Bezoek aan meetstation Eijsden van een bevlogen dame
Als de minister jouw wandeltocht langs de Maas noemt in een
toespraak bij de waterschappen dan moet je toch iets moois doen.
En dat doet de Nederlandse Li An Phoa, die van de bron tot de
monding van de Maas wandelt om zo aandacht te vragen voor
schoon (drink)water in de rivier. Afgelopen donderdag bracht ze
een bezoek aan het meetstation in Eijsden en sprak met Dennis
Vliegen.

Drinkable Rivers
Li An Phoa is een idealist. Maar heeft ook een ecologische en economische
achtergrond qua opleiding. Via een weg die ze omschrijft op haar website
www.drinkablerivers.org kwam ze op het idee van de wandeling langs de
hele Maas. Om zo aandacht te vragen voor het belang van schoon en
drinkbaar rivierwater. Donderdag stak ze de grens met Nederland over en
stapte ze de wereld binnen van het meetstation in Eijsden, waar Dennis
Vliegen haar rondleidde.
Rivierwater is geen drinkwater
Li An kreeg te zien met welke apparatuur maar ook met welke diertjes
(watervlooien) Rijkswaterstaat het water in de Maas 24/7 controleert. En
wáarop wordt gecontroleerd. Ze kijkt naar de processen maar wil ook
weten wat mensen er zelf van vinden. Dennis Vliegen gaf haar in het
gesprek aan: 'Je moet niet als doel hebben dat al het rivierwater
drinkwater wordt. Het moet geschikt zijn om drinkwater van te kunnen
maken.' Dit beaamde Li An: 'het gaat mij er vooral om dat we kijken naar
het verband tussen het water in de rivier en haar omgeving. Gaat het met
de rivier goed dan betekent dat dat we ook goed voor de omgeving
zorgen.'

Meten is weten
Het meetstation in Eijsden heeft natuurlijk veel geavanceerde methodes
om het water te kunnen controleren. Li An doet iets soortgelijks met de
beperkte middelen die zij heeft. Zo neemt ze dagelijks een klein
watermonster op een plek in de Maas. Gewoon met de hand een potje
zo’n 10 cm diep in het water houden, dat natuurlijk niet gekoeld bewaard
kan worden. Deze monsters mag ze laten onderzoeken om aan het einde
van de hele wandeling te kijken of er zaken opvallen.

Los daarvan weet ze door de diverse gesprekken met heel diverse
deelnemers steeds meer over de rivier en hoe naar de waterkwaliteit
wordt gekeken. Ze hoopt de mensen onderling met elkaar in contact te
kunnen brengen. Daarnaast wil ze met haar ervaring haar steentje
bijdragen om het belang van schoon rivierwater bij mensen en
organisaties onder aandacht te brengen.
Contacten leggen
Li An loopt rustig door tot de zee. Onderweg heeft ze contact met allerlei
scholen, natuurliefhebbers, verenigingen om samen naar het verhaal van
de rivier te kijken. Ken je zelf iemand/een organisatie/een initiatief
waarvan je denkt dat het mooi combineert met de missie van Li An? Neem
dan contact met haar op via via haar Facebookpagina. Je kunt Li An Phoa
volgen via facebook: drinkable rivers.

