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TWEEDE INTERNATIONALE MAASSYMPOSIUM IN SEDAN

(F.)

Internationale Maas
Commissie wil
toekomst delen met
jongeren
Op 18en19meivondhettweedeinternationale MaassymposiumplaatsinSedan(Frankrijk].Scholieren,overheden,waterbeheerders,wetenschappersenadviseurskwamen bijeenom tepratenover
'eengedeeldetoekomst'.Eenpaarconclusies:derivierverbindteconomischebelangenenkantevens
basiszijnvooreengedeeldeidentiteit.Een'Maasburgerschap'ensolidariteitinhetwaterbeheerkunnena/wentelingvanproblemenvoorkomen.DeoeverstatenvandeMaaszijnvooralindividueelmet
deKaderrichtlijn WateTbezig. Internationaleafstemmingencoördinatiezijnonderbelicht.Tenslotte
bestaat behoefteaaneenjongerennetwerkdatde bestuurdersadviseert.
Hetsymposium werdgeopend doorde
burgemeester vanSedandierefereerde aan
deoverstromingen van 1993 en 1995. Deze
waren aanleiding voorhetopstellen van
lokalepreventie-en rampenplannen in
Frankrijk.Hij isergkritisch overhet plan
voorzijn stad:"Ofalleskan,ofniets mag
meer.Erisonvoldoende ruimte vooreconomischeontwikkeling.Demenszou minder
moeten willen hetwatervolledigtedomineren."Hijvindt het belangrijk datscholierenuit Frankrijk,BelgiëenNederland deelnemen aanditsymposium.Alsjongeren aan
natuurbeleving doen,ontstaat respect voor
elkaarenvoordeleefomgeving.Alain
Lefèbre,voorzitter vande Internationale
MaasCommissie (IMC),opent vervolgens
hetjuniorensymposium waaraan het
Stedelijk LyceumvanRoermond en het
WillemvanOranje-College uit Waalwijk
deelnemen.
DeMaasbijDonchery(7kmvanSedan).
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verantwoordelijkheid vandesamenleving,
nietvan individuen.Genoemd worden
internationale wetgeving,voorlichting en
bewustwotdingsprojecten opscholen.De
jongeren roependeIMCopeenjongerennetwerkteorganiseren datadviezen over
inrichting en beheerkangeven.In Wallonië
heeft men alenigejaren ervaringopgedaan
met hetorganiseren vaneenjongerenparlement.Dit ideelijkt bruikbaar voorandere
delen van hetMaassttoomgebied.
D e KRW - p a r t n e r s e n praktijk
Uitdepresentaties blijkt datdeMaasoeverstaten vooralbezigzijn metdeinvoeringvandeKaderrichtlijn enveel minder
met onderlingeafstemming encoördinatie.
JanSchrijen (WaterschapRoerenOvermaas):
"Nederland isnetzoeigenwijs alsdeandere
landen."Dekeuzevoorhet ambitieniveau
vandeecologischedoelen ismeereenpolitieke,morelekwestiedaneen technische.
Centralevraagishoeveelde maatschappij
overheeft voor verbeteringen.

Jongeren als adviseurs
Destart vanhetjuniorsymposium iserg
moeizaam (geklungel met laptops).Hetgaat
erergformeel aan toe.Dejongeren willen
spontaan het heft inhanden nemen, maar
worden naardesprekerstafel gedirigeerd.
Vervolgensontstaat verwarringoverdevolgordevandesprekers(dietoch helderop
papierstaat).Nadepresentaties isernauwelijks eendebat metdejongeren,maar worden(naargoedFransgebruik) langdradige
dankbetuigingen geventileerd,waarbij de
jongeren zovaakgefeliciteerd worden dat
hetongeloofwaardig begint teworden.
Descholierengevenaandathet milieubesefonderjongeren erglaagis."80procent
vandejongeren interesseertzichnietvoor
deMaas.Zebeseffen nietdatweeenrivier
metelkaardelenenvanderivier afhankelijk
zijn."Jongeren beschouwen wateralseen

SybillePawlowski (Nordrhein-Westfalen)noemt alsbelangrijkecriteria voorde
selectievanmaatregelen hetnaleven van
gezamenlijk onderhandelde eisenvande
partners indestroomgebieddistricten, herstelvande'meest waardevolle'gebieden en
herstel vandegoedetoestand vanzoveel
mogelijk waterlichamen. Daarbij gaatze
ervanuit dateerstvoldaan wordt aande
eisenvanalbestaande richtlijnen.
JanSchrijen roeptdeIMC-ledenop
elkaarteblijven uitdagen en tedurven kiezenvoorgrensoverschrijdende waterlichamen.Hij laateenvoorbeeld zienvaneen
beekopdegrensmet Duitsland waarbij
geenovereenstemming isbereikt.Gevolg:
eenoeverisnatuurlijk ingericht,deandere
oeverblijft rechtgetrokken. Hij vindt dat
landen moeten kunnen investeren op
eikaarsgrondgebied alsdateffectiever is.

BebouwingaanieMaasoever(tussenDevüleenMadagaskar,Frankrijk).

Leven in de Maas
PhilippeUsseglio-Polatera (Universiteit
vanMetz)presenteerde analyseresultaten
vanhet biologisch waterkwaliteitsmeetnet
vandeIMC.Voorsommigesoorten blijken
dehydromorfologische randvoorwaarden
bepalender dandefysisch-chemischerandvoorwaarden.Metanderewoorden:ook bij
eenmatige waterkwaliteit kunnen herstelen inrichtingsmaatregelen positief uitwerken.GisèleVerniers(Universiteit van
Namen)vertelt hoe oevervegetatiekaarten
wordengebruikt omvaarwegbeheerders en
gemeenten bewust temaken van mogelijkheden vooreen natuur- en milieuvriendelijkeroeverbeheer. Het derdeverhaalindeze
sessieiseenbevlogen verhaalvanecoloog
Se'bastien Mannéoverdebedreigingen van
devisstand enmogelijkheden voor herstel.
ReinaKuiper(StichtingReinwater)sluit
desessieafmeteenverhaaloverhet project
Maasatlas.MosaNatura(Natuurlijke Maas)
iseendynamisch netwerkvanoverheden,
privatepartijen, waterbeheerders enNGO's.
Eénvandeactiviteiten betreft het opstellen
vaneenMaasatlas,waarin verschillende
organisaties latenzienhoezij hun dromen
realiseren vooreennatuurlijkere Maas.Nieuweprojecten kunnen nogwordenopgenomen.Indediscussiesignaleert KrisvanLooy
(VlaamsInstituut voorNatuur en Bosonderzoek)eenrisicovandeKaderrichtlijn Water.
Dezerichtzichvoorecologischedoelen voornamelijkopdehoofdwaterlopen,terwijlveel
ecologisch waardevolleenversroringsgevoeligesoortenjuist zijn aangewezen op(de
felaties met)dezijrivieren en beken.Geconcludeerdwordtdateenaantal bestaande
indiceszalmoeten worden aangepast inrelatietotdeinvoeringvandeKaderrichtlijn.

alsinderuimte.Zoishet tijdstip van
hoogwater inLuikvaakeerder dan
bovenstrooms.Reden:inFrankrijk legt
het water indedeelstroomgebieden een
langerewegafalvorensdeMaastebereikendan dit inWalloniëhetgevalis;
• Tegelijkertijd ontstaan indeMaasop
verschillendeplaatsen hoogwatergolven
diemeestal nietmetelkaar samenvallen;
• Wiljedewaterstanden indeMaasbeïnvloeden,dan moetje weloperggrote
schaalwatergaan vasthouden indedeelstroomgebieden.
DeWitconcludeert dateen internationaalhoogwateractieplan eridealiter naar
moetstrevenomdebestaande afvoerpatronen tebehouden ofdeverschillende hoogwatergolven nogminder telaten samenvallen.Eensolidariteitsbeginsel zou
uitgangspunt moeten zijn bijdeinternationaleaanpak:elkaarnietnegatiefbeïnvloeden inhet stroomgebied.
RobertSteegmans(Wasserverband Erfel
Ruhr)gaat inopdeintegrale bescherming
tegen hoogwater opdeRuhr metbehulp van
eenseriesruwdammen incombinatie met
natuurherstelmaatregelen. Infeite vertragen
zedewaterafvoer enzorgenzevooreen
natuurlijker afvoerregime. Zovoorkomt
men niet alleen hoogwaters,maar kunnen
ooklaagwatersverhoogd wordenende
natuurlijke afvoerparronen gedeeltelijk hersreld.
AlslaatsteverteltGillesMorel(vande
Franseonderzoeksinstelling CETMEF)over
modelinstrumentarium dar in Frankrijk
wordrontwikkeld terondersteuning vancrisisbeheer ingevalvanoverstromingen. In
Frankrijk zijn behoorlijk wat instanties/personen betrokken bij crisisbeheer.

Hoogwater - laagwater
MarceldeWit(RIZA)toont de resultaten
vaneeninternationale analysenaardehoogwaters van 1995,1998,2002en2003.Drie
opvallende conclusies:
• Dereactievandedeelstroomgebieden op
neerslagvarieertsterk,zowelinde tijd
DînantaandeMaas(Wallonië).

Optimalisering van gebruik
DeheerNemery(Universiteit van
Reims)presenteert deMaasalseen culturele,
economischeenEuropeseruimte. Geografischeenadministratievegrenzen staaneen
gemeenschappelijke band indeweg.DeIMC

kangrenzen overbruggen eneen Maasburgerschapgeboren laten worden.Hij pleit
vooreenMaasbrede adviesraad.
Het belangrijkste onderdeel vandeze
sessieishetverhaalvanAleksandra Jaskula
(Rijkswaterstaat Limburg)overdeaanpak
vanlaagwater binnen deIMC.Dedroge
zomervan2003 waseensrimulansom binnendeInternationale MaasCommissieook
aandacht aanlaagwater teschenken.Sinds
hetVerdragvanGent(december 2002)richt
deIMC zichookop laagwaterproblematiek.
Metbehulp vaneenaantal cijfermatige
voorbeelden lietJaskula ziendatde maatschappelijke schadedoorwatertekorten aanzienlijk isen indetoekomst naar verwachtingzaltoenemen.Het isalleen nogniet
goedzichtbaar bij bestuurdersenburgers.
HetderdeverhaalgaatovereenFransBelgischbeheerscomité voorhet stroomgebiedvandeSemois(zijrivier vandeMaas).
Hetplan voorvisbeheer isgebaseerd ophet
Franseconcept'viscontext':een ecologisch
homogeen substroomgebied waarbinnen
vispopulaties devoornaamste onderdelen
vanhun levenscyclus kunnen doorlopen.Er
wordendriesoorten viscontexten onderscheiden,afhankelijk vandeaanwezigevispopulaties:zalmachtigen,karperachtigen en
tussensoorten.OokdeKRW gaatuit van
substroomgebieden, echternietdirectvan
beheer vandevisstand.
Delaatstebijdrage vanBerndBucher
handelt overdegevolgenvandebruinkoolwinning inDuitsland opgrondwater.De
grondwaterverlaging heeft nadeligegevolgenvoordewatervoorziening.Zezorgtvoor
hetopdrogen vanbronnen enbekenen tast
waardevollegrondwaterafhankelijke natte
gebieden aan.Bucherpresenteerr maatregelen,zoalsinfiltratie-installaties, waarmeede
negatieveeffecten kunnen worden voorkomen,gemitigeerd ofgecompenseerd.•"
Tekst en foto's:Leo Santbergen
(Waterschap Brabantse Delta)

Nederlandse deelnemersaanhetsymposium:ledenvan hetprojectbureau KRWMaas.
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