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1 Inleiding 
1.1 Kader en doel van deze verkenning 

Deze rapportage verkent de zinvolheid van samenwerking tussen Rusland en 
Nederland op het gebied van veiligheid tegen overstromingen rondom de 
Kaspische zee / Noordzee. Daarbij ligt voor Nederland de nadruk op de 
toepasbaarheid van de kennis die van de processen (maatschappelijk, 
institutioneel, economisch, morfologisch) in het Kaspische Zee gebied kan 
worden verkregen.  
Vraag is in welke mate Nederland en Rusland op dit gebied van elkaar kunnen 
leren. Kan je anticiperen op het leven nabij een dynamische kustlijn? En wat zijn 
economische, ecologische en maatschappelijke gevolgen als je dat niet doet? 
Hoe ga je om met risico’s? 
 
1.2 Aanpak / bladwijzer 

Het rapport begint in hoofdstuk 2 met een korte beschrijving van de Kaspische 
Zee, op grond van literatuur en internet. Bedoeling hiervan is  meer inzicht te 
krijgen in probleemvelden (relevant voor veiligheid tegen overstromen) die daar 
spelen.  
 
Hoofdstuk 3 geeft de rode lijn aan uit een aantal interviews die zijn gehouden, 
onder personen die betrokken zijn (geweest) bij de Kaspische zee m.b.t. 
veiligheid tegen overstromen. Met welke organisaties en personen is gewerkt 
en zijn er initiatieven of projecten, waarop we kunnen aanhaken? In deze 
interviews wordt ook gevraagd wat Nederland zou kunnen leren van de 
Kaspische Zee voor onze Nederlandse kust. De vragenlijst en de uitgewerkte 
interviews zijn te vinden in de bijlage.  
 
Hoofdstuk 4 verkent verwante Nederlandse kustproblemen en geeft inzicht in 
de vraag wat Nederland zou kunnen leren van de situatie rond de Kaspische 
Zee. Er worden aanbevelingen gedaan voor het vervolgtraject. Welke stappen 
kunnen we in 2005 ondernemen, om deze eerste verkenning verder vorm te 
geven. 
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2 Achtergrondinformatie Kaspische Zee 

 
2.1 Karakteristiek  

[bronnen: http://www.caspianenvironment.org/,  
http://www.eia.doe.gov/emeu/cabs/caspenv.html] 
http://nl.freeglossary.com/Kaspische_Zee,  
 
2.1.1  ligging 
De Kaspische Zee is een grote door land omsloten watervlakte op de grens van 
Europa en Azië en daarmee behalve een zee ook het grootste meer van de 
wereld. De oppervlakte bedraagt 371.000 km2. Het zoutgehalte van het water 
van de Kaspische zee is ongeveer 3x lager dan van oceaan water. 
De zee wordt omsloten door Rusland (inclusief de deelrepublieken Kalmiki en 
Dagestan) met een kustlengte van 1930 km, Kazachstan met een kustlengte 
van 2320 km, Turkmenistan met een kustlengte van 1200 km, Iran met een 
kustlengte van 1000 km en Azerbeidzjan met een kustlengte van 800 km. De 
voornaamste rivieren die de zee voeden zijn de Wolga, de Oeral, de Terek en 
de Koera. De Kaspische Zee ligt circa 28 meter onder Mean Sea Level en 
daarmee ligt ook een groot deel van het kustgebied, waaronder de Kaspische 
Laagte, onder dit niveau.  
 
De zee is het diepst in het zuidelijke deel; het noordelijke bekken is op de 
meeste plaatsen zeer ondiep. De beide bekkens worden gescheiden door een 
ondieper gedeelte dat de verbinding vormt tussen de schiereilanden Apsjeron 
(Azerbeidzjan) en Tsjeleken (Turkmenistan). Tot de zee behoort ook de 
nagenoeg afgesloten inham Kara Bogaz Göl in Turkmenistan, aan de oostkust 
van de Kaspische zee. Deze kan worden beschouwd als de grootste lagune in 
de wereld, en is met zandbanken afgescheiden van de zee. In 1980 werd een 
dam gebouwd, om i.v.m. sterke zeespiegeldaling te voorkomen dat water uit 
de Kaspische Zee de baai instroomde. In 1984 werd een opening gemaakt in de 
dam, om wat uitwisseling toe te laten; in 1992 werd de dam i.v.m. 
zeespiegelstijging geheel verwijderd. Deze episode laat zien hoe moeilijk het is 
om te anticiperen op zeespiegelfluctuaties en met waterbouwkundige werken 
de natuurlijke variabiliteit effectief op te vangen. 
De Wolga is verantwoordelijk voor de aanvoer van het overgrote deel van het 
water naar de Kaspische Zee, m.n. verdamping is verantwoordelijk voor de 
afvoer van water. Ten gevolge van de geringe hoeveelheid neerslag in het 
catchment area van de Wolga, en door de aanleg van stuwdammen in diens 
loop, nam de toevoer van water naar de Kaspische Zee tussen 1929 en 1977 
dusdanig af dat de zeespiegel een dramatische daling van circa drie meter 
doormaakte. Juist op het moment dat Moskou plannen klaar had om de 
Kaspische Zee te voeden door rivieren om te leggen en de schop in de grond 
ging, keerde het tij. De regenval in het stroomgebied van de Wolga nam toe; 
de zeespiegel steeg! Ook de stijging was dramatisch te noemen; niet alleen 
ging zij met gemiddeld 15 cm per jaar razendsnel, zij hield ook zo lang aan dat 
gebouwen en infrastructuur bedreigd en uiteindelijk daadwerkelijk overspoeld 
werden. Sinds 1996 schommelt de waterspiegel een beetje. 
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2.1.2 hoogteligging en klimaat 
Het gebied dat grenst aan het noordelijk deel van de Kaspische Zee (mn 
Rusland , Wolgadelta) is bijzonder vlak. In het oosten (vooral Kazachstan) ligt 
het land iets hoger, met wat lage plekken ertussen. De westelijke en zuidelijke 
oever van de Kaspische Zee is overwegend bergachtig. 
 
Het klimaat varieert van een zeer droge woestijnklimaat in het noorden en 
oosten, tot nattere, gematigde zones in het zuidwesten en zuiden. 
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2.1.3 kusteconomie 
Kaspische zee en omstreken zijn rijk aan olie- en gasvoorraden (wat de 
vaststelling van de zeegrenzen tussen de verschillende landen bemoeilijkt). 
Oliereserves voor het gehele gebied worden geschat op de hoeveelheid in de 
Verenigde Staten en Noordzee tezamen, de gasreserves zijn zelfs nog groter. 
Ook herbergt de zee een steurenpopulatie die de over de gehele wereld  
beroemde kaviaar voortbrengt. De laatste decennia slinkt de populatie echter 
waardoor de inkomsten uit kaviaarproductie aanzienlijk dalen. De voornaamste 
havenstad in het Russische gedeelte van de Kaspische zee is Astrachan1, 
gelegen in de Wolgadelta, enigszins stroomopwaarts. 
 
 
2.1.4 Sociale situatie 
De Kaspische staten erkennen de uniciteit en waarde van hun gebied. Alle 
afzonderlijke regeringen staan er achter om gezamenlijk aan de bescherming 
van het milieu te werken. Ze hebben echter beperkte financiële middelen, en er 
bestaan nog allerlei regels uit het verleden, die economische ontwikkeling 
moesten stimuleren en die nu het milieu bedreigen.  
 
Van oudsher leefde de Kaspische bevolking met het fluctuerende waterniveau, 
maar ten gevolge van ontwikkeling van het gebied en ‘’vooruitgang’’ is dat 
veranderd.  
[bron: joint mission report, 1995] 
 
 
2.2 Milieuproblemen Kaspische Zee 

2.2.1 Kaspisch Milieuprogramma 
Het Caspian Environmental Program (CEP) is een regionaal programma dat 
ontwikkeld werd voor en door de vijf Kaspische kuststaten en bekostigd door, 
onder andere, VN agentschappen, de Wereldbank en de EU. Het doel is de 
achteruitgang van het milieu in de Kaspische Zee te stoppen. In november 
2003 werd de Kaderovereenkomst ter bescherming van het mariene milieu van 
de Kaspische Zee (Teheran Overeenkomst) onder de auspiciën van UNEP 
goedgekeurd. De overeenkomst moet het opstellen van concrete milieu 
doelstellingen vergemakkelijken. Onderdeel van het CEP vormt het Strategische 
Actie Programma voor de Kaspische Zee (SAP), dat verder toegelicht wordt in 
2.2.2 en 2.2.3. 
[bron: http://www.caspianenvironment.org]  
 
Aanhoudende onenigheid over de verdeling van de Kaspische Zee onder de 
kuststaten werkt binnen het CEP erg belemmerend (mondelinge aanvulling 
Rieks Bosch).      
 
2.2.2 Probleemvelden 
Het SAP omschrijft de volgende probleemvelden: 
 
Onduurzaam gebruik van biologische bronnen (bioresources) 
Dit uit zich o.a. in het slinken van de populaties van veel vissoorten, waaronder 
de economisch belangrijke Kaspische steur. Oorzaken hiervan zijn o.a. 
overexploitatie, illegale visserij, beperking paaigebieden door aanleg van 
dammen, verlies aan habitats en vervuiling.  
 

                                                       
1 Zie kaart pagina 1 
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Bedreiging van biodiversiteit 
Hoewel de Kaspische Zee relatief weinig verschillende soorten herbergt, is een 
buitengewoon grote proportie van de soorten endemisch; wel ca. 40%! Kennis 
hierover is echter beperkt, wat een bedreiging op zichzelf is. Andere 
bedreigingen zijn erosie, degradatie en versnippering van habitats, en 
vervuiling.  
 
Vervuiling 
In tegenstelling tot de algemene beeldvorming, is het probleem van 
eutrofiering in de Kaspische Zee slechts lokaal. Hier en daar worden hoge 
concentraties aan zware metalen aangetroffen; de verspreiding hiervan wijst er 
eerder op dat deze afkomstig zijn uit de lokale geologie dan uit vervuiling.  
Het niveau aan DDT vormt echter wel een probleem in de Kaspische zee, en 
kan ook worden teruggevonden in de vis. Koolwaterstof vormt ook een 
probleem, op plaatsen met olie- en gasproductie. Daarnaast kan ook het lekken 
van olie acute vervuiling veroorzaken. 
Vervuilde stranden en kustlijnen maken dat zwemmen in sommige gebieden 
gevaarlijk is en dat giftige afvalproducten drinkwatervoorraden bedreigen. 
 
Niet duurzame kustontwikkeling 
De kustlandschappen en habitats staan onder druk door een aantal natuurlijke 
en menselijke factoren. 
Natuurlijke factoren omvatten de fluctuaties in het waterniveau, stormvloeden, 
aardbevingen en klimaatwijziging. Menselijke factoren, die de natuurlijke 
invloeden vaak verergeren, omvatten ontbossing en verwoestijning, het 
reguleren van rivieren, urbanisatie en industriële ontwikkeling, een niet 
optimale planning van landbouw, water en recreatie en vervuiling.  
 
 
2.2.3 Acties gericht op duurzame kustontwikkeling 
Met oog op duurzame kustontwikkeling stelde de SAP in 2003 voor de eerste 
vijf jaar van implementatie de volgende acties voor: 
• herziening van nationale regelgeving op gebied van ruimtelijke ordening en 

beheer van de kust 
• versterken van de technische capaciteit op lokaal niveau, t.b.v. ruimtelijke 

ordening van de kust en t.b.v. het introduceren van economische 
instrumenten om rationeel landgebruik te promoten 

• ontwikkelen van regionale en nationale gegevenscentra en GIS databases, 
voor ruimtelijke ordening en beheer van kustgebieden 

• uitvoeren van een pilot ICZM in iedere Kaspische staat, met doel om 
nationale richtlijnen te ontwikkelen 

 
In meer algemene zin zijn de volgende acties gepland: 
• versterken van participatie van actoren door informatievoorziening, 

bewustwording via media, promoten van bredere toegankelijkheid van 
relevante informatie, lesprogramma’s, studiebeurzen (in samenwerking met 
private sector + internationaal)  

• stimuleren van samenwerking tussen NGO’s, overheid en private sector 
Het programma omvat indicatoren, om de voortgang te bewaken. 
 
Hiermee sluit het programma goed aan bij de aanpak van integraal kustbeheer 
in NL en Europa. Het is vooralsnog echter onduidelijk hoeveel van deze acties 
momenteel daadwerkelijk uitgevoerd worden of zijn.
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Zeespiegelfluctuaties in de Kaspische Zee 
 
Kenmerkend voor de Kaspische zee (grootste binnenzee ter wereld) is de sterk 
fluctuerende zeespiegel. Van 1930 tot 1978  daalde de zeespiegel met enkele 
meters, met alle problemen van dien, om van van 1978 tot 1996 weer zeer snel 
te stijgen en veroorzaakte afslag en overstromingen. Sindsdien wisselen daling 
en stijging elkaar af. 
 
Zeeniveaustijging heeft als gevolg dat duizenden mensen (en vee) moeten 
verhuizen, investeringen in de industrie en infrastructuur teniet worden gedaan, 
verontreiniging van drinkwater door oa overstroming van oliebronnen en een 
toename van het drijvend kustafval. 
Er bestaan talloze verklaringen voor het grillige gedrag van de Kaspische Zee. 
Een eenvoudig verband met de wereldwijde klimaatveranderingen is er niet. Als 
de Aarde vanaf het einde van de 19e eeuw geleidelijk opwarmt door het 
stijgend CO2-gehalte in de atmosfeer, dan verklaart dat niet dat de zeespiegel 
in de jaren dertig ineens daalt en daarna juist weer stijgt. Er zijn er die beweren 
dat de aanleg van irrigatiestelsels tijdens de grootscheepse en moorddadige 
collectivisatiecampagne van Stalin in de jaren dertig heeft geleid tot de 
zeespiegeldaling. Russische hydrologen hebben echter berekend dat dit hooguit 
anderhalve meter daling kan verklaren, en al helemaal niet dat de zeespiegel na 
1977 juist weer begon te stijgen. Andere verklaring is dat de 
zeespiegelfluctuaties te maken hebben met atmosferische circulatietypen. Het 
aandeel van de zuidwestelijke circulatietypen blijkt boven het Russische 
vasteland sinds 1977 sterk gestegen. Meer neerslag betekent dan meer 
waterafvoer door de Wolga en hogere zeespiegelstanden in de Kaspische Zee, 
als de verdamping boven die zee tenminste niet te sterk overheerst. De 
correlatie tussen de zeespiegelcurve van de Kaspische Zee en de waterafvoer 
door de Wolga is redelijk goed. Dat betekent dat de zeespiegelveranderingen 
op een tijdschaal van tientallen jaren wel degelijk te maken hebben met 
wereldwijde klimaatveranderingen. Het is alleen geen temperatuureffect zoals 
het broeikaseffect, maar een neerslageffect, gekoppeld aan veranderingen in de 
grootschalige stromingspatronen in de atmosfeer. Die laatste kunnen natuurlijk 
wel weer samenhangen met een wereldwijde opwarming.  
Verder terug in het verleden waren de fluctuaties nog groter dan in de laatste 
eeuw. In de 9e eeuw n.Chr. werd een muur aangelegd van de Kaukasus tot de 
Kaspische Zee. Die moest opdringende horden uit het noorden de toegang tot 
Perzië (Iran) ontzeggen. De muur eindigde in de stad Derbent in Dagestan, 
gelegen aan de westkust van de Kaspische Zee. De restanten ervan liggen nu 
op een diepte van 34 m, acht meter onder de huidige waterspiegel! Gaan we 
nog verder terug in geologische geschiedenis, dan vinden we overal sporen van 
sterke zeespiegelfluctuaties gedurende de hele periode dat de Kaspische zee 
een afgesloten bekken was.  
 
 

2.3 Relevante organisaties 

2.3.1 Lokaal 
Bij de Kaspische Zee zijn bijzonder veel actoren betrokken. Denk naast 
overheden aan Non-governmental Organizations (NGOs), private sector, 
educatieve instellingen, universiteiten en academies van wetenschappen, 
industrie, lokale inwoners. Velen zijn betrokken bij het Kaspische Zee 
Milieuprogramma. De coördinatie daarvan is in handen van de PCU. De staf 
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bestaat uit vertegenwoordigers van diverse landen en culturen. Het PCU is 
sinds 2004 gehuisvest in Teheran, Web: http://www.caspianenvironment.org  
Overige betrokken overheden bij dit programma zijn opgenomen in bijlage A.  
 
In 1998 werd the Caspian Centre for Water Level Fluctuations (CCWLF) 
opgericht, met financiering van de EU (TACIS programma). Dit instituut bevindt 
zich in Almaty, in Kazachstan. Het werk richtte zich op het ontwikkelen van 
modellen om trends te zoeken in fluctuatie van waterstanden en op het 
oprichten van een stormvloedwaarschuwingsdienst. Het is onbekend (via 
internet) of er continuïteit in financiën is gevonden en of dit instituut nog 
bestaat.  
 
 
2.3.2 Internationaal 
The Caspian Centre for Water Level Fluctuations werd geadviseerd door Rene 
Jensen van DHI, water en environment (Denemarken). Hij heeft diverse 
verslagen van missies naar de Kaspische Zee beschreven, vooral op gebied van 
vervuiling (maar ook bv beslissingondersteunend systeem) 
 
Het Kaspische Milieuprogramma kent de volgende internationale partners: 
UNDP/GEF,  
Hudson Andrew 
 Principal Technical Adviser  
International S Waters 
Address:FF- 1072, 1 UN Plaza New York,10017-USA  
Tel:  212-906 6228 
 E-mail:andrew.hudson@undp.org 
 
European Union’s Tacis Programme 
Albert Russel 
European Commission 
Directorate A, Unit A4 Tacis 
Office L-41 4/43 
Rue de la Loi, 200 
B-1049 Bruxelles 
Tel.: 32 2 295 14 46 
 E-mail: albert.russel@cec.eu.int 
 
United Nations Environment Programme (UNEP)  
Frits Schlingemann  
Director and Regional Representative UNEP/ROE Geneva Executive Centre 
(GEC) 
Address: 15 Chemin des Anemones 1219 Chatelaine, Geneva Switzerland 
Tel: (41-22) 9178276 
 E-mail: frits.schlingemann@unep.ch 
 
The World Bank 
Amy Evans 
Environment Sector 
Europe and Central Asia Region 
Address: 1818 H Street, NW 
Washington, DC 20433, USA 
Tel.: 202 473 8018 
E-mail: aevans1@worldbank.org 
 
United Nations Office for Project Services (UNOPS)  
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2.4 Eerdere missies 

2.4.1 V&W, Kazachstan, 1994 
[bron: Observations and recommendations on consequences for Kazakhstan of 
the rise of the Caspian sea, report of a mission from June 15-28, 1994] 
In juni 1994 bezocht een missie van Nederlandse specialisten Kazachstan, in het 
kader van de ‘’intention protocol for Technical Cooperation between the State 
Committee of Water Resources of Kazakhstan and the Ministry of Transport, 
Public Works and Water Management of The Netherlands’’. 
 
Belangrijke conclusies van de missie waren o.a.: 
• dat zeespiegelstijging van de Kaspische Zee een complex en serieus 

probleem is voor de landen rondom de zee, wat vraagt om coördinatie en 
internationale financiële en technische steun 

• de smalle kuststrook is bijzonder waardevol voor de economie van 
Kazachstan, omdat deze rijk is aan vis; het is belangrijk dat deze strook 
ecologisch gezond is 

 
Aanbevelingen: 
• om te zoeken naar definitieve oplossingen voor ‘’noodconstructies’’ ipv 

tijdelijke, zoals de aangelegde dijken. De constructies zijn nl gevoelig voor 
falen; de missie geeft hierover enkele technische aanbevelingen. 
Voorgestelde lange termijn-oplossingen zijn oa om 
‘’verdampingsgebieden’’ te vergroten, om water te gebruiken voor irrigatie 
of om rivierwater door andere stroomgebieden te leiden. Voor ieder 
landgebruik moet worden afgewogen of bescherming tegen de zee 
economisch rendabel is; dat geldt bv voor extensieve landbouwgebieden, 
waarvan overstroming alleen meer bijdraagt aan verdamping en daarmee 
aan regulatie van het zeeniveau. Er zijn uiteraard ook gebieden waarvan 
bescherming essentieel is, zoals een nucliaire fabriek en olievelden. 

• om scenario’s te ontwikkelen voor mogelijke ontwikkelingen van het 
Kaspische bekken tbv ICZM 

 
 
2.4.2 Joint mission to the Caspian region (UNDP/UNEP/WORLD BANK) 
[bron: Mission tot the Caspian Littoral States, Joint Mission Report, May 
1995]  
In 1995 bezocht een missie bestaande uit UNDP, UNEP en de Wereldbank alle 
hoofdsteden van de landen die de Kaspische Zee omringen. Leden van de 
missie legde ook veldbezoeken af. 
 
De commissie beschrijft in haar verslag de milieuproblemen die in en rond de 
Kaspische zee spelen. Mbt zeespiegelfluctuaties vindt zij het raadzaam om te 
kijken naar traditionele manieren van ‘’leven met een fluctuerende zeespiegel’’, 
en lokale bevolking daarover te consulteren, omdat hun oplossingen vandaag 
de dag nog steeds relevant kunnen zijn. 
 
De missie vond de procedurele kant mbt milieubeleid niet erg sterk. Veel landen 
namen wel wetten aan, maar deden niet aan implementatie. Beleid was niet 
gericht op educatie en informatie. Zo kwam de missie geen openbare loketten 
of zoiets tegen van ministeries.  
Milieu-onderzoek en kennis over monitoring daarentegen zijn sterke kanten, 
hoewel apparatuur vaak verouderd was. Het zou nog bruikbaarder worden als 
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het zou aansluiten op de behoefte van beheer, beleid en politiek. 
Kennisontwikkeling wordt nog weinig ‘’op de markt gezet’’. 
 
De missie raadt aan om bij iedere potentiële investering de economische kosten 
en baten te bekijken, in samenhang met de wetenschappelijke onzekerheid 
over de hoeveelheid zeespiegelstijging. Investeringen die uitgaan van het leven 
met de Kaspische Zee i.p.v. het vechten ertegen, leveren de meeste 
mogelijkheden op voor een duurzame toekomst. Het is economisch efficiënter 
om infrastructuur of kleine dorpjes in de kuststrook te verplaatsen dan om ze te 
beschermen tegen het stijgende water. 
 
De missie raadt aan om de markt te laten participeren in het ontwikkelen van 
regionale milieuprogramma’s. 
 
De missie deed verder een aantal voorstellen voor het Milieuprogramma 
Kaspische Zee, onder meer gericht op  informatiebeheer, een integrale aanpak 
en versterking van wet- en regelgeving. 
 
 
2.4.3 Nederland, Kazachstan 1998 
[bron: memo missie, interview Kees Wulffraat]  
In het kader van het klimaatverdrag (UNFCCC) is afgesproken dat rijke landen 
armere landen zouden helpen bij de uitvoer van zgn. kwetsbaarheidstudies, 
waarin de gevolgen van de klimaatsverandering onderzocht werden. 
Kazachstan was één van de landen die ondersteund werden vanuit Nederland.  
 
In het voorjaar van 1998 reisde een Nederlandse missie af naar Almati om de 
onderzoeksvoorstellen geschreven door het Kazakh Research Institute for 
Environment Monitoring and Climate (KazNIIMOSK) te bekijken. Ondanks het 
feit dat op dat moment het water van de Kaspische Zee zo hoog stond dat het 
problemen opleverde aan de Kazachse kust, was er weinig animo om de 
gevolgen van de klimaatsverandering voor de zeespiegel te onderzoeken. Veel 
interessanter vond men de effecten van klimaatsverandering op de vorming 
van modderlawines in het zuidelijk gelegen berggebied. In 2000 werden de 
resultaten van deze studies uitgebracht in rapportvorm2 . 
 
 
2.4.4 Nederlands bedrijfsleven 
Het bureau Witteveen en Bos heeft een nieuw kantoor geopend in Atyrau. Het 
bureau werkt aan projecten, zoals een nieuw productie-eiland in Kazachstan, 
ontwerpen voor andere eilanden en constructies in de Kaspische Zee. 
Belangrijke Senter-projecten zijn het realiseren van een laboratorium voor 
luchtmonitoring bij Nipineftegas en een studie naar duurzaam visserijbeheer op 
het Balkashmeer. Ook is onderzoek gedaan naar de locatie voor een 
bevoorradingshaven bij Atyrau en is toezicht geleverd bij de aanleg van een 
eiland en de fabricage van betonplaten. Er is gewerkt aan het ontwerp van 
eilanden voor de productiefase van het Kashagan-olieveld. Voor een bedrijf uit 
Singapore is gewerkt aan het ontwerp van een scheepswerf in Aktau en voor 
een Kazachstaans transportbedrijf is een ontwerp gemaakt voor een oliesteiger 
 

                                                       
2 Titel: Assessment of Impact and Adaptation to Climate Change for Kazakhstan’s part of the 

Caspian Sea and Mountain Region of South and Southeast Kazakhstan. 
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3 Interviews en bevindingen 
3.1 Werkwijze 

Om een idee te krijgen op welk vlak Nederland zou kunnen leren van de 
zeespiegelfluctuaties in de Kaspische Zee is een aantal mensen geïnterviewd. Zij 
hebben of hadden op enigerlei wijze te maken met Rusland in het algemeen of 
met de Kaspische Zee in het bijzonder.  
 
Interviews hebben persoonlijk of telefonisch plaatsgevonden. Van de mensen 
die benaderd zijn heeft niet iedereen meegewerkt aan een uitgebreid interview; 
sommigen hebben kort telefonisch hun mening gegeven.  
Hieronder volgt de lijst van de mensen die benaderd zijn en in het kort de reden 
waarom zij benaderd zijn. Op welke wijze zij een bijdrage hebben geleverd en 
een uitwerking van de gesprekken is terug te vinden in bijlage B. 
 
Rieks Bosch Consultant, werkt aan Zwarte- en Kaspische Zee. 
Eric Bouwmeester Coördinator buitenlandprojecten VenW.  
Jelmer Cleveringa Morfoloog RIKZ 
Bart Fokkens Hoofd Programma MoU Rusland  
Richard Jorissen Directeur Kust en Wadden RIKZ 
Harald Leummens ‘Huis’consultant, woont en werkt aan Kaspische Zee 
Jan Mulder Morfoloog RIKZ 
Willem Oosterberg Programmacoördinator MoU Rusland  
Bart Schultz Historisch betrokken bij Kaspische Zee, BD  
Frank Steyaert Historisch betrokken bij Kaspische Zee, projectleider RIKZ 
Daan Verhage  Historisch betrokken bij Kaspische Zee, BD  
Herman Winkels Opstart Samenwerking met Rusland RIZA   
Kees Wulffraat Historisch betrokken bij Kaspische Zee, RIKZ 
 
Salomon Kronenberg, hoogleraar aan de Technische Universiteit Delft is per e-
mail benaderd, hij is echter met sabbatical en heeft niet gereageerd. 
 
 
Tijdens de interviews is gevraagd in te gaan op de volgende onderwerpen: 
 
- Betrokkenheid bij Rusland in het algemeen en/of de Kaspische Zee in het 
bijzonder.  
- Mogelijkheden om te leren van Kaspische Zee;  
  in het algemeen 
  op sociaal-economisch vlak 
  op het gebied van morfologie 
  kijkend naar technische mogelijkheden om te anticiperen 
   
- Bijdrage van dit leren aan de ontwikkeling van beleid en beheer van het 
ministerie van VenW3.   
 
- Contactpersonen etc. in Nederland en rond de Kaspische Zee. 
 
Aan de hand van de uitgewerkte interviews zijn een aantal onderwerpen 
beschouwd, geselecteerd en uitgewerkt, waaronder ook concrete voorstellen 
voor projecten, waarvan we misschien zouden kunnen leren. 
 

                                                       
3 Met name gevraagd wanneer het personen binnen de organisatie betrof. 
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3.2 Rode lijn uit interviews 

Hieronder worden allereerst de verzamelde inzichten rond een aantal thema’s  
weergegeven. Daarna worden ideeën gepresenteerd die tijdens interviews naar 
voren zijn gekomen en die niet direct onder deze thema’s vallen. 

 
 

3.2.1 Aard bevolking 
Alle geïnterviewden zijn van mening dat Nederland en Rusland in sociaal 
opzicht behoorlijk verschillen. Een aantal van die verschillen zijn volkseigen. Het 
gebied rond de Kaspische Zee werd vroeger gebruikt door nomaden en vissers. 
Beiden wisten uitstekend te leven met wisselingen van de zeespiegel. De 
overheid heeft de ‘fixatie’ ingezet door steden te bouwen en gronden aan te 
wijzen waarop akkerbouw en veeteelt moest plaatsvinden. Mensen die nu in 
het gebied leven zijn (in ieder geval gedeeltelijk) afkomstig van de nomaden die 
oorspronkelijk over de vlakten trokken, en dat komt terug in de reactie van het 
volk op de zeespiegelstijging. In eerste instantie verwachten de mensen dat de 
overheid een rol zou moeten spelen en hen zou moeten helpen. Maar wanneer 
er (door gebrek aan geld) geen of onvoldoende actie door de overheid wordt 
ondernomen, maken mensen er het beste van. Ze passen zich zo goed en zo 
kwaad als dat gaat aan de nieuwe situatie aan, of pakken hun boeltje op en 
vertrekken. Het leven is hard, en mensen zijn hard voor zichzelf. Ondanks het 
feit dat mensen weten dat het waterniveau kan stijgen negeren ze deze 
informatie vaak; in de dagelijkse realiteit is de fluctuatie van de Kaspische Zee 
niet echt een bedreiging. Er zijn vele lastige omstandigheden die direct voelbaar 
zijn. 
 
 
3.2.2 Politieke geschiedenis 
Buiten de aard van het volk is ook de verhouding tussen volk en overheid in 
Rusland anders dan in Nederland. Dit heeft te maken met de politieke 
geschiedenis van beide landen. Het communisme heeft in Rusland zijn stempel 
gedrukt; gedurende lange tijd werd alles voorgeschreven en geregeld door de 
overheid. Zij bepaalde bijvoorbeeld waar langs de Kaspische Zee dorpen 
werden aangelegd, welke industrie er verrees en hoeveel stuks vee er in een 
bepaald gebied moesten grazen. Er werd niet uitgegaan van individuen, maar 
van een collectief waarin iedereen van gelijke waarde was en gelijke rechten 
kende. Dat werd bijvoorbeeld concreet tijdens de missie naar Kazachstan in 
1994 waar men aanliep tegen het standpunt dat de individuele herder op de 
vlakte net zoveel recht had op bescherming door dijken als dorpen en stadjes 
met duizenden inwoners.  De overgang naar de markteconomie die momenteel 
plaatsvindt betekent een grote verandering in denken en gaat dan ook niet 
zonder slag of stoot. Mensen moeten als het ware opnieuw leren omgaan met 
de eigen verantwoordelijkheid en met de vrijheid ergens iets van te vinden. 
Nederland kent al lange tijd een verzorgingsstaat. Ook Nederlanders zijn 
daarom geneigd de overheid veel verantwoordelijkheden toe te kennen, soms 
wel ten onrechte. Wanneer een overheid niet aan de verwachtingen voldoet zal 
een Nederlander over het algemeen trachten de betreffende instantie ter 
verantwoording te roepen. Nederlanders zijn mondiger en zeer zelfbewust. 
 
De meningen zijn duidelijk verdeeld, maar allerlei verschillen ten spijt is een 
aantal geïnterviewden van mening dat sociale processen aan de Kaspische kust, 
en de menselijke reacties op de gevolgen van de zeespiegelstijging wel degelijk 
te vertalen zouden zijn naar de Nederlandse situatie.  
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3.2.3 Verspreiding bevolking 
De Russische kust is dunbevolkt en in dat opzicht slecht te vergelijken met de 
Nederlandse. De laaggelegen delen van de delta worden slechts bevolkt door 
vissers. Asfrakhan ligt, hoewel in de delta, relatief hoog en is nooit 
daadwerkelijk bedreigd geweest door het stijgende water. Ten zuiden van de 
delta, in Kalmiki, liggen een aantal grotere dorpen. Doordat de kust in dit 
gebied zeer langzaam oploopt heeft een kleine zeespiegelstijging meteen een 
groot landverlies tot gevolg. In deze streek bestaat daarom wel degelijk een 
probleem op het gebied van ruimtelijke ordening4, zij het in mindere mate dan 
in Nederland. Het meest zuidelijke deel van de Russische deel van de Kaspische 
kust ligt in de deelrepubliek Dagestan. Dit deel kent niet dezelfde problematiek 
als de streken verder naar het noorden; het ligt tegen de Kaukasus aan 
waardoor de kust hier relatief steil omhoog loopt en voor het grootste gedeelte 
bestaat uit rotsen. Gekeken naar bevolkingsdichtheid zou een betere 
vergelijking mogelijk zijn met de steden aan de overzijde van de Kaspische Zee 
in Kazachstan. Ook het noorden van Iran is relatief dichtbevolkt omdat het in 
vergelijking met de rest van Iran een redelijk koel klimaat kent, dit gebied is 
echter weer bergachtig.    
 
 
3.2.4 Investeringen 
Zoals hierboven duidelijk werd zijn de eerste steden op kwetsbare gronden 
rondom de Kaspische Zee aangelegd door de overheid. In de interviews werd 
opgemerkt dat Rusland geen onderhoudscultuur kent; er zal wanneer dat echt 
noodzakelijk is eerder gekozen worden voor de aanleg van een nieuwe weg 
dan voor onderhoud van de oude. In eerste instantie werd op een zelfde wijze 
omgegaan met boorinstallaties voor olie- en gaswinning, en met pijpleidingen 
voor transport van de ruwe producten. De stijging van de zeespiegel heeft voor 
veel milieuproblemen gezorgd omdat slordig werd omgesprongen met 
olievervuiling op land en omdat weinig tot geen energie werd gestoken in 
beschermen van installaties tegen het hoge water. Daarnaast had het zoute 
water zijn impact op functioneren en levensduur van de installaties. Momenteel 
is men zich veel bewuster van de mogelijke gevolgen van de wisselende 
waterstanden op gedane investeringen. De komende jaren zal er naar 
verwachting rond de Kaspische Zee veel geïnvesteerd worden in aanleg van 
boorinstallaties en pijpleidingen voor de winning van olie en gas. Het zou 
interessant zijn te kijken hoe men in die context tot een afweging komt van 
bijvoorbeeld kosten, baten, veiligheid en milieu in relatie tot 
zeespiegelfluctuatie.  
 
 
3.2.5 Morfologie 
Salomon Kronenberg geeft in zijn artikelen aan dat NL op morfologisch gebied 
veel kan leren van de zeespiegelstijging in de Kaspische Zee [bron: Geografie 
april 2002, Geografie januari 2003]. Ook binnen het RIKZ geven morfologen 
aan mogelijkheden te zien om te leren van de Kaspische Zee case.  
 
Er wordt aangenomen dat de huidige benadering, waarbij aan de basiskustlijn 
vastgehouden zal worden door meer en grotere zandsuppleties5, een flexibele 
aanpak biedt voor de zeespiegelstijging die ons volgens de huidige 
zeespiegelscenario’s6 te wachten staat. Maar de situaties in de Kaspische Zee  

                                                       
4 Zie aan het einde van dit hoofdstuk de voorgestelde ICZM casus in Kalmiki. 
5 Bron: Naar integraal kustzonebeleid · beleidsagenda voor de kust, januari 2002 
6 Deze scenario’s zijn gebaseerd op studies in opdracht van het Intergovernmental Panel on  
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zouden voor Nederland een interessante case zijn voor het geval een snellere 
stijging van de zeespiegel plaatsvindt.  
 
Er bestaan modellen die gekalibreerd en gevalideerd kunnen worden met 
behulp van gegevens van de Kaspische kusten. De uitkomsten van deze 
modelscenario’s kunnen daarna vertaald worden naar de Nederlandse situatie. 
Op deze wijze kunnen modelscenario’s met snelle stijging van de zeespiegel 
getoetst worden. De Noordzee en de Kaspische Zee zijn echter zeker niet in alle 
details vergelijkbaar. Door de verschillen tussen de beide zeeën is de 
vergelijking niet voor alle delen van de kust goed te maken. Bij de Hollandse 
kust, de koppen van de Waddeneilanden en gebieden als de Kwade Hoek op 
Goeree is vergelijking mogelijk, maar bij de Waddenzee en de Zeeuwse Delta 
spelen andere processen een rol en gaat de vergelijking mank.  
 
De Nederlandse kust kent een combinatie van zulke specifieke lokale 
karakteristieken, dat het überhaupt onmogelijk is de kust één op één te 
vergelijken met andere gebieden. Op sommige onderdelen kun je onze kust 
beter vergelijken met andere regio’s dan de Kaspische; bijvoorbeeld met de 
Amerikaanse Westkust.  
 
Bij de TU Delft (faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen) loopt  een 
programma waar gekeken wordt naar lange termijn modellen; nu levert VenW 
daaraan geen actieve bijdrage aan, dit brengt ons misschien de mogelijkheid 
dat wel te doen. Eerder is er contact geweest met Joep Storms (TUD) om te 
verkennen of het vanuit de kennis van de Kaspische Zee ontwikkelde model 
BarSim mogelijkheden biedt bij het modelleren van de ontwikkeling van de 
Hollandse kust. In Augustus 2002 is geconcludeerd dat dit het geval is. Het 
laten uitvoeren van een inventarisatie van de mogelijkheden vanuit het 
Rijkswaterstaat programma KUST2005 in 2003 is niet doorgegaan vanwege 
uitvoeringsproblemen. 
 

 
3.2.6 Anticiperen door toepassing techniek 
Er zijn zover bekend in Rusland geen initiatieven ontplooit om technisch te 
anticiperen op zeespiegelstijging. Hoewel er momenteel zorgvuldiger wordt 
omgegaan met de aanleg van boorinstallaties etc. geven geïnterviewden en 
literatuur aan dat het daarbij niet zozeer gaat om nieuwe technieken maar om 
toepassing van bestaande technieken. 
Kalmiki is geïnteresseerd in ICZM. Met behulp van deze integrale aanpak zou er 
door middel van ruimtelijke ordening geanticipeerd kunnen worden op 
redelijkerwijs te voorziene schommelingen van de zeespiegel (zie 3.2.9).  
Omdat mensen die geconfronteerd worden met hoger water noodgedwongen 
terugvallen op hun vindingrijkheid suggereert Rieks Bosch innovatie vooral te 
zoeken bij de individuele bewoners. Daarbij kan wederom de vraag gesteld 
worden of het Russische gedeelte van de Kaspische kust hiervoor het meest 
geschikte deel is.   
 
 
3.2.7 Zeespiegelstijging en grondwaterkwel 
Door de stijging van het water in de Kaspische Zee ontstond op een zeker 
moment kwel in de Delta. Op de plekken waar zout in de ondergrond 
aanwezig was veranderde de vegetatie drastisch. Ook in Nederland zal door 
stijging van het zeeniveau steeds meer zoute kwel plaatsvinden. In combinatie 

                                                                                                                            
   Climate Change (IPCC).  
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met een lage afvoer van de grote rivieren betekent dit dat op bepaalde 
momenten de verzilting toeneemt en onvoldoende kan worden tegengegaan. 
We weten niet precies waar in Nederland het omslagpunt ligt, noch weten we 
wat er nodig is om met kunstgrepen dit omslagpunt te verleggen. 
 
Professor Veldkamp (leerstoel Soil Science and Land Evaluation aan de WUR 
en opvolger van Prof. Kroonenberg) beschikt over een modern 
modelinstrumentarium waarmee  het kantelen van een delta in beeld gebracht 
kan worden dat gevalideerd en gekalibreerd is in de Wolga delta. Het zou met 
wat aanpassingen gebruikt kunnen worden om water en zoutstromen in beeld 
te brengen.  Aan de hand van zo’n model kan achterhaald worden wáár en 
wanneer in Nederland onder natuurlijke omstandigheden7 en bij een stijgende 
zeespiegel zoute kwel zou optreden. Wanneer dit duidelijk is kunnen ook de 
aard en omvang van maatregelen om dit tegen te gaan verkend worden.  
 
Dit lijkt direct van belang voor beleid: wanneer er verzilting optreedt verandert 
het RO vraagstuk. Dat houdt in dat er keuzes gemaakt zullen moeten worden 
waar welk landgebruik nog kan. Daarna wordt het ook van belang voor 
beheer; er zal een waterbeheerplan opgesteld moeten worden om te kijken 
waar het water naartoe gestuurd wordt. Een dergelijk project zou uitstekend 
aansluiten op de landelijke droogtestudie die momenteel wordt afgerond 
 
 
3.2.8 Bestuurlijke processen 
Rakend aan sociaal-economische aspecten, maar niet specifiek benoemd, is het 
bestuurlijke proces. Nederland is bezig met een traject risicobeheersing 
kustplaatsen buitendijkse gebieden. Voor deze specifieke problematiek wordt 
de zogenaamde risicoketen uitgewerkt. Deze gaat uit van een aantal factoren 
dat bijdraagt tot risicovorming, een aantal factoren dat bijdraagt tot 
risicopreventie en een aantal factoren dat bijdraagt aan risicoreductie op het 
moment dat een situatie optreedt. Bij deze factoren zijn allerlei partijen 
betrokken. Bij de uitwerking van de risicoketen wordt geprobeerd afspraken te 
maken over de rolverdeling tussen deze partijen.   
 
We zouden in dit proces kunnen leren door te kijken hoe men rond de 
Kaspische Zee in bestuurlijk opzicht is omgegaan met de ontwikkelingen van de 
zeespiegel, met daarbij speciale aandacht voor interactie die heeft 
plaatsgevonden tussen verschillende stakeholders, bijvoorbeeld tussen overheid 
en bevolking en tussen overheden onderling. Daarnaast is het interessant te 
zien of ze in Rusland het principe van de risicoketen willen en kunnen 
toepassen, zij het aangepast aan de plaatselijke sociaal-culturele context.  
Tenslotte kan ook het scenario van de Kaspische Zee gebruikt worden om de 
risicoketen in Nederland, met alle stakeholders, virtueel te doorlopen.   
 
 
3.2.9 ICZM in Kalmiki 
Er is een werkplan gereed om in Kalmiki een pilot uit te voeren op het gebied 
van ICZM. Uiteraard is de hoofdrol binnen dit project weggelegd voor de 
zeespiegelwisselingen in relatie tot het duurzaam omgaan met de Kaspische 
kust. Het is daarbij de bedoeling dat allerlei partijen samenwerken die dat nu 
niet of in onvoldoende mate doen. De overheid in Kalmiki is zeer geïnteresseerd 
in de pilot en is voornemens resultaten ervan te verwerken in het nog te 
schrijven streekplan. Nederland zou kunnen leren van deze ervaringen. Het zou 

                                                       
7 Wanneer het watersysteem niet gemanipuleerd wordt. 
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ook nuttig kunnen zijn een door Nederland ontwikkeld concept-instrument 
ICZM aan de Kaspische kust te testen.  
Het is belangrijk op te merken dat de huidige (gekozen) president van Kalmiki, 
Kirsan Ilyumzhinov, autocratisch van inslag is en bovendien niet goed ligt bij de 
centrale overheid in Moskou.  
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4 Relevantie voor Nederlandse situatie 
 
4.1 Nederlandse kustbeleid en Kaspische lessen 

De beleidsagenda voor de kust 'Naar integraal kustzonebeleid’ omvat een groot 
aantal onderwerpen die op de korte termijn spelen aan de Nederlandse kust, 
waarvan er een aantal hieronder worden uitgelicht.  
 
 
4.1.1 Kustbehoud en morfologie 
Het Nederlandse kustbeleid gaat sinds 1990 uit van een geleidelijk stijgende 
zeespiegel (80-90 cm/eeuw), waarbij ervan wordt uitgegaan dat zo’n 
geleidelijke stijging met technische maatregelen kan worden gecompenseerd. 
Hoewel daarmee de huidige veiligheidsniveaus kunnen worden gehandhaafd 
wordt in toenemende mate gedacht over een nieuw kustveiligheidsbeleid dat 
duurzamer en robuuster is voor de langere termijn en voor sterkere aanvallen 
van zee (zeespiegelstijging plus toenemende hevigheid en frequentie van 
stormen). In geval de zeespiegelstijging sneller gaat dan wij nu denken, of 
wanneer gekeken wordt naar de langere termijn is het van belang te weten hoe 
onze kust zich morfologisch zal gedragen. Hiervoor kan een model opgesteld 
worden. Er bestaat een model dat in de Kaspische Zee is ontwikkeld, en dat 
voor grote delen van de Nederlandse kust toepasbaar gemaakt kan worden.   
 
4.1.2 Risico’s en investeringen  
Er wordt momenteel een levendige bestuurlijke discussie gevoerd rondom de 
risico’s en de verantwoordelijkheden in het zogenaamde buitendijkse gebied; 
waarin in de kustzone veelvuldig geïnvesteerd wordt. Door middel van het 
uitwerken van een risicoketen wordt de rolverdeling binnen verschillende fasen 
uitgebreid besproken met alle betrokken stakeholders.   
Beschouwing van de (bestuurlijke) processen tijdens de zeespiegelstijging in 
Rusland, en het uitvoeren van een simulatie aan de hand van de casus 
Kaspische Zee kunnen een relevante bijdrage leveren aan de ontwikkeling van 
de risicoketen (zie 3.2.8). 
 
In deze discussie over veiligheid versus investeren in buitendijkse gebieden 
komen de economische aspecten uiteraard nadrukkelijk naar voren.  
In het SAP wordt het introduceren van economische instrumenten om rationeel 
landgebruik te promoten als een van de doelstellingen voor duurzame 
ontwikkeling genoemd. Hoe dit uitpakt bij investeringen in installaties en 
infrastructuur voor de winning van olie en gas kan erg interessant zijn. 
 
4.1.3 Risicobeleving 
Risicobeleving van burgers komt in de beleidsagenda aan de orde onder de 
noemer stormvloedbewustzijn. In Nederland worden ruimtelijke 
ontwikkelingen die vanuit het kustveiligheidsbeleid ongewenst zijn vaak 
mogelijk gemaakt doordat burgers en lagere overheden zich niet voldoende 
bewust zijn van de risico’s. Ook wanneer mensen zich wel bewust zijn van de 
risico’s nemen ze deze vaak niet serieus; we zijn tenslotte veilig achter de 
zeewering.  
Rond de Kaspische Zee leefde men vroeger met het water; bewuster kon 
eigenlijk niet. Toen de sovjetregering aan de macht kwam negeerde deze de 
ervaringen uit het verleden en investeerde volop in de kust. Er lag geen initiatief 
meer bij de bewoners en het bewustzijn slonk met het dalen van de zeespiegel. 
Momenteel hebben de kustbewoners weer meer touw in houden, maar 
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doordat zij met vele problemen te kampen hebben leven ze van dag tot dag en 
negeren zij de dreiging van een zeespiegelstijging.   
Of de verschillende culturele achtergronden vergelijking toestaan wordt niet 
duidelijk aan de hand van de interviews; de meningen hierover zijn erg 
verdeeld.  
 
4.1.4 Interne waterhuishouding 
In de zomer van 2003 werd duidelijk dat de interne waterhuishouding  in te 
toekomst voor behoorlijke uitdagingen komt te staan. Naar verwachting is de 
zeewering technisch nog ruim in staat water buiten de deur te houden, als een 
gebrek aan zoetwater voor problemen levert. Momenteel wordt gewerkt aan 
de afronding van de droogtestudie, waarin aard en omvang van problemen 
door droogte worden afgetast. Er is onder andere bekeken welke functies 
voorrang moeten krijgen in geval er niet voldoende zoetwater is om aan de 
vraag te voldoen. Ook is gekeken welke gebieden prioritair gemaakt worden 
wanneer er gekozen zou moet worden.  
Bij gebrek aan zoet water kan verzilting door kwel niet meer overal worden 
tegengegaan door een gebied door te spoelen met zoet water. Dit probleem zal 
groter worden naarmate de zeespiegel stijgt, en er vaker een lage rivierafvoer 
optreed.  
Door een model te maken voor water- en zoutstromen kunnen de grenzen van 
ons systeem onderzocht worden, en kan er gekeken worden welke 
maatregelen genomen moeten worden om verzilting tegen te gaan. Aan de 
hand van een KBA kan vervolgens worden nagegaan of verzilting tegengaan de 
beste optie is, of dat er beter een andere insteek gekozen kan worden. Dit 
model kan gekalibreerd en gevalideerd worden in de Wolgadelta. 
 
 
4.1.5 ICZM  
De EU heeft in mei 2002 een aanbeveling rond integrated coastal zone 
management uitgebracht. Hierin wordt de EU-lidstaten gevraagd een nationale 
strategie op te stellen en maatregelen te treffen die zijn gebaseerd op de 
principes van ICZM. Januari 2006 zal het rijk aan de Europese Commissie 
rapporteren over de implementatie van de aanbeveling.   
Het spreekt voor zich dat ook aan de Kaspische kust een brede afweging 
gemaakt moet worden wil er sprake zijn van duurzame ontwikkeling. Het kan 
interessant zijn om ofwel inhoudelijk, dan wel bestuurlijk te kijken naar ICZM in 
(het Russische deel van) de Kaspische regio.  
 
Zoals in 2.2 aan de orde kwam zijn (met name milieu)doelen voor de Kaspische 
Zee in een internationale context vastgesteld in het Strategic Action Programme 
van het Caspian Environmental Programme. Hierbij komen vele principes aan 
de orde die naadloos aansluiten op het ICZM gedachtegoed. Het is niet 
duidelijk hoe het staat met de uitvoer van de gemaakte plannen, maar het SAP 
zit theoretisch goed in elkaar en is bovendien onderschreven door alle 
kustlanden8. Ieder land heeft hiermee de verantwoordelijkheid op zich 
genomen een nationaal actieplan te maken om het SAP te implementeren. 
Wellicht kan Nederland leren van de manier waarop het SAP tot stand is 
gekomen en het loont in ieder geval de moeite de huidige staat van het 
actieplan voor Rusland na te gaan.  
 

                                                       
8 Azerbeidzjaan, Iran, Kazachstan, Russische federatie en Turkmenistan. 
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5 Conclusie en vervolg 
 
5.1 Conclusie 

De Nederlandse en Russische situatie zijn op een aantal vlakken erg 
verschillend. Dit ligt aan de aard van de volken, de demografische kenmerken 
van de Russische Kaspische kust en in fysica van de Kaspische Zee. 
Desalniettemin zijn voor verschillende onderwerpen veelbelovende ideeën naar 
voren gekomen, en lijkt samenwerking een meerwaarde te bieden. 
 
Uit de interviews kwam niet steeds een zelfde boodschap naar voren. Daar 
waar de meningen erg uiteenliepen is het beeld nog wazig. Op deze gevallen 
zal niet meteen hard worden ingezet, maar zij kunnen gaandeweg het proces 
meegenomen worden en zo duidelijkere contouren ontwikkelen. 
 
Bij een aantal van de voorstellen is het de vraag of de Russische kust de beste 
optie tot samenwerking biedt, of dat misschien de Kazachse of Iranese kust 
interessanter of in ieder geval van grote complementaire waarde zou zijn. In 
een volgend stadium zal ook op dat vlak een afweging gemaakt moeten 
worden.  
 
In eerste instantie zullen de meest belovende onderwerpen in Nederland nog 
een stap verder gebracht kunnen worden, alvorens in Rusland contact gezocht 
wordt met instituten of bestuurders. Ook zou het in de toekomst interessant 
kunnen zijn om een kleine groep experts/bestuurders uit beide landen bij elkaar 
te brengen om zich tijdens een zogenaamde spiegeldag over de onderwerpen 
te buigen. Op die manier kunnen bijvoorbeeld beleid, beheer of fysische 
omstandigheden van de twee landen heel direct en scherp met elkaar 
vergeleken worden en kunnen de meest kansrijke vlakken voor samenwerking 
worden geïdentificeerd. Het RIKZ heeft positieve ervaringen met deze techniek. 
   
 
5.2 Aanbevelingen vervolg 

Allereerst zal gekeken moeten worden of de verwachtingen rond de 
veelbelovende onderwerpen reëel zijn. Voor alle onderwerpen geldt dat moet 
worden nagegaan of ze aansluiten bij kennisvragen binnen de VenW 
organisatie. Daarnaast zal het Russische netwerk rond ieder van de 
(overgebleven) onderwerpen verder in kaart gebracht worden.  
 
Hieronder wordt voor twee onderwerpen kort aangegeven wat de eerste 
vervolgstappen zullen zijn. De onderwerpen onder 5.2.3 worden niet actief 
verder uitgewerkt, maar kunnen meeliften met de dynamiek van de 
hoofdonderwerpen; misschien blijken zij later ook kansvol. 
 
5.2.1 Zeespiegelstijging en grondwaterkwel 
Aan de hand van een model (gekalibreerd en gevalideerd in de Kaspische Zee) 
berekenen waar en onder welke fysische omstandigheden in Nederland zoute 
kwel gaat optreden. Sluit aan op de droogtestudie. Directe input richting 
beleid, daarna richting beheer.  
 
Bij TNO-NITG kan nagegaan worden of het noodzakelijk is kennis te hebben 
van het natuurlijke systeem om in de sterk gemanagede Nederlandse 
waterhuishouding op verantwoordde wijze om te gaan met een toenemende 
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mate van zoute kwel? Kan een afdoende kosten-batenanalyse bijvoorbeeld niet 
uitgevoerd worden met behulp van de kennis die TNO-NITG nu al in huis 
heeft?  Met professor Veldkamp (WUR) zal moeten worden besproken wat de 
mogelijkheden en de beperkingen van zijn model zijn. Ook  RWS-RIZA zal 
hierbij betrokken worden. 
 
De onderlinge rolverdeling kan afgetast worden met in het achterhoofd het 
voorbeeld van de Morfologische Driehoek9. In het kader van grondwaterkwel 
kan wellicht een soortgelijke samenwerking op touw gezet worden. 
 
5.2.2 Morfologie 
Samenwerking met TUD om het model BarSim bruikbaar te maken voor delen 
van de Nederlandse kust. Het voorspelt dan morfologische veranderingen bij 
een zeer snelle zeespiegelstijging. 
 
Binnen RWS-RIKZ zal eerst duidelijk moeten worden of BarSim iets toevoegt 
aan de modellen die momenteel binnen RWS ontwikkeld worden en vervolgens 
wat daarvan de meerwaarde is. Waarom zit dit aspect niet in de RWS 
modellen? Daarnaast zal worden nagegaan of en op welke wijze samenwerking 
met de TU Delft mogelijk is. 
 
5.2.3 Om mee te nemen  
Bestuurlijke processen 
Risicoketen scherpen op de Casus Kaspische Zee; lering trekken van 
gebeurtenissen daar, met stakeholders in Nederland simulatie uitvoeren a.h.v. 
Kaspische zeespiegelstijging, uitwerken risicoketen voor Russische Kaspische 
kust met stakeholders ter plaatse.  
 
Er is veel enthousiasme en commitment nodig (zowel in Nederland bij 
bijvoorbeeld DGW en stakeholders, als in Rusland) om dit spoor goed uit te 
werken. Wanneer er geen strategisch belang is bij goede contacten met 
Rusland zal deze optie waarschijnlijk moeizaam van de grond komen. 
Aan Russische zijde lijkt Kalmiki qua fysische en socio-economische kenmerken 
de beste match. Het is echter zeer de vraag of het wenselijk is op politiek 
niveau met deze republiek samen te werken. Hier zal in de loop van de tijd een 
helderder beeld bij gevormd moeten worden.  
 
ICZM in Kalmiki en SAP 
Er is zoals eerder vermeld een projectvoorstel om ICZM toe te passen aan de 
kust van Kalmiki. De politieke interesse ter plaatse is groot, de vraag is echter of 
het eenvoudigweg uitvoeren van een pilot in Rusland daadwerkelijk een 
meerwaarde zou hebben voor Nederland. ICZM zou ook bestuurlijk benaderd 
kunnen worden, door aan te haken bij de ideeën rond de risicoketen (zie 
hierboven), of door bijvoorbeeld te kijken naar het Strategic Action Plan van 
het Caspian Environmental Program. Het is echter nog niet duidelijk in welk 
stadium het proces rond het opstellen van een actieplan voor Rusland verkeert, 
ontwikkelingen hieromtrent kunnen in de gaten gehouden worden.  
 
Ook voor dit onderwerp geldt dat nagegaan zal moeten worden of het 
verstandig is samen te werken met Kalmiki en zo ja op welk niveau dan.  

                                                       
9 Samenwerkingsverband tussen RWS-RIZA, Waterloopkundig Laboratorium en de universiteiten. Er 

zijn duidelijke afspraken gemaakt, bijvoorbeeld dat alle deelnemers geld inbrengen, dat in het 

beheersgebied van RWS onderzoek gedaan mag worden, dat alle kennis en kracht wordt gebundeld, 

en dat alle resultaten worden gedeeld.  
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Sociaal-economisch 
Of vergelijking van Nederland en Rusland op sociaal-economisch vlak hout 
snijdt wordt niet duidelijk uit de interviews, de meningen hierover zijn te 
verdeeld. Wanneer samenwerking tot stand zou komen kan hier gaandeweg 
het proces meer gevoel voor worden ontwikkeld. 
 
 
5.3 Invulling 2005 

De eerste helft van 2005 zal benut worden om na te gaan of de in 5.2 
genoemde ideeën in Nederland voldoende support hebben, en of de te 
betrekken partijen een zelfde beeld hebben bij de uitwerking ervan. Daarnaast 
zal een Russische netwerk rond deze onderwerpen (verder) in kaart gebracht 
worden. 
 
Op grond van de uitkomsten van deze inventarisatie en met in acht neming 
van de ontwikkelingen binnen het ministerie op het vlak van internationaal 
werk kan aan het begin van de zomer een beslissing genomen worden over het 
al dan niet uitvoeren van een missie in de tweede helft van 2005. 
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BIJLAGE A: contactpersonen 

National Focal Points and SAPICs  
 
AZERBAIJAN  
Mr. Gouseyn Bagirov  
Minister of Ecology and Natural Resources  
100 A, Bahram Aliyev st,  
Baku, AZ 1073  
AZERBAIJAN REPUBLIC  
SAPIC: Mr. Rasim Sattarzadeh  
Tel: + 994 12 498 23 46  
Fax: + 994 12 492 59 07  
E-mail: rsattarzade@azdata.net  
 
IRAN  
Mr. Hosseini Emami  
General Director of Marine Environment  
Research Bureau  
PO Box 15875-5181  
Nejatollahi St., Tehran  
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN  
SAPIC: Ms. Parvin Farshchi  
Tel: + 98 21 880 87 76  
+ 98 21 890 10 96  
Fax: + 98 21 890 72 23  
Email: cep@irandoe.org  
Parvin@neda.net  
 
KAZAKHSTAN  
Mr. Nurlan A. Iskakov  
Vice-Minister of Environment Protection  
31, Pobedy av., Astana, 473000  
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  
SAPIC: Mr. Khairulla Asarbayev  
Tel/Fax: + 7 3172 59 19 78  
Email: kh_asarbayev@nature.kz  
 
RUSSIA  
Mr. Amirkhan M. Amirkhanov  
Head of Environment Department  
Ministry of Natural Resources  
123812, Moscow GSP  
Gruzinskaya Street, 4/6  
RUSSIAN FEDERATION  
SAPIC: Ms. Tatyana Butylina  
Tel: + 7 095 125 63 02  
+ 7 095 165 63 81  
Fax: + 7 095 125 63 02  
+ 7 095 165 08 90  
E-mail: cip@id.ru  
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TURKMENISTAN  
Mr. Matkarim Radjapov  
Minister of Nature Protection of Turkmenistan  
Kemine Street, 102  
Ashgabat, 744000  
TURKMENISTAN  
SAPIC: Ms. Gozel Orazdyrdiyeva  
Tel : + 993 12 35 73 41  
+ 993 12 39 37 37  
Fax: + 993 12 51 16 13  
+ 993 12 35 37 16  
E-mail: nfp-tm@online.tm  
Programme Coordination Unit  
(PCU)  
 
Programme Coordination Unit  
63 Golestan Alley, Valiasr Avenue,  
1966733413 Tehran  
I.R. IRAN  
Tel: + 98 21 204 87 77  
+ 98 21 204 22 85  
+ 98 21 204 29 35  
+ 98 21 205 95 74  
Fax: + 98 21 205 18 50  
Email: Caspian@caspian.in in-baku.com  
 
Interim Programme Coordinator:  
Mr. Norouz Tavana  
Email: caspian_er@yahoo.com  
 
Programme Coordinator Assistant:  
Vacant  
Email:  
 
CEP-SAP at PCU:  
 
CEP-SAP Project Manager:  
Mr. Hamid Reza Ghaffarzadeh  
Email: hamid.ghaffarzadeh@undp.org  
 
CEP-SAP Administration Senior Assistant:  
Ms. Fidan Kerimova  
Email: fidan.kerimova@undp.org  
 
CEP-SAP Administration Assistant:  
Ms. Samineh Maleki  
Email: samineh.maleki@undp.org  
 
CEP-SAP Receptionist / Technical Documents  
Assistant:  
Ms. Mahta Molatalab  
Email: mahta.molatalab@undp.org  
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CEP-SAP Information Technology  
Technical Assistant:  
Mr. Ardalan Sotoudeh  
Email: ardalan.sotoudeh@undp.org  
 
CEP-SAP Matched Small Grant Programme  
and Public Participation Manager:  
Ms. Melina Seyfollahzadeh  
Email: melina.seyfollahzadeh@undp.org  
 
CEP-SAP Matched Small Grant Programme  
and Public Participation Assistant:  
Mr. Ali Mohammadi  
Email: ali.mohammadi@undp.org  
 
CEP-SAP Regional Liaison Advisor:  
Mr. Bakhtiyar Muradov  
Room 108, 3rd entrance  
Government Building  
40, Uzeir Hadjibeyov st.  
Baku, AZ 1016,  
Azerbaijan  
Tel: + 994 12 4971785  
+ 994 12 4938003  
Fax: + 994 12 4971786  
E-mail: caspian@caspian.in in-baku.com  
Home page: www.caspianenvironment.org  
 
MPPA for Azerbaijan:  
Ms. Aytan Shirinova  
Email : ashirinova@caspian.in in-baku.com  
 
MPPA for I.R.Iran:  
Mr. Abdolhamid Amirebrahimi  
Email : caspianian@hotmail.com  
caspianian@yahoo.com  
 
MPPA for Kazakhstan:  
Ms. Madina Uspanova  
Email : m_uspanova@nature.kz  
 
MPPA for Russia:  
Mr. Vassili Rodionov  
Email : vrodionov@worldbank.org  
 
MPPA for Turkmenistan:  
Mr. Oleg Guchgeldiyev  
Email : pipp@online.tm  
oguchgeldiev@worldbank.org  
CEP Projects  
 
EU-Tacis Sustainable Development  
of Caspian Coastal Communities  
(SDCCC)  
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IMC Consulting Ltd.  
 
Team Leader:  
Mr. David Burton  
Tel: + 44 1623 44 46 05  
Fax: + 44 1623 44 46 18  
Mobile: + 44 7813 02 60 60  
E Mail: Burtond@imcgroup.co.uk  
 
IMC Regional Assistant:  
Ms.Olga Nurliyeva  
IMC Moscow  
Tel: + 7 095 250 67 17  
Email: Olga_Nurlieva@imcgroup.ru  
 
SDCCC National Coordinator for  
Azerbaijan:  
Mr. Mehdi Salamzade  
Project Assistant:  
Ms. Nigar Bunyatzade  
Room 108, 3rd entrance  
Government Building  
40, Uzeir Hadjibeyov st.  
Baku, AZ 1016,  
AZERBAIJAN REPUBLIC  
Tel: + 994 12 497 17 85  
+ 994 12 493 80 03  
Fax: + 994 12 497 17 86  
Email: msalamzade@caspian.in in-baku.com  
nbunyatzade@caspi caspian.in-baku.com  
 
SDCCC National Coordinator for  
Kazakhstan:  
Mr. Ashat Dosaliyev  
Project Assistant:  
Mr. Tilek Ahmetov  
101, Azattyk Ave, 2nd floor  
Atyrau, 465020,  
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  
Tel/ Fax: + 7 3122 25 21 24  
Email: tilek_imc@mail.ru  
 
SDCCC National Coordinator for Russia:  
Ms. Elena Yuldasheva  
Project Assistant:  
Ms. Ekaterina Yumasheva  
Savushkina 4 str.  
Astrakhan, 414056  
RUSSIAN FEDERATION  
Tel: + 7 8512 60 04 97  
Fax: + 7 8512 60 04 97  
EMail: imc_ast@rambler.ru  
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SDCCC National Coordinator for  
Turkmenistan:  
Mr. Timur Berkeliev  
Project Assistant:  
Mr. Eziz Sultanmuradov  
59 Azadi St., Ashgabat  
TURKMENISTAN  
Tel/ Fax: + 993 12 39 86 84  
Email: timchik@ngo ngo-tm.org  
Project Office  
Bakhry-Khazar str. 42,  
Turkmenbashi, 745 000  
TURKMENISTAN  
Tel: + 993 24 32 23 18  
+ 993 66 32 51 16  
 
CAREC Programme Regional  
Manager:  
Ms. Yelena Yerzakovich  
40 Orbita-1, 480043, Almaty  
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  
Tel: + 7 3272 78 50 22 / 78 51 10  
Fax: + 7 3272 70 53 37  
Email: LYerzakovich@carec.kz  
Website: www.carec.kz  
 
Caucasus REC Programme  
Manager:  
Mr. Matlab Hasanov  
74 Chavchavaddze Avn. Room 901  
380062 Tbilisi  
GEORGIA  
Email: matlab.hasanov@rec rec-caucasus.org  
Website: www.rec rec-caucasus.org  
 
Russian REC Programme Manager:  
Ms. Liya Sandanova  
39/20, B.Yakimanka str., building 1,  
Moscow 119049  
RUSSIAN FEDERATION  
Tel/Fax: + 7 095 238 17 96 / 46 66 / 27 76  
Email: caspian@rusrec.ru  
Website: www.rusrec.ru  
 
AZERBAIJAN  
REC National Coordinator:  
Mr. Araz Abbasov  
82, Azadliq Ave., 2nd floor 370000 Baku  
AZERBAIJAN REPUBLIC  
Tel/Fax: + 994 12 441 19 08  
Email: araz.abbasov@rec rec-caucasus.org  
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KAZAKHSTAN  
REC National Coordinator:  
Ms. Gulmira Izimbergenova  
101, Azattyk Ave., 2nd floor, Atyrau, 465020  
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  
Tel/Fax: + 7 3122 25 21 23 / 25 21 24  
Email: GIzimbergenova@carec.kz  
 
RUSSIA  
REC National Coordinator:  
Ms. Yelena Belyaeva  
4 Savushkina Str., 414056 Astrakhan  
RUSSIAN FEDERATION  
Tel: + 7 8512 61 03 25  
Email: caspianSD@astranet.ru  
 
TURKMENISTAN  
REC National Coordinator:  
Ms. Victoria Nazarenko  
Bakhry-Khazar str. 42�;  
Turkmenbashi, 745 000  
TURKMENISTAN  
Tel: + 993 243 22 31 8 / 663 25116  
Email: VNazarenko@carec.kz  
 
EU-Tacis Water Level Fluctuation:  
Project Manager / Consultant:  
Mr. Madi Kireev  
Tel: + 7 333 210 03 26  
Email: madi.kir@nursat.kz  
 
EU/TACIS Sustainable Management  
of the Fisheries of the Caspian in  
Azerbaijan, Kazakhstan, Russia and  
Turkmenistan:  
 
Team Leader:  
Dr. Christopher Mathews  
 
Office Manager:  
Ms. Farida Sultanova  
Government House, Room 108  
Baku, Azerbaijan  
Tel: +994 12 4971785; 4938003  
Home: (C.P.Mathews +994 12 4930849)  
Email: christopher@caspian.in in-baku.com  
106337.760@compuserve.com  
Farida.sultanova@caspian.in in-baku.com  
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The World Bank Matched Small  
Grants Programme I (MSGP):  
Room 108, 3rd entrance  
Government Building  
40, Uzeir Hadjibeyov st.  
Baku, AZ 1016,  
Azerbaijan  
Tel: + 994 12 4971785  
+ 994 12 4938003  
Fax: + 994 12 4971786  
Home page: www.caspianenvironment.org  
 
Grants Administrator:  
Mr. Kamran Abdullayev  
Email: kabdullayev@caspian.in in-baku.com  
 
Grants Administrator:  
Ms. Ayada Iskenderova  
Email: aiskenderova@caspian.in in-baku.com  
 
 
LAN Administrator:  
Mr. Ziyafat Kerimov  
Email : zkerimov@caspian.in in-baku.com  
 
Programme Assistant:  
Ms. Nigar Bunyatzade  
E-Mail: nbunyatzade@caspian.in in-baku.com  
International Partners:  
 
THE WORLD BANK:  
Programme Team Leader  
ECSSD, Europe and Central Asia Region  
Ms. Adriana Jordanova Damianova  
The World Bank  
1818 H St, NW  
Washington, DC 20433  
Tel.: + 1-202 473-2159  
Fax: + 1 202 614-0697  
Email: Adamianova@worldbank.org  
 
Programme Manager  
Environment Sector, Europe and Central Asia  
Region  
Ms. Amy Evans  
The World Bank  
1818 H St, NW  
Washington, DC 20433  
Tel.: + 1 202 473-8018  
Fax: + 1 202 614-0709  
Email: Aevans1@worldbank.org  
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LLCs:  
 
AZERBAIJAN  
Mr. Azer Orudjev  
Caspian Environment Programme  
Government House, Room # 108  
40 Uzeir Hadjibeyov Str., Entrance # 3  
Baku AZ 1016  
AZERBAIJAN REPUBLIC  
Tel.: + 994 12 497 17 85  
+ 994 12 493 80 03  
Fax: + 994 12 497 17 86  
Email: aorudjev@caspian.in in-baku.com  
 
I.R.IRAN  
Mr. Abdolhamid Amirebrahimi  
Tel/Fax: + 98 21 802 81 03  
Email: kiwiran@dpi.net.ir  
caspianian@hotmail.com  
caspianian@yahoo.com  
 
KAZAKHSTAN  
Ms. Dinara Akhmetova  
Ministry of Environmental Protection and  
Natural Resources  
Pobeda avenue 31  
473000 Astana,  
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  
Tel/Fax.: + 7 3172 17 01 27  
Mobile: + 7 300 566 36 48  
Email: DBAkhmetova@yandex.ru  
 
RUSSIA  
Mr. Vassili Rodionov  
World Bank Residential Mission  
36/1 Bolshaya Molchanovka Str.  
Moscow 121069  
RUSSIAN FEDERATION  
Tel.: + 7 095 745 70 00, ext # 2084  
Fax: + 7 095 745 70 02  
Email: v rodionov@worldbank.org  
 
TURKMENISTAN  
Mr. Oleg Guchgeldiyev  
National Institute of Deserts, Flora & Fauna,  
15 Bitarap, Turkmenistan Str.  
Ashgabat 744000  
 
TURKMENISTAN  
Tel.: + 993 12 35 73 41  
Fax: + 993 12 35 37 16  
Email: pipp@online.tm  
oguchgeldiev@worldbank.org  
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EU/TACIS:  
Principal Administrator  
Europe AID Directorate-General  
Ms. Anna Bramwell  
Rue de la Loi, L 41, 4-59  
Brussels /Belgium  
Tel: + 32 2 295 63 67  
Fax: + 32 2 295 16 47  
Email: Anna.bramwell@cec.eu.int  
 
Thematic Advisor  
EuropeAID Directorate-General  
Mr. Jan Behrens  
Rue de la Loi 41, L 4-43,  
Brussels /Belgium  
Tel: + 32 2 298 46 00  
Fax: + 32 2 295 16 47  
Email: Jan.behrens@cec.eu.int  
 
EuropeAID Directorate-General  
Mr. Daniel Dunkley  
Rue de la Loi 41, L 41-09,  
B-1049 Brussels /Belgium  
Tel: + 32 2 295 06 44  
Fax: + 32 2 295 74 82  
Email: Daniel.dunkley@cec.eu.int  
 
UNDP-GEF:  
Principal Technical Advisor, International Waters  
Mr. Andrew Hudson  
1 United Nations Plaza, New York, NY 10017  
Tel: + 1 212 906 62 28  
Fax: + 1 212 906 69 98  
Email: andrew.hudson@undp.org  
 
Regional Coordinator for Biodiversity and International Waters  
Mr. Nick Remple  
RBEC Regional Support Centre  
Grosslingova 35  
811 09 Bratislava  
Slovak Republic  
Tel: + 421 259 33 74 58  
Fax: + 421 259 33 71 54  
Email: Nick.remple@undp.org  
 
UNOPS:  
Associate Portfolio Manager  
Mr. Mahir Aliyev  
Division for Environmental Programmes  
11-13 Chemin des Anemones  
1219 Chatelaine, Geneva  
Switzerland  
Tel: + 41 22 917 85 57  
Fax: + 41 22 917 80 62  
Email: mahira@unops.org  
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UNEP:  
Director  
UNEP, Regional Office for Europe  
Mr. Frits Schlingemann  
15, Chemin des Anemones  
CH-1219 Chatelaine/Geneva  
Switzerland  
Tel: + 41 22 979 92 76  
+ 41 22 917 82 91  
Fax: + 41 22 797 34 20  
Email: frits.schlingemann@unep.ch  
Associate Expert Policy & Law  
 
UNEP Regional Office for Europe  
Ms. Danica Valnicek  
15, Chemin des Anemones  
CH-1219 Chatelaine, Geneva  
Tel: + 41 22 917 83 33  
Fax: + 41 22 917 80 24  
Email: Danica.VALNICEK@unep.ch  
UNDP COUNTRY OFFICES:  
 
AZERBAIJAN  
Programme Associate  
Ms. Jamila Ibrahimova  
3, UN 50th Anniversary Str., AZ 1001 Baku  
AZERBAIJAN REPUBLIC  
Tel: + 994 12 498 98 88 (ext.112)  
Fax: + 994 12 498 32 35, 492 24 91  
Email: jamila.ibrahimova@undp.org  
 
. IRAN  
Programme Manager  
Mr. Saeid Ferdowsi  
Email: saeid.ferdowsi@undp.org  
Programme Assistant  
Ms. Farzaneh Derakhshi  
39, Shahrzad Bvld., Darrous, Tehran  
ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN  
Tel: + 98 21 286 06 91 - 4  
Fax: + 98 21 286 95 47  
Email: farzaneh.derakhshi@undp.org  
 
KAZAKHSTAN  
Senior Programme Assistant  
Ms. Natalya Panchenko  
67 Tole Bi Street, Almaty  
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN  
Tel: + 7 3272 58 26 46  
+ 7 3272 58 26 37  
Fax: + 7 3272 58 26 45  
Email: natalya.panchenko@undp.org  
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RUSSIA  
Programme Assistant Environment  
Ms. Irina Bredneva  
Ostozhenka st., 28  
119034, Moscow  
RUSSIAN FEDERATION  
Tel: + 7 095 787 21 42  
Fax: + 7 095 787 21 59  
Email: irina.bredneva@undp.ru  
 
TURKMENISTAN  
Programme Associate  
Mr. Batyr Hajiyev  
40, Galkenesh str.  
744013, Ashgabat  
TURKMENISTAN  
Tel: + 993 12 42 52 50  
Fax: + 993 12 42 53 17  
+ 993 12 42 53 88  
Email: batyr.hadjiyev@undp.org  
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BIJLAGE B: interviews 

De volgende personen zijn benaderd en hebben op aangegeven wijze een 
bijdrage geleverd: 
 
Rieks Bosch  Consultant  persoonlijk 
Eric Bouwmeester VenW/DIS  telefonisch (kort) 
Jelmer Cleveringa RWS/RIKZ  persoonlijk 
Bart Fokkens  RWS/RIZA  persoonlijk 
Richard Jorissen  RWS/RIKZ  persoonlijk 
Harald Leummens Consultant  telefonisch 
Jan Mulder  RWS/RIKZ  persoonlijk (kort) 
Willem Oosterberg RWS/RIZA  persoonlijk 
Bart Schultz  RWS/BD  telefonisch (kort) 
Frank Steyaert  RWS/NN  email 
Daan Verhage   Partners voor Water persoonlijk (kort) 
Herman Winkels  RWS/RIZA  persoonlijk 
Kees Wulffraat  VenW/DGG  persoonlijk 
 
 
Salomon Kronenberg:  Sabbatical,  is per e-mail benaderd, hij heeft (nog) 

niet gereageerd.  
Geert Menting:   Afwezig door vakantie 
 
 
Rieks Bosch  Consultant   
 
Betrokkenheid 
Jarenlang vanuit Moskou teamleader geweest voor het EU Tacis-programma. 
Daarnaast teamleader geweest voor het Black Sea Environmental Program in 
het zuiden van Rusland en als zodanig toentertijd betrokken bij het KIS/PIN 
environmental program vanuit de Black Sea. Teamleader geweest voor het 
Caro Bassin, in een poging Georgië, Armenië en Azerbeidzjaan bij elkaar te 
krijgen. Momenteel programmamanager voor de Black Sea en de Caspian 
Region voor de EUCC.  
Op deze wijze vanaf 1996 betrokken bij de Zwarte Zee, en vanaf 1998 bij de 
Kaspische Zee.  
 
Leren van de Kaspische Zee 
Groot verschil tussen Nederland en Rusland is dat de Nederlandse kustlijn 
kunstmatig is terwijl in Rusland het grootste deel van de kust natuurlijk is. In 
het verleden had je een groot gedeelte rond de Kaspische Zee waar de mensen 
een nomadisch bestaan leidden. De wisselingen in de waterstand waren toen 
niet zo’n groot probleem, want men schoof gewoon wat op. De vissers leefden 
meestal in houten huizen die ze in de natte periode van het jaar verlieten. De 
problemen kwamen met de urbanisatie rond de Kaspische Zee, waarbij her en 
der dorpen en stadjes aan de kust gelegd werden. Dit gebeurde bijvoorbeeld in 
Kalmiki, een gebied onder de Wolgadelta gelegen. Eigenlijk is het één grote 
steppe die langzaam in de zee overgaat, afhankelijk van de waterstand worden 
grote of minder grote delen van de kust overspoeld. Dit is dan ook het gebied 
in Rusland dat het meest te lijden heeft van de ontwikkelingen inde waterstand. 
Het deltagebied is er als het ware op gebaseerd; daar heeft men niet alleen met 
de wisseling van de waterstanden in de zee te maken maar ook met de 
wisseling in de waterstanden in de rivier; het ecosysteem is daardoor zeer 
dynamisch. In Dagestan, in het zuiden van Rusland, is het grootste deel van de 
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kust hard; alleen in het meest noordelijke deel dat tegen Kalmiki aanligt zijn er 
nog wat steppen die naar de kust aflopen. 
 
Kalmiki kent een sterke gradatie; aan de kust is sprake van overstromingen, dan 
is er een stuk met redelijk normale landbouw en daarna meteen al zijn er 
gebieden die overbegraasd zijn waar men problemen heeft met 
woestijnvorming . In die gebieden leeft bijvoorbeeld ook de enige Europese 
Antilopesoort; die helaas door de woestijnvorming teruggedrongen wordt. Het 
is intussen overduidelijk dat de zeespiegel zal blijven fluctueren. Dorpen zou je 
tegen het water kunnen beschermen door de aanleg van een ringdijk en een 
dam met een weg ernaartoe, maar het is onmogelijk de hele kust te bedijken. 
 
Rieks is betrokken geweest bij de voorbereiding van een pilot voor Kalmiki, die 
als doel heeft door de inzet van Integrated Coastal Zone Management het 
landgebruik aan de kust duurzaam te maken.  
Bepaalde dorpen die economisch belangrijk zijn, zoals een aantal vissersdorpen 
of dorpen waar industrie gevestigd is, zou je goed tegen water kunnen 
verdedigen en bereikbaar kunnen houden door de weg ernaartoe op te hogen. 
Het land eromheen kan vervolgens ingedeeld worden in zones. Alle gebied 
onder de gemiddelde hoogwatergrens krijgt als hoofdfunctie natuur en als 
nevenfunctie  visserij. Dan volgt er een zone die bij laagwater gebruikt kan 
worden voor de landbouw en die bij hoog water meer natuurlijk kan 
ontwikkelen. Een derde zone tenslotte, boven de maximale hoogwatergrens, 
kan in principe altijd gebruikt worden voor de landbouw.  
In Kalmiki zijn in de jaren tachtig en negentig twaalf of veertien dorpen verlaten 
door het hoge water. Hierdoor ontstond in de andere plaatsen in het gebied 
een behoorlijke sociale druk met bijbehorende problemen. Zo zijn heel veel 
mensen gaan vissen om in hun levensonderhoud te voorzien, waardoor er 
behoorlijk gestroopt wordt. Wanneer er met het dalende water langzaam weer 
land beschikbaar komt voor landbouw zijn het niet de ‘wijkers’ die de grond in 
gebruik gaan nemen; zij hebben tenslotte geen koeien meer; het zijn degene 
die gebleven zijn die langzaam opschuiven. Van die sociale problemen wil men 
graag af. Men zou ICZM dan ook graag structureler opzetten, door het te 
verwerken in een soort streekplan. Uiteindelijk wil men zelfs de link maken met 
verwoestijning.  
 
De pilot is besproken in het Kaspische Zeeprogramma (GEF) maar kwam op dat 
moment niet voor financiering in aanmerking. Uiteindelijk is er noch in Kalmiki, 
noch in Moskou actie ondernomen om het projectvoorstel verder uit te werken 
en in te dienen bij de Canadezen en de Amerikanen, die wel geld hadden 
toegezegd. Het concept ligt nog steeds op de plank te wachten op betere tijden 
bij GEF. Kalmiki is nog steeds erg geïnteresseerd en worstelt nog steeds met de 
vraag hoe met de kuststrook om te gaan. Maar nu al gaan de mensen weer 
meer gebruik maken van de gronden aan de waterlijn, omdat je daar 
permanent voldoende water hebt en het meest sappige gras.  
 
Kalmiki is een zelfstandige republiek geregeerd door een autocratische ex-
schaker, die zich behoorlijk onafhankelijk van Moskou opstelt. Hij staat achter 
de ontwikkelingen in zijn gebied (letterlijk achter deze pilot). Vanuit Moskou 
wordt momenteel echter geprobeerd om alle gouverneurs en presidenten te 
vervangen door mensen die door Poetin benoemd worden. Wat dat voor 
gevolgen zal hebben is niet duidelijk.  
The Ministry for Natural Resources in Kalmiki (valt onder Ministerie for Natural 
Resources, heette vroeger Committee for  Environment) onderhield toentertijd 
goede contacten met Moskou . Monitoring en waterbeheer vielen vroeger ook 
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onder de plaatselijke verantwoordelijkheid, maar worden tegenwoordig 
centraal aangestuurd. 
  
Er zijn twee Tacisprojecten gaande in het gebied; één op het gebied van visserij, 
en een ander dat als titel heeft ‘Sustainable Development of Caspian Coastal 
Communities’ (het mocht geen ICZM heten vanwege de negatieve ervaringen 
met het eerste voorstel). Het laatste project loopt eind 2004 begin 2005 af. Het 
is erg praktisch van opzet; een gedeelte bestaat uit het bewerkstelligen van 
duurzame ontwikkeling van een aantal dorpen, het andere deel bestaat uit 
beurzen om studie te bevorderen. De uitwerking van het Grant programma is 
echter erg slecht geregeld, door organisaties die ver van de Kaspische Zee 
afzitten. Het is onduidelijk wat daarvan gekomen is, mogelijk is informatie via 
een website beschikbaar. 
 
 
Leren van ICZM rond de Kaspische Zee 
Er zijn veel processen rond de Kaspische zee die interessant zouden kunnen zijn 
voor Nederland. Het plannen van voorzieningen langs de oever bijvoorbeeld, 
denk aan infrastructuur of aan de olievelden in Kazachstan. Maar ook het 
plannen van havens en het rekening houden met het aankomen van boten 
onder extreme omstandigheden. Dit speelt met name in Azarbeijan, bij de 
olievelden van Kazachstan, en in de helft van Turkmenistan. In Iran speelt het 
minder, en in Rusland alleen bij Asfrachan. Er zijn nog wel wat havenplaatsjes, 
maar die liggen in Dagestan en waarschijnlijk net aan het rotsige deel van de 
kust. 
 
Aan de kant van Kazachstan heeft de olie nogal wat vervuiling gegeven, maar 
omdat er niet zoveel stroming is blijft vervuiling redelijk lokaal. Er is plaatselijk 
zoveel vervuiling dat bijvoorbeeld opruimen bij Baku alleen al miljarden zou 
kosten, en die zijn er niet. Nu is de afspraak dat wanneer een bedrijf nieuwe 
voorzieningen maakt ze de oude moet opruimen, maar wat in zee ligt blijft 
gewoon liggen. 
 
Er is ook een link te maken met overstromingsgebieden: hoe ga je om met 
gebieden die een gedeelte van de tijd nat zijn, bijvoorbeeld retentiebekkens in 
het kader van Ruimte voor de Rivier. Langs de Kaspische zee heb je naast de 
gewone waterstand ook te maken met opstuwing door wind. Bij een harde 
noordenwind kunnen de kreken waar je met de boten uitvaart droogvallen, 
terwijl het land onderloopt als de wind van de andere kant komt. In Nederland 
wordt eraan gedacht om boerderijen op heuvels te zetten, in Rusland kun je 
denken aan bijvoorbeeld vluchtheuvels voor het vee. 
 
In het verleden, in de sovjet tijd zijn er een aantal pieken geweest en in de jaren 
zestig begon het water echt omhoog te gaan, maar plannen die gemaakt 
werden waren niet dynamisch, ze waren, 10, 20 of 30 jaar geldig en 
vijfjarenplannen werden niet aangepast. Nu wordt men er zich bewust van dat 
je op een dynamische manier met de natuur moet omgaan en meer moet gaan 
werken met stimuleren dan met vaststellen. Sturing die plaats vindt is nog maar 
heel beperkt. Het ministerie van landbouw bepaald tegenwoordig eigenlijk niet 
meer waar er begraasd gaat worden. Tijdens de sovjettijd was er overal sprake 
van gigantische overbegrazing om maar aan de productie te kunnen komen. 
Gebieden waar eerst 2000 stuks vee stonden huisvesten nu nog 50 stuks 
omdat mensen daar ook van kunnen leven. Je ziet in gebieden waar de 
vegetatie versleten was nu weer allerlei leuke plantjes te voorschijn komen. De 
teruggang van overbegrazing heeft positieve effecten, alleen de overgang is 
rampzalig; de gieren doen het bijvoorbeeld veel slechter dan vroeger.  
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Ruimtelijke ordening in Rusland; 
In Rusland bestaat eigenlijk geen integrale, planmatige RO met betrekking tot 
het buitengebied; het is allemaal gericht op stedelijke bebouwing en 
architectuur etc... Vroeger was het een aparte richting, maar met de opkomst 
van het communisme werd RO als decadent ervaren en de afdeling aan de 
Universiteit van St. Petersburg werd in 1919 gesloten. Omstreeks 1927 
overleed de betreffende hoogleraar en daarmee was het vakgebied verdwenen. 
Het is nog steeds moeilijk om in Rusland iemand te vinden die een verhaal kan 
houden over landschapsarchitectuur. Laatst met moeite iemand gevonden die 
vanuit bosbouw een designrichting had gedaan, van het type parken aanleggen 
en wegen plannen door een landschap etc..  Er is ook niet iets van geografie 
dat die kant op gaat. Russische geografen zien het landschap als het complex 
van alles, van menselijke invloeden en van natuurlijke waarden, als een soort 
schilderij. Er zijn maar weinig mensen die kijken naar functionaliteit en de 
mogelijkheid van sturing.  
RO is heel weliswaar onderontwikkeld, het is de laatste jaren wel weer in 
opkomst. Tegenwoordig is men in bebouwde gebieden verplicht een general 
plan te maken, en er zijn een aantal regio’s waar ze proberen een link te leggen 
tussen bebouwde en onbebouwde gebieden. Er is bijvoorbeeld een ICZM 
project geweest in Kraznudar dat zich o.a. daarmee bezighield. Het was dit 
project dat de basis vormde voor de pilot op de plank voor Kalmiki. Één van de 
gedachten was toentertijd om uiteindelijk te komen tot een coastal code of 
conduct. 
 
Je zou in Rusland al doende kunnen leren hoe je flexibiliteit in RO brengt 
zonder dat je de ordening loslaat; ofwel anders gezegd hoe je ruimtelijke 
ordening toepast in een dynamische omgeving. Het is niet de vraag wat er over 
1000 jaar gaat gebeuren! Je moet ervan uitgaan dat je gebouwen en 
infrastructuur plant voor een periode van ongeveer 100 jaar, want binnen 100 
jaar zijn alle gebouwen vervangen. Er moet vervolgens besloten worden welke 
wisselingen je in die periode op wilt vangen, binnen de vastgestelde grenzen 
moet je vervolgens proberen problemen te voorkomen. Bij discussies over 
ICZM gaan we altijd uit van een periode van 50 jaar.  
 
Kaarten 
In Rusland zijn detailkaarten, de grens is momenteel 1:100.000, militair geheim. 
Er zijn geen kaarten beschikbaar met hoogtes of dieptes in de kustzones. 
Wanneer je aan de slag gaat en er is een kaart nodig moet eerst de afdeling 
cartografie van de FSB (de binnenlandse veiligheidsdienst) ermee instemmen.  
Er zijn allerlei methoden om creatief met de beperkingen om te gaan. Het helpt 
als alle bewerkingen van kaarten uitgevoerd worden door Russische instituten. 
Soms is het wel mogelijk een gedetailleerde kaart te gebruiken die in een 
grovere schaal is omgezet door bepaalde gedetailleerde informatie te 
verwijderen. Aan de hand van zo’n kaart kun je bijvoorbeeld een themakaart 
maken, en themakaarten van onschuldige onderwerpen leveren vaak geen 
probleem. 
Wanneer je wel gebruik wilt maken van gedetailleerdere kaarten wordt de 
hobbel groter en het is maar de vraag of het hebben van een MoU helpt; de 
kans dat buitenlanders de gegevens in handen krijgen is dan alleen maar groter. 
Het is in zo´n geval misschien handig een overeenkomst te laten regelen door 
de Russische counterpart. 
 
Als je modellen wilt doorrekenen heb je gegevens nodig. Het is mogelijk die 
gegevens zelf te verzamelen, maar je hebt toestemming nodig om te gaan 
meten. Het is zelfs niet toegestaan zonder toestemming GPS apparatuur te 
gebruiken. Bestaande gegevens zijn normaalgesproken alleen beschikbaar voor 
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een hele kleine groep van instituten. Deze instituten weten vaak niet of ze 
gegevens mogen delen, en leggen zichzelf in sommige gevallen censuur op. In 
een republiek als Kalmiki zijn de vrijheden wat groter, omdat de mensen daar 
zich minder afhankelijk voelen van Moskou. Om die reden is het in republieken 
vaak wat gemakkelijker werken dan in de gewone Oblast.  
 
Technische mogelijkheden 
Er wordt momenteel weinig constructief omgegaan met bijvoorbeeld 
aanvaarroutes naar vissersplaatsen, aanlanding van boten, havenvoorzieningen. 
In Baku (havenstad in Azerbeidjaan) hadden ze een behoorlijk grote 
veiligheidsmarge, maar een aantal jaren geleden stond het water ongeveer 
gelijk met de kade. Op sommige plaatsen kon de veerboot niet komen omdat 
ze geen rekening gehouden hadden met een hoge stijging. Onder bepaalde 
omstandigheden doen soortgelijke problemen zich nog steeds voor op Texel. 
Het zijn dus wel problemen waar ze tegenaan lopen maar er vindt in die zin 
geen technische vernieuwing plaats. 
 
Het zou interessant zijn om te inventariseren wat voor oplossingen de mensen 
zelf bedacht hebben voor de problemen die ze door de wisselende waterstand 
zijn tegengekomen. Dit kan door een sociologische studie te doen in dorpen. 
De Wolgadelta is groot en enorm moeilijk begaanbaar, alles moet met boten, je 
bent tijden onderweg. Kalmiki is beter toegankelijk en een stuk overzichtelijker. 
Je hebt er echter geen échte steden aan de kust.  
 
 
Netwerk en ingangen inventarisatie 
Je zou in ieder geval contact op moeten nemen met Yuri Michaelichencko. Hij 
is één van de mensen die zich op nationaal ministerieel niveau bezig houdt met 
integraal kustbeheer en die daar creatief in is. Hij werkt ook aan de nieuwe 
kustwet die er misschien gaat komen. Bij het Ministry for Natural Resources 
moet je eigenlijk niet zijn; er zijn daar maar weinig mensen met belangstelling 
voor regionale kustproblemen.  
 
Yuri Mikhailichenko 
Ministry of Industry, Science & Technology 
Department for Life and Earth Sciences 
Tverskaya Ul. 11 
103905 Moskow 
RUSSIA 
 
Emma Borisovna Gabunschina was destijds de Deputee Minister voor Natural 
Resources in Kalmiki; zij was de trekker voor kustbeheer, ontwikkeling van 
natuurgebruik, natuurbescherming. Eerst was ze het hoofd van milieu, en toen 
dat is samengegaan met Natural Resources is zij deputee geworden. Zij was 
ook de trekker voor de ICZM pilot in Caspian Environmental Program, 
waardoor er destijds support was uit Moskou om ermee aan de slag te gaan. 
Geen idee of zij deze functie nog bekleedt. 
 
Emma Borisovna Gabunschina 
Ministry of Natural Resources 
SCEP 
Pl. Lenina dom Pravitelstva K416 
358000 Elista 
RUSSIA 
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Je zou verwachten dat er heel veel onderzoek gedaan wordt door de 
universiteiten van Kalimiki en Asfrachan, maar het meeste onderzoek gebeurt 
juist vanuit Moskou. Regionale universiteiten en vaak ook overheden weten 
daar niets van. Het is vaak nuttig om in Moskou en St. Petersburg na te gaan 
wat voor onderzoek gedaan is. Daar zijn ook vaak meer gegevens bewaard 
gebleven dan bij regionale universiteiten. Bijna alles is overigens in het Russisch, 
er zijn weliswaar vertaalafdelingen tegenwoordig, maar het is moeilijk 
interessante vertaalde literatuur tegen te komen.  
 
Het kan zijn dat er een natuurbeschermingsproject loopt voor de antilope. Er 
zijn momenteel nog twee kleine populaties, één in Kalmiki en één in 
Kazachstan, waar men met hand en tand probeert deze dieren te beschermen.   
USAID Moskow had destijds interesse om een project op te zetten, misschien is 
er iets te vinden op de website. 
 
Verschillende landen hebben zich toentertijd aangesloten bij het 
verwoestijningsverdrag, waarbij ze dan verklaarden een inspanning te leveren 
om de woestijnvorming tegen te gaan. Er zijn van toen wat documenten te 
vinden zoals een stuk over reinduced erosion, maar wat betreft het Kaspische 
zeegebied weet ik niet of dat tot projecten heeft geleid. Zo’n overeenkomst 
gaat centraal via moskou en de regio is daar nauwelijks bij betrokken. Er was 
destijds wel een discussie gaande met de wereldbank over een project dat 
vooral was gericht op landbouw in relatie tot de verwoestijning e.d., maar dat 
is er vermoedelijk nooit gekomen want dat zit nu in het Tacis project dat voor 
volgend jaar op de planning staat; op dit moment wordt dat bediscussieerd met 
de betrokken landen.  
 
Er is een samenwerkingsverband tussen the University of Moskow en een 
universiteit in Nederland naar de sliblagen in de Kaspische zee om van daaruit 
te kunnen voorspellen hoe de fluctuaties in de zeespiegel zijn geweest. Geen 
idee welke universiteit dat geweest is, Delft en Utrecht komen niet bekend 
voor, misschien Nijmegen. 
 
 
Eric Bouwmeester VenW/DIS   
 
Betrokkenheid 
Wel betrokken geweest bij Rusland, maar niet erg nauw bij Kaspische zee. Er 
zelf nooit geweest. 
 
Netwerk en ingangen inventarisatie 
Verwijst door naar UN programma (UNDP/GEF) dat ergens tussen 92 en 98 
plaatsgevonden moet hebben. Daar was DHV bij betrokken, naam die naar 
boven komt is Jan Bochteron (ICWR).  
Archief over buitenlandprojecten zou bij voormalig HKW te vinden moeten zijn, 
maar de kans is groot dat dit is weggegooid (informeren Titia Slis). Wellicht is er 
ook iets te vinden in het archief van de bouwdienst (ook vragen bij Paul van 
Meel, BD).  
Jos Klinkenberg (nu RIKZ) was er destijds ook bij betrokken, Bart Schultz (BD) 
uiteraard en ook Henk-Jan de Haan (voormalig afdeling buitenland). 
 
 
Jelmer Cleveringa RWS/RIKZ   
 
Betrokkenheid 
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Niet persoonlijk betrokken geweest bij de Kaspische Zee, maar bekend met het 
verschijnsel. In 2002 ook deelgenomen aan de discussie rond eventuele 
bruikbaarheid van het model BarSim (zie hieronder). 
 
Leren van de Kaspische Zee 
De situaties in de Kaspische Zee  zouden voor Nederland een interessante case 
zijn voor het geval een snelle stijging van de zeespiegel plaatsvindt, maar de 
Noordzee en de Kaspische Zee zijn zeker niet in alle details vergelijkbaar. Een 
groot en belangrijk verschil is bijvoorbeeld dat de Noordzee wel getij kent en de 
Kaspische Zee niet. 
 
Er bestaan modellen die gekalibreerd en gevalideerd kunnen worden met 
behulp van gegevens van de Kaspische kusten. De uitkomsten van deze 
modelscenario’s kunnen daarna vertaald worden naar de Nederlandse situatie. 
Op deze wijze kunnen modelscenario’s met snelle stijging van de zeespiegel 
getoetst worden. Door de verschillen tussen de Kaspische Zee en de Noordzee 
is deze vergelijking niet voor alle delen van de kust goed te maken. Bij de 
Hollandse kust, de koppen van de Waddeneilanden en gebieden als de Kwade 
Hoek op Goeree is vergelijking mogelijk, maar bij de Waddenzee en de 
Zeeuwse Delta spelen andere processen een rol en gaat de vergelijking mank.  
 
De Nederlandse kust kent een combinatie van specifieke lokale karakteristieken, 
waardoor het onmogelijk is de kust één op één te vergelijken met andere 
gebieden (veel sediment beschikbaar, getij en ‘korte’ golven, ondiepe ‘shelf’ 
zee). Op sommige onderdelen kun je onze kust beter vergelijken met andere 
regio’s dan de Kaspische; bijvoorbeeld met de Amerikaanse Westkust.  
 
Bij de TU Delft (faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen) loopt  een 
programma waar gekeken wordt naar lange termijn modellen; nu levert VenW 
daaraan geen actieve bijdrage aan, dit brengt ons misschien de mogelijkheid 
dat wel te doen.  
 
Eerder is er contact geweest met Joep Storms om te verkennen of het vanuit de 
kennis van de Kaspische Zee ontwikkelde model BarSim mogelijkheden biedt bij 
het modelleren van de ontwikkeling van de Hollandse kust. In Augustus 2002 is 
geconcludeerd dat dit model mogelijkheden biedt. Het laten uitvoeren van een 
inventarisatie van de mogelijkheden vanuit het Rijkswaterstaat programma 
KUST2005 in 2003 is niet doorgegaan vanwege uitvoeringsproblemen. 
 
 
Bart Fokkens  RWS/RIZA   
 
Betrokkenheid 
Fungeert als een soort hoofdcoördinator voor de MoU Rusland. Betrokken bij 
een project in Katarinaburg dat beleidsmatig van aard is, en ook bij de 
onderzoeksprojecten van Partners voor Water in de Pechora delta en in het 
noorden. In Nederland is hij contactpersoon met VROM en met LNV, partners 
in de MoU. 
 
De connectie met Rusland bestaat sinds 1994. Er werd toen bodemkundig en 
geomorfologisch onderzoek gedaan in de Wolga delta. Op dat moment kwam 
de vraag naar voren of de dorpen langs de kust niet beschermd moesten 
worden. Een Nederlandse missie deed bodemkundig onderzoek, maar de 
maatregelen die getroffen zouden moeten worden om een dorp te kunnen 
beschermen waren dusdanig ingrijpend dat het veel te duur zou zijn. En dan 
was er nog niet nagedacht over het gebied rond zo’n dorp, al met al is daar 
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vanaf gezien. Vervolgens is er wel gekeken naar de ecohydrologische relaties in 
de delta en hoe die beïnvloed worden door de dynamiek van de Kaspische zee. 
Dat was het begin van de samenwerking van Rusland.  
Soms tref je het met de mensen soms tref je het met de instituten, daar hebben 
we het toen niet erg getroffen  met de mensen in de instituten. Uiteindelijk 
heeft het RIZA zich teruggetrokken uit de omgeving van Asfrachan en is 
opgeschoven naar Wolgograd, waar nog steeds intensief wordt samengewerkt, 
en dat gaat veel beter (project Geert Menting).  
 
Leren van de Kaspische Zee  
sociaal-economisch 
Het begint met de risicobeleving. Vervolgens komen uit de risicobeleving allerlei 
vragen; kunnen we er iets aan doen, gaan we investeringen of gaan we niet 
investeren. Wanneer er schade komt, hoe ga je daar dan mee om? In Rusland 
is op dat gebied wel eens aan verzekeringen is gedacht. Aansprakelijkheid en 
verantwoordelijkheden zijn misschien moeilijk te doorgronden in de Russische 
context. Wat betreft de verhouding tussen bevolking en overheid verschilt 
Rusland in Barts optiek niet totaal van Nederland: ´…en als het al anders is 
zullen ze eerder bereid zijn om te kijken hoe wij het willen doen en samen met 
ons leren dan dat ze vinden dat wij moeten kijken hoe zij dat doen.´. 
 
Zowel in de Wolga delta als in de gebieden dichterbij de Kaukasus wordt olie of 
gas gewonnen of kan het gewonnen worden, wat de zeespiegelfluctuatie tot 
een heel apart probleem maakt.  Dat is niet het eerste waarin we ons verdiepen 
maar als het nu gaat over omgaan met risico’s; investeringen in risico gebieden 
en risicobenaderingen komt de olie- en gasindustrie wel om de hoek kijken; ook 
bijvoorbeeld in verband met leidingen die er liggen of moeten komen te liggen. 
Toen we net in Rusland begonnen te werken mochten we niet eens naar dat 
soort dingen vragen, maar nu zijn we bijvoorbeeld aardig in gesprek met 
Gazpol (?) en dat soort organisaties in de Pechora delta.  We krijgen kaarten 
met voorraden, kaarten waar de leidingen liggen en gegevens over oil spills.  
Dan wordt het weer interessant! 
 
morfologisch 
Bart kan niet goed beoordelen of er in Rusland op morfologisch vlak meer te 
leren valt dan elders. Het stelsel is natuurlijk heel dynamisch: een fluctuerende 
waterspiegel gekoppeld aan de bodemdaling door olie/ en gaswinning biedt 
wellicht een extra dimensie, zeker nu we in de Waddenzee weer een extra 
bodemdaling krijgen. Er moet dan dus niet alleen gekeken worden naar 
zeespiegelstijging maar ook naar daling van de zeespiegel en naar 
bodemdaling. 
 
techniek 
DWW zit heel erg op de Delta van de Toekomst. Een belangrijke vraag daarbij 
is of je heel Nederland kunt beschermen wanneer de zeespiegel stijgt. 
Misschien moet je compartimenteren, en als dat zo is blijft de vraag hoe dat 
moet. Misschien kunnen we op dat vlak iets leren van de gebieden rond de 
Kaspische Zee. Daar hebben ze die keuze natuurlijk niet echt gehad; maar we 
kunnen leren van wat er daar gebeurd is en samen op zoek gaan hoe het zou 
moeten. Belangrijk verschil is dat het daar dunbevolkt is, je kunt wel een 
ringdijk om wat kleinere dorpen leggen.  
 
Netwerk en insteek inventarisati 
- Na een jaar of vier, vijf wat minder contact moet daar toch opnieuw 
met een netwerk begonnen worden. Harald Leummens moet er een goed 
beeld van hebben. 
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- Zoek een aantal inhoudelijke mensen, ook buiten V&W. Voor de 
vergelijking met de Wadden kom je bijvoorbeeld ook uit bij Alterra, het NIOZ 
en dat soort instanties.  
 
Ga niet alleen op zoek naar kennis die je daar snel haalt en hier direct de 
waterstaatsorganisatie inplugt. Zoals daar een netwerk in kaart wordt gebracht 
moet dat ook hier gebeuren: wie zouden er geïnteresseerd zijn? Er kan ook 
kennis ontwikkeld worden waar in Nederland dan ook weer wat mee gebeurt, 
die op een indirecte manier uiteindelijk de waterstaat ten goede komt. Denk 
daarbij ook in een bredere context, bijvoorbeeld in de context van gaswinning 
of zandsuppletie en dat soort dingen. Er blijven teveel mogelijkheden en kansen 
liggen als alleen de vraag gesteld wordt wat de directie Noordzee eraan heeft.  
 
Kennis halen is al met al prima, maar kijk ook in Nederland naar meerdere 
partners in het hele probleemveld. De benadering die je kiest moet bijdragen 
aan een stukje oplossing in dat probleemveld. ‘Of de waterstaat er nu of over 5 
of over 10 jaar baat bij heeft, als ze er maar baat bij hebben dan vind ik het aan 
de normen voldoen.’ 
 
 
Richard Jorissen  RWS/RIKZ   
 
Betrokkenheid 
Tot dusver in MoU verband met de Kaspische zee niets en met Rusland 
nauwelijks iets te maken gehad. Zijdelings in samenwerking met WL iets 
gedaan in het kader van de stormvloedkering bij St Petersburg. Het project 
rond de stormvloedkering was het resultaat van een prijsvraag. Destijds bezig 
geweest met de vertaalslag van functioneel naar geometrisch ontwerp en in dat 
kader met een aantal Russische collega’s gesprokken. Hans van Pagee heeft 
daar in het verleden veel meer aan gedaan, en nu werkt Hans Balfoort aan dit 
project. Hoewel niet betrokken geweest bij de Kaspische Zee wel bekend met 
het fenomeen van de zeespiegelwisselingen. 
 
Leren van de Kaspische Zee 
Een dusdanige grote zeespiegelvariatie leidt uiteraard tot enorme problemen. 
We kunnen vooral veel leren over de wijze waarop je dan als verschillende 
overheden met verschillende rollen in dat gebied (zowel functionele als 
terreinbeheerders) omgaat met de situatie. In die zin zou het een hele 
interessante testcase kunnen zijn voor management retreat; hoe om te gaan 
met dit soort enorme variaties van de zeespiegel binnen het scenario 
beheersbaar terugtrekken? Er zijn een paar hele kleine voorbeelden van 
management retreat in Engeland, waar enkele voorpolders als het ware 
ontpolderd worden. Ook in de Westerschelde vindt momenteel een 
ontpolderings-discussie plaats. Naast de bestuurlijke rol is in het geval van de 
Westerschelde de publieke rol heel groot omdat het gaat om gekozen 
ontpoldering. De ontpoldering is er een maatregel die de negatieve gevolgen 
van het uitdiepen van de vaargeul richting Antwerpen moet compenseren. 
Beide voorbeelden leveren slechts een hele kleinschalige ervaring. De ‘case’ van 
de Kaspische Zee is juist erg grootschalig; het strekt zich uit over een gebied dat 
een aantal keren zo groot is als Nederland. Land komt vrij of wordt genomen 
door het water op een schaal dat je te maken moet krijgen met bestuurlijke 
porcessen; inrichten dan wel terugtrekken. Hoe is men daarmee omgegaan? 
Gaan ze er überhaupt mee om; hebben ze daar plannen voor ontwikkeld en 
hoe is met name de rolverdeling van die plannen, of laten ze het als een ramp 
over zich heen komen in een soort permanente crisissituatie? Die bestuurlijke 
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component is heel belangrijk en zit tegen het sociaal-economische aan, maar is 
niet hetzelfde.  
 
In Nederland hebben we  een systeem waarbij we door het kustfundament vast 
te houden de waterschappen in staat stellen de waterkering te onderhouden 
waar de rest van Nederland achter woont. Buiten dit hoofdprobleem 
kustfundament-waterkering om hebben we waanzinnig veel gedoe voor dat 
kleine plukje mensen Nederland-breed dat het in zijn hoofd heeft gehaald om 
op of voor onze waterkering te wonen, in het buitendijkse gebied zogezegd. 
We zitten nu middenin een discussie met DGW over risicobeheersing 
kustplaatsen buitendijkse gebieden. Het zou niet zozeer interessant zijn te zien 
hoe ze in Rusland technisch de risico’s denken te beheersen, want waarschijnlijk 
hebben ze dat soort concepten wel bedacht, maar met name hoe ze zulke 
(technische) concepten daar zou kunnen toepassen en vervolgens vooral hoe ze 
bestuurlijk met elkaar zijn omgegaan. 
Eén van de redenen waarom we hier niet zo goed met de dreiging uit de 
voeten kunnen is dat we bestuurlijk of qua rolverdeling tussen de besturen niet 
in staat zijn rekening te houden met grote veranderingen. De discussie of we 
nu wel of niet ‘iets moeten vinden van risico’s in buitendijkse gebieden’ is 
ingegeven nadat DWW een onderzoek over dit onderwerp presenteerde. Toen 
de toenmalige staatssecretaris Monique de Vries zag dat de afslaglijn onder 
invloed van zeespiegelstijgingen naar achteren zal gaan, ook wanneer de 
basiskustlijn gehandhaafd blijft, gaf zij aan dat dat niet kon, omdat ‘we’ dat 
risico niet laten toenemen. Toen werd uitgelegd dat een deel van de 
risiscostijging autonoom is doordat bijvoorbeeld meer mensen gaan wonen in 
de kustzone en er ook op andere wijzen meer investeringen gepleegd worden, 
werd duidelijk dat de situatie toch ingewikkelder is dan alleen meer zand 
neerleggen; zij impliceert dat andere partijen ook iets moeten doen.  
Die discussie is nog steeds actueel en momenteel worden er in dit kader een 
aantal concepten ontwikkeld, waaronder een uitwerking van de risicoketen. 
Deze bestaat uit een aantal schakels, die verschillende stappen in de benadering 
van een risico voorstellen: Pro-Actie, Preventie, Preparatie, Respons en Nazorg. 
Bij ieder van deze schakels hoort een specifieke rolverdeling tussen alle 
betrokken partijen. Gegeven de schaal van dit ‘experiment’ in de Kaspische Zee 
zou het aardig zijn te bekijken hoe dit concept uitpakt; enerzijds door te kijken 
wat zij daar gedaan hebben en ook door te kijken wat zij zouden kunnen met 
de risicoketen. Het model is nu natuurlijk gericht op de Nederlandse situatie, 
met een typisch Nederlandse rolverdeling, maar het heeft een basis gaat uit van 
een aantal factoren dat bijdraagt tot risicovorming, een aantal factoren dat 
bijdraagt tot risicopreventie en een aantal factoren dat bijdraagt aan 
risicoreductie op het moment dat een situatie optreedt. Dat hele traject zou 
daar opgezet kunnen worden, alleen is de rolbezetting anders. Misschien moet 
er vanaf de geleide economie tot de chaos waarin het land nu zit gekeken 
worden naar één, twee of drie kenmerkende perioden.  
Enerzijds toepassing van het concept daar, anderzijds de casus 
zeespiegelstijging als in Kaspische Zee op het Nederlandse concept loslaten, en 
kijken hoe wij hier volgens de rolverdeling die wij nu aan het bedenken zijn met 
onze (bestuurlijke) partijen om zouden gaan.  
Een vervolgvraag is dan of je de Waddenzee, de Westerschelde of de Hollandse 
kust moet kiezen om de casus af te draaien.  
 
Is het van belang dat een kust sterk bewoond is? Het Russische gedeelte van 
de Kaspische Zee is relatief dunbevolkt, en de investeringen die er gedaan 
worden zijn in de trant van olie/gas-winning en infrastructuur.  Aan de andere 
kant van de Kaspische Zee liggen wel steden aan de kust die geleden hebben 
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onder de stijging. Is het niet beter om meteen naar die kant te gaan om case 
met de risicoketen te doen? 
De case kan vergelijken hoe er bij verschillende sociaal-economisch 
demografische situaties met een risicoketen omgegaan wordt, en moet zeker 
niet beperkt worden tot het deel waar aanpassen een tweede natuur is, of waar 
de zeespiegelstijging niet als dreiging gevoeld wordt; zeker ook de stedelijke 
kant erbij betrekken.  
Een vraag die centraal kan staan is wat de maximale zeespiegelstijging is waar 
wij in Nederland mee kunnen omgaan; waar houdt het voor ons op? Op in de 
sferen van veiligheid en op in de sferen van leefbaarheid. 
Het is denkbaar dat op een moment dat de veiligheid tegen overstromingen 
van buitenaf nog gewaarborgd is, er al problemen ontstaan met de interne 
waterhuishouding; problemen met zoetwatervoorziening, of met droge voeten 
houden vanwege grondwaterproblematiek etc.. Voor dit soort vragen hebben 
ze daar natuurlijk ook gestaan.  
Op het moment dat je in een stad aan zee zit en je wordt met dit soort 
verschuivingen van zeespiegelniveau geconfronteerd wordt kun je je niet 
geleidelijk aanpassen: ‘Dat gaat van auw! Dat gaat van boem!’. Ook wat dit 
soort problematiek betreft is het interessant te weten hoe dat bestuurlijk-
publiek wordt opgelost. Hoe leg je zo’n proces neer? Hoe leg je dat überhaupt 
uit? En hoe evacueer je de hele boel? Voor zo’n stedelijk gebied is het een 
binair gebeuren; het gebeurt of het gebeurt niet. Dat betekent dat je, op het 
moment dat je weet dat die zeespiegelrijzing zo hard en in die mate op je 
afkomt, met je hele landinrichting een bocht moet maken van bijna 180 
graden.  
Er is in het verleden wel de vraag gesteld of we in Nederland niet nadrukkelijker 
moeten praten over spreiding van economische belangen. Deels vanuit een 
goed bedoeld ‘help de niet-randstedelijke provincies’, in de sfeer van de 
economische gelijkheid, armoedebestrijding, bestrijding werkeloosheid etc.. 
Maar ook in het kader van Nederland robuuster maken tegen allerlei 
overstromingen, kun je redenen aandragen; het is eigenlijk heel raar om te 
blijven investeren in een kwetsbaar gebied. Maar niemand begint daaraan; 
omdat die directe dreiging er niet is. Er zijn twee interessante vragen te stellen 
voor de stedelijke situatie rond de Kaspische Zee: 1) werd op zeker moment de 
dreiging van het water gevoeld? en 2) heeft men daar dan consequenties aan 
verbonden in de sfeer van pro-actieve stedelijke planning. ‘Dan praat je over 
een interactie van je waterbeheer en van je maatschappelijke ontwikkeling van 
een schaal waar wij nog niet goed over na hebben gedacht, daar ben ik dus 
echt van overtuigd.’  
 
Los van de bestuurlijke component is er natuurlijk het fenomeen als zodanig 
waarvan veel te leren is, met name aan de fysische kant. Dit soort hele extreme 
situaties zijn natuurlijk schitterend om je (morfologische) modelkennis en –
vaardigheden verder te verbeteren; ze maken de Kaspische Zee tot een 
proeftuin voor het beschrijven van zijn fysica. Dit valt bij uitstek onder 
‘universitair’ leren.  
 
Het voorstel om stromen van grondwater en zout te modelleren (zie interview 
Herman Winkels) vormt een brug tussen universitair leren en beheer/beleid, én 
sluit aan bij rekbaarheid van de leefbaarheid in Nederland.. Bij stijgende 
zeespiegel denken de meeste mensen eerst aan hogere dijken en bredere 
duinen. Denk aan ‘93, toen we heel veilig zaten maar wel een groot probleem 
hadden toen er nauwelijks nog zoet water Nederland binnenkwam waardoor 
we met allerlei waterkwaliteitsproblemen en grondwaterkwaliteitsproblemen te 
maken kregen. RIZA en RIKZ zullen in zo’n project gezamenlijk moeten 
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optreden, want RIZA houdt zich weliswaar bezig met grondwater, maar de 
externe druk komt van zee. 
 
Eigenlijk ga je op zoek naar de grenzen van ons systeem; daar gebruik je vrijwel 
per definitie modellen voor nodig en die kun je eiken, beschrijven aan de hand 
van de situatie die je in de Kaspische zee aantreft. Hieruit kun je conclusies 
trekken omtrent het gebruik van bepaalde die gebieden, of dat gebruik 
bijvoorbeeld wel te handhaven is, en of je daar dan buffers of aparte zones 
voor moet inrichten. De link met de droogtestudie maakt het voorstel nog 
scherper. Vanuit de hoogwaterproblematiek vindt een zonering plaats in 
bijvoorbeeld afslagzone, bufferzone, veiligheidszone en reserveringszone etc.. 
Vanuit de (grond)waterkwaliteitshoek  vindt een andere zondering plaats die 
meer te maken met heel laaggelegen Nederland en waarbij je eisen stelt ten 
aanzien van leefbaarheid en inrichting, of waar je vanuit de fysica beperkingen 
vaststelt aan leefbaarheid en inrichting van bepaalde gebieden. Het kan 
bijvoorbeeld heel best zijn dat b.v. landbouw en bomenteelt in laaggelegen 
Nederland niet meer mogelijk zal zijn in de toekomst, terwijl datzelfde gebied 
uitstekend geschikt is als woonwijk, bijvoorbeeld in combinatie met natuur en 
industrie. Ondanks dat we in Nederland veel laaggelegen land hebben achter 
de waterkering blijft het in een groter West-Europees perspectief, net als bij de 
Kaspische Zee, een kwestie van opschuiven, al moeten we eerst een dal door.  
 
Integrated Coastal Zone Management (ICZM): 
Wanneer je naar de letter kijkt doen we in Nederland niet zoveel aan ICZM, 
maar in de praktijk hebben we een gedegen overlegstructuur als het gaat om 
de ruimtelijke invulling. Critici hebben best gelijk dat Nederland een vrij sterk 
vanuit veiligheid gedomineerd kustbeheersingsplan heeft; het feit dat LNV met 
de EHS nog een beetje kan meeliften met die veiligheid is in dat opzicht mooi 
meegenomen. Dat is een reden waarom DGW nu veel breder, met allerlei 
stakeholders, tot een gemeenschappelijk beleid wil komen. Hoogstwaarschijnlijk 
resulteert dit uiteindelijk in ICZM-plannen, waarbij al die andere partijen meer 
dan nu het geval is bij de planfase betrokken zijn, ook op lokaal en op regionaal 
niveau. Het zou kunnen zijn dat het beschouwen van de situatie in de 
Kaspische Zee ons helpt als het gaat om het testen van de robuustheid van 
mogelijke ICZM-trajecten bij ons.  
 
Stel dat wij als uitvloeisel van een nog verder te formuleren kustbeleid komen 
tot een zonering. Aan de hand van een model kan dan nagegaan worden hoe 
die zonering uitpakt voor de kust zoals wij die kennen, met de getallen die we 
daarbij hebben. Voor de robuustheid van zo’n model is het handig te weten 
hoe het heeft uitgepakt in andere situaties waarbij het heel hard de ene of de 
ander kant op is gegaan. Je zou ook kunnen kijken naar een gebied waar de 
marges heel klein zijn; waar minimale veranderingen leiden tot hele grote 
verschuivingen Dan kom je bijvoorbeeld terecht bij de kliffen bij Vladisvladovo. 
Doordat je daar een heel gematigd hydraulisch klimaat hebt (kleine 
getijverschillen, in verhouding kleine windbelasting en kleine golfbelasting) heb 
je een relatief kleine zandtransportgradiënt. Op het moment dat je een kleine 
ingreep in dit systeem doet is dat een groot verschil ten opzichte van de 
uitgangssituatie en treedt er direct sterke erosie op, wat in het geval van een 
klif redelijk dramatisch is. In dit gebied is ook een vorm van zonering ingezet.  
De robuustheid van een concept ICZM-instrument kan dus getoetst worden 
door te kijken hoe het functioneert in een hele hoogdynamische situatie en in 
een extreem laagdynamische situatie.   
Het is voorstelbaar dat je meer leert van omgang met zondering met een 
gedegen Europees onderzoek of met een onderzoek aan een aantal andere 
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laaggelegen delta’s die qua fysica en qua opbouw van het land veel meer lijken 
op Nederland. 
 
Risicobeleving 
De vraag of risicobeleving aan de Kaspische kust iets is waarvan we kunnen 
leren zorgt voor aarzeling. Deze is in hoge mate cultuurhistorisch bepaald en 
het is daarom ontzettend lastig dergelijke ervaringen over te brengen naar de 
situatie hier. Kennis over de risicobeleving in het algemeen en de verhouding 
van risicobeleving tot slagen of falen van bepaalde maatregelen in het bijzonder 
is altijd zinvol. In Japan bijvoorbeeld zetten ze momenteel in op evacuatie 
wanneer er een tsunami op de kust afdendert. Het is indrukwekkend te zien 
hoe deze maatregel geïmplementeerd wordt; maar je kunt je afvragen of zo’n 
maatregel die in de Japanse maatschappij erg effectief met evenveel succes 
naar onze situatie te vertalen is. Het is wel goed om te weten wat voor de 
verschillende maatregelen de kritische succesfactoren zijn, juist omdat de keten 
van maatregelen die je overweegt veel breder is dan het aanleggen of het 
verhogen van waterkeringen. Wat zijn de kritische succesfactoren die een 
maatregel als evacueren mogelijk maakt, of wat is de kritische succesfactor die 
RO als maatregel om risico’s te vermijden mogelijk maakt.  
Ook wanneer je het concept van de risicoketen wilt bekijken is het goed te 
kijken naar risicobeleving, maar dan moet helder gemaakt worden wat maakt 
dat een maatregel in een specifieke situatie, onder bepaalde geografische en 
sociaal-culturele omstandigheden effectief is, voordat je vaststelt dat wij deze 
over moeten nemen. ‘Dus: Waarom werkt dat daar en waarom zou het hier 
wel of niet werken of andersom? En: waarom werkt dat daar niet en zou het bij 
ons misschien wel werken?’. Bij dit soort onderzoek komt een socioloog van 
pas.  
 
Spiegelen 
Van de zomer is een spiegeldag georganiseerd waarin de Nederlandse aanpak 
en de aanpak van de VS bij calamiteiten in de kustzone aan elkaar gespiegeld 
werden. Zou zoiets nuttig zijn in deze situatie? 
Ja dat zou nuttig zijn, maar het zou hoe dan ook jammer zijn wanneer alleen de 
datakant en de modellenkant belicht worden, die hoek kan beter aan de 
universiteiten overgelaten worden. Vanuit de bestuurlijke kant is het veel 
wezenlijker contacten met beheerders en overheden te hebben.  ‘Ik kan me 
heel goed de rolverdeling voorstellen dat bijvoorbeeld NITG/Utrecht/Delft zich 
focussen op die relatie met universiteiten en kennisinstituten in Rusland terwijl 
wij als het ware’ een stukje opschuiven en de beheerders en autoriteiten als 
counterpart nemen.’   
 
Wanneer je beleidsmatig of bestuurlijk een aantal concepten wilt vergelijken 
kun je dat misschien beter doen met een aantal andere landen maar dat laat 
wel onverlet dat de specifieke casus rond de risicoketen van grote waarde blijft. 
 
 
Harald Leummens Consultant   
 
Betrokkenheid 
In Wageningen Bodem, Water en Atmosfeer gestudeerd. Sinds ‘94 actief in de 
benedenloop van de Wolga; eerst voor RIZA en nu ook voor UNDP/Unesco.  
Ooit begonnen in het zuidelijke deel van de Wolgadelta met een inhoudelijk 
onderzoek dat keek naar de ecologische veranderingen daar als gevolg van de 
stijging van de waterspiegel in de Kaspische Zee. Sinds 2000 als consultant via 
DHV in verschillende gebieden bij projecten betrokken, vaak als 
coördinator/projectleider. Verschuiving van inhoud naar proces is zo gegroeid 
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omdat Harald, vanwege zijn kennis van de Russische taal en cultuur, in de loop 
van de tijd vanzelf steeds meer als aanspreekpunt ging fungeren.  
Intussen ook werkzaam voor Wetlands International; een voorstel dat werd 
ingediend bij UNDP voor duurzame regionale ontwikkeling rond Asfrachan is 
inmiddels goedgekeurd en kan komend jaar van start gaan.  
 
Zeespiegelstijging 
Het was de overheid die, ondanks ervaring met het gedrag van de Kaspische 
Zee in de geschiedenis, het initiatief nam om gebruik te maken van de strook 
land die vrijkwam bij de daling van de zeespiegel. Het gelijktijdig stijgen van de 
zeespiegel en instorten van de economie zorgde vervolgens voor een 
onhandelbare situatie.  
Het onderzoek naar de ecologische gevolgen van de zeespiegelstijging werd vrij 
laat gestart omdat men pas toen het water in de buurt van de eerste dorpjes 
kwam nieuwsgierig werd naar de consequenties. In het begin konden riet en 
wilgen in de delta overigens prima met de stijgende waterspiegel meegroeien.  
De problematiek van hoogwaterbescherming is niet actueel, of komt 
momenteel in ieder geval niet aan de oppervlakte. Misschien zien de mensen 
een nieuwe stijging van het waterpijl theoretisch als een dreiging; in de praktijk 
doen ze dat in ieder geval niet. Ze negeren de effecten van hun eigen doen en 
laten en er wordt zeker niet geanticipeerd op een SLR. 
De laatste vijf jaar is het met name de ontwikkeling in de olie- en gaswinning 
die de aandacht opeist. Exploratieboringen die plaatsvinden in het floodplain 
etc.. Daarin is mogelijke bodemdaling niet een onderwerp dat in het publieke 
debat wordt meegenomen. 
Zeespiegelstijging en de effecten ervan zijn in andere delen van de Kaspische 
zee sowieso sterker gevoeld dan rond de Wolgadelta. In Kazachstan en 
Azerbeidjaan staat de bebouwing veel dichter aan het water, en zijn ook de 
uitwijkmogelijkheden veel beperkter dan in floodplain en delta van de Wolga.  
 
In NL is de situatie met betrekking tot stijging van de zeespiegel heel anders 
dan die in Rusland. In Nederland is sprake van een ruimtegebrek, terwijl dat in 
Rusland over het algemeen niet het geval is: en waarom moeilijk doen in de 
‘risicostrook’ als er ruimte genoeg is? Aan de Dagestan-kant is de ruimte meer 
gebonden omdat deze streek tegen de Kaukasus aanligt. 
 
Andere issues 
In de Kaspische zee speelt ook vervuiling een rol. Net name in de noordoost-
hoek, waar ten gevolge van de zeespiegelstijging heel veel jaknikkers in het 
water staan, is het erg vervuild. Aan de Russische kust is het een stuk schoner. 
Er komt weliswaar wat vervuiling binnen via de Wolga, maar veel is het niet. In 
Rusland is een strikter stelsel van normeringen dan in Nederland en de Wolga is 
waarschijnlijk nooit zo vuil geweest als de Rijn vroeger bij ons. Momenteel is er 
bovendien een sterke beweging om milieuvriendelijker te produceren (naar 0 
uitstoot). 
 
Er zijn in totaal 11 grote dammen aangelegd in de Wolga, waarvan de laatste 
zich bevindt bij Wolgograd. Dit beperkt de paaigebieden van bijvoorbeeld de 
steur (en allerlei andere vissen) tot ongeveer 10% van het totale oppervlakte 
dat beschikbaar was toen er nog geen dammen waren. Ondanks dat gaat men 
ervan uit dat de lage (en nog steeds verslechterende) visstanden vooral te 
wijten zijn aan overbevissing. Toen tijdens de communistische periode nog 
streng gehandhaafd werd en er zware straffen op stroperij stonden ging het 
ondanks de dammen goed met de steur. Er werd destijds ook heel veel jonge 
vis uitgezet op de rivier om de populatie te ondersteunen. Met name in de 
jaren tachtig ging het mis, wat terug te leiden is op het uiteenvallen van de 
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Sovjetunie. Sinds de opsplitsing in verschillende staten is handhaving ver te 
zoeken en functioneren ook de kweekprogramma’s een stuk minder goed. Er is 
overigens nooit gemonitord op het aanslaan van de jonge vis.  
Er is (door ?) een project ingediend bij NWO om een ecologische analyse van 
de visstand in de delta te maken. In Wolgograd zit een visinstituut van de staat.  
 
Ten zuidwesten van de delta ligt Kalmiki, dat beschikt over een lage kust die 
door de stijging van de Kaspische Zee veel natter is geworden. Er heeft zich een 
hele (nieuwe) zone wetlands ontwikkeld, waardoor het gebied tegenwoordig 
een veel rijkere natuur kent dan vroeger. Vogels waarvan men zegt dat ze weg 
zijn uit de Delta zouden heel goed daar kunnen zitten. Daar onderzoek zich tot 
dusver beperkt tot de Delta is dit niet zeker. 
 
Samenwerking 
De MoU heeft momenteel een andere sfeer dan vroeger. Dit komt met name 
doordat de NL en de RU vroeger een heel ander doel wilden bereiken; de 
Russen wilden i.v.m. de zeespiegelstijging doen aan bescherming van steden en 
landbouwgronden dmv dijken. Dat bleek al snel niet haalbaar omdat dat zou 
leiden tot verzilting die landbouw onmogelijk zou maken tenzij er grootschalig 
irrigatiesystemen en beregeningsinstallaties aangelegd zouden worden. 
Verplaatsen van activiteiten leek een betere optie, maar daarvan kon in 
Russische optiek geen sprake zijn. Wat destijds overbleef was een stukje 
onderzoek. Daar was uiteindelijk nog nauwelijks financiering voor en 
dientengevolge ook steeds minder draagvlak. 
RIZA is langzamerhand stroomopwaarts geschoven met haar activiteiten; er 
werden landschapskwalificaties gedaan en ecologische kaarten aangelegd en er 
werd gekeken naar natuurlijke floodplains, waar naast de hoofdgeul ook 
nevengeulen zijn, etc.. Er vindt nog steeds werk plaats op dit gebied, dat 
aansluiting vindt in NL bij Ruimte voor de Rivier. 
 
Netwerk 
Het is goed te weten dat instituten van de overheid het minimum ontvangen 
om van rond te komen, verder moeten zij extra gelden binnenhalen door te 
concurreren (‘marktwerking’). 
 
Er zit een Russische voor UNDP in Asfrachan, zij heeft lokaal overal ingangen. 
Ook op regionaal en federaal niveau zijn volop contacten. 
 
Caspian Marine Science Research Centre; is 6 à 7 jaar geleden opgericht, 
verbonden aan Hydronet. Houdt zich bezig met monitoring waterkwaliteit en –
kwantiteit; niet duidelijk of er ook gewerkt wordt aan bodemgeologie. 
 
Caspian Sea Laboratory; is onderdeel van de Moskou State University, 
Academy of Sciences, institute of Water Problems. Pieter van Gelder TUD heeft 
daar contacten. 
 
 
Jan Mulder  RWS/RIKZ   
 
Betrokkenheid 
Geen directe betrokkenheid, bekend met het verschijnsel. 
 
Leren van de Kaspische Zee 
Je zou er zeker wat van kunnen leren. Met de huidige zeespiegelstijging 
volstaan we met suppleties van 6.106 m3 jaarlijks (minimumscenario), bij een 
stijging van 85 cm per jaar komt dat (uit het hoofd) neer op 10·106 m3, wat we 
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waar kunnen maken omdat het zand voor de deur ligt; in de Noordzee.  We 
denken met de huidige benadering een flexibele aanpak te hebben voor wat nu 
gaat gebeuren, maar het is zeker niet onzinnig om vanuit de Nederlandse 
optiek te kijken naar de Kaspische zee.  
Verkenning van de mogelijkheden op dit gebied zou niet gek zijn. In dat geval 
zou contact met Salomon Kroonenberg een eerste stap zijn. 
 
Willem Oosterberg RWS/RIZA   
 
Betrokkenheid 
Sinds een jaar of 12 betrokken bij de MoU tussen Nederland en Rusland. Aan 
Russische zijde is het Ministry of Natural Resources betrokken, aan Nederlandse 
zijde de ministeries van VenW, VROM en LNV. Hierbij houdt het ministerie van 
VROM zich met name bezig met beleidsvormingsprocessen, werkt LNV samen 
op het gebied van sustainable forestry en sustainable agriculture en 
concentreert VenW zich op integraal waterbeheer en waterkwaliteit. 
 
VenW budget voor MoU is jaarlijks ongeveer EURO 100.000. Dit wordt 
uitgegeven aan projecten in de Pechora Delta, Lower Wolga Delta en aan het 
Peipsi project [link: http://www.ctc.ee]. 
 
RIZA werkt vanuit de historie vooral samen met RosNIIVKh; het Russian 
Research Institute for Integrated Water Management and Protection, het best 
vergelijkbaar met het RIZA [link: http://www.wrm.ru/about_eng.php]. Het is 
opgericht in 1969 en valt onder het Ministry of Natural Resources. In het 
verleden heeft de samenwerking geleid tot gezamenlijke rapporten, symposia 
en missies.  
Sinds de val van de USSR zijn vele instituten grond onder de voeten 
kwijtgeraakt. Ze hebben de neiging aandacht vanuit het buitenland te willen 
trechteren (naar zichzelf toe) willen graag over alles praten.  
Vanuit NL wil men juist toewerken naar een verbreding van de contacten, en 
een versmalling van het aandachtsveld. Er zijn wat contacten gelegd in de buurt 
van Moskou, met het milieucontact Oost Europa, en er wordt ook gekeken 
naar overstromingen in Siberië. Geografisch gaat gefocust worden op het 
gebied bij de Kaspische Zee en de Zwarte Zee, de Wolga delta etc. Voorbij het 
laatste stuwmeer bij Wolgograd (vroeger Stalingrad). Rond Asfrachan. Ook de 
rivier aftakkend van de Wolga naar de Zwarte Zee is misschien interessant. 
 
Netwerk/ ingangen voor inventarisatie 
UNDP/Global Environmental Facility; heeft project gedaan waarbij Harald 
Leummens betrokken is geweest. Deze woont en werkt in Rusland, is halftijd 
werkzaam voor DHV. Hij heeft ook een huis in Asfrachan. 
 
RIZA is bezig met referentiestudies naar morfologie in een natuurlijk floodplain 
(in de Wolgadelta) en naar vistrek. (RIZA Arnhem en Middelkoop van U.U.). 
Contactpersoon hiervoor is Geert Menting (IHW).  
 
Zeespiegelstijging begin jaren ‘90 en de bedreiging van de stad Asfrachan 
waren aanleiding van het nauwere contact tussen Nederland en Rusland. Aan 
de veiligheidscomponent is een natuurcomponent toegevoegd. Contactpersoon 
hiervoor is Herman Winkels. 
 
Uiteindelijk is Bart Fokkens degene die binnen VenW verantwoordelijk is voor 
het verloop van de MoU met Rusland. 
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Bart Schultz  RWS/BD   
 
Betrokkenheid 
Vanuit de Bouwdienst tweemaal deelgenomen aan een missie naar het 
Kaspische Zeegebied. In 1994 als missieleider naar Kazachstan en in 1995 als 
deelnemer aan een missie van de Wereldbank, UNEP en UNDP. Hijzelf was bij 
de laatste missie alleen in Iran erbij, Paul de Swart (destijds van de bouwdienst) 
maakte de hele ronde Kaspische Zee mee. Rapporten van beide missies worden 
toegezonden. 
 
Leren van de Kaspische kust 
Men wilde in Kazachstan de gehele ondiepe Noordoost kant van de Kaspische 
Zee inpolderen, maar de missie (‘94) was van mening dat het nuttiger was de 
steden en de boorputten te beschermen; er was al zoveel land dat landwinning 
op zich geen doel kon zijn. Frank Steyaert heeft indertijd de geschiedenis goed 
op een rijtje gezet.  
Erg sceptisch over ‘het willen leren van’ van de laatste tijd. Natuurlijk is er veel 
te leren, maar de situatie is niet te vergelijken met de onze; bij ons zal een SLR 
van 2.5 meter niet in 40 maar in meer dan 400 jaar plaatsvinden. Als we 
hiermee om willen gaan zullen we daar vooral eens zelf goed over na moeten 
denken. 
 
 
Frank Steyaert  RWS/NN  
 
(mail) 
Ik ben begin jaren 90 met een delegatie in Kazachstan op bezoek geweest. 
Leider van de delegatie was prof. Bart Schulz van de Bouwdienst. 
Dit bezoek kwam tot stand naar aanleiding van een congres in Noordwijk waar 
de toenmalige minister May-Weggen een Memorandum of Understanding had 
getekend met haar Kazachse evenknie. 
We hebben daar voornamelijk bestuurders gesproken en een rondreis in het 
gebied van de Kaspische Zee gemaakt. Aan het eind van het bezoek hebben 
we onder streng toezicht van de bestuurders een bijeenkomst gehad met 
onderzoekers. 
Problematiek in notendop: zeeniveau was in verleden sterk gedaald, bevolking 
en bebouwing is zich op voormalig bodem gaan vestigen, vervolgens komt de 
zeespiegel weer razendsnel omhoog en heb je dus overstroming van inmiddels 
bewoond gebied en daarnaast dreigende overstroming van Russische 
oliewingebieden waar de olie door lekkage etc over grote oppervlakken 
verspreid ligt. Oorzaak van daling en stijging zeeniveau: afname respectievelijk 
toename van afvoer van de Wolga (mogelijk i.v.m. opkomst en neergang 
irrigatiewerken langs de Wolga). Van dit bezoek is een rapport gemaakt. 
Er waren meerdere interessante aspecten ter plekke. Beveiliging tegen 
overstroming door bijv. opspuiten van zand afkomstig uit de Kaspische Zee 
werd niet mogelijk geacht: dan kwam de natuur mogelijk in het geding en dat 
was de verantwoordelijkheid van een ander ministerie; samen naar een 
oplossing zoeken voor de dreigende milieuramp als de olievelden onderliepen 
lag niet voor de hand. Men was daar wel bezig met ter plekke aanwezig zand 
op hopen te schuiven, probleem hierbij was dat korrelgrootte van het zand 
zodanig was dat het zand bij de minste aanraking met water wegvloeide. 
Er was geen analyse gemaakt tav de kosten van kustverdediging en de baten 
ervan. Eigenlijk vond men dat iedere burger evenveel recht had op bescherming 
dus voor de individuele schaapherder op de steppe moesten in principe 
dezelfde maatregelen genomen worden als voor de bescherming van de stad 
met 100.000 inwoners.  
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In het gebied waren ook Amerikaanse oliemaatschappijen actief die de 
beveiliging tegen overstroming van de olievelden prima in orde hadden. Bij een 
bezoek aan een dergelijk bedrijf was sprake van een sterk neerbuigende 
houding van die kant richting de kazachse autoriteiten.  
Gaandeweg het bezoek werd mij steeds duidelijker dat van ons niet zozeer een 
inhoudelijke inbreng of samenwerking werd gewenst maar veeleer een 
bemiddelende rol richting grote financiers (wereldbank) om geld los te krijgen. 
  
Ik weet dat Bart Schulz hier later in de richting van de wereldbank nog mee aan 
de gang is geweest en nog weer een of meerdere bezoeken aan het gebied 
heeft gebracht. Als je verder wilt komen raad ik zeker aan contact met hem te 
zoeken.      
Later ben ik nog in contact gekomen met Herman Winkels en Bart Fokkens van 
het RIZA (IH) die allerlei contacten en projecten hadden in Rusland over de 
benedenloop van de Wolga. Ik heb ooit eens een delegatie van een aantal 
Russische staten rond de Kaspische Zee een paar weken helpen bezighouden in 
Lelystad. We hebben toen geprobeerd een begin van een kosten batenanalyse 
voor de kustverdediging van de grond te krijgen en wat afspraken gemaakt 
voor het vervolg, daarna nooit meer wat gehoord.  
 
 
Daan Verhage   Partners voor Water  
 
Betrokkenheid 
Destijds werkzaam bij de Bouwdienst. Aanwezig geweest bij congres in 
Noordwijk waar de Kazachstaanse minister ook aanwezig was (MoU werd 
ondertekend, red.), en daarna nog met de minister door NL getoerd. Vanaf de 
zijlijn wel betrokken geweest, maar zelf nooit deelgenomen aan een missie. 
 
Leren van de Kaspische Zee 
Belangrijkste indruk is dat de mensen na het dalen van de zeespiegel gewoon 
dicht op de rand zijn gaan wonen/werken. M.a.g. dat er problemen 
ontstonden toen het waterniveau weer ging stijgen. 
 
De grootste belangen op de rand van land en zee zijn vooral die van de 
olieplants. Het is nauwelijks voorstelbaar dat er grote sociale belangen spelen. 
In Kazachstan is voldoende ruimte om eenvoudigweg elders te gaan wonen.  
 
Advies: Niet focussen op het halen van kennis, maar op kennisdeling en 
vermarkting van de eigen kennis. Ook niet persé focussen op stijging die 
voorbij is. Momenteel daalt het water, dat heeft milieueffecten tot gevolg die 
net zo interessant zijn. In wezen is de Kaspische zee één grote case study voor 
de klimaatsverandering, waar we als NL voorop in (willen) lopen.  
 
Netwerk 
Langslopen bij UNEP. 
 
 
Herman Winkels  RWS/RIZA  
 
Betrokkenheid 
Herman werd, in het kader van zijn promotieonderzoek, als één van de eerste 
mensen door Salomon Kronenberg meegenomen naar de Wolgadelta. Salomon 
was toen nog verbonden aan de WUR.   
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Het eerste jaar ging puur om eigenbelang; het ging erom een methodiek die 
was ontwikkeld in het ketelmeer te testen in de Donaudelta en de Wolgadelta. 
Doel was de verontreinigingsgraad van een delta te achterhalen zonder er ooit 
eerder geweest te zijn. Gedurende drie weken werden monsters genomen, die 
werden geanalyseerd en met behulp van de behaalde gegevens lukte het 
inderdaad de mate van vervuiling van de waterbodem in de delta vast te 
stellen. Hierover is een artikel verschenen.  
 
De delta was overigens heel erg schoon, ondanks de vervuilende industrie die 
langs de Wolga staat. Dit komt met name omdat de stuwmeren de (vervuilde) 
sedimenten afvangen voor ze de delta bereiken. Verder heeft het systeem een 
natuurlijke filtering doordat floodplain en delta enorm groot zijn: ‘the solution 
to pollution is dilution’. 
 
Daarna heeft Herman in samenwerking met rijkswaterstaat een project opgezet 
voor een periode van 5 jaar. Twee of drie keer per jaar reisde hij af naar 
Rusland, waarvan standaard één keer voor veldwerk. In dit project werd 
gekeken naar de waterkwaliteit, naar vis, naar vegetatie en naar zout. Jaarlijks 
werd een werkplan geschreven en ondertekend, op basis waarvan 
samenwerking plaatsvond. Er zijn in die periode computers aangeschaft, 
literatuur, een GIS-pakket, en er zijn trainingen gegeven om 
computer/software te gebruiken. Harald Leummens werd ingehuurd omdat hij 
verkering had met een Russische en toch naar Moskou toeging, hij sprak ook al 
Russisch. 
Het project was in samenwerking met Moskow State University, het 
natuurreservaat in Astrachan, het provinciale hoofd (destijds Mr. Gushwin) en 
het hoofd van het ecologisch comité aldaar. Er is een ecologisch boekje 
verschenen over het voorkomen van flora in de Wolgadelta en er zijn rapporten 
uitgebracht over de waterkwaliteitsverandering, hydrologie en 
bodemverontreiniging van de delta.  
Tegen het einde van het vijfde jaar is het projectleiderschap overgedragen aan 
Geert Menting die dat nu nog steeds doet. Gaandeweg is de aandacht 
verschoven van delta naar floodplain. 
 
In de floodplain worden in samenwerking met de Universiteit Utrecht 
(Middelkoop) morfologische processen bestudeerd; er wordt met name 
gekeken naar de ontwikkeling en verplaatsing van zandbanken. De rivier voert 
meer water af waardoor de zeespiegel stijgt, misschien is er ook nog wat 
tektoniek van het meer zelf, waardoor de loop van de zandbanken rondom de 
rivier verandert. Dit is historisch in beeld gebracht om de processen erachter 
beter te begrijpen, die processen zijn namelijk ook in NL van belang.  
 
Herman kent het gebied en zijn problematiek goed. De samenwerking met 
betrekking tot de stijging van de Kaspische zee is destijds ook door zijn toedoen 
tot stand gekomen. 
 
 
Leren van de Kaspische Zee 
De delta kun je eigenlijk in tweeen splitsen; de Russen hebben aan de basis van 
de delta, waar de rivier begint te splitsen de mogelijkheid een hoeveelheid 
water naar links of naar rechts te sturen. De linkerhelft krijgt daardoor tijdens 
het natte seizoen standaard meer water te verduren dan de rechterhelft. Dit 
houdt in dat de oostelijke hoek eerst onder water komt te staan, en dat de 
andere kant van de delta water te verduren krijgt dat vanuit de Kaspische zee 
de armen weer indringt. De mensen die er wonen zijn aan dit jaarlijks 
terugkerende fenomeen gewent. Daar kun je wat van leren.  
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Er staat niet zoveel bebouwing in de delta, maar dat wat er staat…  Russen 
hebben iets fatalistisch; aan de ene kant verwachten ze dat de overheid 
problemen voor hen oplost, maar aan de andere kant grijpen ze wanneer dat 
niet gebeurt hun boeltje bij elkaar en gaan ze verhuizen; naar de stad of naar 
een ander gebied. Ze hebben een hard bestaan en zijn ook hard voor zichzelf. 
In die zin is de situatie daar niet te vergelijken met NL. Maar Russen zijn naast 
berustend ook wel praktisch. Als het water omhoog komt dan gaan de meubels 
naar de eerste verdieping, en ieder voorjaar wordt het huis aan de buitenkant 
opnieuw geverfd, het water heeft dan een halve meter hoog gestaan. De 
mensen in de Delta wonen er om er van te leven; de delta is hun bron van 
inkomsten, vissen, landbouw en riet maaien zijn belangrijke bronnen van 
inkomsten.  
 
Grondwaterstand en verzilting 
Toen het water bleef stijgen kwam er, na een lange periode waarin er niets leek 
te veranderen, een omslag in de vegetatie. Dat bleek te komen omdat op dat 
moment grondwaterstand steeg; het hing van de hoeveelheid zout in de 
ondergrond af of het ter plaatse verziltte of verzoette. Ook dat is een 
interessant onderwerp om in de vingers te krijgen, want dat speelt in NL ook.  
 
Op het moment dat we in Nederland te maken krijgen met een meer 
fluctuerende afvoer van de Rijn en een hogere zeespiegel, kan nu al voorspeld 
worden dat in Noord-Nederland en de Zeeuwse delta verzilting vanuit de 
ondergrond zal optreden.  Dus op het moment dat bij een hoge zeespiegel het 
echt droog is in NL en er dus onvoldoende zoet water beschikbaar is in de 
rivieren om verzilting tegen te gaan krijgen de Groningse en Friese gebieden 
een probleem, net als de Zeeuwse delta. Wanneer dat omslagpunt plaatsvindt 
en hoeveel zoet water je nodig zou hebben is niet precies bekend. Een droge 
zomer zoals in 2003 wordt een probleem. Er moet dan bijvoorbeeld water 
bewaard worden in het IJsselmeer om Groningen en Friesland nog te kunnen 
ontzilten. In 2003 moest er uiteindelijk water uit het IJmeer komen om het 
Rijnland en het kassengebied rondom Gouda voldoende te ontzilten, maar in 
Zeeland speelde precies hetzelfde probleem.  
De vraag is dus wat de natuurlijke processen zijn die optreden. De ingrepen die 
in Nederland plaatsvinden in de waterloop zijn dusdanig groot dat het moeilijk 
is het natuurlijke proces na te bootsen; dan is het handig om een natuurlijke 
situatie op te zoeken. In de Wolga delta zelf zijn er nog niet allerlei dammen 
etc. die de boel verstoren, zodat je daar kunt leren wat er hier zou gebeuren als 
je niets doet, waar in Nederland van nature het omslagpunt ligt. Als je begrijpt 
hoe het systeem werkt weet je ook welke maatregelen nodig zijn om het 
verschijnsel tegen te gaan. 
 
Dit is direct van belang voor beleid: wanneer er verzilting optreedt krijg je een 
ander RO vraagstuk. Dat betekent dat je de waterafvoer anders moet regelen. 
Misschien krijgt landbouw bijvoorbeeld ruimtelijk minder kansen, en krijgt 
natuur voorrang. Wanneer je geen intensieve maatregelen wilt treffen om de 
verzilting van zuidoost en noordwest NL tegen te gaan, dan zul je moeten 
aangeven wat dat kost; wat er aan opbrengsten van landbouw blijft liggen, 
hoeveel het kost boeren uit te kopen, en ook welke kosten bespaart worden. 
Daar moet een KBA voor uitgevoerd worden, waarvoor weer duidelijk moet zijn 
hoe groot het gebied is waar verzilting een rol speelt en hoe snel zo’n proces 
gaat. Uiteindelijk zal er ook een waterbeheerplan opgesteld moeten worden; 
waar stuur je het water naartoe. De droogtestudie die in opdracht van DGW is 
uitgevoerd en momenteel wordt afgerond heeft gekeken naar de vraag welke 
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gebieden voorrang krijgen wanneer het heel droog is; en ook welke functies 
prioritair zijn.   
Het zou sterk zijn om die kennis die nodig is om een stap verder te komen na 
de droogtestudie voor een deel uit het buitenland te halen, maar je moet ook 
gebruik maken van de kennis in NL; samen met WL en met Universiteiten. Dan 
gaat het niet om morfologische processen maar m.n. om waterprocessen, 
waterbeweging en zoutbeweging. 
 
Prof Veldkamp (in Wageningen, opvolger Kroonenberg) heeft een modern 
modelinstrumentarium waarmee je het kantelen van een delta in beeld kunt 
brengen. Wat gebeurt er met het sediment op het moment dat de zeespiegel 
stijgt; hoeveel sediment wordt verplaatst en waar komt het te liggen. Dit model 
is gevalideerd en gekalibreerd in de Wolga delta. Nog niet alles zit in dit model, 
maar aan de hand ervan kan wel een realistisch waterbewegingsmodel 
gemaakt worden met transport van zoet en zout daarin.  
 
Op het gebied van morfologische processen is er een ‘morfologische driehoek’ 
opgericht die bestaat uit RIZA, WL en Universiteiten. Deze driehoek richt zich 
op het splitsingspunt. Er zijn duidelijke afspraken gemaakt, bijvoorbeeld dat alle 
deelnemers geld inbrengen, dat in het beheersgebied van RWS onderzoek 
gedaan mag worden, dat alle kennis en kracht wordt gebundeld, en dat alle 
resultaten worden gedeeld. Zo’n zelfde iets is voor te stellen voor het 
estuariene: een bundeling van kennis over zoet-zout; achterhalen wat er 
verandert er in de zouthuishouding wanneer de zeespiegel stijgt en de 
waterafvoer afneemt. Dit is echt een keyproces; je kunt samenwerken met 
universiteiten, nationaal én internationaal. Voor het beleid is het van direct van 
belang en voor het beheer op de langere termijn ook.  
  
Netwerk en vervolg 
Geert Menting (ook voor rijtje eerder verschenen rapporten); Hans 
Middelkoop; Bart Fokkens. 
 
Wanneer je in de delta wilt werken moet je contact opnemen met provincie: er 
moet met de gouverneur een document ondertekend worden want hij is 
degene die het geld regelt voor de instituten waar je in de delta mee samen wilt 
werken. Geld gaat van staat, naar provincie, naar instituut, en de gouverneur 
kan er iets afhalen of iets bijdoen. 
Indertijd was Gushwin gouverneur. De laatste drie jaar zijn de relaties in 
Wolgograd aangehaald, waar de situatie minstens zo stabiel is. Met provincie 
en een paar onderzoeksinstituten zijn het afgelopen jaar goede afspraken 
gemaakt. Wanneer je in Rusland goed wilt kunnen werken moet je 
betrouwbare onderzoekers en overheidsinstituten opzoeken die de wil hebben 
om samen te werken met andere overheidsinstituten. Op privaat terrein is er 
eigenlijk niets; als mensen geen onderzoeker zijn, zijn ze meestal vooral op zoek 
naar geld. 
 
Tot nu toe hadden Rusland en Nederland verschillende belangen in de MoU. 
Ook bij dit onderwerp moet je het niet zozeer van de Russen hebben, maar van 
de natuurlijk situatie daar. Je moet goed Russisch kunnen om een rapport uit de 
kast te trekken en dat mee naar huis te nemen. Russen willen best samen met 
ons iets ontwikkelen. Universiteiten en onderzoeksinstituten hebben 
belangstelling voor de processen in hun delta, en Rusland heeft een cultuur van 
universitair monitoren in lange tijdsreeksen. Zij zijn vast bereid om studenten 
naar hun eigen delta te sturen die tegen lage kosten helpen de natuurlijke 
processen in beeld te brengen.  
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In Nederland zou je het kunnen indienen als follow-up van de beleidsstudie 
‘landelijke droogtestudie’ die komend jaar wordt afgerond. De droogtestudie 
geeft aan dat er een volgorde is van gebieden waar zoet water heen gaat in 
geval van droogte (prioritering). Een van de bijeffecten zijn zoute gebieden. Er 
kan in beeld gebracht worden waar dat speelt en waar er van nature het eerst 
maatregelen getroffen moeten worden. De noodzakelijke gegevens kun je in 
Rusland halen door de natuurlijke processen in de Wolga te bestuderen. 
Resultaten leveren aan de ene kant input voor het nationale beleid en aan de 
andere kant voor de uitvoer van een KBA. Een KBA is noodzakelijk voor de 
waterstaat om de waterafvoer en de waterverdeling in Nederland op de lange 
termijn bij een zeespiegelstijging controleerbaar te houden. 
 
Daarnaast kan gedacht worden over het oprichten van een estuariene driehoek, 
met een spoor naar Rusland toe. 
 
 
Kees Wulffraat  VenW/DGG   
 
Betrokkenheid 
In het kader van de klimaatsconventie is begin jaren 90 besloten dat een aantal 
landen onderzoek zouden doen naar de invloed van de klimaatsverandering in 
het algemeen en naar kwetsbaarheid voor zeespiegelstijging in het bijzonder. 
Destijds is afgesproken dat de rijke/ontwikkelde landen een aantal minder 
bedeelde landen in technisch en financieel opzicht zouden assisteren. Job 
Donkers en Rob Misdorp zaten destijds vanuit het RIKZ in het VN-circuit. 
Nederland was uiteindelijk bij een aantal landen betrokken, waaronder 
Kazachstan, Costa Rica en nog en paar. IVM heeft het geheel gecoördineerd, 
de kwetsbaarheidsstudies gedocumenteerd en er boekwerken van gemaakt. Jan 
Rijk (?? of zoiets) was verantwoordelijk bij IVM. 
Kees is in 1997 naar Almati gegaan als deelnemer aan een team dat een 
onderzoeksvoorstel zou reviewen en zou helpen met de verdere uitwerking 
ervan, alvorens Nederland zou overgaan tot financiering.  
 
De missie duurde een week. Kees was onder de indruk van de mensen, die 
verbonden waren aan de Academie voor Wetenschappen en aan de 
universiteit. Het was erg opvallend dat ze het eerste geld dat ze hadden 
gekregen hadden geïnvesteerd in computers en talencursussen. Gevolg was dat 
ze op het web waren aangesloten en dat er redelijk met ze te communiceren 
viel. Het was een hele enthousiaste club mensen. 
 
Die week werd uitgelegd dat de Kaspische Zee van nature heel erg fluctueert in 
zijn waterstand. Er is geen aansluiting op een wereldzee, dus na een aantal 
droge dan wel natte jaren vertaalt de lage dan wel hoge afvoer van de Wolga 
zich direct in een zeespiegelverandering. Vroeger maakte dat niet uit; de 
westkust van de Kaspische Zee is bergachtig (Kaukasus), aan de oostkust 
beginnen uitgestrekte steppen. De Kazakken, die van oudsher nomaden waren 
en over de steppen trokken, verplaatsten eenvoudigweg hun tent wanneer het 
water optrok.  Toen de zee op zijn laagst stond is de communistische overheid 
enorm gaan investeren; er werden steden gebouwd en olievelden ontgonnen. 
Ook op grond die eerder was drooggevallen werd gebouwd, er werd 
eenvoudigweg geen rekening mee gehouden dat het water weer kon stijgen. 
Toen dat vervolgens wel gebeurde en het water er drie tot vier meter omhoog 
kwam ging het mis. Daar komen die plaatjes vandaan waarop je olievelden in 
het water ziet staan; maar ook dorpen en havens zijn helemaal weg.  
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Dat is één kant van de klimaatverandering, maar niet de kant die de 
onderzoekers in Almati het meest interesseerde. Hert voorstel dat ze 
geschreven hadden ging over voor iets anders, namelijk modderlawines 
(mudflows).  Kazachstan is een groot plat land, maar Almati ligt in het 
zuidoosten tegen bergen aan die zo’n 6 tot 7 km hoog zijn. Op een bepaald 
moment in het jaar kunnen in de beekjes in de bergen ijsdammen ontstaan. Er 
vormt zich achter zo;’n dam een stuwmeertje, en wanneer de dam breekt 
spoelt het meer in een keer naar beneden, puin en blubber meevoerend. In de 
buitenwijken in het westen van de stad zie je de resten van lawines, 
modderstromen en aardverschuivingen. Men was erg geïnteresseerd in het 
effect van de klimaatverandering op dit fenomeen; komen er straks minder of 
meer lawines? Omdat het Nederlandse team daar niet bijzonder veel kaas van 
gegeten had beperkte het zich tot uitleg over analysemethoden in het 
algemeen. 
 
Leren van de Kaspische Zee 
Er werd erg laconiek met de zeespiegel omgegaan, wat natuurlijk te maken had 
met de mensen. Een Kazak is als het ware een mengeling tussen een westerling 
en iemand uit het verre oosten, je ziet direct dat het een heel ander mens is. Hij 
is een nomade die zich niet interesseert voor de zeespiegel. Het waren de 
russen die het westerse leven brachten, waaraan alle problemen rond de 
zeespiegelstijging gekleefd zitten. In een land waar nooit geld is voor 
onderhoud en er ook geen mentaliteit is om te onderhouden ga je heel anders 
met die problemen om; als iets kapot is en het werkt niet meer; nou ja, dan is 
dat zo! De weg wordt ook niet gerepareerd en over een jaar wordt er een 
nieuwe aangelegd. 
Is het individu wiens huis het betreft ook zo laconiek? Toentertijd was dat nog 
niet aan de orde, elke woning was van de staat. De staat had de middelen niet 
en dus hield het vrij snel op. Los van het cultuurverschil is er bovendien 
ontzettend veel ruimte; in de meeste gebieden woont nog helemaal niemand. 
Een boer kan al snel een stukje opschuiven, het is alleen een probleem voor de 
olie-industrie en voor een aantal stadjes en dorpjes aan de kust. Lokaal is dat 
natuurlijk een issue, maar destijds was het een onderwerp waar ogenschijnlijk 
geen aandacht van de centrale regering naar uitging. 
 
De enige reden voor de Kazachstaanse overheid om iets met 
klimaatverandering te willen doen, is dat het ze in staat stelt hun emissierechten 
te verkopen. Nu wordt daar bijna twee keer zoveel CO2 uitgestoten als in 
1990, dat verschil is vermarktbaar wanneer je in het circuit rond Kyoto 
meedraait, en dan moet je een kwetsbaarheidstudie doen. Zeespiegelstijging 
vonden ze geen issue, de lawines vormden een bedreiging voor Almati en de 
skigebieden aan de voet van de bergen waar de rijken hun buitenhuizen 
hadden. Maar, om mee te kunnen doen met Kyoto moesten ze wel wat met de 
Kaspische Zee, dus deden ze met frisse tegenzin alsnog een 
kwetsbaarheidstudie voor de Kaspische Zee.  
 
Zijn de Kazakken qua mentaliteit anders dan de Russen die aan de overkant 
wonen?  
Waarschijnlijk wel, het verschil zal na twee, drie generaties minder groot 
worden wanneer alle Kazakken in Moskou hebben gestudeerd. Aan de andere 
kant zijn Kazakken trotse mensen, die hun eigen talen willen blijven spreken.  
 
Als je de situatie in Nederland met die in Rusland zou willen vergelijken moet je 
niet meteen kijken naar die zee, maar eerst naar de samenleving en hoe die in 
elkaar zit. In Rotterdam staan ook bedrijven buitendijks, maar die steken wel 
anders in elkaar dan die in Rusland. Shell Nederland kan zich niet permitteren 
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dat hun installaties in het water staan, al was het maar vanwege de potentiële 
schade aan milieu en dus imago e.d.. Nederland kan zich bij wijze van spreken 
zelfs geen hectare permitteren.  
De vergelijking snijdt waarschijnlijk weinig hout; vooral omdat 
zeespiegelstijging maatschappelijk niet als een probleem gezien werd. Almati is 
natuurlijk ver van de kust, en aan de kust wonen relatief weinig mensen; 
daardoor is het probleem voor heel veel Kazakken een ver-van-hun-bed-show. 
‘Als ik Kazak was en ik had een miljoen euro, dan zou ik ze niet in de zeespiegel 
stoppen! Ja, in de olie-installaties om ervoor te zorgen dat ze het volgend jaar 
nog steeds doen.’ De milieuproblemen en de volksgezondheid hebben meer 
prioriteit dan de zeespiegelstijging. Bij de ambassade kan getoetst worden of 
het nu nog speelt. 
 
Netwerk 
Het Kazakh Research Institute for Environment Monitoring and Climate is een 
academische omgeving (academie voor wetenschappen of universiteit?). Men 
is er erg begaan met het milieu enzo, en vindt ook echt dat er iets gedaan moet 
worden. Qua puzzeltje vond men het duidelijk leuk om aan de zeespiegel te 
studeren, maar lawines en modderstromen waren veel interessanter. Men heeft 
in de jaren 70 ook grote veldexperimenten gedaan, waarbij kunstmatig 
mudflows werden opgewekt om ze te bestuderen.. Met helicopters vloog men 
naar de bergen om een klein stuwmeertje te bouwen en dan later het reservoir 
in één keer naar beneden te laten stromen. Omdat de meeste mensen onder 
aan de bergen woonden was dat waar hun maatschappelijke drijfveer zat.  
 
Het lijkt nuttiger te kijken wat de logische reacties in Nederland zouden zijn op 
2 tot 3 meter zeespiegelstijging en dan te gaan kijken wáár op aarde dat soort 
reacties al eerder zijn geweest. Wanneer je bijvoorbeeld boven Japan vliegt 
vraag je je af waarom we niets doen in dat land. De zuidwestkust lijkt wel de 
Nederlandse kust, met allemaal strekdammen, polders en haventerreinen die in 
zee zijn aangelegd. De kust is helemaal volgebouwd; wanneer ergens een 
probleem gaat ontstaan met de zeespiegelstijging is het daar. In Yokohama 
werd voor het WK voetbal in een retentiebekken een stadion op palen 
gebouwd; meervoudig ruimtegebruik pur sang.  In Japan zullen ze i.t.t. in 
Kazachstan nooit terug kunnen trekken omdat ze daar geen ruimte voor 
hebben; ze zullen moeten verdedigen.  
Anderzijds is de Kaspische Zee interessant is, maar misschien moet er dan naar 
Iran gekeken worden waar de kuststreek vanwege het klimaat dichtbevolkt is; 
daar is de ruimtedruk waarschijnlijk veel groter dan in Kazachstan.  
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