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Voorwoord
Voor u ligt de Verdrogingskaart van Nederland 1998. Voortbouwend op de resultaten van voorgaande
projectgroepen en gebruik makend van de aanbevelingen van de projectgroep "Naar een haalbare
kaart" heeft de Projectgroep Verdrogingskaart 1998 deze derde kaart op rij vervaardigd. Het is goed om
op deze plaats te benadrukken dat deze kaarten door tussentijdse wijziging van methodiek enjof
functies niet goed met elkaar vergelijkbaar zijn. Er is sprake van een ontwikkelingsproces met
groeiende inzichten.
Het is mede daardoor gelukt om in het streven naar een uniformer kaartbeeld een stap vooruit te
zetten. Daarbij moet worden bedacht dat volledige uniformiteit- gezien de beleidsvrijheid en
verschillen in aard van de provincies, zowel fysiek als bestuurlijk, en onder meer de daaruit
voortvloeiende verschillen in functietoekenning-een utopie zal blijven. Verder moet worden
opgemerkt dat stappen om te komen tot een ruimtelijk uniform beeld leiden tot een discontinuïteit in
de tijd per provincie, omdat in meer of mindere mate van methode wordt gewisseld. Met het oog op
het opstellen van de Verdrogingskaart 2000- het eerste toetsjaar-is dit een belangrijk aspect.
Vanwege het belang van de Verdrogingskaart 2000 en mede omdat ook in het proces van het
realiseren van de voorliggende kaart bleek dat in een aantal fases tussen planning en realisering een
gat lag, beveelt de projectgroep aan om een doorstart te maken. Als onderdeel van deze doorstart
beveelt de projectgroep ook aan om eerst een gedegen discussie te voeren voor wat betreft de
toegepaste methodiek. Dit moet ertoe leiden dat op een goede wijze kan worden gepresenteerd wat de
bestrijding van de verdroging in Nederland heeft opgeleverd. Dit kan dan op zinvolle wijze worden
getoetst aan het gestelde in de motie Lansink- van Rijn Vellekoop, en de uitwerking daarvan in de
rijksnota's Nationaal Milieubeleidsplan-2 (NMP-2) en Evaluatienota Water (ENW).

Namens de Projectgroep Verdrogingskaart 1998,

ir P.W. Veel
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Samenvatting
De Verdrogingskaart 1998 van Nederland is het resultaat van een tweejaarlijkse landelijke inventarisatie naar de stand van zaken van de verdroging en de voortgang van de verdrogingsbestrijding.
De verdrogingskaart 1998 is de derde kaart op rij. Ze wordt samengesteld door de provincies en het
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) in opdracht van het
Interprovinciaal Overleg (IPO).
Het doel van de verdrogingskaart is een landelijk zo consistent mogelijk overzicht te geven van de
verdroogde natuurgebieden (standaardkaart) en van de voortgang van de verdrogingsbestrijding
(actiekaart). Nieuwe doelen van de verdrogingskaart 1998 zijn het geven van een overzicht van de
hydrologische effecten van antiverdrogingsmaatregelen (herstelkaart) en van de regionale aspecten van
verdroging (typekaart) . Op deze typekaart zijn de verschillen tussen hoog en laag Nederland goed
zichtbaar.
Voor de inventarisatie van verdroogde gebieden is de volgende definitie gehanteerd, afkomstig uit de
Evaluatienota Water (2):
Een gebied wordt als verdroogd aangemerkt als aan dat gebied een natuurfunctie is toegekend en de
grondwaterstand in het gebied onvoldoende hoog is dan wel de kwel onvoldoende sterk om bescherming
van de karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische waarden waarop de functietoekenning is
gebaseerd, in dat gebied te garanderen. Een gebied met een natuurfunctie wordt ook als verdroogd
aangemerkt als ter compensatie van een te lage grondwaterstand water van onvoldoende kwaliteit moet
worden aangevoerd.

De standaardkaart, waarop ondersch eid gemaakt is tussen verworven en nog te verwerven gebieden
met hoofdfunctie natuur en gebieden met een nevenfunctie natuur, laat zien dat het totale areaal
verdroogde natuur zich , in de periode 1994-1998, lijkt te stabiliseren rond de 6oo.ooo ha. Uit de h erstelkaart blijkt dat ruim 1r.ooo ha geheel hydrologisch hersteld is. Tezamen met de 594.ooo ha verdroogd areaal komt het in 1998 geïnventariseerde areaal op 6o5 .ooo ha.
Het vergelijken van de verdrogingskaart 1998 met de edities van 1996 en 1994 is zeer moeilijk.
Ten gevolge van de beleidsvrijheid van de verschillende provincies kunnen tuss entijds de inventarisatie
methode maar ook de functieto ekenning zijn veranderd. Toch is het, door onderling overleg en afstemming, gelukt dit jaar een meer consistent kaartbeeld te maken.
De voortgang van de verdrogingsbestrijding is af te lezen van de actiekaart en de herstelkaart
De hydrologische effecten zijn te zien op de herstelkaart en hieruit blijkt in 18% van het verdroogde
areaal (594.ooo ha) in meer of mindere mate herstel is opgetreden en dat 2% van het in 1998
geïnventariseerde areaal (6o5 .ooo ha) geheel hydrologisch hersteld is. Hierbij moet worden aangemerkt dat h et vaststellen van de mate van herstel moeilijk is met name wanneer nog geen Gewenste
Grond- en Oppervlaktewaterregime (GGOR) is vastgesteld. Uit de actiekaart blijkt dat in 46 % van het
geïnventariseerde areaal actie wordt of is ondernomen om de verdroging te bestrijden, in 1996 was dit
beduidend minder (22%, de inventarisatie was echter niet geheellandsdekkend).
De verdrogingsdoelstelling houdt in dat in het jaar 2000, 25 % van de verdroging moet zijn opgelost en
in 2010 40% ten opzichte van de situatie 1985 . Omdat er geen gegevens zijn van 1985 wordt de inventarisatie van 1994 als referentieniveau beschouwd (3). Een goede evaluatie van de verdrogingsdoelstelling was in 1998 nog niet mogelijk omdat de landelijke verdrogingskaart 1994 niet goed bruikbaar is
als referentie niveau vanwege de reeds eerder genoemde veranderingen in functie toekenningen en
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inventarisatie methoden. Om in

2000

toch een goede beleidsevaluatie te kunnen uitvoeren, wordt de

aanbeveling gedaan, om gebruikmakend; van de huidige provinciale methode van inventarisatie en
functietoekenning, een kaart te maken die het referentieniveau weergeeft. Het verdient tevens de aanbeveling een discussie te voeren over wanneer gebieden als geheel of gedeeltelijk hydrologisch hers teld
worden aangemerkt. In het proces van het realiseren van de voorliggende kaart bleek dat in een aantal
fases tussen planning en realisatie een gat lag. Hierdoor en mede vanwege het belang van de
Verdrogingskaart 2ooo, wordt de aanbeveling gedaan een doorstart te maken.
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Inleiding

1.1

Achtergrond/aanleiding

In het kader van het thema verdroging vinden diverse activiteiten plaats. Eén van deze activiteiten is
het periodiek (tweejaarlijks) in kaart brengen van de omvang en bestrijding van de verdroging.
Een eerste aanzet werd in 1993 gegeven door het uitbrengen van de "indicatieve kaart met verdroogde
gebieden". Die kaart heeft het Rijk gebruikt bij het maken van een eerste raming van de omvang van
de verdrogingsproblematiek en bij het ramen van de kosten voor de bestrijding van de verdroging in
h et kader van de Evaluatienota Water (ENW) en de Milieuverkenning 3 (MV3) .
In 1994 is de "landelijke inventarisatie van verdroogde gebieden 1994" gereed gekomen, een vervolg
op de eerste "indicatieve" kaart. Deze laatste (bijgestelde) kaart wordt als uitgangspunt voor de
gebiedsgerichte aanpak van de verdroging gehanteerd en zal regelmatig worden geactualiseerd
(Evaluatienota Water, regeringsbeslissing).
De verdrogingskaart 1996 was de eerste actualisering en deze geeft de situatie weer van de verdroogde
gebieden tot medio 1996. De verdrogingskaart 1998 is de tweede actualisering en geeft de situatie
weer van de verdroogde gebieden tot medio 1998. Naar aanleiding van h et adviesverzoek van de
minister van LNV aan de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW-IV) van 9 januari 1997, h ebben de
CIW en het Vakberaad Grondwater een advies uitgebracht aan de minister. Het advies h eeft betrekking
op de mogelijkheid om de landelijke verdrogingskaart te benutten ten behoeve van de voortgangsbewaking van de verdrogingsbestrijding. De voorstellen zijn zo goed mogelijk toegepast bij h et
samenstellen van de verdrogingskaart 1998. Dit houdt in dat voor de verdrogingskaart 1998 nieuwe
doelen opgesteld zijn.

1.2

Doelen van de kaarten

De doelen die gesteld waren voor de verdrogingskaart 1996 gelden nog steeds (1) , namelijk het maken
van een:
r. landelijk overzicht van de verdroogde gebieden (standaardkaart);
2.

landelijk overzicht van de voortgang van verdrogingsbestrijding (actiekaart) ;

3- ruimtelijk m eer consistent kaartbeeld.
In het advies aan de minister zijn zowel voorstellen gedaan voor een voortgaande verbetering als voor
vernieuwing van de verdrogingskaart 1998. De laatste hebben geleid tot nieuwe doelen voor de
verdrogingskaart van 1998, namelijk het maken van een:
4· landelijk overzicht van de hydrologische effecten van herstel maatregelen (herstelkaart);
5· landelijk overzicht van de regionale aspecten van verdroging (typekaart);
6. landelijk overzicht van financiering /subsidiebronnen van de verdrogingsbestrijding;
7· evaluatie van de verdrogingsdoelstellingen (zie CIW-advies brief aan de minister).
De doelen 4 en 5 hebben geleid tot nieuwe kaarten, de herstelkaart en de typekaart

1.3

Samenstelling en status

De landelijke verdrogingskaart wordt samengesteld door het IPO en het RIZA, op basis van de door de
provincies geleverde gegevens. De provincies zijn verantwoordelijk voor de verdrogingsbestrijding.
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Als gevolg van autonome beleidsruimte van de provincies zijn er verschillen in de manier van aanpak
van de verdroging. Deze verschillende werkwijzen moeten verenigd worden in één landelijke kaart.
Hiertoe moeten de provincies hun provinciale verdrogingskaart in meer of mindere mate aanpassen
om tot een landelijk zo consistent mogelijk kaartbeeld te komen. In alle gevallen gaat dit gepaard met
een verlies aan informatie. Dit houdt het volgende in:
De verdrogingskaart is een afgeleide van de verschillende provinciale kaarten en daarom alleen bedoeld
voor toepassingen op landelijke schaal.

Voor informatie over de verdroging per provincie of regio dienen de provinciale plannen van aanpak
verdroging te worden geraadpleegd (zie literatuurlij st). Een overzicht van de contactpersonen voor de
verdrogingskaart bij de provincies is weergegeven in bijlage I. De meeste provinciale kaarten zijn
gemaakt op een schaal van 1:5o.ooo. Dientengevolge zijn de arealen afgerond op hectares.
De percentages zijn op provinciaal niveau op één decimaal en op landelijk niveau op gehele getallen
afgerond.

1.4

leeswijzer

In hoofdstuk

2

worden de uitgangspunten voor h et samenstellen van de verschillende kaarten van de

verdrogingskaart 1998 beschreven. Hierin zijn ook de voorstellen uit h et advies aan de minister
meegenomen. In dit hoofdstuk staat de gehanteerde definitie van verdroging, worden een aantal voor
de kaart algemene uitgangspunten beschreven en worden alle gehanteerde categorieën van de
verschillende kaarten beschreven. In hoofdstuk 3 worden de landelijke kaarten gepresenteerd.
De provinciale kaarten en de bijbehorende beschrijving staan in hoofdstuk 4· In hoofdstuk 5 wordt de
stand van zaken met betrekking tot de verdroging en de verdrogingsbestrijding beschreven. Aan de
hand van de gestelde doelen (zie paragraaf r.2) worden in hoofdstuk 6 conclusies getrokken. Tenslotte
worden in hoofdstuk 7 een aantal aanbevelingen gedaan.
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Uitgangspunten

2.1

Inleiding

Om te komen tot een uniforme verdrogingskaart 1998 is besloten om de in 1996 gevolgde systematiek
als uitgangspunt te gebruiken, dit in verband met de continuïteit van het kaartbeeld. Verbeteringen,
zonder dat dit de continuïteit van de kaart aantast, zijn aangegrepen om de uniformiteit tus sen
provincies nog groter te laten worden. In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor het samen stellen van de verdrogingskaart 1998 beschreven. Eerst wordt de definitie van verdroging gegeven.
In paragraaf 2.3 staan voor de verdrogingskaart algem ene uitgangspunten. Vervolgens worden per
kaart de uitgangspunten beschreven. Daarna worden de uitgangspunten voor de inventarisatie van de
financieringsbronnen beschreven. Tot slot worden de uitgangspunten voor de evaluatie van de
verdrogingsdoelstelling beschreven.
2.2

Definitie verdroging

Voor de inventarisatie van verdroogde gebieden is de volgende defin itie gehanteerd, afkomstig uit de
Evaluatienota Water {2):
Een gebied wordt als verdroogd aangemerkt als aan dat gebied een natuurfunctie is toegekend en de
grondwaterstand in het gebied onvoldoende hoog is dan wel de kwel onvoldoende sterk om bescherming
van de karakteristieke grondwaterafhankelijke ecologische waarden waarop de functietoekenning is
gebaseerd, in dat gebied te garanderen. Een gebied met een natuurfunctie wordt ook als verdroogd
aangemerkt als ter compensatie van een te lage grondwaterstand water van onvoldoende kwaliteit moet
worden aangevoerd.

Deze definitie past in de terminologie van de gewenste waterhuishoudkundige- en grondwatersituatie
en sluit aan op de functies van gebieden. Om de verdroging op te heffen zal de toekomstige grondwatersituatie in principe gelijk moeten zijn aan de gewenste grondwatersituatie; deze zal per ecotoop
{en bijbehorend standplaatstype) verschillen. Benadrukt wordt dat het hier gaat om de hydrologische
randvoorwaarden. Er wordt niet gekeken naar ecologisch herstel maar alleen naar de abiotische
factoren. Als aan deze randvoorwaarden voldaan is wordt aangenomen dat het verdrogingsprobleem is
opgelost.
2.3

Algemene uitgangspunten

De projectgroep van de verdrogingskaart 1996 van Nederland heeft een aantal algemene uitgangspunten geformuleerd die ook gelden voor de verdrogingskaart van 1998 {1):
~·~ De provinciale verdrogingskaart wordt bestuurlijk vastgesteld; de bedoeling van deze afspraak is dat de
fase van voorlopigheid, inventarisatie en nader onderzoek is afgerond.
De functiekaart van het waterhuishoudingspiart is 'in principe' het uitgangspunt; deze afspraak moet
voorkomen dat ruimtelijke aanduidingen en waterhuishoudkundige functies door elkaar heen
gebruikt worden .

Voo r het inventariseren van de verdroogde gebieden wordt gezocht binnen de gebieden waar een
waterhuishoudkundige functie aan de orde is, die alleen of in zekere mate is gericht op behoud en herstel
van natuurwaarden; er wordt onderscheid gemaakt tussen "verdroogd watersysteem {verdroogd
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gebied met WHP-functie natuur) " en "verdroogd gebied met natuurbestemming (in de ruimtelijke
ordening)". In hellende zandgebieden zal vernatting buiten planologisch begrensde natuur
onmisbaar zijn voor effectieve verdrogingsbestrijding. In de definitie van verdroging wordt
gesproken over verdroging van gebieden met een waterhuishoudkundige natuurfunctie.

·'·

Een gebied is verdroogd als de actuele waterhuishoudkundige situatie a.fWijkt van de gewenste; door deze
afspraak wordt men gedwongen na te denken over de gewenste situatie voor een bepaald gebied
(streefbeeld).
,., Zoveel mogelijk zullen de netto verdroogde geb ieden worden weergegeven (situatie 2 in figuur 1); netto
verdroogde gebieden zijn gebieden waar vernatting nagestreefd wordt (zowel in kwantitatieve als in
kwalitatieve zin), dit betreft mogelijk slechts een klein deel van een natuurgebied. Bruto verdroogde
natuurgebieden zijn gebieden waar de omvang van gebieden wordt bepaald door de ruimtelijke
grenzen van h et natuurgebied. Behalve het onderscheid tussen bruto en netto zijn er de
beïnvloedingsgebieden .
Samengevat kunnen de volgende vier situaties zich voordoen (zie figuur r):
I. bruto natuurgebieden zonder beïnvloedingsgebieden;
2 . netto natuurgebieden zonder beïnvloedingsgebieden (deze situatie wordt nagestreefd);
3- bruto natuurgebieden inclusief beïnvloedingsgebieden;
4· netto natuurgebieden inclusief beïnvloedingsgebieden.

2

3

0

4

0

Grens natuurgebied
Gebied weergegeven op verdrogingskaart
Beïnvloedingsgebied

Figuur 1: Het onderscheid in bruto en netto natuurgebieden en beïnvloedingsgebieden.
Volgens de definitie van verdroging (het referentiebeeld wordt gevormd door het natuurstreejbeeld)
z ullen natuurontwikkelingsgebieden vaak als verdroogd dienen te worden aangemerkt.
,., Elke provincie geeft zelf het onderscheid tussen hoofd- en nevenfunctie aan; iedere provincie kan dit
onderscheid zelf aangeven op basis van haar eigen functietoekenning.
Nevenfuncties dienen in ieder geval betrekking te hebben op weidevogelgebieden, multifunctioneel
bos en vegetatie in slootkanten.
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2.4

De standaardkaart

De standaardkaart wordt samengesteld om een landelijk overzicht van de verdroogde gebieden te
geven. De inventarisatie van deze gebieden vindt plaats aan de hand van bovenstaande uitgangspunten.
Op de standaardkaart worden twee categorieën van verdroogde gebieden onderscheiden.

1.

Hoofdfunctie natuur.

Hiertoe horen alle begrensde natuurgebieden met een hoofdfunctie natuur.
Binnen de hoofdfunctie natuur wordt onderscheid gemaakt in gebieden die verworven zijn door een
natuurbeherende organisatie (bij voorbeeld Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten of een provinciaal
landschap) en gebieden die nog verworven moeten worden.
2 . Nevenfunctie natuur.

Hiertoe behoren alle begrensde gebieden die naast een natuurfunctie ook een andere functie hebben.
Gebieden waar wel een hogere grondwaterstand gewenst is zonder dat er een natuurdoelstelling is
moeten buiten deze categorie vallen (bijvoorbeeld beïnvloedingsgebieden)

2.5

De actiekaart

De actiekaart wordt samengesteld om een landelijk overzicht van de voortgang van de verdrogingsbestrijding te krijgen. Hiertoe wordt geïnventariseerd in welke verdroogde gebieden verdrogingsbestrijdingsprojecten uitgevoerd zijn of worden en in welk stadium van uitvoering een gebied is. Op de
actiekaart worden de volgende stadia van uitvoering onderscheiden:

1.

nog niets ondernomen

Hiertoe behoren alle gebieden waar tot op heden geen gebiedsgerichte projecten zijn uitgevoerd of
voorbereid. Ook niet verworven begrensde natuurgebieden waar h et bovenstaande voor geldt behoren
tot deze categorie.
2. in voorbe reiding

Een gebied wordt ingedeeld in deze categorie als een verdrogingsbestrijdingsproj ect in voorbereiding
is. Wanneer verdrogingsbestrijding duidelijk één van de doelstellingen is binnen een ander project
(bijvoorbeeld Landinrichting) kan h et meegenomen worden op de actiekaart Het gaat hierbij zeer
nadrukkelijk om de voorbereidingen die getroffen worden voor de uitvoering van een gebiedsgericht
verdro gings bestrij dingsproj eet.
3 . in uitvoering

Een gebied wordt ingedeeld in deze categorie als in een gebied de verdrogingsbestrijdingsmaatregelen
in uitvoering zijn. Het gaat hier om fysieke maatregelen die in het veld aantoonbaar moeten zijn.
4. deels uitgevoerd

Onder 'deels uitgevoerd' worden die gebieden verstaan waar al maatregelen zijn uitgevoerd maar waar
nog aanvullende maatregelen getroffen moeten worden om de verdroging volledig te bestrijden.
Er moet dus reeds bekend zijn dat er aanvullende maatregelen genomen gaan worden (bijvoorbeeld
aankoop omliggende grond als bufferzone).
5 . uitgevoerd

Hiertoe behoren die gebieden waar alle in het verdrogingsbestrijdingsproject voorgenomen maatregelen zijn uitgevoerd. Dit hoeft niet te betekenen dat het gebied ook volledig hydrologisch hersteld is.
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2.6

De herstelkaart

De herstelkaart wordt samengesteld om een landelijk overzicht te geven van de hydrologische effecten
van herstelmaatregelen. Als referentie voor hydrologisch herstel geldt de GGOR die een
randvoorwaarde is voor de realisering van het (op provinciale schaal) maatschappelijk bepaalde
natuurdoeltype. De verdroogde gebieden kunnen in drie categorieën ingedeeld worden:

1.

niet hydrologisch hersteld

Ook de gebieden waar geen verdrogingsbestrij ding heeft plaatsgevonden worden met deze categorie
aangeduid.
2. gedeeltelijk hydrologisch hersteld

Hiertoe behoren alle gebieden waar projecten zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn en waar een verbetering in de hydrologie heeft plaatsgevonden. Ook gebieden waar geen maatregelen hebben plaatsgevonden, maar waar wel sprake is van hydrologisch herstel behoren hiertoe. Bijvoorbeeld waterhuishoudkundige maatregelen die om andere redenen dan verdrogingsbestrijding zijn uitgevoerd en wel
een gunstig effect hebben gehad op de hydrologie van het gebied.
3. hydrologisch hersteld

Hiertoe behoren alleen die gebieden die geheel en structureel hydrologisch hersteld zijn, dus waar de
huidige hydrologische toestand gelijk is aan de gewenste.
Bij het vaststellen van de mate van hydrologisch herstel doen zich twee problemen voor. Ten eerste is
niet overal een GGOR vastgesteld en ten tweede is het aantonen van structureel hydrologisch herstel
(door middel van monitoring) een langdurig proces. Lange meetreeksen van grondwaterstanden zijn
nodig om ldimatologische invloeden uit te kunnen sluiten. Vaak zijn projecten niet ver genoeg in het
verleden uitgevoerd en vaak zijn er ook niet voldoende meetpunten om wetenschappelij k verantwoorde
uitspraken te kunnen doen over het hydrologisch herstel. Dit houdt in dat de beoordeling van de mate
van hydrologisch herstel in de meeste gevallen geschiedt op basis van 'expert judgement' van de
terreinbeheerder. Uiteindelijk is hydrologisch herstel een middel om te komen tot ecologisch herstel.

2.7

De typekaart

Om inzicht te krijgen in de regionale aspecten van verdroging wordt de typekaart gemaakt. De hieronder beschreven typering is geen typering van de oorzaken van verdroging. Omdat verdroging zowel
een kwantiteits - als een kwaliteitsprobleem is, is het zeer moeilijk de oorzaak van verdroging te
definiëren. De gebruikte typering geeft een aantal aspecten van verdroging weer en zegt meer iets over
de oplossingsrichting dan over de oorzaken van verdroging.
r.

Grondwaterstand verlaging

5· Combinatie

2

en 3

2.

Inlaat gebiedsvreemd water

6. Combinatie

I

en 3

3· Kwelverminde'ringj -verandering

7· Combinatie

I

en

4· Combinatie

2.8

I

en

2

en 3

2

Financiering

Verdroging is een probleem dat vaak een integrale aanpak vereist. Dit houdt in dat niet alleen
financieringsjsubsidiebronnen die specifiek voor verdrogingsbestrijding zijn (GEBEVE) gebruikt
worden, maar dat ook anders gefinancierde maatregelen een bijdrage kunnen leveren aan de
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verdrogingsbestrijding. Om een totaal beeld te krijgen van de kosten die gemaakt worden bij de
verdrogingsbestrijding en de daarvoor aangeboorde financiële middelen, is aan de provincies gevraagd
deze informatie te leveren. Deze informatie zou niet per project weergegeven worden maar per
provincie.
Een probleem bij het in beeld brengen van deze gegevens is dat niet alle gegevens bij de provincies
bekend zijn. Zo kunnen terreinbeheerders zelf subsidies aanvragen of eigen middelen aanspreken voor
verdrogingsbestrijdingsprojecten. Wanneer verdrogingsbestrijdin g een onderdeel van een heel pakket
van maatregelen in een gebied is, is het vaak moeilijk te kwantificeren welk aandeel van de ingezette
middelen besteed is aan de verdrogingsbestrijding.
2.9

Evaluatie van de verdrogingsdoelst elling

De verdrogingsdoelstelling houdt in dat in het jaar 2000, 25% van de verdroging moet zijn opgelost en
in 2010 40% ten opzichte van de situatie 1985. Omdat er geen gegevens zijn van 1985 wordt de
inventarisatie van 1994 als referentieniveau beschouwd (3). Tussen 1994 en 1998 hebben echter veel
veranderingen plaatsgevonden in de inventarisatie van de verdroogde natuurgebieden. Om toch een
vergelijking met 1994 te kunnen maken moet bekend zijn wat de oorzaken zijn van veranderingen in
het kaartbeeld.
Er zijn drie oorzaken te geven van veranderingen in het kaartbeeld:
r. wijzigingen in definitie en inventarisatietechnie ken. Door veranderingen in de gebruikte
2.

systematiek kunnen gebieden groter of kleiner worden of zelfs worden toegevoegd of afgevoerd;
fysieke wijzigingen. Door veranderingen in de hydrologische situatie in een gebied kunnen

gebieden als hydrologisch hersteld op de kaart komen;
3· bestuurlijke wijzigingen. Bestuurlijke wijzigingen kunnen op twee manieren plaatsvinden. Door
functie veranderingen, bijvoorbeeld een agrarisch gebied krijgt de functie natuur. Of door een
verandering van de GGOR, bijvoorbeeld een gebied waar eerder de doelstelling nog niet gehaald
werd kan nu wel voldoen aan de doelstelling en daardoor van de kaart afgevoerd worden.
Het bleek niet mogelijk alle niet fysieke wijzigingen in kaart te brengen. Daarvoor zijn er te veel kleine
veranderingen. De herstelkaart laat wel zien wat er ten opzichte van de huidige situatie is hersteld.

Verdrogingskaart 1998 va n Nederland·

11

3

De verdroging in kaart gebracht

3.1

De standaardkaart

De provincies hebben op basis van de eigen provinciale verdrogingskaart en de categorieën zoals in
hoofdstuk 2 beschreven een 'vertaling' van hun provinciale verdrogingskaart gemaakt conform de
landelijke systematiek.
De standaardkaart (zie hiernaast) is duidelijk anders van uiterlijk dan de kaart van 1996. H iervoor is
een aantal redenen:
r.

aangezien het verwerven van gebieden één van de problemen is bij de verdrogingsbestrijding is
besloten bij de hoofdfunctie natuur onderscheid te maken in verworven gebieden en te verwerven
gebieden. Voor de nevenfunctie natuur is dit onderscheid niet gemaakt omdat h et in bijna alle
gevallen niet de bedoeling is deze gebieden te verwerven. Vanwege dit onderscheid zijn ook de
gehanteerde kleuren aangepast. Helaas waren voor niet alle provincies de gegevens over eigendom
van gebieden beschikbaar;

2.

met h et maken van de herstelkaart is de mogelijkheid ontstaan om gebieden die niet meer
verdroogd zijn (dankzij genomen maatregelen) af te voeren van de standaardkaart, zonder het
overzicht te verliezen hoeveel areaal hydrologisch hersteld is. (Deze blijven immers als

'hydrologisch hersteld' op de herstelkaart zichtbaar);
3- een aantal provincies heeft een nieuw waterhuishoudkundig plan (WHP) opgesteld. Daarin zijn ook
functies van gebieden veranderd zodat er gebieden bij zijn gekomen, zijn afgevoerd of grenzen zijn
veranderd.
Bij het streven naar een meer consistent kaartbeeld is de keuze gemaakt om een ruimtelijk zo
consistent mogelijke kaart te maken. Dit gaat ten koste van consistentie in de tijd. Toch blijken er nog
grote verschillen tussen de provincies te bestaan. Hiervoor zijn twee oorzaken aan te wijzen. De eerste
oorzaak is de verschillende en uiteenlopende manier van functietoekenning door de verschillende
provincies. De provincie Fryslan kent bijvoorbeeld geen nevenfunctie natuur. Als gevolg van de
autonome beleidsruimte van de provincies zijn er verschillende afwegingen gemaakt ten aanzien van
het waarderen en ontwild<elen van natuurwaarden ten opzichte van andere belangen. De wi jze waarop
een gebied als verdroogd wordt aangemerkt is veelal overeenkomstig. Aan de hand van gewenste
natuurdoeltypen wordt een bijbehorende grond- en oppervlaktewaterregime afgeleid. Wanneer deze
niet overeenkomt met de huidige situatie is een gebied verdroogd.
De tweede oorzaak van verschillen tussen provincies is de gebruikte methode bij het maken van de
provinciale verdrogingskaart Elke provincie stelt op eigen wij ze een verdrogingskaart samen. Zo gaa t
de provincie Limburg uit van een ecologische studie als basis voor de provinciale verdrogingskaart
Hierdoor staan alleen die delen van natuurgebieden op de kaart waar aan de hand van de vegetatie
verdroging is geconstateerd. Dit in tegenstelling tot de andere provincies waar veelal het gehele
begrensde natuurgebied op de kaart wordt opgenomen. De wa tersysteem benadering die door de
provincie Gelderland gehanteerd wordt leidt ook tot een duidelijk ander kaartbeeld dan dat van de
overige provincies. In de provinciale verdrogingskaart van de provincie Utrecht, is behalve een beeld
van de verdroging ook een prioritering weergegeven waarbij de haalbaarheid en wenselijkheid wordt
meegenomen. Deze provinciale kaarten moeten 'vertaald' worden voor het landelijk beeld.
Ondanks blijvende verschillen is h et kaartbeeld van 1998 consistenter dan van 1996.
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De landelijke verdrogingskaart is ontstaan door alle provinciale kaarten samen te voegen. Met behulp
van de landelijke kaart zijn de arealen verdroogde natuur berekend. De resultaten zijn in onderstaande
tabel weergegeven (in h ectares ).

hoofdfunctie notuur (ho}

nevenfunctienotuur (ho}

totaal (ho}

271 .893

322.631

594.524

Inventarisatie verdroogde natuurgebieden 1998: Standaardkaart
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3.2

De actiekaart

De actiekaart (zie hiernaast) geeft een beeld van de voortgang van de verdrogingsbestrijding. Een aantal
categorieën is toegevoegd ten opzichte van de actiekaart van 199 6. Behalve dat nu ook wordt
weergegeven in welke gebieden nog geen acties lopen om de verdroging te bestrijden is de categorie
'deels uitgevoerd' toegevoegd. Deze categorie is toegevoegd omdat het vaak voorkomt dat voor een
gebied maatregelen op relatiefkorte termijn genomen kunnen worden, maar dat die niet voldoende
zijn om de gewenste situatie te halen. Om die te halen zijn aanvullende maatregelen nodig. Dit
kunnen echter m aatregelen zijn die pas uitgevoerd kunnen worden als een gebied kan worden
aangekocht, hetgeen lang kan duren. In een dergelijk geval zijn de maatregelen in een gebied deels
uitgevoerd (de gehanteerde categorieën zijn beschreven in paragraaf 2.5).
Bij de inventarisati e naar verdrogingsbestrijdingsproj ecten is geen ondersch eid gemaakt naar de
financieringsbron. Dit betekent dat alle projecten (bijvoorbeeld GEBEVE-projecten, landinrichtingsprojecten , OEN-projecten, proj ecten die gefinancierd worden uit eigen financiële middelen van de
terrein- of waterbeheerder) zolang ze m aar bijdragen aan de verdrogingsbestrijding, zijn opgenomen
in het kaartbeeld.
In vergelijking met de actiekaart van 1996 staan er veel meer gebieden op de kaart waar projecten
gaande of afgerond zijn. De actiekaart van 1996 was echter de eerste keer dat de actiekaart gemaakt
werd en destijds waren niet alle gegevens voorhanden. Dit maakt een vergelij k met 1996 niet zinvol.
De arealen waar in 1998 projecten gaande of afgerond zijn staan in onderstaande tabel (in hectares en
in percentages van het totaal verdroogde areaal natuurgebied).

Nederland

verdroogde projecten in
notuur
voorbereiding

projecten in
uitvoering

projecten deels
uitgevoerd

projecten
uitgevoerd

Areaal (ha)

594 .524

122.097

43.417

72 .896

29.981

Areaal ( %)

100

20

7

12

5

In totaal wordt in 45 %van het areaal verdroogde natuur in Nederland actie ondernomen om de
verdroging te bestrijden. Daarnaast zijn op de actiekaart ook die gebieden te zien waar projecten zijn
uitgevoerd en waar volledig hydrologisch h erstel is opgetreden (tezamen 11.059 ha).
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3.3

De herstelkaart

Bij de verdrogingskaart 1998 is voor de eerste maal de herstelkaart gemaakt (zie hiernaast) . Op deze
kaart is in één keer te zien hoe de toestand is van de verdroogde natuurgebieden in Nederland.
Het is belangrijk op te m erken dat deze kaart merendeels tot stand is gekomen op basis van 'expert
jugdement' ( ofwel van de maker van de kaart of wel van de terrein- of water beheerder). Dit betekent
dat soms de voorzichtige benadering is gekozen, hierbij komt 'volledig hydrologisch h ersteld' niet voor
maar alleen 'gedeeltelijk hersteld'. Monitoring heeft niet of nog te kort plaatsgevonden om met zekerheid te zeggen dat een gebied volledig hydrologisch hersteld is. Soms wordt een niet zo voorzichtige
benadering gekozen. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat alle geheel doorlopen proj ecten volledig hydrologisch h erstel tot resultaat hebben. Een ander punt van aandacht is dat er bij "gedeeltelijk
hydrologisch hersteld" geen onderscheid gemaakt wordt in "ruimtelijk gedeeltelijk hersteld"
(bijvoorbeeld

20

% van het begrensde natuurgebied is volledig hersteld) en "hydrologisch gedeeltelij k

hersteld" (bijvoorbeeld van de gewenste

20

cm peilverhoging is 15 cm gerealiseerd).

De arealen die in 1998 gedeeltelijk of volledig hydrologisch hersteld zijn staan in onderstaande tabel
(in hectares).

Nederland

volledig hydrologisch herstelde
notuur

gedeeltelijk hydrologisch herstelde
notuur

Areaal (ha)

11 .059

108.781

De gebieden die volledig hydrologisch hersteld zi jn, zijn niet langer weergegeven op de standaardkaart,
ze zijn immers niet verdroogd. Dit houdt in dat het in 1998 geïnventariseerde areaal 6os.ooo ha is,

594.ooo ha verdroogd areaal en n .ooo hectare geheel hydrologisch hersteld.
In onderstaande tabel is (in hectares en als percentage) weergegeven hoe groot het deel gedeeltelijk
hydrologisch herstelde natuur is ten opzichte van het areaal verdroogde natuur in Nederland.

Nederland

verdroogde notuur

gedeeltelijk hydrologisch hersteld

Areaal (ha)

594.524

108.781

Areaal (%)

100

18,3

Het hydrologisch herstel zegt echter niets over het ecologisch herstel. Hydrologisch herstel kan snel
optreden na het nemen van maatregelen. Daarna zou h et ecologisch herstelproces kunnen beginnen.
Dit is echter een veellangzamer proces en daarbij komt dat ecologisch herstel niet alleen afhankelijk is
van de hydrologische situatie maar ook van andere milieufactoren zoals verzuring en vermestin g.
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3.4

De typekaart

Bij de verdrogingskaart 1998 is voor de eerste maal de typekaart gemaakt (zie hiernaast). Op deze kaart
is te zien waar welke typen van verdroging zich voordoen. Er zijn drie hoofdtypen onderscheiden , één
kwantitatieve (grondwaterstand verlaging) en twee kwalitatieve (inlaat gebiedsvreemd water en kwel
vermindering/verandering) . Daarnaast zijn er combinaties van de drie hoofdtypen mogelijk.
Niet alle provincies hebben van hun gehele verdroogde areaal kunnen aangeven tot welk type gebieden
behoren. Het gaat hierbij om gebieden waar geen projecten of onderzoeken lopen en die een nevenfunctie natuur hebben.
Hoewel de invulling van deze kaart nog wat interprovinciale afstemming vraagt is duidelijk het verschil
tussen hoog en laag Nederland te zien. Waar hoog Nederland voornam elijk te maken heeft met te lage
grondwaterstanden en kwel vermindering/verandering, speelt in laag Nederland ook de inlaat van
gebiedsvreemd water een grote rol.
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4

De methode en beperkingen per provincie

Ten gevolge van de provinciale beleidsvrijheid van de provincies worden de provinciale verdrogingskaarten op verschillende wijze samengesteld. Om deze verschillen enigszins inzichtelijk te maken
worden in dit hoofdstuk per provincie de uitgangspunten van de provinciale verdrogingskaarten kort
besproken en worden de 'vertaalde' provinciale kaarten gepresenteerd. Verder wordt een aantal
aandachtspunten genoemd waar ze betrekking h ebben op eventuele afwijkingen van de landelijke
systematiek of op de belangrijkste veranderingen ten opzichte van de inventarisatie van 1996 .
De provinciale plannen van aanpak verdroging zijn hiervan de basis. Per provincie worden de vier
kaarten op provinciale schaal gepresenteerd en de arealen in tabelvorm.
4.1

Groningen
Uitgangspunten van de provinciale verdrogingskaart (4)

De verdrogingskaart van Groningen is gemaakt op basis van de functie toekenning uit het Water
Huishoudkundig Plan (WHP). Hierin is een hoofdfunctie natuur toegekend aan natuur-, reservaats- en
natuurontwikk:elingsgebieden. Deze gebieden hebben of krijgen ook: in bestemmingsplannen een
hoofdfunctie natuur. Gebieden met gelij kwaardige agrarische en ecologische functie hebben een
nevenfunctie natuur gekregen. In bestemmingsplannen behouden deze gebieden de functie landbouw.
Door de huidige ecologische en hydrologische situatie te vergelijken met de historische, wordt bepaald
of een natuurgebied verdroogd is. Hiervoor is zowel gebruik gemaakt van obj ectieve gegevens als van
meer subj ectieve informatie afkomstig van terrein- en waterbeheerders. De verdrogingssituatie van
nieuw aangewezen natuurgebieden (tweede fase relatienota) is vastgesteld door extrapolatie van deze
gegevens. Tevens is een globale vergelijking gemaakt van de actuele en de gewenste waterhuishoudkundige situatie (op basis van grondwatertrappen en kwel).
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Aandachtspunten

Ten opzichte van r996 zijn er geen wijzigingen geweest in de functiebestemmingen van het beschouwde areaal. De enige veranderingen zijn de hydrologisch herstelde gebieden die in mindering
zijn gebracht op het totale areaal. Eind r998 verwacht de provincie Groningen een nieuw provinciaal
waterhuishoudingsplan (PWHP)uit te brengen. Door de veranderingen in het PWHP zijn veel veranderingen te verwachten.
Bijna alle verdroogde gebieden in Groningen liggen in landinrichtingsprojecten, waar verdrogingsmaatregelen in samenhang met andere waterhuishoudkundige maatregelen genomen worden.
Binnen de landinrichtingsgebieden (behalve de RAK's) zijn verdrogingsmaatregelen in voorbereiding.
Daarbuiten wordt nog niets ondernomen mede omdat dit gebieden zijn met nevenfunctie natuur.
De provincie Groningen heeft geen gedeeltelijk hydrologisch herstelde gebieden. De oorzaak hiervan is
de opzet van de verdrogingsenquête welke de grondslag is voor de Groningse verdrogingskaart I997·
In deze enquête is uitgegaan van prestatie-indicatoren. Er is gevraagd of er verdrogingsmaatregelen
zijn uitgevoerd en bij een positief antwoord wordt een dergelijk gebied aangemerkt als hydrologisch
hersteld. In de toekomst zal gevraagd worden of de gewenste grond-en oppervlaktewaterstand gehaald
is. Dan kan wel aangeven worden of gebieden gedeeltelijk hydrologisch hersteld zijn.
In de hele provincie is de hoofdoorzaak van de verdroging grondwaterstandsverlaging. In de bestaande
natuurgebieden waar gebiedsvreemd water ingelaten wordt zijn beide oorzaken van belang.
De provincie Groningen morritort niet de inlaat van gebiedsvreemd water buiten de bestaande natuurgebieden, waardoor hierover geen gegevens beschikbaar zijn.
Oppervlakten

In onderstaande tabellen zijn de arealen van de verschillende kaarten weergegeven in zowel hectares
als in percentages van het totale geïnventariseerde areaal.
Arealen Standaard- en Herstelkaart

Groningen

totaal

hoofdfunctie
notuur

nevenfunctie
notuur

gedeeltelijk
hersteld

volledig
hersteld

Areaal (ha)

25 .307

9.639

15.668

0

439

Areaal (%)

100

38.1

61.9

0

1.7

Arealen Actiekaart

Groningen

in voorbereiding

in uitvoering

deels uitgevoerd

uitgevoerd

totaal

Areaal (ha)

20.164

0

0

439

20 .603

Areaal (%)

79.7

0

0

1.7

81.4
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4.2

Fryslän

Uitgangspunten van de prov inciale verdrog ingskaart (5 )

In Fryslan wordt bij de verdroogde gebieden onderscheid gemaakt in enerzijds traditionele natuurterreinen en anderzijds begrensde gebieden in het kader van de relatienota en natuurontwikkelingsprojecten. Beheersgebieden worden niet als verdroogd aangemerkt, aangezien de (gemengde) doelstelling voor deze gebieden niet is gericht op het oplossen van de verdroging. Op de verdrogingskaart
staan dus alleen gebieden met een hoofdfunctie natuur.
In grote lijnen kan gesteld worden dat het areaal traditioneel natuurterrein overeen komt met het
areaal verdroogde natuur in 1985. Met het instrumentarium van de relatienota en later de natuurontwikkelingsprojecten, werd met name vanaf 1985 gewerkt aan de oppervlakte uitbreiding van de
friese natuurgebieden. Wanneer een gebied als reservaatsgebied of natuurontwikkelingsproj ect wordt
begrensd, wordt in de praktijk vrijwel altijd een doelstelling gekozen die tot gevolg heeft dat het gebied
als verdroogd wordt aangemerkt.
Op de actiekaart worden initiatieven met betrekking tot de verdrogingsbestrijding vanuit een brede
invalshoek bijgehouden. Documentatie met betrekking tot subidieregelingen (bijvoorbeeld ISP,
GEBEVE, A2, BGM , 5B, landinrichting) vormt een belangri jke ingang bij de inventarisatie, die terug
gaat tot 1985. Door goede contacten met de terrein- en waterbeheerders is een redelijk volledig beeld
ontstaan van initiatieven met verdrogingsbestrijding als invalshoek, die buiten bovengenoemde
subsidiekaders om tot stand zijn gekomen.
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Inventarisatie verdroogde natuurgebieden 1998: Herstelkaart

0

-- I
20km

. fà.-

-

D

Geen hydrologisch herstel
Gedeeltelijk hydrologisch hersteld

-

Volledig hydrologisch hersteld

•

Inventarisatie verdroogde natuurgebieden 1998: Typekaart

A

I-- I

0

D

20km

Grondwaterstand verlaging

-

Inlaat gebiedsvreemd water

-

Kwel verminderingj -ve randering

-

Combinatie I en

-

D

Combinatie 2 en 3
Combinatie I en 3

EJ

Combinatie r, 2 en 3

2

26 - Verdrogin gskaart 1998 va n Nede rland

Aandachtspunten

Voordat er gewerkt kan worden aan de verdrogingsbestrijding in relatienotagebieden en natuurontwikkelingsprojecten, zal moeten worden gewacht tot het moment waarop de ingelegen agrariërs de
percelen te koop aanbieden. Situaties waarbij tientalen jaren moet worden gewacht vormen geen
uitzondering, aangezien de verkoop vrijwillig is. Op diverse plaatsen in de provincie is de eigendomssituatie hierdoor dan ook erg versnipperd. Tussen de (nieuwe) eigendommen van natuurbeherende
instanties liggen (verspreid) nog niet aangekochte percelen waar de betreffende eigenaar op de oorspronkelijke waterhuishoudkundige situatie recht blijft houden. Het spreekt voor zich dat er in deze
gevallen wordt gewacht tot het moment waarop een afgeronde oppervlakte is aangekocht voordat de
verdroging duurzaam en betaalbaar kan worden opgelost.
Oppervlakten

In onderstaande tabellen zijn de arealen van de verschillende kaarten weergegeven in zowel hectares
als in percentages van het totale geïnventariseerde areaal.
Arealen Standaard- en Herstelkaart

Fryslan

nevenfunctie
natuur

gedeeltelijk
hersteld

volledig
hersteld

Areaal (ha)

0

6.521

5. 147

Areaal (%)

0

hoofdfunctie
natuur

17.9

Arealen Actiekaart

Fryslan
Areaal (ha)
Areaal (%)

in voorbereiding

in uitvoering

deels uitgevoerd

uitgevoerd

617

2.097

6.527

5.147

7.3

22.6
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4.3

Drenthe

Uitgangspunten van de provinciale verdrogingskaart (6)

De voor de verdrogingskaart gebruikte functietoekenning is afkomstig van het WHP. Bestaande natuurgebieden of gebieden die een directe waterhuishoudkundige relatie hebben met de aanwezige
natuur zodanig dat de regionale waterhuishouding daar op afgestemd wordt, hebben de hoofdfunctie natuur gekregen. Nevenfunctie natuur is toegekend aan boven beschreven gebieden waar een
meervoudige doelstelling geldt (algemene functie). Deze gebieden hebben in het streekplan een
specifieke aanduiding gekregen, bijvoorbeeld weidevogelgebied.
Gebieden zijn verdroogd daar waar de huidige grondwaterstand enjof de kwel situatie niet overeen
stemt met de wensen. Om tot een vergelijking tussen de huidige en de gewenste grondwatersituatie te
komen is een methode ontwild<eld voor het vertalen van de grondwatertrappen van de r:so.ooo
bodemkaart naar de huidige grondwatertrappen. Deze methode is weergegeven in het waterhuishoudingsplan. In het kort komt deze erop neer dat is aangenomen dat in gebieden, waar na de inventarisatie van de bodemkaart nog waterhuishoudkundige werken zijn uitgevoerd, de grondwatertrap
hierdoor is verlaagd. Daarnaast speelt de mate waarin de tertiaire waterlopen aan deze nieuwe drooglegging zijn aangepast een rol. De beschrijving van de gewenste grondwatersituatie beperkt zich tot het
weergeven van de grondwatertrap voor vochtige terreinsituaties in combinatie met de toegekende
functie. In het waterhuishoudingsplan zijn functies toegekend aan het freatisch grondwater. Daarnaast
is op provinciale schaal de gewenste grondwatersituatie gekarakteriseerd door m iddel van de grondwatertrap en de kwelsituatie. Bij het leggen van de relatie tussen de grondwaterstand en h et bodemtype
is gebruik gemaakt van de standplaatstypen zoals door Herwaarden in een SNWBL-rapport in 1990 is
beschreven.
Het resultaat is een combinatie van bodemtype, grondwatertrap en vegetatietype die in een min of
meer natuurlijke situatie bij elkaar horen. Mocht uit de visie van de terreinbeheerders blijken dat de
genoemde vegetatietypen niet overeenkomen met hun visies en de gewenste vegetatietypen andere
eisen stellen aan de gewenste grondwaterstand, dan kan de gewenste grondwatersituatie hierop
worden afgestemd.
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Inventarisatie verdroogde natuurgebieden 1998: Herstelkaart
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Aandachtspunten
Behalve in natuurgebieden wordt ook in gebieden met een andere functie dan natuur aan verdrogingsbestrijding gedaan. Het bestrijden van veraarding in veengebieden is een belangrijke reden hiervoor.

Oppervlakten
In onderstaande tabellen zijn de arealen van de verschillende kaarten weergegeven in zowel hectares
als in percentages van het totale geïnventariseerde areaal.

Arealen Standaard- en Herstelkaart

Drenthe
Areaal (ha)

•

Areaal (%)

hoofdfunctie
notuur

nevenfunctie
notuur

gedeeltelijk
hersteld

volledig
hersteld

31 .608

29.983

1.625

17.853

0

100

94.9

5.1

56.5

0

Arealen Actiekaart

in voorbereiding

in uitvoering

deels uitgevoerd

uitgevoerd

Areaal (ha)

3.661

4.081

14.329

630

22.701

Areaal (%)

11.6

12.9

45.3

2.0

71.8

Drenthe
I
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4.4

Overijssel

Uitgangspunten van de provinciale verdrogingskaart (7)

De provincie Overijssel heeft voor de actualisering van de verdrogingskaart een methodiek gehanteerd,
die is gebaseerd op prioriteitstellingen. De prioriteitenkaart is de basis voor de verdrogingsbestrijding.
De functietoekenning heeft plaatsgevonden op basis van de streekplanfuncties . Gebieden die binnen
de streekplanfunctie hoofdfunctie natuur ( functie 3 en 4) vallen krijgen een hoofdfunctie natuur.
Gebieden die binnen de streekplanfuncties hoofddoelstelling landbouw (r en 2) vallen, krij gen een
nevenfunctie natuur.
In het Plan van Aanpak Verdroging is een kaart opgenomen waarop de gebieden staan aangegeven
waar de verdroging van natuurgebieden met voorrang zal worden bestreden.
De prioriteitenkaart is opgebouwd uit een aantal lagen. Aan de basis van de kaart ligt h et verdrogingsonderzoek dat voor Overijssel in 1994 door het bureau Grontmij is uitgevoerd. In dit onderzoek is
gekeken naar:
r.

de mate waarin een verhoging van de grondwaterstand de ontwikkeling van natuur
(toename jafname soortenvolledigheid) en landbouw (toenamejafname landbouwopbrengst)
beïnvloedt. Naar rato van de vetwachte toe- of afname zijn punten toegekend; een toename scoort
positief, een afname negatief;

2.

de inspanning die nodig is om een verhoging van de grondwaterstand te realiseren. Ook hiervoor
zijn punten toegekend, waarbij het verwachte effect van maatregelen is gerelateerd aan de inspanning. Ook wordt voor gebieden (met name noordwest Overijssel) waar verdroging niet wordt
veroorzaakt door daling van de grondwaterstand, maar meer door een toename van de wegzijging
en verandering van de oppervlaktewaterkwaliteit, gekeken welke toename aan soortenvolledigheid
kan worden bereikt door maatregelen te nemen die wegzijging verminderen en de
oppervlaktewaterkwaliteit verbeteren.

Per hectare zijn vervolgens totaalscores bepaald (r + 2). Deze scores vormen een indicatie voor de
ontwikkelingsmogelijkheid van dat specifieke gebied. De prioriteit voor de aanpak van de verdroging is
hoger naarmate een gebied een hogere score h eeft.
Resultaat van h et voorgaande is een kaart van Overi jssel met ontwikkelingsmogelijkheden voor natuur.
Over deze kaart zijn de gebiedsbegrenzingen uit de volgende plannen gelegd:
waterhuishoudingsplan (functie 'water voor natuur');
milieubeleidsplan (milieubeschermingsge bieden);
de streekplannen voor West-Overijssel en Twente (landelijk gebied 3 en 4) ;
Beleidsplan Natuur en Landschap Overijssel (PEHS).
Een gebied dat binnen de begrenzing van een van bovengenoemde gebieden valt, krijgt op grond van
dat gegeven punten toegekend. Gebieden waar de vier provinciale beleidsplannen overlappen krijgen
derhalve de meeste punten toebedeeld.
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Inventarisatie verdroogde natuurgebieden 1998: Herstelkaart
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Aandachtspunten

De standaardkaart is niet veranderd ten opzichte van 1996. Voor de verdrogingsbestrijding wordt jaarlijks de stand van zaken opgemaakt. De actiekaart geeft de situatie aan van begin 1998. De herstelkaart
is tot stand gekomen in overleg met terreinbeheerders en DLG. Voor de type kaart is een stroomgebiedsbenadering gekozen, waarbij per stroomgebied is aangegeven van welk type verdroging sprake
is.
Oppervlakten

In onderstaande tabellen zijn de arealen van de verschillende kaarten weergegeven in zowel hectares
als in percentages van h et totale geïnventariseerde areaal.
Arealen Standaard- en Herstelkaart

Overijssel

totaal

hoofdfunctie
natuur

nevenfunctie
natuur

gedeeltelijk
hersteld

volledig
hersteld

Areaal (ha)

97.602

55.180

42.422

13.916

0

Areaal (%)

100

56.5

43.5

14.3

0

Arealen Actiekaart

Overijssel

in voorbereiding

in uitvoering

deels uitgevoerd

uitgevoerd

totaal

Areaal (ha)

19.643

355

3.489

11.331

34.819

Areaal (%)

20.1

0.4

3.6

11.6

35.7
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4.5

Gelderland

Uitgangspunten van de provinciale verdrogingskaart (8)

De provincie Gelderland richt zich bij de verdrogingsbestrijding op de zogenaamde 'verdroogde groene
gebieden' en de hierbinnen gelegen doelgebieden, de groene gebieden uit het WHP . In het WHP
worden de groene gebieden aangeduid met de functies II tjm IV:
II:

water voor landbouw en niet kwelafhankelijke natuur;

III:

water voor landbouw en kwelafhankelijke natuur;

IV:

water voor landbouw en kwelafhankelijke land en waternatuur.

Daarnaast bevindt zich supergeponeerd op (met name) functies II, III en IV plaatselijk een functie V:
water voor natuur van het hoogste ecologische niveau.
De begrenzing van deze gebieden heeft plaatsgevonden op basis van watersysteembenadering. Binnen
een 'groen gebied' kunnen zowel natuur als landbouwgronden voorkomen.
Op de functiekaart van het WHP is aan gebieden die op regionale schaal de kwel afhankelijke natuur
sterk beïnvloeden, de functie regionaal beïnvloedingsgebied toegekend. Op de landelijke
verdrogingskaart zijn de gebieden niet weergegeven.
Het verdroogde gebied is bepaald op basis van het verschil tussen de actuele en de gewenste grondwaterstand. De actuele situatie is afgeleid van de zogenaamd 'gecorrigeerde grondwatertrappenkaart'.
De gewenste situatie is (provincie dekkend) bepaald door de eisen die de onderscheiden natuurdoeltypen stellen aan de grond- en oppervlaktewater situatie. Voor elk: natuurdoeltype is een gewenste
grondwatertrap en hiervan afgeleide voorjaarsgrondwaterstand aangegeven. De informatie over verdroogde gebieden is vervolgens geëxtrapoleerd naar de groene gebieden. Op deze wijze is het verdroogde gebied beter gebaseerd op de watersysteembenadering. Bovendien geeft de informatie over verdroogde natuurdoeltypen een te grote schijnbare nauwkeurigheid. Het nauwkeurige beeld van de
verdroogde natuur binnen verdroogde groene gebieden en het gebied waarbinnen externe maatregelen
nodig zijn krijgt op projectniveau gestalte.
Begrensde natuurgebieden binnen verdroogd 'groen gebied'.
Ten behoeve van de landelijke verdrogingskaart r998 zijn de doelgebieden nader in beeld gebracht,
voor zover deze als natuur (hoofd- of nevenfunctie) begrensd zijn. Voor de begrenzing zijn de volgende
categorieën geselecteerd.
Hoofdfunctie:
begrensd in bestemmingsplan als bos- of natuurgebied;
begrensd in het kader van de relatienota als reservaats- of natuurontwild<elingsgebied;
begrensd als natuureigendom,
begrensd als bos of natuur in het top-ro vectorbestand.
Nevenfunctie:
begrensd in bestemmingsplan als 'Agrarisch gebied met (grote) natuurwetenschappelijke waarden';
begrensd in het kader van de relatienota als beheersgebied;
begrensd in h et WHP als lokaal hydrologisch beïnvloedingsgebied met nevenfunctie natuur.
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Inventarisatie verdroogde natuurgebieden 1998: Herstelkaart
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Aandachtspunten

Het weergeven van begrensde verdroogde natuurgebieden heeft in beperkte mate geleid tot wijzigingen op de verdrogingskaart ten opzichte van 1996. De verdeling tussen hoofd- en nevenfunctie natuur
is licht gewijzigd. Het totale oppervlak aan verdroogde natuur is licht gewijzigd omdat niet langer
stedelijke gebieden als beïnvloedingsgebieden zijn opgenomen oftewel niet als nevenfunctie zij n
aangemerkt. Nog niet alle hectares reservaat en natuurontwikkelingsgebieden en beheersgebieden zijn
begrensd in het kader van de relatienota (tweede tranche). Er zijn wij zigingen in de kaart ontstaan door
verandering van functie of volledig hydrologisch herstel.
Oppervlakten

In onderstaande tabellen zijn de arealen van de verschillende kaarten weergegeven in zowel hectares
als in percentages van het totale geïnventariseerde areaal.
Arealen Standaard- en Herstelkaart

Gelderland

totaal

hoofdfunctie
natuur

nevenfunctie
natuur

gedeeltelijk
hersteld

volledig
hersteld

Areaal (ha)

73.779

27.916

45 .863

22.441

0

Areaal (%)

100

37.8

62 .2

30 .4

0

Arealen Actiekaart

Gelderland in voorbereiding

in uitvoering

deels uitgevoerd

uitgevoerd

totaal

Areaal (ha)

28 .919

16.284

21.703

738

67.644

Areaal (%)

39.2

22.1

29.4

1.0

91.7
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Flevoland

Uitgangspunten van de provinc iale verdrogingskaart (9 )

Eind 1997 is het plan van aanpak verdroging vastgesteld. De provinciale verdrogingskaart is hierbij
geactualiseerd en wordt als referentiekaart beschouwd. Op de verdrogingskaart staan alleen gebieden
met een hoofd of nevenfunctie natuur; natuurreservaten en multifunctionele bossen . Relatienota
gebieden die nog niet in handen zijn van de een terreinbeherende instantie komen dan ook n iet voor
op de verdrogingskaart In het plan van aanpak verdroging worden twee begrippen gehanteerd:
r. verdroogd gebied (bruto): het gebied dat de functie 'water met bij zondere ecologische waarden '

(functie afkomstig uit h et WHP) heeft en waarvan de grond- en jof oppervlaktewaterstand geheel of
voor een deel structureel te laag is of waar de waterkwaliteit niet voldoet aan de eisen;
2.

te vernatten deelgebied (netto): het deelgebied waar grond- enjof oppervlaktewaterstanden
structureel verhoogd dienen te worden of de waterkwaliteit verbeterd dient te worden.

Een gebied is verdroogd wanneer de GGOS niet voldoet aan de huidige grond- en oppervlaktewatersituatie. De GGOS wordt afgeleid van de natuurstreefbeelden van gebieden. Op basis van potenties,
natuurdoelstellingen, beheerdoelstellingen en vigerend provinciaal en rij ksbeleid zijn per te vernatten
natuurgebied één of meer natuurdoeltypen toegeleend volgens de IKC systematiek. Bufferzones
worden in beginsel binnen natuurgebieden gerealiseerd. Vernatting mag niet leiden tot schade buiten
het natuurgebied.
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Aandachtspunten

Verdroging in Flevoland wordt onder andere veroorzaakt door maaiveldsdaling. Door voortgaande
maaiveldsdaling in diep ontwaterde gebieden zijn de natte natuurgebieden hoog in het landschap
komen te liggen en zijn scheuren in de ondergrond ontstaan. Het gevolg hiervan is dat het water uit de
natuurgebieden afstroomt en de gewenste grondwaterstanden niet meer bereikt kunnen worden.
In plaats van gehele bos- of natuurgebieden staan op de kaart van 1998 slechts de te vernatten deelgebieden, die delen van bos - en natuurgebieden waar een hogere (grond)waterstand gewenst is.
Door de komst van een andere terreinbeheerder is een deelgebied van het Voorsterbos aan de
verdrogingskaart toegevoegd.
Oppervlakten

In onderstaande tabellen zijn de arealen van de verschillende kaarten weergegeven in zowel hectares
als in percentages van het totale geïnventariseerde areaal.
Arealen Standaard- en Herstelkaart

Flevoland

Areaal (ha)

•

Areaal (%)

hoofdfunctie
natuur

nevenfunctie
natuur

5.120

2.941

2. 179

100

57 .4

42.6

gedeeltelijk
hersteld

volledig
hersteld
0
0

29.6

Arealen Actiekaart

in voorbereiding

in uitvoering

deels uitgevoerd

uitgevoerd

Areaal (ha)

2 .442

0

387

1.516

Areaal (%)

47.7

0

7.6

29.6

Flevoland
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Noord-Holland

Uitgangspunten van de provinciale verdrogingskaart (10)

Met de vaststelling (in januari 1998) van het nieuwe WHP met een nieuwe functie-kaart voor NoordHolland, is het kaartbeeld van de verdroogde gebieden ten opzichte van 1996 flink veranderd. In het
nieuwe WHP heeft op de volgende wijze de toekenning van de functie natuur plaats gevonden:
Hoofdfunctie natuur

bestaand natuurgebied;
bij uitzondering gebieden waar het gebruik niet agrarisch is en waar in het
watersysteem (potentieel) hoge natuurwaarden aanwezig zijn (zoals moerasgebieden, bosschages, campings in de binnenduinrand en landgoederen);

Nevenfunctie natuur

gebieden die deel uitmaken van de Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur;
gebieden met hoge (potentiële) natuurwaarden (flora en fauna gebonden
aan een specifiek watertype enjof grote aantallen weidevogels).

Bij het bepalen of een gebied verdroogd is, is de huidige situatie vergeleken met de gewenste . Voor
gebieden met hoofdfunctie natuur kan het waterbeheer in principe volledig op de natuurfunctie
worden afgestemd. Voor gebieden met nevenfunctie natuur is dit niet het geval, door de eisen die de
hoofdfunctie stelt. Voor deze gebieden betekent het bereiken van de gewenste situatie veelal niet dat de
verdroging is opgeheven. Een duidelijke afname van verdroging is hier het hoogst haalbare.
De volgende gebiedspecifieke criteria zijn gehanteerd waaraan een gebied met hoofdfunctie natuur in
elk geval moet voldoen om niet meer als verdroogd te worden aangemerkt:
Duinen

30% van de duinvalleien vochtig tot nat;

Binnenduinrand

geen inlaat van gebiedsvreemd water;

Veenweidegebieden

drooglegging minder dan 30 cm;

Gooi en Vechtstreek

herstel van mesotrofe milieus;

Texel en Wieringen

voldoende waterconservering aan de voet van de stuwwallen, kwel tot in de
wortelzone in brakke natuurgebieden.

Lokaal kunnen extra eisen worden gesteld zoals de aanwezigheid van open water in duingebieden,
natuurlijke peilfluctuatie in polders of kwel aan de randen van het Gooi.
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Aandachtspunten

Door de andere wijze van functietoekenning is het areaal gebied met hoofdfunctie natuur sterk afgenomen. De oppervlakte van gebieden met nevenfunctie natuur is juist toegenom en. Een vergelijking
met de voorgaande kaarten is hierdoor niet te maken. De voortgang van de bestrijding van verdroging
moet worden afgeleid uit de herstelkaart.
In gebieden m et nevenfunctie natuur wordt gestreefd naar inpassing van natte natuur. Door oevers
natuurvriendelijk in te richten en ruim te dimensioneren kan een aaneengesloten 'natte ecologische
infras tructuur' worden gerealiseerd. Belangrijk is hierbij dat tevens extra mogelijkheden worden
geboden voor waterberging. Voor de verdrogingskaart is een oppervlaktepercentage van 2% natuurvriendelijke oever als criterium gebruikt.
Oppervlakten

In onderstaande tabellen zijn de arealen van de verschillende kaarten weergegeven in zowel hectares
als in percentages van het totale geïnventariseerde areaal verdroogde natuurgebied.
Arealen Standaard- en Herstelkaart

Noord-Holland

Areaal (ha)

11

Areaal (%)

hoofdfunctie
natuur

nevenfunctie
natuur

gedeeltelijk
hersteld

volledig
hersteld

84 .224

36 .486

47 .738

20.883

3.547

100

43 .3

56 .7

24.8

4.2

Arealen Actie kaart

Noord-Holland in voorbereiding

in uitvoering deels uitgevoerd

wt.WJ.IH·••

Areaal (ha)

13.790

13.764

6.790

3.876

38 .220

Areaal (%)

16.4

16.3

8.1

4.6

45.4
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4.8

Zuid-Holland

Uitgangspunten van de provinciale verdrogingskaart (11)

Als basis voor de functietoekenning van de verdrogingskaart hebben het WHP en het Streekplan
gediend. Gebieden met hoofdfunctie natuur zijn:
reservaatsgebieden;
traditionele natuurgebieden;
gebieden in eigendom natuurbeherende organisaties;
gebieden vallend onder NB-wet.
Gebieden met nevenfunctie natuur zijn:
beheers gebieden;
ANL-gebieden (agrarische gebieden met natuur en landschapswaarden) ;
ecologische aandachtsgebieden;
gebieden met recreatieve hoofdfunctie en nevengeschikte natuurdoelstelling.
De gebieden met hoofdfunctie natuur en de beheersgebieden worden als verdroogd aangemerkt
wanneer de gewenste grond- en oppervlaktewatersituatie niet overeenkomt met de huidige. De GGOS
wordt bepaald aan de hand van het ecologisch streefbeeld. Er wordt dan uitgegaan van de gewenste te
behalen natuurwaarden. Welke natuurwaarden nagestreefd worden kan bepaald worden door het
vaststellen van de gewenste natuurdoeltypen. Per gebied worden de natuurdoeltypen geformuleerd
volgens de systematiek van het handboek natuurdoeltypen (IKC natuurbeheer, 1995). Dit is echter nog
niet provincie dekkend gedaan. Dit houdt in dat in bijna alle gevallen voor gehele gebieden een GGOS
wordt vastgesteld en dat daarmee de begrenzing overeenkomt met de netto verdroogde gebieden.
De natuurwaarden in de gebieden met een nevenfunctie natuur stellen in beginsel dezelfde eisen aan
de waterhuishouding als die in natuurgebieden. Gezien de verwevenheid van de natuurfunctie en de
agrarische functie in deze gebieden, houdt het vaststellen van de grond- en oppervlaktewaterstand een
compromis in. Het compensatiebeginsel is hierbij van toepas sing.
Een gebied met hoofdfunctie natuur is niet meer verdroogd wanneer waterhuishoudkundig aan alle
randvoorwaarden wordt voldaan voor de ontwikkeling van het natuurdoeltype. Andere factoren
(verzuring, vermesting) kunnen de oorzaak zijn dat het natuurdoeltype toch niet tot ontwikkeling
komt. Een effectieve aanpak van verdroging vraagt vaak om regionale maatregelen met vaak negatieve
effecten op andere belangen, verder zijn hoge kosten en lange bestuurlijke trajecten zoals bij aankoop
van gronden de oorzaken dat de aanpak van verdroging moeizaam kan zijn.
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Aandacht spunte n

In Zuid-Holland manifesteert verdroging zich in hoofdzaak als een kwaliteitsprobleem. Ter voorkoming van te lage grond- en oppervlaktewaterstanden wordt water van onvoldoende kwaliteit
aangevoerd. In ecologische aandachtsgebieden gaat het om aqua tische natuurwaarden in de watergangen en oeverzones. De tussenliggende percelen hebben geen nevenfunctie natuur. Deze gebieden
hebben belangrijke natuurwaarden en potenties maar hebben geen status. Op de verdrogingskaart zijn
uitsluitend de kerngebieden aangegeven van deze veel grotere ecologisch e aandachtsgebieden. Hierdoor is het areaal nevenfunctie natuur op de verdrogingskaart overschat.
Oppervlakten

In onderstaande tabellen zijn de arealen van de verschillende kaarten weergegeven in zowel hectares
als in percentages van het totale geïnventariseerde areaal.
Arealen Standaa rd- en Herstelkaart

Zuid-Holland

totaal

hoofdfunctie
natuur

nevenfunctie
natuur

gedeeltelijk
hersteld

volledig
hersteld

Areaal (ha)

47 .349

15.868

31.482

3.609

1.637

Areaal (%)

100

33 .5

66.5

7.6

3.5

Arealen Actiekaart

Zuid-Holland

in voorbereiding

in uitvoering deels uitgevoerd

uitgevoerd totaal

Areaal (ha)

9. 127

853

3.276

2.554

15.810

Areaal (%)

19.3

1.8

6 .9

5.4

33 .4
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Utrecht

Uitgangspunten van de provinciale verdrogingskaart (1 2)

De provinciale verdrogingskaart van Utrecht is vastgesteld in 1997 en is met een andere methode
gemaakt dan de provinciale kaart van 1994. De kaart van 1997 geeft niet alleen een overzicht van de
verdroogde gebieden, het geeft ook aan naar welke gebieden de meeste aandacht uit dient te gaan. Bij
de vertaling van de provinciale naar de landelijke verdrogingskaart is de indeling in mate van aandacht
die de gebieden dienen te krij gen , niet overgenomen.
De klassen hoofd- en nevenfunctie natuur zij n als volgt ingedeeld:
Hoofdfunctie natuur
begrensde delen EHS en bestaande natuurgebieden;
Nevenfunctie natuur

onbegrensde delen EHS, hydrobiologisch waardevolle wateren en
natuurwetenschappelijk waardevolle gebieden.
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Inventarisatie verdroogde natuurgebieden 1998: Herstelkaart
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Aandachtspunten

In Utrecht wordt verschil gemaakt tussen aquatische natuurwaarden en terrestrisch e natuurwaarden.
In de gebieden met hoofdfunctie natuur gaat het om terrestrische én aquatische natuurwaarden.
In gebieden met een nevenfunctie natuur gaat h et vrijwel alleen om aquatisch e natuurwaarden
(natuurwaarden in sloten van een landbouwgebied).
Op de actiekaart en de herstelkaart zijn alleen die acties en resultaten weergegeven waarvan zeker was
op welk oppervlak ze betreld<ing hebben. Er zijn in Utrecht behalve de op de kaart aangegeven acties,
ook acties opgestart en al voltooid die een diffuus antiverdrogingseffect h ebben en waarvan het door de
acties beïnvloede gebied niet exact kan worden aangegeven.
Oppervlakten

In Utrecht is afgesproken dat voor het bepalen van het oppervlakte van de gebieden met aquatische
natuurwaarden, alleen h et wateroppervlak wordt gerekend. Dit levert voor gebieden m et de nevenfunctie natuur een veel kleinere oppervlakte op dan volgens de landelijke systematiek.
In de twee onderstaande tabellen zijn de arealen van de verschillende kaarten weergegeven (in hectares
en percentages) zoals berekend met de in Utrecht gebruikte systematiek.
Arealen Standaard - en Herstelkaart

Utrecht

Areaal (ha)

•

Areaal (%)

hoofdfunctie
natuur

nevenfunctie
natuur

gedeeltelijk
hersteld

volledig
hersteld

12.870

7.779

5.091

963

0

100

60.4

39 .6

7.5

0

Arealen Actiekaart

Utrecht

in voorbereiding

in uitvoering

deels uitgevoerd

uitgevoerd

Areaal (ha)

3.160

430

534

0

Areaal (%)

24 .6

3.3

4. 1

0

32 .0

Ter vergelijking zijn in de onderstaande tabellen zijn de arealen van de verschillende kaarten
weergegeven (in zowel hectares als in percentages) van het totale geïnventariseerde areaal volgens de
landelijke systematiek.
Arealen Standaard- en Herstelkaart

Utrecht

Areaal (ha)
Areaal (%)

•

hoofdfunctie
natuur

nevenfunctie
natuur

gedeeltelijk
hersteld

volledig
hersteld

54 .789

8. 151

46.638

1.477

0

100

14.9

85 .1

2 .7

0

Arealen Actiekaart

Utrecht

in voorbereiding

in uitvoering

deels uitgevoerd

uitgevoerd

totaal

Areaal (ha)

5 .165

489

989

0

6.642

Areaal (%)

9.4

0.9

1.8

0

12. 1
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4.10 Zeeland
Uitgangspunten van de provi nciale ve rdrogingskaart (13)

Uitgangspunt voor de verdrogingskaart van Zeeland is de functietoekenning zoals vastgesteld in het
WHP :
Hoofdfunctie natuur

gebied in bezit van natuurbeherende organisaties;
traditionele natuurterreinen;
relatienota reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden.

Nevenfunctie natuur

relatienota beheersgebieden.

De begrenzingen van deze gebieden zijn vastgelegd in het streekplan.
Een gebied wordt als verdroogd beschouwd wanneer de huidige waterhuishoudkundige situatie niet in
overeenstemming is met de gewenste. De gewenste waterhuishoudkundige situatie is gebaseerd op het
ecologische streefbeeld van het gebied en de hydrologische potenties . Het hydrologisch streefbeeld voor
een gebied is niet per definitie de historische hydrologische situatie.
In het waterhuishoudingsplan zijn bij de uitwerking van de functie natuur globaal streefbeelden uitgewerkt. De basis hiervoor zijn de gewenste natuurdoeltypen aan de hand waarvan specifieke eisen
voor de waterhuishouding kunnen worden opgesteld. De vertaling naar terreinen moet in veel gevallen
nog plaatsvinden. Omdat het opstellen van een dergelijke terreinvisie veel tijd en mankracht vraagt is
in overleg met terrein- en waterbeheerders een prioritering aangebracht. Net als de landelijke verdrogingskaart wordt de provinciale verdrogingskaart tweejaarlijks geactualiseerd.
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Aandachtspunten

Behalve in natuurgebieden is verdroging ook een probleem in landbouwgebieden. Dit blijkt uit het
steeds vaker voorkomende tekort aan zoet water in het groeiseizoen. Verdrogingsbestrijding voor
natuur kan tevens een versterking zij n van andere functies. Negatieve gevolgen van verdroging
beperken zich immers niet alleen tot de functie natuur. Naast de actie die wordt ondernomen om de
verdroging te bestrijden geldt ook dat gebieden met een gerealiseerde functie natuur die niet verdroogd
zijn, ook in de toekomst niet mogen verdrogen.
Oppervlakten

In onderstaande tabellen zijn de arealen van de verschillende kaarten weergegeven in zowel hectares
als in percentages van het totale geïnventariseerde areaal.
Arealen Standaard- en Herstelkaart

Zeeland

Areaal (ha)
Areaal (%)

•

hoofdfunctie
natuur

nevenfunctie
natuur

13 .335

12.144

1.191

281

100

91.1

8.9

2.1

gedeeltelijk
hersteld

volledig
hersteld

Arealen Actiekaart

Zeeland

in voorbereiding

in uitvoering deels uitgevoerd

@{.[§.iiji.llll

Areaal (ha)

1.762

408

993

281

3.445

Areaal (%)

13 .2

3.1

7.4

2.1

25.8

Verdrogingskaart 1998 va n Nederla nd .

59

4.11

Noord-Brabant

Uitgangspunten van de provinciale verdrogingskaart (14, 15)

In 1991 is de inventarisatie van de verdroogde gebieden gestart met een open aanmeldingsprocedure,
waarbij particuliere terreineigenaren en terreinbeherende instanties zijn betrokken. Vervolgens is
nagegaan voor welke oppervlakten van de aangemelde gebieden er werkelijk verdrogingsgevoelige
natuurwaarden bedreigd werden. Deze oppervlakten werden als verdroogd ingetekend op de kaart.
Wanneer er echter onduidelijkheden bestonden over h et areaal verdrogingsgevoelige natuur werd het
gehele natuurgebied als verdroogd opgenomen. Bij latere inventarisaties is nog een aantal nieuwe
gebieden aan dit overzicht toegevoegd. Door deze benadering is niet het exacte areaal verdroogde
natuur bekend.
Eén keer in de twee jaar vindt een evaluatie plaats naar de stand van zaken en de voortgang van de
verdrogingsprojecten door het Bestuurlijk Platform Verdrogingsbestrijding Noord-Brabant.
Hierin hebben vertegenwoordigers zitting van terrein- en waterbeheerders, waterleidingmaatschappijen, landbouw, Rijk en provincie. Eind 1997 heeft de laatste evaluatie plaatsgevonden, die begin 1998
een geactualiseerde verdrogingskaart heeft opgeleverd van gebieden met de hoofdfunctie natuur.
Ten opzichte van de verdrogingskaart 1996 zijn twintig gebieden afgevallen, waar na onderzoek is
gebleken dat deze gebieden geen verdrogingsgevoelige natuurwaarden bevatten. Er zijn een paar
gebieden toegevoegd, waarvan nog niet eerder is vastgesteld dat deze verdroogd zijn. In totaal zijn er
nu

205

natuurgebieden in Noord-Brabant verdroogd. Van enkele gebieden zijn de grenzen veranderd,

omdat door aankoop het verdroogde natuurterrein is vergroot.
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Inventarisatie verdroogde natuurgebieden 1998: Herstelkaart
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Aandachtspun ten

De provincie Noord-Brabant kent alleen verdroogde gebieden met hoofdfunctie natuur. Daarom is, om
aan te sluiten bij de landelijke systematiek, op de landelijke verdrogingskaart van 1996 de begrenzing
van de (natte) Groene Hoofdstructuur (GHS) gebruikt als nevenfunctie natuur. Binnen deze gebieden
liggen de waterafhankelijke gebieden die in het provinciaal WHP de functie "waternatuur" of "water
voor de landnatuur" hebben. Binnen de Groene Hoofdstructuur, die alleen een planologische status
heeft, ligt de Ecologische Hoofdstructuur. De GHS wordt in bestemmingsplannen van gemeenten
overgenomen, waardoor bepaalde voorwaarden opgenomen kunnen worden ter bescherming van de
natuurwaarden in die gebieden. Een aantal bestemmingsplannen is nog niet herzien. H et Bestuurlijk
Platform Verdrogingsbestrijding Noord-Brabant houdt alleen in de gebieden met hoofdfunctie natuur
bij of antiverdrogingsmaatregelen worden genomen. Maatregelen buiten deze gebieden, zoals
waterconservering in de GHS, worden niet geïnventariseerd. Het halen van de verdrogingsdoelstelling
wordt bepaald aan de hand van de gebieden met hoofdfunctie natuur. Wel staat in het Ontwerp-WHP 2
opgenomen dat voor de reservaats- en natuurontwikk:elingsgebieden, waar de waterhuishouding
afgestemd is op de landbouw, bij verwerving hydrologische ontwild<elingsscenario's opgesteld moeten
worden.
De gegevens voor de type- en herstelkaart zijn verkregen op basis van inschattingen door water- en terreinbeherende instanties, waardoor interpretatieverschillen terug te vinden zijn in de kaart (typekaart).
Omdat in gebieden met een nevenfunctie natuur de verdrogingsbestrijdingsmaatregelen niet zijn
geïnventariseerd, zijn deze op de herstelkaart in een lichtere tint opgenomen en op de typekaart
weggelaten.
Oppervlakten

In onderstaande tabellen zijn de arealen van de verschillende kaarten weergegeven in zowel hectares
als in percentages van het totale geïnventariseerde areaal.
Arealen Standaard - en Herstelkaart

Noord-Brabant totaal

hoofdfunctie
natuur

nevenfunctie
natuur

Areaal (ha)

125.718

39.940

85 .778

Areaal (%)

100

31.8

68 .2

gedeeltelijk
hersteld

volledig
hersteld

13.4

0

Arealen Actiekaart

Noord-Brabant in voorbereiding

in uitvoering deels uitgevoerd

uitgevoerd totaal

Areaal (ha)

15.303

4.717

12.716

3.279

Areaal (%)

12.2

3.8

10.1

2 .6

•

t

28.6
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4.12 Limburg
Uitgangspunten van de provinciale verdrog ingskaart (16)

Als basis voor de verdrogingskaart is de Ecohydrologische atlas Limburg 1989-1996 (r7) gebruikt.
In 1989 heeft de provincie Limburg een verdrogingsatlas laten samenstellen. Deze is samengesteld op
basis van een vegetatiekartering (r:zs.ooo) op basis waarvan de hydrologisch gevoelige gebieden zijn
geselecteerd in combinatie met een kaart van de verdrogingstoestand (gebaseerd op veldwerk). In 1996
is een groot deel van de verdroogde gebieden uit 1989 opnieuw bezocht en is de wederom de verdrogingstoestand vastgelegd. Hieruit is de ecohydrologische atlas 1989-1996 voortgevloeid. Daarnaast
is een kaart beschikbaar met ongeveer 300 projectgebieden. Een projectgebied bevat één of meer
hydrologisch gevoelige gebieden, maar niet alle hydrologisch gevoelige gebieden vallen binnen een
projectgebied. Per proj ectgebied zijn gegevens over h et gebied en de voortgang en inhoud van de antiverdrogingsmaatregelen die in het gebied plaatsvinden beschikbaar. Als basis voor de functietoekenning is de beleidsnota Natuur en Landschap van de provincie Limburg gebruikt.
Hoofdfunctie natuur

gebieden met een functie natuurgebied of bosgebied. Deze bestaan uit
(half)natuurlijke vegetaties die verdroogd zijn.

Nevenfunctie natuur

de gebieden met (half)natuurlijke vegetaties die hydrologisch gevoelig
zijn (90 %daarvan is verdroogd) en die niet onder de hoofdfunctie
natuur vallen.
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Inventarisatie verdroogde natuurgebieden 1998
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Inventarisatie verdroogde natuurgebieden 1998
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Grondwaterstand verlaging
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Inlaat gebiedsvreemd water
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Aandach tspunten

De provincie Limburg heeft een nauwkeuriger kaartbeeld aan kunnen leveren. Hierdoor is het areaal
verdroogd gebied sterk afgenomen ten opzichte van 1996. Sinds 1996 heeft een nieuwe inventarisatie
naar de aard en omvang van het verdrogingsprobleem plaatsgevonden. Daarnaast is een helder overzicht beschikbaar gekomen over de oorzaak van de verdroging per gebied en de voortgang van de verdrogingsbestrijdingsprojecten. Alleen van die gebieden die binnen de projectgebieden vallen is
informatie beschikbaar over de typering van de verdroging.
Volgens de provincie Limburg verloopt de voortgang van projecten gestaag. Nog weinig projecten zijn
geheel afgerond. In veel gevallen blijkt noodzakelijke grondverwerving in de directe omgeving van
bepaalde natuurgebieden een tot nu toe onoverkomelijk struikelblok (zowel de verwerving op zich als
de financiering) voor de afronding van de betreffende projecten. Daarnaast blijken ook de instelling
van bufferzones (draagvlak bij boeren is gering) en uitvoering van baggerwerkzaamheden (problemen
met kwaliteit) moeilijk van de grond te komen. Uit onderzoek door de provincie Limburg blijkt dat in
Limburg sinds 1989 in geen enkel verdroogd gebied aan de GGOS is voldaan. Er is echter wel een
vergelijking gemaakt tussen de verdrogingstoestand 1989 en 1996. Het gaat dan niet om een vergelijking verdroogd- hersteld maar om een vergelijking in de mate van verdrogin g.
Uit deze vergelijking blijkt dat in een relatief groot deel (circa 25%) van de bezochte gebieden een verdere achteruitgang is opgetreden. Ook veel kritisch e soorten zijn sterk achteruitgegaan. Een groot deel
van deze verslechtering wordt verklaard uit een naijleffect, waarbij de verdrogingstoestand in 1989 te
rooskleurig is ingeschat. De verdrogingstendens is reeds voor 1989 ingezet maar de effecten manifesteerden zich pas in de droge jaren die na 1989 volgden. In 100 tot 400 ha is in de periode 1989-1996
daadwerkelijk een verslechtering opgetreden hetgeen strijdig is met het standstill-principe. Daarbij
maakt de provincie Limburg wel de aantekening dat een deel van de ingrepen in de waterhuishouding
die deze verslechtering tot gevolg hadden weliswaar na 1989 zijn uitgevoerd, maar dat de beleidsmatige beslissing over deze ingrepen reeds voor 1989 was genomen. Al met al concludeert de provincie dat het standstill-beleid effectief is geweest. Dat wil niet zeggen dat het 'verdrogingsdal' al bereikt
is. Door het eerder genoemde naijleffect, wordt verwacht dat het al ingezette verdrogingsproces nog
enige tijd zal doorwerken . Hierdoor zullen bepaalde gebieden nog verder achteruit gaan. Als de
beleidsinspanningen daadwerkelijk voldoende zijn, zal deze aftakeling op relatiefkorte termijn
geleidelijk tot stilstand komen.
In een groot deel van de gebieden waar herstelmaatregelen zijn uitgevoerd constateert de provincie een
daadwerkelijke verbetering, waarbij de kanttekening gemaakt wordt dat bijna in geen enkel geval deze
verbetering zodanig is geweest dat het gebied geheel hydrologisch hersteld is. De doelstelling ro% in
1996 is dan ook niet gehaald. De vernatting treedt vaak nog maar in kleine delen van het gebied op en
veel kritische soorten blijken nog niet te zijn teruggekeerd. Daar staat tegenover dat veel maatregelen
pas zeer recent zijn uitgevoerd en dat de resultaten, m ede door de droge periode, op dit moment nog
niet goed waarneembaar zijn.
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Oppervlakten

In onderstaande tabellen zijn de arealen van de verschillende kaarten weergegeven in zowel hectares
als in percentages van het totale geïnventariseerde areaal.
Arealen Standaard- en Herstelkaart

Limburg

Areaal (ho)
Areaal (%)

•

hoofdfunctie
natuur

nevenfunctie
natuur

gedeeltelijk
hersteld

volledig
hersteld

6.865

4 .817

2.048

2.255

0

100

70.2

29.8

32.8

0

Arealen Actiekaart

Limburg

in voorbereiding

in uitvoering

deels uitgevoerd

it.tiHii.'ICII

Areaal (ho)

1.502

368

1.697

189

3.757

Areaal (%)

21.9

5.4

24.7

2.8

54.7
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Stand van zaken van de verdrogingsbestrijding

Wanneer de arealen verdroogde natuur van de inventarisaties in 1994, 1996 en 1998 met elkaar
vergeleken worden (zie onderstaande tabel) blijken er verschillen te bestaan.

hoofdfunctie natuur (ha)

nevenfunctienatuur (ha)

totaal (ha)

302.003

254.702

556.705

1996

298.745

325.034

623 .779

1998

271.893

322.631

594.524

Het in 1998 geïnventariseerde areaal is 6o5.ooo ha groot. Omdat 1r.ooo ha geheel hydrologisch
hersteld is, komt het areaal verdroogde natuur op 594.000 ha. Uit de tabel blijkt dat de verschillen met
1996 veelldeiner zijn dan met 1994 en dat er ten opzichte van 1996 sprake is van afname. Deze
afname is voor twee procent te verklaren door hydrologisch herstel. Het overig deel van de verschillen
zijn het gevolg van het tussentijds veranderen van inventarisatie methode. Bijvoorbeeld het opstellen
van nieuwe WHP, waarbij ook functies zijn gewijzigd en het meer uitgaan van netto verdroogde
natuur gebieden. Het bleek in de meeste gevallen niet goed mogelijk om de exacte redenen van deze
veranderingen in kaart te brengen.
Het totale areaal verdroogde natuur lijkt zich, in de periode 1994-1998, te stabiliseren rond de

Goo.ooo ha. Daarmee komt de doelstelling van 25% reductie van het verdroogd areaal natuur in het
jaar 2000 te liggen rond de 15o.ooo ha. De voortgang van de verdrogingbestrijding wordt weergegeven
in de actie- en herstelkaart De arealen van beide kaarten zijn hieronder nogmaals grafisch
weergegeven in zowel hectares al percentages.

Figuur 2: De arealen van de actie- en herstelkaart.
Uit de herstelkaart blijkt dat 11.059 ha niet langer verdroogd is dankzij genomen herstelmaatregelen. Ten
aanzien van herstel is vaak de voorzichtige benadering gekozen. Bij gebrek aan objectieve meetresultaten,
zijn veel gebieden waar projecten zijn uitgevoerd ingedeeld in de categorie 'gedeeltelijk hydrologisch
hersteld'. Deze categorie beslaat 18% van het areaal verdroogde natuur (geïnventariseerd in 1998).
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Uit figuur

2

blijkt dat in totaal in 45% van het verdroogde areaal actie ondernomen is of wordt om de

verdroging te bestrijden. In 25 % van het areaal verdroogde natuur is nog geen hydrologisch herstel
opgetreden maar zijn wel projecten in voorbereiding of in uitvoering. Hierbij mogen we ervan uitgaan dat
daar waar projecten uitgevoerd gaan worden, ook herstel zal optreden. Moeilijker is in te schatten hoe
snel en of, gebieden die nu gedeeltelijk hersteld zijn, volledig hydrologisch zullen herstellen. Bovendien
blijkt dat van het areaal dat gedeeltelijk hersteld is, 86% een hoofdfunctie natuur heeft.
Onderstaande figuur laat de inspanningen van de verschillende provincies zien.

140000

ê

::S
0

120000

...0

100000

0

~

-o

OI
0
0

D

niets o ndernome n

0

voorbere iding

•

ui tvoering

D

deels uitg evoerd

•

uitgevoerd

80000

...

-o

(ij

60000

>

~
.....

~

40000

0

>

(ij

c..
c..

20000

0

0
gr

fr

dr

ov

ge

fl

nh

zh

ut

ze

nb

Ii

provincies

Figuur y De arealen van de actiekaart per provincie.
Omdat blijkt dat de m eeste actie ondernomen wordt in de gebieden met een hoofdfunctie natuur is in
onderstaande grafiek de inspanning per provincie in het verdroogd areaal m et hoofdfunctie natuur
getoond.
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Figuur 4: De arealen van de actiekaart voor alleen de hoofdfunctie natuur per provincie.
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Uit figuur 4 blijkt duidelijk dat er grote verschillen bestaan tussen de provincies onderling.
H et onderling vergelijken van de provincies is erg moeilijk De redenen h iervoor zijn de verschillende
wijzen van aanpak van de verdrogingsbestrijding en provinciale omstandigheden. Zo kennen ZuidHolland en Utrecht gebieden met een nevenfunctie natuur waar alleen de aquatische natuurwaarden
van belang zijn en is het in Flevoland veelal gemald<elijker maatregelen te treffen dankzij de historisch
strakke scheiding tussen landbouw en natuur.
Eenzelfde vergelijking als hierboven gedaan is voor de ondernomen acties kan ook gedaan worden voor
hydrologisch hers tel (zie onderstaande figuren).
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Figuur 5: De arealen van de herstelkaart per provincie.
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Figuur 6: De arealen van de herstelkaart per provincie voor alleen de hoofdfun ctie natuur.
Opvallend zijn de grote verschillen. Blijkbaar is de voortgang van verdrogingsbestrijding in de ene
provincie veel verder dan in de andere. De redenen hiervoor kunnen zeer divers zijn, bij voorbeeld:
het gemak en snelheid waarmee gebieden verworven kunnen worden;
de complexh eid van te nemen maatregelen;
het draagvlak voor de te nemen maatregelen.
De tabellen met alle arealen (in hectares en procentueel) van de afzonderlijke provincies en
gesommeerd voor Nederland, zijn opgenomen in bijlage 3·
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Conclusies

Terug kijkend naar de doelen van de 'Verdrogingskaart 1998 van Nederland' zoals die zijn beschreven
in hoofdstuk 1.2 kunnen we het volgende concluderen.
r.

Naast een landelijk overzicht van de verdroogde natuurgebieden geeft het onderscheid van wel of
niet verworven gebieden met een hoofdfunctie natuur aan waar wel of niet actie ondernomen kan
worden. Helaas is er nog geen volledig beeld van de eigendomssituatie van het verdroogde areaal.
Het totale areaal verdroogde natuur lijkt zich, in de periode 1994-1998, te stabiliseren rond de
6oo .ooo ha. In bijlage 5 zijn de arealen van de verschillende jaren per provincie opgenomen.

2.

Uit de actiekaart blijkt dat in totaal 45% van het areaal verdroogde natuur actie ondernomen is of
wordt om de verdroging te bestrijden, in 1996 was dit beduidend minder

(22 %,

de inventarisatie

was echter niet geheellandsdeld<end). Tevens blijkt duidelijk dat de verdroging met name in de
gebieden met een hoofdfunctie natuur wordt bestreden.

3- De verdrogingskaart van 1998 is consistenter dan de voorgaande versies. Dit is onder andere te
danken aan de afspraken die gemaakt zijn over de inhoud van de verschillende categorieën en aan
de verdere onderverdeling van categorieën (zoals 'deels uitgevoerd' en 'te verwerven h oofdfunctie
natuur') . Er is beter rekening gehouden met de netto verdroogde gebieden en waar problemen
waren bij het vertalen van de provinciale kaarten naar het landelijk kaartbeeld is in overleg gezocht
naar de beste wijze waarop dit ingepast kon worden in h et landelijk beeld.
4· De verdrogingskaart van 1998 is niet zomaar te vergelijken met de edities van 1994 en 1996.
De verschillen ten opzichte van vorige jaren zijn voornamelijk te veridaren uit m ethodische
veranderingen. Hierdoor vinden met name binnen provincies verschuivingen plaats , op landelijke
schaal zijn deze verschillen minder zichtbaar. Nog steeds zijn er grote verschillen in de kaartbeelden van de provincies onderling. De reden hiervan is de beleidsvrijheid die de provincies
hebben bij de functietoekenning en de inventarisatie van de verdroogde natuur. Dit maakt het
onderling vergelijken van provincies moeilijk
5· Uit de herstelkaart blijkt dat in

20%

van het in 1998 geïnventariseerde areaal in meer of mindere

mate hydrologisch herstel is opgetreden. In alle gevallen is dit het resultaat van genomen
verdrogings bestij dingsmaa tregelen.
6. De typekaart geeft een landelijk overzicht van regionale aspecten van verdroging. De verschillen
tussen laag en hoog Nederland zijn duidelijk zichtbaar. Van niet al h et areaal verdroo gd gebied is
het type verdroging bekend.
7· Het is niet gelukt de financieringsbronnen van de verdrogingsbestrijding in beeld te brengen.
Het verzamelen van deze informatie bleek een te grote inspanning van de provincies te vergen.
De redenen zijn beschreven in paragraaf 2.9
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8. Aan het totaal van de arealen verdroogde natuurgebieden die geheel of gedeeltelijk hydrologisch
hersteld zijn (2o%) en waar nog geen h erstel is opgetreden maar waar wel actie wordt ondernomen
(25%), is te zien dat de verdrogingsbestrijding goed op gang komt. Met de huidige gegevens kan de
doelstelling voor de verdrogingsbestrijding echter niet goed geëvalueerd worden. Hiervoor zijn twee
redenen: Ten eerste zijn de hier gepresenteerde resultaten van de percentages areaal 'hydrologisch
hersteld' en ondernomen actie zijn berekend op basis van het totale areaal verdroogde natuur in
r998. Om te kijken of de doelstelling van 25% reductie van h et verdroogde areaal in 2000 in zicht
komt zouden we naar het areaal verdroogd gebied r985 (situatie r994) moeten kijken. Het blijkt
echter dat de landelijke inventarisatie I994 niet overeen komt m et de referentie situatie zoals die
door de verschillende provincies worden gehanteerd. Hierdoor kunnen de hier gepresenteerde
arealen 'hydrologisch hersteld' dan ook afW:ijken van de door de provincie gehanteerde arealen. Ten
tweede kan de verdrogingskaart van r994 niet gebruikt worden als referentie niveau bij de bepaling
of de doelstelling gehaald wordt, zonder dat duidelijk is wat de exacte redenen zijn van deze
verschillen tussen de situatie r994 en r998.
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Aanbevelingen

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat het evalueren van de verdrogingsdoelstelling op basis van de
inventarisatie van verdroogde gebieden uit 1994 niet kan, wanneer niet duidelijk is wat de exacte
oorzaken zijn van veranderingen in het kaartbeeld van 1998 ten opzichte van 1994. Het probleem is
dat tussentijds methoden van inventarisatie en functietoekenning zijn veranderd. Daarbij kan gediscussieerd worden of het terecht is de situatie 1994 als referentie niveau te beschouwen. Om deze discussie
te voorkomen is het beter bij de kaart van 2000, ook een kaart te maken waarop het referentie niveau
wordt aangegeven. Elke provincie zou gebruikmakend van haar eigen methode van inventarisering en
functietoekenning een referentiekaart moeten maken. Deze referentiekaarten kunnen dan ook
'vertaald' worden naar één landelijke referentiekaart waarmee wel een duidelijke en eerlijke evaluatie
van de verdrogingsdoelstelling uitgevoerd kan worden.
De manier van bepalen of een gebied geheel of gedeeltelijk hersteld is vraagt om meer eenduidigheid.
Nu wordt in de ene provincie een voorzichtige en in de ander een meer voortvarende insteek gekozen.
In Zuid-Holland en Utrecht staan gebieden op de verdrogingskaart waar alleen aquatische natuurwaarden worden nagestreefd. Hoe dergelijke gebieden in kaart gebracht moeten worden vraagt om
nadere uitwerking.
Het inventariseren van de gebruikte financieringsbronnen voor de verdrogingsbestrijding blijkt een
zeer grote inspanning te vragen van de provincies. Gekeken zal moeten worden of een dergelijk grote
inspanning voldoende en relevante informatie oplevert en of er geen andere mogelijkheden zijn om tot
een schatting van de kosten van de verdrogingsbestrijding te komen.
Gebleken is dat er nog steeds verschillen bestaan tussen de verschillende provincies. Steeds is gezocht
naar compromissen om tot een landelijk zo uniform mogelijke kaart te komen. Elke provincie moet op
een net iets andere wijze haar provinciale verdrogingskaart vertalen naar het landelijke beeld. Een van
de grote problemen bij deze vertaling is dat er informatie verloren gaat. Dit is met name ernstig wanneer de provinciale kaarten zoals ze in dit rapport zitten een eigen leven gaan leiden en niet meer als
'vertaling' van de originele provinciale verdrogingskaart gezien worden . Dit probleem zou voorkomen
kunnen worden door de originele provinciale verdrogingskaarten in het rapport op te nemen en de
'vertalingen' alleen als de landelijke kaarten te presenteren.
Tot slot is het van belan g, zeker gezien het belang van de verdrogingskaart 2000, de planningen voor
h et actualiseren van de provinciale verdrogingskaarten door de provincies en de actualisering van de
landelijke verdrogingskaart zo veel mogelijk op elkaar af te stemmen. Tezamen met het maken van een
nieuwe referentiekaart pleit dit ervoor om niet een jaar te wachten maar om de weg naar de verdrogingskaart 2ooo direct in te slaan.
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Bijlagen

Bijlage 1: lijst contactpersonen verdrogingskaart 1998.
provincie Groningen

provincie Flevoland

Dienst Ruimte en Milieu

Afdeling Milieuplanvorming

Ronald Westein

Jan Joost Bakhuizen &
Roel van Wolfswinkel

Postbus 630
9700 AP Groningen
tel 050 3164377

Postbus 55
8200 AB Lelystad
tel 0320 265426
fax opo 26 5260

fax 050 3164639
provincie Fryslän

Hoofdgroep WaterfMilieu

provincie Noord-Holland

Anton van der Ploeg / Wim van Gorkum
Postbus 20120

Dienst Water en Milieu

8900 HM Leeuwarden
tel o58 2925792
fax 058 2925123

1482

Mark Hartog
Postbus 3088
2001 DB Haarlem
tel 023 5143725
fax 023 5143830

provincie Drente

Dienst Water fMilieuhygiene
Rinke van Veen

provincie Zuid-Holland

Postbus 122

Patricia Oude-Essink

9400 AC Assen

Postbus 90602

tel 0592 365893

2509 LP Den Haag

fax 0592 365777

tel 070 4416986

Dienst Water en Milieu

fax 070 3246396
provincie Gelderland

Dienst Milieu en Water

provincie Utrecht

Rob Immink

Dienst Water en Milieu

Postbus 9090
68oo GX Arnhem

Frank van Pruissen

tel o26 3598354
fax o26 3599480

Postbus 8o3oo
3508 TH Utrecht
tel 030 2583881
fax 030 2583451

provincie Overijssel

Hoofdgroep MilieufWaterstaat
Loek Stalters

provincie Zeeland

Postbus 10078
8oooGB Zwolle

Jer oen de Maat

tel o38 4251520

4331 AD Middelburg
tel on8 63n8o

fax 038 4252679

Provinciale Waterstaat
Postbus 165

fax on8 634756
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Vervolg bijlage 1: lijst contactperson en verdrogingska art 1998.
provincie Noord-Brabant

Dienst Waterstaat
Milieu, vervoer, afdeling Water

Jann y Stra atsma
Postbus 90151
5200 MC Den Bosch
tel 073 68o8o 63
fax 073 6123565
provincie Limburg

Hoofdgroep Verkeer
Waterstaat en Milieu
Marlies Dekkers
Postbus 5700
620 2 MA Maastricht
tel 043 3897441
fax 043 3618099
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Bijlage 2: lijst projectgroepleden verdrogingskaart 1998.
P.W. Veel (voorzitter)

H. Ga st

provincie Noord-Holland

Ministerie van LNV

Dienst Water en Milieu

Directie Oost

Bureau Water en Groen Zuid

Postbus 554
7400 AN Deventer

Postbus 3088
2oor DB Haarlem
tel 023 5143731

tel 0570 668854
fax 0570 668866

fax 023 5143830
G. Arnold
F.G.M . van Pruissen (secreta ris)

RIZA

provincie Utrecht

Postbus 17

Dienst Water en Milieu
Bureau kwantitatief Grondwaterbeheer

82oo AA Lelystad

Postbus 8o3oo

tel 0320 298435
fax 0320 249218

3508 TH Utrecht
tel 030 258388r

I. Peereboom

fax 030 2583451

RIZA

J. Straatsma

Postbus 17
8200 AA Lelystad

provincie Noord-Brabant

tel 0320 298739

Dienst Waterstaat

fax 0320 249218

Milieu, vervoer, afdeling Water
Postbus 90151

J. van Otterloo

5200 MC Den Bosch

Ministerie VROMJDGM , IPC 630

tel 073 68o8o63

Postbus 30945
2500 GX Den Haag

fax 073 6r23565

tel 070 3394284
W . Hazeu

fax 070 3391317

provincie Limburg
Hoofdgroep Verkeer

G . Beugelink

Waterstaat en Milieu

RIVM

Postbus 5700
6202 MA Maastricht

Postbus r
3720 BA Hilversum

tel 043 3897824

tel 030 2743351

fax 043 36r8o99

fax 030 2744419

H . Siebering

Waterschap Roer en Overmaas
Postbus r85
6r3o AD Sittard
tel 046 4205700
fax o46 4524521
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Bijlage 3: De arealen van de verdrogingskaart 1998 (in hectares en procentueel)
In hectares
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Bijlage 4: Datastructuur van de verdrogingskaart 1998

De verdrogingskaart 1998 is een Arcjinfo coverage, waarin per gebied de gegevens zijn opgeslagen
met betrekking tot de functie, actie, herstel en type. De verdrogingskaart 1998 is met een aantal zaken
uitgebreid ten opzichte van de verdrogingskaart 1996. Zo is ook het type verdroging in beeld gebracht
worden. Naast de landelijke overzichtskaart van verdroogde gebieden, wordt een kaart gemaakt worden
waarin de verdrogingsbestrijding in beeld wordt gebracht en een kaart waarin het hydrologisch herstel
wordt weergegeven. Om dit in beeld te kunnen brengen zijn de items type en h erstel worden
toegevoegd aan de datastructuur van de Arcjlnfo coverage. Om de voortgang van de
verdrogingsbestrijding in kaart te kunnen brengen is het item 'verandering' toegevoegd. Hiermee
wordt aangegeven welke gebieden zijn toegevoegd of afgevoerd van de verdrogingskaart ten gevolge
van een functieverandering en opzichte van het referentiejaar. Om de datastructuur zo eenvoudig
mogelijk te houden zijn niet meer items opgenomen dan strikt noodzakelijk is.
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PROVINCIE

BESCHRIJVING

GR

Groningen

FR

Fryslön

DR

Drente

ov

Overijssel

GE

Gelderland

FL

FlevÓiand

UT

Utrecht

NH

Noord-Holland

ZH

Zuid-Holland

ZE

Zeeland

NB

Noord-Brabant
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Limburg
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Functie

BESCHRIJVING

FUNCTIE

ingesloten gebied

-1

1

11
2
3

hoofdfunctie notuur
nog te verwerven hoofdfunctie notuur
nevenfunctie notuur
hersteld

Verandering

BESCHRIJVING

FUNCTIE

ingesloten gebied

-1

0

geen functieverandering

1
2

toegevoegd t .g .v. functieverandering
afgevoerd t .g.v. functieverandering

Herstel

BESCHRIJVING

HERSTEL
-1

1
2
3

ingesloten gebied
geen hydrologisch herstel
gedeeltelijk hydrologisch hersteld
volledig hydrologisch hersteld

Type

BESCHRIJVING
-1

ingesloten gebied

1

grondwaterstond verlaging

2
3
4
5
6
7

inloot gebiedsvreemdwoter
kwel verminderingi-verande ring
combinotie 1 en 2
combinotie 2 en 3
combinotie 1 en 3
combinotie 1 en 2 en 3

Bestrijding

BESTRIJDING
-1
1

BESCHRIJVING
ingesloten gebied
nog niets ondernomen

2
3

in voorbereiding

4

deels uitgevoerd

5

uitgevoerd
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Bijlage 5. Arealen verdroogd gebied met hoofd- of nevenfunct ie natuur.

Provincie

hoofdfunct ie notuur

nevenfunct ie notuur
I

Groningen

1994

6,676

17,342

1996

15,675

25,139

1998

Fryslon

Drenthe

Overijssel

1994

1,516

1996

0

1998

0

28,829

1994

1,625

31,842

1996

31,597

1998

31,608

1994

Gelderland

42,422

97,602

42,422

97,602

23,194

103,038

42,874

77,421
73,779

Flevoland

Noord-Hol land

1994

277

2,577

2,854

1996

7,163

7,454

14,617

1998

2,179

5,120

1994

51,510

92,039

1996

51,393

91,908

1998

Zuid-Holland

Utrecht

Zeeland

1994
1996

44,605

1998

47,349

1994

36,412

1996

19,315

36,274

1998

46,638

54,789

1994

1,308

12,479

1996

1,182

10,981

I

13,335

Noord-Bra bont

36,971
1996

132,848

1998

Limburg

1994

14,095

1996

19,504

28,775

1998

Nederland

1994
1996

298,745

623,779

1998

271,893

594,524
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Verdrogingskaart 1998 van Nederland

Geachte heer, geachte mevrouw,
Bijgaand ontvangt u de "Verdrogingskaart 1998 van Nederland", die in samenwerking met het
Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling (RIZA) en het Interprovinciaal
Overleg (IPO) tot stand is gekomen.
De verdrogingskaart 1998 is een actualisatie van de verdrogingskaart 1996.
Het geeft een landelijk overzicht van de verdroogde gebieden en dient als uitgangspunt voor gebiedsgerichte aanpak van de verdroging. Doordat tussen de provincies afspraken zijn gemaakt over uniformering van de criteria, is de geactualiseerde verdrogingskaart weer consistenter geworden dan de vorige
vers1es.
Nieuw is de "Typenkaart", welke een indicatie geeft van oplossingsrichtingen.
Uit de verdrogingskaart 1998 blijkt, dat het totale areaal aan verdroogd gebied zich stabiliseert op circa
60.000 ha. Daarvan heeft circa 50% de hoofdfunctie natuur en ongeveer 50% de nevenfunctie natuur.
Hierbij dient aangetekend te worden dat een vergelijking met de situatie in 1996 niet zonder meer te maken is, omdat bij de aanpassing van de provinciale Waterhuishoudingspiarmen wijziging in de functietoekenning van gebieden hebben plaatsgevonden.
Ten behoeve van een volgende versie is inmiddels een "doorstart" gemaakt teneinde verdere stappen te
kunnen zetten met betrekking tot onderlinge vergelijkbaarheid en een betere ijking ten opzichte van de
uitgangssituatie.
Vastgesteld kan worden dat inmiddels maatregelen gaande zijn voor circa 45 % van de gebieden, dat
voor 25 % gesproken kan worden van gedeeltelijk herstel en dat voor 2% volledig herstel gerealiseerd is.
De conclusie lijkt dan ook gerechtvaardigd dat de verdrogingsbestrijding in volle gang is en dat beleidsdoelstellingen voor de wat langere termijn bij continuering van de inspanningen binnen bereik komen.

Inlichtingen bij
Doorkiesnummer
Bijlagen

: mevrouw drs. I.J.M. Keuzenkamp
: 070- 314 34 50
: -één-

--

-2-

Tegen deze achtergrond is het - zoals inmiddels vele organisaties en instellingen met ons hebben laten
blijken - zeer te betreuren dat recent bezuinigingen zijn doorgevoerd. Gevreesd moet worden dat, indien
geen maatregelen getroffen worden, de negatieve effecten zichtbaar zullen worden in een volgende
versie van de verdrogingskaart
Voor informatie over de verdroging per provincie of per regio kunnen de provinciale plannen van
aanpak verdroging worden geraadpleegd en kan contact worden opgenomen met de in de bijlage
genoemde provinciale contactpersonen.
Met vriendelijke groet,
INTERPROVINCIAAL OVERLEG,

drs. A. Th. van Delden,
directeur.

I nte rprov i nçi a a J Overleg

