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DE VERDELING VAN HET MAASDEBIET 

VAN STRUIKELBLOK NAAR PRAGMATISME

ir. G. MERCKX  
Directeur-Generaal 
Antwerpse Waterwerken N. V.

In the global framework o f the Water Treaties , the problem o f the 
river Meuse was one o f the first threatening handicaps. For the 
50 m3/s  guarantee at Liège indeed the construction o f big storage 
reservoirs in the southern region was necessary.

In a totally new approach, an equal (50/50) repartition scheme 
between The Netherlands and Flanders was established and  
agreed by both the parties involved.

HET GROTE STRUIKELBLOK

Eén van de g ro te  redenen, waarom  de 
vroegere “W aterverdragen” destijds nooit 
geratificeerd konden worden, was terug te 
vinden in het fe it dat geen oplossing kon 
gevonden worden voo r de regeling van het 
Maasdebiet.

Inderdaad werd ervan uitgegaan dat steeds 
een deb ie t van 50 m 3/s te Luik m oest g e 
w aarborgd w orden. Om dit te kunnen rea li

seren, waren b ijkom ende stuwm eren 
s troom opw aarts  van Luik onm isbaar.
Dit hield in dat vanu it het zu ide lijke  lands
gedeelte - naast de verw achte  zulveringsln- 
spanningen m et betrekking to t de w a te r
kw alite it - ook nog grote in frastructuurw er
ken werden verw acht (met alle gevolgen 
vandien m et betrekking to t het verdw ijnen 
van woongebieden e.d.).
V anu it dit w aarnem ingspunt zouden aldus 
voor de Maas vrijw el a lle inspanningen (zo
wel op kwalite its- ais op kwantite itsgebied)

vanu it het Z u iden  m oeten gebeuren. Dit 
dan om de deb lokkering van de Schelde- 
prob lem atiek (w aarvoor alle voorde len dan 
zogezegd aan het Noorden zouden toeko
men) to t stand te  kunnen brengen.
De gesch ieden is  leert ons dat, nadat de 
Sche lde- en M aasprob lem atiek waren los
gekoppeld, andere  hindern issen kwamen 
opduiken, die de totstandkom ing van de 
V erdragen s teeds m aar opn ieuw  zouden 
a frem m en.

DE NIEUWE AANPAK

Toen de onderhandelingen tussen N eder
land en België een zestal ja ren geleden op
n ieuw  werden opgenom en - onder de lei
d ing van de legatie le iders B iesheuvel en 
Poppe - kwam  het er dan ook op aan het 
a llereerste g ro te  stru ike lb lok (de noodzaak 
van b ijkom ende stuwm eren in het Zuiden) 
weg te ruimen.

Het mag gezegd dat Antwerpse W aterw er
ken - in nauw e sam enw erking m et de 
D ienst voor de Scheepvaart - h ierbij een 
prim ordia le rol hee ft kunnen spelen. Vanuit 
haar p ragm atische ervaring kon deze 
drinkw aterm aatschappij, die vo lled ig op 
M aasw ater (via  A lbert- en Netekanaal) is 
aangewezen, inderdaad verdee lschem a’s 
uitwerken, die voo r Iedereen aanvaardbaar 
waren, zonder dat m oest gezorgd worden 
voo r nieuwe stuw m eren.

DE BILLIJKE VERDELING

Er werd u itgegaan van de ste lling dat het 
b illijk  zou zijn  het in Luik beschikbareHet stuwmeer “L'Eau d'Heure”
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HetAWW-Produktiecentrum Oelegem

M aasw ater ge lijkm atig  te verdelen over 
Nederland en V laanderen. De Maas is een 
echte regenriv ier, waarvan het w in terdeb ie t 
ver boven de 1.000 m3/s kan uitstijgen 
(denk aan de recente overstrom ingen), te r
w ijl het zom erdeb ie t kan terugkrim pen tot 
20 m3/s  of lager. Het jaargem iddelde 
schom m elt rond de 300 m3/s.

De verde ling  heeft derhalve priorita ir be 
trekking op de lage debieten, a lhoewel 
thans stem m en opgaan om ook voor de ho
ge deb ie ten to t internationaal overleg te 
kunnen komen.

DE IN S C H A TT IN G  VAN DE P R IO R ITA IR E 
BEH O EFTEN

Om te kunnen beoordelen in hoeverre, bij 
een 50 /50-verde ling  van het M aasdebiet, 
zowel N ederland ais 'viaanderen nog zijn 
priorita ire  behoeften zou kunnen dekken, 
d iende derha lve  een gebru iksschem a van 
dit M aasw ater te  worden sam engeste ld, dat 
ook rekening houdt met de te verw achten 
toekom stige evo lu ties.

Voor V laanderen  kunnen de behoeften ais 
volgt worden sam engevat :

- de drinkw atervoorz ien ing  vanuit het 
A lbertkanaal (via AW W );

- de scheepvaartbehoeften  op het A lbe rt
kanaal (m et behoud van een m inim um  
vaardiepte);

- de industrië le  afnam e langs het A lbe rtka 
naal;

- de Irrigatie van  landbouwgronden.

Tevens d iende rekening te worden gehou
den m et vo lgende  beperkingen :

- de noodzaak om op de laatste slu izen 
van het A lbertkanaa l (W ijnegem ) nog m i

nim um  3 m3/s  af te voeren naar de ha 
ven toe, en d it teneinde de zoutw aterin - 
vloed vanuit het Schelde- en havenge
bied a ldaar te blokkeren, zodat de inna
me voor drlnkw aterp roduktle  te Oele- 
gem -R anst h iervan niet zou te lijden heb
ben;

- de noodzaak om  een m in im ale  doors tro 
m ing in de kanalen te verw ezenlijken, 
teneinde een snelle  degradatie  van te 
s te rk stagnerend w ater (bij hoge tem pe
raturen) te voorkom en;

- het praktische schutw aterverlies op de 
laatste sluizen van de a fw aterende kana
len;

- de natuurlijke verdam ping van het w ater 
in de kanalen.

Droogte op de Maas

Tenslo tte  kon  m et vo lgende besparingsm o-
ge lijkheden w orden  rekening gehouden :

- de te rugpom ping van het schutwater op 
de laatste slu izen van het Albertkanaal (te 
W ijnegem ), evenwel met behoud van het 
vere iste  antiverz iltlngsdebie t van 3 m3/s;

- de beperk ing (en eventueel verbod) van 
gebru ik  va n  kanaalw ater voor bevloeiin- 
gen van landbouw gronden e.d. (irrigatie);

- de beperk ing van het scheepvaartgebru lk 
(schu tw ater) door reductie van de ver- 
sassingsfrequentle . Dit houdt in dat sche
pen m eer “ in groep” worden versast 
(“konvoo ivaren ” genoem d);

- de inschake ling van de AW W -spaarre- 
serves (S paarbekken Broechem , Spaar
bekken Eekhoven en andere kleinere 
A W W -bekkens).

DE G E B R U IK S S C E N A R IO ’S

Met al deze randvoorw aarden en beperkin
gen konden gebru lksscenario ’s worden o p 
gesteld bij een M aasdebiet van 60 tot 
20 m 3/s.

Er w erd tevens rekening gehouden met het 
s tatistische gegeven dat, tijdens de extre 
me zom erperiode  1976, gedurende circa 
20 dagen een debiet van ongeveer 20 m3/s 
werd genoteerd . A ldus werd ais praktisch 
m in lm um debie t 20 m3/s  genom en en werd 
gerekend m et de hypothese van een te r
mijn van 3 w eken voor dit m inlm um debiet.

Deze eva lua tie  liet toe vast te stellen dat 
V laanderen, m et het saldo van 10 m3/s (d.i. 
de helft van het m ln im um debiet), nog net In 
s taat is - oo k  naar de toekom st toe - aan 
zijn p riorita ire  behoeften te voldoen. W el 
d ienen in deze  om standigheden de bespa- 
rlngsscenario ’s m axim aal te  worden u itge
put, w at inhoudt :
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Luik, het vertrek van het Albertkanaal op de 
Maas te Luik.

-  konvooivaren;

- verbod op irrigatie ;

- beperking van  industrië le  afnam e;

- te rugpom ping  (door AW W ) op het slu i- 
zencom plex van W ijnegem ;

- inschakeling van de AW W -waterreserves.

De behoeften in Nederland zijn verschillend 
georiënteerd ten opzichte van deze in 
V laanderen.
De drinkw aterbehoeften  komen daar inder
daad niet op de a llereerste plaats, omdat 
de spaarbekkens van de Brabantse Bies- 
bosch voo r een m aandenlange reserve 
kunnen zorgen.

In Nederland w egen daarentegen de land
en tu inbouw behoeften  dan w eer zwaarder 
door.

Hoe dan ook, ook boven de landsgrens zou 
men zich kunnen terugvinden in deze 
50/50-benadering.

HET PROBLEEM VAN DE GRENSMAAS

Blijft ech ter het probleem  van de G rens
maas, w aa rvoo r - vooral vanu it het Noor
den - een m in im um debie t van 10 m3/s ge
vraagd w ordt om  uitdroging te voorkom en.

Aangezien dit w a te r integraal naar N eder
land gaat, d ien t het - vo lgens V laanderen - 
deel uit te m aken van het Nederlandse ge 
deelte (50 %  van het to ta le debiet). Dit was 
echter oo rsp ronke lijk  niet de m ening van 
onze noorderburen, die ervan u itg ingen dat 
dit G rensm aasgedeelte  apart d iende te 
worden gehouden. V laanderen vond dit 
dan w eer n iet billijk, om dat de uite indelijke 
verdeling N ederland-V laanderen dan geen 
50/50 m eer zou bedragen.

HET VERDRAG VOOR DE REGELING 
VAN HET MAASDEBIET

O orspronkelijk  d ienden bij de kwestie van 
de deb ie tverde ling alle partners te worden 
betrokken (ook het W aalse G ew est dus).

Het A WW-Spaarbekken Eekhoven 
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De regionalisering van België, die tot de
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De vroegere AWW-noodinstallatie te WijnegemSchepen in versassing

De nieuwe A WW-pomp voor Wijnegem

doorbraak van de W aterverdragen zou lei
den, gaf hier de  m ogelijkheid dat dit deb ie t- 
verdrag rechtstreeks kon afgesloten w orden 
tussen N ederland en het V laam se Gewest. 
In het verdrag w ordt een scenario voorz ien 
in drie  trappen :

- bij 60 m 3/s treed t de alarm fase in w e r
king. De partijen  nemen a lsdan m aa tre 
gelen voor ge lijk lopende besparingen;

- bij 30 m3/s start de crisisfase. Inder
daad zal bij dit debiet zowel V laanderen 
ais N ederland zijn abso luut-m in im ale  be 
hoefte nog kunnen afnem en (m its het ne 
men van verdergaande, gelijkopgaande 
besparingen), terw ijl nog vo ldoende de 
b iet te r besch ikk ing  van de G rensm aas 
kan gesteld w orden;

- bij verdere da ling  van het debiet zal - in
dien zich een  noodsituatie  zou voo r
doen - in een  speciaal hiertoe op te rich 
ten w erkgroep  bepaald worden hoe het 
besch ikbare  debiet effectief kan worden

verdeeld, w aarb ij zoveel m ogelijk  alle pri
orita ire  behoeften zullen worden gedekt.

A ldus werd aan het probleem  van de 
G rensm aas een pragm atische oplossing 
gegeven.

In de w erkgroep zullen ook alle besparings- 
scenario ’s concree t worden afgesproken.

U ite indelijk  zal deze groep slechts de “offi- 
c ia liserlng” betekenen van het reeds ja ren 
lange in terco lleg ia le  overleg, dat e lke zo 
m er opnieuw  aan de basis ligt van de e ffec
tieve dagelijkse afspraken bij lage debieten, 
en waarbij langs V laam se zijde de D ienst 
voo r de Scheepvaart en Antw erpse W ate r
werken een prim ord ia le rol spelen.

DE TERUGPOMPING TE WIJNEGEM

Essentieel onderdeel van de besparlngs-

scenario ’s Is de terugpom plng van schut
w ater te  W ijnegem .

V óór het n ieuw e duw vaartcom plex aldaar 
was afgew erkt, m oest AW W  zich behelpen 
met een noodinsta lla tie  (op dieselgroep), 
w aarm ee m eerdere  zom ers kanaalwater 
werd teruggepom pt.

M et de ind ienstnem ing van het n ieuwe 
com plex hee ft AW W  effic iënt gebru ik kun
nen m aken van  de beschikbare in frastruc
tuur. Inderdaad werd in de sluis een w ater
turb ine (m et generator) gebouwd, die bij 
norm ale debieten het overto llige “tapwater" 
kan verw erken om aldus het com plex van 
e lektrische stroom  te voorzien.

Ingeval van droogte w ordt de turb ine ge 
w isseld met een e lektrische pomp, die op 
dezelfde zitting past en die het w ater in om 
gekeerde richting terugpom pt. Deze pomp 
werd door A W W  aangekocht en kan een 
debiet leveren van 3,5 m3/s. Bij deze terug- 
pom ping d ien t erover gew aakt dat de on- 
derw aterstrom ing, die h ierm ede gepaard 
gaat, geen h inder vorm t voor de schepen 
ter plaatse.

DE TOEKOMST

De uitw erking van deze oplossing voor wat 
eens hét onoverkom elijke  stru ike lb lok van 
de W aterverdragen betekende, is een mooi 
voorbeeld voo r het zakelijke pragm atism e 
van de V laam se partners.

A ldus zal op een form ele  w ijze de reeds ja 
renlange trad itie  van goed nabuurschap 
worden bekrachtigd.

Het toont ook aan dat goede oplossingen 
niet noodzake lijkerw ijze  dure oplossingen 
m oeten zijn.

ir. G. MERCKX  
Antwerpse Waterwerken n. v. 
Mechelsesteenweg 64 
2018 Antwerpen
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