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DedroogteinFrankrijk
BehalveSpanjeenPortugalheeftookFrankrijk tothalfaugustusonderdedroogtegeleden.Datwas
ookhetgevalin2003,maarditjaar kamptevooralhetzuidenvan hetlandopnieuwmeteengroot
neerslagtekort.Eenvanderivieren,deMaas,vormtdebronvoorhetdrinkwatervanzo'nzesmiljoen
mensen.In2003 ontstondengrotcproblemenmetdewatervoorziening,hoofdzakelijk inFrankrijk, in
minderemateinBelgiëenNederland.VoorNederlandisdesituatie inFrankrijk echtervangroot
belang,wantcircadehelftvan hetMaaswaterdatNederland bereikt,komtdaarvandaan. Klaarblijkelijkwasdedroogtevan2003geen uitzonderlijkegebeurtenis.Debalansvandedroogtevanditjaar
isechternognietopgemaakt.Hetisooknietgoed bekendo/delessenvandevorigedroogteeraan toe
hebbenbijgedragen omdedroogtebeterhethoofdtekunnen bieden.Eéndingiszeker:menmoetvoorbereidzijnoptoekomstigeepisodenvandroogte,wantdekansbestaatdatdievakerzullenvóórkomen
enhardnekkigerzijndanmhetverleden.Misschien kunnenwijlerenvandeFranseervaringen
InFrankrijk worden hydrologischegegevensniet verzameld perstroomgebied, maar
peradministratieve eenheid.Het isdus
praktisch onmogelijk ominformatie over
hetMaasstroomgebied bovenwater te krijgen.Aandeanderekantisin2003 deMaas
minder doordedroogtegetroffen danandererivieren in Frankrijk.

regeninhetgroeiseizoenvalt,wordtdieeerst
gebruikt voorhetaanvullenvan
het watertekort indebovengrond (voorde
groeiendegewassen)enkomt meestalniet
tengoedeaandegrondwaterreserve.Watervoerende lagenwordendusoverwegend in
dewinterperiode aangevuld.

Pluviositeit
Dedroogtevan2003had twee kenmerken:eentekortaan neerslagvanaf februari
eneenextremehitte.Negatieve effecten
werdenalheelvroeginhetseizoen zichtbaar
ennamen toetot aanbegin oktober.Maghet
effect vandehitte opde watertemperatuur
en-kwaliteit langzaam oplopend envan
relatiefkorteduur zijn geweest,datvande
droogtewasveelingrijpender. Ineerste
instantie indevorm van langdurigezeer
lageafvoeren envervolgenseen continue
dalingvan grondwaterstanden.

Grondwaterpeil
Voordeaanvullingvandegrondwatervoorraad isdeneerslagindewinterperiode
essentieel.Waardeneerslaguiteindelijk naar
toegaat,wordtbepaalddoordebodem,vegetatie,bewerkingenhellingvanhet oppervlak
waaropdeneerslagvalt.Hetgedeeltevande
neerslagdat infiltreert, vulthet vochtgehalte
vandebodemaantotopveldcapaciteit.Dan
zakthetsurplus aaninfiltratie doornaardieperebodemlagen enhetgrondwater, waardoordegrondwaterspiegel stijgt, maardatis
zoalsbekendeen langzaamproces.Op 1
februari 2003 laghet bodemvochtgehalte
nagenoegoveralop100procentvandecapaciteit(hetlangjariggemiddelde schommelt
tussen60en 100procenr).Alshet niet regent,
gebruiken planten het bodemvochten
neemtdereservelangzamerhand af Alsde
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Deindicator pluviositeit (veelgebruikt
inFrankrijk) isdeverhouding vandetotale
neerslagineenbepaaldeperiodeenhet langjariggemiddeldevandezelfde periode, uitgedrukt inprocenten.Eenpluviositeit van
100procent isduseengemiddeldjaar;40
procent betekentdatslechts40procentvan
degemiddeldeneerslag isgevallen;200procentdaarentegen iseenjaar met tweemaal
zoveelneerslagalsgemiddeld. Inbijna heel
Frankrijk bedroegdepluviositeit vanseptember 2002toteindjanuari 2003tussen100
en 170procent.Het wasdusgemiddeld tot
veelnatter dan normaal.Decumulatieve
neerslagwasvanaffebruari echterveelminderdan normaal,resulterend in bijzonder
lageafvoeren enzelfs droogvallendewaterlopen.Ditondanks het feit datde voorafgaandewinterperiode heelnat was,waardoorde
grondwatervoorraad goedaangevuldwas.
Demeteorologischedroogte(neerslagtekorr)wasin2003 inhetoostenvanhetland
(waarhetMaasstroomgebied ligt)veelsterker
dan inhetwesten.Depluviositeitvielhier
overwegendindeklassen40tot80procent
metdelaagstewaarden(klasse0-40 procent)
opCorsicaenophetnabijgelegen vasteland.
Hetisinteressant om 2003te vergelijken
met hetextreemdrogejaar 15176. Degeografischespreidingvande meteorologische
droogtewastoen heelanders.Delaagste

pluviositeit (o-40procent) kwam in het
noorden voorennam toeinzuidelijke richting.Dehelezuidelijke strookvan Frankrijk
hadeenpluviositeit tussen80en 250procent,watduidt opeengemiddelde totzeer
nattesituatie.Eenander verschilmet 1976is
datdedroogte toenveeleerder begon,namelijk reedsin hetvoorafgaande najaar.

Neerslagtekort
Deindicatorneerslagtekort (hetverschil
tussenpotentiëleverdampingen neerslag)
geeft inzicht indewatertekorten waarmee
gewassengeconfronteerd worden (agrarische
droogte).Vanafjuni lagdetemperatuur vier
totachtgraden hogerdan het langjarig
gemiddelde,meteenhoogtepunt begin
augustus.Dewarmte heeft heteffect van
gebrekaanneerslagversterkt,zodateenzeer
groorcumulatiefneerslagrekort isontstaan.
Hetgrootste neerslagtekort tot heteindevan
juli (300tot 800mm)tradopopCorsicaen
aandeRivièra.Hethelemediterrane gebied
werdhetzwaarstgetroffen. Elders,met uitzondering vanhogebergen,bedroeghet
neerslagtekorr overwegend 100à400mm en
washettamelijk regelmatigverspreidover
hetland.Dezewaardengelden ookvoorhet
Maasstroomgebied. Tervergelijking, in1976
washetneerslagtekort groter ensterk
geconcentreerd inhetnoorden en midden
vanhet land.HetMaasstroomgebied was
toenveelzwaardergetroffen envielinde
klassen van300tot500mm neerslagtekort.
Deneerslagvanjuli enaugustus had het
karakter van lokaleonweersbuien ende
grond droogdeweersnelop.Bijeenoptredend neerslagtekort daalt het beschikbare
bodemvochtgehalte snel,waardoor alvanaf
meieenwatertekort ontstond. Op1 augustuswashetbeschikbare bodemvochtgehalte
inbijna het heleland (metuitzondering van
deAlpenendelen vanNormandieenBretagne)gedaald totdeklasse0-6procent (ookhet
Maasstroomgebied).Normaal schommelt
hetgehalteopdiedatum -afhankelijk van
hetgebied-tussenoen80procent.In het
Maasstroomgebied bedroeghetgehalte20à
40procent.Dusookhierwas2003 veeldroger
dan normaal.
Desnelheid vandeuitputting vande
grondwatervoorraden varieertsterk, afhankelijk vandegeologischesituatie.In2003 is
dedalingvandegrondwatervoorraden veel
vroegerdan normaalbegonnen (reedseind
juni).Het tempowerd nogversneld door
onttrekkingen voorirrigatie,dieookvroeger
dan normaal begonnen.Aanheteindevan

AhjenbloeiinheteiitrojeGrandCanald'Alsace(foto:PhilippeRu5SO,AERM).

dezomerwarendegrondwaterstanden lager
dannormaal,maar opdemeeste plaatsen
tijdelijk gestabiliseerd, vooraldoor beëindigingvandezeonttrekkingen. Hetmeest ernstigwasdesituatiebij demeestgebruikteen
snelstreagerendeaquifers,maarbij degrote,
traagreagerendeaquifers inhet noorden
gingdedalingvandegrondwarersranden
door tot aanhetbeginvandewinter.De
neerslagvandewinter 2003/2004waste
geringomdegrondwatervoorraden voldoendeaantevullen.Het daaropvolgende
voorjaar wasdroog.Daaromvreesdemen,in
gevalvanhet ontbreken vanregeninde
zomer,datdedroogteveelingrijpender zou
worden danin2003,maardeneerslag kwam
optijd opgang.Pasaan hetbegin van het
afgelopen voorjaar hebben demeeste watervoorradenzich hersteld!

Afvoeren
Hetgebrekaanneerslagengroteevapotranspiratiededendeafvoeren zakken tot
waardendiemaareensinde20jaar worden
onderschreden,vergelijkbaar metdievande
droogstejaren vanderecentegeschiedenis:
1949en 1976.Ookhetdroogvallen van waterlopen wasveelomvangrijker dan normaal.
Doordeaanwezigheid vangrote,traag
reagerendeaquifers inhetnoordenvan
Frankrijk, wasdesituatiedaarmindererg.
OokdeMaasafvoer waserggering.Inde
FranseArdennen wasdeneerslagechter niet
veelminder dan normaal,waardoorde
debieten vandealdaarstromende zijrivieren
bijna normaal waren.VoordeNederlandse
gebruikers vanhetMaaswater wasdaterg
belangrijk. OokvoordeRijngold datde
situatie inhetzuidenenmidden van het
Fransestroomgebied veelerger wasdan in
hetnoorden.DeRijn profiteerde dehele
zomervanhetsmeltenvansneeuwen
gletsjers envandebufferwerking van het

Bodemmeer,maarlaarinhetseizoen traden
ookhierzeerlagedebietenopmetalleconsequentiesvandien.

Extreem hoge watertemperatuur
Denegatieveeffecten vanhogetemperarurenenlageafvoeren opdewaternatuur versterkenelkaar.Hetismoeilijkze afzonderlijk
tebepalen.Doorlageafvoeren daaltdestromingsnelheid,waardoorwaterlopenkwetsbaarderworden voorhogetemperatuur en
vervuiling.Doorhitteenlageafvoeren wasde
temperatuur vanallerivierenveelhogerdan
normaal.Opveelplaarsenzijndehoogste
temperaturenooitgemetenmetopdeLoire
alsrecord32,5°C.Detemperatuur vandeRijn
overschreedenkeledagenij°C.Tochbleefhet
zuurstofgehalre opeengoedniveau.
In2003 vielenopeenveelgrotere schaal
dan normaal rivieren droog.Het meest
getroffen waren bovenlopenvankleine,
regenafhankelijke wateren.Detotale lengte
vandedrooggevallen waterlopen bedroeg
enkeleduizenden kilometers.Waterlopen
gevoed doorsmeltwater (ontspringend in
AlpenenPyreneeën),werdenhet minst
getroffen. Groterivierenzijn, alhoewel hun
afvoeren zorgwekkend laagwaren, ontsnapt
aanhetdroogvallen dankzij degoedeaanvullingvandeaquifers vóórdedroogteende
suppletiemet wateruitde stuwmeren.

Drinkwaterproductie
Degrondwaterstand isvangroot belang
voordedrinkwaterproductie, omdat in
Frankrijk bijna tweederdeervanafkomsrigis
uitgrondwater.Problemen methet leveren
vandrinkwater hebbenzichin2003 voorgedaanbij kleine plattelandsgemeenschappen
metslechtsééndrinkwaterbron, zondereen
reservevoorzieningofeenverbinding met
eenander,groter distributienet. Waterbe-

drijven dieuit bronnen ofkleine,kwetsbare
aquifers putten, kwamen indeproblemen.
Opvallend isdatdezelfde maatschappijen
ookinhetverledenmoeilijkheden hadden.
In2003 washetprobleem echter serieuzer,
doordardegrondwaterstanden strucrureel
lagerwaren.In totaalwerden zo'n 150.000
inwonersgetroffen dooronderbreking inde
waterlevering, waarvan90.000inhet noordoostenvanhet land (ongeveeréén procent
vandebevolkingvanderegio,maar niettemineenserieusprobleem).Wanneerde
vraagnaar waterdecapaciteitvandebron
oversteegénergeenreservebron bestond,
moestdeleveringonderbroken wordenof
werdwatervaneldersgebracht.In sommige
gevallenbleekdatdistributienetten grote
lekkagesvertoonden.Meerwatergingverlorendanwerdgetransporteerd. Hetaanleggenvaneennoodvoorziening isdangeen
acceprabeleoplossing:hetdichten vanlekkagesheeft prioriteit.
Eenbijkomend probleem gedurende
drogeperiodenvormtdewaterkwaliteit.Die
wordtaangetast dooronvoldoende verdunningvanlozingenéneenverhoogde opname
vanstoffen. Ditprobleem werd verholpen
doorhetzorgvuldigzuiverenvanhet drinkwater,beperkingvanhetwatergebruik of
hetsporadisch toestaan van tijdelijke
beperkteoverschrijding vannormen.Dankzijdegetroffen maatregelen envoorlichtingscampagneszijn denegatieve effecten
vanlozingen beperktgebleven.Eengunstige
bijkomstigheid wasdatinhet najaar de
neerslaglangzaamopgangkwam:mocht
darplotselinggebeuren,danbesrond her
risicovanvervuilingvanwaterlopen met
nogzeerlageafvoeren doorde uitgespoelde
vervuildegrond.
Intijden vancrisescoördineren burgemeesters inonderlingoverleghet gebruik
vaneikaarsdrinkwater.Zijhebbende
bevoegdheid omrantsoenering van drinkwateraftekondigen.Insommige gemeentenworden beperkingen ophetgebruikvan
water ingesteld.Inverschillendestedenwas
hetverbodenomtuinen tesproeien en
auto's tewassen.Na 2003 heeft l'Agencede
l'EauRhinMeuse(beheerder vandeRijn en
MaasinFrankrijk) allegemeenten verdeeld
indrieklassenvankwetsbaarheid qua
watervoorziening.Inhet Maasstroomgebied
bevindt negenprocenrvandebevolkingzich
indemeest kwetsbareklasse.Gepoogd
wordtombinnen vijfjaar deomvangvande
meest kwetsbareklassetoteenkwartdaarvantereduceren.Inhetopgesteldeplanvan
aanpakworden alsmaatregelen genoemd
diversificarievandevoorzieningsbron (nieuwewinningen, inrerconnecties), verbetering
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vanhet rendement vanhet netwerk (dichten
vanlekkages)enondersteuning vande
beheerdersvankleinenetten.Dekostenvan
dezemaatregelen bedragenenkele tientallen
miljoenen euro's.Derhalvezaldeuitvoering
overmeerderejaren uitgesmeerd worden.

Landbouw
Opgroteschaalzijn onttrekkingsverbodeningesteld.Dat heeft ertoegeleiddat het
totalevolumeaanonttrokken water niet
veelgroter wasdan normaal,maardeschade
voordelandbouw wastochaanzienlijk. Het
totalevolumevanlandbouwproducten was
in2003 ongeveer 13 procent kleiner dan
gemiddeld, watdeprijzen ervan forsdeed
stijgen.Dezestijging wasechternietvoldoendeomdewinstderving van landbouwersvolledigtecompenseren.In83 departementen werddenoodtoestand uitgeroepen
voorwatbetreft deproductievanveevoeder
enandereculruren (wijnbouw, mosselteelt)
enin 15departementen inhet zuidoosten
met betrekkingtotvoedermaïs.Intotaalis
400miljoen eurouit hetNationaleGarantiefonds voorLandbouwkundige Calamiteiten
uitbetaald als schadevergoeding.

Scheepvaart
Omdescheepvaarrgaandetehouden,
zijn verschillendemaatregelen getroffen,
zoalshetgebruik vanwater van stuwmeren,
hetdichten vanlekkagesvankanalenen stuwen,optimalisering vanher verkeersbeheer,
terugpompen vanwater,verlagingvande
peilen indestuwpanden en het gedeeltelijk
sluiten vansommigepanden.Dezemaatregelen hebben ookbijgedragen aandeverbetering vandebeschikbaarheid vanwater
vooranderegebruikers,onder anderede
drinkwaterproducenten.

Elektriciteitsproductie
Lageafvoeren enhoge temperaturen
beperken hetgebruikvanwatervoorher
koelenvanelektriciteitscentrales.Maar tijdenshitte isdevraagnaar stroomjuist
hoger (circatienprocent)dan normaal
(luchtkoeling).Opverzoekvandeenergiesectorwerddemogelijkheid overwogen
bepaaldecentrales roestemming teverlenen
omafrewijken vandenormale lozingsvoorwaarden.Debetreffende kerncentrales
moesten dan weldeeffecten vandielozingenophet milieu verplicht monitoren. Een
landelijk comitéwerd in het levengeroepen
voordeevaluatievandeconsequentiesopde
langetermijn van het afwijken vandevoorwaarden endemaatregelen diedeelektriciteitsproducenten zouden treffen bij het
optredenvanecologischeschade.Inde
stroomgebieden vanMaasenRijngaarher
omdekerncentrales Chooz(Maas),Fessen14
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Eutrojïé'ringmdeMoezel(foto:GuillaumeDemortier,AERM).

heim(Rijn)enCattenom (Moezel).Dooreen
aangepasr stuwbeheer blevendezecentrales
functioneren.

Crisisbeheer
Het voerenvancrisisbeheer heeft het
rijk toevettrouwdaandecoördinerendeprefectvanhetstroomgebied om hiermee
gelijkwaardigheid binnen het stroomgebied
tewaarborgen. Injuli 2003iseencommissie
Droogteingesteld,waarin landbouworganisaries,overheid enandererelevante instellingenzittingnamen,belast metdecoördinatievandecrisisopnationaal niveau.
Onttrekkingsverboden zijn ingesteld
wanneergedurende twee,drieofvijfdagen
(afhankelijk vanhetstroomgebied)de
gemiddeldedebieten bepaalde drempelwaardenonderschreden.Datgebeurdein77van
de95Fransedepartementen. Het bijzondere
was,datdeonttrekkingsverboden heelvroeg
ingesteldwerden,heellaatopgehevenenin
zoveeldepartementen vankrachtwaren.
Overhedenenwatergebruikers van
l'Agencedel'EauRhinMeusehebbengezamenlijk eenvooriedereenacceptabelevolgordevanprioritering van waterleveringen
bij tekorten opgesteld.Dehoogste prioriteit
hebben drinkwaterbedrijven en sanitaire
instellingen,daarna veedrenkingenvervolgenseconomische acriviteiten (met namedie
waarvan hetoverleven hiervan afhankelijk
is)alsookgrotewerkgevers.

Actieplan
Degrotedroogtein2003 heefr demensen
totnadenkengebracht.Opbasisvandeuitgevoerdeanalyseiseenactieplan opgesteld
met hetoogmerkomtoekomstige droogtes
beterhet hoofd tekunnen bieden.Deopgesteldeactieskunnen ingedeeld worden in
driegroepen:anticiperen opdroogte,het

voerenvancrisisactieenhetopstellenvan
eenstrategievoordemiddenlange tetmijn.
Anticiperenopdroogte
Anticipatie isnoodzakelijk omzichbeter
opdroogte tekunnen voorbereiden enomde
effectiviteit vandetetreffen maatregelen te
vergroten.Datkangerealiseerd worden door
hetverbeteren vanhetinzicht in watervoorraden,vantevoren maatregelen plannen en
hetversterkenvandecoördinatie bmnen
stroomgebieden omde boven-/benedensttoomse solidariteit tegaranderen.
Hierroezijn devolgendeactiesopgesteld:
• het installeren vaneennationalecommissie
Ingevalvaneenvoorzienecrisis,wanneereendrogewinter wordtgevolgddoor
eendrogeperiodeaanhet beginvan het
voorjaar, moerdetoestand van nationale
alertheid uitgeroepen worden.Het ministerievanMilieuzorgterdan voordateen
nationalecommissiedesituatie evalueerten
sneleenadviesuitbrengt over noodzakelijke
acties.Indecommissiezitten vertegenwoordigersvanspecialisten, watergebruikers
(industrie,landbouw,energie,drinkwaterproducenten),milieuorganisaties,vissersen
verregenwoordigers van ministeries.De
commissiecoördineert decommunicatie,
brengtdepartijen bijelkaarwier activiteiten
invloed ophetwatermilieu hebben,evalueert hetvoerenvandecrisisactieende
milieugevolgen. Decommissiemoetopenbaarenonafhankelijk zijn;
• heraanpassen vangrond-en oppervlaktewatermeetnetten
Dedroogtevan2003 heeft aangetoond,
datdebestaande meetnetten -zowelvan
grond-alsoppervlakrewater -niet toereikend
zijn voorhetbeheetvandroogteendusaan-

KerncentraleFessenheimaandeBovennjn
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gepast moeten wotden.Etzijn toenveel
metingen uitgevoetdbuiten de standaatd
meetlocaties(onderandereom informatie
vanonttrekkers tekunnen verifiëren].Deze
ervaringen kunnen meegenomen worden bij
deoptimalisatie vanmeetnetten. Meetinstrumenten moetengemoderniseerd worden.Dewerkelijke verdamping tijdens
droogteisnognauwelijks bekend.Betere
kenniservanzouhelpenbijeen efficiënte
verdelingvanwaterenbij het voorspellen
vandegevolgen vandroogte;
• indicatoren enscenario'svoordebeoordelingvanenanticipatieoprisico's
Hetisnodigomtebeschikkenover
kortetetmijnvoorspellingen (enkeledagen)
vangrondwatervoorraden ingevalgeen aanvullingplaatsvindt enoverde mogelijke
toekomstscenario's omopdezemanier het
risicovanhetoptreden vandroogteopeen
middellange termijn tebeoordelenomzich
hieropbeter tekunnen voorbereiden.
Volgensdeervaringen vanderegioLorraine(Noordoost-Frankrijk, onder andere
het Maasstroomgebied) maakten debeschikbaregegevenshetechternietmogelijk om
algemeneindicatoren,dieinzicht indeontwikkelingvandroogtekunnengeven,opte
stellen;
• algemenekadersvoorhettreffen van
verordeningen enhetverbeteren vande
coördinatiebinnen de stroomgebieden
Demaatregelen terverminderingvan
onttrekkingen moetengezamenlijk metde
doelgroepentijdig uitgewerkt worden.Dat
isveelhandiger dan hetbedenkenvan maatregelen ondercrisis.Herbestaanvanalgemenerichtlijnen voorhet hele stroomgebied
zalbovendien decoördinatie vergemakkelijken,desolidariteit russen boven-enbenedenstrooms enhet begrip russenverschillendegebruikersgroepen vergroten endus
bijdragen aaneengrotereacceptatievan

maatregelen.Ookzullenzijbijdragen aan
het tijdig treffen enhetverzwarenvan
maatregelen naar behoefte. In2003 iseente
grotetraagheid vanhetsysteem geconstateerd.Tevenswordtgedacht aanhetopstellenvanquota's vooronttrekkingen voorverschillendegebruikers omopdezemanier
eenbillijker watergebruik terealiseren.Zij
zouden vanrevoren opgesteld kunnen wordenenbijgesteld gedurende dedrogeperiodeaandehand vandebeschikbarereserve;
• communicatie voorafgaand aandecrisis
eneenvoorlichtingscampagne over het
waterbeheer
Communicatieplannen gerichrophet
bredepubliek énopverschillende doelgroepenoverdemogelijke ontwikkeling van
droogtemoeten opgesteldworden.In2003
bleekdatdecommunicatie tijdens decrisis
goedverliep,maardatdievoorafgaand aan
dedroogreontbrak. Het isbelangrijk dat
watergebruikers tijdigweten metwelkeproblemenenmaatregelen zij geconfronteerd
kunnen worden.Ookisvoorgesteld omeen
algemenevoorlichtingscampagne over
waterhuishouding tevoeren.
Crisisbeheer
Devolgendeactieszijn opgesteldomde
ctisisbetertekunnen beheren:
• hetbeheersen vaninformatie engegevens
Watergebruikers moeten geïnformeerd
wordenoverdetoestand vanhet watermilieuendesituatievandeeconomischesectoren.Hiervoor kunnen onder andere bijeenkomstenvanalleactorendienen,die
tegelijkertijd hetdraagvlakvoordemaatregelenzullen vergroten.Informatie vergroot
debetrokkenheid endebereidheid om het
eigengedragaantepassen(verminderen van
watergebruik).Voorlichtingvandemaatschappij overdebestaandeproblemen vergroot tevensdewaakzaamheid (bijvoorbeeld
bij accidentelelozingen).Omgekeerd moetendeinstanties diedecrisisactievoeren,
voorzien wordenvanrelevante informatie.
Agrariërs moeten actuele informatie
overdeontwikkelingstoestand vangewassen
leveren.Kennisoveronttrekkingen moetde
beoordelingvandeconsequenties vankorringen enafweging tussendebelangen van
onttrekkers envanhet milieu verbeteren.
Informatie overhetbeheervanstuwen moet
beschikbaarzijn enmeegenomen worden bij
desuppletie vanlageafvoeren. Meetgegevensmoetentoegankelijkzijn vooralle
betrokkenen.
Voorallestroomgebieden moetenelke
weekofelketweewekenbulletins uitgegevenwordenmet informatie overneerslag,
afvoer (inclusiefindicatievandeverwachte
trend),grondwatersituatie endeconsequen-

tiesvandedroogtevoorallesectorenen
deelgebieden;
• monitoring vandetoestand van het
aquatische milieu
Hetmonitoringssysteemmoetonder
anderedewatertemperatuur, hetzuurstofgehalteendroogvalomvatten.Elkevijftot
tiendagenmoeten temperatuurvoorspellingengedaanwordenvoorderivierenwaarmee
energiecentralesgekoeldworden.Hetisook
wenselijk omdekennisoverdebiologische
gevolgenvandroogteteverbeterenenindicatorenteontwikkelendiedezegevolgentonen;
• hetontwikkelen vanrichtlijnen voor het
treffen van verordeningen
Demanier vanhettreffen vankortingsmaatregelen enhundoelmatigermoetgeëvalueerd worden.Richtlijnen moeten ontwikkeld wordenvoorhettreffen van
verordeningen, kortingsmaatregelenenvoor
hetberekenenvandedrempeldebieten voor
hetinstellenvan kortingen;
• heteffectueren van kortetermijnvoorspellingen vandebieten
Kortetermijnvoorspellingen (enkele
dagen)vandebietenen grondwatersituatie
bijgebrekaanneerslagzijn nodigom het
treffen vanmaatregelen voortebereiden
zodatdetijd tussen hetonderschrijden van
eendrempelwaarde,hetintroduceren van
eenmaatregelenhetuitvoeren vandeactie
geminimaliseerd wordt.
Middellangetermijnstrote^ie
Het waterbeheer kanzichniet beperken
totcrisisbeheer, maarmoetookeenevenwichtigbeheerinalletijden bevatten.De
laatsteactiezalhieraaneenbijdrage leveren.
• het totstand brengenvan duurzaam
voorraadbeheer
Veelwatervoorraden worden overgeëxploiteerd:deonttrekkingen overschrijden de
natuurlijke capaciteitvan wateraanvulling.
Hetbeheer isnietduurzaam: watervoorradendalen enecosystemen afhankelijk
ervan(rivieren,moerassen)worden onvoldoendegevoed.Datisstrijdig metdeKaderrichtlijn Waterdieeenduurzaam gebruik
vanwatereneengoedetoestand vanecosystemenvoorschrijft. Het terugbrengen
vaneenevenwicht tussen onttrekkingen en
deherstelcapaciteiten vanvootraden iséén
vandebelangrijkste taken vanhet waterbeleid.Eenonderbouwd onttrekkingsbeleid
moetdusnietalleenopeencrisis betrekking
hebben,maar ookopeengewonesituatie.*'
AleksandraJaskula
(Rijkswaterstaat Limburg)
Gérard Landragin
(Agence de l'EauRhin Meuse)
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