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- Inrichting noodwaterberging van start
- Gebiedsgroepen goed bezocht
- KRW voor gemeenten steeds concreter
- Toestand dijken langs Groninger wad
- Papieren nieuwbrief wordt digitale WATERZINE
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Voorop deze nieuwsbrief ziet u Greetje de Vries (DB waterschap Hunze en Aa's) en gedeputeerde Henk Bleker (provincie
Groningen) wandelend door de Onnerpolder die tezamen met de Oostpolder wordt ingericht als noodwaterbergingsgebied
in geval van extreme wateroverlast.

Begin november verrichtten beide bestuurders de feestelijke starthandeling voor de inrichting van het
noodbergingsgebied "Onner- en Oostpolder".
De Vries en Bleker brachten de eerste grond aan om de berm langs de Dr. Ebelsweg te Haren (gelegen
aan rand van het bergingsgebied) te verstevigen en op te hogen als waterkering. In de komende twee
jaar zal het waterschap Hunze en Aa's ook langs particuliere huizen en landbouwbedrijven aan de voet
van de Hondsrug kaden aanleggen. Daarnaast moeten kaden de spoorbaan, het drinkwaterpompstation
van het waterbedrijf Groningen en Palingrokerij Vos beschermen. Een waterinlaat in de kade van het
Drents Diep moet de inzet van het noodbergingsgebied in extreme situaties mogelijk maken.

Windmolenaar Kees Kuiken:
"Ik woon al 32 jaar in het Onner- en Oostpoldergebied.
Vanaf 1974 tot 2005 hield ik met een elektrisch gemaal
en een windmolen de Onnerpolder droog. Ik heb dan
ook met bijzondere belangstelling de inrichtingsplannen
voor het noodwaterbergingsgebied gevolgd. De
planvorming is wat mij betreft democratisch verlopen,
iedereen kon uitgebreid zijn zegje doen. De voorlichting
was goed verzorgd, het is allemaal heel netjes gebeurd.
En het had ook nog effect want op aandringen van de
polderbewoners wordt er nu een beheersbare inlaat
gebouwd. Achter mijn huis komt een nieuwe dijk en
vlakbij hebben we een soort kunstmatige wierde
gekregen van vijfhonderd vierkante meter waar auto's
en trekkers kunnen keren. Zulke ingrepen zijn niet
alleen maar negatief, ik kan er zelfs wel van genieten.
Voor de boeren die hun inkomen uit het gebied moeten
halen is het verhaal natuurlijk volkomen anders en zeer
persoonlijk. Sommigen hebben een goede oplossing
gekozen en anderen hebben er meer problemen mee."

Marie-Louise Meijer:

"Gebiedsbijeenkomsten
goed bezocht"

Het waterbedrijf Groningen, de Landinrichtingscommissie Haren, Stichting het Groninger Landschap,
de gemeente Haren, particulieren en vele anderen
hebben de afgelopen jaren samengewerkt in dit gebied.
Henk Bleker en Greetje de Vries haalden na de starthandeling herinneringen op in een gesprek met hen
en nodigen een aantal gasten uit om gezamenlijk het
projectbord te onthullen.
Uniek aan het Onner- en Oostpolder gebied is dat het
niet alleen om een natuurgebied gaat, maar gedeeltelijk
ook om landbouwgebied. Daarom is het geen regulier
bergingsgebied, maar een noodbergingsgebied. De
kans dat de overheden dit gebied moeten inzetten om
bewoond gebied elders veilig te houden, komt gemiddeld eens in de honderd jaar voor, of zelfs minder vaak.

ontwikkeld in nauwe samenspraak met de betrokkenen
in het gebied. Dit gebeurt in gebiedsbijeenkomsten
die heel goed worden bezocht. De bezoekers
waarderen het dat ze vanaf het begin mogen
meepraten.
Samen plan maken
Aan de hand van het project Waterdrager wil
waterschap Hunze en Aa's zijn watersystemen gereed
maken voor de toekomst. Projectmanager Marie-Louise
Meijer vertelt: "Op basis van onderzoek en analyses
hebben wij duidelijk omschreven welke problemen er
zijn en welke maatregelen wij nodig achten. We hechten
eraan om samen met de belanghebbenden in het
gebied de maatregelen vast te stellen. We zijn nu twee
jaar onderweg, alle analyses zijn klaar. De eerste
gebiedsbijeenkomsten hebben we achter de rug."
Meepraten vanaf het begin
Het werkgebied van Hunze en Aa's is onderverdeeld
in zes watersystemen: Westerwolde, Hunze, Duurswold,
Veenkoloniën, Drentse Aa en Oldambt/Fiemel. Het
plan voor Westerwolde is vastgesteld, voor Hunze en
Duurswold vinden in januari de laatste
gebiedsbijeenkomsten plaats. Voor de overige drie
gebieden beginnen de eerste bijeenkomsten in februari.
Meijer vervolgt: "De bijeenkomsten worden goed
bezocht, er komen altijd wel zo'n 40 tot 50 man. Die
hebben het gevoel dat ze serieus worden genomen.
Dat komt omdat ze vanaf het begin mogen meepraten
en ook zelf maatregelen mogen voorstellen. Ik proef
een grote behoefte om te horen wat er gebeurt, ze
vinden het goed om te weten wat er speelt, zelfs als
er in hun gebied relatief weinig problemen zijn."

Drenthe test
noodsituatie;
drinkwater op rantsoen

Gedeputeerde Tanja Klip met
een noodpakket drinkwater

Projectmanager Marie-Louise Meijer van waterschap Hunze en
Aa's merkt tijdens de gebiedsgroepbijeenkomsten, dat de KRW bij
betrokkenen steeds meer gaat leven.

Marie-Louise Meijer:
Waterschap Hunze en Aa's is er als eerste waterschap
in Noord-Nederland in geslaagd om zijn plannen voor
de kwantiteit (WB21) én de kwaliteit (KRW) van water
te integreren in één plan: de watersysteemplannen
van het project Waterdrager. De plannen worden

Leerlingen van basisscholen
tappen in geval van nood 3 liter
water per persoon

Dit najaar oefende de gemeente Emmen samen met
de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) de inzet
van nooddrinkwater in de wijk Rietlanden. De WMD
presenteerde als eerste drinkwaterbedrijf in ons land
waterflessen met draagbeugel, die kunnen dienen als
eerste voorraad bij een calamiteit. Hiermee speelt de
WMD in op de oproep van minister J. Remkes van
Binnenlandse Zaken die onlangs de campagne Denk
Vooruit startte. Meer dan duizend leerlingen van de
basisscholen en inwoners van de wijk namen actief
deel aan de oefening.

KRW voor gemeenten steeds concreter

Eric Lanooy:

4.83 Meter
"Het was een enerverende dag, voor mij én voor het
hele waterschap", aldus Johannes Lindenbergh. Hij is
DB-lid met de portefeuille Waterkering én loco-dijkgraaf
van waterschap Noorderzijlvest. "Maar liefst zestig
medewerkers van het waterschap, dat is een kwart
van het personeel, is die nacht in touw geweest met
het bewaken van de zeedijk. We hadden een hoge
waterstand zien aankomen, er was storm op komst
en we hielden rekening met NAP + 4.00 meter. In
Delfzijl hebben we stalen schuiven in de dijk gezet om
de stad tegen het water te beschermen en we hebben
de hele dijk in de gaten gehouden. Dat ging goed,
iedereen was op het afgesproken tijdstip op zijn post.
Alleen 4,83 meter had niemand verwacht."

Eric Lanooy, waterambassadeur voor Nedereems en Rijn-Noord:
"gemeenten hebben met de KRW nú de kans om knel-punten in
hun water-kwaliteit op te lossen".

Gemeentelijk waterambassadeur Eric Lanooy adviseert
gemeenten in het stroomgebied Nedereems en in een
klein deel van Rijn-Noord. In totaal gaat het om 25
Groningse en 7 Drentse gemeenten.
"Als waterambassadeur spoor ik de gemeenten aan
om mee te doen in het KRW-proces. Ik stimuleer de
gemeenten om tijdig na te denken over hun visie op
de waterkwaliteit van het watersysteem binnen de
gemeente. Ze hebben met de KRW nú de kans om
knelpunten in de waterkwaliteit samen met overige
belanghebbende partijen op te pakken. Daarnaast wil
ik ze ertoe aanzetten om informatie aan te dragen
over KRW-maatregelen die op het bordje van
gemeenten liggen. Het betreft hier veelal informatie
over het huidige rioleringsbeleid en over kosten om
de vuiluitworp uit de riolering nog verder terug te
dringen."
Lanooy licht toe: "Het is de bedoeling dat de
gemeenten hun visie en plannen inbrengen in de
gebiedsgroepbijeenkomsten en in de wateroverleggen.
Daarom is het voor gemeenten belangrijk hier actief
aan deel te nemen."
Eric Lanooy vervolgt: "De KRW wordt steeds concreter.
De gemeenten zijn goed op de hoogte van de doelen
van de KRW. Het komende jaar wordt gewerkt aan
het vaststellen van de maatregelen die nodig zijn om
de KRW goed uit te voeren. De aandacht verschuift
zo van proces naar inhoud. In de zomernota van 2007
moet er een plan liggen waarin per gebied staat welke
maatregelen uitgevoerd gaan worden".

Storm bij Delfzijl op 1 november

Veiligheid niet in het geding
Het is opmerkelijk dat de extreem hoge waterstand
zich alleen voordeed in het oostelijke Waddengebied.
"Maar de dijken hebben het gehouden. Al is op één
plek de grasbekleding weggespoeld en op een andere
plek de stenen. Maar dat is normaal, de schade bedraagt
nog geen tienduizend euro. De grootste schadepost
is het opruimen van de rommel die met de golven aan
land is gekomen. Het belangrijkste is dat de veiligheid
niet in het geding is geweest. We houden de vinger
aan de pols en volgen de ontwikkelingen rond de
bodemdaling, de zeespiegelstijging en de hoogte van
de golven op de voet. Rijkswaterstaat is continu bezig
met de veiligheidscriteria; wij toetsen iedere vijf jaar
of onze dijken aan die criteria voldoen. Er is geen reden
tot ongerustheid, maar wél om waakzaam te blijven."

"Dijken langs Groninger
Wad zijn veilig!"
Het spookte heftig op het Wad op 1 november. Met
de eerste herfststorm van dit jaar was het meteen
goed raak. Een waterstand van NAP + 4.83 meter, de
hoogste in misschien wel tweehonderd jaar. Maar de
dijken hebben het gehouden, de Groningers hielden
hun voeten droog.

Havenkantoor nét niet onder water

digitale WATERZINE

Papieren Nieuwsbrief
wordt digitale WATERZINE
Met deze Nieuwsbrief hebben we u de afgelopen vier
jaar regelmatig op de hoogte gehouden van de
ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer in
Groningen en Drenthe. In die tijd is er veel gebeurd.
De waterpartners hebben verschillende plannen
ontwikkeld op het gebied van waterbeheer. Daarnaast
is de digitalisering van de samenleving verder gegaan.

Ook in 2007 én daarna: schoon water in de Ruiten Aa bij Westerwolde
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Alle goeds voor 2007!

Wij gaan met onze nieuwsbrief nu ook de digitale
snelweg op: voortaan krijgt u deze alleen nog maar
via de e-mail. Onder een nieuwe naam: WATERZINE.
U ontvangt met ingang van het nieuwe jaar iedere
maand de digitale nieuwsbrief. Daarin kunt u actueel
waternieuws lezen, waaronder uiteraard alle
ontwikkelingen rond de Kaderrichtlijn Water. Boeiende
informatie, niet alleen als u beroepsmatig betrokken
bent bij het beheren van water, maar ook gewoon
voor mensen die op de hoogte willen blijven wat er
op watergebied in deze regio gebeurt. U zult meer
verschillende standpunten lezen vanuit de verschillende
belangengroepen: iedereen gunnen wij de mond. We
willen hierbij het interactieve karakter van internet
onderstrepen: we doen een beroep om te reageren
en met ideeën en standpunten te komen.
Als u zeker wilt zijn van een abonnement op
WATERZINE, stuur dan een kort bericht met uw naam
en -indien van toepassing- uw organisatie naar
info@groningenleeftmetwater.nl of
info@drentheleeftmetwater.nl.

2006. We hadden geen Katrina, wél de tournee van Al
Gore en een extreem hoge waterstand op 1 november
langs de Waddenkust (zie foto's elders in deze
nieuwsbrief). Water heeft en houdt stille kracht. Iets
om rekening mee te houden. Nederland leeft met water.
Gisteren, vandaag. En morgen? Natuurlijk, want samen
leiden we het water in goede banen. Wij wensen u veel
inspiratie en succes, en verder ook alle goeds in 2007.
Stuurgroep Water 2000+
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