K E L E N B O O M , P R O V I N C I E N O O R D - H O L L A N D

JANNEKE DEGRAAF,HYDROLOGIC

Denormenvoordekadeklassenvanboezemkadenwordenvastgesteldopbasisvandeteverwachten
inundatieschadebijeenkadedoorbraak.BijdehierbijtehanterenIPO-leidraadwordtuitgegaan
vaneenrobuustebenaderingvanhetwatersysteem,dieinderegelleidttoteenoverschattingvande
.gevolgschade.Voorhetbepalenvanmaatregelenmoetdezegevolgschadeechternauwkeurigworden
bepaaldomdejuisteafweging tusseninvesteringenschadereductietekunnenbepalen.InonderliggendonderzoekisvoorhetbeheersgebiedvanhetHoogheemraadschapAmstel,GooienVechtde
berekeningsmethodevandegevolgschadeverfijnd. Rekeningwordtgehoudenmetmenselijk ingrijpen,deventielwerking inhetboezemsysteemengedetailleerdeinundatiepatronen indepolder.Het
toepassenhiervanleidttoteenrealistischebenaderingvandeinundatieschadebijeenkadebreuken
belangrijker:deschadereductiediekanwordenbewerkstelligddoorhetnemenvanmaatregelen,zoals
compartimentering enkadeversterking.
Momenteelligtbijdewaterschapsbestuteneenvoorstelvoordenormeringvandeboezemkaden.Dezenormeringisopgesteldop
basisvandeIPO-leidraadboezemkaden1'.Naar
verwachtingzullendezenormeneindditjaar
wordenopgenomenindeInterprovincialeverordeningopdeWaterkeringenvandeprovinciesZuid-Holland,Noord-HollandenUtrecht.

Voorhetbepalenvandeafkeurgrenzen
wordtindeleidraadeenmethode toegepast,
dieisgeijktopkaderswaarbinnen inhetverledenkadeverbeteringswerken werdenuitgevoerd.'Geentrendbreuk'washierbijeen

belangrijk uitgangspuntomtevoorkomendat
veelkadenzoudenwordenafgekeurd. Inhet
ijkingskaderdiendeeenkaderinggemiddeld
eenbeschermingsniveauvan1/100jaarte
hebben.
Denormeringisinmiddelsineengroot
aantalgebiedenuitgevoerd,waarbijkaartbeeldenmetbeschermingsniveauszijnontstaan
dieaansluitenbijdebelevingswereld vande
waterbeheerder.Derhalvekanwordengesteld
datdehuidigenormeringvoldoet.
Inditartikelwordtwelgesuggereerdde
berekeningswijze vandebijdenormering
horendeschadebedragenverderte verfijnen
metalsdoeldezebetertelatenaansluiten bij
derealiteit.Voorhetbepalenvandeontwerpnormkandezeberekeningswijze iniedergeval
wordengebruikt.Indienookde afkeurgrenzenaandehandvandeverfijnde methode
wordenbepaald,zal-omeentrendbreuk te
voorkomen-demethodeopnieuwmoeten
wordengeijkt,waarbijdenormhetzelfdezal
blijven.Ditlaatsteaspectisinditartikelverdernietuitgewerkt.
Dewenstoteenmeerrealistischebenaderingvandegevolgschadewerdondersteund
doordeervaringenbijdekadedoorbraakte
Wilnis.Deschadealsgevolgvandezedoorbraakzouvolgensderobuusteberekeningsmethodeuitdeleidraadcircazoomiljoeneuro
bedragen.Inwerkelijkheid isdeopgetreden
schade,doorsneleneffectiefingrijpen vanhet
hoogheemraadschap,veellageruitgevallen.
Hetmerendeelvande20miljoen euroaan
schadekomtoverigensnietvoortuit inundatieschade,maariseengevolgvankostenaan
infrastructuur, oeversenbovenland.
Debelangrijkste redenvandezeoverschattingis,datinderobuustemethodewordtuitgegaanvanvolledigeuitstromingvanhetboe-

DekadedoorbraakbijWilnis.

Inmaart 1998isdeIPO-leidraad ontwikkeldmetalsdoeldewaterbeheerder eeninstrumenttebiedenvoorhetopeenheldereen
inzichtelijke wijzenormerenvanboezemkaden.Hetbepalen vindenormgebeurtintwee
stappen:
* Hetbepalenvandeafkeurgrens(normklasse)vaneenkadeopbasisvande
gevolgschadebijeenkadedoorbraak.De
gevolgschadewordtmeteenrobuuste
methodebepaald;
Hetstellenvaneennieuwenorm(ontwerpnorm)inhetgevalvaneen afgekeurdekade,opbasisvaneenoptimaleverhoudingtussen investeringenschadereductie.
Deschadereductiedientmeteengedetailleerdemethode tewordenberekend.
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zemsysteem in depolder.Vanwege de ventielwerking in het boezemsysteem neemt dit procesvan leeglopen over het algemeen één tot
driedagen in beslag. In hetgeval van de kadeverschuiving bij Wilnis wasdeuitstroom van
water echter binnen vier uur beëindigd, onder
meer vanwege debeschikbaarheid van noodkeringen.
In opdracht van deprovincies Utrecht en
Noord-Holland en het Hoogheemraadschap
vanAmstel,Gooien Vecht(AGV)voerde
HydroLogiceen onderzoek uit naar gevolgschaden bij kadedoorbraken en depotentie van
compartimentering in het beheersgebied van
AGV.In het onderzoek iseerst een verfijnde
methode voorhet bepalen vande gevolgschade
opgesteld.Vervolgens isaan de hand van deze
methode onderzocht in welke mate degevolgschade kan worden gereduceerd met compartimentering.Deresultaten van dit onderzoek
worden gepubliceerd in een tweeluik, waarvan
dit artikel deeléénis.

Legenda
• • Bebouwing
Water
AHN
(m+NAP)

Beschrijving methode
Demethode voor het berekenen van de
gevolgschade verschilt opdrie punten van de
robuuste methode:
•

•

•

Menselijk ingrijpen na een kadedoorbraak
wordt meegenomen. Hiervoor dient een
aanname teworden gedaan omtrent de
benodigde tijd om de kadedoorbraak afte
sluiten. Indit onderzoekzijn drie scenario's doorgerekend waarin respectievelijk
isuitgegaan van ingrijpen na twee,vier en
twaalf uur.
Ruimtelijke variaties in deventielwerking
van het boezemsysteem maken onderdeel
uit van demethode.Eendoorbraak langs
een breed en diep boezemkanaal dat verbonden ismet een groot meer, leidt tot een
aanzienlijk hoger uitstroomdebiet dan een
doorbraak langs een smal, lang en ondiep
boezemkanaal.
De inundatiepatronen in de aanliggende
polders worden opgedetailleerde wijze in
deaanpak meegenomen. In plaats van het
berekenen van eengemiddelde inundatiediepte voordegehele polder, isvoor dit
onderzoek een kadedoorbraak-inundatiemodel (KDIM)ontwikkeld. Met dit model
wordt per doorbraaklocatie een gedetailleerd inundatiepatroon berekend.
Demethode bestaat uit vijf stappen:
- stap ï.Deboezemtypen vaststellen.
- stap 2.Het boezemsysteem classificeren
naar boezemtype.
- stap 3.Per boezemtype het totale uitstroomvolume berekenen.
- stap 4.Per kadedoorbraak het geïnundeerdgebied bepalen.
- stap 5.Per polder demaximale gevolgschade berekenen.

10 H , 0 !
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HetbeheersgebiedvanhetHoogheemraadschapAmstel, GooienVecht.
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Hetuitstroomdebietbijdekadedoorbraak.

Met het programma Sobekwordt het volume water berekend, dat binnen een bepaalde
tijd vanuit deboezem depolder instroomt. Dit
volume hangt vooreen belangrijk deel samen
met het type boezem. In stap 1 worden de verschillende boezemtypen onderscheiden. Aspecten waarmee rekeningdient reworden gehouden,zijn dedoorstroombreedte van het
boezemkanaal, het hoogteverschil tussen boezem en aanliggende polder en de aanwezigheid
vangrote wateroppervlakken zoals meren.
In stap 2worden degedefinieerde boezemtypen uit stap 1 naar het gehele beheersgebied
vertaald.Dit kan op twee manieren gebeuren:
globaal per kadering ofgedetailleerd per kadevak.Indeglobale aanpak wordt aan elke kadering een maatgevend boezemtypt toegekend.

Bijeengedetailleerde werkwijze vindt de vlakdekkende vertalingplaats op basis van de boezemkadevakken. Indezeaanpak wordt rekeninggehouden met het voorkomen van
verschillende boezemtypen langs een zelfde
kadering. Indit onderzoek isde gedetailleerde
methode toegepast.
Deuitstroom naar depolder na het falen
vaneen kade isin stap 3 per boezemtype gespecificeerd. Met Sobekwordt deze uitstroom per
scenario ineen volume water uitgedrukt. In
afbeelding 2 ishet debiet vooréén boezemtype
per scenario uitgezet in detijd. De volumes
uitstromend water worden alsinvoer voor het
KDIM in stap 4gebruikt.Alsuitgangspunt is
genomen dat niet de kadebres maar het
hydraulisch profiel vandewatergang limite-

rm-giwui

Legenda
M Bebouwing
Water
Inundatiediepte
(m+ maaiveld)

bij een kadedoorbraak snel transport van water
viasloten plaatsvindt richting het laagste deel
van depolder. Vanuit dit laagste deel vindt
inundatie van depolder plaats.Uit één-/tweedimensionale 2 ' berekeningen bleekdit over het
algemeen een valide aanname tezijn. Bij een
bepaalde inundatiediepte in depolder, stroomt
het water over een polderkade heen, waarna
inundatie in deaanliggende polder optreedt.
Indit onderzoek heeft het KDIMmeer dan
200kadedoorbraken doorgerekend, met als
doel deruimtelijke differentiaties in het systeemzogoed mogelijk mee tenemen. Voor
elke kadedoorbraak ishet geïnundeerd oppervlaken deinundatiediepte bepaald voor een
grid van 25x25meter.
In stap 5wordt per polder en scenario de
gevolgschade bepaald. Indegedetailleerde aanpak wordt deschade per gridcelberekend en
vervolgens gesommeerd.

Resultaten

4fl>-3-

Maximaalgeïnundeerdoppervlakengemiddelde inundatiedieptevoorvrijwelhetgehelebeheersgebiedvan
Amstel,GooienVecht,opbasisvanmeerdan200simulatiesmethetKDIM.

rend isvoordeuitstroom van water. Langs
meren isdegrootte van debresechter wel
bepalend voordeuitstroom. Dit iseen ander
mechanisme dan bij boezemkanalen en daarom isdit aspect in het onderzoek niet meegenomen.
Het bepalen van hetgeïnundeerd oppervlakin stap4kan opzowel eenglobale als een

A

i°-4:

gedetailleerde wijze worden uitgevoerd. In de
globale aanpak worden de boezemtypen
gekoppeld aandeberekende uitstroomdebieten in stap 3. Hiermee kan voorelke polder
binnen een kadering een gemiddelde inundatiediepte worden bepaald. Indemeer gedetailleerde aanpak wordt gebruik gemaakt van het
KDIM.Dit model bepaalt het inundatieoppervlakper kadedoorbraak. Uitgangspunt is dat

In afbeelding 3 wordt het maximaal geïnundeerde gebied getoond, zoalsdit met het
KDIMopbasis van meer dan 200 gesimuleerde
kadedoorbraken isberekend. Per geïnundeerde
celisdegemiddelde inundatiediepte weergegeven.Degrootste inundatiediepten treden
oplangsgrote wateren alsdeAmstel,deVecht
en hetAmsterdam-Rijnkanaal. Langs kleine en
middelgrote boezemwateren isde inundatiediepteoverhet algemeen beperkt. Zie bijvoorbeeld polders alsDeRonde Hoep en Polder
Groot-Mijdrecht, waarbij de inundatiediepte
minder isdan een halve meter.
Afbeelding 4toont voor zowel de robuuste
methode (4a)alsdegedetailleerde methode (4b)

Vergelijkinggevolgschaden volgensderobuustemethode (a)enverfijnde berekening(b).
Legenda
tm Bebouwing
Water
IPO-klMM
(schade In
mllj. euro)

• i V (> 250)
IV (80-260)
III (25-80)
™ II
" I

(8-25)
(0-8)
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neerdesaneringen effectiever te kunnen uitvoeren. Het zevenjarig monitoringsprogramma evalueert dieeffecten van de combinatie
saneren en herinrichten.Het monitoren van
deecologische, ecotoxicologische en morfologischeontwikkelingen vindt plaats in Moordrecht-Oost,Nieuwerkerk aan den IJsselen het
Balkengat.Deontwikkelingen opdezedrielocaties zijn representatiefvoor wat in de
Hollandsche IJssel gebeurt.
Gegevens zijn verzameld vande macrofauna,nematoden, deecotoxicologie, vegetatie,
vogels,vissen, (water)bodem(kwaliteit), morfologie/sedimentatie en waterkwaliteit. De eerste
drie parameters worden in dit artikel besproken.Demonsters zijn genomen indrie zones:
het natte,het nat/droge en het droge biotoop.
Het natte biotoop isconstant geïnundeerd, het
nat/droge biotoop isoverhet algemeen nat
maar valt toch ook regelmatig droog en het
droge biotoop isover het algemeen droog en
zalzelden onder water komen testaan. De

EenoevervandeHollandscheIJsselvoordesaneringenherinrichting.

macrofauna op hard substraat (beschoeiingstenen)isook bemonsterd.
Macrofauna
Binnen een waterecosysteem neemt de
waterbodem een belangrijke plaats inen dient
onder ander alshabitat voormacro-en meiofauna. Macrofauna heeft een belangrijke plaats
in devoedselketen en daarmee in het watersysteem. Macrofauna wordt gebruikt voor het
evalueren van sanerings- en herinrichtingmaatregelen.
Vanwege denauwe relatie met het
sediment ismacrofauna gevoelig voor verontreiniging. Bekend iswat aan aantallen soorten,
dichtheden en biomassa's macrofauna op een
schone, nier verontreinigde waterbodem hoort
voor te komen. Waar dezeparameters achter
blijven issprake vaneen verstoorde levensgemeenschap.Demate waarin deze verstoring
optreedt,geeft aan ofsprake isvan geen, matig
ofernstig effect.
Nematoden
Nematoden als vertegenwoordiger van
meiofauna zijn geschikt voorde beoordeling
van dekwaliteit van het sediment, omdat ze,
net zoals macrofauna, in nauw contact staan
met het sediment waarin zij leven. Tezamen
met een beoordeling van macrofauna zorgt een
beoordeling met behulp van nematoden voor
eengoed inzicht inde toestand van het te
beoordelen ecosysteem.
In de loopvande tijd hebben nematoden
twee strategieën ontwikkeld om het aantal
nakomelingen temaximaliseren. Voorde ene
strategie iseen kortegeneratieduur en een
hoge reproductie kenmerkend, terwijl voor de
andere een lange levenscyclus en een lage
reproductiesnelheid kenmerkend is.De soorten met een kortegeneratieduur zijn uiterma34 HjO # 1-2005

Moordrecht-Oost,nasanering2003.
NieuwerkerkaandenIJssel,nasanering2003.

nattezonebijelkaargevoegdenzo ookdievan
denat/drogezone.De eindbeoordelingvande
uitgevoerdelaboratoriumbioassays,dechronischewatervlotestmetporiewater,acutetest
metbacteriën(Vibrioßsheri)in poriewaterende
chronischemuggeniarvetitestmetsediment,
zijn bijelkaaropgeteld.Eenernstigeffect telt
tweekeerzo zwaarmeeals eenmatigeffect.De
zoverkregenwaardenzijnvervolgensingeschaaldvangeeneffect (lagewaarden)toteen
ernstigeffect (hogewaarden).Daarnaastis
gekekenofdegevondeneffecten verklaarbaar
zijnopbasisvandegemetengehaltenaanstoffen.Als dithetgevalis, betekenthetdateen
ecotoxicologisch risicobestaat.

Effecten op macrofauna

i
E

1999
2000
Moordrecht

Afb.2:

2001

2002

2003

1999
2000
Balkengat
(referentie)

2002

2001

Waarnemingen
ZowelinMoordrecht-Oost alsNieuwerkerkaandenIJsselworden voorde macrofauna
indebiotopennatennat/droogpositieveontwikkelingenwaargenomen.Dichthedenvan
eenaantalsoortennementoeenvooralinde
nat/drogebiotoopheeftzicheenlevensgemeenschapmetkenmerkendesoortenvoor
hetzoetwatergetijdengebied ontwikkeld.De
ecologischebodemkwaliteitverbetert.Zowel
delOBS-index(OligochaeteIndexofSediment
Bioindication)5'alsdebeoordelingvolgensde
EuropeseKaderrichtlijnWaterduidenhierop.
Hetpercentageernstigeeffecten daalt.

2003

Effecten van dt verontreinigde waterbodem op macrofauna btjMoordrecht-Oost enBalkengat inde periode
1300-2003.Inzoooisergeen macrofaunabemonsteringgeweestin Balkengat.
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Grafische weergavevandeveranderingen in habitatomstandighedenopdegesaneerde locatie MoordrechtOost.

te

geschiktoi^.snelnieuwegebieden(gesaneerdeenheringerichtelocaties)tekolonisere
nenwordencolonizersgenoemd.De soorten
tttet eenlange^cneratieduurkunnengoed
c
°ncurrerenmetanderesoortenenkomen
v
°or instabielehabitatsmetweinigveränder t e n . Dezesoortenwordenpersisters
genoemd.De groepennematodenzijningeschaaldop eenschaalvanï tot5,waarbij 1een
zuiverecoloniserrepresenteerten5eenechte
Persister.Verschuivingin soortsamenstelling
en
daarmeeeenveranderinginhabitatkwalieit a n
' grafisch wordenweergegevenmet
enulpvancp-driehoekofeenvereenvoudiginghiervan,decp-grafiek4'.

Ecotoxicologk
Doorhetuitvoerenvanecotoxicologisch
onderzoekwordtinzichtverkregeninde
gevolgenvanchemischeverontreinigingenop
waterbodemorganismen.Tevenskandoorhet
gebruikvanbioassaysdegevondeneffecten in
veldinventarisatiegekoppeldwordenaande
chemischeverontreinigingsgraadvanhet
sedimentenlocatiespecifieke omstandigheden
uitsluiten.
Ominzichttekrijgen indeecotoxicologischegevolgenvandesaneringenherinrichtingvande locatiesinde HollandseIJsselzijn
degevondeneffecten inbioassaysgeclassificeerd.Hierbijzijnallemonsterpunten vande

De gesaneerdenattebiotoopvanNieuwerkerkaandenIJsselispasin2002bemonsterd.
De abundantieendeecologischebodemkwaliteitnamenafenhetpercentageernstige effecrennam toe. In2003 lijkt de situatiezichin
dezebiotooptestabiliseren.Deineerste
instantiegeconstateerdeach'eruitgangwordt
toegeschrevenaandewerkzaamhedenendoordatgebiedsvreemd,organischarmenzandig
materiaal isgebruikt.Hierdoorkomtdekolonisatiemoeilijkopgangenwordennogsteeds
effecten aangetoond.Deverontreinigingen,die
ondanksdesaneringvandeoeverstochnogin
kleinehoeveelhedenvoorkomen,wordendoor
afwezigheid vanorganischenkleügmateriaal
nietgebonden.Doordatde verontreinigingen
nietgebondenzijn,zijn ze beschikbaarzijn
voorlevensgemeenschappen.
Nadesaneringenherinrichting reageren
denematodenpopulaties positiefopdenieuwe
habitatomstandigheden. Opbeidelocaties
wordenindemonstersmeerpersistersaangetroffen daninmonstersgenomenvoordatde
werkzaamheden werdenuitgevoerd.Hierin
werdenveelmeercolonizersgevonden.Het
toenemenvanhetpercentagepersisters geeft
aandatdehabitatomstandigheden verbeteren.
VoorMoordrecht-Oost isditgrafisch weergegevenineencp-grafiek. Eenplaatslinksbovenindegrafiek suggereert eutrofe
omstandigheden,eenplaatslinksonderverontreinigdeomstandigheden eneenplaats
rechtsondergoedeomstandigheden.Voor
HjO
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Moordrecht-Oostgeldtdatdeomstandighedenveranderenvanverontreinigdviaeutroofnaargoed.Analoogaanmacrofauna laat
deecotoxicologieopbeidelocaties eenzelfde
ontwikkelingzien.Directnadeingreep
wordeneffecten oporganismengevondenen
ecologischrisico'saangetoond.Indevolgende
jarenwordendeeffecten oporganismen steeds
minder,maarwordennogwelecologischerisico'saangetoond.Mogelijkbestaateengevaar
voordoorvergiftiging dooronderanderezware
metalen(cadmium)en chloorbestrijdingsmiddelen(aldrin).Deverwachtingisechterdatde
effecten oporganismenendebeschikbaarheid
vandeverontreinigingen verderzullen afne-

Voordenietgesaneerde referentielocatie
Balkengatisdeconclusieuitalledriedeparametersunaniem.Demilieu-endeecologische
kwaliteitblijft slechttotmatigenverandert
nietofnauwelijks.Dezelocatieisdaaromeen
goedeenstabielereferentielocatievoorhetvolgenvandeactueleontwikkelingen indeHollandscheIJssel.
Conclusies e n aanbevelingen
• Demilieukwaliteitopdegesaneerdeen
heringerichtelocatiesisverbeterdten
opzichtevandesituatieervoor.Wel
bestaatverschilinontwikkelingtussende
verschillendelocaties.Deeffecten ende
ecologischerisico'szijntenopzichtevan

desituatievoordesaneringenherinrichtingsterkafgenomen. Hetherstelwordt
veroorzaaktdoordatdeverontreinigingis
weggenomenenhetgecreëerdehabitat
gunstigeeffecten heeft opdeecologie.
Deverwachtingisdathetherstelzichverderzaldoorzetten.Doorhetherstelvande
intergetijdenzonesisderuimtelijke en
landschappelijke kwaliteitooksterkverbeterd;
• VoordeHollandscheIJsselwordteen
gecombineerdeaanpakvansanerings-en
herinrichtingsmaatregelen alshaalbaaren
verantwoordgezien.Bijdezegecombineerdeaanpakwordthetdrogebiotoop(bijvoorbeeldderietkraag)niet verwijderd
(geenecologischrisico,optermijn verdere
natuurlijke afbraak) eninhetnat/drogeen
nattebiotoopwordtdeeerstemeterverwijderdenaangevuldmetschoongebiedseigensediment(organischkleiig
sediment).Selectievemonitoringisbijzo'n
gecombineerdeaanpaksterkaantebevelen;
• Degrootsteecologischewinstvalttebehalenindegetijdezones.<f
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Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron inéén hand!
Wij, de specialisten van Haitjema nemen graag en deskundig detotale
zorg voor bodem, watervoorziening en waterwininstaliatie
van u op ons, en houden deze voor u in dehand.

Grondbnorbedrijf Hait|ema B.V. is gespecialiseerd in:
• diepe boringen
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• onderhoud

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling
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eenprogrammaontwikkeldgerichtophetstimulerenvankleineretentie.Hetbelangrijkste
doelervanishetvergrotenvandewaterbeschikbaarheid indrogeperiodes(integenstellingtotdeNederlandsehoofddoelstelling: het
bestrijden vanoverstromingen).

Kleineretentie:ja,maar.
ALEKSANDRAJASKULA-JOUSTRA,RIJKSWATERSTAAT DIRECTIE LIMBURG
WALDEMARMIODUSZEWSKI, INSTITUUT VOORMELIORATIE& WEILANDEN,WARSCHAU
WLODZIMIERZ PLAZA,REGIONALE DIRECTIE WATERHUISHOUDING, POZNAN
JAN VANBAKEL, ALTERRA

Hetvasthoudenenbeigenvanwaterwordtheelvaakgenoemd alseenmaatregeltegenoverstroming,
hoewelhieraanveelhakenenogenzitten.Kanvasthoudenwerkelijkeenbijdrageleverenaanhet
bestrijdenvanhoogwater?Omhierovervanmeningtekunnenwisselenging deNVA-werkgroep
TwinningPolensamenmetdePoolsezusterorganisatieSITWMdediscussieaan. Dealgemeneconclusieis,datstuurbareretentieeenejficiëntmiddeltegenhoogwaterkanzijnèndemeernatuurlijke
vormenvankleineretentiezeergunstigvoorverschillendedoeleindenkunnenzijn,maarnieterg
yfectie/alsbeschermingtegenoverstromingenvangrotere rivieren.
EvenalsNederlandkamptPolenzowelmet
overstromingenalsmetwatertekortenenevenalshierwordendezeproblemendaartraditioneelmettechnischemaatregelenbestreden:in
Nederlandhoofdzakelijk metdijkenenberegening,inPolenookmetstuwmerenenhet
kunstmatigopstuwenvanwaterlopenen
meren.Hetstrevennaarduurzaamheidende
verwachteklimaatveranderingbrengtwaterbeheerdersenonderzoekersinbeidelandenertoe
tezoekennaarandereoplossingsrichtingen.In
Nederlandzorgdendeoverstromingen vande
groterivierenin1993en1995endemeerregionalewateroverlastaanheteindvandejaren
negentigvooreenomslag,dieresulteerdein
netformuleren vanhetWatetbeheer21ste
eeuw,metalszwaartepuntenhetvasthouden
v
anwater(hetopslaanvanneerslagdaar,waar
dievalt-indegrond,indevegetatie)enbergen
(opslaaninnatuurlijkeenkunstmatigereservoirs).Uitgevoerdepilotsenmodelberekeningenplaatsenechtervraagtekensbijdeefficiënte vanzulkemaatregelentegenhoogwater.
Doorhetvasthoudenvanwater (bijvoorbeeld
ten
behoevevanverdrogingbestrijding) isin
netsysteemmir derruimteomwateropte
nemenalshetveelregent(de'spons'iseetder
v°l),waardoordeneerslagjuistsnellertot
afvoer komt.Bijhetbergenvanwater-met
namebijdegrotererivieren-isdetimingeen
Probleem:watetwordtvaakgeborgenophet
bornent,datdatnognietnodigis(deoverloop
tt^edt dikwijls alinwerkingalsdatwaterhuisudkundignognietgewenstis).
'nPolenwordthetbegrip'kleineretentie'
gebruikt,datongeveerovereenkomtmethet

vasthoudenenbergenvanwater1'.Onderscheidenwordendevolgenderetentievormen:
landschappelijke (bijvoorbeeld interreinlaagtes),oppervlakkigebodemretentie(inde
onverzadigdezone),retentieinoppervlaktewaterengrondwaterretentie(stijgingvan
grondwaterstanden).Metuitzonderingvan
gestuurdereservoirstreedtretentieinwerking
opeennatuurlijke manierzondergebruikvan
technischevoorzieningenenisniet stuurbaar.
Eénvandevormenvanoppervlaktewaterretentiezijn kleinereservoirsvaneentotvijf
miljoen kubiekemeter,diezowelstuutbaarals
nietstuurbaarkunnenzijn2'.InPolenwordt

Effectiviteit van kleine retentie
Natuurlijke retentievormen
Landschappelijke retentieenretentieinde
bodemzijnnietzondermeergeschiktvoor
beschermingtegenhoogwater.Ditgeldtonder
meervoorspontane(nietgestuurde)retentiein
benedensttoomsezijrivieren,reneindede
wateroverlastindehoofdrivier teverminderen.
AlsvoorbeeldkandeTungelroysebeekdienen:
dezeretentievotmisvoorditdoelzinlooszo
nietcontraproductiefgebleken:menhoudt
watervastwanneerdatnietnodigis.Ophet
momentdathetwelnodigisbijhetpasseren
vandepiekopdehoofdrivier (Maas),isde
beschikbareretentiereedsvolenheeftdusniets
opgeleverd.Sterkernog:doorhettoepassenvan
tetentiekomtdepiekopdezijrivier later,waardoordekansvanhetsamenkomenvandepiekenopdehoofd-enzijrivieren kantoenemen.
InhetgevalvandeMaasisdateenreëlekans;
inPoolserivierenwordtditrisiconietgroot
gevonden.Belangrijker hierishetverloopvan
hetatmosferischefront datneerslagveroorzaaktofverschillenintemperatuur ingeval
vanoverstromingen alsgevolgvandooi.Opdit
gebiedbestaatechteronvoldoendeervaring.
Uitgevoerdecomputersimulaties voordePoolse
rivierNarew(eengrotezijriviervandeWeichsel)hebbengeentoenamevanhetrisicovanhet
samenvoegenvanpiekenalsgevolgvanhet
vergrotenvanretentieaangetoond.
Mochtderetentieoveralinhetstroomgebiedtoegepastwolden,dankomtdepiekopde

DePoolsedeelnemersaanhetvoryjaarinNederlandgehoud enseminarover'kleineretentie'.
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groterivierooklater.Hetrisicovanhetsamenvallenvanpiekenzaldusniettoenemenende
piekenzullenhierdoorkleinerzijn.Eenvoorspellingvanditeffect inclusiefdegrootteen
ruimtelijke spreidingvanneerslagenbodemvochttoestandisechtermoeilijk uitvoerbaar.
Ookisdealgemenetoepassingnieteenvoudig
inverbandmetdegroteconsequentiesvoor
hetruimtegebruikinhetstroomgebied.Het
verkleinenvanpiekafvoeren doormiddelvan
kleineretentiezaloverigensvooralgeldenvoor
gemiddeldehoogwaters:bijextremehoogwaterszalheteffect steedskleinerwordendoordatdeinhoudvanderetentiereservoirs inverhoudingtothetneerslagvolumegeringer
wordt.

lopenbinnendijkse gebiedalalsretentievoot
benedenstroomsbeschouwdkanworden.
Desituatieligtandersalshetgaatom
hoogwaterbescherming inhetdeelstroomgebiedzelf,dusindienautonomeretentie
optreedtinhetregionalesysteemomeenprobleemindatzelfdesysteemoptelossenenmet
nameinnietaltehellendegebieden.Met
anderewoorden,autonomeretentiewerktals
probleem(wateroverlast)enoplossing(retentie)zichinhetzelfde (sub)systeembevinden.
Deeffecten vanhetopstuwenvan
waterlopen/inundatie vanbeekdalenenvande
vergrotingvanbodemretentiezijnechter
afhankelijk vandesituatieendezemaatregelenkunnenaverechtswerken.
DecasusvandeTungelroysebeek heeft
aangetoond,datinundatievanbeekdalenom
problemeneldersindatbeekdaloptelossen
welwerkt,echterhetherstellenvanveengebiedenendempenvandemeestebovenlopen
haddeneerdereenpiekverhogenddan-verlagendeffect.DecasusvandeBeerze-Reusel
kwammetandereconclusiesenlietzien,dat
meerbergingindehoofdwaterlopen nauwelijkseffect heeft.Volgensbeideonderzoekenis
hetafknijpen vanhet ontwateringsysteem
(stremmenvanhaarvaten)zeereffectief.

Innietdoordijkenbeschermdegroterivierenvormengemiddeldehoogwatersvaakeen
probleem:inzulkesituatieskanbodemretentieennietstuurbaretechnischeretentiesoelaasbieden,ofschoonhetrelatiefgroteruimtebeslageenbelangrijk probleemblijft. Hierdoor
zaldeoverlastdoorgemiddelde-relatiefvaak
voorkomende-overstromingen verminderd
worden.Gebiedenrondgrote,bedijkterivieren,wordentegengemiddelde overstromingen
beschermddoordedijkentotophetingestelde
beschermingsniveau,datinhetalgemeen
hoogisgekozen.Hoogwatersdiebinnende
dijken blijven,vormenweinigproblemenen
vragendanookgeenaanvullende maatregelen
voordelokalesituatie.Retentiemaatregelen
kunnenechtervoordebenedenstrooinsesituatieswelrelevantzijn.Voordeextremehoogwaters-wanneerdedijkenoverlopen-biedt
dezevormvanretentiegeenoplossing,ook
nietbenedenstrooms,omdatdanhetonderge-

Inzijn algemeenheidgeldtookhierbij,dat
naarmatedeneerslagmeerextreemis,deeffectiviteitminderwordt.Meerrekenwerkzou
hiervoorechterwenselijk zijn.Iniedergevalis
bijhettoepassenvandezemaatregelmaatwerk
noodzakelijk,wantdewerkingis afhankelijk
vanveelfactoren,zoalshellingsgraad,bodemsoort,grondwaterstand,bodemgebruik(land-

bouw,grasland,bos,kalegrond),plaats binnen
hetstroomgebied(looptijdverschillen), neerslagspreidingintijd,frequentie vanstottbuien
engroottevanoppervlakdathiervoorgebruikt
wordt.
Mochtvoordezeretentievotmgekozen
worden,daniseencombinatiemetandere
bestemmingen-eninhetbijzonderdenatuur
-wenselijk Decombinatiemetlandbouwis
problematisch indieninundatiemeerdere
kerenperjaaroptteedt,tenzijsprakeisvan
zeerextensievelandbouwofalsdeinnundaties
zichuitsluitend indewintervoordoen.Ook
eencombinatiemetmaatregelentegenerosie
(inhellendegebieden)envoorkómenvan
afspoelingvanmeststoffen kan aantrekkelijk
zijn.
InPolenwerdkleineretentieeninhet bijzonderdieophetoppervlakenindegrond
nooitbeschouwdalseenhoofdrichting in
hoogwaterbescherming, maarwordtzetoegepasthoofdzakelijk omdewatervoorraad tevergrotenenopdezemanierconsequentiesvan
droogtestegentegaan(watervoorzieningvan
landbouw,drinkwater),alsookvoorverbeteringvanwaterkwaliteitenmicroklimaat.Deze
retentievormenzijnzeerwaardevolenzouden
gestimuleerdmoetenworden.Datgeldtzowel
voorkleinealsgroterivieren, onafhankelijk
vangeologischeopbouwenbodemsoott.De
combinatievanretentiemetdroogtebestrijdingisinNederlandnogweinigverkend,
maarzouookhier(metnameopdehogere
gronden)enigsoelaaskunnenbieden.Eenprobleemhierbijvormthetfeit,datretentiegebiedennietlangonderwatermogenstaanomdat
zeandeisnietmeerbruikbaarzijnvoorhet

VeengebiedineennatuurparkinhetstroomgebiedvandeWartainPolen.
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opvangenvaneenvolgendepiekenalduseen
groterefaalkansgenereren.Alleenalsberging
vanhetopgevangenwaterindegrondmogelijkis,blijft deretentiefunctie behouden.Berging(viainfiltratie indegrond)isdanook
alleenmogelijk ophogere,goeddoorlatende
gronden.Aandeanderekantkunnenretentiegebiedenzogrootgemaaktworden,dathet
nietsnelaflaten vanwaterweinigextrarisico
oplevert.
Technischeniet-stuurbareretentie
Hettoepassenvantechnische niet-stuurbareretentiediespontaanoptreedtzonder
menselijkeacties(automatisch werkende
reservoirs)kanpositiefwerken,maar hoofdzakelijkinkleinestroomgebieden.Bijstroomgebiedengroterdan20à50km2zoueen effectieveverminderingvanpiekafvoeren deaanleg
vaneengrotehoeveelheidreservoirsbetekenen.Kleinereservoirszijn hetmeest efficiënt
mgevalvaneengroteafvoer maarinkorte tijd,
dusmeteenkleinvolumevandepiek.Deze
situatieskomenvooropkleinebergbekenen
mdenabijheid vangeürbaniseerdegebieden,
metnametijdens (zomerse)stortbuien.Zulke
reservoirskunnen hetbesteautomatischwerken.Hetisnamelijkergmoeilijkomeenhandmatigeregelingvanafvoeren terealiseren.Dat
heefttemakenzowelmethogekostenalsook
methetfeit,datoverstromingen inbergbeken
z
osneloptreden,datermeestalgeentijd isom
actieteondernemen.
Eenoptimaleeffectiviteit vanzulkereservoirstegenhoogwaterkan verwezenlijkt
wordendooreenzodanigontwerpvande
doorlaatcapaciteit,datbijkleinereafvoeren het
w
aternietgeborgenwordt.Pasnahetoverschrijden vaneenontwerpafvoer moethet
reservoirzichbeginnentevullen,zodateen
maximaalretentievolumedanaangesproken
kanworden.Datiseenalgemeenbekendontwerpprincipevanzogehetendrogereservoirs.
Dehoogwaterbeschermingdoorkleine
reservoirskangecombineerd wordenmet
anderefuncties,zoalswatervoorzieningofverbeteringvanvaterkwaliteit.Welmoetdaneen
hoogwaterreservegedefinieerd worden,die
altijd leegblijft (behalveinextremesituaties).
' s "evoorzieningenstuurbaarzijn,kunnen
dezeophetmoment,dateenpiekzichvormt,
geleegdworden.
Stuurbaretechnischeretentie
Voorbeschermingtegenexttemeoverstromingenvanuitgroterivierenisgestuurde
rc
*entievaakeenzeerefficiënte oplossing.De
miingendewijzevanaansturenzijn daarbij
echtercruciaal.Bijgebrekaangoedetiming
°mtmenterugtotdesituatievanniet-stuurare
retentie,metdebovengenoemdeonvolko-

menheden.Eengoedetimingisechterniet
eenvoudig:men moetdebeschikbareretentie
zogebruiken,datdeafvoer vandezijrivier verminderdwordtophetmoment,datdepiekop
dehoofdrivier passeert.Bijgoedeinformatieuitwisselingengoedehydrologischeen
hydraulischevoorspellingisdatterealiseren.
Hetkanwelgebeuren,datookdezemethode
faalt,namelijkineensituatiedatnahetoptredenvandepiekdeneerslagdoorzet,waardoor
kortnadepiekeennoggroterepiekoptreedtof
depiek'uitgerekt'wordt,vóórdatdereservoirs
leeggemaaktkondenworden.Indatgevalis
hetzaakomopbasisvanbetrouwbarevoorspellingendeopiedermoment beschikbare
bergingsruimteoverdeverwachtepiekperiode
teverdelen.Ditvraagr-naastgoedevoorspellingen-eenperfecte logistiek.
Modelberekeningenzijn uitgevoerdvoor
hetsti
biedvandeOderinPolenvoorde
werkingv-atwaalfkleinestuwmerenmeteen
gebruiksvolumepermeertotvijfmiljoen
kubiekemeter,vijfgemiddelde(vijftottien
miljoen kubiekemeter)endriegrote(meer
dantienmiljoen kubiekemeterpermeer).Op
dezemanieriseengebruiksvolumevanhoogwaterreservevan140miljoen kubiekemeter
gesimuleerd,oftewel eenkwartvandegemiddeldejaarafvoer. Eenafvoerpiek meteenfrequentievanvóórkomenvaneensinde50jaar
ishierdoorverminderdtoteensindetweejaar.
Inzijn algemeenheid kangezegdworden,
datbijeengebruiksvolumevanreservoirsvan
tienprocentvandegemiddeldejaarafvoer de
effectiviteit vandebeschermingtegenhoogwatergeringis;bijdievan50procentzeer
groot.Deoptimalisatievanhetgebruiksvolumezouuitgevoerdmoetenwordenmetalscriteriumhetmaximaliserenvanwinst.Indien
mogelijkzoudendereservoirsverspreidmoetenwordenoverhethelestroomgebied,zowel
opdehoofdrivier alsopdezijrivieren.Vanzelfsprekendis,datdeeffectiviteit vandezemaatregeltoeneemt,naarmatehetgebruiksvolume
(bestemdvoorbergingvanhoogwater)groter
is.Hetgaathierechterom schijfrendement:
elkeextrauitbreidingvandereservoircapaciteitleverteenafnemende bijdrageindeverminderingvandekostenvanwateroverlast.
Rol van moerassen
MoerassenvervulleninPoleneengroterol
bijbeschermingtegenoverstromingen.Om
hun werkingtebegrijpen moeteenonderscheidgemaaktwordentussenderetentiecapaciteitvandebodemvanhetmoeras(inde
poriën)enderetentiecapaciteit vanhetmoeras
zelf(ophetoppervlakvanhetmoeras).
Ontwaterdemoerassenhebbeneengrotere
retentiecapaciteitvandebodemdandeniet
ontwaterde.Regenwaterkangeborgenworden

indebodemporiëntussenhetgrondoppervlak
endegrondwaterspiegel.Hoehogerdegrondwaterstand,destekleinerdebodemretentiecapaciteit.Innatuutlijke moerassenligtde
grondwaterspiegelophetgrondoppervlaken
bedraagtderetentiecapaciteirvandebodem
praktisch nul.Datbetekentechternietdathet
ontwaterenvanmoerassendepiekafvoer vermindert.Natuurlijkemoerassenzijnbegroeid
metstruikenenlagereplantenenhebben
daardooreenzeergrotehydraulische ruwheid.
Meestalzijndatookvlakkegebieden.Daarom
stroomtwaterzeerlangzaamweg.Demoerasachtigeriviervalleienwerkenalsretentieteservoirs.Hetwatervandeoverstromingstroomt
zeerlangzaam naarderivierwateen afvlakkingvandeafvoergolfbenedenstroomsveroorzaakt.Ditverschijnsel isheelgoedzichtbaarin
demeerdantienkilometerbredevalleivande
PoolserivierBiebrza(stroomgebiedvande
Weichsel).Waterblijft hiersomsenkelemaandenophetoppervlakstaan.Hetwater stroomt
vrij,maaierglangzaam.Hetaanleggenvan
afvoersloten versneltdeafvoer vanhetmoeras,
waardoorderetentiecapaciteitvanhetmoeras
zelfafneemt, watnietgecompenseerd wordt
dooreentoenamevandebodemretentiecapaciteit,omdatdezelaatsteveelkleineris.
Samengevatkangezegdworden,datverminderenvandepiekafvoer doormoerassen
wordtveroorzaaktdoorhetbergenvanwater
ophetoppervlakvanhetmoerasennietinde
grond.Alleenhetonderlopenvanuitgebreide,
vlakkemoerassenmetgroteruwheid vermindertdeafvoerpieken benedenstrooms.
Conclusies
• Kleineretentieiszeerwenselijkvoorverschillendedoelen,metnamevoorvergrotingvanwaterbeschikbaarheid,verdrogingbestrijding endenatuur;
• Hettoepassenvankleineretentieals
beschermingtegenhoogwater 'smeerproblematischenbijeenverkeerdontwerp
kanhetzelfscontraproductiefwerken.
Indiengoedtoegepast,kanheteenpositievebijdrageaanhoogwaterbesttijdingleveren.Metnamehetsttemmen vande
detailontwatering iszeereffectief Maatwerkengoedeberekeningen voorafzijn
noodzakelijk;
• Bijgoedevoorspellingenengoedbeheer
kantechnischestuurbareretentie(reservoir)zeereffectiefzijn bij bescherming
tegenhoogwater. *
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Aquacultures
Aquacultures staat voordeteeltvan(zilte)
organismen,bijvoorbeeld mosselenenzeekraal.Dezelaatste iseenplant dievan naturegroeitopbuiten- enbinnendijkse zoute
gronden.Zeekraal wordtinZeelandop
natuurlijke vindplaatsen gesnedenenis
eenexclusievegroente.Zeekraal iseenpionier dieincidenteel zout water nodig heeft.
EenenkelinginZeeland isalsuccesvol
bezigmethettelen ervan.Erzijn noganderevormenvanzilteaquacultures,zoals
teeltvanzeeaster,zagers,overigeschelpdieren(kokkels enoesters)envis(tarbot, tong,
paling)4'.Deze teelten worden indeze studieniet onderzocht.

Natuurontwikkeling
enaquaculturesrondde
Westerschelde
JANNA SCHOONAKKER, HOGESCHOOL ZEELAND AFDELING AQUATISCHE ECOTECHNOLOGIE
JOUKE HERINGA, HOGESCHOOL ZEELAND AFDELING AQUATISCHE ECOTECHNOLOGIE
EVELIEN HAMELINK, HOGESCHOOL ZEELAND AFDELING AQUATISCHE ECOTECHNOLOGIE

De belandenzijngroot inhetSchelde-estuarium.Inhetbeleidvoordelangetermijnstaat dattoegankelijkheid van dehavenvanAntwerpen, deveiligheidvan hetachterlandénde natuurlijkheid
van hetestuariumgegarandeerd moetworden.Inopdrachtvanhetprojectbureau Proses, verantwoordelijkvoordeontwikkelmgsschets2010,iseenstudieverrichtnaar demogelijkheden vanzoute
natuurontwikkeling incombinatie metteeltvanmosselenenzeekraal.VoortweepoldersaandeWesterschelde(Braakman- enHellegatpolder)werktenstudenten aandeopleiding Aquatische Ecotechnologievan deHogeschoolZeeland uithoeeendoorlaatnaar hetestuariumgerealiseerdkanworden.
Vervolgensschetstenzewaarenhoenatuurontwikkeling enzilteteeltenvormgegeven kanwordenen
hoehetbinnenkomende water daarbij wordtverdeeldindepolder. Uitdestudie blijkt datteeltvan
mosselen enzeekraal haalbaar lijkt engoedgecombineerd kanwordenmetmeerestuariene dynamiek
in/langs deWesterschelde.Opkortetermijn biedteengecontroleerde inlaat bijdeHellegatpolderde
beste kansen.
DeWesterschelde vormt voordehavenvan
Antwerpen detoegang naar zee.Devaargeul
heeft naar demeningvanVlaanderen niet voldoende diepgangomAntwerpen bereikbaar te
houden voordesteedsgroterwordende containerschepen.Daarom wordt aangedrongen op
eenextra verruimingvandegeul.DeVlaamse
enNederlandse overheid hebben eenlangetet-

Ajb.1:

mijnvisie1' voor 2020vastgesteld.Inhetkader
vandemiddellange termijn uitwerking iseen
zogeheten Ontwikkelingsschets (voor2010)
opgesteld.Hierbij worden driepijlers in
beschouwinggenomen:toegankelijkheid (lees
verruimingvaargeul),veiligheid (overstromingsrisico)ennatuurlijkheid (lees herstel
estuarienedynamiek, bijvoorbeeld doorhet

T-Wn8 poldersaandeWesterschelde

Driawegan
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Inbeidevarianten issprakevanhetgecontroleerd inlaten vanwater uitdeWesterschelde.Omdittesimuleren isgebruik gemaakt
van hetmodelGetijduiker5', dateerder ingezet
isvootstudiesrond het Hatingvliet/Hollands
Diep.Ditmodelbetekent opbasisvaneenduiker(dimensie iszelfin testellen)enhet hoogteverschiltussen dewaterstand binnen- en
buitendijks, hetdebiet inofuit depolders(zie
afbeelding 2).Ingevalvancalamiteiten ishet
mogelijkdeduiker(s)aftesluiten.Daarnaast is
gebruik gemaaktvanhetdigitale hoogtebestandNederland, kaartblad Zeeland,enGISom
het oppervlakte datindepolder onder water
komt alsgevolgvandegetijwerkingopde
Westetschelde,tebepalen.
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Deopdrachtwasdemogelijkheden te
onderzoekenvaneencombinatievanherstel
vandeestuarienedynamiek enteeltvanmosselenenzeekraal.EenlocatiestudievanhetRijksinstituut voorVisserij Onderzoek3' weesuit
datbijtwee polders(Braakman-enHellegatpolder)hetzoutgehalteende waterkwaliteit
gunstig warenvoorzouteaquacultures.Voor
elkepolder zijn tweevarianten uitgewerkt.In
dit artikelwordt vooriederepolderéén ervan
toegelicht.

Gecontroleerd inlaten

Borttla

Braakman

(gecontroleerd) teruggegeven vanpoldersaan
het estuarium. Metnamedepijler natuurlijkheid staat onder druk.Alhoewel studies 2 'hebben uitgewezen dathetestuarium ineente
nauwjasjezit,isrivierverruiming (ontpolderen)eenbijna onbespreekbaar onderwerp in
Zeeland.Daarnaast bestaat inZeeland steeds
meer aandacht voordemogelijkheden van
zoute aquacultuur (teeltvanzilte organismen)
onder andere alsgevolgvanopgelegde beperkingenbij detraditionele schelpdiervisserij.
Eencombinatie vannatuurontwikkeling met
zilte aquacultuur inenrond deWesterschelde
biedt wellicht mogelijkheden.

PeilinWesterschelde
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Doorsnede.gettjdutkerenoptredendewaterstandenbinnenenbuitendijks.

De opbrengstaannatuur (estuariene
dynamiek) is gebaseerdopdeberekendewaterstandenen is verderingevuldviadenatuurdoeltypesystematiek(streefbeelden metdoel-

"i"-3-

Ontwerp Braakmanpolder
De Braakmanpolder isnogeenvrijjonge
polder.Nadeinpolderingin 1952 zijndeHeigrondeningebruikgenomenalslandbouwgrondendezandgrondenzijn aangeplant met
bos. Vooralhetwestelijkegedeelte(zoeteduinvalleienbos) kreegeenhogenatuurwaarde.De
Westgeulislateraangewezenalsnatuurgebied.Opdemiddenplaat ligteencamping;
ookinderestvanhetgebiedvindtrecreatie
plaats.

PeilinPolder

OntwerpschetsBraakmanpolder

soorten).Het(technisch)ontwerpvande
watetbewegingbij deaquaculturesisafgeleid
vandeeisendiedeteeltvanmosselenenzeekraalstellen.

Ajb.4:

Eenontwerpschets vanhetgecontroleerd
inlaten is tezieninafbeelding 3. Uitgangspunt
bijhetontwerpwasherbereikenvaneenpeilfluctuatie van80 cm. Omdittebereikenwordt
deBraakmankreekviaduikersbijdeBraakmanhaven inverbindinggesteldmetdeWesterschrlde.HetgetijindeWesterscheldewordt
doorhettransportdoordeduikersafgevlakt en
vertraagd.Deberekendewaterstandenen
dimensiesvandeduikerzijnweergegevenin
tabel 1.Eensmallestrookaanbeidekantenvan
deBraakmankreek zal onderinvloedvangetijdekomentestaan.Eengedeeltevandit intergetijdengebiedkanwordengebruiktvoorde
teeltvanzeektaal.Zeekraalsteltweinigeisen
aanzijnmilieu;eengoedebereikbaarheidis
echterwelbelangrijk.Daarom isgekozenvoor
7,5 haaandelinkeroevervandekreek,üe
Braakmankreekzelfwordtbrak/zout enhet
waterwordtregelmatigververst,waardoorde
kreekgeschiktwordtvoordeteeltvanmosselen.Hangculturenzijn hiervoorhetmeest
geschikt.Dezehebbengeenlastvansedimentatievanslibenzijn makkelijk teoogsten.Het
oppervlakaanmosselen,vanminimaal -5 m
t.o.v. NAP, is ongeveer 35 hagroot.Inverband
methetbeschikbarevoedselaanbodvoorde
mosselen4'is erechtervoorgekozenomslechts

OntwerpschetsHellegatpolder

doorlaat

Land:2X0mNAP
Lend:1.75mNAP
Land:1.50mNAP
water:diapta0.25m
watar.diapta0.50m
water diepte 1.00m
watar diepte1.50m
water diepte2.00m
watar diepte250m
watar diapta3.00m
Moeaalen:diapta3.50m
zaekreo!
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15hahiervantegebruikenvoormosselteelt.
Delocatiesvanaquacultureszijn aangegeven
inafbeelding 3.
Dekarakteristiekeestuarienedynamiek
metbijbehorende zoutminnendesoortenen
dynamischeprocessenalserosieensedimentatiezalmeteenpeilfluctuatie van80cmslechts
gedeeltelijk wordenbereikt.Indeintergerijdengebiedenzullenwelzoutminnendesoortengaanvoorkomen,waardoornatuur ontstaatdiegekarakteriseerdkanwordenalshet
natuurdoeltype'nagenoegnatuurlijkzout
getijdenlandschap'.Dedynamischeprocessen
zullenechtergrotendeelsontbreken.Vanhet
overigegebiedkomendelageredelen(voormaligbos)onderinvloedvanhetzoutewaterte
staan.Hierzullenzichschorvegetatiesontwikkelen.Opdehogergelegendelenisminder
invloedvanzoutwater.
Ontwerp Hellegatpolder
Dezepoldervannoggeen 100jaaroudligt
inhetoostenvanZeeuwsVlaanderen.DeHeigrondenwaaruitdepolderbestaat,zijnvoornamelijk ingebruikalslandbouwgrond.Daarnaastligtinhetnoordenvandepoldereen
camping.Buitendijks vindenweeengebied
vanschorrenenslikken.Ombinnendijks tot
ziltenatuurontwikkelingrekomenishet
noodzakelijk Westerscheldewater indepolder
telaten.Ditkanzowelgecontroleerd alsongecontroleerd.Inhetontwerpdathierwordt
besproken,wordtdieperingegaanopdegecontroleerdeinlaat.Eenontwerpschets isweergegeveninafbeelding4.Omeen peilfluctuatie
indepoldertebereikenvan2.00m.wordtinde
noordoostelijke hoekvandepoldereenduiker

Zeekraalopbuitendijksschor.

gesitueerd.Dedimensiesvandeduiker zijn
terugtevindenindetabelenzijngebaseerdop
deextremen,doodtijenspringtij.Directachter
deduikerwordteenzandvangaangelegdom
dichtslibbingvandeuittegravenkreekte
voorkomen.Deuittegravenkreekisterugte
vindenophistorischeenhoogtekaarren.De
kreekwordtdiepgenoeggemaaktomhetkwekenvanmosselenmogelijk temaken.De
bodemvandekreekkomtopNAP-2,00mte
liggen.Dekweekvanmosselenzalplaatsvindenmetbehulpvanrekkendiebevestigd
wordenaandrijvers.Dehoogtevanderekken

KengetallenontwerpenenopbrengstenaquacultureslangsitWesterschelde.
eigenschap
algemeen
oppervlak
hoogteligging
inlaat
aantalduikers
hoogteéénduiker
breedteéénduiker
onderkantduiker
maximaaldebiet
kreek
peilverschil
minimalewaterstand
maximalewaterstand
aquacultutes
oppervlakzeekraal
opbrengstzeekraal*
oppervlakmosselen
opbrengstmosselen*
*bijbenadering, ditismede
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eenheid

Braakmanpolder

ha
mt.o.vNAP

•0,5t o t +2,0

m
m
mt.o.v.NAP
m3/sec

600

Hellegatpolder

140
+0,6t o t +1,8

3

1

2

5

2

2

-0,30

-1,00

75

64

komtovereenmetdewaterkolom.Zokomen
demosselennietdroogtestaan.Doormiddel
vandrijvers kunnenderekkenmeebewegen
metgetijbeweging.Dehogergelegendelen
vandepolderzullengeschiktzijn voordeteelt
vanzeekraal.Dezepercelenzullengedurende
eenweekpermaand overstromen.
NadeherinrichtingontstaatindeHellegatpoldereenintergetijdengebied metslikken
enschorrenvanhettype 'nagenoeg-natuurlijk
zoutgetijdenlandschap' en 'begeleid-natuurlijkzoutgetijdenlandschap'. Gedeeltenvande
polderzullen bijiedergetijenanderealleen
tijdensspringvloedoverstromen.Zozijnde
slikkenvoedselrijk enuitstekendelocatiesvoor
velevogelsomtefoerageren.Dehogergelegen
schorrenzullenalleenmetspringtijoverstromen.Opdieplaatsenzullenzichlagezoutminnendevegetatieskunnenontwikkelen.
Hetbeheervaneengetijdenlandschap kanop
eennagenoeg-natuurlijkeeneenbegeleidnatuurlijke manierplaatsvinden.Ermoet
daarbij voorgezorgdwordendatnietteveel
verstoringvandenatuut plaatsvindtendat
hetbinnenstromendewatereengoedekwaliteit heeft.

Waterpeilfluctuatie sleutelfactor
cm
mt.o.v.NAP
mt.o.v.NAP

80

zoo

-0,30

-0,50

+0,50

+1,50

ha
7.5
euro
450. 000 - 2.250.000
ha
15
euro
20; 1.500- 506.250
afhankelijk van< iemarkt

7,o
420.00-2.100.000

5,5
89.100-237.600

Omeenoptimaalnatuurrendement inde
poldettekrijgen isdegetijslagde
sleutelfactor4'.Voorhetcreërenvanestuariene
dynamiekmoetenprocessenalserosieensedimentatieinvoldoendemateeen kans krijgen.
IndeHellegatpolder treedthetgrootste
waterstandsverschil op(zietabel).Dezepolder
heeft daarmeeookdemeesteestuarienedynamiek.BijdeBraakmanishetterealiserengetij
verschilveelgeringer.Feitelijk isalleenjprak«

ÎOJj
vanhetzoutermakenvandekreek.De reden
hiervoor isdatdeBraakmanveelgroter isdan
deHellegatpolder eneendoorlaatmiddelniet
ongelimiteerdgrootkanzijn(maximaal 75
kubiekemeterperseconde).Onduidelijk isnog
welhoedemorfologische ontwikkelingenop
langeretermijn zijn.Praktijkvoorbeelden van
doorlaatmiddeleninanderepolderslaten
tegenstrijdige ontwikkelingen zien:sommige
poldersverlanden,andereschurenverderuit.
Voordeteeltvanmosselenenzeekraalzijn
indezestudieverschillendemogelijkheden
geschetst.De opbrengstenvanzeekraalkunnenaanzienlijkzijn.Bijmosselenliggende
opbrengstenlager.Het isvanbelangomnader
onderzoeknaardezaadvalvanmosselente
doen(kunstmatigaanvoerenofopeennatuurlijkwijze)endevoedselbeschikbaarheid.Teelt
vanzeekraalenmosselenzijn indeontwerpen
gescheidengehoudenvannatuurontwikke"ng.Datlijktdebesteoptieinverbandmet

verstoringdooronderhoud enoogstenbijde
aquacultuurpercelen.
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INFORMATIE

Agenda
28januari,Delft -Ajstudeercoüoquium drinkwateren riolering;
colloquium metvoordrachten vanMartijn Klootwijk (eenkritische beschouwingovereenerosiemeter voorrioolslib)
enMaarten Lut(hydraulischgedragvan
deeltjes ineen drinkwaterdistributienetwerk).
Organisatie:FaculteitderCivieleTechniekenGeowetenschappen vandeTU
Delft.
Informatie: Eefje Ooms(015)27833 47.
3Jebruari,Arnhem-Historischesluizenenstuwen;
symposium waaropgetracht wordt beter
inzicht tekrijgen hoeom tegaanofhoe
omgegaan wordt met historisch waardevollesluizenenstuwen, met's middags
depresentatie vaneenboekoverde
waarderingeninstandhouding ervan.
Organisatie:STOWA,deBouwdienst van
Rijkswaterstaat, TUDelft endeRijksdienst voor Monumentenzorg.
Informatie: mevr.P.Angelone
(030)2321199.

3Jebruari,Arnhem- Waterinstrumentarium:
hordeloopo/estafette?
themadagvaneenaantal kennisinstitutenvoorgebruikers van computerprogramma's voorwaterbeheer, metalséén
vandeonderwerpen deverwerkingvan
gegevensvoorwaterraportages.
Informatie:Heleen Nijveld
(0320)298787.

5Jêbruari,Bennekom-Decreatieveendestructievekrachtvanwater;
bijeenkomst overdekrachtvan water
vanuit theologisch en meteorologisch
perspectief.
Organisatie:KerkenMilieu inGelderland.
Informatie:Truus Appelman-Komen
(truusapp@wxs.nl).
8/ebruari,Driebergen-Ontwerpenendimensionerenvanont-ena/watering;
symposium overhetontwerpen en
dimensioneren vanont-en afwatering
vanuit eenintegrale benadering,conform deWatemood-systematiek.
Organisatie:STOWA.
Informatie: mevr.J.Gerssen
(030)2321199.

ijfebruari,Arnhem-Grondwater,omgaanmet
overlastenonderlast;
congresoverproblemen met grondwater,vooralinstedelijkgebied.Aanbod
komenonder meerde Grondwaterrichtlijn,deplaats vangrondwater inde
komendeintegraleWaterweten aansprakelijkheid.
Organisatie:Studiecentrum voor Bedrijf
enOverheid.Informatie:Maayke
Berndsen(040)2974980.
22/ebruari,Delft- Improvingoperationof
drinkingwatertreatmentthroughmodelling;
promotievanLuukRietveldaandeTU
Delft met alspromotoren Hansvan Dijk
enJohannes Haarhoff.
23Jebruari,Wageningen-Waterenbioénergie;
studiedagoverdenieuwe leerstoel
'Kringlooptechnologie', diebezet wordt
doorhoogleraarCeesBuisman.
Organisatie:StudiekringMilieu,KLV
i.s.m.sectieMilieutechnologie ende
universiteitvan Wageningen.
Informatie:(0317)485191.
24februari, Leiden-Kabelsenleidingen;
studiedagoverdejuridische consequentiesvanactiviteiten indeondergrond, de
aansprakelijkheid voorschadeende
gevolgenvanrecenterechterlijke uitsprakenopdit terrein.
Organisatie:Studiecentrum voor Bedrijf
enOverheid.Informatie:Moniquede
Wit(040) 2974980.
4maart,Velp-Zichtopgrondwater;
seminaroverhetgrondwaterbeheer in
stedelijkgebied.Inhetadvies'Zichtop
grondwater' wordt de bevoegdheidsverdelingduidelijkgemaakt ineenwaterakkoord,datopdebijeenkomst ter sprakekomt.
Organisatie:Hogeschool Larenstein.
Informatie:(o2<>)3695679.
8maan, Rotterdam-Nieuweregelsvoorlegionellapreventie;
seminar overdenieuwe legionellawetgeving,dievanafdecember vankrachtis.
Watiserveranderd tenopzichtevande
Tijdelijke regeling?Hoeworden toezicht
encontrolegeregeld?
Organisatie:ISSO.
Informatie:AnneliPijpers (010)2065969.
9 maart,Bunnik-Inspecnetechnieken waterkeringen;
bijeenkomst voor waterkeringbeheerdersoverhetprofessionaliseren vande

inspectiesvande waterkeringen.
Organisatie:STOWAen Rijkswaterstaat.
Informatie:JetGerssen (030)2321199.
18maart,Andijk-Atreatmenttechnologyfor
the/uture;
seminarvanPWNoverdeinAndijk
gebruiktezuiveringsmethodevoor
drinkwatermetUVen waterstofperoxide,waarbijzoweldeontwikkeling,
implementatie entoekomstige mogelijkhedenvanditsysteemaanbodkomen.
Organisatie:PWN.
Informatie:TineKoene(023)541 3746.
18maart,Velp-Vanderegenindedrup?
seminaroverde klimaatsverandering.
Hoewordenklimaatsaanpassingen die
innationaalgestuurde beleidsplannen
zijngemaakt,vertaald naarlokale uitvoering?
Organisatie:Hogeschool Larenstein.
Informatie:(026)3695679.
21 april,Beesd-Implementatie Kaderrichtlijn
Water;
congresoverdeontwikkelingen in
Nederland enEuropa ronddeimplementatievandeKaderrichtlijn Water,de
eersteresultaten dienaar 'Brussel'
gestuurd kunnen worden,destroomgebiedsbenadering endenieuwetakenen
verantwoordelijkheden vandebetrokken partijen.
Organisatie:Studiecentrum voorBedrijf
enOverheid.
Informatie:MaaykeBerndsen
(040)2974980.
Z7, april,Driebergen-Hetwezenvanwater;
conferentie overderolvan stroming,
zowelopmicroschaal vaneen uiteenspattende waterdruppel,alsindegrootschaligevormendieeenvrij meanderenderivier aanneemt. Gekeken wordt
onderanderenaarwatplaatsvindt in het
overgangsgebied tussen laminaireen
turbulente stroming,waar hydraulische
rekenmodellen hetlaten afweten.
Organisatie:StichtingWaterDragervan
Leven.
Informatie:PeterSchukking
(030)6959295.
13 mei,Velp-Drinkwateralsdrank;
seminar overde toekomstverkenning
vandewaterleidingbedrijven metvier
verschillendescenario'salsuitgangspunt. Hoezietdedrinkwatersector er
anno 2020uit?
Organisatie:Hogeschool Larenstein.
Informatie:(026)3695679.

5~9juni,Dal/sen-Shallowlakesinachanging
world;
conferentie overhetwereldwijde belang
vanondiepemeren.Dezemeren zijn
belangrijkvoordebiodiversiteit, drinkwaterproductie,recrearieetc,maartegelijkertijd kwetsbaar verontreiniging.Op
dezeconferentie staatondermeer het
beheercentraal.
Informatie: www.shallowlakes.nl
6-iojuni,Del/t-Learningalliances/orscaling
upinnovativeapproachesinthewaterandsanitationsector;
tweedaagssymposium overeen nieuwe
vormvankennisoverdracht inde
wereldwijde water-en rioleringssector.
Organisatie:IRCenUnesco-IHE.
Informatie:(015)2192939of
(015)2151701.

19-21september,Rotterdam-No-dy;
23eeditievandezebeursover sleufloze
technieken.Bijzonder aandezeeditieis
datalleactiviteitenopdebeursvloer
plaatsvinden:ineenspeciale,geluids-

Organisatie:CentralDredgingAssociarion.
Informatie:AnnaCsiti (015)2682575.

dichteruimte wordencongressen en
lezingen gehouden.
Organisatie:Ahoy'Rotterdam.
Informatie:(010)293 3250.
11-14oktober,DenBosch-Rioleringenajvalwater;
vijfde editievandevakbeutsvootiedereendiewerkzaamisinderiolerings-of
afvalwatersector. Behalvehetbeursgedeelte,met veelproducten,dienstenen
noviteiten wordt middelscongressende
laatstestandvanzakenbinnendesector
besproken.
Organisatie:HolaPressCommunicatie.
Informatie:ClairedeNatris
(040)2086043.

3-4november,Rotterdam-CEDADredging
Days;
tweedaagsjaarlijks terugkerendcongres
metalsthema'Baggeren:deextremen'.De
aandachtgaatditjaarvooraluitnaarde
vraaghoedesectoromgaatmetextreme
eisenaanbaggerwerkzaamheden,zowel
opfysiekgebiedalsquaregelgeving.

DynaSand®
het enige echte
continu zandfilter

Buitenland
8-11maart,Leipzig-TerraTec;
internationalevakbeursophetgebied
vanmilieutechniek, met ook aandacht
voordrink-en afvalwater(behandeling).
Informatie:ClaudiaAnders
+493416788296.
8-11 maart,Guangzhou(China)-WaterChina/PVPChina;
zesdeeditievandeze internationale
beursoverwaterbehandelingen afvalwater.Tegelijkertijd wordtdevijfde editievaneenbeursoverpompen, kleppen
enleidingen inChina gehouden.
Organisatie:MEREBOMesseMarketing.
Informatie:FrankBode +494060876926.

geef schoonwater

Wereldwijd zijn er al meer
dan 20.000 units geplaatst.
Continu zandfilter voor
• Drinkwater
• Proceswater
• Koelwater
• Afvalwater
• Grondwater
• Gecombineerde SS, P
en N verwijdering
Biologisch filter voor
• Nitrificatie
• Denitrificatie

nordic water
NordicWater BeneluxBV
Postbus 522
1940AM Beverwijk
Telefoon 1-31(0)251210012
Telefax+31(0)251224017
Internet www.nordicwater.nl
E-mail nordicwater@ijmond.net

simavisteuntgezonde initiatieven inaziëenafrika
@
www.simavi.org

simavi
112'.'
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HANDEL & INDUSTRIE

Alarmmodemnu ook
analoog
DeserieSevernSMS-melàersen-modemsvan
iefuma AàesysuitWateringenisuitgebreid.
NaastdebestaandeGSM-uitvoeringenzijner
nutweenieuweseries:deSevernPSTNvoor
alarmeringendatacommunicatieviaanaloge
telefoonlijnen endeSeveraGPRSvooralarmeringendatacommunicatieviahetGPRS-net.
DeSeveraSMS-melderskunnen worden
toegepast bij debewakingvanonder andere
onbemande waterbehandelingssystemen,
zoalsgemalenofpompinstallaties,ofde
bewakingvan drinkwaterdistributie-installaties.IngevalvanstoringwordtviaeensignaaldeSeverageactiveerdenwordt eenSMSbericht verstuurd.
DeSeveraPSTNenGPRSbevatteneen
modemmetachtdigitaleingangenvoor
alarmcontacten,achtoproepnummers per
alarmingang,tweerelaisuitgangen voorop
afstand schakelenmetdetelefoon eneen
(eenvoudige)adaptatieaanPLC's.Eeningebouwdenoodvoedingisoptioneel.DeSevera's
zijn kleinvanstuk(23x95x104mm)enaan
eenDIN-railofeenwandtebevestigen. f
Voormeerinformatie:(0174)2963 89.
HANDEL & INDUSTRIE

Minderafvalwater met
Galicos
MethetGas-Liquid-Contact-systcem(Galicos)
kandehoeveelheidafvalwatervaneenbedrijf
verminderdworden.Hetsysteemzorgtvoorde
indikkingvanafvalwaterdoorverdamping.
Galicosmaaktgebruikvandeomgevingswarm'te.Hetsysteem,datongevoeligisvoorvervuiling,
isontwikkelddoorhetbedrijfNajadeuitLeiden.

Eenandervoordeelvanhetsysteem,buiten het lageenergieverbruik, isdeongevoeligheidvoorvervuiling.Vastestoffen blijven
opgelostenslaannietneerophet systeem.
Bovendien ishetsysteem makkelijk tijdens
bedrijf schoon te maken.
VoordeontwikkelingvanGalicos heeft
Najade subsidievanSenterontvangen, f
Voormeerinformatie:
AlbertvanDuijn(071)5899616.
HANDEL & INDUSTRIE

McleodRüssel wordt
Vokes-Air
DeMcleodRüsselgroep,dieverschillende
(lucht]/iIterslevert,isvorigjaarovergenomen
doordeSPXCorporationenheeftdenaameind
2004gewijzigdinVokes-Air.
Vokes-Air,gevestigd in Westknollendam,levertbe-enontluchtingsfilters voor
reinwaterreservoirs,luchtfilters vooraanzuigsecties vandeproductievanwateren
smeerolie-enbrandstoffilters diespeciaal
zijn ontwikkeld voorgebruikdoor drinkwaterbedrijven enbij rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Doordeovernameishetassortiment filtersvergroot.Hetbedrijflevertnu filters van
ondermeerVokes,Atex,Climavent,Luwaen
Scandfilter.Voorbestaande klanten veranderter,behalvedenieuwenaam,niets. f
Voormeerinformatie:(075)557zz40.
HANDEL & INDUSTRIE

VOPOvoortaan
hofleverancier
VOPOpompen-enmachine/abriekuitDeRijp
magsindskorthetkoninklijkewapenvoerenen
EnkelwormpompvanAllweil-*Bottrop.

Hetafvalwater wordtindunnevloeistoffdmsovergeperforeerde, hellend opgestelde
platengevoerd.Doordevormenderichting
vandeperforaties ontstaateenzuigwerking
dievooronderdrukindeopeningenzorgt.De
meteenlagedruktoegevoerde luchtstroom
wordtalslanggerekteluchtbellendoorde
vloeistofmeegevoerd.Hetgrote contactoppervlaktussendeveleluchtbellenendeturbulentevloeistofstroomzorgtvooreenoptimale
massa-overdracht.Demetwaterdampverzadigdedampkangewoonworden afgevoerd.
46
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aanhaarnaamtoevoegen'bij Koninklijke
beschikking hofleverancier'.
VOPOwerdin 1904opgerichtdoorMarcellusvanVoorden,machinist opeengemaal
aanhetOostdijkje inDeRijp.Inzijn vrije
tijd onderhield hijhetgemaalenexperimenteerdemet pompen.Dat leiddetotVan
VOordensPOmpen.Vanoudsher richt het
bedrijfzichoppompen voorhet bemalen
vanoppervlaktewater.Middenjaren tachtig
vandevorigeeeuwkwam het waterbeheer
volledigonderhetbeheervandeoverheid.
Nu bedientVOPOwater-en hoogheemraadschappen,landinrichtingsdiensten, gemeentenen ingenieursbureau's.
Hetnu 100jaar bestaandebedrijf levert
nietalleenpompen,maarookcomplete
'turnkey'-watermanagementprojecten.
VOPOmonteert eninstalleert depompen en
kanvoordenazorgzorgen.Bovendienautomatiseert hetbedrijfgemalen,stuwen,
schuivenensluizen. <f
Voormeerinformatie:[0199]6y13 12.
HANDEL & INDUSTRIE

Allweilergaat pompen
distribueren
Vanaf1januari verzorgtAllweilerBottropin
UtrechtzelfdedistributievanhaarenkelwormpompeninNederland.
Allweilerproduceert centrifugaal-,
worm-enslangenpompen vooronder andere
deproces-en voedingsmiddelenindustrie,
machinebouw,petrochemie, papierindustrie,
offshore endescheepvaart.Deenkelwormpompenzijngeschiktvooralgemenetoepassingenenvoorvloeistoffen met extreem
hogeviscositeiten.Uitvoeringen met 1/2en
2/3-gangenzijn leverbaar,met verschillende
druktrappen oplopend tot 150bar. f
Voormeerinformatie:(030)2470600.

