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K O P P E L I N G VAN R U I M T E L I J K E O R D E N I N G E N N A T U U R B E H E E R AAN WATERBEHEER

Ecotechnologieals
integraleoplossing
voorwaterproblemen
Detoepassingvanecotechnologieindewatersectorsluitgoedaanbijdebelangrijkstethema'svan
ditmoment inhetwaterbeheerinNederland.Metecotechnologiekunnenmeerderemilieu-en
natuurdoelen tegelijkwordenbediend.Doorsyuergievaneffectenbiedtzeduidelijkemeerwaardebij
hetoplossenvanmeerdereknelpuntenenproblemen.Hetideeomdenatuurintezenenommilieuproblemenoptelossenverdientdanookmeeraandachtenzoustevig verankerdmoetenwordeninde
besluitvorming enbeleid,aldusdevierondergetekenden,allenwerkzaambijRaya! Haskoning.
Opditmoment iseentrend waarneembaarnaar het toepassen van natuurlijke
technieken,zoalshelofytenfilters, 'groene'
overstortbergingen en natuurvriendelijke
oevers,voorhetbereikenvandedoelstellingenophetgebiedvande waterkwaliteit.
Dezetechnieken worden inhet buitenland
'ecologicalengineering'genoemd.Indit
artikelgebruiken wehetNederlandse woord
ecotechnologie.Recentzijn doorRoyalHaskoning tweeprojecten opdit vakgebied
opgepakt:devoorbereidingen uitvoering
vangrootschaligpraktijkonderzoek meteen
verticaaldoorstroomd helofytenfdter bij
Vinex-locatieLeidscheRijnenhet project
Waterharmonica, waarbij deaandacht uit-

MoerosbostenzuidenvonrwziHapert.

gaat naarmoerassystemen voorhet behandelenvan rwzi-effluent.
Ecotechnologie kanhetbesteomschrevenworden metdedefinitie diehet Centre
forWetlandsvandeUniversiteit vanFlorida
daaraangeeft: hetontwerpen, aanleggen en
beherenvanduurzame ecosystemen diede
samenleving integreren metzijn natuurlijke
omgevingtotnut vanbeide.Dezesystemen
zijnzowelvoordemens alsvoorhet milieu
waardevolenduurzaam. Ecotechnologie
combineert fundamentele en toegepaste
wetenschap ten aanzienvanontwerp,ecologie,economieennatuurwetenschappen voor
hetherstel endeaanlegvanaquatischeen

terrestrische ecosystemen.
Kenmerken vansuccesvolle projecten
optditgebied inhetdichtbevolkte Nederlandzijn decombinatievan waterberging
meteenverbereringvande waterkwaliteit,
educatieenrecreatie.Inditartikel komen
enkelevoorbeelden aanbod.

Moerassysteem
Indeactuelethema's inhetwatetbeheer
komenvijfhoofddoelen naarvoren:verbeteringvandewaterkwaliteit,deecologische
kwaliteit endewaterkwantiteit, het slim
omgaan metdeschaarseruimteenhetintegreren vanmaatregelen inhetkadervan
ruimtelijke ordeningen waterhuishouding.
Bijhet toepassenvanecotechnologieinhet
waterbeheer staat waterkwaliteitsverbeteringcentraal,maarookdeandere thema's
kunnen uitstekend wordenbediend.Het
meestbekendevoorbeeld van ecotechnologie
inhetwaterbeheer ishet moerassysteem.
Zuiveringsmoerassen en helofytenfilters
worden opveleterreinen toegepast voor bijvoorbeeld de(na)zuiveringvan rwzi-effluent
(zieH 2 0nr.7van4april2003,pag.44-46),
hemelwater,grijs afvalwater enoppervlaktewater.Slimontworpen eningepastemoerassystemenzuiveren nietalleenhet water,
maardragenbij aandeecologische verbetering(hetlevendmakenvanhetwater)door
hetverwijderen vanpathogenen enhet
inbrengen vaneennatuurlijke zuurstofhuishoudingenhogereorganismen in het
water.Moerassystemen bieden ontwikkelingsmogelijkheden voortalvanplanten en
dieren,zijn inpasbaar indeecologische
hoofdstructuur ofecologische verbindingszonesenbiedenmogelijkheden voorrecreatieeneducatie.Daarnaast kaneenmoerassysteemwaterbergenofjuist vasthouden.
Alshet waternapassagevaneenmoerassysteem indebodemzakt,bestrijdt dat enerzijds verdrogingenverbetert het anderzijds
de grondwaterkwaliteit.
Naastdezethema'szijn ernogandere
aspectenwaarbij toepassingenvanecotechnologieeenmeerwaardegeven:
• Ecotechnologische systemenzijn per
definitie duurzaam:zij verbruiken weinigtotgeen(fossiele) energie,gebruiken
geenofzeerweinig bouwmaterialen,
zijn self-supporting enbieden mogelijkhedenvoorhergebruik vanwateren
nutriënten;
• Zehebben eenlagetechnische complexiteitendaarmeelagestorings-enonderhoudsgevoeligheid;
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• Sterkvariabeleinrichtings-enuitvoeringsvormen zijn mogelijk. Moerassystemen kunnen daardoor aandelokale
situatie wordenaangepast,ooknaverloopvan tijd;
• Zehebben eengoedeinpasbaarheid inde
omgevingendepotentie ombij tedragenaanhetverhogen vandelandschapskwaliteit;
• Zekerbijcombinatie metandere doelen
enfuncties zijnecotechnologischesystemenrelatiefgoedkoop.
Voorbeelden vanmoerassystemen voor
denazuiveringvanrwzi-effluent zijner
genoeg.Demeerwaardevandezesystemen
isdathetwateropeenrelatiefgoedkope
manietecologischgezonder wordt gemaakt,
datcombinatiemet andere gebruiksdoelen
mogelijk isendatdesystemen duutzaam
zijn. Onderecologischgezonder verstaanwe
datdezuurstofhuishouding wordt hersteld,
dathogereorganismen hun inttedeinhet
waterdoenendatpathogenen, actief-slibvlokkenenverontreinigende stoffen worden
verwijderd. Hetwatergaat,kortom,meerop
hetontvangendeoppervlaktewater lijken.In
hetprojectWatetharmonica datRoyalHaskoningmomenteel inopdracht vanSTOWA
uitvoett, wordendemogelijkheden, kansen
enbedreigingen vanhetconcept in kaart
gebracht.Eenvoorbeeld indegeestvande
Waterharmonica isWaterparkDeGroote
Beerzebij rwziHapert.Hierzijn ineen
gebiedvanelfhectaretwee moerassystemen
aangelegd,met riet-enlisdoddevelden,een
bergingsvijver enmoerasbossen.Dezesystemen levereneenverbeteringvandewaterkwaliteit op.Stikstofenfosfor worden verder
verwijderd enwatervlooien zotgenvoorverwijdering vanactief-slibdeeltjes. Onderdeel
vanditproject isdeherinrichting vande
Beerzedielangsdezuiveringsttoomt (hermeanderen).Inhet beekdalzijn inmiddels al
veelbroedvogelsgesignaleerd,zoalsdeijsvogel,degrotegelekwikstaart enhet witgatje.
Hetdoelwashier nietalleen waterkwaliteitsverbetering, maar ookrealisatievaneen
deelvandeecologische hoofdstructuur,
recreatiefmedegebruik en waterberging.
Waterberging wordtgerealiseerd door bij
hoogwaterpieken indeafvoer vanderwzide
hoeveelheid watetdiegeloosdwotdt opde
Beerze,constant tehouden.Het moeras
bergtwaterdatindrogereperiodenweerop
debeekgeloosdkan worden.

natuutgebied DeMatjens (28 ha),opde
grensmetBelgië.Hetnatuurgebied loopt in
BelgiëdoorenheerdaardeMaatjes.DeMatjensiséénvandezuidelijkste lietmoerassen
vanenigeomvanginNederland envormt
eenbelangrijk leefgebied voornatteenvochtigeplantengemeenschappen, amfibieën en
vogels.Hetgebied heeft grote ecologische
waarden enpotentiesenmaakt deeluit van
deecologischehoofdstuctuur, maarissterk
verdroogd.Verdrogingsbestrijding heeft dan
ookeenhogeprioriteit.Het watersysteem
waarinhetnatuurgebied ligt,bevindtzich
deelsinBelgië.DebekendievanuitBelgië
doordeMaatjes sttomen (deMarijneloop en
deBroekloop,samenovergaand inde
RoosendaalseVaart),zijn sterk geëutrofieerd
doordelandbouw.Eentegroteafvoer tijdensnatteperiodenzorgtvoor wateroverlast.DeKleineBeek,diedoorde Matjens
stroomt,isgekanaliseerd envoert tesnel
wateraf
Hetvoorstelvoordeherinrichting van
deMatjens bestaatondetandereuit herprofilering (verondieping,verbreding, aanleggennatuurvriendelijke oevers)vandeKleine
Beek.Ditmoetervoorzorgendat het water
minder snelwordtafgevoerd endedrainerendewerkingwordtvetminderd. Kalkrijk
kwelwaterblijft zolangetinhet natuurgebied.InhetBelgischedeelvanhetgebied
wotdtaanlegvaneenzonatuurlijk mogelijk
moeras voorgesteld.Ditmoeraszuivert het
waterindebekenenwordtzodanigaangelegddathettevensvoorwaterberging kan
zorgeninnatteperioden.Daarnaast vergroothetmoerasdenatuurwaarde van het
gebiedaanzienlijk ensluithetbeteraanop
hetrietmoerasinhetNederlandse deel.Op

dezemanier wordtruimtevootwater
gecreëerd,dewateroverlast neemt af, deverdrogingwordtbestreden,hetwater wordt
gedeeltelijk gezuiverd(verwijdering van
nutriënten uit diffuse bronnen,inditgeval
delandbouw),deaquatischeecologieverbetert,denatuut gaatetopvootuit enderuimtewotdt meervoudig gebtuikt.
Eenandervoorbeeld van ecotechnologie
isdeheiinrichtingvanhetnatuurgebied het
Pompveld inopdtachtvanHet NoordbrabantsLandschap.HetPompveld ligtin het
LandvanAltena,vlaktenzuidenvanGiessen
enAndel.Hetwaterpeilinhet omliggende
landbouwgebied ligt 1,25meter lager,waardoorwateruit hetnatuurgebied wegloopt.
Omhetgewenstewaterpeil tebehouden,
moetwateruit hetlandbouwgebied inhet
Pompveldgepompt worden metbehulpvan
tweewindmolens.Ditwater issterkgeëutrofieerd enbeïnvloedt het natuurgebied
negatief RoyalHaskoning heeft een herinrichtingsplangemaakt vooreen nieuwe
waterhuishouding.Devoornaamste ingreep
wasdeaanlegvaneenhelofytenfilter inde
votmvaneenvloeiveldvandriehectare.Het
inlaatwater wordt inditfiltergezuiverd.
Stikstofen fosfor worden(gedeeltelijk) uit
hetwatetvetwijderd.Daarnaast isdehoofdwaterloopdiedoorhetnatuutgebied loopt,
vootzienvaneenkleilaag,zodathetwater
nietlangetwegzijgt.Bovendien isdehoofdwaterloopgedeeltelijkvanecoducten voorzien,zodatdetweevoorheengescheiden
delenvanhetnatuurgebied weermet elkaar
verbonden zijn.Eenuitgekiend peilbeheer
indediversepeilvakkenzorgtetvoordatde
gewenstegrond- en oppervlaktewaterspiegelsworden behouden ofverkregen.Indit

DeMatjens.

HetprojectWatethatmonicaheeft als
onderwerp detoepassingvan ecotechnologie
voordenazuiveringvanrwzi-effluent. Het
kanechter veelbreder worden ingezet.Royal
Haskoningwasonlangsbetrokken bijde
planvorming voorherinrichtingvan
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voorbeeld wordtdusinlaatwater gezuiverd,
verdrogingbestreden,deecologie verbeterd,
vindtnatuurontwikkeling plaatsen wotdt
deruimremeervoudig gebruikt.

Mogelijkheden
Debesproken projecten laten enkele
voorbeelden vantoepassingvanecotechnologiezien,maarerbestaanmeet mogelijkheden:nabehandeling vaneffluentwater voor
lozingopoppervlaktewater, verdrogingsbestrijding ofverziltingsbestrijding, behandelingvanoppervlaktewatet ten behoevevan
waterwinning inintrekgebieden, vanoverstortwater,vanafgekoppeld RWA(gemalen,
wijkniveau, snelwegen),vangebiedsvreemd
inlaatwater voornatuurgebieden, vanagrarischeafvalwaterstromen, (voor)behandeling
vanoppervlaktewater alsproceswatervoor
industrie (alternatiefvoor grondwareronttrekking),behandeling vanproceswater uit
deindustrie voorhergebruik oflozingop
oppervlaktewater, centrale behandeling
afvalwater (grijs watet oftotaal)in niergerioleerdegebieden, buffering/behandeling
inkader vanwaterberging eventueel incombinatiemet anderedoelenenstroomgebiedsreconstructie.

Ookdekostenvanmaatregelen kunnen
wordengeïncorporeerd. Doordeeffecten van
verschillendescenario's tekwantificeren kan
eenhelderder afweging worden gemaakt.
Naastsectoraleoplossingen kunnen met dit
insttument metnameintegrale oplossingen
worden afgewogen en beoordeeld.
Indehuidigeopzetzijn devolgendezes
hoofdaspecten meegenomen: waterkwaliteit,watetkwantiteit,ecologie, ruimtelijke
otdening,economieenoverigeaspecten.
Iederaspectisopgesplitst inéénofmeerdere
thema's,dieineenproject eentolspelen.Op
hun beuttkentelkvandiethema's weeréén
ofmeerderedoelstellingen.Voorelkvande
binnen eenproject inbeschouwinggenomenuitvoeringsvarianten kan ingeschat
wotdenwatvanelkedoelstellinggerealiseerdgaarworden.Aandehand vandedoelstellingendegehaalderealisatiewotdt pet
doelstellingeenscoreeneen weegfactor
gegeven.Hetkanimmetszijn dat watetbetgingeenhogereprioriteit heefr dan bijvoorbeeldreductievandediffuse belasting met
koper.Navermenigvuldiging vandescores
metdeweegfactoren enhetoptellenvande
punten vanallezesdoelstellingen ontstaat
pet uitvoeringsvariant eeneindscote.

effecten ingeschat,alsmedevandecombinatievandeeerstetweemaatregelen, omdat
dezedemeestedoelstellingen lijken tedienen.Gekozenisuiteindelijkvoordecombinatievandeeetstetweemaatregelen.
Bijgebtuikvanditinstrument isineen
vtoegstadium afstemming tussenalle
betrokken partijen vanbelangomdedoelstellingen enweegfacroren vasttestellen.
Toepassingvaneendergelijk instrument
leidt ettoedatdenadrukbij probleemoplossingmeerkomt teliggenopintegrale in
plaatsvansectoraleoplossingen.Hetlaat
ziendatecotechnologieeengrote meerwaardebiedtenmeerderedoelenkandienen, f
Adrie Otte,Ton Schomaker,
Johan Blom enArend de Wilde
(Royal Haskoning)
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Noord-Holland start
grootscheepse
baggeroperatie

Meerwaarde in beeld
Omdemeerwaardevan ecotechnologie
alsoplossingsrichtingduidelijk temaken,is
het nodigomeeninsttument tet beschikkingtehebbendatdeconsequenties van
keuzesvoormeerderedoelstellingen explicietmaakt.RoyalHaskoningwerkt momenteelaandeverdereontwikkeling vaneen
dergelijk instrument. Hetideeis,omambitieniveaustebenoemen ente kwantificeren.

HelojytenjilterinhetnatuurgebiedHetPompveld.
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Voorhethierboven beschreven project
vandeherinrichting vanDeMatjens ishet
instrument toegepast.Viermaatregelen zijn
beschouwd:verondieping vandeKleine
Beek,hetaanleggen vaneenzuiveringsmoeras,hetstopzetten vandegrondwaterwinninginBelgiëeneenomleidingvande
afvoer vandeRoosendaalseVaartom het
gebied.Vanelkvandezemaatregelen zijn de

DeprovincieNoord-Hollandgaat beginvolgendjaareen beginmakenmethetuitbaggeren
vanhaarvaarwegen. In2020moet36miljoen
kubiekemeterbaggerverwijderdzijn.Ditstaat
inhetMilieuprogramma2004vandeprovincie.
HetMilieuprogramma 2004iseen uitvoeringsprogramma gebaseerdophetprovinciaalMilieubeleidsplan 2003-2006.Dit
beleidsplan besteedt veelaandacht aande
dootwetkingvanhetmilieubeleid inandere
beleidsvelden,zoals waterbeheer.
Het baggerprogramma loopt vooralsnog
tot 2008.Indieperiodewildeprovincieeen
aantalknelpunten aanpakken,zoalsde
HaatlemmerringvaarrbijCruquius (Heemstede)enHillegomenhet Nootdhollands
Kanaalbij deNelsonMandelabrug teAlkmaar.
Verdergaatbegin volgendjaar het Informariepunt BaggetspecieNootd-Holland
functioneren, waatinverschillendevaarwegbeheerdershun baggeractiesopelkaar
afstemmen. Verderkomenerervaringsprojecten voorverwerkingenhergebruik van
(ernstig)vervuildebagger.
Eenanderspeerpunt inhet milieuprogramma vormtdeaanlegvandeprovinciale
ecologischehoofdstructuur. Onderdeel hiervanisdeontwikkelingvandrie natuurzones:de Noordboog/Wieringerrandmeer,
'Vankust totkust'inNoord-Holland Middenende'Natte as'indeVechtstreek. <T
j

