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Voorwoord
Voor u ligt de Verdrogingskaart van Nederland

2000.

De kaart

2000

bevat een standaard-, actie-,

herstel- en typekaart en is daarmee voor wat betreft zijn opzet vrijwel geheel vergelijkbaar met de kaart
uit 1998. De enige wijziging in de systematiek die is doorgevoerd heeft betrekking op de herstelkaart
De daarin in 1998 opgenomen categorie "gedeeltelijk hersteld" werd ervaren als te weinig gedifferentieerd. Vandaar dat de categorie in tweeën is gedeeld, een categorie "minder dan 50% hersteld" en een
"meer dan so% hersteld".
Voorts kan worden geconstateerd dat wederom een stap gezet is op weg naar een verdere uniformering
van het kaartbeeld.
Het proces van totstandkoming van de kaart is door alle betrokkenen als positief ervaren mede door
een begin 1999 gehouden workshop, waarin een groot aantal betrokkenen gesproken hebben over de
te hanteren uitgangspunten bij het werkproces. Alhoewel enkele provincies daarna de druk van een
strakke planning hebben ervaren kon toch op tijd de balans worden opgemaakt.
Zoals bekend heeft het jaar

2000

een bijzondere betekenis bij de verdrogingsbestrijding omdat dit het

jaar is waarin wordt getoetst of het doel van de motie Lansink-Van Rijn Vellekoop gehaald is, te weten
het bereiken van 25% reductie van het totaal verdroogde areaal.
Met de tot op heden gehanteerde inventarisatiemethode blijft het uitermate lastig om tot een eenduidige beoordeling van het bereikte resultaat te komen. Dit hangt samen met het feit dat de voortgangs rapportage nog steeds gebaseerd is op expert-judgement en niet op een "objectieve" set hydrologische
criteria.
De werkgroep pleit er in h et rapport voor het jaar 2ooo te benutten om op dit punt de bakens te verzetten. Desalniettemin gaat de werkgroep ervan uit dat het verschijnen van landelijke verdrogingskaart
in zijn huidige vorm aanleiding zal vormen tot levendige en inspirerende discussies over de voortgang
van de verdrogingsbestrijding.

Namens de werkgroep Verdrogingskaart

2000,

drs. G.H. Zimmermann.
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Samenvatting
De Verdrogingskaart 2000 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 2000 is de vierde 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), van de voortgang van de verdrogingsbestrijding
(actiekaart) , 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 onderscheid 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 sinds 1998 met circa roo.ooo ha is afgenomen tot 507.000 ha.
De actiekaart laat zien dat het totale areaal aan verdroogde gebieden waar actie is ondernomen 53 %
bedraagt. Naast het flinke aantal nieuwe projecten de afgelopen twee jaar is er in het bestaande areaal
sprake van een sterke verschuiving (in totaal 69.000 ha) van de voorbereidings-naar de uitvoeringsfase van projecten. Dit geeft aan dat de verdrogingsbestrijding goed "op stoom" is gekomen.
Uit de herstelkaart blijkt dat ruim r5.ooo ha (ofwel 3%) geheel hydrologisch hersteld is. Dit is een
teleurstellend resultaat en de conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat de doelstelling van het rijksbeleid om in 2000 25 %vermindering bereikt te hebben niet is gehaald.
Algemeen wordt aangenomen dat er drie belangrijke problemen zijn bij een effectieve aanpak van de
verdroging, te weten
de grondverwerving.
Bijzondere aandacht zou daarbij gegeven kunnen worden aan de mogelijkheid van een selectieve
toepassing van onteigening en het vormgeven van een ruimer aankoopbeleid.
het genereren van draagvlak voor het uitvoeren van maatregelen.
In verband met de financiële problematiek zou het Rijk proefprojecten kunnen ondersteunen om
waterschappen gerichte ervaring te laten opdoen met het ruimer uitkeren van natschade.
de toenemende complexiteit van de aanpak.
Dit zou in de toekomst een vertraging in de voortgang van de uitvoering kunnen betekenen. Dit
betekent dat het zaak is voor alle betrokkenen om met durf en elan door te gaan en om zonodig het
ambitieniveau te verhogen.
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De stijging in de categorie "gedeeltelijk hersteld" tot 30% van het areaal geeft hoop voor de toekomst.
Verwacht mag worden dat wanneer de huidige inspanningen rond de verdrogingsbestrijding met
kracht worden voortgezet en zo mogelijk nog verder worden geïntensiveerd de 40% reductiedoelstelling voor het jaar 2010 in zicht komt.
Het vergelijken van de Verdrogingskaart 2000 met eerdere edities blijft zeer moeilijk. Ten gevolge van
de beleidsvrijheid van de verschillende provincies kunnen tussentijds de inventarisatiemethode maar
ook de functietoekenning zijn veranderd. Toch is het, door onderling overleg en afstemming, gelukt dit
jaar een meer consistent kaartbeeld te maken. Het feit echter dat het areaal verdroogde natuur zich in
de periode 1994-1998 leek te stabiliseren rond de 6oo.ooo ha, maar dat het opgegeven totaal thans
507.ooo ha bedraagt, geeft te denken. Het werkelijke beeld van de voortgang in de aanpak blijft daardoor inconsistent.
Het rapporteren over de voortgang van de verdrogingsbestrijding blijft tot op heden afhankelijk van
deskundigenoordelen en is niet gebaseerd op objectieve meetgegevens. Juist daaraan blijkt echter veel
behoefte te zijn om meer verantwoorde uitspraken te kunnen doen over het feitelijke herstel en de
toestand van de verdroogde natuur in Nederland. De voortgang van de verdrogingsbestrijding zal in de
toekomst worden bepaald door de afstand van de huidige situatie tot de door middel van de GGOR
gedefinieerde gewenste situatie. In welke mate de GGOR is gerealiseerd zal op enig moment alleen
kunnen worden beantwoord door middel van een adequate set van hydrologische parameters. Dit zijn
in beginsel dezelfde parameters waarmee ook de toestand van de verdroging kan worden beschreven.
Indien provincies en waterschappen goede afspraken maken over een eenduidige vaststelling van de
GGOR dan ligt een snelle introductie van een landelijk geüniformeerd beleidsmonitoringsysteem voor
de hand.
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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
het 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 gebieds gerichte 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 het adviesverzoek van de
minister van LNV aan de Commissie Integraal Waterbeheer (CIW-IV) van 9 januari 1997, hebben de
CIW en het IPO Vakberaad Grondwater een advies uitgebracht aan de minister. Het advies heeft
betreld<ing 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
het samenstellen van de Verdrogingskaart 1998. Dit houdt in dat voor de Verdrogingskaart 1998
nieuwe doelen opgesteld zijn. De doelen van de Verdrogingskaart 2000 zijn overgenomen van de
Verdrogingskaart 1998, behalve het doel om inzicht te krijgen in de landelijke financiering/subsidie
bronnen van de verdrogingsbestrijding. In 1998 is gebleken dat door de veelheid aan instrumenten
waarmee de verdrogingsbestrijding kan worden gefinancierd (GEBEVE, BGM, OEN, Landinrichting),
het niet mogelijk is binnen een redelijke tijd een overzicht van de kosten te produceren.
De Verdrogingskaart 2000 geeft de situatie weer van verdroogde gebieden tot begin 2000, het jaar
waarin bekeken kan worden of de doelstelling is gehaald zoals die destijds in de motie Lansink-Van
Rijn Vellekoop is geformuleerd, namelijk 25% reductie van het verdroogd areaal 1985.

1.2

Doelen van de kaarten

De doelen die gesteld waren voor de Verdrogingskaart 1998 gelden nog steeds (1), namelijk het bieden
van:
r. een landelijk overzicht van de verdroogde gebieden (standaardkaart),

2. een landelijk overzicht van de voortgang van verdrogingsbestrijding (actiekaart),
3· een ruimtelijk meer consistent kaartbeeld.

4- een landelijk overzicht van de hydrologische effecten van herstelmaatregelen (herstelkaart),
5· een landelijk overzicht van de regionale aspecten van verdroging (typekaart),
6. de mogelijkheid de verdrogingsdoelstelling te evalueren (zie CIW-advies brief aan de minister).
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1.3

Samenstelling en status

De landelijke Verdrogingskaart wordt samengesteld door IPO en het RIZA, op basis van de door de
provincies geleverde gegevens. De provincies zijn verantwoordelijk voor de verdrogingsbestrijding. 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. Een overzicht van de contactpersonen voor de Verdrogingskaart bij
de provincies is weergegeven in bijlage I. De meeste provinciale kaarten zijn gemaakt op een sch aal
van r:so.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 het samenstellen van de verschillende kaarten van de

Verdrogingskaart 2ooo beschreven. Daar vindt u 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 beschrevenen. In maart
2000

heeft de werkgroep een workshop georganiseerd met als titel 'op weg naar meetbare doelen' om

met de betrokkenen te praten over de monitoring van verdrogingsbestrijding. De resultaten van deze
workshop worden beschreven in hoofdstuk 6. Tenslotte worden in hoofdstuk 7 conclusies getrokken
aan hand van de resultaten van deze inventarisatie en de workshop en wordt tevens een aantal
aanbevelingen gedaan.
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Uitgangspunten

2.1

Inleiding

Om te komen tot een uniforme Verdrogingskaart

2000

is besloten om de in 1998 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
tussen provincies te verhogen. In dit hoofdstuk worden de uitgangspunten voor het samenstellen van
de Verdrogingskaart

2000 beschreven. Eerst wordt de definitie van verdroging gegeven. In paragraaf
2.3 staan voor de Verdrogingskaart algemene uitgangspunten. Vervolgens worden per kaart de uitgangspunten 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 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.

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 algemene uitgangspunten geformuleerd bij het samenstellen van de Verdrogingskaarten 1996 en
1998 gelden ook voor de Verdrogingskaart van

2000

(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 Junctiekaart van het waterhuishoudingsplan is 'in principe' het uitgangspunt;
Deze afspraak moet voorkomen dat ruimtelijke aanduidingen en waterhuishoudkundige functies
door elkaar heen gebruikt worden.

voor het inventariseren van de verdroogde gebieden wordt gezocht binnen de gebieden waar een
waterhuishoudkundige Junctie aan de orde is, die alleen of in zekere mate is gericht op behoud en herstel
van natuurwaarden;
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Er wordt onderscheid gemaakt tussen "verdroogd watersysteem (verdroogd gebied m et WH Pfunctie natuur)" en "verdroogd gebied met natuurbestemming (in de ruimtelij ke ordening) ": In
hellende zandgebieden zal vernatting buiten planologisch begrens de 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 afwijkt van. de gewenste;
Door deze afspraak wordt men gedwongen na te denken over de gewenste situatie voor een bepaald
gebied (streefbeeld).

Zoveel mogelijk z ullen. de netto verdroogde gebieden worden weergegeven (situatie

2

in onderstaande

figuu r).
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 het natuurgebied. Behalve het onderscheid tussen bruto en n etto zij n er de
beïnvloedingsgebieden:
samengevat kunnen de volgende 4 situaties zich voordoen (zie figuur):
r. bruto natuurgebieden zonder beïnvloedingsgebieden,
2.

netto natuurgebieden zonder beïnvloedingsgebieden (deze situ atie wordt nagestreefd) ,

3- bruto natuurgebieden inclusief beïnvloedingsgebieden,
4· netto natuurgebieden inclusief beïnvloedingsgebieden.

0
2

3

4

0
0

C)

0

Grens natuurgebied
Gebied weergegeven op verdrog ingskaart
Beïnvloed ingsgebied

Figuur 1: Het onderscheid in. bruto en. netto natuurgebieden. en. beïn.vloedin.gsgebieden .
Volgens de definitie van. verdroging (het referentiebeeld wordt gevormd door het natuurstreejbeeld) zullen.
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 drie categorieën van verdroogde gebieden onderscheiden, namelijk:

1. Hoofdfunctie natuur.
Hiertoe horen alle begrensde natuurgebieden met een hoofdfunctie natuur die reeds in bezit zijn
van een natuurbeherende organisatie (b.v. Staatsbosbeheer, Natuur Monumenten of een provinciaal
landschap)
2. Te verwerven hoofdfunctie natuur.

Hiertoe horen alle begrensde natuurgebieden met een hoofdfunctie natuur die nog verworven
moeten worden (bijvoorbeeld in h et kader van de EHS ).
3. 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 (b.v. 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 proj ecten worden uitgevoerd
of voorbereid. Ook niet verworven begrensde natuurgebieden waar het bovenstaande voor geldt
behoren tot deze categorie.
2 . In voorbereiding .

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 (b.v. landinrichting) kan het meegenomen worden op de actiekaart. Het gaat hierbij zeer
nadrukkelijk om de voorbereidingen die getroffen worden voor de uitvoering van een gebiedsgericht verdrogings 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 het Gewenste Grond- en
Oppervlaktewater Regime (GGOR) die een randvoorwaarde is voor de realisering van het (op
provinciale schaal) maatschappelijk bepaalde natuurdoeltype.
De categorie 'gedeeltelijk hydrologisch hersteld' zoals gehanteerd in de Verdrogingskaart 1998, bleek
als te ruim te worden ervaren. Er is zo immers geen onderscheid in gebieden waar 5% of 95% herstel
is. Daarom is deze categorie in de herstelkaart

2000

opgedeeld in twee nieuwe categorieën, namelijk

'minder dan so% hersteld' en 'meer dan so% hersteld'. De verdroogde gebieden kunnen dus in vier
categorieën ingedeeld worden:

1.

niet hydrologisch hersteld.

Ook de gebieden waar geen verdrogingsbestrijding heeft plaatsgevonden worden met deze categorie
aangeduid.
2. minder dan 50% hydrologisch hersteld.

Hiertoe behoren alle gebieden waar projecten zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn en waar een
verbetering in de hydrologie heeft plaatsgevonden die minder is dan so% van de beoogde hydrologische verbetering. Ook gebieden waar geen maatregelen hebben plaatsgevonden maar waar wel
sprake is van hydrologisch herstel kunnen tot deze of de volgende categorie behoren. Bij voorbeeld
waterhuishoudkundige maatregelen die om andere redenen dan verdrogingsbestrijding zijn uitgevoerd en wel een gunstig effect hebben gehad op de hydrologie van het gebied.
3 . meer dan 50% hydrologisch hersteld

Hiertoe behoren alle gebieden waar projecten zijn uitgevoerd of in uitvoering zijn en waar een
verbetering in de hydrologie heeft plaatsgevonden die meer is dan so% van de beoogde hydrologische verbetering.
Voor beide bovenstaande categorieën geldt dat het gaat om een onderverdeling in de mate van
herstel en niet om een ruimtelijke verdeling. In het laatste geval moet een gebied onderverdeeld
worden zodat voor beide delen de juiste mate van herstel kan worden weergegeven.
4 . 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 wetenschappelijk 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.

10 · Verdrogingskaart 2ooo van Nederland

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
2.

inlaat gebiedsvreemd water

3. kwel vermindering/ -verandering
4· combinatie
2.8

I

en

2

5· combinatie 2 en 3
6. combinatie I en 3
7- combinatie
8. onbekend

I

en

2

en 3

Evaluatie van de verdrogingsdoelstelling

De verdrogingsdoelstelling houdt in dat in het jaar 2000, 25% van de verdroging moet zijn opgelost en
in 20IO 40% t.o.v. de situatie I985. Omdat er geen gegevens zijn van I985 wordt de inventarisatie van
I994 als referentieniveau beschouwd (3). Tussen I994 en 2ooo hebben echter veel veranderingen
plaatsgevonden in de inventarisatie van de verdroogde natuurgebieden. Om toch een vergelijking met
I994 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 inventarisatietechnieken. Door veranderingen in de gebruikte
provinciale systematiek kunnen ge bieden groter of kleiner worden of zelfs worden toegevoegd of
afgevoerd.

2.

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.
a. Door functie veranderingen, b.v. een agrarisch gebied krijgt de functie natuur.
b. Door een verandering van de GGOR, b.v. een gebied waar eerder de doelstelling nog niet
gehaald werd kan nu wel voldoen aan de doelstelling en daardoor van de kaart afgevoerd
worden.
De herstelkaart brengt de fysieke veranderingen in beeld. Het bleek niet mogelijk alle andere
wijzigingen van I994 tot 2000 in kaart te brengen. Daarvoor zijn er te veel kleine veranderingen.
De herstelkaart laat dus zien wat er ten opzichte van de huidige situatie is hersteld.

Verdrogingskaart
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De verdroging in kaa rt 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 pagina 13) lijkt sterk op de kaart van 1998, er is echter ook een aantal
verschillen.
r. In alle provincies is onderscheid gemaakt tussen verworven en te verwerven gebieden met een
hoofdfunctie natuur. Dit onderscheid kan één van de problemen bij de verdrogingsbestrijding te
2.

weten grondverwerving, inzichtelijk maken.
Ook de volledig herstelde gebieden zijn in deze kaart opgenomen. Gebleken is dat het weglaten van
volledig herstelde gebieden op de standaardkaart 1998 wat verwarring opleverde over de arealen.
Op de standaardkaart is nu het geïnventariseerde areaal volledig opgenomen, dankzij succesvol
verlopen herstelmaatregelen is 3% van het geïnventariseerde areaal niet langer verdroogd.

3· Ten gevolge van het veranderen van de inventarisatiemethode is de kaart van Overij ssel sterk
gewijzigd ten opzichte van 1998. In mindere mate geldt dit ook voor Noord-Brabant.

4- Ten gevolge van bestuurlijk wijzigingen zijn de kaarten van Groningen en Utrecht in meer of
mindere mate gewijzigd. In de provincie Groningen worden de gebieden met een nevenfunctie
natuur niet langer als verdroogd aangemerkt. De provincie Utrecht 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, waardoor het vergelijken van kaarten van verschillende jaren zeer moeilijk wordt. 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. Zo worden bij voorbeeld in de provincies Fryslan en Groningen gebieden met
een nevenfunctie natuur niet als verdroogd aangemerkt. Als gevolg van de autonome beleidsruimte van
de provincies zijn er verschillende afwegingen gemaakt ten aanzien van het waarderen en ontwikkelen
van natuurwaarden ten opzichte van andere belangen. De wijze waarop een gebied als verdroogd wordt
aangemerkt is veelal overeenkomstig. Aan de hand van gewenste natuurdoeltypen wordt een bijbehorende grond- en oppervlaktewatersituatie afgeleid. Wanneer deze niet overeen komt 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 gaat
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 watersysteembenadering 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 worden
meegenomen. Deze provinciale kaarten moeten 'vertaald' worden voor het landelijk beeld.
Ondanks blijvende verschillen is het kaartbeeld van
12 · Verdrogingskaart 2000 van Nederland
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consistenter dan dat van 1998.

De landelijke Verdrogingskaart is ontstaan door alle provinciale kaarten samen te voegen. Met behulp
van de landelijke kaart zij n de arealen verdroogde natuur berekend. De resultaten zij n in onderstaande
tabel weergegeven (in ha) .
I

Jaar

hoofdfunctie
natuur (ha}

2000

256.929

I

nevenfunctie
natuur (ha}
234.935

hersteld

totaal (ha)

15.071

506.934

I
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3.2

De actiekaart

De actiekaart (zie hiernaast) geeft een beeld van de voortgang van de verdrogingsbestrijding (de gehanteerde categorieën zijn beschreven in paragraaf 2.5). Bij de inventarisatie naar verdrogingsbestrij dingsproj ecten is geen onderscheid gemaakt naar de financieringsbron. Dit betekent dat alle projecten
(bijvoorbeeld GEBEVE-projecten, landinrichtingsprojecten, OEN-projecten, projecten die gefinancierd
worden uit eigen financiële middelen van de terrein- of water beheerder) zolang ze maar bijdragen aan
de verdrogingsbestrijding, zijn opgenomen in het kaartbeeld.
In vergelijking met de actiekaart van r998 staan er veel meer gebieden op de kaart waar projecten
gaande of afgerond zijn. Opvallend zijn hierbij de schijnbaar grote verschillen tussen de provincies
onderling.
De arealen waar in

projecten gaande of afgerond zijn staan in onderstaande tabel (in ha en in
percentages van het totaal verdroogde areaal natuurgebied).
Nederland

2000

verdroogde projecten in
notuur
voorbereiding

projecten in
uitvoering

projecten deels
uitgevoerd

projecten
uitgevoerd

Arealen (ha)

491.863

83.198

57.535

85.507

42.926

Arealen(%)

97

16

11

17

8

In totaal wordt in 52% van het areaal verdroogde natuur in Nederland actie ondernomen om de
verdroging te bestrijden.
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3.3

De herstelkaart

Bij de Verdrogingskaart 1998 is voor de eerste maal de herstelkaart gemaakt. De herstelkaart 2ooo
(zie hiernaast) is dus de eerste actualisering. Op deze kaart is in één keer te zien waar verdrogingsbestrijdingsmaatregelen tot hydrologisch herstel hebben geleid. Het is belangrijk op te merken dat
deze kaart merendeels tot stand is gekomen op basis van 'expert jugdement' (ofwel van de maker van
de provinciale Verdrogingskaart ofwel van de terrein- ofwaterbeheerder). Monitoring heeft niet of nog
te kort plaatsgevonden om met zekerheid te zeggen dat een gebied volledig hydrologisch hersteld is .
In 1998 waren op de herstelkaart twee benaderingen te zien:
De voorzichtige benadering, waarbij 'volledig hydrologisch hersteld' niet voorkomt maar alleen

r.

'gedeeltelijk hydrologisch hersteld'.
2.

De niet zo voorzichtige benadering, waarbij ervan wordt uitgegaan dat alle geheel doorlopen
projecten volledig hydrologisch herstel tot resultaat hebben.

Door de opsplitsing van de categorie 'gedeeltelijk hydrologisch hersteld' in 'minder dan so% hydrologisch hersteld' en 'meer dan so% hydrologisch hersteld' is getracht een genuanceerder beeld van het
herstel te krijgen. Er blijven echter grote verschillen bestaan tussen de verschillende provincies.
Een punt van aandacht is dat er bij 'hydrologisch hersteld' onderscheid gemaakt wordt in 'ruimtelijk
gedeeltelijk hersteld' (bijvoorbeeld 20% van het begrensde natuurgebied is meer dan so% hersteld) en
hydrologisch gedeeltelijk hersteld (bijvoorbeeld van de gewenste 20 cm peilverhoging is 15 cm
gerealiseerd). In het eerste geval zou het gebied ruimtelijk moeten zijn opgedeeld om dit onderscheid
duidelijk te maken.
De gebieden die volledig hydrologisch hersteld zijn, zijn niet meer verdroogd. Dit houdt in dat het in
2000 geïnventariseerde areaal 506.934 ha is, waarvan 491.863 ha verdroogd areaal en 15.071 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

minder dan 50%
hydrologisch hersteld

meer dan 50%
hydrologisch hersteld

volledig
hydrologisch hersteld

Arealen (ha)

123.367

28.836

15.071

Arealen(%)

24

6

3

I

Het hydrologisch herstel zegt echter niets over het ecologisch herstel. Hydrologisch herstel kan snel
optreden na het nemen van maatregelen. Daarna zou het ecologisch herstelproces kunnen beginnen.
Dit is echter een veellangzamer proces en bovendien is ecologisch herstel niet alleen afhankelijk van

de hydrologische situatie maar, ook van andere milieufactoren zoals verzuring en vermesting.
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3.4

De typekaart

Bij de Verdrogingskaart r998 is voor de eerste maal de typekaart gemaakt. De typekaart

2000

(zie

hiernaast) is hiervan de eerste actualisering. Op deze kaart is te zien waar, welke typen van verdroging
zich voordoen. Er zijn drie hoofdtypen onderscheiden, één kwantitatieve (grondwaterstandverlaging)
en twee kwalitatieve (inlaat gebiedsvreemd water en kwelverminderingj-verandering). Daarnaast zijn er
combinaties van de drie hoofdtypen mogelijk.
Nog steeds hebben niet alle provincies van hun gehele verdroogde areaal kunnen aangeven tot welk
type het behoort. Daarom is de categorie 'onbekend' toegevoegd. Het gaat hierbij om gebieden waar
geen projecten of onderzoeken lopen en die een nevenfunctie natuur hebben.
Duidelijk is het verschil te zien tussen hoog en laag Nederland. Waar hoog Nederland voornamelijk te
maken heeft met te lage grondwaterstanden en kwelverminderingj-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 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
de 'vertaalde' provinciale kaarten gepresenteerd. Verder wordt een aantal aandachtspunten genoemd
waar ze betrekking hebben op eventuele afwijkingen van de landelijke systematiek of op de
belangrijkste veranderingen ten opzichte van de inventarisatie van 1998. 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

De Verdrogingskaart van Groningen is gemaakt op basis van de functietoekenning uit het Provinciaal
Waterhuishoudingsplan (PWHP). Hierin is een hoofdfunctie natuur toegekend aan natuur-, reservaatsen natuurontwikkelingsgebieden. Deze gebieden hebben of krijgen ook in bestemmingsplannen een
hoofdfunctie natuur. Gebieden met gelijkwaardige agrarische en ecologische functie hebben een
nevenfunctie natuur gekregen. In bestemmingsplannen behouden deze gebieden de functie landbouw.
Op deze gebieden ligt geen verdrogingsbestrijdingsdoelstelling. Ze staan daarom niet op de
Verdrogingskaart.
Door de actuele grond- en oppervlaktewatersituatie te vergelijken met de gewenste wordt bepaald of
een natuurgebied verdroogd is. Hiervoor is zowel gebruik gemaakt van objectieve gegevens als van
meer subjectieve informatie afkomstig van terrein- en waterbeheerders. De verdrogingssituatie van
nieuw aangewezen natuurgebieden (tweede fase relatienota) is vastgesteld door extrapolatie van deze
gegevens. Om de voortgang in verdrogingsbestrijding te monitoren houdt de provincie Groningen elk
jaar een enquête onder terrein beheerders. Daarin wordt gevraagd of maatregelen genomen zijn en in
hoeverre deze hebben geleid tot realisering van de gewenste grond- en oppervlaktewatersituatie.
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Inventarisatie verdroogde natuurgebieden 2000: Herstelkaart

0

A

--

lSkm

î .._"

,,;

,
..,.

~

.

,ll
'\

...
-~' "'-

J...
/;tl

-

Geen hydrologisch herstel

D

Hydrologisch hersteld < so%

-

Hyd rologisch hersteld > so%

-

Volledig hydrologi sch he rsteld

.",.

'·

\

Inventarisatie verdroogde natuurgebieden 2000: Typekaart

0

A

--

lSkm

I

D

Grondwaterstand verlaging

-

Inlaa t gebiedsvreemd wate r

-

Kwel verminderingf-verandering

-

Combinatie
Com binatie

I

2

en 2
en 3

D
D

Co mbinatie

I

en 3

Combinatie

I, 2

D

onbekend

en 3

22 · Verd rogingskaart 2000 van

Nederland

'~""'

Aandachtspunten

Ten opzichte van 1998 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 1998 heeft de provincie Groningen een nieuw provinciaal
waterhuishoudingsplan (PWHP) uitgebracht. Dit heeft echter niet geleid tot grootschalige functiewijzigingen.
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 (Ruilverkaveling met een Administratief Karakter)) zijn
verdrogingsmaatregelen in voorbereiding. Daarbuiten wordt niets ondernomen mede omdat dit gebieden zijn met nevenfunctie natuur.
De provincie Groningen kent slechts één klasse voor gedeeltelijk hydrologisch herstelde gebieden
(>so%). In deze gebieden zijn maatregelen ter bestrijding van de verdroging genomen, maar alleen de

waterkwantiteit of de waterkwaliteit heeft het gewenste niveau bereikt. Wanneer de waterkwantiteit en
de waterkwaliteit geen van beiden aan de gestelde eisen voldoen (gewenste situatie) , dan wordt het
gebied als niet hersteld aangemerkt.
In de h ele provincie is de hoofdoorzaak van de verdroging grondwaterstandsverlaging. In de bestaande
natuurgebieden waar gebiedsvreemd water ingelaten wordt zijn beide oorzaken van belang.
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 nevenfunctie minder dan
meer dan
natuur
natuur
50% hersteld 50% hersteld

volledig
hersteld

Areaal (ha)

9912

9441

0

0

64

471

Areaal(%)

100

95,2

0

0

0,6

4,8

Arealen Actiekaart
I

in voorbereiding

in uitvoering

deels uitgevoerd

uitgevoerd

Areaal (ha)

0

9377

64

471

Areaal(%)

0

94,6

0,6

4,8

Groningen
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4.2

Fryslän

Uitgangspunten van de provinciale Verdrogingskaart

In Fryslan wordt bij de verdroogde gebieden onderscheid gem aakt in enerzijds traditionele natuurterreinen en anderzijds begrensde gebieden in het kader van de relatienota en natuurontwikkelingsproj ecten. Beheersgebieden worden niet als verdroogd aangemerkt, aangezien de (gemengde) doelstelling voor deze gebieden niet is gericht op het oploss en 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 overeenkomt met h et areaal
verdroogde natuur in 1985. Met het instrumentarium van de relatienota en later de natuurontwild<elingsprojecten werd met name vanaf r985 gewerkt aan de oppervlakte uitbreiding van de
Friese natuurgebieden. Als een gebied als reservaatsgebied of natuurontwikkelingsproj ect wordt
begrensd, wordt in de praktijk vrijwel altijd een doelstelling gekozen die tot gevolg h eeft dat h et gebied
als verdroogd wordt aangemerkt.
Op de actiekaart worden initiatieven met betrekking tot de verdrogingsbestrijding vanuit een brede
invalshoek bijgehouden. Documentatie met betrekking tot subsidieregelingen (bij voorbeeld ISP,
GeBeVe, A2 , BGM, 5B , landinrichting) vormt een belangrijke ingang bij de inventarisatie, die terug
gaat tot r985 . Door goede contacten met de terrein- en waterbeh eerders is een redelij k volledig beeld
ontstaan van initiatieven m et verdrogingsbestrijding als invalshoek, die buiten bovengenoemde
subsidiekaders om tot stand zijn gekomen .
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Aandachtspunten

Voordat er gewerkt kan worden aan de verdrogingsbestrijding in relatienotagebieden en natuurontwild<elingsprojecten zal moeten worden gewacht tot het moment waaropdeingelegen 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

totaal hoofdfunctie nevenfunctie minder dan
meer dan
50% hersteld 50% hersteld
natuur
natuur

Areooi (ho)

33.968

27.042

0

2.386

Areooi (%)

100

79,6

0

7,0

2.459

volledig
hersteld
6.926

7,2
_..-

20,4

Arealen Actiekaart
I

Fryslan

in voorbereiding

in uitvoering

deels uitgevoerd

uitgevoerd

I

Areooi (ho)

1.351

3143

0

Areooi (%)

4,0

9,3

0

•

16.311

24,8

Verdrogingskaart

2000

48,0
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Drenthe
Uitgangspunten van de provinciale Verdrogingskaart

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, b.v. weidevogelgebied.
Gebieden zijn verdroogd daar waar de huidige grondwaterstand en( of de kwelsituatie niet overeenstemt met de wensen. Om tot een vergelijking tussen de huidige en de gewenste grondwatersituatie te
komen is een methode ontwikkeld voor het vertalen van de grondwatertrappen van de 1:5o.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 middel van de
grondwatertrap en de kwelsituatie. Bij het leggen van de relatie tussen de grondwaterstand en het
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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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.
De terreinen in bezit van Defensie (bijvoorbeeld Balloerveld, Wester-en oasterzand en Witterveld) zijn
als "te verwerven hoofdfunctie natuur" opgenomen.
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

totaal hoofdfunctie nevenfunctie minder dan
meer dan
natuur
natuur
50% hersteld 50% hersteld

Areaal (ha)

31.607

29.982

1.625

14.814

14.297

0

Areaal(%)

100

94,9

5,1

46,9

13,6

0.0

volledig
hersteld

Arealen Actiekaart
I

Drenthe

in voorbereiding

in uitvoering

deels uitgevoerd

uitgevoerd

Areaal (ha)

6.610

2 .820

13.567

635

Areaal(%)

20,9

8,9

42,9

2,0

-

23 .638
74,8
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Overijssel
Uitgangspunten van de provinciale Verdrogingskaart

De provincie Overijssel heeft voor de actualisering van de Verdrogingskaart een methodiek gehanteerd,
die is gebaseerd op het rendement van de verdrogingsbestrijding. De rendementskaarten (voor landbouw en natuur) zijn in het Plan van Aanpak Verdroging "Door schade en schaarste wijs" opgenomen.
Voorheen (1998 en eerder) werd uitgegaan van de (eveneens in het Plan van Aanpak opgenomen)
~ prioriteitenkaart.

In de prioriteitenkaart zijn naast een inschatting van de feitelijke verdrogingssituatie

Pook beleidsmatige aspecten die relevant voor de aanpak van de verdroging zijn, meegenomen.
De rendementskaarten zijn alleen op de feitelijke situatie gebaseerd en zijn daarom een betere
referentie voor de aanpak van de verdroging. Op deze rendementskaart is overigens ook de provinciale
doelstelling voor de aanpak van verdroging in natuurgebieden (voor het jaar

2000

en het jaar

2oro)

gebaseerd.
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 (ren 2) vallen, krijgen een
nevenfunctie natuur.
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Aandachtspunten

De standaardkaart is door de hierboven beschreven methodiek sterk veranderd ten opzichte van 1998.
Voor de verdrogingsbestrijding wordt jaarlijks de stand van zaken opgemaakt. De actiekaart geeft de
situatie aan van begin

2000 .

De herstelkaart is tot stand gekomen in overleg met terreinbeheerders en

DLG. Voor de typekaart 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 het totale geïnventariseerde areaal.
Arealen Standaard- en Herstelkaart

Arealen Actiekaart

Overijssel

in voorbereiding

in uitvoering

Areaal {ha)

10.773

223

Areaal{%)

21,1

0,4

deels uitgevoerd

5,2

uitgevoerd
1.1a6

20.818

14,1

40,8
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2000
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Gelderland
Uitgangspunten van de provinciale Verdrogingskaart

De provincie Gelderland richt zich bij de verdrogingsbestrijding op de zogenaamde 'verdroogde groene
gebieden' en de hierbinnen gelegen doelgebieden, de groene gebieden uit het waterhuishoudingsplan
(WHP). In het WHP worden de groene gebieden aangeduid met de functie s 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 gesuperponeerd 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 kwelafhankelijke 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 (provinciedeld<end) 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 schijnnauwkeurigheid. Het nauwkeurige beeld van de
verdroogde natuur binnen verdroogde groene gebieden en het gebied waarbinnen externe maatregelen
nodig zijn krijgt op proj ectniveau gestalte.
Ten behoeve van de landelijke Verdrogingskaart 1998 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 natuurontwikkelingsgebied,
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 het WHP als lokaal hydrologisch beïnvloedingsgebied met nevenfunctie natuur.
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Aandachtspunten

Momenteel is de provincie Gelderland bezig met de u itwerking van de natuurdoelen. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen droge en natte natuur. De natte natuurdoelen vormen in de toekomst de
nieuwe doelgebieden natte natuur. De gewenste watersituatie van de natte natuur wordt in beeld
gebracht. Dit zal de nieuwe referentiekaart voor de verdrogingsbestrijding opleveren. Nader onderzoek
zal uitwijzen in welke mate de huidige watersituatie droger is dan de gewenste.
Oppe rvlakte n

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 nevenfunctie minder dan
meer dan
natuur
natuur
50% hersteld 50% hersteld

volledig
hersteld

Areaal (ha)

74.018

30.279

43.530

54.952

199

210

Areaal(%)

100

40,9

58,8

74,2

0,3

0,3

Arealen Act iekaart

Gelderland in voorbereiding

in uitvoering

deels uitgevoerd

uitgevoerd

Areaal (ha)

10.781

22 .602

36.480

739

Areaal(%)

14,6

30,5

49,3

1.0

Verdrogingskaart

2000

-

70.602
95,4
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Flevoland
Uitgangspunten van de provinciale Verdrogingskaart

Eind 1997 is het plan van aanpak verdroging vastgesteld. De provinciale Verdrogingskaart die hierin is
opgenomen, is de referentiekaart voor de reductie van het areaal verdroogd gebied in de provincie
Flevoland. Op de provinciale Verdrogingskaart staan alleen gebieden met een hoofd- of nevenfunctie
natuur: natuurreservaten en multifunctionele bossen. Relatienotagebieden die nog niet in handen zijn
van de terreinbeherende organisatie staan niet op de provinciale Verdrogingskaart Dit betekent dat de
in dit rapport weergegeven categorie 'te verwerven hoofdfunctie natuur' in Flevoland niet op de
standaardkaart staat.
In het plan van aanpak verdroging worden twee begrippen gehanteerd:
r. Verdroogd gebied (bruto): het gebied dat de functie 'water met bijzondere ecologische waarden' uit
het Waterhuishoudingsplan 1994-1998 heeft, en waarvan de grond- enjof de 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. In dit rapport
staan de te vernatten deelgebieden.

Een gebied is verdroogd wanneer de huidige grond- en oppervlaktewaterstanden niet gelijk zijn aan de
gewenste grond-en oppervlaktewaterstanden. Ook wanneer water van onvoldoende kwaliteit moet
worden aangevoerd om een te lage grondwaterstand te compenseren, wordt een gebied als verdroogd
aangemerkt. De gewenste grond- en oppervlaktewaterstanden zijn volgens de best beschikbare kennis
afgeleid van de natuurstreefbeelden van gebieden. Op basis van potenties, natuurdoelstellingen,
beheersdoelstellingen en vigerend provinciaal en rijksbeleid, zijn per te vernatten natuurgebied één of
meerdere natuurdoeltypen toegekend volgend de !KC-systematiek. Bufferzones worden in beginsel
binnen natuurgebieden gerealiseerd. Vernatting mag niet leiden tot schade buiten het natuurgebied.

Aandachtspunten

Verdroging in Flevoland wordt deels veroorzaakt door een intensieve af- en ontwatering. Ook in
natuurgebieden werd de afwatering en ontwatering na inpoldering veelal afgestemd op de landbouw en
de bosbouw. Door kwel- en regenwater meer vast te houden in de natuurgebieden kan in Flevoland
veel bereikt worden. Daarnaast veroorzaakt maaiveldsdaling verdroging in Flevoland. Door voortgaande
maaiveldsdaling in diep ontwaterde gebieden zijn de natte natuurgebieden hoog in het landschap
komen te liggen en zij n scheuren in de ondergrond ontstaan. Het gevolg is dat water uit de natuurgebieden afstroomt, en de gewenste (grond)waterstanden niet meer bereikt kunnen worden.
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In het plan van aanpak verdroging heeft de provincie Flevoland zich ten doel gesteld om in 2000 het
areaal verdroogd gebied te reduceren met 25% ten opzichte van het areaal dat is weergegeven op de
Verdrogingskaart uit het plan van aanpak verdroging. In het ontwerp provinciaal omgevingsplan stelt
de provincie zich vervolgens ten doel om in 2004 het areaal verdroogd natuurgebied te reduceren met
50%. Voorwaarde hierbij is dat tot 20 04 het Rijk eenzelfde hoeveelheid financiële middelen beschikbaar stelt als in de periode 1994-1998 en het subsidiepercentage van 50% minimaal gehandhaafd blijft.
Het Rijk streeft naar een reductie van verdroogd areaal van 40% in 2oro. Het Flevolandse beleid is
ambitieuzer, omdat in veel gebieden met relatief eenvoudige maatregelen en daardoor m et relatief
geringe financiële inspanning de verdroging kan worden bestreden.
In Flevoland kan nog niet aangegeven worden of één van de verdroogde gebieden volledig hydrologisch
hersteld is. De meetreeksen zijn hiervoor nog onvoldoende lang. In Flevoland is er dan ook voor gekozen het beleid te toetsen aan het areaal te vernatten gebied waar maatregelen volledig uitgevoerd
zij n. Dit areaal is de afgelopen twee jaar iets afgenomen. Dit komt omdat in twee gebieden de getroffen
maatregelen niet voldoende blijken te zijn, en gekeken moet worden naar aanvullende maatregelen.
Toch kan gesteld worden dat we in Flevoland op de goede weg zijn. De Flevolandse doelstelling in
2000 in 25% van de te vernatten gebieden maatregelen volledig uitgevoerd te hebben is bereikt. Daarnaast is af te lezen dat we op de goede weg zijn aan het aantal gebieden waar maatregelen in uitvoering
of deels uitgevoerd zijn. Wat niet op de actiekaart is terug te vinden, is dat twee van de gebieden die 'in
voorbereiding' zijn, in de besteksfase verkeren. Het zal voor deze gebieden niet lang duren voordat
maatregelen getroffen zullen worden. Ook kan gesteld worden dat zowel de provincie Flevoland, het
waterschap als de terreinbeheerders de afgelopen twee jaar samen met de andere betrokken organisaties, een positieve en actieve rol hebben vervuld op het gebied van de verdrogingsbestrijding.
Oppervlakten

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

Flevoland

totaal hoofdfunctie nevenfunctie minder dan
meer dan
natuur
natuur
50% hersteld 50% hersteld

volledig
hersteld

Areaal (ha)

5.120

2.941

2.179

526

938

0

Areaal(%)

100

57,4

42,6

10,3

18,3

0

Arealen Act iekaa rt

Flevoland

in voorbereiding

Areaal (ha)

2.671

112

789

1412

Areaal(%)

52,2

2,2

15,4

27,6

in uitvoering ' deels uitgevoerd

uitgevoerd

Verdrogingskaart

2000

-

4984
97,3
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4.7

Noord-Holland
Uitgangspunten van de provinciale Verdrogingskaart

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 vanwege 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 gewenste situatie wordt sinds 1998 uitgedrukt in gebiedsspecifieke criteria. Met deze criteria kan
de verdrogingstoestand van natuurgebieden per regio beoordeeld worden. In bepaalde gevallen zijn de
regionale criteria niet verfijnd genoeg om de gewenste situatie weer te geven en moeten extra eisen
worden gesteld. Voor de Verdrogingskaart

2000

is, tezamen met water- en terreinbeheerders, per

gebied geïnventariseerd of de regionale criteria voldoende zijn, of dat er aanvullende eisen gesteld
moeten worden. Hierbij moet gedacht worden aan eisen m.b.t. bijzondere watertypen zoals brak- en
gradiëntrijk water, of een minimale fluctuatie in de grondwaterstand. De eisen zijn gebaseerd op de
natuurdoeltypen die door de provincie, samen met de terreinbeheerders, zijn opgesteld. Waar mogelijk
zijn deze eisen al geformuleerd en gebruikt om de huidige verdrogingstoestand te bepalen. In de
komende tijd zullen voor alle gebieden waar dat nodig is aanvullende eisen geformuleerd worden.
Samen met de gebiedsspecifieke criteria zullen deze de basis worden voor de vaststelling van het
gewenste grond- en oppervlaktewaterregime.
De volgende gebiedspecifieke (regionale) criteria zijn gehanteerd voor gebieden met een hoofdfunctie
natuur, om als niet verdroogd te worden aangemerkt:
Duinen

30%

Binnenduinrand

geen inlaat van gebiedsvreemd water

van de duinvalleien vochtig tot nat

Veenweidegebieden

drooglegging minder dan

Gooi en Vechtstreek

herstel van mesotrofe milieus

Texel en Wieringen

voldoende waterconservering aan de voet van de stuwwallen

30

cm

kwel tot in de wortelzone in brald<e natuurgebieden
In gebieden met nevenfunctie natuur wordt gestreefd naar inpassing van natte natuur. Door oevers
natuurvriendelijk in te richten en ruim te dimensioneren kan een aaneengesloten 'natte ecologische
infrastructuur' 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. Voor de veenweidegebieden geldt een aangepaste
droogleggingsnorm.
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Inventarisatie verdroogde natuurgebieden 2000: Herstelkaart
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Aandachtspun ten

De kaart vindt zijn basis in de functiekaart van h et tweede Waterhuishoudingsplan Noord-Holland uit
1998. Deze kaart is sindsdien niet herzien, waardoor enkele gebieden die inmiddels een natuurfunctie
h ebben (bijvoorbeeld door aankoop na een begrenzing) nog niet als zodanig op de functiekaart en
daarmee de Verdrogingskaart staan vermeld.
Enkele gebieden in Noord-Holland worden als volledig hersteld op de herstelkaart vermeld en tegelijkertijd als deels uitgevoerd op de actiekaart. Voor deze gebieden, waaronder bijvoorbeeld het
Zwanenwater, geldt dat de maatregelen die genomen zijn al wel hebben gezorgd voor het bereiken van
de gewenste hydrologische situatie, maar dat er sprake is van tijdelijke maatregelen (zoals een kwelsch erm) vooruitlopend op een definitief maatregelenpakket (zoals inrichting van een hydrologische
bufferzone) .
Oppervlaktes

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

volledig
hersteld

NoordHolland

meer dan
totaal hoofdfunctie nevenfunctie minder dan
50% hersteld 50% hersteld
natuur
natuur

Areaal (ha)

87.544

37.363

47.731

15.206

9.921

2.450

Areaal(%)

100

42,7

54,5

17,4

11,3

4.2

Arealen Actie kaart

in voorbereiding

in uitvoering

deels uitgevoerd

uitgevoerd

Areaal (ha)

11.827

11.921

14.545

2744

Areaal(%)

13,5

13,6

16,6

3, 1

NoordHolland

Verdrogingskaart

2000

-

41.037
46,9
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4.8

Zuid-Holland

Uitgangspunten va n de provinciale Verdrogingskaa rt

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 met nevenfunctie natuur zijn:
beheers gebieden,
ANL gebieden (agrarische gebieden met natuur en landschapswaarden) ,
ecologische aandachtsgebieden,
ontwild<elingszones voor recreatie, natuur- en landschaps- enjofbosbouw.
De gebieden met hoofdfunctie natuur en de beheersgebieden worden als verdroogd aangemerkt
wanneer de gewenste grond- en oppervlaktewatersituatie niet overeenkomt m et de huidige. De GGOR
wordt bepaald aan de hand van h et 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, r995). Dit is echter nog
niet provinciedekkend gedaan. Dit houdt in dat in bijna alle gevallen voor gehele gebieden een GGOR
wordt vastgesteld en dat daarmee de begrenzing overeenkomt m et de netto verdroogde gebieden.
De natuurwaarden in de gebieden m et 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 oppervlaktewaters tand een
compromis in. Het compensatiebeginsel is hierbij van toepassing.
Een gebied met hoofdfunctie natuur is niet meer verdroogd wanneer waterhuishoudkundig aan alle
randvoorwaarden wordt voldaan voor de ontwikkeling van h et 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 bestuurli jke traj ecten zoals bij aankoop
van gronden de oorzaken dat de aanpak van verdroging moeizaam kan zijn.
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Inventarisatie verdroogde natuurgebieden 2000: Herstelkaart
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Aandachtspunten

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 aquatische natuvrwaarden in de watergangen
'
en oeverz6nes. 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 ecologische 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 Standaard- en Herstelkaart

ZuidHolland

totaal hoofdfunctie nevenfunctie minder dan
meer dan
natuur
natuur
50% hersteld 50% hersteld

volledig
hersteld

Areaal {ha)

49.006

18.,780

28.279

3.380

364

1947

Areaal{%)

100

38,3

57,7

6,9

0,7

4,0

Arealen Actiekaart

ZuidHolland

in voorbereiding

in uitvoering

Areaal {ha)

12.638

235

Areaal{%)

25,8

0,5

deels uitgevoerd

uitgevoerd
2.847

6,5

5,8

Verdrogingskaart

2000

-

18.912
38,6
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4.9

Utrecht
Uitgangspunten van de provinciale Verdrogingskaart

Met het vaststellen van het plan van aanpak verdrogingsbestrijding op 21 mei 1999 is tevens een
nieuwe Verdrogingskaart vastgesteld. Deze kaart is enigszins anders van opzet dan de verdrogingskaart
zoals Gedeputeerde Staten die in 1997 hebben vastgesteld en die gebruikt is in de landelijke Verdrogingskaart 1998. Op de nieuwe verdrogingskaart is het verdroogde areaal in vijfklassen van aandacht
opgedeeld, terwijl de kaart van 1997 drie ldassen onderscheidde. Ook is er een aantal gebieden van de
ene naar de andere klasse verschoven zodat de ldassen nu eenduidige soorten gebieden bevatten.
Bij de vertaling naar de landelijke Verdrogingskaart is de indeling in mate van aandacht die de gebieden dienen te krijgen, niet overgenomen.
De klassen hoofd- en nevenfunctie natuur zijn als volgt ingedeeld:
hoofdfunctie natuur

bestaande bos- en natuurterreinen van natuurbeschermingsorganisaties
natuurbeschermingswetterreinen
nevenfunctie natuur

aankoopwaardige bos- en natuurterreinen
begrensde reservaats- en natuurontwikkelingsgebieden
begrensde beheersgebieden op Natuurschoonwet-landgoederen
rest begrensde beheersgebieden
rest functie 'landbouw met waternatuur' (functie volgens Waterhuishoudingsplan)
verweving natuur en waterrecreatie (functie volgens Waterhuishoudingsplan)
overige gebieden binnen de ecologische hoofdstructuur
rest verdroogde gebieden buiten de ecologische hoofdstructuur.
Aandachtspunten

In Utrecht wordt onderscheid gemaakt tussen aquatische natuurwaarden en terrestrische natuurwaarden. In de gebieden met hoofdfunctie natuur gaat het om terrestrische én aquatische natuurwaarden.
In gebieden met nevenfunctie natuur komen vrijwel alleen aquatische natuurwaarden voor.
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 hebben en waarvan het door de
acties beïnvloedde gebied niet exact kan worden aangegeven.
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Inventarisatie verdroogde natuurgebieden 2000: Herstelkaart
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Oppervlakten

In Utrecht is afgesproken dat voor het bepalen van het oppervlak verdroogde areaal bij de gebieden
met aquatische natuurwaarden alleen het wateroppervlak wordt meegerekend en bij de gebieden met
terrestrische natuurwaarden het water- én grondoppervlak Dit onderscheid wordt bij de landelijke
systematiek niet gehanteerd, waardoor het totaal areaal verdroogd gebied hierdoor veel hoger uitkomt
dan berekend volgens de Utrechtse systematiek. Dit heeft invloed op de behaalde resultaten.
In de onderstaande tabellen zijn naast de arealen berekend volgens de landelijke systematiek ook de
arealen berekend volgens de Utrechtse systematiek weergegeven.
Arealen Standaard- en Herstelkaart

volledig
hersteld

Utrechtse systemot1ek

meer dan
totaal hoofdfunctie nevenfunctie minder dan
50% hersteld 50% hersteld
natuur
nOtUUr

Areaal (ha)

18.321

9.149

9.173

2.397

915

442

Areaal(%)

100

50,0

50,0

13,1

5,0

2,3

Utrecht

Arealen Actiekaart

in voorbereiding

in uitvoering

deels uitgevoerd

uitgevoerd

Areaal (ha)

5 .154

1.794

0

3.167

Areaal(%)

28, 1

9,8

0

17,3

Utrecht
Utrechtse systemattek

-

10.115
55,2

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

volledig
hersteld

Utrecht

meer dan
totaal hoofdfunctie nevenfunctie minder dan
50% hersteld 50% hersteld
natuur
natuur

Areaal (ha)

48.462

8.728

39.264

5.205

1.343

434

Areaal(%)

100

18,0

81,1

10,7

2,8

0,9

Arealen Actiekaart
I

in voorbereiding

in uitvoering

deels uitgevoerd

uitgevoerd

Areaal (ha)

9.848

2.047

107

5.857

Areaal(%)

20,3

4,2

0,2

12,1

Utrecht

Verdrogingskaa rt

2000

-

17.860
36,9
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4.10 Zeeland
Uitgangspunten van de provinciale Verdrogingskaart

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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Aandacht spunte n

Naast de verdroging in natuurgebieden is er in de landbouwgebieden vaak sprake van een tekort aan
zoet water gedurende het groeiseizoen, zonder dat er evenwel sprake is van structurele verdroging van
die gebieden. Als belangrijkste oorzaken van het watertekort kunnen worden gezien de sterke fluctuaties van de grondwaterstanden (met name binnen de zandige percelen) , het overgaan op intensieve
teelten en de (steeds) strenger wordende eisen met betrekking tot de akkerbouwproductie.
Verdrogingsbestrijding voor natuur kan tevens een versterking zijn 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.
Oppervla kten

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

meer dan
totaal hoofdfunctie nevenfunctie minder dan
50% hersteld 50% hersteld
natuur
natuur

Areaal (ha)

13.879

1.202

1:815

Areaal(%)

100

8,7

13, 1

volledig
hersteld
689

9,4

5,0

Arealen Actiekaart
I

in voorbereiding

in uitvoering

deels uitgevoerd

uitgevoerd

Areaal (ha)

1.387

391

2.745

689

Areaal(%)

10,0

2,8

19,8

5,0

Zeeland

-

5.211
37,5
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4.11

Noord-Brabant

Uitgan gspunten van de prov inciale Verdrog in gskaart

In 1991 is de inventarisatie van de verdroogde gebieden gestart met een open aanmeldingsprocedure, waarbij
particuliere terreineigenaren en terrein beherende instanties zijn betrold<en. 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.
Waar in een aantal gevallen ondu idelij kheden bestonden over h et areaal verdrogingsgevoelige natuur is het
gehele natuurgebied als verdroogd opgenomen. Door deze benadering is niet het exacte areaal verdroogde
natuur bekend.
In Noord- Brabant is in 1999 de Provinciale Commissie Integraal Waterbeheer (PC IW) ingesteld. Diverse
bestuurlij ke gremia, waaronder h et Bestuurlijk Platform Verdrogingsbestrijding, hebben hun inzet h ierin
gebundeld om afstemming te verkrij gen van en actief sturing te geven aan de inspanningen die door de
partijen in het waterbeheer worden verricht. In de PC IW hebben vertegenwoordigers zitting van natuur- en
milieu organisaties, waterbeheerders, waterleidingmaatschappijen, landbouw, industrie, gemeenten, Rijk en
provincie.
Een keer in de twee jaar vindt een evaluatie plaats van de stand van zaken en de voortgang van de verdrogingsbestrijdingsprojecten. Eind 1999 -begin 2000 is via de PCIW de laatste evaluatie uitgevoerd. Ten opzichte van de Verdrogingskaart 1998 zijn er geen wijziging in het aantal in beschouwing genomen gebieden
opgetreden.
De provincie Noord-Brabant kent de Groene Hoofdstructuur (G H S, 13o.ooo ha). De GHS bestaat u it natuurgebieden, m ultifunctioneel bos en agrarisch gebied. In deze gebieden wordt gestreefd naar behoud, herstel en
ontwikkeling van gezonde en goed functionerende ecosystemen. Een onderdeel van de GHS is de natte GHS.
De natte GH S bestaat uit oppervlaktewater met aquatische natuurwaarden en gebieden die afhankelijk zijn
van hoge grondwaterstanden of kwel. In de provincie Noord-Brabant maken de natuurgebieden waar verdroging gericht bestreden wordt onderdeel uit van de natte GHS.
Binnen de contouren van de GHS ligt de ecologische h oofdstructuur (EHS , 100.000 ha) waarvan inmiddels
70% de functie natuur heeft. De overige 30% heeft momenteel nog een agrarische functie maar wordt gezien
als te verwerven functie natuur.
In de landelijke Verdrogingskaart 1996 zijn, om aan te sluiten bij de landelijke systematiek de begrenzingen
van de GH S gedefinieerd als nevenfunctie natuur. De gebieden binnen de GHS waar verdroging bestreden
wordt zij n als hoofdfunctie natuur gedefinieerd. Deze gebieden liggen nagenoeg geheel in de natte GHS.
Consequentie van de methode, zoals gehanteerd in 1996, is dat alleen aan gebieden binnen de natte GH S de
hoofdfunctie natuur toegekend werd. Natuurgebieden buiten de natte GHS en natuurgebieden binnen de
natte GHS waar geen verdroging bestreden wordt, kregen t.g.v. deze methode ten onrechte de nevenfunctie
natuur. Om voornoemde onnauwkeurigheid op te heffen is besloten de systematiek te optimaliseren. Er
wordt onderscheid gemaakt tussen n atte en droge GHS en natuurgebieden die in de natte en droge GHS
gelegen zijn. H ierdoor ontstaat de in de tabel weergegeven indeling.
Opgebouwd uit:

Status

Natte GHS

Eigendom notuurbeherende instontie

Hoofdfunctie notuur

(80 .000 ho)

Te verwerven reservootsgebieden en notuurgebieden

Nevenfunctie natuur, hoofdfunctie notuur na verwerving

Overig

Nevenfunctie notuur

Droge GHS

Eigendom notuurbeherende instontie

Hoofdfunctie notuur

(50 .000 ha)

Te verwerven reservaotsgebieden en natuurgebieden

Nevenfunctie natuur, hoofdfunctie notuur na verwerving

Overig

Nevenfunctie natuur
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Inventarisatie verdroogde natuurgebieden 2000: Standaardkaart
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Inventarisatie verdroogde natuurgebieden 2000: Herstelkaart
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Inventarisatie verdroogde natuurgebieden 2000: Typekaart
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Aandachtspunten

Belangrijk is te weten dat natuurgebieden waar verdroging bestreden wordt niet noodzakelijk de enige
(natuur)gebieden binnen de natte GHS zijn die verdroogd zijn. Voor een deel van de natte GHS is
namelijk geen verdrogingsonderzoek uitgevoerd, omdat dat in de afgelopen periode niet opportuun is
geweest, denk bijvoorbeeld aan huidige landbouwgebieden binnen de EHS.
Binnen de systematiek van Noord-Brabant wordt alleen voor de gebieden met de hoofdfunctie natuur
bijgehouden in hoeverre antiverdrogingsmaatregelen worden genomen. Maatregelen die niet
gerelateerd zijn aan deze gebieden, zoals waterconservering in GHS of landbouwgebieden worden niet
geïnventariseerd. Binnen de provincie Noord-Brabant wordt het halen van de verdrogingsdoelstelling
bepaald aan de hand van de gebieden met de hoofdfunctie natuur.
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.
Bij de vertaling van de provinciale gegevens naar de landelijke systematiek treden in beperkte mate
verschillen op in de aanduiding van arealen. Voor de exacte gegevens van de Brabantse situatie wordt
dan ook verwezen naar de provinciale rapportage.
Ten tijde van het opstellen van de rapportage werd in Brabant de vaststelling van Natuurdoeltypen
afgerond. De uitwerking van gewenste grond- en oppervlaktewaterregime via het project Waterdoelen
wordt onder invloed van de reconstructie versneld uitgevoerd. In de loop van zoor zullen beide
beschikbaar zijn waardoor een verbeterde structuur voor aanduiding van de arealen verdroogde natuur
kan worden gehanteerd.
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

volledig
hersteld

NoordBrabant

meer dan
totaal hoofdfunctie nevenfunctie minder dan
50% hersteld 50% hersteld
natuur
natuur

Areaal (ha)

95 .620

34.741

60.594

19.145

3.884

286

Areaal(%)

100

36,3

63,4

20,0

4,1

0,3

Arealen Actiekaart

in voorbereiding

in uitvoering

deels uitgevoerd

uitgevoerd

Areaal (ha)

13.810

4.297

10.667

8.314

Areaal(%)

14,4

4,5

11,2

8,7

NoordBrabant

Ve rd rogings kaart

2000

-

37.125
38.8
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4.12 Limburg
Uitgangspunten van de provinciale Verdrogingskaart

Als basis voor de Verdrogingskaart is de Ecohydrologische Atlas Limburg 1989-1996 gebruikt.
In 1989 heeft de provincie Limburg een verdrogingsatlas gepubliceerd. Deze is samengesteld op basis
van een gedetailleerde vegetatiekartering waaruit de hydrologisch gevoelige gebieden zijn geselecteerd
in combinatie met een kaart van de verdrogingstoestand gebaseerd op ecohydrologisch veldwerk.
In 1996 is een groot deel van de verdroogde gebieden uit 1989 opnieuw bezocht en is de wederom de
verdrogingstoestand vastgelegd waaruit de ecohydrologische atlas is 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 projectgebied zijn gegevens beschikbaar over het gebied en over de voortgang en
inhoud van de antiverdrogingsmaatregelen die er plaatsvinden.
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 2000
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Inventarisatie verdroogde natuurgebieden 2000
Herstelkaart
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Aandachtspunten

Door de gedetailleerde karteringen van de bestaande hydrologisch gevoelige vegetaties is de verdroogde
natuur in de provincie Limburg exact bekend. Het areaal aan verdroogde natuur op de Verdrogingskaart lijkt geringer dan in de overige provincies omdat alleen de specifieke verdroogde onderdelen van
het natuurgebied zijn aangegeven.
In het kader van het herstelbeleid stimuleert de provincie Limburg met name de antiverdrogingsprojecten in de 28 zogenaamde prioritaire gebieden. De 28 natuurgebieden zijn als prioritaire gebieden
aangewezen vanwege het feit dat ze circa 40% van de verdroogde natuur in Limburg omvatten. Indien
deze 28 gebieden zijn hersteld, dan is voldaan aan de 40% herstel norm die in 2oro behaald moet
zijn. In de prioritaire gebieden is de uitvoering van antiverdrogingsprojecten in 6 gebieden bijna geheel afgerond, terwijl van ro projecten de uitvoering gevorderd is en nog in ro projecten de uitvoering
gestart is. In

2

prioritaire natuurgebieden zijn nog geen uitvoeringsmaatregelen genomen. Daarnaast

worden nog in andere kansrijke gebieden antiverdrogingsprojecten uitgevoerd die geïnitieerd worden
door de Waterschappen en de natuurbeherende instanties.
De uitgevoerde antiverdrogingsmaatregelen betreffen vooral interne maatregelen in de natuurgebieden. In 85% van de natuurgebieden zijn inmiddels maatregelen in voorbereiding of uitgevoerd.
In de volgende fase zal de effectuering van de externe maatregelen in de directe omgeving worden
vormgegeven zodat een volledig herstel van de natte vegetatie in een natuurgebied ook daadwerkelijk
mogelijk wordt.
De provincie Limburg brengt in 2000 haar ontwerp-POL (Provinciaal Omgevingsplan Limburg) uit
voor de periode 2oor-2oos . Hierin zullen buffergebieden zijn aangegeven rondom de 28 prioritaire
natuurgebieden die een betere controle op de uitvoering van externe maatregelen mogelijk maken. Zo
zullen de onttrekkingen voor de beregening in de landbouw in een buffergebied geen negatieve invloed
mogen uitoefenen op het nabijgelegen natuurgebied. Als dat wel het geval is dienen compenserende
maatregelen te worden getroffen. In de vergunning voor grondwaterwinning binnen een bufferzone is
een BedrijfsWaterPlan (BWP) vereist waarin de toepassing van het concept Beregening op Maat (BOM)
is opgenomen. Een BWP is voorts gericht op het bewerkstelligen van een maximale waterconservering
en een zo efficiënt mogelijk gebruik van (grond)water binnen een agrarisch bedrijf.
In het kader van het standstill beleid waarin geen verdere achteruitgang van de bestaande natuur in
Limburg wordt toegestaan, is een flinke reductie bereikt van de hoeveelheid onttrokken grondwater ten
behoeve van industrie en drinkwater. Sinds 1989 is de hoeveelheid grondwater voor industrieel gebruik met circa 6o% afgenomen terwijl in dezelfde periode de hoeveelheid grondwater gebruikt voor
drinkwater met ruim ro% is gereduceerd.
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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

meer dan
totaal hoofdfunctie nevenfunctie minder dan
50% hersteld 50% hersteld
natuur
natuur

volledig
hersteld

Areaal (ha)

6865

4.817

2.048

1.072

1.271

0

Areaal(%)

100

70.2

29.8

15,6

18,5

0.0

Arealen Actiekaart
I

Limburg

in voorbereiding

in uitvoering

deels uitgevoerd

uitgevoerd

Areaal (ha)

1502

368

1697

189

Areaal(%)

21,9

5,4

24,7

2,8
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Stand van zaken van de verdrogingsbestrijding

Wanneer de arealen verdroogde natuur van de inventarisaties in 1994, 1996, 1998 en 2000 met elkaar
vergeleken worden (zie onderstaande tabel) blijken er verschillen te bestaan.

-

hoofdfunctie notuur (ho)

nevenfunctienotuur (ho)

totaal (ho)

1994

302.003

254.702

556.705

1996

298.745

325.034

623.779

1998

271.893

322.631

594.524

2000

256.929

234.934

491.863

Het in 2000 geïnventariseerde areaal is so6.934 ha groot. Daarvan is 15.071 ha geheel hydrologisch
hersteld. Tussen 1998 en 2000 is er circa 12o.ooo ha verdroogd areaal niet langer als verdroogd
aangemerkt, waarvan 4.ooo ha ten gevolge van hydrologisch herstel. Er is echter ook circa 2o .ooo
nieuw verdroogd areaal bijgekomen. Bovendien blijkt er circa 46 .ooo ha van functie te zijn gewisseld.
Bovengenoemde veranderingen in het areaal verdroogd gebied zijn met name het gevolg van het
tussentijds veranderen van inventarisatie methode. Ook functiewijzigingen in het kader van bijvoorbeeld het opstellen van nieuwe WHP en het niet langer nastreven van verdrogingsdoelstellingen in
gebieden met een nevenfunctie natuur zijn oorzaken van de afname van het areaal verdroogd gebied.
In figuur

2

is de voortgang van de verdrogingsbestrijding weergegeven middels de arealen van de

actiekaart en herstelkaart van 2000.
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2.

De arealen van de actie- en herstelkaart

Uit de actiekaart blijkt dat in 27o.ooo ha ofwel in 53% van het totale areaal verdrogingsbestrijdingsprojecten zijn of worden ondernomen. Een vergelijking van de arealen van de actiekaarten van 1998 en
2000 is alleen mogelijk wanneer eerst gecorrigeerd wordt voor de 12o.ooo ha die tussen 1998 en
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2ooo niet langer als verdroogd is aangemerkt. Na deze correctie is gekeken hoe de voortgang van de
verdrogingsbestrijding is geweest door de fase van uitvoering van projecten van 1998 en 2000 met
elkaar te vergelijken waarbij de laagste fase 'nog niets ondernomen' is en de hoogste fase 'uitgevoerd'.
Het resultaat hiervan staat in onderstaande tabeL

categorie actiekaart
Nog niets ondernomen
In voorbereiding
In uitvoering
Deels uitgevoerd
Uitgevoerd.

-

Positieve fase
verandering

~

!

fase verandering 1998-2000
positief
onveranderd
negatief

areaal {ha)
103.100
380.500
23.300

De verschuiving van fase waarin de verschillende projecten zich bevinden is aanzienlijk Het areaal
projecten dat vanuit de voorbereidende fase in een uitvoerende fase is gekomen is 69 .000 ha meer
dan in 1998. Bovendien zijn er in 34.000 ha projecten in voorbereiding genomen. De negatieve faseverandering is voor een deel te verklaren met het feit dat uitgevoerde projecten niet het gewenste
resultaat h ebben opgeleverd en er een nieuw project is opgestart om de verdroging verder te bestrijden.
Dit geldt ook voor deels uitgevoerde projecten.
Het areaal met een hoofdfunctie natuur waar nog niets wordt ondernomen is sinds 1998 maar met
2-400 ha afgenomen. Het lijkt of de inspanningen van de afgelopen twee jaren voornamelijk zijn
gericht op gebieden met een nevenfunctie natuur. Dit komt ook tot uitdrukking in de opvallende
toename van gedeeltelijk herstelde gebieden met een nevenfunctie natuur. Dit areaal is van 2r.ooo ha
in 1998 gestegen tot 57.500 ha in 2000. In 1998 bestond het areaal dat gedeeltelijk hersteld was nog
voor 86% uit hoofdfunctie natuur. De verhouding tussen gedeeltelijk herstel in gebieden met een
hoofdfunctie en gebieden met een nevenfunctie blijkt in 2000 circa 62% tegen 38% te zijn.
De herstelkaart laat zien in welke mate de verdrogingsbestrijding heeft geleid tot hydrologisch hersteL
15.071 ha is niet langer verdroogd dankzij genomen herstelmaatregelen. De toename van 16.ooo ha
uitgevoerde proj ecten heeft dus geleid tot een toename van 4-ooo h a volledig hydrologisch herstelde
natuur. Opvallend is de 44.ooo ha toename van areaal waarin gedeeltelijk herstel is opgetreden. Dit is
het gevolg van de toename van 69.000 ha projecten. In de herstelkaart 2000 is de klasse gedeeltelijk
hydrologisch hersteld opgesplitst in minder en meer dan 50% hydrologisch hersteL Tezamen is dit
30% van het areaaL De categorie meer dan 50% herstel is duidelijk veelldeiner dan de categorie
minder dan 50% hersteL Bij gebrek aan objectieve meetresultaten berust de inschatting op expert
judgement en zijn veel gebieden waar projecten zijn uitgevoerd ingedeeld in een van de categorieën
'gedeeltelijk hydrologisch hersteld'.
Men mag 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.
Figuur 3 laat de inspanningen van de verschillende provincies zien. Uit de figuur blijkt duidelijk dat er
grote verschillen bestaan tussen de provincies onderling. Het onderling vergelijken van de provincies
kan niet met de hier gepresenteerde gegevens. De redenen hiervoor zijn de verschillende wijzen van
aanpak van de verdrogingsbestrijding en provinciale omstandigheden. Zo kent Utrecht gebieden met
een nevenfunctie natuur waar alleen de aquatische natuurwaarden van belang zijn en is het in
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Figuur y De arealen van de actiekaart per provincie.
Flevoland veelal gemakkelijker maatregelen te treffen dankzij de historisch strakke scheiding tussen
landbouw en natuur.
Een zelfde vergelijking als hierboven is gedaan voor de ondernomen acties, kan ook gedaan worden
voor hydrologisch herstel (zie onderstaande figuur).
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Figuur 4: De arealen van de herstelkaart per provincie.
Opvallend zijn de grote verschillen. Blijkbaar is de voortgang van de verdrogingsbestrijding in de ene
provincie veel verder dan in de andere. Maar ook hier geldt dat het onderling vergelijken van de
provincies niet mogelijk is met hier gepresenteerde gegevens. De redenen hiervoor kunnen zeer divers
zi jn, bijvoorbeeld:
H et gemak en snelheid waarmee gebieden verworven kunnen worden.
De complexiteit van de te nemen maatregelen.
H et draagvlak voor de te nemen maatregelen.
De inventarisatiemethode.
De tabellen met alle arealen (in ha en procentueel) van de afzonderlijke provincies en gesommeerd
voor Nederland, zijn opgenomen in bijlage 3-
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Op weg naar meetbare doelen.

In 1998 is reeds geconstateerd dat de Verdrogingskaart in haar huidige vorm wel gebruikt kan worden
voor een inspanningsmonitoring maar geen antwoord geeft op de vraag: "hoe is de toestand van de
verdrogingsgevoelige natuur in Nederland

~"

Bovendien blijkt de ligging en h et areaal verdroogd

natuurgebied de afgelopen jaren behoorlijk veranderd te zijn. Met name h et wij zigen van Waterhuishoudkundige plannen en veranderde inventarisatiemethoden zijn hiervan de oorzaken.
Bij de evaluatie van de reductiedoelstelling is het uitgangspunt de referentiesituatie 1985 (later
aangepast naar de Verdrogingskaart 1994). De huidige kaart en h et referentiebeeld (Verdrogingskaart
1994) zijn echter niet goed met elkaar te vergelij ken vanwege bovengenoemde redenen. Een oplossing
voor dit probleem van de schuivende referentie zou kunnen zijn het opnieuw vaststellen van de
referentie maar dan met behulp van de huidige inzichten. Deze oplossing is aan de orde gesteld in een
workshop rond de Verdrogingskaart 1998. Afgezien van de hoeveelheid werk werd deze oplossing ook
vanuit beleidsmatige invalshoek niet als de juiste gezien. Men gaf de voorkeur aan een toekomstgerichte referentie. Dit streefbeeld of gewenste situatie wordt vastgelegd in de GGO R. Bij de vaststelling
van de GGOR wordt middels natuurdoeltypen het daarbij behorende (optimale) Grond- en Oppervlaktewater regiem (OGOR) vastgesteld. Na de bestuurlijke afweging met andere belangen leidt dit
uiteindelijk tot het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regiem (GGOR)
Hierbij dient overigens niet uit het oog te worden verloren dat een belangrijk deel van de gewenste toe komstige situatie, althans waar het gaat om de abiotische standplaatscondities, kan worden ontleend aan
een historische referentiesituatie. Zo'n historische referentie kan dan dienen als richtsnoer c.q. inspiratiebron voor de toekomstige, gewenste situatie, die sowieso vastgesteld moet worden door middel van natuurdoeltypen en het daarbij behorende (optimale) Grond - en Oppervlaktewater regiem (OGOR). Na de bestuurlijke afweging met andere belangen leidt dit uiteindelijk tot het Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regiem (GGOR) en mogelijk ook tot bijstelling van de natuurdoeltypen of doelrealisatie.

Het vaststellen van de gewenste situatie levert echter nog geen antwoord op de vraag hoe de toestand is
van de verdrogingsgevoelige natuur in Nederland en hoe h et staat met de voortgang van de verdrogingsbestrijding. Om een antwoord op deze vraag te geven moet ook het actuele grond- en oppervlaktewaterregiem (AGOR) bekend zijn en daarmee het nog te overbruggen verschil m et de gewenste
situatie. De vraag of de GGOR wordtfis gerealiseerd kan alleen worden beantwoord door middel van
monitoring van de juiste parameters. Daar het om dezelfde parameters gaat, waar zowel de GGOR als
de verdroging mee worden beschreven, sluit de noodzaak tot verzameling van objectieve gegevens over
de (abiotische) toestand van de verdroogde en verdrogingsgevoelige natuur in Nederland naadloos aan
bij de GGOR. Deze wij ze van monitoring biedt bovendien het perspectief t.z.t. de verdrogingsdoelstelling nader te operationaliseren en vooral ook te objectiveren in termen van arealen (verdroogde
natuur) waar de GGOR geheel of gedeeltelijk is bereikt. Met deze gedachte als uitgan gspunt heeft de
werkgroep een workshop georganiseerd met h et thema "Op weg naar meetbare doelen". De workshop
is bezocht door vertegenwoordigers van het Rijk, provincies, terreinbeheerders en waterschappen. De
resultaten van de workshop zijn hieronder weergegeven.
Uit de workshop is duidelijk de noodzaak van monitoring naar voren gekomen. Monitoring kan bij dragen aan de objectivering van de Verdrogingskaart en de afstand tussen de AG OR enGGOR (in
bijvoorbeeld 5 klassen) kan hierbij een goede maat zijn. Monitoring heeft dus zin als er een duidelijke
doelstelling is.
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Gekoppeld hieraan moet de monitoring goed ingebed worden in een organisatie met duidelijke vastgelegde taken en verantwoordelijkheden. Gezien de veelheid aan actoren en belanghebbenden (Rijk,
provincies, waterschappen en terreinbeheerders) dienen onderling heldere afspraken te worden gemaakt, o.a. ten aanzien van de financiering van de monitoringsactiviteiten. Naast de monitoring zelf is
het interpreteren en evalueren van de verzamelde gegevens even groot belang. Bovendien moet het
monitoringspakket naar behoefte kunnen worden uitgebreid om aan specifieke eisen te kunnen voldoen (van intensief tijdens de uitvoering van projecten via periodiek in de nazorgfase naar strategisch
als onderdeel van de bewaking van de toestand van het hydrologisch systeem). Zo kan een selectie van
parameters (grond- en oppervlaktewaterpeilen en een aantal relevante kwaliteitsparameters) worden
gemeten in overeenstemming met het type verdroging en de aard van de uit te voeren maatregelen.
De parameter kwel vraagt om nadere aandacht omdat deze moeilijk direct te bepalen is.
De te meten parameters zijn ten dele ook de parameters die beïnvloedbaar/stuurbaar zijn door de
waterbeheerder in een gebied. Als de AGOR gelijk is aan de GGOR, is de verdroging opgelost.
Terugkijken naar de nulsituatie (r985) is van minder belang. De GGOR en OGOR moeten beide in
beeld blijven, immers de GGOR kan in de tijd variëren. De situatie bij de start van een project is van
belang om de mate van herstel te kunnen bepalen. Bovendien moeten de inspanningen die tot heden
gedaan zijn in beeld blijven.
Wanneer het specifiek gaat om het monitoring van verdroogde en verdrogingsgevoelige natuur zou de
natuur binnen de EHS prioriteit moeten krijgen. De verdrogingsgevoeligheid is hierbij van belang. Dit
kan gebaseerd worden op een deskundigenoordeel enjofhet voorkomen van soorten en een referentie
of streefbeeld.
De wijze van monitoring is o.a. afhankelijk van de informatiebehoefte, maar vooral van de beschikbare
middelen. Monitoring dient plaats te vinden op lokale schaal en zou van daaruit doorvertaald moeten
worden naar hogere schaalniveau's. Hierbij is het van groot belang dat de diverse informatiebehoeften
goed op elkaar afgestemd worden en is een goede verdeling nodig van geld en verantwoordelijkheden.
Gezien de beperkingen in middelen en menskracht is het naar verwachting niet haalbaar om in alle
gebieden een beleidsmeetnet met dezelfde dichtheid in te richten, door aansluiting bij bestaande meetnetten, steekproefsgewijs te meten en de mogelijkheden voor extrapolatie en kartering goed te benutten kan toch voldoende informatie met voldoende nauwkeurigheid verkregen worden.
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Conclusies en aanbevelingen

Het activiteitenniveau

Het totale areaal aan verdroogde gebieden waar actie is ondernomen bedraagt 53%. Naast het flinke
aantal nieuwe projecten de afgelopen twee jaar is er in het bestaande areaal sprake van een sterke
verschuiving (in totaal 69.000 ha) van de voorbereidings - naar de uitvoeringsfase van projecten. Dit
geeft aan dat de verdrogingsbestrijding goed "op stoom" is gekomen. Dit verdient waardering voor alle
bij de verdrogingsbestrijding betrold<en organisaties en personen, in het bijzonder de waterschappen
en terreinbeherende organisaties die veelal een initiërende enjof coördinerende rol in de aanpak
spelen.
De hogere fase van uitvoering is voornamelijk gerealiseerd in de gebieden met een nevenfunctie
natuur. Een goede verldaring hiervoor is moeilijk te vinden.
Het hydrologische herstel

Een duidelijke conclusie rond de vraag wat de verdrogingsbestrijding in Nederland nu opgeleverd heeft
in termen van hydrologische h erstel is veel minder eenduidig te formuleren. Dit hangt samen met de
wijze van inventariseren die nog steeds niet gebaseerd is op objectieve metingen. Verderop wordt
hierop terugkomen.
Het areaal "volledig hersteld" is nu 15.000 ha ofwel 3% van het totaal verdroogde areaal. Dit is een
toename van 1% ten opzichte van 1998, rekeninghoudend m et h et verminderde totaal areaal. Dit is een
teleurstellend resultaat en de conclusie is dan ook gerechtvaardigd dat de doelstelling van het
rijksbeleid om in 2ooo 25% vermindering bereikt te hebben niet is gehaald. Bij deze conclusie dient
echter bedacht te worden dat het oordeel voor volledig hydrologisch herstel gebaseerd is op expert
judgement en dat men niet gauw geneigd is te zeggen dat de doelstelling of gewenste situatie in een
bepaald gebied volledig is gehaald. Daaraan kunnen ook strategisch e overwegingen ten grondslag
liggen. De vraag is dus of het sombere beeld wel terecht is.
Wanneer gekeken wordt naar het areaal "gedeeltelijk h ersteld" dan blijkt dit te zijn toegenomen met
44.000 ha ten opzichte van 1998. Deze klasse vertegenwoordigt daarmee 30% van het totale areaal,
bijna een verdubbeling ten opzichte van 1998. Deze stijging lijkt zich gemakkelijk te laten verldaren
uit een forse toename van het aantal projecten dat in de afgelopen twee jaar van de voorbereidingsfase
in de uitvoeringsfase terecht is gekomen. De stijging in de categorie" gedeeltelijk hersteld" geeft hoop
voor de toekomst. Verwacht mag worden dat wanneer de huidige inspanningen rond de verdrogingsbestrijding met kracht worden voortgezet en zo mogelijk nog verder worden geïntensiveerd de 40%
reductiedoelstelling voor het jaar 2010 in zicht komt.
Verhoging effectiviteit nodig

Naar het oordeel van de werkgroep is de effectiviteit van de verdrogingsbestrijding op een aantal
punten nog wel te verbeteren.
Algemeen wordt aangenomen dat er drie belangrijke problemen zijn bij een effectieve aanpak van de
verdroging, te weten
de grondverwerving
het genereren van draagvlak voor het uitvoeren van maatregelen
de toenemende complexiteit van de aanpak.
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De grondverwerving blijkt ook tijdens deze inventarisatie vaak genoemd te worden als knelpunt in de
aanpak. Belangrijke punten zijn de prijsvorming, die boeren niet altijd in staat stelt om bij verplaatsing
elders een volwaardig bedrijf op te bouwen en de "onwilligheid" van sommigen om in gebieden die
nagenoeg geheel zijn verworven de grond af te staan. Het zou goed zijn als op rijksniveau wordt onderzocht op welke wijze aan deze bezwaren tegemoet kan worden gekomen. Bijzondere aandacht zou
daarbij gegeven kunnen worden aan de mogelijkheid van een selectieve toepassing van onteigening en
het vormgeven van een ruimer aankoopbeleid.
Het genereren van draagvlak is van veel factoren afhankelijk. De vraag of men in een bepaald gebied
tot het uitvoeren van maatregelen kan overgaan en de uiteindelijke effectiviteit daarvan, is sterk afhankelijk van de kwaliteit van de communicatie tussen alle betrokkenen, zowel tijdens de voorbereiding als de uitvoering zelf, de beschikbaarheid van geld en schaderegelingen maar ook van het
ambitieniveau van de te behalen natuurdoelen. De provincie Noord-Brabant heeft een handreiking
gegeven aan alle projectleiders om de communicatie bij het opzetten en uitvoeren van
verdrogingsproj ecten te verbeteren. Deze handreiking heeft een meer algemene geldigheid en zou ook
elders in Nederland kunnen worden toegepast. Ook de gezamenlijke voorbereiding van de gewenste
waterdoelen ofwel GGOR biedt bijzondere kansen op stroomgebiedsniveau voor de betrokkenen
partijen om het draagvlak voor een versnelde aanpak van de verdrogingsbestrijding te vergroten. Dit
geldt temeer als de natuurdoelen in dit proces worden afgestemd op de potenties van het
watersysteem.
Zo'n aanpak sluit naadloos aan bij de aanbeveling van de Commissie Waterbeheer zre eeuw en de
commissie-Leemhuis om gezamenlijk aan problemen te werken vanuit een integraal perspectief op
stroomgebiedsniveau. In verband met de financiële problematiek zou het Rijk proefprojecten kunnen
ondersteunen om waterschappen gerichte ervaring te laten opdoen met het ruimer uitkeren van natschade. Verder is het van belang dat duidelijkheid ontstaat over de beschikbaarheid van middelen voor
de verdrogingsbestrijding via de nieuwe SGB-regeling en met name de gewenste meerjarige continuïteit daarin. De breuk in de toepassing van de GeBeVe-regeling heeft demotiverend gewerkt op het
veld.
In de beginjaren van de verdrogingsbestrijding is veelal (en terecht) prioriteit gegeven aan de aanpak
van relatief "eenvoudige"projecten. Dit ten nadele van projecten met een grote gebiedsomvang, grote
belangentegenstellingen of waar veel partijen bij zijn betrold<en. Daardoor lijken projecten complexer
te worden. Dit doet vermoeden dat er in de toekomst een vertraging in de voortgang van de uitvoering
kan optreden. Dit betekent dat het zaak is voor alle betrokkenen om met durf en elan door te gaan en
om zonodig het ambitieniveau te verhogen. Het feit dat in de periode r998-zooo het areaal met een
hoofdfunctie natuur waar geen actie wordt ondernomen is gestagneerd, baart in dit verband zorgen.
Een verhoging van de inzet van personele capaciteit bij provincies en bij waterschappen is daarom
gewenst.

De huidige inventarisatie methode ter discussie
Eerder is al aangegeven dat de huidige wijze van inventariseren en dus ook de Verdrogingskaart vragen
oproepen. Het rapporteren over de voortgang van de verdrogingsbestrijding blijft tot op heden afhankelijk van deskundigenoordelen en is niet gebaseerd op objectieve meetgegevens.
De oorzaak hiervan is vooral gelegen in de permanente discussie over de inhoud van het begrip verdroging. Omdat de provincies verantwoordelijk gesteld zijn voor de uitvoering van de verdrogings-
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bestrijding hebben zij hun verantwoordelijkheid genomen en de voortgangsrapportage naar eigen
inzicht ingevuld. Daarbij is in het verleden gekozen voor een inspanningsmonitoring en niet voor
hydrologische effectmonitoring. Het gemis van de laatste vorm wordt steeds sterker voelbaar.
H et feit alleen al dat het areaal verdroogde natuur zich in de periode 1994-19 98 leek te stabiliseren
rond de 6oo .ooo ha, maar dat het opgegeven totaal door methodische wijzigingen in een aantal
provincies thans soo.ooo bedraagt, geeft te denken. H et werkelijke beeld van de voortgang in de
aanpak blijft daardoor inconsistent.
Uit een begin 2000 gehouden workshop blij kt dat de behoefte aan objectieve gegevens groeit om meer
verantwoorde uitspraken te kunnen doen over het feitelijke herstel en de toestand van de verdroogde
natuur in Nederland.
Hieronder wordt duidelijk gemaakt dat het jaar

2000

bij uitstek geschikt is om de bakens te verzetten.

Op weg naar meetbare verdrogingsdoelen
De reden waarom nu nagedacht moet worden over een gewijzigde opzet van de inventarisatie is
gelegen in het feit dat in de komende (twee) jaren de beleidsmatige context van de verdrogingsbestrijding zal wijzigen. Uiterlijk in 2002 dienen alle provincies het gewenste grond- en oppervlakteregiem (GGOR) te hebben vastgesteld. Deze GGOR zal aangeven wat volgens de verschillende, bij het
integrale waterbeheer betrokken partijen, h et toekomstige streefbeeld is.
Omdat de verdrogingsdoelstellingen in dit streefbeeld zullen worden geïncorporeerd zal de GGOR
beleidsmatig en bestuurlijk het kompas worden waar bij de verdrogingsbestrijding op wordt gevaren.
Het huidige uitgangspunt van de verdrogingsbestrijding, namelijk de referentiesituatie 1985 en vertaald in de Verdrogingskaart 1994, zal daarbij moeten worden meegenomen.
De voortgang van de verdrogingsbestrijding zal in de toekomst worden bepaald door de afstand van de
huidige situatie tot de door middel van de GGOR gedefinieerde gewenste situatie. In welke mate de
GGOR is gerealiseerd zal op enig moment alleen kunnen worden beantwoord door middel van een
adequate set van hydrologisch e parameters. Dit zijn in beginsel dezelfde parameters waarmee ook de
toestand van de verdroging kan worden beschreven.
Tijdens de eerder gememoreerde workshop bleek een opvallende consensus te bestaan tussen Rijk,
provincies, waterschappen en terreinbeheerders over de kenmerken van de nieuwe vorm van beleidsmonitoring. Voor een beschrijving daarvan wordt verwezen naar hoofdstuk 6. Indien provincies en
waterschappen goede afspraken maken over een eenduidige vaststelling van de GGOR dan ligt een
sn elle introductie van een landelijk geüniformeerd beleidsmonitoringsysteem voor de hand.
Het streven van de terreinbeherende organisaties te komen tot een landelijk meetnet verdroging past
uitstekend binnen deze gedachtegang. Een belangrijke rol voor het Rijk is weggelegd in het faciliteren
van provincies en waterschappen bij de totstandkoming van een actuele GT-kaart voor Nederland . Een
dergelijke kaart wordt in het algemeen gezien als een belangrijk uitgangspunt bij het vaststellen van de
GGOR. Gelet op het voorgaande is het daarom tijd de krachten te bundelen en op korte termijn
bestuurlijke afspraken te maken over de opzet van het systeem, de verantwoordelijkheidsverdeling
tussen de verschillende partners en de kostenverdeling.
Dan is Nederland op de goede weg naar m eetbare verdrogingsdoelen.
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Bijlage 1: lijst contactpersonen verdrogingskaart 2000.

Provincie Groningen
Afd. Ruimte en Milieu
L. Smilde

Postbus 630
9700 AP Groningen
tel 050 3164064
fax 050 3164439
e-mail L.Smilde@prvgron.nl

Provincie Noord-Holland
Afd . Water en Groen

J. van de Koppel j M. Hartag
J. van Brussels 1 R. Schenkels
M. van Keulen
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
tel 023 5143392
email wg.verdroging@ Noord-Holland. nl

Provincie Fryslón
Afd . Landelijk gebied

Provincie Zuid- Holland

W. van Gorkum
Postbus 20120
8900 HM Leeuwarden
tel 058 2925482
fax 058 2925319

Dienst Water en Milieu

Boukelien Bos I Patricia Oude-Essink
Postbus 90602
2509 LP Den Haag
tel 070 4417081
e-mail bosbo@pzh.nl

Provincie Drenthe
Productgroep Ruimte en Water

Provincie Utrecht

R. van Veen
Postbus 122
9400 AC Assen
tel 0592-365893
fax 0592 -365216
email r.veen@drenthe.nl

Dienst Water en Milieu

M. Mobach
Postbus 8o3oo
3508 TH Utrecht
tel 030 2583881
email M.Mobach@ Provincie-Utrecht.nl

Provincie Gelderland

Provincie Zeeland

Afd. Water

Directie Ruimte, Milieu en Water

R. Immink
Postbus 9090
68oo GX Arnhem
tel 026 3598354
email r. immink@ prv.gelderland. nl

Afd . Landelijk Gebied en Water

J. de Maat 1 I. Pama
Postbus 165
4331 AD Middelburg
tel orr8 63rr8o
email jp.de.maat@zeeland.nl

Provincie Overijssel
Hoofdgroep Milieu/Waterstaat

L. Stalpers

Postbus 10078
8oooGB Zwolle
tel 038 4251520
fax 038 4252679

Provincie Noord-Brabant
Dienst Waterstaat, Milieu en Vervoer

E. van Griensven I M. Visser
Postbus 90151
5200 MC Den Bosch
tel 073 68o8o74
email HMvGiensven@brabant.nl

Provincie Flevoland

M. Hoekzema
F. Huis in 't Veld
Postbus 55
8200 AB Lelystad
tel 0320 265265
email MPVFHu@jlevoland.nl

Provincie Limburg
Hoofdgroep Verkeer Waterstaat en Milieu

B. Elsendoom
Postbus 5700
6202 MA Maastricht
tel 043-3897824
email mw@prvlimburg.nl
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Bijlage 2: lijst projectgroepleden verdrogingskaart 2000.

Ger Zimmermann (voorzitter)

lvar Peereboom

Provincie Noord Brabant

RI ZA

Dienst Waterstaat Milieu en Vervoer

Postbus 17
82oo AA Lelystad
tel 0320-298029
fax 0320-249218

Afdeling water

Postbus 90151
5200 MC Den Bosch
tel 073-68o8o89
fax 073-612356 5

email i.peereboom@ riza. rws. minvenw. nl

email g.zimm ennann@ brabant.nl

HeikoPrak

Frank van Pruissen (secretaris)

Postbus 20021
3502 LA Utrecht
tel 030-2858575
fax 030-2858999

Dienst Landelijk Gebied
Provincie Utrecht
Dienst Water en Milieu
Sector Gebieden

Postbus 8o3oo
3508 TH Utrecht
tel 030-258388 r
fax 03 0-2583451

email h.prak@dlg.agro.nl
Guus Beugelink
RIVM

Provincie Limburg

Postbus r
3720 BA Bilthoven
tel 030-27433 51
fax 030-2744419

Hoofdgroep Verkeer Waterstaat en Milieu

email guus .beugelink@rivm.nl

email Frank.van. Pruissen@ provincie-utrecht. nl
Ben Eisendoorn

Postbus 5700
6202 MA Maastricht
tel 043-3897824
fax 043-3897018

Helawis Gast
Min. van LNY, Directie Oost

Rinke van Veen

Postbus 554
7400 AN Deventer
tel 0570-668854
fax 0570-668866

Provincie Drente

email hfgast@lnvo.agro.nl

email mw@prvlimburg.nl

Productgroep Ru imte en Water

Postbus 122
9400 AC Assen
tel 0592-365893
fax 0592-365216

Bernadette Botman
Unie van Waterschappen

email r.veen@drenthe.nl

Postbus 8o2oo
2508 GE Den Haag
tel 070-3519751
fax 070-3544642

Geo Arnold
RI ZA

email b.botman@uvw.nl

Postbus 17
8200 AA Lelystad
tel 032 0-298435
fax 0320-249218

Jeannet van Arum
Min V&W

email g. amold@ riza. rws. minvenw. nl

Postbus 20906
2500 EX Den Haag
tel 070-3518094
fax 070-3518o76
email j.g.r.arum@hkw.rws.minvenw.nl
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Bijlage 3: De arealen van de Verdrogingskaart 2000 (in ha en procentueel)
In hectares

uitgevoerd

deels

in

hoofd-

neven-

<50%

>50%

volledig

in voor-

functie

functie

hersteld

hersteld

hersteld

bereiding

gr

9441

0

0

64

471

0

9377

64

471

fr

27042

0

2386

2459

6926

1351

3143

0

11817

dr

29982

1625

14814

4297

0

6610

2820

13573

635

ov

40826

8484

4866

2794

1659

10773

223

2635

7186
739

provincie

uitvoering uitgevoerd

30279

43530

54952

199

210

10781

22602

36480

2941

2179

526

938

0

2671

112

789

1412

nh

37363

47731

15206

9921

2450

11827

11921

14545

2744

zh

18780

28279

3380

364

1947

12638

235

3192

2847

2047

107

5857

ge

fl

ut

8728

39264

5205

1343

434

9848

ze

11988

1202

1815

1302

689

1387

391

2745

689

nb

34741

60594

19145

3884

286

13810

4297

10677

8341

4817

2048

1072

1271

0

1502

368

1697

189

256929

234935

123367

28836

15071

83198

57535

86507

42926

in

deels

uitgevoerd

Ii

Procentueel

•

.

in voorbereiding

uitvoering uitgevoerd

5.0

0.0

99.3

0.7

5.0

25.6

5.0

11.6

0.0

43 .7

42.9

2.0

100.0

0.0

8.8

9.1

dr

94.9

5.1

46.9

13.6

0.0

20.9

8.9

ov

82.8

17.2

9.9

5.7

3.4

21.8

0.5

5.3

14.6
1.0

ge

41.0

59.0

74.5

0.3

0.3

14.6

30.6

49.4

fl

57.4

42.6

10.3

18.3

0.0

52.2

2.2

15.4

27.6

nh

43 .9

56.1

17.9

11.7

2.9

13.9

14.0

17.1

3.2

zh

39.9

60.1

7.2

0.8

4.1

26.9

0.5

6,8

6.0

0.2

12.2

ut

18.2

81.8

10.8

2.8

0.9

20.5

4.3

5.2

10.5

3.0

10.8

5.2

ze

90.9

9.1

13.8

9.9

nb

36.4

63.6

20.1

4.1

0.3

14.5

4.5

11.2

8.7

Ii

70.2

29.8

15.6

18.5

0.0

21.9

5.4

24.7

2.8

52.2

47.8

25.1

5.9

3.1

16.9

11.7

17.6

8.7
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BIJLAGE 4: Datastructuur van de Verdrogingskaart 2000
De Verdrogingskaart

is een Arcjlnfo coverage, waarin per gebied de gegevens zijn opgeslagen
met betrekking tot de functie, actie, herstel en type. Naast de landelij ke overzichtskaart van verdroogde
2000

gebieden, wordt een kaart gemaakt worden waarin de verdrogingsbestrijding in beeld wordt gebracht,
een kaart waarin het hydrologisch herstel wordt weergegeven en een kaart met het type verdroging
wordt weergegeven. Om de datastructuur zo eenvoudig mogelijk te houden zijn niet meer items
opgenomen dan strikt noodzakelijk is.

WIDTH

OUTPUT

AREA

8

18

F

PERIMETER

8

18

F

CONS-96#

4

5

8

CONS-96-ID

4

8

PROVINCIE

2
40
2
2
2
2
2

5
2

NAAM
FUNCTIE
VERANDERING
HERSTEL
TYPE
BESTRIJDING

Invulling van items
Pr ovinc ie

PROVINCIE
GR

BESCHRIJVING
Groningen

FR

Fryslêin

DR

Drenthe

ov

Overijssel

GE

Gelderland

FL

Flevoland

UT

Utrecht

NH

Noord-Holland

ZH

Zuid-Holland

ZE

Zeeland

NB

Noord-Brabant

Ll

Limburg
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40
2
2
2
2
2

c
c

Functie

FUNCTIE
-1

1
11

BESCHRIJVING
ingesloten gebied
hoofdfunctie natuur
nog te verwerven hoofdfunctie natuur

2

nevenfunctie natuur

3

hersteld

Herstel

HERSTEL
-1

BESCHRIJVING
ingesloten gebied

1

geen hydrologisch herstel

2

minder dan 50% hydrologisch hersteld

3

meer dan 50% hydrologisch hersteld

4

volledig hydrologisch hersteld

Type

BESCHRIJVING
-1

ingesloten gebied

1

grondwaterstand verlaging

2

inlaat gebiedsvreemdwater

3

kwelverminderingi-ver andering

4
5
6
7
9

combinatie 1 en 2
combinatie 2 en 3
combinatie 1 en 3
combinatie 1 en 2 en 3
onbekend

Bestrijding

BESTRIJDING
-1

BESCHRIJVING
ingesloten gebied

1

nog niets ondernamen

2
3
4

in voorbereiding

deels uitgevoerd

5

uitgevoerd

in uitvoering
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Bijlage 5.Arealen verdroogd gebied met hoofd- of nevenfunctie natuur.
(Hydrologisch hersteld is hier niet meegerekend)

Provincie

jaar

Groningen

1994
1996
1998
2000
1994
1996
1998
2000
1994
1996
1998
2000
1994
1996
1998
2000
1994
1996

Fryslón

Drenthe

Overijssel

Gelderland

1998
2000
1994
1996
1998
2000

Flevoland
I
I

Noord-Holland

:z_~id~Hollánd , ·. ,i
-

'~~

'_;

./~:

,..t,,!_,

•!.

~·-'

Utrecht

Zeeland

Noord-Brabant

Limburg

Nederland

1994
1996
1998
2000
1994
199 '
1998
2000
1994
1996
1998
2000
1994
1996
1998
2000
1994
1996
1998
2000
1994
1996
1998
2000
1994
1996
1998
2000

82 · Verdrogingskaart 2000 van Nederland

hoofdfunctie natuur

nevenfunctie natuur

10,666
9,464
9,639
9,441
27,598
32,013
28,829

6,676
15,675
15,668
0
1,516

27,042
30,217
29,972
29,983
29,982
24, 147
55, 180
55, 180
40,826
79,844
34,547
27,916
30,279
277
7, 163
2,941
2,941
40,529
40,515
36,486
37,363
i6, 345
16,259
15,868
18,780
17,036
16,959
8, 151
8,728
11 , 171
9,799
12, 144

0
1,625
1,625
1,625
1,625
91 ,006
42,422
42,422

11,988
34,685
37,603
39,940
34,741
9,488
9,271
4,817
4,817
302,003
298,745
271 ,893
256,929

0
0

6-

~ 8 ,4 84

23, 194
42,874
45,863
43,530
2,577
7,454
2, 179
2, 179
51 ,510
51 ,393
47,738
47,73 1
29, 53 4
28,346
31,482
28,279
19,376
19,315
46,638
39,264
1,308
1, 182
1, 191
1,202
2,286
95,245
85,778
60,594
14,095
19,504
2,048
2,048
254,702
325,034
322,631
234,935

-

17,342
25, 139
25,307
9,44 1
29,114
32,013
28,829

27,042
31 ,842
31,597
31 ,608
31 ,607
115,153
97,602
-97,602 49,31 0}
103,038
77,421
73,779
73 ,809
2,854
14,617
5,120
5,120
92,039
91 ,908
84,224
9 ,094
45-,879

44, 605
47,349
47,059
36,412
36,274
54,789
47,992
12,479
10,981
13,335
13, 190
36,971
132,848
125,718
95,334
23,583
28,775
6,865
6,865
556,705
623,779
594,524
491,863
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