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Milieu recursie
De planeet aarde is de belangrijkste collec
tieve voorziening die we hebben. Deze col
lectieve voorziening wordt echter op een 
aantal manieren onherstelbaar beschadigd. 
Ontbossing, erosie, vervuiling en over
exploitatie van natuurlijke hulpbronnen 
beïnvloeden in steeds sterkere mate en op 
een steeds grotere schaal onze leefom
geving. Ter illustratie, de wereld bestaat 
voor 70% uit water en voor 30% uit land. 
Volgens een recente studie van de Ver
enigde Naties was van het landoppervlak

oorspronkelijk % geschikt voor landbouw. 
In 1950 was dit gedaald naar Vj en naar ver
wachting is het areaal in 2050 gedaald naar 
'/„ van het landoppervlak. Lokale successen 
in het keren van de achteruitgang van het 
milieu lijken in de ogen van de pessimist op 
het werk van Hans Brinker.
Wanneer het wereldsysteem wordt geana
lyseerd, zoals onder andere is weergegeven 
in het rapport Zorgen voor Morgen, dan is 
een parallel te trekken met de moderne 
organisatiekunde, die stelt dat het geheel 
eerst dan functioneel gezond is, wanneer
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de diverse recursie niveaus voldoende 
levensvatbaar zijn. Dus toch succes voor 
Hans Brinker?
Zorgen voor Morgen geeft een helder over
zicht van deze recursie-niveaus. Van groot
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naar klein: de atmosfeer, het continent, de 
continentale zee, het riviersysteem, de stad 
en de woning. In deze rij neemt het rivier
systeem een sleutelpositie in. Zijn de rivie
ren duurzaam gezond dan is de continen
tale zee uit de gevarenzone, terwijl een 
gezonde rivier condities stelt aan de recur- 
sieniveaus binnen het bekken: de steden, 
het landgebruik en de huishoudens.

Rivieren
Rivieren laten zich in diverse categorieën 
indelen. Er zijn de grote riviersystemen, die 
grote delen van continenten draineren. De 
gletcher rivieren, die het hele jaar door een 
grote basisafvoer hebben en de regenrivie
ren, die sterk de seizoens variatie in de neer
slag reflecteren. Binnen de groep regenri
vieren vormen de vlakland rivieren (ook 
wel schiervlakte rivieren genoemd) ais de 
Theems of de Weser of de Schelde een bij
zondere categorie.
Het belang van een rivier laat zich niet uit
sluitend afmeten aan het oppervlak van het 
rivierbekken of aan de omvang van de 
afvoer van water en sediment. Het rivier
systeem ais substraat voor ecologische pro- 
duktie of economische produktie levert 
evenzovele maatstaven.
Wanneer de economische produktie per 
stroomgebied wordt geëvalueerd, dan past 
de Schelde in de wereld top tien . Het 
Schelde bekken blijkt dan van de zelfde 
orde grootte ais het bekken van de Yangtse, 
de Amazone of de Nijl. In de categorie 
regenrivieren vormt de Schelde met de 
Seine, de Theems, de Maas en de Humber 
de top. Wanneer de economische produk
tie in een stroomgebied wordt gedeeld door 
de gemiddelde afvoer, dan is de Schelde 
werkelijk een wereldrivier.
Rivieren en met name de overgang van 
rivier naar zee zijn, ecologisch gezien, hoog 
produktieve systemen. De primaire pro
duktie in estuaria en op slikken en schorren 
en in de aan het riviersysteem verbonden 
overstromingszones en moerasgebieden is 
van de zelfde orde ais het tropisch regen
woud en bedraagt een veelvoud van ge
matigde weide en bosgebieden en overtreft 
gemakkelijk een hoogwaardig landbouw
gebied. Vanwege het vermeende broeikas
effect is getracht op de recent gehouden 
conferentie over de vervuiling van de at
mosfeer randvoorwaarden te definiëren 
voor het behoud van het tropisch regen
woud in verband met de C 0 2 resorptie 
door deze zones.
Hoe zit het nu met onze eigen ’’oerwou
den”, de estuaria of ruimer gedefinieerd de 
wetlands in de lage landen. Binnen noord-
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west Europa bevinden zich omvangrijk 
getijdezones, waarvan het Waddenzee 
gebied het grootste onderdeel vormt. Tien 
duizenden hectares schor en slik (de Euro
pese oerwouden) zijn de afgelopen eeuw 
ingepolderd ten behoeve van de landbouw, 
veiligheid, havenuitbreiding en industrie
vestiging.
Binnen het resterende bestand neemt het 
stroomgebied van de Schelde een bijzon
dere positie in. Dit omdat binnen Europa 
deze rivier nog één van de weinige res
terende rivieren is met een vertakt en 
omvangrijk zout-, brak- en zoetwater getij- 
derivierensysteem. Het intergetijdegebied, 
de slikken en schorren zijn in alle gradaties 
nog aanwezig. De Schelde kan dan ook met 
recht dé gradiënt rivier van Europa worden 
genoemd. Ook in dit opzicht een wereld 
rivier.

Vlakland regenrivier meest 
bedreigd
Binnen de rijke werelddelen staan de vlak
land regenriviersystemen zwaar onder 
druk. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat de 
vruchtbare laagvlaktes, met de natuurlijk 
aanwezige transportroutes bij uitstek de 
vestigingsplaatsen zijn van bevolkingscen
tra en industriezones. Bovendien heeft de 
landbouw in de laagvlakte een industrieel 
karakter gekregen. De natuurlijke hulp
bronnen, veelal op grote afstand buiten de 
stroomgebieden gelegen, worden aange
sproken en enorme hoeveelheden grond
stoffen binnen het stroomgebied verwerkt. 
Erts, energiedragers, zouten en eiwitten 
worden via vervuilende produktieproces- 
sen opgewerkt tot consumptie artikelen, 
waarvan de afbraakprodukten op de korte 
of lange termijn allemaal diffuus in het 
milieu belanden. De transportkanalen van 
deze vervuiling zijn de atmosfeer en het 
rivier- en grondwater en de accumulatie 
compartimenten de bodem en heel speci
fiek, de sedimentatie gebieden en het weef
sel van de leefgemeenschappen in het 
stroomgebied en de Noordzee.
Een vlaklandri vier is in deze situatie bijzon
der in het nadeel omdat de grote variatie in 
afvoer grote variatie in verdunning geeft, 
zodat kritische concentraties binnen een 
afvoer cyclus gemakkelijk worden bereikt. 
Bovendien is de gevoeligheid voor calami
teiten bijzonder groot. Daarbij komt dat 
kanalisatie in dít vlakke land relatief een
voudig is en zo zijn er al vroeg koppelingen 
ontstaan met andere stroomgebieden en 
kortsluitingen met de zee. Voor de Schelde 
geldt dat circa 65% van de afvoer wordt 
afgetapt en zijdelings afgevoerd naar

Verdunning van de totale vervuilingslast vertroebelt het probleem

de zee en dat circa 20% van de afvoer wordt 
aangevoerd vanuit het Maas en Rijn 
stroomgebied. Eens te meer blijkt de kop
peling tussen kwaliteit en kwantiteit. Niet 
alleen de rivier zelf, maar ook de vrachten 
via kanalen ais de ’’Stinkerd en de Blinkerd” 
en de ontvangende kustzone dienen te wor
den beschouwd. Het spreekt voor zich dat 
de definitie van het stroomgebied hierop 
dient te worden afgestemd.
Een fraaie illustratie van de invloed van de 
afvoer wordt gegeven door de gemeten res

pons van de populatie bonte strandloper 
tussen Weert en Kruibeke, zoals gerappor
teerd door de universiteit Gent. Deze stelt
loper is hier aangewezen op de zoete slik 
gebieden. Het verband tussen jaren met 
hoge Schelde afvoeren, zoals gemeten in de 
begin jaren tachtig, en een herstel van de 
populatie strandlopers is plausibel wan
neer hoge afvoeren leiden tot hogere zuur
stofgehalten en tijdelijk enig herstel van de 
bodemdieren, het voedsel voor de bonte 
strandloper.

De behoefte van toekomstige generaties is een zorg van nu
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Elke functie van het stroomgebied beïnvloedt de 
anderen en heeft zijn eigen begrenzingen

Rivierstaat en duurzaamheid
De waterstaat in Nederland is sinds jaar en 
dag een overheidsorgaan, met een sterke in
vloed op de ontwikkeling van de gebruiks
mogelijkheden van onze leefomgeving en 
tevens op het gebruikvan die leefomgeving. 
Vergroting van gebruiksmogelijkheden 
door de bouw van infrastructuur en rege
ling van het gebruik van het milieu-compar
timent water is het gevolg.
Binnen het Waterstaats taalgebruik heeft 
het begrip duurzaamheid zijn intrede 
gedaan. Het gaat hierbij om meer dan de 
technische levensduur van een constructie 
of om de duurzame bescherming tegen 
hoogwater of de infrastructuur ais erfgoed 
voor morgen. Duurzaamheid wordt ais 
beleidsuitgangspunt geïntroduceerd voor 
het behoud van die leefomgeving en de 
gebruiksmogelijkheden daarvan.
Sinds de introductie van het begrip duur
zaamheid in het Brundtlandrapport is een 
aantal pogingen gedaan het begrip in prak
tisch beleid om te zetten. De Brundtland 
Commissie spreekt over een duurzame ont
wikkeling, zonder daarmee voor toekom
stige generaties de mogelijkheid in gevaar 
te brengen in hun behoeften te voorzien. 
Een aansprekende uitwerking van duur
zaamheid gaat uit van de milieu functies. 
Per slot van rekening terug naar de na
tuurlijke situatie is niet mogelijk met z’n tien 
miljoenen binnen het leefmilieu van het 
Scheldebekken. Er kunnen vier functies 
van het leefmilieu van een gebied worden 
onderscheiden: de draagfunctie, de pro
ductiefunctie, de regulatiefunctie en de 
informatiefunctie.
Voor het stroomgebied van de Schelde 
kunnen deze functies ais volgt worden uit
gewerkt. De draagfunctie heeft betrekking 
op de eindigheid van de fysieke ruimte. Het 
oppervlak van het stroomgebied van de 
Schelde is 20.000 knr, niet meer en niet 
minder. Verstedelijking maar vooral het 
ruimtebeslag op de overstromingszones 
van de rivier is in het oog springend.
De produktiefunctie omvat de oogstruimte 
of het benutten van de al of niet vervang
bare natuurlijke hulpbronnen in het gebied. 
De visvangst, de kraamkamerfunctie voor 
jonge vis en de zandwinning kunnen wor
den genoemd, maar ook het gebruik van de 
waterdiepte voor de scheepvaart of water
gebruik voor peilhandhaving of drinkwater 
kunnen worden genoemd.
De regulatiefunctie duidt op de zuiverende



Ter illustratie het PCB gehalte, een stof die 
niet meer geproduceerd mag worden. In het 
zwevend stof van de Schelde worden de no- 
effect levels voor zoogdieren met een factor 
honderd en in het oostelijk deel van de 
Westerschelde met een factor tien over
schreden. Stofstroomregulatie en sanering 
binnen het gehele stroomgebied is noodza
kelijk en hoogst urgent, wil het probleem 
niet naar de volgende generaties worden 
doorgeschoven. Het is tevens een basis
voorwaarde voor de rest van de herstel- 
maatregelen.

Schoon slib, kostbaar goed !
De sterk toegenomen troebeling houdt, 
meernogdanmetde toegenomen lozingen, 
rechtstreeks verband met de doorgevoerde 
kanalisatie en inpolderingen met ais gevolg 
een drastische vermindering van de sedi
mentatie gebieden. Maak een luwe plek in 
de rivier, een toeleidingsgeul of een leidam, 
en binnen de kortste keren is het tot de nok 
gevuld met slib. Het slib kan niet meer 
bezinken en waar het bezinkt wordt het 
direct in de rivier terug geploegd. Bij elke 
getijslag komt het tot opwerveling, terwijl 
het maar mondjesmaat naar zee ontsnapt. 
Lozingen, de toegenomen dynamiek door 
verdiepen en onderhoudsbaggerwerk doen 
er een schepje bovenop.
Dat de troebeling ooit aanzienlijk gunstiger 
is geweest kan worden afgeleid uit het voor
komen van oogjagers ais schar, geep en 
forelachtigen in de stroom. Ook de aan
wezigheid vroeger van zandstranden langs 
de rivier duidt hierop. De primaire produk
tie, die thans wordt beperkt door zuurstof
gebrek en een gebrekkig doorzicht, kan een 
factor 2 á 3 toenemen. Het estuariene ’’oer
woud” functioneert bepaalt niet optimaal. 
Uitbreiding van sedimentatie of overstro- 
mingszones is hier de oplossingsrichting. 
Zowel binnen ais buiten het riviersysteem 
üjken hiervoor mogelijkheden aanwezig, 
die voor een deel relatief eenvoudig kunnen 
worden gerealiseerd. Bedacht moet wor
den dat in de afgelopen 50 jaar, zowel langs 
de Westerschelde ais langs de Schelde het 
oppervlak overstromingsgebied, door 
bedijkingen en kanalisatie, nog eens met '/3 
is teruggelopen, terwijl de resterende 
schorren tjokvol zijn opgeslibd. Een goed 
voorbeeld van wat zou kunnen wordt 
gevormd door de Durme. De overstro- 
mingszones van rond 1900 zijn nu nog gro
tendeels aanwezig, hoewel overstroming 
van de valei thans niet wordt toegestaan in 
verband met de vervuilde sedimentatie. 
Uitbreiding van het schorgebied is, net ais 
voor de rest van de Schelde, ook hier rela

tief eenvoudig te realiseren. Langs de Wes- 
terschelde kan worden gedacht aan het her
stellen van de zoutwater invloed in afge
damde kreken en armen, zoals de 
Braakman. In al deze gebieden wordt dan 
de in potentie aanwezige formidabele pri
maire produktie benut, hetgeen resulteerd 
in hoog produktieve stroomgeleidende 
wetlands, of in geval van de riviervalei, in 
produktieve landbouwgrond.

Synthese economie en ecologie
Maakte men zich in Nederland in de zeven
tiger jaren zorgen over de gevolgen van de 
groeieconomie voor het milieu. In de tachti
ger jaren wordt het steeds duidelijker dat 
we ons zorgen moeten maken over de 
gevolgen van milieuaantasting voor de eco
nomie. Denk bijvoorbeeld aan de bagger- 
problematiek van de grote zeehavens of de 
visserij in de Noordzee. En wie draait er op 
voor de kosten wanneer in de toekomst 
blijkt dat het gratis slibbergingsdepot, het 
Land van Saeftinge, moet worden ge
saneerd?
Welnu, alleen een gecombineerde inspan
ning op de drie genoemde terreinen biedt 
perspectief voor een duurzame ontwikke
ling. Het stroomgebied kan drinkwater en 
visprodukten leveren, de ruimte voor haven 
en industrie wordt optimaal gebruikt, de 
enorme natuurpotenties worden benut, 
binnen het stroomgebied kan worden gere- 
creëerd, de veiligheid tegen hoog water is 
gewaarborgd mede door herstel van de sta
biliserende eigenschappen van de komber- 
ging en de grootste bedreiging voor de 
scheepvaart — de vervuiling van de bagger 
— is opgeheven.
Het herstelplan kan alleen dan slagen 
indien de oeverstaten samenwerken binnen 
een gemeenschappelijk doei. Samenwer
ken binnen een gedeeld stroomgebied bete
kent dan het delen van bevoegdheden. De 
collectieve voorziening, het stroomgebied 
van de Schelde heeft een grote toekomst, ais 
wereldvoorbeeld.
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en stabiliserende eigenschappen van de 
rivier. Belangrijk is hier de afbraak van 
organisch materiaal ais bouwstof voor de 
primaire produktie en de geleidelijke aan
slibbing en de voortdurende vemieuwings 
cyclus van de sedimentatie gebieden. Maar 
ook de komberging en het watervasthou- 
dend vermogen van de bodem ais stabili
serende factor bij stormvloed of een afvoer- 
golf behoort tot de regulatiefunktie van het 
gebied.
De informatiefu n c/te o in s 1 ui t de rivier of het 
stroomgebied ais reservoir van genetische 
informatie en natuurwaarden en de rivier 
ais bron van inspiratie, educatie en recrea
tie. Een belangrijke informatiewaarde ont
leent de rivier aan het typische gradiënt 
aspect van de Schelde, van zout naar zoet, 
van zand naar slib en van diep water naar 
schor, in principe een eeuwigdurende 
cyclus van vernieuwing. Het riviersysteem 
vormt dé ecologische hoofdinfrastructuur 
in het gehele stroomgebied.
De gegeven milieufuncties kunnen in een 
ruimtelijk stelsel vereenvoudigd worden 
weergegeven. Elke functie heeft vanzelf
sprekend invloed op de andere. Een groot 
beslag op de regulatiefunctie, bijvoorbeeld 
ongezuiverde lozingen, verminderen de 
mogelijkheden voor de produktie functie, 
bijvoorbeeld de visvangst of een te groot 
beslag op de draagfunctie door het inpolde
ren of opspuiten van de overstromings- 
zones verminderd de stabiliserende eigen
schappen van de kombergingsgebieden en

overstromingen zijn het gevolg. Elke func
tie heeft dus een gebruiksbegrenzing. De 
begrenzingen van functies vormen eenvlak, 
waarbinnen per definitie de milieu gebruiks
ruimte ligt en waarbinnen duurzaamheid 
gewaarborgd is.
Wanneer de maatschappij zich buiten deze 
grens begeeft dan wordt het systeem in snel 
tempo gesloopt, nemen de gebruiksmo
gelijkheden snel af en wordt de informatie
waarde tot nihil gereduceerd.
Het Nederlandse milieubeleid is in dit stel
sel terug te vinden. Voor de draagfunctie de 
vierde nota ruimtelijke ordening, voor de 
produktiefunctie het nationaal milieu 
beleidsplan, voor de regulatiefunctie de 
derde nota waterhuishouding en tot slot 
voor de informatiefunctie het natuurbe
leidsplan.

Schelde wereldvoorbeeld
Uit het voorafgaande kan worden afgeleid 
dat het milieu van de vlaklandregenrivier 
de Schelde per definitie zwaar onder druk 
staat. De milieu gebruiksruimte lijkt op een 
aantal punten zodanig overschreden, dat 
herstel moeilijk zal zijn.
Deze positie kan ook worden omgedraaid. 
Wanneer voor één van de meest geëxploi
teerde riviersysteem ter wereld tot duur
zaam gebruik kan worden gekomen en 
waarden kunnen worden hersteld, dan kan 
dit voor elk riviersysteem waar ook ter 
wereld lukken. De Schelde ais wereld voor
beeld dus. Een dergelijke benadering is

aantrekkelijk, omdat de technische en 
bestuurlijke opgaaf, ais zij lukt, een uitstra
lend effect zal hebben en bepaald van eco
nomisch belang zal blijken. De Schelde niet 
langer ais ”het vuile kindje van Europa”, 
hoewel het de hoofdstad van Europa nog 
steeds dun door de broek loopt, maar een 
rivier waar economie en ecologie in even
wicht zijn.
Drie hoofdpunten wil ik in dit beperkte 
bestek eruit lichten. Hoofdpunten, die spe
cifiek nadere aandacht verdienen. Ze pas
sen alle drie langs de assen van de gegeven 
milieugebruiksruimte en kunnen de basis 
vormen voor een brede aanpak. Het betreft 
het volledig opsouperen van het zelfreini
gend vermogen, de verspreiding van milieu- 
vreemde toxische stoffen en de sterk toe
genomen kanalisatie van het riviersysteem. 
Voor deze drie hoofdpunten geldt dat de 
grenzen van de milieugebruiksruimte zijn 
overschreden. Herstel zal zich dan ook 
vooral op deze punten moeten richten.

Zuurstof terug !
Vermindering van de overexploitatie van 
het zelfreinigend vermogen vergt een aan
zienlijke reductie van de lozingen van or
ganisch materiaal of zuurstofbindende 
stoffen. Dit probleem vergt een forse 
uitbreiding van de zuiveringscapaciteit 
maar is te overzien en gemakkelijk binnen 
één generatie op te lossen. Een goede 
inpassing van de restlozing, zodanig dat 
ook de onderdelen van het systeem, beken 
en zijrivieren, levensvatbaar worden vergt 
dat de lozing daar wordt ingepast waar het 
zelfreinigend vermogen toereikend is. 
Bedenk eens de voorbeeld werking die kan 
uitgaan, wanneer het zuiveringsstation 
voor de 20e eeuw nu wordt gerealiseerd 
voor de hoofdstad van Europa.
In Nederland is de afgelopen reeks van 
jaren circa 15 miljard gulden geinvesteerd 
in waterzuiverings-infrastructuur. De ko
mende jaren zal geleidelijk de derde traps 
zuivering worden ingevoerd waarvan de 
kosten zullen oplopen naar circa 1 miljard 
per jaar. Het Milieu Beleidsplan voor 
Vlaanderen belooft een investering van 
circa 3 miljard voor de komende 5 jaar, een 
stap in de goede richting.

Toxische stoffen eruit !
Een zuurstofrijk milieu heeft evenwel min
der bufferende eigenschappen voor toxi
sche stoffen. Het terugdringen of volledig 
uitbannen van milieuvreemde toxische 
stoffen is dan ook een urgente maar ook de 
moeilijkste opgaaf, die geen uitstel gedoogt.Herstel van het geheel vraagt om  respect voor het regulerend en stabiliserend vermogen van de delen
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