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‘Getij in Grevelingen goed voor zuidwestelijke delta’

Handreiking voor mediation gewenst

Door het stapsgewijs terugbrengen van een beperkt getij in het Grevelingenmeer 
en het Volkerak zullen de waterkwaliteit en de natuurwaarden in die gebieden 
toenemen. Ook het toerisme en daarmee de (lokale) economie krijgen een 
impuls. Om het getij terug te brengen zal stapsgewijs een aantal maatregelen 
moeten worden genomen, zoals het aanpassen van de Brouwersdam met twee 
doorlaatsluizen en een getijdecentrale en aanpassing van de Grevelingen door 
aanleg van een doorlaat. Dat is in het kort het idee van de winnaars eind vorig 
jaar van de Delta Water Award: BAM Infraconsults, Deltares en LOLA Landscape 
Architects. Met hun plan ‘Grevelingen: van meer naar delta’ wonnen zij niet 
alleen 10.000 euro en een studiereis naar de Yangtze-delta in China, maar ook 
intensieve begeleiding om deze plannen daadwerkelijk te verwezenlijken.

de delta water award is een 
initiatief van het Kennisnetwerk 
delta water en bedoeld als 

stimulans om ideeën te ontwikkelen om 
de zuidwestelijke delta te ontwikkelen. de 
problemen in dat gebied mogen als bekend 
worden verondersteld: door het aanleggen 
van de deltawerken is de ecologische 
kwaliteit in onder meer het grevelingen- en 
het volkerak-zoommeer sterk achteruit-
gegaan. daarnaast verslechtert de regionale 
economie door de stagnatie van de bevol-
kingsgroei en het toerisme. Met het uitroepen 
van deze prijsvraag hoopten de organisatoren 
met name jong watertalent te prikkelen om 
zich bezig te houden met deze problemen. 

‘grevelingen: van Meer naar delta’ wil de 
zuidwestelijke delta een impuls geven op 
zowel economisch als ecologisch vlak door 
de dynamiek terug te brengen in de delta en 
door land en water te verbinden. in dit plan is 
gekozen voor een integrale aanpak. het plan 
is uitgewerkt voor twee specifieke gebieden: 
het grevelingenmeer en het volkerak. in 
de toekomst kan de delta groter worden 
gemaakt door een verbinding te maken met 
de oosterschelde. een belangrijk onderdeel 

van het plan vormt het toelaten van een 
beperkt getij in deze gebieden ter verbetering 
van de waterkwaliteit en natuurwaarden. 

om een beperkt getij in het gebied te 
realiseren, is een aantal maatregelen nodig 
die stapsgewijs moeten worden gerealiseerd. 

Zo’n 60 vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties, overheid 
en marktpartijen en mediators bogen zich afgelopen november over de 
toepasbaarheid van mediation bij gebiedsgerichte processen. Aanleiding voor 
de bijeenkomst vormde het tienjarig bestaan van de Stichting Mediation in 
Milieu en Ruimtelijke Ordening. De vergadering leidde tot een pleidooi voor 
een moderne handreiking over mediation.

Mediation oftewel professionele 
bemiddeling wordt vaak vooral 
gezien als een instrument dat 

kan worden ingezet bij het oplossen van 
actuele conflicten. dat juist met preventieve 
bemiddeling veel winst valt te behalen 
voor alle betrokken partijen, illustreert de 
praktijk van de gebiedsontwikkeling. natura 
2000-gebieden en de beheerplannen die 
hiervoor op stapel staan, zijn bij uitstek een 
terrein waar preventieve bemiddeling een 
mogelijk middel is om duurzame, breed 
gedragen oplossingen te bewerkstelligen.

volgens milieumanager bas van de griendt 
van bouwfonds ontwikkeling, één van de 
inleiders op de studiemiddag, biedt het zo 
vroeg mogelijk om de tafel zitten met de 
belanghebbenden grote voordelen. “van 

duurzame gebiedsontwikkeling is sprake als 
niet alleen de ruimtelijke en milieukwaliteit 
op orde zijn, maar vooral ook de proces-
kwaliteit. aan dat laatste kan mediation het 
nodige bijdragen, waarbij ik liever heb dat 
het vooraf georganiseerd wordt dan dat we 
het achteraf moeten repareren.” 
aanwezige mediators wezen erop dat 
grote dossiers, zoals de aanleg van de 
Tweede Maasvlakte en de uitdieping van de 
westerschelde, laten zien dat voortdurend 
investeren in overleg en draagvlak 
vruchten afwerpt. draagvlak is belangrijker 
dan overleg, omdat te veel overleg ook 
tot frustratie kan leiden. een dergelijke 
aanpak stelt hoge eisen aan de betrokken 
bestuurders.
Mediators vervullen volgens bas van de 
griendt een belangrijke rol als bruggen-

bouwers tussen het denken in mogelijk-
heden bij gebiedsontwikkeling en die van 
het beleven van bedreigingen bij natuurbe-
scherming. 

vanuit verschillende kanten werd opgemerkt 
dat politici meer respect mogen hebben 
voor gezamenlijk gedragen oplossingen. 
Kritische succesfactoren, zo leert een aantal 
ervaringen, zijn duidelijkheid over het 
doel, met inbegrip van het vooraf helder 
vastleggen van de kaders (wat gaat er 
gebeuren met de resultaten van het overleg), 
het tijdstip waarop partijen aan tafel gaan 
zitten (hoe eerder hoe beter), houding en 
gedrag, een zekere moed van bestuurders, 
openheid (geen schimmige ‘een-tweetjes’) 
en het primair denken in belangen in plaats 
van het hardnekkige op voorhand denken in 
oplossingen.

het algemene gevoel bij betrokkenen is 
steeds meer dat ‘juridisch en ruimtelijk 
figuurzagen’ niet leidt tot het gewenste 
doel, zeker ook niet tot een goede kwaliteit 
van natuur en milieu. over de oplossing 

De prijswinnaars van de Delta Water Award.
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de brouwersdam moet aangepast worden 
met twee doorlaatsluizen en een getijde-
centrale, de grevelingen moet een doorlaat 
krijgen en de randen van grevelingen en 
volkerak moeten worden aangepast.
het plan sluit op meerdere punten aan 
op het advies van de deltacommissie. het 
gekozen tijdpad loopt parallel aan de eerste 
fase van het nieuwe deltaprogramma 
(2010-2040), wat de juridische en financiële 
haalbaarheid sterk vergroot. 
een integraal plan voor de herinrichting van 
een gehele regio vereist een breed draagvlak. 
daarom is een korte vragenlijst verstuurd 
naar 50 belanghebbenden, variërend van 
beleidsmakers tot natuurorganisaties en van 
horeca-exploitanten tot vissers en bewoners. 
de resultaten zijn in het uiteindelijke plan 
verwerkt.
volgens de jury verbonden de prijswinnaars 
op slimme wijze ecologische en economische 
belangen, en door de brede visie worden 
bestaande ideeën geïntegreerd en versterkt. 

de tweede prijs was voor het plan ‘van zoute 
vijand naar zilte vriend’ van cso advies en 
h+n+s landschapsarchitecten, waarin het 
begrip ‘oppolderen’ werd geïntroduceerd: 
het land op natuurlijke wijze verhogen door 
water binnen te laten en zo te zorgen voor 
natuurlijke opslibbing. 
de derde prijs ging naar het plan Tidal 
economy, waarbij de leefomgeving en de 
economie profiteren van het getij door 
bijvoorbeeld een getijdenterrasdijk die 
verschillende functie combineert. dit plan 
werd ingediend door arcadis, TU delft en de 
radboud Universiteit nijmegen.

Voor meer informatie: 
www.deltawateraward.com. 

hiervoor verschillen de meningen. de één 
legt de nadruk in het los(ser) laten van de 
milieunormen en het beperken van het 
beroepsrecht. anderen menen juist dat 
milieu en natuur eerder en centraler in het 
proces thuis horen. dat zou juridisering 
tegen kunnen gaan die nu voortkomt uit een 
praktijk die bepaald wordt door voor milieu 
en natuur nog net aanvaardbare minimum-
kwaliteiten*.

Ordening ondergrond
dijkgraaf Lambert verheijen van waterschap 
aa en Maas plaatste het grondwaterbeheer 
tegen de achtergrond van toenemende 
drukte in de ondergrond. behalve voor de 
ondergrondse netwerken voor gas, water, 
elektriciteit en telefoon is de ondergrond 
tegenwoordig meer en meer nodig voor 
uiteenlopende zaken als gescheiden 
rioleringstelsels, ondergronds transport via 
metro en tunnels, parkeergelegenheid en 
bekabeling voor moderne communicatie 
en icT. daarnaast vindt een versnelling 
plaats van het gebruik van de ondergrond 
door de vraag naar verwarming en koeling 

met gebruikmaking van de bufferende 
eigenschappen van grondlagen. ruimtelijke 
ordening van de ondergrond wordt hiermee 
een harde noodzaak.

in het proces naar verbeterde ordening van 
de ondergrond ziet verheijen een rol voor 
deskundige bemiddelaars, die economische 
en maatschappelijke waarden kunnen 
inbrengen in het onderhandelingsproces. 
daarbij kunnen zij niet alleen inzicht bieden 
in processen en structuren voor bestuurlijke/
politieke afwegingen, maar ook leiderschap 
tonen bij complexe processen.

het belang van de inzet van professionele 
bemiddeling werd tijdens het symposium 
onderstreept met praktijkvoorbeelden, 
zoals het gebruik van grondwater onder 
apeldoorn en natuurontwikkeling met 
consequenties voor grondwaterstanden in 
naburige landbouwgebieden. de meningen 
liepen uiteen of hiervoor bij voorkeur een 
beroep moet worden gedaan op professi-
onele, onafhankelijke mediators of op ervaren 
bestuurders met bemiddelingsvaardigheden.

Lessen voor de toekomst
bestuurders dienen vooral na te denken 
over de meerwaarde van bemiddeling in 
het voortraject van projecten. voor alle bij 
een gebiedsontwikkeling betrokken partijen 
geldt dat zij actief dienen mee te werken aan 
de-juridificatie. 
de stichting Mediation in Milieu en 
ruimtelijke ordening en andere betrokken 
organisaties kregen als opdracht mee 
zich in te zetten voor verheldering van 
het onderscheid tussen instrumenten als 
mediation en procesmanagement. een 
tweede opdracht was het verzamelen, 
onderzoeken en ordenen van ervaringen 
met professionele bemiddeling in milieu en 
ruimtelijke ordening. deze laatste exercitie 
moet uitmonden in een handreiking voor 
publieke organisaties.

Ellen Ninaber en Ebel Smidt
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* zoals verwoord in de volkskrant van 18 juli 2008 door 

Mirjam broekmeyer et al.: ‘omzeil de vergunning; 

durf te investeren in natuur!’.

TU Delft ontwikkelt  
energie-efficiënte MBR
Membraanbioreactortechnologie voor afvalwaterbehandeling heeft na 
de pionierfase (2000-2005) de afgelopen vijf jaar een grote ontwikkeling 
doorgemaakt op het gebied van onderzoek en praktijktoepassing. Het aantal 
MBR’s dat communaal en industrieel afvalwater behandelt, groeit nationaal 
en internationaal nog steeds. De inzichten in ontwerp en bedrijfsvoering van 
MBR-installaties ontwikkelen zich gestaag. Onderzoek en innovatieambitie zijn 
daarbij leidend. In Nederland en de Europese Unie zijn veel onderzoeksinspan-
ningen geleverd, waarvan de vruchten de afgelopen jaren zijn geplukt.

de Technische Universiteit delft 
vervult nationaal en internationaal 
een sleutelrol met de onderzoeks-

projecten Mbr2, eUroMbra en Mbr-Train. 
binnen deze projecten is onderzoek verricht 
naar met name de efficiëntere bedrijfsvoering 
van Mbr-technologie. filtreerbaarheid 
van slib, voorkomen en beheersen van 
membraanvervuiling en optimalisatie van 
membraanreiniging zijn daarbij leidende 
onderwerpen.

een knelpunt in de toepassing van 
Mbr-technologie is echter nog steeds het 
hogere energieverbruik ten opzichte van 
conventionele zuiveringssystemen. dit leidt 
ertoe dat Mbr-technologie bij systeem-
keuzevergelijkingen vaak negatief wordt 
beoordeeld in vergelijking met andere 
actief-slibsystemen, zeker in het licht van 
de Meerjarenafspraken energie-efficiency 
(Mja3) en energiefabriekconcepten. om 
Mbr-technologie breder toepasbaar te 
maken, is een aanzienlijke reductie in 
energieverbruik noodzakelijk, waarmee 
tegelijkertijd ook de kooldioxide-emissie van 
een Mbr  afneemt. in het vervolg van het 
project Mbr2 verricht de sectie gezondheids-
techniek van de TU delft de komende jaren 

dan ook onderzoek naar energiezuinige en 
co2-arme Mbr-systemen.

Onderzoek MBR2+
dit onderzoek (Mbr2+) wordt gefinancierd 
door evides industriewater, waterschap 
hollandse delta en witteveen+bos en heeft 
als doel energiebesparende maatregelen 
in ontwerp en bedrijfsvoering van 
Mbr-installaties te identificeren en verder te 
ontwikkelen. hierdoor wordt het mogelijk 
Mbr-installaties beter te laten concurreren 
met conventionele zuiveringsinstallaties als 
het gaat om energieverbruik, de uitstoot van 
kooldioxide, de uitstoot van broeikasgassen 
én duurzaamheid. gedurende twee jaar 
wordt onderzoek verricht aan flat-sheet- en
hollow-fibre-membraanconfiguraties op 
praktijkschaal bij zoveel mogelijk installaties, 
in combinatie met bureaustudiewerk, proef-
fabrieksopstellingen en laboratoriumtesten. 
centraal staan een energiemodel Mbr, dat 
wordt ontwikkeld in samenwerking met 
cranfield University (verenigd Koninkrijk), en 
de Delft Filtration Characterisation method.

Voor meer informatie: Jules van Lier:  
j.b.vanlier@tudelft.nl of Arjen van Nieuwenhuijzen: 
a.vnieuwenhuijzen@witteveenbos.nl.


