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VOORWOORD
Deze rapportage vormt het resultaat van een verkennende studie naar
strategische watervoorraden.
De aanleiding voor deze studie kan worden gevonden in de Vierde Nota
voor de Ruimtelijke Ordening (beleidsvoornemen, maart 1988). In deze
nota wordt aangekondigd dat een verkennende studie naar de mogelijkheden

tot

en

de

ruimtelijke

consequenties

van

strategische watervoorraden ondernomen zal worden.

de

aanwijzing

van

Naast een inven-

tarisatie van de daartoe geschikte gebieden zou de studie zich tevens
richten op

een verkenning van de afstemmingseisen ten aanzien van

naast- en bovengelegen gebieden.
Het bovenomschreven onderzoek is uitgevoerd door de Dienst Grondwaterverkenning TNO en de Vrije Universiteit te Amsterdam.

De studie is
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De resultaten van de studie zijn weergegeven in 7 deelrapporten en het
voor u liggende gepubliceerde rapport: de eindrapportage.
Het uitgevoerde onderzoek komt slechts gedeeltelijk

tegemoet aan de

aanvankelijk

Ordening gefor-

in de

Vierde Nota voor

de

Ruimtelijke

muleerde onderzoeksvragen.
Het onderzoek heeft nog niet geleid tot een operationalisering van de
beleidsoptie gericht op de aanwijzing van strategische watervoorraden.
Een

aantal

leden

van

de

begeleidingscommissie

heeft

inhoudelijke

bezwaren tegen bepaalde conclusies van dit onderzoek en de wijze waarop
gedeelten van het onderzoek zijn uitgevoerd.
De

rapportage

verschijnt

dan ook

onder

verantwoordelijkheid van

de

onderzoekers en kan beschouwd worden als een discussiestuk betreffende
het

strategisch beheer van water

en de

aanwij zing van strategische

watervoorraden.

Drs. A.F. v.d. Klundert (voorzitter begeleidingscommissie)
Ing. J.W.A. van Veen

(secretaris begeleidingscommissie)
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SAMENVATTING
In de Vierde Nota over de ruimtelijke ordening is het concept van
"strategische watervoorraden" geïntroduceerd. Dergelijke grotere gronden

oppervlaktewatervoorraden van goede

kwaliteit

zouden extra be-

scherming moeten krijgen om de watervoorziening voor verschillende
gebruikssectoren onder normale en calamiteitsomstandigheden veilig te
stellen.
De Rijks Planologische dienst heeft vervolgens een opdracht voor een
verkennende studie gegeven aan een onderzoeksteam van de Vrije Universiteit en de Dienst Grondwaterverkenning TNO o.l.v.

Prof.

Dr G.B.

Engelen (VUA) en Drs.ing. J.L. van der Mey (VUA/DGV-TNO). De studie is
uitgevoerd in de periode oktober 1988- november 1989 en heeft geresulteerd

in een achttal

technische

deelrapporten

en het

samenvattend

eindrapport dat nu voorligt.
Tevens wordt in een nawoord kort ingegaan op een aantal ontwikkelingen
en publikaties sinds de voorlopige afsluiting van het hoofdrapport aan
het eind van 1989.
In hoofdstuk 1 wordt eerst een samenvatting gegeven van de het onderwerp betreffende

gedachtenvorming en beleidsvoornemens in de Vierde

Nota over de ruimtelijke ordening, het Nationaal Milieubeleidsplan en
de Derde Nota Waterhuishouding. Vervolgens wordt geconcludeerd dat het
concept

"strategische watervoorraden"

alleen zinvol kan worden uit-

gewerkt binnen een integraal, gebiedsgericht ruimte-milieu-water(RMW-)
kader met nadruk op de openbare watervoorziening en de natuurwatervoorziening als meest kwetsbare sectoren.
De operationele definitie van strategische watervoorraden binnen dit
RMW-kader wordt

dan

in

termen van

kwantiteit en kwaliteit als volgt:

doel/perspectief,

tijd,

ruimte,
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is de watervoorraad, die nodig is om

een bepaalde situatie van watervoorziening of waterbeschikbaarheid voor
een bepaalde functie volgens een bepaald, gekozen scenario duurzaam of
voor een vastgestelde periode te handhaven, zowel qua benodigde ruimtelijke positie, omvang c.q aanvulling, als kwaliteit.
Op deze wijze in een Ruimte-Milieu-Water kader
gedefinieerd

is het duidelijk dat

strategische watervoorraden per

functie kunnen verschillen en soms slechts voor een, soms ook wel voor
meerdere functies tegelijk kunnen functioneren.

In het laatste geval

kunnen ze elkaar ruimtelijk en/of in de tijd overlappen.
Bij calamiteitswatervoorziening is er geen duurzaam scenario maar moet
een bepaalde periode overbrugd kunnen worden.
Bij calamiteitssituaties

kan een onderscheid gemaakt worden op grond

van

aard van de calamiteit

kwalitatief - diverse soorten
verontreiniging in diverse
milieucompartimenten
kwantitatief

extreem

droge

pe-

rioden
intensiteit van de calamiteit:

concentraties van vervuiling,
toxiciteit, duur en seizoen van de
droge periode

duur van de calamiteit

dagen tot weken bij ongeval op de
Rijn,

maanden

tot

decennia

en

langer bij kernongevallen
spreiding van de calamiteit

puntlozing,

diffuse

veront-

reiniging op verschillende schalen
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Gezamenlijk bepalen deze factoren de grootte van de calamiteit en de
uitwerking op de diverse watersystemen in ruimte en tijd. Er is een min
of meer glijdende schaal tussen kortdurende en lokale calamiteiten van
grote intensiteit en langdurende,

geringe

calamiteiten van

sluipende

ruimtelijk zeer uitgestrekte

intensiteit.

cumulatieve

maar

, meer
De

effecten variëren daarmee van acute noodsituaties tot chronische probStrategisch waterbeheer moet aan beide soorten via adequate

lemen.

strategische watervoorraden voor beide gevallen het hoofd bieden.

In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie op het gebied vari ruimte,milieu

water

en

in

toegespitst

Nederland,

op

kort

waterkwaliteit,

besproken.
De RMW-situatie in Nederland is in een groot aantal recente nota's en
rapporten

uitvoerig

aspecten ruimte

gedocumenteerd

en milieu wordt

en

besproken

Zorgen voor

(1989),

De

Morgen

Derde Nota Waterhuishouding
Nationaal

(RIVM,l988),

kwaliteit van het

betreft

daarnaar goeddeels verwezen:

Nota over de ruimtelijke ordening (1988),
(1989),

wat

en

grondwater

(1989),

Vierde

Nationaal Milieubeleidsplan
Natuurbeleidsplan

Nationaal

in Nederland

Tienjarenplan

Milieubeleidsplan-plus(l990),

de

Nota

'89

(RIVM,

1989),

(VEWIN,

1989),

Beleidsplan

Drink-

en

Industriewatervoorziening (1990).
De beschikbare hoeveelheden van diverse soorten water in Nederland in
normale

en droge

jaren en zomers worden toegelicht

door middel van
het

grensover-

schrijdende oppervlaktewater komt daarin sterk naar voren.

De huidige

procentuele

balansen.

De

zeer

grote

betekenis

van

grondwaterwinning legt slechts beslag op ongeveer 1 % van het totale
jaarlijkse wateraanbod in Nederland via neerslag en instroming uit het
buitenland.
Gelet op deze cijfers is het merkwaardig dat er toch zulke grote problemen met de toedeling van water, verdroging e.d. zijn. Blijkbaar zijn
niet de absolute hoeveelheden maar de ruimtelijke verdeling van aanbod
en vraag zeer kritisch en is tevens de gevoeligheid van onze water-
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vragende sectoren zo groot dat verschillen van procenten of onderdelen
daarvan ten opzichte van een optimumdoorslaggevende

Dit

worden.

betekenis

belang van een gebiedsgerichte,

of evenwichtswaarde
meer

te

eens

pleit

ruimtelijk-planologisc he

reeds van
voor

het

invalshoek

bij strategisch watergebruik.

Als aanvulling op bestaande inventarisaties van de grondwaterkwaliteit
zijn de gegevens van het landelijk grondwaterkwaliteitsm eetnet van het
RIVM geclassificeerd volgens twee methoden:

a) het hydrogeochemisch/-

genetische classificatiesysteem van Stuyfzand; en b) een classificatie
volgens de maximaal toelaatbare concentratienormen voor drinkwater. De
resultaten sternmen overeen met ander onderzoek waaruit blijkt dat zeer
grote delen van het ondiepe grondwater in Nederland matig tot ernstig
vervuild zijn. Naarmate men dieper komt is de vervuiling nog minder of
niet doorgedrongen. Gelet op het transport door de grondwaterstromingsstelsels

is

echter het

diepere

grondwater

op

termijn

in

de

meeste

gevallen evenzeer bedreigd.

In hoofdstuk 3 komt de belangenafweging bij

toedeling van watervoor-

raden aan verschillende sectoren aan de orde.
Bij

de afweging van de

toedeling van de schaarse eenheden ruimte en

water over de verschillende watergejverbruikssecto ren

kan zowel op hun

behoeften aan hoeveelheden als aan een bepaalde waterkwaliteit worden
gelet. Deze behoeften of functie-eisen - en ook de uitwijkmogelijkheden
of vrijheidsgraden - zijn sterk uiteenlopend voor de beschouwde sectoren van openbare watervoorziening,

natuur-

en

landschapswatervoor-

ziening, industriewatervoorzien ing, landbouwwatervoorzieni ng en recreatiewatervoorziening.
Het blijkt dat de vraag van de sectoren openbare watervoorziening ( en
met name het onderdeel drinkwatervoorziening daarin)

en natuur/land-

schapswatervoorziening het minst elastisch zijn in hun functie-eisen
bij een vergelijkende rangschikking.
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Het ligt dan ook logischerwijs voor de hand -daarin bevestigd door
maatschappelijke

inschatting van deze

sectoren en het daarop

de

thans

inspelende overheidsbeleid - het ruimte- en waterbeslag van deze sectoren in het afwegingsproces prioriteit te geven. Waterverontreiniging
is voor beide sectoren een ernstige bedreiging. Verdroging als gevolg
van waterhuishoudkundige

ingrepen en waterwinning

is

daarnaast

een

grote bedreiging voor de natuurwatervoorziening. Bij terugdringing van
de grondwaterwinning ontstaat ruimte voor de natuur. De openbare watervoorziening zal bij

oppervlaktewater als bron

wijken naar een groter aandeel
reeds

voor

1/3

uit kunnen

een dergelijk scenario gedeeltelijk

voorzien

via

spaarbekkens,

( thans

oeverfiltraatwinning

en

kunstmatige infiltratie).
In hoofdstuk 4 is een drietal scenario's

voor de watervoorziening

bezien:
A)

openbare watervoorziening

uit grondwater op huidige niveau hand-

haven;
B)

openbare watervoorziening
te i ten

m.b.v.

verder

winning,

en kunstmatige

making/reservering van

aanpassen aan prognoses

accent

op

spaarbekkens,

infiltratie onder
resterende

voorraden

en calami-

oeverfil traat-

gelijktijdige vrijdiep,

kwalitatief

goed water voor calamiteiten. Het benodigde oppervlaktewater is
dan voornamelijk grensoverschrijdend oppervlaktewater, waarvan de
kwaliteit met hoge prioriteit verbeterd moet worden in samenwerking met de andere Rijn- en Maas-oeverstaten;
C)

openbare watervoorziening aanpassen en vernieuwen voor diverse
soorten calamiteiten.

Scenario A biedt geen oplossing voor de gewenste capaciteitsvergroting
in verband met de verdrogingsproblematiek en voor de - ook bij grondige
milieusanering- nog lange tijd voortdurende verontreiniging van vele
intrekgebieden van de pompstations.
De combinatie van de scenario's B en C resulteert in een
landelijk streefbeeld dat bij integrale afweging

mogelijk

evenwichtig met de
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belangen en kwetsbaarheden van de watervragende functies rekening kan
houden.
Op grond van streefbeeld, scenario's en de structuren van het ruimtemilieu- en watergebruik

is een verkennende aanzet gegeven voor een

mogelijke strategische toedeling van de watervoorraden uitgaande van de
resultaten van regionale hydrologische systeemanalyse.
De thans reeds cruciale rol van de oppervlaktewatersystemen

van Rijn

en Maas met hun daaraan gekoppelde meren wordt daarin nog versterkt
door ze als eenheden tot strategische watervoorraden

met prioriteit

voor de openbare watervoorziening te maken in beleid en beheer. Ze zijn
echter multi-functioneel en daarnaast strategisch voor de scheepvaart,
het ontziltings/doorspoelingsproces van het oppervlaktewater, de landbouwwatervoorziening, de industriewatervoorziening en de recreatie.
De grondwatervoorraden behouden in deze opzet gedeeltelijk hun rol voor
de duurzame watervoorziening terwijl een ander deel dat thans permanent
geëxploiteerd wordt

dan gereserveerd wordt als reserve bij

calami-

teitssituaties in het oppervlaktewater. Bij vermindering van de grondwaterwinning door vergroting van het aandeel oppervlaktewater als bron
kan de natuurwatervoorziening

gedeeltelijk hersteld worden. Een lande-

lijk en regionaal gedifferentieerd beeld van de mogelijkheden de waterwinningen te handhaven,

aan te passen of te vernieuwen wordt via 8

typen beschreven en op een overzichtskaart van Nederland weergegeven.
De mogelijke strategische toedeling van water voor duurzame en calamiteitswatervoorziening voor de diverse sectoren krijgt zo een eerste,
verkennende gebiedsgerichte invulling.
In hoofdstuk 5

worden globaal de consequenties van het toewijzen van

strategische watervoorraden in een integraal, gebiedsgericht ruimte-,
milieu-

en

water-kader

geschetst.

De

bestuurlijke, en financiële maatregelen

noodzakelijke

beschermings-,

zijn aanzienlijk. Ze vereisen

verregaande afstemming van beleid in diverse sectoren en op alle bestuurlijke niveaus en een systeemgerichte, integrale benaderingswijze.
Dit staat in vele gevallen haaks op bestaande bestuurlijke structuren,
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wettelijke regelingen en denkwijzen binnen allerlei beroepsgroepen.Wel
zijn er goede aanknopingspunten bij recente beleidsontwikkelingen in de
integraal

van

richting

milieubeleid.

Veel

beheer van

watersystemen

en

gebiedsgericht

daarvan moet echter nader uitgewerkt worden door

beleidsgerichte methodische en gebiedsspecifieke hydrologische systeemanalyse.

In hoofdstuk 6 komt het bestaande juridische en ruimtelijke ordeningsinstrumentarium kort aan de orde, in aanvulling op ander meer gedetailleerd onderzoek op dit gebied in de laatste jaren.

Knelpunten op dit terrein zijn o.a.:

onvoldoende instrumentarium om in de internationale betrekkingen
grensoverschrijdend water en vervuilingen te beheren en te saneren;
onvoldoende instrumentarium om het gebruik van de bovengrondse en
ondergrondse ruimte

als één geheel

te reguleren;

teveel nadruk op een sectorale en facet-aanpak in plaats van op
een functie- en gebiedsgerichte aanpak;
te sterk gedecentraliseerde bestuurlijke opbouw met grote onderlinge afhankelijkheid op basis van consensus;
te

gering

tarium

ter

gebruik van het

beschikking

staande

instrumen-

en te geringe nalevingscontrole en toepassing van sanc-

ties;
het vrijwel ontbreken van afstemming van het instrumentarium op
de

ruimtelijke

structuren

van

ecologische

en

watersystemen,

waarbij administratieve grenzen vaak dwars door b.v. grondwaterstromingsstelsels of andere watersystemen lopen;
de versnipperde,

inhoudelijk ontoereikende en qua omvang veel te

geringe financieringsstructuur voor sanering en beheer van milieu-

en watersystemen en

binnen.

de

strategische

watervoorraden

daar-
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In hoofdstuk 7 worden de watervoorraden en ruimtelijke structuren van
Oost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg op grond van een hydrologische
systeemanalyse

op

regio-schaal

geëvalueerd en de

knelpunten gesig-

naleerd. Vervolgens wordt een mogelijk toedelingsscenario uitgewerkt in
de lijn van de benadering voor Nederland als geheel. ·De diepere voorraden kwalitatief goed water bevinden zich voornamelijk in de Centrale
Slenk/Roerdal Slenk. Ze worden door overonttrekking op termijn steeds
meer vervangen door versterkte toestroming van vaak matig tot ernstig
vervuild ondiep grondwater. De winningen in België, Duitsland en Nederland

in de grote regionale grondwaterstromingsstelsels door de slenken

tasten deze voorraden aan.

De natuurwatervoorziening in de grotere

kwelgebieden aan de uitgangen van deze regionale grondwaterstromingsstelsels wordt hierdoor steeds verder verslechterd. Bij overschakeling
op termijn van een aantal grotere waterwinningen in deze gebieden op
oppervlaktewater als bron via diepinfiltratie en door versnelde capaciteitsvergroting door middel van spaarbekkens en oeverfiltraatwinning
langs de Maas of eventueel Rijntakken kunnen meerdere doelen worden
bereikt:
herstel van de natuurwatervoorziening in van diepe kwel afhankelijke ecosystemen;
vermindering van de verdroging in intermediaire en infiltratiegebieden;
vermindering van de kwetsbaarheid

van de openbare watervoor-

ziening voor bekende en nog onbekende grondwaterverontreinigingsfronten;
behoud van het diepere, nog schone grondwater als strategische
reservevoorraad voor

tijdelijke

(over)exploitatie

bij

calami-

teitssituaties in het oppervlaktewatersysteem.
De grondwatersituatie in

een vijftal grote

waterbalansgebieden (Kem-

pisch Plateau, Centrale Slenk, Roerdal Slenk, Peelhorst en Venlo Slenk)
wordt bezien in het licht van de huidige onttrekkingen en kwaliteit-
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situatie en de plannen zoals geformuleerd door de VEWIN voor dit geMogelijkheden

bied.

om

tot

een

toedeling

evenwichtige

en

duurzaam

strategische waterbeheer te komen worden uitgewerkt in een schema voor
handhaving, aanpassing en vernieuwing van de grondwaterwinningen in het
.studiegebied.

In hoofdstuk 8 wordt de problematiek van strategische watervoorraden
nog sterker gefocusseerd naar het subregionale en lokale vlak door de
mogelijkheden van de hydrologische systeemanalyse te verkennen op de
schaal van planning van het landelijk gebied en toepassingsmogelijkin landinrichtingsprojecten in Midden-Limburg. De relatie tussen

heden

de hydrologische
Knelpunten,

systemen en het landschap

oplossingsmogelijkheden

watervoorziening,

en

is

hun

in detail uitgewerkt.

gevolgen

voor

landbouw en natuur komen aan de orde.

openbare

Op grond van

kennis over de aard van de verschillende hydrologische systemen is het
mogelijk om op een theoretisch niveau een aantal varianten te geven
voor een scheiding van functies zowel tussen verschillende systemen als
binnen een systeem.
Bij

de

planning m.b.v.

hydrologische

systemen kan de

situering van

functies uitgaan van de systemen of van de manipulering van de sysIn het eerste geval kan aan de hand van het huidige grondge-

temen.

bruik een hydrologisch systeem als natuursysteem,
gemengd systeem worden beschouwd.
echter ook functiesituering

landbouwsysteem of

Binnen het hydrologisch systeem kan

en toedeling van strategische watervoor-

raden plaats vinden op basis van grondwaterscheiding, grondwaterstroomtak,

verschil

tussen

kwel-,

intermediair-

en

infiltratiegebied

of

verblij ftijden.
Bij

het

manipuleren van hydrologische

systemen

(aanpassen

ieuwen) kan men resp.:
nieuwe systemen creëren;
invloeden van lokale op regionale systemen scheiden;
de oorspronkelijke relatie kwel-infiltratie verbreken;
de infiltratie bevorderen of verminderen.

of vern-
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Deze theoretische oplossingen worden toegelicht met voorbeelden uit het
studiegebied.

In hoofdstuk 9 worden de conclusies samengevat.De hoofdlijnen hieruit
zijn:
strategische

kunnen

watervoorraden

alleen

zinvol

gede-

worden

finieerd bij integrale afweging van belangen binnen een gebiedsgericht ruimte-milieu-water kader;
methodisch biedt de hydrologische systeemanalyse een goed kader
op

nationale, regionale

en

lokale

schaal

om

ruimte-

en water-

gebruik in hun onderlinge samenhang en relatie met het milieu te
bestuderen;
de openbare watervoorziening en de natuurwatervoorziening zijn de
meest bedreigde sectoren en zijn voor hun goede functioneren op
termijn en bij

calamiteiten direct afhankelijk van een samen-

hangend en krachtig ruimte-,milieu-, en waterbeleid;
de

grootste

knelpunten voor

de

toedeling

van

schaarse

water-

voorraden kunnen worden opgeheven bij een verdere vergroting van
het aandeel van oppervlaktewater als bron voor de openbare watervoorziening;
planning van het landelijk gebied m.b.v. hydrologische systemen
biedt concrete mogelijkheden

voor functiesituering van landbouw

en natuur;
de

bestuurlijke,

juridische

en

financiële

instrumenten

zijn

slecht of niet aangepast aan ruimtelijke en hydrologische structuren en behoeven uitbreiding en aanpassing om strategisch watergebruik mogelijk te maken.
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INLEIDING EN DOELSTELLING VAN HET ONDERZOEK EN OPZET VAN DE

1.

STUDIE
Inleiding

1.1

In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening, deel a beleidsvoornemen (1988)
is voor het eerst het begrip 'strategische watervoorraden' gebruikt in
verband met de toenemende problemen op het gebied van een duurzame
watervoorziening in Nederland.
In de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening,
(1988) wordt op de pagina's 166-167

deel d:

regeringsbeslissing

m.b.t. strategische watervoorraden

het volgende vermeld:
"Veel insprekers , waaronder de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland, achten het van belang de mogelijkheden
te

onderzoeken om gebieden met

strategische watervoorraden aan

te

wijzen. Wel bestaat er , vooral in de landbouwsector, vrees voor de
ruimtelijke consequenties die een dergelijke aanwijzing met zich mee
kan brengen. Dat geldt met name voor de aanwijzing van gebieden op de
hogere zandgronden.
Overigens blijkt er behoefte aan een preciesere omschrijving

van het

begrip 'strategische watervoorraad'.
Daarnaast is er gereageerd op de keuze van de gebieden, die voor nader
onderzoek in aanmerking komen. Daarbij zijn onder andere

de Veenko-

loniën, Westerwolde, de duinen en de Bieschbosch genoemd als gebied met
een strategische watervoorraad.
Het provinciaal bestuur van Noord-Brabant stelt voor

de Peelhorst als

te onderzoeken gebied te schrappen, en het gebied ten westen van de
lijn Uden-Deurne toe te voegen. Het provinciaal bestuur van Overijssel
wijst op het belang van Salland als gebied met een strategische watervoorraad.
De regering wij st erop dat vooral in delen van de zandgebieden de
grondwaterkwaliteit

zo

slecht wordt

dat problemen ontstaan bij

de
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drinkwaterwinning. Ook is daar,in die gebieden die in contact staan met
sprake van een nivel-

en oppervlaktewater,

het verontreinigde grondlering van natuurwaarden.

De regering acht een actief beleid,

gericht op het veiligstellen en

selectief gebruiken van strategische watervoorraden dan ook, zowel voor
de

openbare

belang.

de

genoeg

als

voor

het

natuurbeleid,

van

groot

Daarnaast blijft het huidige beleid om bestaande drinkwatervoor lange termijn veilig te stellen onverkort gehandhaafd.

winning
Bij

watervoorziening

strategische watervoorraden gaat het
zijn

en voldoende

kwaliteit

om voorraden die

bezitten

om

als

groot

alternatief

te

kunnen dienen indien bestaande waterwingebieden onverhoopt zo vervuild
raken,

dat de produktie van schoon water daar onmogelijk wordt. Daar-

naast kan de strategische watervoorraad dienst doen als reserve-voorraad indien er - onverhoopt - grote rampen plaats vinden.
Inmiddels

is begonnen met een verkennende studie naar de

kwaliteit van strategische watervoorraden.

ligging en

Daarbij wordt tevens nage-

gaan of deze voorraden worden bedreigd, hoe zij beschermd kunnen worden
en aan welke

ruimtelijke

en milieumaatregelen kan worden gedacht. De

studie heeft betrekking op het hogere deel van Nederland. Vooruitlopend
op de resultaten van deze studie heeft de regering mede naar aanleiding
van bestuurlijk overleg en inspraak,

de lijst van potentiële gebieden

met strategische watervoorraden aangepast. Deze heeft een voorlopig en
zeker een niet-limitatief karakter;
lijst
de

niet meer met name genoemd in ROP 6.4 van de pkb. Het gaat nu om

volgende

Veluwe,

daarom zijn de gebieden van deze

het

gebieden:
IJsselmeer,

Westerwolde,
het

het

Drents

Plateau,

Salland,

duingebied van Holland en Zeeland,

de
het

Zoommeer, het Brabants zandgebied ten westen van de lijn Uden-Deurne,
en Zuid-Limburg."

In aansluiting daarop wordt in de derde Nota Waterhuishouding (1989)
over het aangekondigde nadere verkennende onderzoek van de gedachte van
strategische watervoorraden gesteld :
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"

In het licht van de gesignaleerde problemen is

in de

nota over de ruimtelijke ordening aangegeven dat de mogelijk-

heden tot en de ruimtelijke consequenties van aanwijzing van strategische watervoorraden zullen worden onderzocht.
regering dat een actief beleid

In deze nota stelt de

gericht op het veilig stellen

en

selectief gebruik van strategische watervoorraden, zowel voor de openbare watervoorziening als ook voor het natuurbeleid van groot belang
is. De reden van dit standpunt is dat het van belang kan zijn , gelet
op de hierboven omschreven problemen, de daarvoor in aanmerking komende
(grond)watervoorkomens

, binnen afzienbare tijd te reserveren voor de

openbare watervoorziening en de natuur. Dit heeft als doel functieverlies te voorkomen en er voor te zorgen dat het grondwater als grondstof
voor

hoogwaardige

voor

doeleinden bruikbaar blij ft,

zowel

de

lange

termijn als in geval van calamiteiten. Wat dit laatste betreft zou de
reservering in ieder geval voldoende moeten zijn voor de drinkwatervoorziening zonder dat dit ten koste gaat van de functie natuur.
vraagstuk van de reservering van grondwatervoorkomens

Het

maakt momenteel

deel uit van twee studies, enerzijds gericht op het inventariseren van
bestuurlijke en juridische knelpunten in het grondwaterbeheer en anderzijds op een nadere verkenning van de gedachte van
voorraden
dening.

strategische water-

in het kader van de Vierde nota over de

Eerstgenoemde studie is reeds afgerond.

ruimtelijke or-

De verkennende studie

naar strategische grondwatervoorraden zal eind dit jaar gereed zijn."

1.2
Het

Opzet van de studie

eindrapport van de

laatstgenoemde verkennende

studie

ligt

thans

voor U.
De studie werd uitgevoerd onder leiding van Prof.

Dr G. B.

Engelen in

een samenwerkingsverband tussen de Dienst Grondwaterverkenning TNO en
de Sectie

Hydrogeologie en Geografische Hydrologie van de Faculteit

der Aardwetenschappen van de Vrije Universiteit

in de periode oktober

1988- november 1989. Het eindrapport vat de resultaten van een aantal

TNO-rapport

Rapport nr.

september

Pagina

OS 90-62-A

1990

22

deelstudies in interne technische deelrapporten samen en bouwt daar nog
verder op voort. Het is verder aangevuld met verwijzingen naar sindsdien verschenen beleidsstukken en met een nawoord.
In de opzet is gekozen voor een verkenning van de mogelijkheden voor
strategische watervoorraden voor Nederland als

geheel

uitwerking van de gekozen aanpak voor een van de

en een nadere

grotere probleem-

het gebied van Oost-Brabant en Noord- en Midden Limburg.

gebieden

Appendix A bevat de lij st met auteurs en titels van de interne technische deelrapporten.

In

het inleidende hoofdstuk 1 wordt na de aanduiding

en opzet van het onderzoek vervolgens

van doelstelling

met behulp van citaten uit de

Vierde nota over de ruimtelijke ordening, het Nationaal Milieubeleidsplan en de Derde Nota Waterhuishouding een probleemsignalering gegeven.
In de

daarop

aansluitende probleemanalyse wordt

water kader en zijn onderlinge samenhangen -

het

ruimte-milieu-

waarbinnen het begrip

strategische watervoorraden zijn juiste plaats moet krijgen -

in al-

gemene termen geanalyseerd. Dit vormt het uitgangspunt voor een operationele

definitie

van

het

begrip

strategische

watervoorraden

naar

doel/perspectief, tijd, ruimte, kwantiteit en kwaliteit.

In hoofdstuk 2 volgt een globale analyse van de huidige situatie op het
gebied van

ruimte,

milieu en water

in

Nederland,

die

verder wordt

toegespitst op de (grond)waterkwaliteitssituatie.

wordt het probleem van de integrale belangenafweging

In hoofdstuk 3

als grondslag voor een te formuleren gewenste (grond)watersituatie - en
de

plaats

van

de

diverse

ge/verbruiksfuncties

daarin

Alternatieven die zich hierbij voordoen worden geschetst
van

een

ziening,

drietal

scenario's

die aansluiten bij

voor

duurzame

en

-

besproken.
met behulp

calamiteitswatervoor-

beleid en beleidsvoornemens.

De perspec-

tieven van de openbare watervoorziening worden in dit kader geplaatst,
gegeven de actuele situatie zoals in hoofdstuk 2 is beschreven .
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reservering/aanwijzing/toe-

deling van strategische watervoorraden functie- en gebiedsgewijs gespecificeerd

aan de orde.

het aanwijzen van

In hoofdstuk 5 worden de eventuele consequenties van

strategische watervoorraden voor het handhaven, aanpassen of vernieuwen
van

milieu

ruimte,

en water

voor

Nederland

aan

de

orde.

De

nood-

zakelijke beschermingsmaatregelen en ingrepen worden besproken.

In hoofdstuk
gebruik van
daarbij

6 komen kort het beschikbare
de

optie

aan de orde.

instrumentarium voor

strategische watervoorraden

en de

het

knelpunten

Hier kan voor een deel verwezen worden naar de

reeds voltooide inventariserende studie van bestuurlijke en juridische
knelpunten in het grondwaterbeheer.

In hoofdstuk 7 wordt de situatie in Oost-Brabant en Noord- en MiddenLimburg

doorgelicht met het oog op strategische watervoorraden en als

illustratie en toelichting op de landelijke benaderingswijze in meer
detail regionaal uitgewerkt.

In hoofdstuk 8 volgt een overzicht van de conclusies en aanbevelingen
uit het onderzoek.

In het nawoord worden de sinds de afsluiting van het manuscript verschenen beleidsstukken verwerkt: Regeringsbeslissing over de Derde Nota
Waterhuishouding,

het

Nationaal

Milieubeleidsplan-plus

en

de

Nota

Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening.

1.3

Gedachtenvorming en beleid in recente plannen en nota's op
het gebied van ruimte, milieu en water

De citaten in de inleidingsparagraaf 1.1 geven aan in welke richting de
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in de Vierde

nota

gaat.
Een gedetailleerdere uitwerking van strategieën en actiepunten
NMP op het gebied van het water

uit het

is in de 3e Nota Waterhuishouding

opgenomen.
Deze nota betreft de vierde periode in de ontwikkeling van het waterhuishoudkundig beleid in Nederland: die van het integrale waterbeheer.
Multifunctioneel en duurzaam staan hierbij voorop.
Een aantal citaten uit de 3e Nota

voert tot een afronding van de

geschetste uitgangs-stand-van-zaken in verband met strategische watervoorraden:

p. 23

11

In de onlangs gereed gekomen provinciale grondwaterplannen

echter veelal nog

tegemoet

gekomen aan

drinkwater,landbouw en industrie.
missie Grondwaterbeheer
waardige
schap.

de

actieve

is

belangen zoals

In het eindadvies van de corn-

. . . . . gewezen op de noodzaak van een gelijk-

aandacht voor de passieve belangen,

zoals

natuur en land-

11

p.27-28

11

De stikstofbelasting van het grondwater is een bedreiging

voor de drinkwaterwinning. Momenteel wordt in 2 van de circa 255 pompstations voor de produktie van drinkwater de

grenswaarde van 50 rng

nitraat per liter overschreden ( EG-richtlijn voor drinkwater).

Uit-

gaande van een ontwikkeling op basis van voortzetting van het huidige
beleid, zal in 2050 bij

circa 35 pompstations

de grenswaarde worden

overschreden.
Voorlopig hoeven de
gesloten.

verontreinigde

pompstations

nog niet

Er wordt narnelijk dieper gewonnen en/of

grond- of oppervlaktewater van elders

worden

er wordt schoon

bijgemengd.

Waar dit niet mogelijk zal zijn zullen de pompstations
gesloten

te

moeten worden

of zal op aanvullende nitraat-zuivering moeten worden over-

gegaan. Dit kost

0, 50 a 1, 25 gulden per rn3 extra.

In aanmerking ge-

nomen dat de drinkwaterprijs in gebieden waar drinkwater uit grond-
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water wordt bereid , nu circa 1,00 gulden per m3 bedraagt, betekent dat
ongeveer een verdubbeling van de drinkwaterprijs. Op den duur dreigt de
belasting van het grondwater met nitraat ook het eutrofieringsbeleid
voor het oppervlaktewater gedeeltelijk te niet te doen."
p. 33 " De drinkwatervoorziening krijgt meer en meer last van organische microverontreinigingen.
kunnen

garanderen

is

bij

Om de kwaliteit van het drinkwater te

verschillende

pompstations

aanvullende zuivering van het grondwater.

overgegaan tot

Dit leidt tot een verdere

stijging van de drinkwaterprijs. Een knelpunt is dat niet voor iedere
stof zuivering goed mogelijk is."
p. 37 " In ruilverkavelingsgebieden bedraagt de daling van de grondwaterstand gemiddeld 0,35 meter en in gebieden met permanente winning
van grondwater plaatselijk meer

dan een meter.

beïnvloede gebieden bedraagt de daling

Buiten deze

direct

van de grondwaterstand circa

0,2 meter, doordat de invloed van de ontwaterings- en afwateringsmaatregelen zich over een grote afstand uitstrekt."
p. 51 "De infiltratiegebieden in hoog-Nederland zijn belangrijk voor de
aanvulling van het grondwater.

Streefbeeld grondwater in midden-

en hoog-Nederland en in de duinen: stop verdroging; stop de grondwaterverontreiniging;

duinen als opslagplaats voor drinkwater;

botanische

kwaliteiten van duinvalleien uniek in west-Europa."
p. 52

Een onderdeel van een ander streefbeeld: " Het rivierwater is na

eenvoudige bewerking geschikt voor de bereiding van drinkwater."
p. 59 "

De verbetering van de grondwaterkwaliteit na uitvoering van

het meststoffenbeleid,

het Rijnactieprogramma en het Noordzee-actie-

programma duurt veel langer dan bij het oppervlaktewater.

Dit hangt

samen met de trage verversing van dit systeem. Zo zullen de effecten
van het meststoffenbeleid op de nitraatgehaltes in het grondwater naar
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merkbaar worden bij ondiepe

drinkwaterputten. Bij diepere putten duurt dit nog langer, zodat het
aantal drinkwaterputten dat niet meer
voor

drinkwater

verontreiniging

(<50

mg

N03/l),

zal voldoen aan de EG-richtlijn
nog

decennia

zal

toenemen. De

van het grondwater zal nog enkele tientallen jaren de

kwaliteit van het oppervlaktewater negatief beïnvloeden. De verzuring
maakt zware metalen uit de opgeladen bodem los. Dit zal de belasting
van het grondwater met zware metalen doen toenemen. Het is nog niet
duidelijk hoe groot de omvang van dit probleem is. De problemen met de
bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater zullen verminderen, maar
nemen bij grondwater toe."
p. 72 -73

" Voor grondwater bestaan geen functiegerichte wettelijke

kwaliteitsdoelstellingen.

gelden

hiervoor

de

Meer voortvarendheid bij

bodemkwaliteit.
functies

Wel

in de

referentiewaarden

het vastleggen van

provinciale waterhuishoudingsplannen

is

gewenst .....

Bij het vastleggen van functies vanuit de waterhuishouding is een goede
afstemming nodig op het beleid omtrent de ruimtelijke ordening en het
milieubeleid.

De

drie

beleidsterreinen

zijn

onderling

voorwaarden-

scheppend en de plannen dienen rekening te houden met elkaar en elkaar
onderling te ondersteunen.
De verdroging - een voor strategische watervoorraden

belangrijk ge-

geven - wordt uitvoerig geschetst op de pagina's 227-235.
Enkele citaten uit dat gedeelte:
" Conform het advies van de Commissie Grondwaterbeheer zal het in de
planperiode noodzakelijk zijn dat voor de drink- en industriewatervoorziening alternatieven worden ontwikkeld voor het gebruik van grondwater; mogelijkheden zijn , afhankelijk van de lokale situatie, dieper
winnen, wateraanvoer, diepinfiltratie

danwel geheel of gedeeltelijke

reallocatie van onttrekkingen naar minder verdrogingsgevoelige gebieden
of naar oppervlaktewater. In het laatste geval
spaarbekkens

zijn het gebruik van

en oevergrondwaterwinning aan de orde. uiteraard zullen

hierbij inspanningen ter vermindering van het drinkwatergebruik nodig

TNO-rapport

september
1990

Rapport nr.
OS 90-62-A

Pagina
27

Bij de toetsing van het derde Tienjarenplan van de -VEWIN

zijn.

zal, gelet op het verdrogingsprobleem, aandacht worden besteed aan de
inzet van alternatieven.

De verdroging is veelal een probleem

dat de provinciegrenzen overschrijdt en dient daarom via een interprovinciale aanpak

te worden opgelost. De provinciale overheden dienen

in gezamenlijk overleg

mede op basis van het vigerende beleid op het

gebied van de ruimtelijke ordening en het milieu per (deel)gebied
bepalen wat de gewenste grondwatersituatie is

te

en hoe de verdrogings-

problematiek gezamenlijk en regionaal zal worden opgelost.

Per

deelgebied dient daarbij te worden vastgelegd wat de gewenste grondwatersituatie

(met name grondwaterstand, grondwaterkwaliteit en grond-

waterstr~ming)

is. Op basis daarvan wordt tenminste voor ieder (deel)-

gebied vastgesteld:
of de totale onttrekking van grondwater moet worden verminderd,
kan worden gehandhaafd danwel nog kan toenemen;
of ontwaterings- en afwateringsmaatregelen kunnen worden toegestaan, gehandhaafd of moeten worden aangepast.
Benadrukt moet worden dat naast een afgewogen waterkwantiteitsbeheer
ook een uitgekiend

waterkwaliteitsbeheer en milieubeheer essentieel is

voor handhaving, herstel en ontwikkeling van de bedreigde natuurwaarden: aandacht voor de grondwaterkwaliteit, grondwaterstromingen en kwel
maakt daarvan onderdeel uit."
Op de pagina's 236-238 wordt de reservering van
in een probleemschets

grondwatervoorkomens

en een opsomming van het beleid tot 1995 uiteen-

gezet en hier- voorzover niet reeds bij de doelstelling aangehaald integraal geciteerd :
p. 236-238

" Probleemschets

Mens en natuur moeten ook in de toekomst
maken.

gebruik van grondwater kunnen

Goed grondwater is van grote waarde vanwege

functies

de essentiële

die het vervult. Voor de natuur is voldoende water van goede
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gevallen voorwaarde voor het voortbestaan.

Voor de drinkwatervoorziening is het uit een oogpunt van kosten, kwaliteit, maar vooral ook uit een oogpunt van veiligheid ( de vele calamiteiten

die het oppervlaktewater bedreigen,

zoals bijvoorbeeld gif-

rampen in de Rijn of een nucleaire calamiteit als

Tsj ernobyl)

, een

belangrijke grondstof.

Het grondwater wordt echter in toenemende mate

geleidelijk aangetast

door verontreiniging met bestrijdingsmiddelen,

meststoffen en andere

stoffen.
voor

met

Hierdoor nemen de gebruiksmogelijkheden van het grondwater,
name

hoogwaardige

gebruiksdoeleinden,

af.

Ook

de

kwan-

titatieve beschikbaarheid van water met een goede kwaliteit neemt af.
Enerzijds wordt dit veroorzaakt door de verslechtering van de kwaliteit, anderzijds door een toenemend gebruik van grondwater en versnelde
ont- en afwatering. De essentiële functies dreigen hier de dupe van te
worden.

Het beleid dat deze ontwikkelingen zal moeten keren , is met kracht in
gang gezet. Zo wordt in het kader van het milieubeleid gestreefd naar
een

algemeen

beschermingsniveau,

waarmee

wordt

beoogd

op

landelijk

niveau een zodanige kwaliteit van de bodem en het zich daarin bevindende grondwater te realiseren, dat de bodem ( en dus het grondwater) in
geheel Nederland in de toekomst duurzaam

zijn

functies kan blijven

vervullen, dat wil zeggen de veiligstelling van de grondwaterkwaliteit
voor de lange termijn. Daarnaast bestaat er ook een bijzonder beschermingsniveau,

waaraan invulling wordt gegeven door de provincies.

het bijzondere beschermingsniveau

Met

wordt beoogd op provinciaal niveau,

in aanvulling op het algemene beschermingsniveau, in bepaalde gebieden
een zodanige bescherming van de bodem te realiseren, dat een bijzondere
kwaliteit c.q.

specifieke gebruiksmogelijkheden

( met name vanuit de

invalshoek van natuur en drinkwatervoorziening) van de bodem en/of het
grondwater behouden blijft danwel blijven.
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Een eerste invulling van het bijzondere beschermingsniveau heeft plaats
in de provinciale grondwaterbeschermingsverordeningen en -

gevonden

plannen. In de provinciale milieubeleidsplannen zal dit beleid verder
gestalte krijgen.
Ook op het vlak van het kwantitatieve beheer van het grondwater
beleid volop

in opbouw.

Een eerste

uitgebracht. Een verdere uitwerking

generatie

is het

grondwaterplannen

van het beleid terzake

is

zal plaats

vinden in de in het kader van de 'Wet op de waterhuishouding uit te
brengen

provinciale waterhuishoudingsplannen.

Naast de lijn van het waterbeheer en het milieubeheer speelt uiteraard
ook de ruimtelijke ordening ( streek- en bestemmingsplannen) een rol
bij

de bescherming van het grondwater

(vaststellen van functies

voorkomen van voor het grondwater bedreigende

en

bestemmingen).

Het is duidelijk dat het bovenbeschreven beleid niet van de ene op de
andere dag

zal leiden tot een geheel andere situatie. De problemen

zijn ontstaan gedurende een periode van vele tientallen jaren. Oplossing van deze problemen zal ook de nodige tijd kosten ................ -

( N.B.

zie voor het hiertussen ontbrekende stuk citaat het reeds

geciteerde bij bespreking van de doelstelling) .......... .
Beleid tot 1995 ten aanzien van reservering van grondwatervoorkomens
Op dit moment

is nog onvoldoende uitwerking gegeven aan de gedachte

van specifieke reservering

van bepaalde grondwatervoorkomens. Aan de

provincies wordt gevraagd

om de reservering van grondwatervoorkomens

onderdeel te laten zijn van de eerste generatie provinciale waterhuishoudings- en milieubeleidsplannen.
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Concreet gaat het daarbij om de vraag of er gebieden c.q. grondwatervoorraden zijn

die kwantitatief

en kwalitatief

gezien potentieel van

groot belang zijn voor de natuur enjof drinkwatervoorziening. Dit moet
voortkomen uit de aangegeven gewenste grondwatersituatie in de provinciale

waterhuishoudingsplannen.

immers een beeld moeten geven

De

gewenste

grondwatersituatie

zal

over de toedeling van het grondwater aan

verschillende belangen. Deze toedeling

zal moeten gebeuren op basis

van een belangenafweging, waarbij behalve aan kwantitatieve aspecten
ook aandacht zal moeten worden besteed

aan de kwaliteit en

be-

schermbaarheid van het grondwater. De reservering van grondwatervoorkomens

dient behalve in het waterbeheer ook plaats te vinden

kader van de ruimtelijke ordening.

in het

In het kader van het streekplan

dient allereerst te worden vastgelegd

welke functies blijvend in stand

moeten worden gehouden. Vervolgens moet ook worden verzekerd, dat in
het gebied

waar tot reservering van grondwatervoorkomens wordt over-

gegaan, geen activiteiten kunnen plaats vinden die de beoogde functies
van het grondwater kunnen aantasten. Naast de mogelijke aanwijzing van
te

reserveren belangrijke

grondwatervoorkomens

zal

moeten

worden

bezien op welke wijze met deze voorraden moet worden omgegaan. Daarbij
zal onder meer de vraag moeten worden beantwoord of en zo ja hoe
veelal

relatief

schone

gebieden

deze

extra beschermd moeten worden in

aanvulling op het algemene beschermingsniveau dat als minimum geldt.
Het zo spoedig mogelijk realiseren

van het algemeen beschermingsniveau

is een minimum vereiste. Daartoe is primair het bodembeschermingsbeleid
het geëigende beleidskader. In dit verband
bevorderen van activiteiten

kan worden gedacht aan het

die met de handhaving van hoge kwaliteit

in overeenstemming zijn, zoals bosaanleg. Daar waar het natuurbeschermingsbeleid en relatienotabeleid goed kunnen samengaan met de bescherming van belangrijke grondwatervoorkomens,

zal dat worden bevorderd.

Ook kan het nodig zijn ontwikkelingen te weren die potentieel bedreigend zijn voor de kwaliteit van het grondwater in deze gebieden, zoals
wegenaanleg en vestiging van tankstations.
Bij

de verdere gedachtenvorming van de provincies kan het Rijk een

TNO-rapport

Rapport nr_
OS 90-62-A

september
1990

ondersteunende rol vervullen. De voorliggende

derde Nota

Pagina
31

waterbuis-

houding doet dit onder meer door het aangeven van resultaten van verschillende studies. Studierapporten zoals de resultaten van het onderzoek naar bestuurlijk-juridische knelpunten in het grondwaterbeheer en
de verkennende studie

naar strategische grondwatervoorraden kunnen

door de provincies worden gebruikt ten behoeve van de beleidsontwikkeling over de reservering van grondwatervoorkomens.
Het landelijk beleid ten aanzien van het gewenste beschermingsniveau
voor gebieden waar reservering van grondwatervoorkomens plaats vindt
zal in het Actieplan gebiedsgericht

milieubeleid

werkt. Met dit plan, dat ingevolge het Nationaal
1990 wordt uitgebracht, wordt

verder worden uitgeMilieubeleidsplan

in

een geïntegreerde benadering van het

beleid op het gebied van de ruimtelijke ordening en het milieu beoogd.
De tien gebieden die in de Vierde Nota
het Nationaal Milieubeleidsplan

over de ruimtelijke ordening en

als eerste zijn aangewezen voor deze

geïntegreerde benadering , bieden, waar dat van toepassing is, tevens
mogelijkheden

voor een verdere uitwerking van het beleid door provin-

cies en Rijk tezamen.
Op basis van de provinciale planvorming in het kader van de waterhuishoudingsplannen en de streekplannen, zal de regering

eind 1991

haar

standpunt nader bepalen. Dit zal gebeuren in het kader van de Structuurschets landelijke en stedelijke gebieden op basis van een zo breed
mogelijke afweging.

Daarbij

wordt eventueel overgegaan tot de

aan-

wijzing van te reserveren (grond)watervoorkomens. Voorts zal in een in
1992 uit te brengen evaluatienota over het grondwaterbeheer onder meer
nader worden ingegaan op de voortgang die in de waterhuishoudingsplannen wordt geboekt bij het reserveren

en beschermen van (grond)-

watervoorraden.

Voor wat de bescherming van de kwaliteit van het grondwater op landelijk niveau betreft,

is

in het Nationaal Milieubeleidsplan in 1994
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BOVENGRONDSE RUIMTE
GROND OPPERVLAK I
ONDERWATERBODEM
ONDERGRONDSE RUIMTE

Fig.1:

Ruimtelijke ordening van de ruimte in een bovengrondse
en een ondergrondse ruimte, die via het grensvlak
bodem/onderwaterbodem met elkaar zijn verbonden.

regio 1
HANDHAVEN
"..

+

regio 2
AANPASSEN
..,.
"..

!

regio 3
VERNIEUWEN
..,.

~mmmm~~~~~~~~~~~~~~mmmml

RUIMTELIJKE
ORDENING
BOVENGRONDSE
RUIMTE

K~~----~--~~~--~----~~------~------}~----

__
GRONDOPPE,-RV_LA

Fig.2:

Relatieschema met 3 typen van relaties: (1) interne
horizontale en verticale relaties in de bovengrondse
en ondergrondse ruimtes,(2) relaties tussen regio's
onderling in bovengrondse. c.q. ondergrondse ruimtes.
(3) relaties tussen regio's in de bovengrondse
en ondergrondse ruimtes.
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voorzien in een evaluatie van de voortgang van het beleid.
verband

In dat

zal worden bezien of een aanscherping van het beleid terzake

nodig is.
Beleid na 1994

ten aanzien van reservering van grondwatervoorkomens

Afhankelijk van de

opgedane ervaringen zal bezien worden of nader

beleid ter zake noodzakelijk is. "
1.4

Probleemanalyse:

op zoek naar het juiste inpassingskader

voor strategische watervoorraden
Ruimte, milieu en water zijn onlosmakelijk verbonden en het hele denken
over strategische watervoorraden is dan ook alleen zinvol
geïntegreerd,

gebieds-

en

functiegericht

ruimte-,

binnen een

milieu-

en water

kader(RMW-kader) te plaatsen. Dit sluit aan bij tendensen in het beleid
zoals het Actieplan gebiedsgericht milieubeleid en de integrale watersysteem benadering van de derde Nota waterhuishouding. Facet- en sectorale benaderingen zullen hieraan steeds meer ondergeschikt worden. De
integrale benadering zal niet alleen op het niveau van ruimte, milieu
en water afzonderlijk maar ook op het hogere integratieniveau van een
integraal RMW-kader als geheel steeds meer gestalte moeten krijgen.
1.5

Een integraal ruimtekader.

De bovengrondse ruimte- het traditionele en in de ruimtelijke ordening
het best ontwikkelde domein

kent horizontale en verticale relaties.

Hetzelfde geldt echter voor de ondergrondse ruimte,
stiefmoederlijk bedeeld is
(Fig.l).

tot dusverre

Beide ruimtes hebben

in de

die echter vrij

ruimtelijke

ordening

hun eigen natuurlijke en kunstmatige

ruimtelijke structuren, die soms wel, soms ook niet via het grensvlak
van het grondoppervlak met elkaar gekoppeld zijn (Fig. 2).
Opgave van een toekomstgerichte, integrale ruimtelijke ordening is nu
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met hun specifieke kenmerken en mogelijkheden

optimaal op elkaar af te stemmen door functietoedeling. De ondergrondse
ruimte is aan de bovengrondse ruimte gekoppeld door water-, stoffen- en
energiestromen, die via kringlopen verlopen of hun begin - of eindpunt
in een van beide ruimtes kunnen hebben. Tot dusverre heeft
tegrale aanpak van de totale

ruimte

in Nederland

deze in-

nog onvoldoende

aandacht gekregen. Veel deelaspecten van de ruimtelijke ordening van de
ondergrondse ruimte zijn wel aan de orde geweest in facet- en sectorbeleid

, b.v. op het gebied van ontgronding, grondwaterwinning, mijn-

bouw e.d. , maar een integrale systematische aanpak

van de ondergrond-

se ruimte met zijn eigen structuren en potenties als volwaardige tegenhanger van de bovengrondse ruimte ontbreekt nog. Hier lijkt ruimte voor
en behoefte aan een toekomstige Nota over de ruimtelijke ordening van
de ondergrond, waarin het ondergronds ruimtelijk ontwikkelingsperspectief

en de veiligstelling van de basiswaarden van de ondergrondse

ruimte worden gecombineerd.

Deze basiswaarden

in de verschillende

compartimenten van de ondergrondse ruimte zijn sterk afhankelijk van
de natuurlijke opbouw . Men kan ondergronds ook spreken van "kamers",
"landschappen" of "milieus" met duidelijk samenhangende groepen van
kenmerken en ontwikkelingspotenties.

Bij

de functietoedeling aan de

beschikbare ondergrondse ruimte is de watervoorziening voor natuur en
drinkwater slechts een van de vele mogelijke en deels niet te combineren functies. Andere

gebruiksfuncties voor de ondergrondse ruimte

die bij deze belangenafweging een rol spelen of kunnen gaan spelen in
de toekomst zijn:
- de bouwfunctie ( o.a. aanleg ondergrondse constructies, ontgrondingen
voor aanleg van waterstaatswerken);
- de transportfunctie (o.a.
transport van personen,

tunnel-, kabel- en leidingnetten voor het

goederen,

energie,

informatie,

vloeistoffen,

gassen, etc.);
- de produktiefunctie ( o.a. winning van diverse watertypen, gas, olie,
delfstoffen, bouwmaterialen, aardwarmte, e.d.);
- de opslagfunctie (o.a. opslag van water, warmte, koude, perslucht,
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aardgas, olieprodukten, afvalstoffen, etc.);
de

ecologische

functie

(o.a.

bewortelingsruimte,

leefruimte voor

ondergrondse leefgemeenschappen van hogere en lagere organismen).
Een aanzet voor een systematische verdeling van de ondergrondse ruimte
van Nederland vanuit verschillende

gezichtspunten

is

uitgewerkt

in

technisch deelrapport 1.
De ondergrondse deelruimte ingenomen door de zoetwatervoorkomens onder
de duinen ligt boven een veel diepere deelruimte met olie en gasvoorkomens.

Bij

een uit

controle

lopende

olieboring

in dit

gebied

zouden beide ondergrondse deelruimten en het bovengrondse duinterrein
kortgesloten worden.

Integrale belangenafweging

en ruimtelijke or-

dening is hier noodzakelijk. Een vergelijkbare situatie doet zich voor
in het IJsselmeergebied, waar overwogen wordt het IJsselmeer dat reeds
als

strategische watervoorraad functioneert

ook als

zodanig aan te

wijzen en te beschermen.
De territoriale boven- en ondergrondse ruimten van de Nederlandse staat
zijn bovendien nauw verbonden met

soortgelijke van de nabuurstaten.

Dit noopt tot een integrale, bovennationale ruimtelijke ordening.

De

aanzetten daartoe zijn echter nog maar rudimentair terwijl de problemen
via grensoverschrijdende lucht- en waterverontreiniging en wateronttrekkingen en lozingen nu om een oplossing vragen. De aanzetten in het
integrale bovennationale milieubeleid zijn hier al wat verder gevorderd
dan op het gebied van de ruimte en het water . Ook hier is een integraal,

bovennationaal Ruimte-Milieu-Water kader,

biedsgewij s

gericht

is,

noodzakelijk om de

dat

functie-en ge-

problemen het hoofd

te

bieden.

1.6

Een integraal milieukader

Met de totstandkoming van het Nationaal Milieubeleidsplan is een integraal milieukader voorhanden dat zich ook uitstrekt tot de relaties
met de omliggende landen. De verdere uitwerking en realisering van dit
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beleidsplan en de toespitsing op gebiedsgericht beleid blijven echter
nog grote opgaven voor de toekomst.

De lezer wordt hiervoor verwezen

naar de RIVM-publikatie Zorgen voor morgen en naar het NMP.

1.7

Een integraal waterkader

Met de totstandkoming van de derde Nota Waterhuishouding
verwerkte

aanzetten

voor

een

watersysteembenadering

en de daarin

en

integraal

waterbeheer is de grondslag voor een integraal waterkader gelegd. Zeer
veel daarvan zal echter nog nader uitgewerkt en operationeel gemaakt
moeten worden. Methodisch kan de in de afgelopen jaren

door Engelen

e.a.(Engelen,

et

1984;

Stuurman et al.,

Engelen

and

Jones,

1986;

Engelen

al. ,1988;

1989) in samenwerkingsverbanden met de Dienst Grond-

waterverkenning-TNO, DBW-RIZA van Rijkswaterstaat, de directie Natuur,
Milieu en Faunabeheer

en Staatsbosbeheer van het Ministerie van Land-

bouw en Visserij en de provincies Noord-Brabant, Drenthe, Zuid-Holland
en Overijssel ontwikkelde hydrologische systeemanalyse een belangrijke
rol

spelen

bij

de

verdere

uitwerking

van

gebiedsgericht

integraal

waterbeheer.
In deze benadering wordt de regionale hydrologische situatie integraal
vanuit

de

samenhang

tussen oppervlaktewater en grondwater en tussen

kwantiteit en kwaliteit bestudeerd met de stromingspatronen als verbindend principe.

Dit biedt

uitstekende

mogelijkheden

hangen tussen allerlei gebiedsfuncties inzichtelijk
lende

niveaus

van

tijd

en

ruimte

te

presenteren en

om

de

samen-

en op verschilte

bestuderen.

Ruimte, milieu en water worden daarin logisch met elkaar verbonden en
regionale

alternatieven voor

beleid worden

duidelijk vanuit

de

be-

staande situatie en de potenties van een gebied. Water speelt daarbij
een zeer belangrijke rol als verbindend element.

Een integraal Ruimte-Milieu-Water (RMW-) kader

1.8
De

relaties

tussen Ruimte,

Milieu en Water zijn in het Nederlandse
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bestuur en beleid vooral als nevenschikkend en onderling voorwaardenscheppend opgevat en uitgewerkt. Deze situatie is historisch verklaarbaar en gelet op de complexe maatschappelijke en bestuurlijke verhoudingen verdedigbaar. In een cyclisch proces van "haasje-over" tussen
deze beleidsterreinen wordt getracht de weerbarstige complexe werkelijkheid

te sturen en te beheren. Logischerwijs ligt een inhoudelijke

onderschikking in de volgorde ruimte, milieu en water echter meer voor
de hand. Immers de toestand van het milieu is in belangrijke mate via
functietoedeling en gebruik van de ruimte een afgeleide daarvan; terwijl water in de verdere onderverdeling van het milieu slechts een van
de drie grote milieucompartimenten vormt.
Deze feitelijke, inhoudelijke

hiërarchie ( N.B. echter geen

bestuur-

lijke hiërarchie) komt ook tot uiting in de stappen zoals idealiter
gezet moeten worden om tot reservering en beheer van

strategische

watervoorraden te kunnen komen . Minder geschematiseerd treft men deze
volgorde ook aan

op pag. 237 van de derde Nota Waterhuishouding.

De beginstap is de analyse van de bestaande patronen, samenhangen en
functies en van de potentiële mogelijkheden van ruimte, milieu en water
in een bepaald gebied.
Vervolgens wordt de gewenste R.MW-situatie op grond van een integrale
belangenafweging

door

het

hiërarchische

bestuurslichaam van

Rijkj-

provincie/gemeente-waterschap omschreven. Dit gebeurt op basis van een
keuze uit een aantal door onderzoek onderbouwde scenario's.

Daarbij

wordt rekening gehouden met de bestaande situatie en randvoorwaarden
van natuurlijke,

maatschappelijke,

financieel-economische,

juridische

en bestuurlijke aard.
De gewenste R.MW-situatie zal een beeld geven van de

daarbij passende

toedeling c.q. reservering van ruimte, milieu en water aan de verschillende belangen op grond van de functies die duurzaam in stand gehouden
moeten worden.
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De gevolgen van de toedeling worden dan zichtbaar in de eisen die
moeten worden gesteld

aan het gebied

met daarbij behorende

handhaving, aanpassing of vernieuwing van de ruimtelijke structuur en
in het kielzog daarvan het milieu en het water. De daarbij behorende
beschermingsniveaus en beschermingsgebieden
de gevolgen voor het
cieel-economische

en

bestuurlijke,
technische

zijn dan ook in beeld. Ook

juridische,

ruimtelijke,

instrumentarium worden

nu

finan-

concreet

zichtbaar.
Tot slot komt dan de uitvoering en bewaking van het integrale gebiedsgerichte RMW -beheersplan ( opgesplitst in samenhangende deelplannen)
aan de orde op de verschillende bestuursniveaus.

1.9

Operationele definitie van strategische watervoorraden in
het RMW-kader

Een

strategische watervoorraad kan

tijd, ruimte, kwantiteit en kwaliteit

in termen van doel/perspectief,
nu als volgt gedefinieerd wor-

den:
Een strategische watervoorraad

is de watervoorraad, die nodig is om

een bepaalde situatie van watervoorziening of waterbeschikbaarheid voor
een bepaalde functie volgens een bepaald, gekozen scenario duurzaam of
voor een vastgestelde periode te handhaven, zowel qua benodigde ruimtelijke positie, omvang c.q aanvulling, als kwaliteit.
Op deze wijze in een Ruimte-Milieu-Water kader
gedefinieerd

is het duidelijk dat strategische watervoorraden per

functie kunnen verschillen. Men kan evenzeer van strategische watervoorraden spreken

voor de openbare watervoorziening als voor landbouw-

watervoorziening,

,industriewatervoorziening of natuur- en landschaps-

watervoorziening.

Het definiëren van uitsluitend strategische water-
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heeft dan ook

geen zin. Pas na een complete en integrale afweging in een RMW-kader
kan

de

beschikbare

watervoorraad

in een

gegeven

gebied

definitief

geclassificeerd worden als al dan niet strategisch voor bepaalde functies. Een verkennend onderzoek kan daartoe dan ook niet meer dan een
methodische eerste aanzet zijn. Het is evenmin mogelijk deze exercitie
zinvol uit te voeren door alleen grondwater in de beschouwingen te
betrekken, waar de samenhangen en uitwisselingen tussen grond-en oppervlaktewater zo talrijk en intensief zijn. Het begrip is bovendien niet
statisch: wil men een duurzame voorziening of beschikbaarheid op enig
niveau ( duurzame en/of essentiële voorzieningen zijn kenmerkend voor
het begrip strategisch),

dan moet met de aanvulling van de voorraad

rekening worden gehouden.
1.10

Calamiteitssituaties

Bij calamiteitswatervoorziening is er geen duurzaam scenario maar moet
een bepaalde periode overbrugd kunnen worden.
Bij calamiteitssituaties

kan een onderscheid gemaakt worden op grond

van
aard van de calamiteit: kwalitatief - diverse soorten
verontreiniging in diverse
milieucompartimenten
kwantitatief - extreem droge perioden
intensiteit van de calamiteit: concentraties van vervuiling,
toxiciteit, duur en seizoen van de droge
periode
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duur van de calamiteit

dagen tot weken bij ongeval op de Rijn,
maanden tot decennia en langer bij
kernongevallen

spreiding van de calamiteit: puntlozing, diffusie verontreiniging
op verschillende schalen

Gezamenlijk bepalen deze factoren de grootte van de calamiteit en de
uitwerking op de diverse watersystemen in ruimte en tijd. Er is een min
of meer glijdende schaal tussen kortdurende en lokale calamiteiten van
grote intensiteit en langdurende,
calamiteiten van

sluipende

ruimtelijk zeer uitgestrekte

geringe

maar

cumulatieve

, meer

intensiteit.

De

effecten variëren daarmee van acute noodsituaties tot chronische problemen.

Strategisch waterbeheer moet aan beide soorten via adequate

strategische watervoorraden voor beide gevallen het hoofd bieden.

Bij de toedeling van schaarse ruimte en schaars water zullen dus
belangenafweging
ontstaan

die

verschillende

ofwel

uitsluitend

functioneel kunnen zijn
ruimtelijk

overlappen.

soorten
voor

strategische

één

functie

na

watervoorraden

dienen

of

multi-

en elkaar in dat geval geheel of gedeeltelijk
De

strategische watervoorraden moeten

in een

duurzame behoefte of in een calamiteitsbehoefte van eindige duur kunnen
voorzien.
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DE HUIDIGE SITUATIE OP HET GEBIED VAN RUIMTE , MILIEU EN

2.

WATER IN NEDERLAND, TOEGESPITST OP WATERKWALITEIT
Inleiding

2.1

De RMW-situatie in Nederland is in een groot aantal recente nota's en
rapporten uitvoerig
aspecten ruimte

gedocumenteerd en besproken en wat betreft

en milieu kan daarnaar

goeddeels

de

verwezen worden:

Vierde Nota over de ruimtelijke ordening (1988), Nationaal Milieubeleidsplan (1989),

Zorgen voor Morgen (RIVM,l988),

Nationaal Natuur-

beleidsplan (1989), De kwaliteit van het grondwater in Nederland (RIVM,
1989), Derde Nota Waterhuishouding (1989), Tienjarenplan '89 (VEWIN,
1989), Nationaal Milieubeleidsplan-plus (1990), Nota Beleidsplan Drinken Industriewatervoorziening (1990).
Voorafgaand aan de toedeling van ongebruikte
gebruik zijnde

of herverdeling van in

ruimten en watervoorraden is een inventarisatie van

ruimtegebruik en van typen water en hun ligging, omvang en kwaliteit
nodig.
De typen water die ter beschikking staan zijn
grensoverschrijdend oppervlaktewater ( vnl. van Rijn en Maas) ten
dele opgeslagen in Ijsselmeer, Randmeren en Deltameren
lokaal voornamelijk door neerslag gevoed oppervlaktewater, via de
omweg van voorafgaande infiltratie en toestroming als grondwater
( z.g. gebiedseigen water in kleinere waterlopen, meren en plassen)
grensoverschrijdend

grondwater

Brabant en Zeeuws Vlaanderen)

(vnl.

in

Zuid-Limburg,Noord-
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lokaal door neerslag gevoed grondwater (vnl. duingordel en hogere
zandgronden)
door wegzijgend oppervlaktewater

(

grotendeels

van grensover-

schrijdende oorsprong) gevoed grondwater
fossiel grondwater, in het verleden gevoed onder andere klimaaten milieucondities en niet aangepast aan de huidige stromingspatronen ( zoetwatervoorkomens in de omgeving van Hoorn, onder de
Flevopolders,

onder het Gaasterland,

in delen van de Centrale

Slenk in Noord-Brabant, onder Zuidwest-Utrecht)
2.2

Grensoverschrijdende

aspecten

van

de

watersystemen

en

waterbalansen voor normale en droge jaren en zomers
Het is voor een goed beeld van beschikbare waterhoeveelheden nuttig de
opbouw van de waterbalans van Nederland voor de situatie in een klimatologisch-hydrologisch gemiddeld jaar en gemiddelde zomer (april tot
september) en in een extreem droog jaar en droge zomer (als voorbeeld
1976) procentueel met elkaar te vergelijken, met het normale jaar als
referentiewaarde.( zie tabel 1 ).
Tabel 1
Procentuele jaar-waterbalansen van Nederland voor een gemiddeld en een
extreem droog jaar (1976),

gebaseerd op gegevens

uit "Water in the

Netherlands" (1989), met het gemiddelde jaar als referentie. Het gemiddelde jaar-wateraanbod is 2840 mm of 110500 miljoen kub. meter.
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droog jaar 1976

gemiddeld jaar
%

%

neerslag

27

19

Rijn aan grens

62

37

Maas aan grens

8

3

instroom andere

3

2

IN

tekort

rivieren

totaal

39

100

100

17

19

5

5

78

37

UIT
evapotranspiratie
verschillend gebruik
afvoer naar zee

tekort

totaal

100

39

100

Het blijkt dan dat van het totale aanbod aan water voor het Nederlandse
grondgebied in een normaal jaar
in een droog jaar nog maar
len neerslag. De rest
van

19 %,

slechts 27 % in een normaal jaar, en
afkomstig is van op Nederland geval-

van de beschikbare

grensoverschrijdend oppervlaktewater

kleinere

rivieren.

De

73 %, c.q. 41 % is afkomstig
in de

Rijn,

Maas

en enkele

grondwaterinstroming uit het buitenland is

deze balans buiten beschouwing gelaten wegens

in

gebrek aan nauwkeurige

gegevens, maar is waarschijnlijk minder dan 1 % van het overige wateraanbod.
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De neerslag op Nederland komt , voorzover die niet direct op oppervlaktewater of gerioleerde verharde oppervlakken valt , vrijwel geheel aan
bodemvocht en grondwatervoeding ten goede, omdat directe afvoer langs
het oppervlak maar sporadisch voorkomt. Rijn en Maas nemen in gemiddeld jaar resp.

62% en 8 % van het jaarlijkse wateraanbod voor hun

rekening, in een extreem droog jaar

(1976) resp. 37 % en 3 %.

De jaarlijkse watervraag voor de openbare watervoorziening

is een

schijnbaar onbetekenend deel van het jaarlijkse wateraanbod:
van 0,96 % in 1985 oplopend tot 1,23 % in 2000

op basis van de VEWIN

prognose.Iets meer dan 1/2 % van het totale wateraanbod in een gemiddeld jaar gaat naar de openbare grondwaterwinning!
Betrekt men de openbare waterwinning
Nederland valt,

dan zou als

voorzien nog slechts 3, 53

%

alleen op de neerslag die op

die winning geheel daaruit zou worden
in 1985 en oplopend tot 4, 53

%

in 2000

daarvan benut worden.
Beziet men de aanbodzijde van de waterbalans in de kritieke zomerperiode

voor resp. een gemiddelde en een droge situatie met een gemid-

delde zomer als referentie, dan blijkt dat het aandeel van de neerslag
nog kleiner is geworden dan bij de jaarbalans, namelijk 26 %

en 14 %

voor resp. een gemiddelde en een droge zomer. Het aanbod van buitenlands oppervlaktewater is dan teruggelopen tot 62 % , resp 32 % van het
normale totale zomer-wateraanbod.
Tabel 2
Procentuele

zomer-waterbalansen voor

een gemiddelde

en een extreem

droge

zomer (1976), gebaseerd op gegevens uit "Water in the Nether-

lands"

(1989),

met de

gemiddelde

zomer als

referentie waarde.

Het

gemiddelde zomer-wateraanbod is 1442 mm of 561000 miljoen kub. meter.
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AANBOD

droge zomer(l976)

gemiddelde zomer

neerslag

26

14

instroom Rijn en Maas

62

32

meer o.a)

1

1

uit grondwatervoorraad

9

7

hergebruik water

2

2

uit opp. opslag (IJssel-

tekort

totaal

44

100

100

29

30

4

4

1

2

66

20

VRAAG

evapotranspiratie
huish. en industrieel
gebruik
doorspoeling voor
verziltingsbestrijding
uitstroom naar zee

tekort

totaal

44

100

100

De vraagzijde van de waterbalans in de zomer
dan ongeveer 4

(tabel 2 ) laat zien dat

% van het totale zomer-wateraanbod besteed wordt ten

behoeve van de openbare en industriële waterwinning.

De irrigatie en

beregening in de droge zomer van 1976 vroeg nog slechts 2.67 % van het
normale zomer-wateraanbod en 4. 76 % van het werkelijke aanbod in die
droge

zomer

(

transpiratie).

Deze

post

zit

"verstopt"

De evapotranspiratie

in

de

balans

vormt met 29%

onder

resp.

evapo-

30 % een
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Doorspoeling voor
resp.

1 % en 2 %

voor een normale of droge zomer. De uitstroom naar zee blijft veruit de
grootste post met resp. 66 % en 20 % van het normale zomeraanbod. In
een droge zomer komt het tekort van 44 % tot uiting in dezelfde afname
van de afvoer naar zee.
Gelet op deze cijfers is het merkwaardig dat er toch zulke grote problemen met de toedeling van water, verdroging e.d. zijn. Blijkbaar zijn
niet de absolute hoeveelheden maar de ruimtelijke verdeling van aanbod
en vraag zeer kritisch en is tevens de gevoeligheid van onze watervragende sectoren zo groot dat verschillen van procenten of onderdelen
daarvan ten opzichte van een optimwn- of evenwichtswaarde reeds van
doorslaggevende betekenis

worden.

belang van een gebiedsgerichte,

Dit pleit eens

te meer voor het

ruimtelijk-planologische

invalshoek

bij strategisch watergebruik.
Oppervlaktewater-stromingsstelsels

2.3

De verdeling van het buitenlandse-oppervlaktewater aanbod
land
het

over Neder-

verloopt via de rivieren en hun vertakkingen en aansluitingen met
fijnmaziger

net van natuurlijke

en kunstmatige

waterlopen van

Nederland en reikt tot in de kavelsloten van polders met inlaat of
gebieden met

wateraanvoer

door

opmaling.

Kaartbeelden van

de

per-

centages Rijnwater in het tertiaire oppervlaktewatersysteem in normale
en droge jaren ( zie : De waterhuishouding van Nederland, 1985) geven
een goed beeld van deze vervlechting. Het IJsselmeer en de Randmeren
vormen belangrijke buffervoorraden van grensoverschrijdend oppervlaktewater, dit geldt in veel mindere mate ook voor enkele van de Deltameren.
De regio-indeling van de PAWN studie voor de verdeling van het oppervlaktewater over Nederland via een netwerk van waterlopen en verdeelknooppunten

is de beheersmatige vertaling van deze verdeling en sprei-

TNO-rapport

september
1990

Rapport nr.
OS 90-62-A

Pagina
46

ding van het oppervlaktewater aanbod over Nederland. De indeling heeft
echter geen duidelijke relatie met de uitwisselingen

tussen oppervlak-

tewater en grondwater en grondwaterstromingsstelsels zoals beschreven
door Engelen et. al. 1989.

2.4

Grondwater-stromingsstelsels

In opdracht van de directie NMF van het Ministerie van Landbouw en
Visserij is binnen Staatsbosbeheer in samenwerking met de Vrije Universiteit

een inventariserende studie van (grond)watersystemen uitgevoerd

als achtergrond document bij het Natuurbeleidsplan (Engelen et al. ,
1989),waarin gebruik werd gemaakt van bestaande studies en gegevens.
De benadering is gebaseerd op de theorie van Toth , die uitgaat van
geneste stromingsstelsels. Deze benadering is in de laatste jaren veel
verder uitgewerkt in de methodiek van de regionale hydrologische systeemanalyse door Engelen en medewerkers in nauwe samenwerking met de
Dienst Grondwaterverkenning TNO.
Het resultaat van de studie is een voorlopige kaart
waarop

de

grotere

grondwaterstromingsstelsels

van

600 000,

1

Nederland

zijn

aangegeven. Naast de kaart worden profielen met numeriek gemodelleerde
stroomlijnen

en een korte beschrijving van de systemen gegeven.

De in Nederland voorkomende grondwaterstromingsstelsels zijn

daarbij

ingedeeld in een achttal hoofdgroepen. Het ontstaan van de typen stromingsstelsels is in de geologische en historische context geplaatst.De
behandelde

stromingsstelsels

variëren van natuurlijke,

oude,

ther-

mominerale stelsels die met zeer diep langs breuken opstijgend, warmer
water worden gevoed, tot jonge kunstmatige stelsels, waarin het water
naar waterwinningen en polders stroomt. Hun verbreiding wordt aan de
hand van een aantal overzichtskaartjes toegelicht.
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grondwater-

stromingsstelsels
Bij de hiërarchisch geneste grondwaterstromingsstelsels zoals beschreven door Engelen et al.(l989) wordt volledig rekening gehouden met de
interactie

tussen

oppervlakte-

en

grondwater

en

een

inzichtelijke

grondslag geboden voor integrale planning, beleid en beheer van het
water in Nederland, mits ingebed in de ruimere context van het ruimtegebruik als geheel en de milieucondities binnen die ruimte ( zie voor
toepassing op de Gooi en Vechtstreek : Engelen en Schot, 1989; Schot en
Engelen, 1989).
2.6

Luchtkwaliteit

Voor een uitvoerige

documentatie van de

luchtverontreiniging en de

depositie uit verontreinigde lucht kan worden verwezen naar het rapport
"Zorgen voor morgen".

Enkele saillante punten daaruit die voor de

waterkwaliteit en de bedreigingen van strategische watervoorraden van
belang zijn, volgen:
a)

Verzuring door atmosferische depositie

van stikstof- en zwavel-

verbindingen overschrijdt een kritische grenswaarde van 500-700
molfha/j als de voorraad aan basische kationen in de bodem wordt
aangetast.

Een minder

stringent

verzuringscriterium voor

de-

positie van potentieel zuur wordt echter in de praktijk voor
verschillende vegetatietypen en bodems gebruikt. Als gevolg van
de verzuring daalt vooral op de arme zandgronden de zuurgraad,
stijgen de nitraatgehalten en aluminiumgehalten in bodemvocht
grondwater

( zie o.a.

en

Van Duyvenboden, 1989 en Technisch deel-

rapport 2). Hierdoor gaat zowel de bruikbaarheid voor de natuurwatervoorziening

als

voor

de

openbare

watervoorziening

sterk

achteruit. Ondanks vastgestelde maatregelen zal in 2000 en 2010
de zure depositie niet tot de referentieniveaus kunnen worden
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teruggebracht. Hierdoor zal het nitraatgehalte in grondwater in
vele gebieden (m.n.

zandgronden) tot boven de grenswaarde voor

drinkwater stijgen. Dit betreft ca. 1/3

van de huidige capaci-

teit voor grondwaterwinning. Voor enkele gebieden ( De Peel en
Noord-Limburg ) zal het uiterst moeilijk zijn de depositie terug
te brengen tot de kritische niveaus.
b)

verspreiding van zware metalen via aërosolen vormt een belasting
voor bodem en grondwater, b.v. cadmium en koper. De grootste belastingen treden op in Brabant en Limburg. Door toenemende verzuring wordt de mobiliteit van vele zware metalen in bodem en
water vergroot.

c)

verspreiding van radioactieve stoffen via de atmosfeer, met name
als gevolg van kernongevallen kan zeer grote arealen van de bodem
en het ondiepe grondwater op korte termijn besmetten (Tsernobylramp).

2.7

Bodemkwaliteit

Een intensief bodemsanerings- en beschermingsbeleid is nodig om
vele plaatsen door afvallozing en overbemesting

de op

verontreinigde bodems

weer kwaliteit te geven en de nagestreefde multifunctionaliteit van de
bodem te realiseren.

Het betreft zowel de

terrestrische bodems als

onderwaterbodems.
Zeer talrijk zijn de puntvormige, intensieve, lokale verontreinigingen
door lozing van industrieel afval, storten van huisvuil, ongevallen met
chemicaliën etc. In de meeste gevallen is dan behalve de bodem ook het
grondwater verontreinigd. Zie voor een voorbeeld van de situatie technisch deelrapport

over

Oost-Brabant en Noord- en Midden-Limburg.

De diffuse bodemverontreiniging door depositie vanuit de lucht van b.v.
aërosolen met zware metalen, door verzuring en mobilisatie van metalen
en

door adsorptie van bestrijdingsmiddelen vanuit de land- en tuinbouw
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Verspreidingskaarten treft men o.a.

verontreiniging

van

onderwaterbodems

in "Zorgen

in

de

grote

wateren is vooral aan de mondingen van de grote rivieren ernstig. In de
meeste gevallen is dit voor de openbare watervoorziening minder ernstig
omdat

daar door het brakke

grondwater geen winningen zijn.

vuiling van de bodem van het Ketelmeer verhindert

De ver-

oeverfiltraatwinning

in de omgeving.
Doorslag van verontreinigingen vanuit vervuilde bodems naar waterwinningen treedt hier en daar reeds op maar zal in de toekomst waarschijnlijk steeds vaker - en onverwacht - optreden omdat de effecten nu door
de lange reistijden in het grondwater nog maar af en toe zichtbaar zijn
geworden.

2.8

Oppervlaktewaterkwaliteit

Ook hier kan verwezen worden naar de uitvoerige documentatie in "Zorgen
voor morgen". Enkele in het oog springende punten:

a)

de Rijn, die het grootste deel van het wateraanbod van Nederland
verzorgt

brengt

thans

ongeveer

vijf

bindingen en tien keer zoveel fosfaat

maal

zoveel

stikstofver-

naar de Noordzee als onder

natuurlijke omstandigheden.

b)

de belasting met nutrienten van de Nederlandse binnenwateren

is

zo hoog dat in vrijwel alle grote zoete wateren de referentiewaarde voor fosfor van 0,15 mg P/1 met een factor 3 tot 10 wordt
overschreden,

de streefwaarde is 0,05 mg P/1. Het gevolg is een

eutrofiëringsprobleem.

Het

stikstofgehalte

van

de

grote

zoete

wateren ligt onder de referentiewaarde van 5, 6 mg N/1, maar de
streefwaarde van 1 mg N/1 wordt niet gehaald. Deze concentraties
liggen aanzienlijk beneden de max. toelaatbare waarde voor drinkwater, die 11,3 mg N/1 is. In het Rijnactieplan wordt een reductie in emissies van stikstof en fosfor

van 50 % voorzien voor

TNO-rapport

september
1990

Rapport nr.
OS 90-62-A

Pagina
50

het gehele Rijnstroomgebied in 1995. Als gevolg van het pakket
in 2000 in alle zoete rijks-

aan vastgestelde maatregelen zal

wateren worden voldaan aan de referentiewaarde van 5,6 mg N/1, in
het IJmeer daalt de concentratie onder de streefwaarde.
IJsselmeer en de randmeren komt de concentratie
de

referentiewaarde van

2000.

in

P/1

0, 15 mg

stoffen via grensoverschrijdende rivieren

In het

aan fosfor onder
De

aanvoer van

zal drastisch terug-

om de streefwaarden te bereiken.

gebracht moeten worden

De concentraties aan b.v. cadmium en koper in Rijn en Maas zijn teruggelopen en liggen thans duidelijk onder de grenswaarden voor de bereiding van drinkwater.

2.9

Grondwaterkwaliteit

Enkele hoofdpunten uit "Zorgen voor morgen" in verband met strategisch
grondwatergebruik zijn resp.:

a)

Als referentiewaarde voor nitraat in grondwater wordt genomen 5,6
mg N/1

in verband met de drinkwaternorm.

Voor de natuurwater-

voorziening geldt geen officiële norm, maar die gaat in de richting van 1 mg N/1 om voedselarme ecosystemen te beschermen.
De nitraatbelasting van het grondwater is voornamelijk een gevolg
van atmosferische belasting en vermesting. Nitraatgehalten in het
grondwater

overschrijden dikwijls de

referentiewaarden,

in de

zandgebieden zelfs op grotere diepte. Ook de kaliumgehalten zijn
dikwijls

te hoog.

De

gemiddelde

stikstofconcentraties

in het

percolatiewater uit de landbouwgebieden tonen omvangrijke overschrijdingen

van de referentiewaarden.

Ondanks vastgestelde maatregelen zullen de nitraatconcentraties in het
percolatiewater

de toelaatbare maximumwaarde van 11,3 mg N/1 met een

factor 2 of meer blijven overschrijden. In 62 van de 80 freatisch water
winnende

pompstations

stijgen thans

overige zal dat op termijn

reeds

ook optreden.

de

nitraatgehalten.

In de

De winningen Montferland en
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Reuver hebben de referentiewaarde reeds bereikt.
Bij extra maatregelen

kunnen in 2010 aanzienlijke verbeteringen van

het nitraatgehalte worden

verwacht en kan het dan tot 20 opgelopen

aantal grondwaterpompstations met nitraat boven het toelaatbaar maximum
weer afnemen.

In ca. 170 pompstations

nitraat thans geen probleem.

met

diepere winningen vormt

(De inschatting in "Zorgen voor morgen"

dat dit ook in de toekomst zo zal blijven wordt door de auteurs van dit
rapport op grond van hun landelijk en regionaal kwaliteitsonderzoek
niet gedeeld).
b)

Voor fosfor zijn referentie- en streefwaarde beiden 0,4 mg P/1 in
zandgebieden en 3 mg P/1 in kleiveengebieden ( hoger in verband
met de betere binding aan de bodem). Streefwaarden voor fosfor en
kalium

in grondwater bestemd als bron voor drinkwater bestaan

niet. De drinkwaternormen zelf zijn resp. 2,2 mg P/1 en 12 mg
K/1.

Fosfaatdoorslag uit de bodem naar het grondwater zal in

grote delen van Brabant,

Limburg,

de Achterhoek en Overijssel

binnen 25 tot 50 jaar optreden en is in het Peelgebied reeds
aanwezig.
c)

bestrijdingsmiddelen mogen afzonderlijk in grondwater een referentiewaarde van 0,1 microgram/1 niet overschrijden en voor de som
geldt een maximum waarde van 0, 5 microgram/1 bij de drinkwaterbereiding.

Schaarse meetgegevens duiden erop dat deze waarden

reeds op een aantal plaatsen overschreden worden, soms meer dan
duizendvoudig. Drinkwaterwinningen kunnen , vooral in de kwetsbare

zandgebieden,

door

uitspoeling

van

bestrijdingsmiddelen

worden verontreinigd, ook bij een verbod van toepassing binnen de
beschermingsgebieden.

Afhankelijk van de hydrologische

omstan-

digheden kan na beëindiging van de toepassing de verontreiniging
met tientallen jaren vertraging aankomen in de winputten en dan
nog honderd of meer jaar aangevoerd worden.
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rapport van het RIVM " De

kwaliteit van het grondwater in Nederland" (1989) wordt een zeer uitvoerige documentatie voor afzonderlijke componenten van de grondwaterkwaliteit in Nederland gepresenteerd. De gegevens daaruit bevestigen de
ernstige

situatie, zoals

schetst.

Het

grond.

In die

eerder

in

"Zorgen voor

morgen

" ge-

rapport gebruikt echter nog geen integrale watertypen-

classificatie of de
hiërarchische

reeds

samenhangen tussen waterchemie en de opbouw van

grondwaterstromingsstelsels
zin vullen dit

rapport

in

en de

de

Nederlandse

hydrachemische

onderstudies

binnen het project "Strategische watervoorraden" elkaar goed aan.

In het laatste project is eveneens een landelijk beeld van de grondwaterkwaliteit verkregen, eveneens door de bewerking en analyse van de
gegevens van het kwaliteitsmeetnet van het RIVM met filters

op drie

diepten voor ieder meetpunt. Zie voor de details technisch deelrapport
no.

3.

De

gegevens

zijn weergegeven

op

kaarten en hier

niet

com-

ponentgewijs maar volgens twee meer integrale, inhoudelijke en evaluerende

a)

indelingssystemen geclassificeerd:

een uitgebreide hydrachemische classificatie volgens Stuyfzand,
vooral gericht op het ontstaan van de watertypen ;

b)

een totaal-classificatie op basis van alle maximum toelaatbare
concentraties voor drinkwater (MTC-norm) met een eindonderscheid
in goed, voldoende en onvoldoende.

De drie afzonderlijke kaartjes voor resp. de filters 1, 2 en 3 (Fig. 3,
4 en 5) zijn vervolgens gecombineerd in een samenvattend kaartje (Fig-

. 6).
In dit samenvattende kaartje is een meetnet-locatie als goed beoordeeld
als alle drie filters ter plaatse volgens de classificatie goed zijn.;
als

voldoende

als

alle

drie

filters

minstens

voldoende

onvoldoende wanneer een of meer van de drie filters als

zijn;

als

onvoldoende is
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geclassificeerd.
Een classificatie kan onvoldoende zijn als gevolg van verontreiniging
of door b.v. een te hoog chloridegehalte in verband met verzilting.
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SCENARIO'S

PERSPECTIEVEN

EN

VOOR

DE

OPENBARE EN NATUURWATERVOORZIENING

Bij

de afweging van de toedeling van de schaarse eenheden ruimte en

water over de verschillende watergejverbruikssectoren

kan zowel op hun

behoeften aan hoeveelheden als aan een bepaalde waterkwaliteit worden
gelet. Deze behoeften of functie-eisen- en ook de uitwijkmogelijkheden
of vrijheidsgraden - zijn sterk uiteenlopend voor de beschouwde sectoren van openbare watervoorziening,

natuur-

en

landschapswatervoor-

ziening, industriewatervoorziening, landbouwwatervoorziening en recreatiewatervoorziening.

Het blijkt dat de vraag van de sectoren openbare watervoorziening ( en
met name het onderdeel drinkwatervoorziening daarin)

en natuur/land-

schapswatervoorziening het minst elastisch zijn in hun functie-eisen
bij een vergelijkende rangschikking.
Het ligt dan ook logischerwijs voor de hand -daarin bevestigd door

de

maatschappelijke inschatting van deze sectoren- het ruimte- en waterbeslag van deze sectoren in het afwegingsproces prioriteit te geven.

Het absolute primaat van de openbare watervoorziening is gebleven. Over
de wij ze waarop hieraan vorm moet worden gegeven in de toekomst verschillen de meningen.

In de bedrijfstak van de openbare watervoor-

ziening is in het verleden toen de waterschaarste nog niet zo groot en
de grondwaterverontreiniging nog zeer beperkt was op goede gronden de
voorkeur gegeven aan grondwater als bron voor de drinkwaterbereiding.
Toch vormt oppervlaktewater thans reeds voor ruim 30 % de bron van de
openbare watervoorziening en is met name de randstad nu reeds voor een
groot deel op oppervlaktewater als bron aangewezen.

De bedrijfstak

wil ook voor de toekomst deze voorkeur voor grondwater zo veel mogelijk
verder

realiseren

bij

produktiecapaciteit.

toekomstige

uitbreiding

en/of

vervanging

van
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De sterk toegenomen verdroging, de aantasting van natuurterreinen en de
sterk

toegenomen

grondwaterverontreiniging

hebben

echter

het

beeld

drastisch veranderd. Zonder verdergaande verdroging en aantasting van
andere belangen en als gevolg van de sterk toegenomen grondwaterverontreiniging is uitbreiding van de winning van natuurlijk, kwalitatief
goed grondwater in Nederland vrijwel niet meer mogelijk. De kosten voor
de

zuivering van grondwater zullen in de komende decennia door de

noodzaak van extra zuivering als gevolg van de vervuiling in dezelfde
orde van grootte komen als bij de bereiding van drinkwater uit oppervlaktewater.
De oppervlaktewaterkwaliteit zal met hoge prioriteit

voor het huidige

aandeel in de drinkwatervoorziening en vele andere belangen door een
actief internationaal en nationaal milieubeleid drastisch moeten verbeteren.
De

verversingstijd van

oppervlaktewatersystemen

is

vele

orden

van

grootte korter dan van de meeste grondwatersystemen en ook bij

een

succesvol milieubeleid zullen de grondwatervoorraden veel langer met
een erfenis van de huidige verontreiniging geconfronteerd worden dan de
oppervlaktewatersystemen.
Het oppervlaktewater is gedurende het grootste deel van de tijd in
ruime mate beschikbaar en zal bij kwaliteitsherstel een goede bron voor
de

drinkwatervoorziening

kunnen

vormen.

Indien

bij

de

toekomstige

ontwikkelingen het oppervlaktewater veel meer accent krijgt

en bij

voorkeur via de omweg van oeverfiltratie of diepinfiltratie gewonnen
wordt, kunnen een aantal voordelen van grondwater zoals temperatuur- en
kwaliteitsvereffening en een betere bescherming tegen verontreiniging
gehandhaafd worden.
Anderzijds kan door terugdringing van de

grondwaterwinning de ver-

droging worden tegengegaan en komt er ruimte door natuurwatervoor-
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De waterafhankelijke eco-

ziening voor natuurbehoud en natuurherstel.

logische systemen hebben zeer weinig vrijheidsgraden om uit te wijken
en zijn van zeer specifieke combinaties van waterregime en waterkwaliin de ruimte afhankelijk voor hun bestaan en goed functioneren.

teit

Indien de minder belaste grondwatersystemen dan in calamiteitssituaties
wel opnieuw maar tijdelijk volop worden benut als overbruggingsbuffer,
kan

dat

met

van bestaande

gebruikmaking

relatief

de

profiterend van

goede

winnings-infrastructuur
grondwater

bescherming van

en

tegen

calamiteiten.Op die wijze kan het merendeel van de voordelen van grondwater benut blijven en komt ruimte vrij voor andere sectoren zoals voor
de onelastische natuurwatervoorziening.
bij

Korte perioden van verdroging

overbrugging van calamiteiten kunnen door vele ecosystemen over-

brugd

worden

melingsbereik.

naij ling

door

en

binnen

natuurlijke

een

schom-

Systematische verdragingen of veranderingen in de naniet op te

tuurlijke waterkwaliteit en stromingspatronen zijn echter
vangen in de meeste gevallen.

Beperking van het grondwatergebruik tot hoogwaardig gebruik heeft ook
gevolgen

voor

de

(b.v.

industriewatervoorziening

koeling uit oppervlaktewater of luchtkoeling)
terugdringing van beregening

uit

grondwater

overschakeling
landbouw

en voor de
of

uit

door

op
(

grondwater

gevoed oppervlaktewater).

In de Derde Nota Waterhuishouding wordt er eveneens van uit gegaan dat
de openbare watervoorziening in de toekomst veel meer van oppervlaktewater als bron gebruik zal moeten en kunnen maken.
Tienjaren Plan van de bedrijfstak voor

de

In het Concept

openbare watervoorziening

(VEWIN) zijn wel duidelijke aanzetten voor deze lijn maar

wordt echter

uiteindelijk toch voor de traditionele voorkeur voor grondwater gekozen. De lijn wordt dan zelfs zeer ver doorgetrokken. Op grond van het
toegenomen

inzicht

beschermingszones

in
rond

de

hydrologische

processen worden

grondwaterwinplaatsen

terecht

als

de

25- jaar

onvoldoende

beschouwd voor een duurzame bescherming, mede gelet op de sterk toege-
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nomen bedreigingen en aantastingen van de grondwaterkwaliteit.

Conc-

lusies die de VEWIN die in dit verband vanuit een sectoraal gezichtspunt trekt zijn o.a. de volgende:

. . . . . betekent dit,

11

dat de hele Nederlandse bodem,

binnen de van nature aanwezige beperkingen,
te zijn , of te worden gemaakt

ui teraard

in principe geschikt dient

om de functie ten behoeve van de open-

bare watervoorziening te kunnen vervullen."

"De locaties van toekomstige winningen van grondwater ten behoeve
van de openbare watervoorziening zijn op dit moment niet bekend.

Om

vrij te laten ....... .

voldoende keuzemogelijkheden

is een zo ruim mogelijke bescherming vereist."

De aanspraken die hier vanuit een weliswaar zeer belangrijk , maar toch
sectoraal belang op de nationale planning en de andere watergejverbruikssectoren gedaan worden,
water als bron.

vloeien voort uit de keuze voor grond-

Indien het historische

primaat van de

grondwater-

winning echter wordt genuanceerd tot een primaat van grondwaterwinning
bij

calamiteiten kan een goed compromis met andere watergebruikssec-

toren

en

normale

een

synthese

duurzame

worden bereikt.

condities

moet

In verdere

dan versneld

uitbreiding voor

worden

voorzien

met

oppervlaktewater als bron via de weg van spaarbekkens, oeverfiltratie
en diepinfiltratie.

Dit is door de technische ontwikkelingen mogelijk

en lijkt economisch niet onoverkomelijk binnen planperiodes van 25 tot
50 jaar.
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VAN

VOOR

SCENARIO'S

VERSCHILLENDE

WATER-

DE

VOORZIENING

op

Scenario A : Openbare watervoorziening uit grondwater

4.1

huidige niveau handhaven

Bij

scenario

een dergelijk

geen ruimte

is

voor

uitbreiding van

de

openbare watervoorziening uit grondwater en moet toename van de vraag
binnen de ene afnemersgroep gecompenseerd worden door waterbesparingen
binnen een andere of uit oppervlaktewater als bron worden aangevuld.
de noodzaak grondwaterpomp-

Wegvallende produktiecapaciteit door b.v.

stations blijvend te sluiten in verband met ernstige verontreiniging
zou dan elders ondergebracht kunnen worden maar daarmee onherroepelijk
voor andere waterafhankelijke sectoren (natuur en landschap,
,industrie

e.d)

verdergaande

schade

landbouw

bestaande

veroorzaken.De

ver-

drogingsproblemen en landbouwschades blijven bij dit scenario onverkort
bestaan en mogelijkheden voor natuurherstel van grondwaterafhankelijke
ecosystemen zijn vrijwel afwezig.
Handhaving

van

kwaliteitseisen

de

de

door

bestaande

koppeling

van

openbare watervoorziening en drinkwatervoorziening in engere zin vergt
in de toekomst bij vele pompstations sterke uitbreiding met complexe en
dure

zuiveringsfaciliteiten,

zoals

bij

de

zuivering

van

oppervlak-

tewater thans reeds in gebruik zijn.
De sterk toegenomen vervuiling van het grondwater en de aanwezigheid
van een groot aantal nog onbekende vervuilingshaarden in de ondergrond
vormen een zodanige bedreiging dat verwacht kan worden dat vele pompstations die nu nog goed water leveren plotseling met kwaliteitsproblemen te kampen zullen krijgen in de toekomst, zonder dat daarop vooruitgelopen
teiten.

is

Reeds

met

de

thans

installatie van geavanceerde

zijn enkele van dergelijke

zuiveringsfacili-

gevallen voorgekomen

(Gooi, Montferland). De betrouwbaarheid van het grondwater is dan ook
niet langer wat die geweest is. De freatische winningen in de zandgebieden zijn de meest en snelst bedreigde;

meerdere diepere winningen
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lopen op langere termijn echter dikwijls evenzeer grote risico's. Van
uitbreiding van de grondwaterwinning kan dan ook geen sprake meer zijn
in de

toekomst zonder verdere

schade dan reeds bestaat aan andere

belangen toe te brengen. Uitbreiding van de grondwaterwinning verdraagt
zich niet met het stand-still uitgangspunt wat betreft verdroging,
hetzelfde geldt overigens meestal voor ontwatering in het kader van
landinrichtingsprojecten. Zelfs handhaving op het huidige peil zal door
toenemende kwaliteitsverslechtering,
onttrekking en

de

noodzaak

tot

zuiveringen problematisch zijn.

toenemende verzilting door over-

grote

investeringen

in

aanvullende

Het scenario biedt geen ruimte voor

natuurherstel enjof natuurontwikkeling en dwingt alle andere watergelverbruikerssectoren in een keurslijf en perkt
noodzakelijke

planologisch

speelruimte

en

de voor de

toekomst

ontplooiingsmogelijkheden

voor andere watergebruikssectoren vrijwel totaal in.
Voor nieuwe functies van de ondergrondse ruimte naast waterwinning is
dan zeker geen plaats meer. Een nog verdergaand scenario van uitbreiding van de grondwaterwinning waarvan door de VE'W'IN in het concept 3e
Tienjarenplan en in een aantal provinciale
uitgegaan,

is-

grondwaterplannen nog wordt

gelet op het bovenstaande - nog minder mogelijk.

De

oorspronkelijke ramingen van winbare hoeveelheden zoals in het verleden
zijn opgesteld

zijn dikwijls gebaseerd op te gunstige schattingen van

de grondwatervoeding ( Zie o.a. het detailonderzoek in 'West Brabant,
Stuurman et al. ,1989)

en op een concept van voor andere gebruikerssec-

toren acceptabele schade dat door de maatschappelijke ontwikkelingen
achterhaald is. De effecten van de winningen blij ken dikwijls pas op
termijn en waren tijdens de opstelling van de ramingen nog onvoldoende
manifest.
Recent heeft

een breed opgezette adviescommissie aanbevolen het vroeg-

ere concept van de winbare hoeveelheden als onbruikbaar te verlaten en
veel meer
maken.

gebiedsgericht een nieuwe afweging van alle belangen te
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Scenario B: Openbare watervoorziening

4.2

diepinfiltratie

grensoverschrijdend

voornamelijk

uit

oeverfiltratie

spaarbekkens,

noses en calamiteiten m.b.v.
en

aanpassen aan prog-

oppervlaktewater als bron

Dit

scenario

zal

ieder

in

geval

de

t.o.v.

capaciteitsuitbreiding

scenario A moeten opvangen door oppervlaktewater als bron te nemen en
gelet

de

op

onaanvaardbare

consequenties

van

een

A tevens

scenario

forse terugdringing van de grondwaterwinning met oppervlaktewater als
bron moeten compenseren. De voordelen van grondwater kunnen dan deels
behouden worden als het oppervlaktewater via spaarbekkens, oeverfiltratie of diepinfiltratie gewonnen wordt. Er komt speelruimte voor andere
gebruikerssectoren vrij,

de verdroging kan bestreden worden,

natuur-

herstel wordt mogelijk en een deel van het diepere grondwater kan als
calamiteitsvoorraad gereserveerd blijven. Bij in de toekomst verbeterde
oppervlaktewaterkwaliteit

zal

de

bedreiging

van

de

met

winplaatsen

oeverfiltratie of diepinfiltratie door bekende en onbekende vervuilingen in de omgeving afnemen omdat uit de omgeving geen of veel minder
water wordt aangetrokken. Bij voldoende calamiteitsvoorzieningen kunnen
deze typen winningen
tijdelijk gestopt worden of kan de diepinfiltratie onderbroken worden.

4. 3

Scenario

C 1-4

vernieuwen

4.3.1

openbare

watervoorziening

aanpassen

en

voor diverse soorten calamiteiten

Algemeen

Calamiteiten kunnen variëren van kortdurend en lokaal tot langdurend en
met grote uitgestrektheid.

Tevens kan een onderscheid gemaakt worden

tussen meer door kwaliteit of meer door kwantiteit

bepaalde calami-

teiten.

Kwalitatieve calamiteiten als gevolg van ongevallen met chemi-

caliën,

ongecontroleerde

puntlozingen,

radioactieve

neerslag

e.d.

tasten op korte termijn vooral het oppervlaktewater en ondiepe grondwater aan.

Kwantitatieve calamiteiten zijn vooral het gevolg van af-
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lange droge perioden of opeenvolgingen van droge perio-

zonderlijke

den. In dat geval zal de calamiteit ook een kwalitatief aspect kunnen
krijgen, vooral in oppervlaktewater, als door geringere verdunning van
de vuillasten de concentraties oplopen.
De volgende calamiteitsvarianten worden nu onderscheiden:
Scenario C 1: Langdurig droge voorjaar/zomer-periode.

4.3.2

In dat geval zal de oppervlaktewaterkwaliteit teruglopen,maar indien
dat nog niet tot het niveau gaat dat het oppervlaktewater als bron voor
de drinkwaterbereiding onbruikbaar is geworden, zal de openbare watervoorziening met voorrang daaruit kunnen putten en zullen andere gebruikerssectoren gerantsoeneerd moeten worden of - zoals de landbouw tijdelijk toestemming moeten krijgen om ter overbrugging uit grondwater
te beregenen.
Indien

de

droogte dat

oppervlaktewaterkwaliteit
het

zover

is

teruggelopen

door

de

als bron voor de drinkwatervoorziening tij delijk

onbruikbaar is geworden

zullen de inlaat voor spaarbekkens en voor de

diepinfiltratieprojecten onderbroken moeten worden , evenals de winning
door de pompstations gebaseerd op oeverfiltratie.
voorziening zal

dan bij

de

pompstations

met

De openbare water-

diepinfiltratie

en

de

pompstations met normale neerslagvoeding tij delijk op hoge capaciteit
ter compensatie

en overbrugging uit de oorspronkelijke grondwater-

stromingssystemen moeten onttrekken en distribueren via een nog grotendeels aan te leggen koppelnet.

De daaruit voortvloeiende grondwater-

standsdalingen zullen zich in het volgende natte seizoen herstellen en
geen of weinig permanente schade aan natuur- en landschap toebrengen
mits in de normale jaren de verdroging teniet gedaan is door een meer
strategisch grondwatergebruik.

4.3.3

Scenario C 2 : Lokale, kortdurende kwaliteitscalamiteit

De tijdelijke onderbreking van een of meer winningen

wordt opgevangen

via de reservecapaciteit van de winningen elders met behulp van het aan
te leggen, landelijk gecoördineerd calamiteits- koppelnet.
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durende
De

C

Scenario

4.3.4

tijdelijk

worden

kwaliteitscalamiteit in oppervlaktewater

directe

voor

inlaat

oppervlaktewaterwinnin g
en

onderbroken

diepinfiltratie
worden

diepinfiltratie gaan tijdelijk
uit de grondwatersystemen ter

weer over op de oorspronkelijke winning

overige grondwaterpompstations

De

en

oeverfiltratiewinninge n

de

tijdelijk gestopt.De pompstations met

plekke.

kort-

Regionale/nationale/in ternationale

3

met

infiltrerende neerslag

als bron functioneren normaal door en kunnen eventueel ter overbrugging
tijdelijk

bijspringen

Grondwaterstandsdaling en

overonttrekking.

door

zijn gelet op de korte calamiteitsduur lokaal en herstel treedt snel op
zonder blijvende schade. Het calamiteits-koppelnet functioneert om de
produktie

weggevallen

van

oeverfiltraatwinningen

de

oppervlaktewater

Verontreinigd

wordt

tijdens

de

compenseren.

te

calamiteit

snel

zo

mogelijk naar zee geloosd via een aangepast waterverdelingsscenar io in
PAWN verband.

Regionale/nationale/in ternationale

Scenario C 4

4.3.5

langen

durende kwaliteitscalamiteit in oppervlaktewater, bodem
ondiep grondwater

Hierbij kan vooral aan de gevolgen van een kernongeval of grote calamiteit

in

de

chemische

industrie

worden

gedacht,

waarbij

over

grote

gebieden zowel grond als bodem en ondiep grondwater besmet raken.

In

dat geval zal voor langere tijd het gebruik van oppervlaktewater en
ondiep grondwater als bron voor de openbare watervoorziening vermeden
moeten worden.

Dientengevolge zullen de oppervlaktewaterwinnin gen,

oeverfiltratiewinninge n
De

en

openbare

de

inlaat

voor

diepinfiltratie

watervoorziening

moeten

worden.

geheel

op dieper nog niet besmet grondwater

zal

voor

de

beëindigd

langere

tijd

terug moeten vallen en

noodvoorzieningen voor veedrenking e.d. zijn in de landelijke gebieden
noodzakelijk.

Bij

dit scenario zullen alle reguliere grondwaterpomp-

stations met mogelijkheden voor diepe winningen op maximale capaciteit
ingezet moeten worden en zullen tevens de uitsluitend voor dergelijke
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calamiteiten gereserveerde strategische noodwatervoorraden met daarbij
behorende speciale pompstations ingeschakeld moeten worden. Bij dan nog
onvoldoende

capaciteit

om aan alle vraag voor

blijven voldoen zal dan een
de

langere

perioden te

rantsoeneringsscenario in enige vorm voor

diverse afnemerssectoren aanvullend in functie moeten komen.

De

verdrogingseffecten zullen dan van grote omvang kunnen worden maar als
een minste kwaad

op de koop toe moeten worden genomen.

Vanuit de scenario's met hun (on)mogelijkheden en beperkingen kan nu
een mogelijk landelijk streefbeeld in grove lijnen geschetst worden als
eventueel

uitgangspunt

voor

een

daarop

aansluitende

gebiedsgewijze

functietoedeling en aanduiding van strategische watervoorraden.
4.4

Mogelijk landelijk streefbeeld voor strategisch

(grond)-

watergebruik in een ruimte- milieu-water kader
De strategische toedeling van de watervoorraden geschiedt in dit concept van een landelijk streefbeeld o.a gedeeltelijk in aansluiting op
de 3e Nota Waterhuishouding op basis van :
integrale belangenafweging van alle gelverbruikerssectoren
boven-

met gebruik making van de bestaande structuur van de
grondse en ondergrondse ruimte,d.w.z regionaal

gedifferentieerd

volgens watersystemen;
met gebruikmaking van strategisch watergebruik, c.q.

strategi-

sche watervoorraden , gebaseerd op de kwetsbaarheid en uitwijkmogelijkheden voor de diverse

watergejverbruikssectoren;

een gefaseerd proces van aanpassing en vernieuwing over tijdshorizonten van resp. 25 jaar ( tot 2015) en

50 jaar (tot 2040);

terugdringing van het grondwatergebruik van de openbare

water-
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voorziening, de meeste vormen van industrie en van beregening in
de

landbouw onder normale klimatologisch/hydrologische

omstan-

digheden onder gelijktijdige overschakeling op oppervlaktewater
als bron voor duurzaam gebruik in de meerderheid van de gevallen;
toenemend oppervlaktewatergebruik dat vooral via een combinatie
van spaarbekkens, oeverfiltratie en diepinfiltratie gerealiseerd
wordt, zodat een aantal voordelen van grondwatergebruik, zoals
kwaliteitsvereffening en geringere kwetsbaarheid, behouden
blijven;
terugdringing van het grondwatergebruik waardoor verdere

verdro-

ging voorkomen wordt en regeneratie van natuurgebieden

moge-

lijk wordt;
reservering van een aantal gebieden (ruimten, c.q.
sche grondwatervoorraden)

voor kwalitatieve

kwantitatieve calamiteiten (extreem droge

strategi-

calamiteiten en
jaren). Tijdelijke

overontrekking ten behoeve van de openbare watervoorziening en
calamiteitsberegening

kan dan ook zonder extreme schade uit voor

de natuur strategische watervoorraden plaats vinden in verband
met het herstelvermogen van ecosystemen voor kortdurende verdroging tijdens overigens goede waterhuishoudingscondities.
Het bovenstaande kan samengevat worden in een schema van een mogelijk
algemeen,

landelijk streefbeeld,

rekening kan houden:

dat

evenwichtig met

alle belangen
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aanpassing

vernieuwing van de grondwaterwinning

Bestaande winningen

actie

1. vnl. grotere winningen

toekomstige functie(s)

Aanpassen

Lage permanente prod.

in diepe restvoorraden

Reductie cap. Max. calamiteitsprod.

van goede kwaliteit

Reserveopbouw

voeding uit neerslag

Teruggang verdroging

2. vnl. kleinere en middel-

Handhaven

Huidige perm. prod.

grote, ondiepe tot mid-

Bevriezen cap. Event. tijdelijk re-

deldiepe winningen

Geen verbete-

voeding uit neerslag

ring verdroging calamiteiten

3. vnl. grote, middeldiepe

duetie/sluiting

Aanpassen door

bij

Hoge perm. prod.

en diepe winningen

cap. uitbreiding uit infiltraat

thans overexploitatie

met diepinfiltr. Overbruggingsprod.

en voeding uit neerslag

Grondwstandsher- uit oorspr. grondw.
stel

bij calamiteiten

Handhaven op

Permanente prod.

delgrote, ondiepe tot

huidige cap.,

Tijdelijke slui-

middeldiepe oeverfil-

Event. uitbrei-

ting bij calami-

traatwinningen

ding

te i ten

4. vnl. kleinere tot mid-

Handhaven op

Permanente prod.

huidige cap. of

Tijdelijke slui-

kunstmatige infiltratie,

aanpassen door

ting bij calami-

vnl. in de duinen

overgang op diep- teiten of over-

5. grote ondiepe tot middeldiep winningen door

en
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infiltratieterrein duinwater

Nieuwe winningen
6.

Nieuwe aanleg ter

vnl. middelgrote oever-

filtratie winningen langs compensatie van

Permanente prod.
Tijdelijke slui-

grote rivieren en rand-

reductie (1), be-

ting bij calarni-

meren

vriezing(2) en

teiten

toename vraag
Geen verdroging
7.

8.

vnl. grote diepinfiltra-

Nieuwe aanleg op

Hoge perrn.prod.

tiewinningen buiten zones

langere termijn

Overbruggings-

rnet bestaande winningen

indien prod. cap.

prod. uit oor-

onder 1-5

onvol-

sprenkelijk

doende blijkt

grondwater bij

Geen verdroging

calamiteiten

vnl. grote, diepe win-

Nieuwe aanleg op

Uitsluitend

ningen uit gereserveer

zeer lange termijn

voor overbrug-

de, diepe voorraden met

ging bij cala-

zeer goede kwaliteit

miteiten

dikwijls fossiel water
4. 6

Mogelijkheden

voor

reservering/aanwij zing/toedeling

van

watervoorraden op grond van streefbeeld en scenario's: landelijk/regionale uitwerking
4.6.1

Oppervlaktewatervoorraden

De Rijn en de Maas vormen

thans reeds kernelementen in de duurzame

strategische watervoorziening van Nederland via

de voeding van spaar-
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oeverfiltratie, wegzijging uit oppervlaktewateren en

kunstmatige infiltratieprojecten. Dit belang zal in de toekomst alleen
nog maar groter kunnen worden.
Zowel kwantitatief als kwalitatief

is de Rijn het belangrijkst. Inter-

nationale saneringsplannen en mogelijkheden zijn voor de Rijn op korte
termijn beter haalbaar dan voor de Maas. De Maas wordt bovendien extra
bedreigd door verdere bouw van kerncentrales in het stroomgebied.
Het IJsselmeer en de randmeren vormen met b.v. het Zoommeer op hun
beurt wezenlijke elementen van de Rijn- en Maassystemen.
De gedachte om gebiedseigen water zoveel mogelijk te conserveren

biedt

mogelijkheden op beperkte lokale en regionale schaal voor aanspraken
vanuit de natuur- en landbouwwatervoorziening. Het opzetten van oppervlaktewater- en grondwaterpeilen

biedt geen direct soulaas voor de

openbare watervoorziening, die dit ondiepe water niet of nauwelijks kan
winnen

(vgl.

bedreiging van winning uit Drentse Aa) maar eventueel

enige baat zou kunnen vinden bij het gedeeltelijk uitwijken van natuuren landbouwwatervoorziening naar deze aanvullende bron.
heden

in deze

De mogelijk-

richting zijn kwantitatief zeer beperkt en de

ver-

wachtingen ervan lijken overspannen.

4.6.2

Grondwatervoorraden

4.6.2.1

Groep 1

Sterke reductie van deze winningen is wenselijk onder normale omstandigheden, terwijl ze tegelijkertijd bij een lage produktie operationeel
worden gehouden als noodvoorziening bij calamiteiten.
Grondwaterstandsherstel treedt op in de omgeving tijdens de overwegende
perioden van normale klimatologisch/hydrologische condities.

Tijdens

calamiteiten vindt tijdelijk sterke onttrekking plaats maar de grondwaterstanden herstellen zich binnen een tot twee jaar door natuurlijke
aanvulling. De natuur overbrugt tijdelijke droogte door veerkracht/naijlingseffecten van de ecosystemen.
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De bestaande winningen in de volgende gebieden behoren volgens het
streefbeeld tot deze groep:
Dat deel van de

winningen in de duinen waar voornamelijk oorspronke-

lijk duinwater wordt gewonnen;
Winningen van oud, diep opkwellend water in de Eemvallei, gevoed vanuit
de centrale delen van met name de Veluwe;
Winningen in het zuidwestelijke Utrechtse veenweide/rivierengebied met
fossiel water uit de Heuvelrug;
Winningen in de Brabantse Wal in West Brabant met herstel van de kansrijke natuurlijke kwelgebieden in een krans eromheen;
Winningen van oud, diep water in de Ijsselvallei tussen Deventer en
Zwolle.
4.6.2.2
De

Groep 2

duurzame,

permanent

benutbare

strategische

grondwatervoorraden,

gevoed door infiltrerende neerslag zijn thans nog min of meer sterk
bedreigd

door

allerlei

beschermingsbeleid

vormen

van verontreinigingen.

moet de kwaliteitssituatie

Een

krachtig

op langere termijn hier

weer op aanvaardbaar peil brengen. Bij een beleid gericht op bevriezing
van

de

grondwaterontrekkingshoeveelheden

uit

deze voorraden onder

gelijktijdige terugdringing van industriële grondwateronttrekkingen en
een verbod op beregening met grondwater onder normale klimatologischihydrologische omstandigheden zal in deze gebieden de verdroging tot
stand gebracht kunnen worden en een licht natuurherstel mogelijk zijn.
Het betreft hier de volgende gebieden, c.q.grondwaterstromingsstelsels
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het Drents Plateau Systeem met uitzondering van de noordwestelijke en
noordoostelijke

uitlopers in resp.

onttrekkingen

sterke

door

Friesland en Groningen , waar de

infiltratie

met

oppervlaktewater

zullen

moeten worden gecompenseerd;

Twente en de Achterhoek,

Salland,

met uitzondering van de diepe win-

ningen onder de IJsselvallei die t.z.t.

tot strategische calamiteits-

winningen kunnen worden omgezet;

het centrale en noordelijke deel van de Veluwe;

de randzones van de Utrechtse Heuvelrug en van de stuwwallen van Nijmegen en het Montferland. In de centrale delen zal door diepinfiltratie
of door compenserende nieuwe oeverfiltratiewinningen elders de huidige
onttrekking

van lokaal neerslagwater moeten worden vervangen;

Noord-Brabant met uitzondering van de gebieden rond Eindhoven en Den
Bosch en in West-Brabant waar grote onttrekkingen op diepinfiltratie
moeten

zullen

overschakelen

en/of

gedeeltelijk

kunnen

overgaan

op

Maaswater uit de spaarbekkens in de Bieschbosch en bij Panheel;

Limburg met uitzondering van het Maasdal.

Groep 3

4.6.2.3

In vele grote,
vindt

thans

sterkte

overonttrekking plaats

infiltratie

bestaande

gevoed door neerslag,

middeldiepe en diepe winningen,

technische

van

vervuild

met
ondiep

als

gevolg verdroging,

water,

kwelafname

etc.

verDe

infrastructuur van deze winningen kan optimaal

benut blijven als de voeding in de toekomst overgeschakeld wordt op
oppervlaktewater als bron via diepinfiltratie

in de omgeving van de

winplaatsen. De grondwaterstanden zullen zich dan kunnen herstellen ten
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gunst van natuur en landschap tijdens de normale bedrijfsvoering. In
calamiteitssituaties

kan

de

diepinfiltratie

gestopt

worden

en

een

tijdelijke overbruggingsenttrekking van grote capaciteit beschikbaar
zijn door opnieuw uit het oorspronkelijke door neerslag gevoede grondwatersysteem te onttrekken.
Grote, aanvullende diepinfiltratie projecten zullen nodig zijn
bij bestaande winningen in de volgende gebieden :
in de duingebieden van Noord- en Zuid Holland om het natuurlijke
duinwater als calamiteitsvoorraad te kunnen bewaren en de

uit-

droging van de duinterreinen om te buigen naar een vernatting van
de duinvalleien in de richting van het oorspronkelijke ecosysteem. Een beleid in deze richting wordt thans reeds experimenteel
uitgevoerd ( diepinfiltratieproef op praktijkschaal bij Castricum
door het Provinciaal Waterleidingbedrijf van Noord-Holland)
ten zuiden van de stad Groningen om de aantasting van de noordoostelijke

uitloper

van het

stromingsstelsel

plateau te keren, verzilting te voorkomen

van het

Drents

en produktie uitbreid-

ing mogelijk te maken;
in noordoost Friesland om de aantasting van de noordwestelijke
uitloper van het stromingsstelsel van het Drents plateau te niet
te doen, verzilting terug te dringen

en verdere productieuit-

breiding mogelijk te maken;
langs het Gooimeer en/of in westelijk Zuid Flevoland om de aantasting van het noordelijk deel van het stromingsstelsel van de
Utrechtse Heuvelrug en de Vechtplassen te herstellen, de sluiting
van pompstations

in het Gooi te

breiding mogelijk te maken;

compenseren en productieuit-
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langs de zuidwestrand van de Veluwe om een strategische calamiteitsreserve aam grondwater inzetbaar te hebben
de

bestaande

pompstations

naar

bij overgang van

een oppervlaktewaterbron en

de

kansrijkdom van de natuurgebieden in deze zone te realiseren;

in het midden en oosten van West Brabant om de sterk overgeëxploiteerde diepe stroomtakken van het grondwaterstromingsstelsel
van de microcuesta van de

Kempen

te

ontlasten en kwaliteits-

herstel van de kwelstrook tussen de hogere zandgronden en het
Hollands Diep

te bevorderen;

in de omgeving van Eindhoven om de diepe stroomtak met goed, oud
zoet water van het stromingsstelsel van het Kempisch Plateau te
kunnen reserveren als calamiteitsvoorraad;

in de omgeving van Den Bosch aan de uitgang van de Grote Slenk om
het mijnen van de diepe,oude, uit het Kempisch Plateau afkomstige
wateren in het noordelijk deel van de Slenk te beëindigen en die
als strategische calamiteitsvoorraad

te reserveren.

Een derge-

lijke aanvullende diepinfiltratie zou als alternatief eventueel
kunnen worden vervangen door nieuwe oeverfiltratiewinningen langs
de Maas in die omgeving;

eventueel

in de

stuwwallen van het Montferland en Nijmegen om

natuurherstel van de randzones mogelijk te maken en om het aantrekken van sterk verontreinigd lokaal water in deze stromingsstelsels te beëindigen. Als alternatief kan sluiting van de pompstations

op

termijn

en

installatie van vervangende

traatwinningen in de nabijgelegen grote rivieren Rijn,

oeverfilWaal en

Maas mogelijk gunstiger zijn.

4.6.2.4

Groep 4

Reeds thans zijn langs de grote rivieren een aanzienlijk aantal kleine
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, ondiepe tot middeldiepe winningen van oeverfiltraat

tot middelgrote

in bedrijf. Bij een in de toekomst verbeterde oppervlaktewaterkwali teit
kunnen zij

op

voor permanente produktie

de huidige productieniveaus

gehandhaafd worden of eventueel zelfs uitgebreid onder gebruikmaking
van de bestaande
kunnen zij

tij delijk gesloten worden.

calamiteitssituaties

Bij

infrastructuur ter plekke.

Verdrogingsgevaar

is bij

deze

winningen bij goede situering afwezig of gering.

4.6.2.5

Groep 5

De grote bestaande infiltratiewerken in de duinen via oppervlaktewater
kunnen gehandhaafd blijven voor permanente produktie met oppervlakteBij

water als bron onder normale omstandigheden.

calamiteiten kan de

inlaat - zoals ook nu reeds - tijdelijk gestopt worden en de winningscapaciteit gebruikt worden om voorbijgaand uit de voorraad infiltratiewater en oorspronkelijk duinwater te winnen. Bij een voortgaande tendens tot ecologisch herstel en terugdringing van de eutrofiëring van de
infiltratieterreinen kan

vinden

plaats

aanpassing

door

de

open

in-

filtratiewerken te gaan vervangen door diepinfiltratie.

Het betreft hier met name de grote infiltratiecomplexen in de vastelandsduinen voor de watervoorziening van grote delen van de randstad.

4.6.2.6

Groep 6

Deze groep omvat de nieuw te stichten middelgrote oeverfiltratiewinningen

langs

de

grote

rivieren

en

capaciteit dient beschikbaar te komen

de

randmeren.

Deze

produktie-

ter compensatie van de capaci-

teitsreductie van de winplaatsen van groep

1,

de

bevriezing van de

winningscapaciteit van de winningen van groep 2 en om te voldoen aan
een toenemende vraag in de toekomst. Dit alles voorzover de uitbreiding
van de capaciteit door grote aanvullende diepinfiltratie projecten
de winningen van groep 3 niet toereikend is.

bij

Indien technische moei-

lijkheden door putverstopping bij diepinfiltratie in de toekomst toch
nog groter mochten zijn dan thans wordt verondersteld vormt uitbreiding
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in deze groep een alternatief. Immers, bij

oeverfiltratie spelen die problemen veel minder een rol. Het nadeel is
dan wel dat geen gebruik meer gemaakt kan worden van al bestaande
winplaatsen

van

infrastructuur

en

groep
dat

3

met

hun

aanwezige

technische

oeverfiltraatwinningen kwetsbaarder

winningszijn

bij

calamiteiten.
De volgende gebieden

vallen onder deze groep:

oeverfiltratie en/of diepinfiltratie

bij Gooimeer of in Zuide-

lijk Flevoland ter compensatie van winningsteruggang en behoeftestijging in het Gooi;
oeverfiltratie

langs het Veluwe randmeer ter compensatie van

reservering voor calamiteiten van de diepe winningen in de Eemvallei ( indien daar geen diepinfiltratie wordt toegevoegd);
oeverfiltratie langs de beneden-Rijn ter compensatie van gereduceerde onttrekkingen in het kwelvenster van het Veluwesysteem
in de Betuwe en van de reservering van de zuidwestelijke stroomtak van de Veluwe voor calamiteiten en natuurherstel;
oeverfiltratie langs de IJssel ter compensatie van de reservering van diepe winningen in de IJsselvallei voor calamiteiten;

oeverfiltratie

langs de Maas in Midden en Noord Limburg ter

compensatie van wegens zware verontreiniging op korte tot middellange termijn te sluiten pompstations

op en langs de Peelhorst

en op de terrassen langs de oostelijke Maasoever in die zone;
oeverfiltratie langs Waal of Maas bij Nijmegen ter compensatie
van door vervuiling mogelijk te sluiten winningen in de Nijmeegse
stuwwal;
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door vervuiling

mogelijk te sluiten winningen in de stuwwal van Montferland.

4.6.2.7

Groep 7

Indien de bestaande, uit te breiden en nieuw te stichten winningen van
de groepen 1 t/m 6 nog onvoldoende zouden zijn voor een verder groeiende vraag in de verre toekomst zijn er nog beperkte geologische mogelijkheden voor het stichten van geheel nieuwe op diepinfiltratie gebaseerde winningen.

Dergelijke winningen zouden dan eveneens

een per-

manente produktie onder normale omstandigheden kunnen hebben met oppervlaktewater als bron.

In calamiteitssituaties zou de infiltratie ge-

stopt kunnen worden en tijdelijk ter overbrugging

uit het natuur-

lijke, ter plaatse aanwezige grondwaterstromingsstelsel gewonnen kunnen
worden.
Locaties die zich hiervoor mogelijk lenen ,maar waarvoor aanvullend
onderzoek ter verificatie van de mogelijkheden noodzakelijk zou zijn,
zijn resp.:
het goeddoorlatende pakket van smeltwaterafzettingen tussen de
stuwwallen van de Veluwe bij de Ginkelse heide.

De bedreiging

door verontreiniging vanuit ongevallen op de snelweg en de spoorlijn in die omgeving is een nadeel;
delen van de Grote Slenk, Roerdalslenk en Venloslenk;
delen van de ondergrond van de Betuwe.
delen van de z.g. "zoetwaterbel van Hoorn" in 'West-Friesland en
aangrenzende delen van het IJsselmeer ( een optie, die thans in
onderzoek is bij de provincie Noord-Holland.
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Groep 8

Indien de gezamenlijke capaciteit van de op stand-by basis draaiende
winningen en van de bestaande en uitgebreide winningen met diepinfiltratie niet voldoende mocht blijken voor calamiteitssituaties zou
alsnog gebruik gemaakt kunnen worden van enkele

stille reserves aan

nog niet geëxploiteerd goed diep grondwater door daarin aanvullende
calamiteitswinningen te realiseren in resp.:
de z.g.

"zoetwaterbel

van Hoorn" onder West-Friesland en aan-

grenzende delen van het IJsselmeer ( indien niet reeds gebruikt
bij groep 7);
de zoetwatertong vanuit de Veluwe onder Flevoland;
de zoetwaterbel onder het Gaasterland en aangrenzende delen van
het IJsselmeer.
In deze gebieden is de aanvulling

beperkt en voor permanente groot-

schalig exploitatie komen ze niet in aanmerking als men geen ernstige
nevenverschijnselen in de vorm van verdroging en verzilting wil veroorzaken.
De openbare watervoorziening zal in de toekomst bij calamiteiten niet
alleen voldoende reserves aan kwalitatief goed grondwater en de daarbij
behorende winningsmiddelen moeten hebben, maar eveneens een redelijk
uitgebreid koppelnet om tot een acceptabel kostenbeeld voor de distributie tussen calamiteitswinningen en verbruikscentra te komen. Een
dergelijke studie door de Vewin zou kunnen aansluiten bij het bovengeschetste

concept

watervoorraden.

van

strategisch

grondwatergebruik

en

strategische
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GLOBALE CONSEQUENTIES VAN HET TOEWIJZEN VAN STRATEGISCHE

5.

'WATERVOORRADEN

IN

EEN

INTEGRAAL,GEBIEDSGERICHT

RUIMTE-

MILIEU-WATER KADER
Inleiding

5.1

Ruimte, milieu en water zijn - zeker in Nederland

=

Waterland - onlos-

makelijk met elkaar verbonden en alleen via een integraal, gebiedsgericht beleid duurzaam

en harmonisch met elkaar te koppelen. Strategi-

sch waterbeheer met daaraan gekoppelde strategische watervoorraden is
daarin een essentiële verbindende schakel. De contouren ervan beginnen
zich af te tekenen sinds de watersysteembenadering in het beleid ingang
heeft gevonden. De operationele uitwerking ervan kan plaats vinden met
behulp van hydrologische systeemanalyse zoals die zich de laatste jaren
in snel tempo heeft ontwikkeld ( b.v.

in West Brabant)

en in deze

verkennende studie verder ontwikkeld en toegepast is vanuit het concept
van strategische watervoorraden.
Deze benaderingswijze zal de gebruikelijke sectorale-. en facet- aanpak
moeten gaan aanvullen en gedeeltelijk vervangen.

Dit vereist op vele

terreinen grote aanpassingen:
het instrumentarium

op het gebied van ruimtelijke ordening, de

wet- en regelgeving voor milieu en water, en de financieringsstructuren

zullen

gebieds-

en

functiegericht

geherorienteerd

moeten worden;
gelet op de omvang van de problematiek is er een structurende
leidraad bij prioriteitsbepaling voor tal van maatregelen nodig.
De hydrologische systeemanalyse kan daarbij goede diensten verlenen;
dezelfde prioriteitsbepaling is nodig bij de selectie van proefgebieden waarin

strategische

functietoedeling van water bij

voorrang moet plaats vinden;
een

voortgaande

mentaliteitsverandering,

gericht

op

de

vordering van integraal denken en handelen, is noodzakelijk.

be-
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Noodzakelijke beschermingsmaatregelen

5.2

Zoals ook reeds in

het Nationaal Milieubeleidsplan en de Derde Nota

'Waterhuishouding is aangegeven is een omvangrijk programma van maatregelen nodig voor waterkwaliteitsherstel in Nederland. De openbare en
natuurwatervoorziening zijn met name afhankelijk van een verbetering
van de waterkwaliteit.

Beiden zijn zowel van grond-

als oppervlak-

tewater afhankelijk en van de talrijke uitwisselingen daartussen via
wegzijging en kwel. Dit geldt voor het gehele Nederlandse grondgebied.
Voor

een duurzame,

kwalitatief

goede

openbare-

en natuurwatervoor-

ziening zijn de volgende groepen van saneringsmaatregelen nodig met in
strategisch opzicht de volgende prioriteitsvolgorde:
sanering van de waterkwaliteit van de grensoverschrijdende grote
wateren: allereerst de Rijn als grootste bron en vervolgens de
Maas door internationale afspraken;
sanering van de overige zoete oppervlaktewateren in Nederland
door beperking van de emissies daarin van verontreinigingen van
Nederlandse herkomst;
sanering van de

diffuse bronnen van grondwaterverontreiniging

door bestrij ding van de luchtverontreiniging en verontreiniging
vanuit de landbouw;
sanering van de talrijke puntbronnen van grondwaterverontreiniging door een bodemsaneringsbeleid;
sanering van een deel van de verontreinigde grondwatervoorraden
zelf door

zuivering en herinfiltratie.

Dit brede scala dient aangevuld te worden met een verder uit te werken
beleid om calamiteiten zoveel mogelijk te voorkomen en zonodig te
bestrijden.
Het huidige bodem- en grondwaterbeschermingsbeleid gaat uit van een in
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de toekomst voor het gehele land te realiseren algemeen

milieukwa-

liteitsniveau,

extra

be-

milieukwaliteitsniveau

kan

dat

op

schermingsmaatregelen

subregionale/lokale

tot

een

bijzonder

schaal

met

worden verhoogd.
De

openbare-

en natuurwatervoorziening zijn zo verweven en gespreid

over het land aanwezig dat voor zeer grote delen van met name HoogNederland een bijzonder beschermingsniveau vereist zou zijn, als men in
principe waterwinning en natuur daar overal mogelijk zou willen
De VEWIN heeft dit ook als

streefbeeld.

Gelet op de

maken.

omvang van de

benodigde sanering, het naijlen van de effecten op de maatregelen en de
begrenzingen die dit uitgangspunt aan andere maatschappelijke sectoren
dan noodzakelijkerwijs

op moet leggen kunnen grote vraagtekens ge-

plaatst worden bij de realiseerbaarheid op middellange en lange termijn.

Ook bij een beleid dat daarop gericht is , bestaat de noodzaak

prioriteiten in tijd en voor verschillende gebieden te stellen.

Een

functietoedeling op hydrologische systeembasis biedt de mogelijkheden
met

een veel

gedifferentieerde beschermingsniveau

te

werken dan

de

huidige tweedeling. Daarbij is het ook mogelijk om bij de aanpassing en
vernieuwing van het

landelijk

gebied b.v.

de

landbouw

in bepaalde

hydrologische systemen minder zware kwaliteitseisen op te leggen dan
een algemeen beschermingsniveau, terwijl een nabijgelegen hydrologisch
systeem

of deel daarvan in verband met

ecosysteem
worden

hoge eisen van een bepaald

in een natuurterrein aan zeer stringente bescherming kan

onderworpen.

Gebieds-

en hydrologische

systeem-gerichte

dif-

ferentiatie van beschermingsniveaus kan een oplossing bieden voor het
prioriteitenprobleem
beschermingskasten

en

tot

een

rechtvaardiger

stand brengen

(

zie

lastenverdeling

voor

ook het nawoord

de

in dit

verband).

5.3

Noodzakelijke bestuurlijke en juridische maatregelen

De situatie met betrekking tot bestuurlijke verhoudingen en grondwaterbescherming en milieubeleid is goed beschreven o.a door Van der Baan en
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en in de Derde Nota Water-

huishouding. In hoofdstuk 6 van deze studie wordt
nader

ingegaan.

horende
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op de problematiek

Uitwerking van integraal waterbeheer en daarbij

strategische watervoorraden

vereist

een verdere

be-

praktische

uitwerking van de Wet op de Waterhuishouding langs de lijn van beheer
en beleid van hydrologische systemen.
hydrologische
zijn.

De

systeemanalyse

vertaling

via

kan

De methodiek van de regionale

daarbij

streekplannen,

een

belangrijk

provinciale

hulpmiddel

milieuplannen

provinciale waterhuishoudingsplannen is dan in principe open.
trekkelijk grote

en

De be-

autonomie van de verschillende bestuurslagen en de

noodzaak om door onderhandelen tot consensus te komen, vormen hinderpalen voor de snelle uitvoering van een dergelijk beleid. Zie in dit
verband ook de aanbevelingen

van Glasbergen et al

noodzaak van een pregnanter rijksbeleid,

(1989)

over de

rekening houdend met grond-

watersystemen en doeleindenformulering

voor strategisch grondwater-

beheer vanuit een deelgebiedenbenadering. In de visie van die auteurs
is het nodig op rijksniveau een visie op grondwater beheer te ontwikkelen en neer te leggen in een structuurnota voor het grondwaterbeheer,

verbonden aan de

Nota Waterhuishouding.

Het

structuurschema

Drink- en industriewatervoorziening zou dan opgeheven en daarin geïntegreerd kunnen worden.

Deze visie betekent

reeds

een

goede

stap

vooruit maar is toch nog te beperkt omdat grondwater hierin toch nog
weer als een apart te behandelen sector wordt beschouwd. De problematiek van strategisch waterbeheer en strategische watervoorraden vereist
zoals uit deze verkennende studie moge blijken een integraal-hydrologische

aanpak

op

systeem-basis

in

een

integraal

ruimte/milieu/water

kader.
De aanbevelingen van de

z.g.

Toetsingscommissie

strumentarium van het NMP-plus
hangende,

geïntegreerde

(1990)

in de Notitie

benadrukken dat

belangenafweging

van

de

"

eem samen-

gevolgen

van

tiviteiten voor het milieu is van wezenlijk belang ...... " en "
afstemming

In-

ac... de

van het milieubeheer en het waterkwaliteitsbeheer ... in het

wetsvoorstel Algemene regels en vergunningen ontoereikend."
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aspecten

financiële

milieu-

en

waterbeleid

van

vereisen een afzonderlijke studie.

ruimte-

gebiedsgericht

watervoorraden

strategische

met

verband

in

en

functie-

een

Slechts enkele punten kunnen hier

aangestipt worden.
Bij

deze studie is uitgegaan van een eerste tijdshorizon tot 2015 in
met een

aansluiting op de Vierde Nota over de ruimtelijke ordening,
planperiode van 25 jaar vanaf 1990.

Het Nationaal Milieubeleidsplan

strekt zich uit tot 2010 met tussendoelen in 1994 en 2000.
Nota Waterhuishouding
einddoel.

De Derde

heeft als tussendoel 1995 en een in de tijd open

De planning van de openbare watervoorziening door de VEWIN

beslaat de 10-jarige periode tot 1990.
Gelet op de lange termijn van voorbereiding en afschrijving van waterwinplaatsen en technische infrastructuur en de deels nog tot een eeuw
en

langer

aanhoudende

verontreiniging ( ook bij

van

effecten

de

huidige

grondwater-

een succesvol en onmiddellijk ingaand her-

stelbeleid) is nu reeds rekening te houden met een tweede tijdshorizon
tot 2040.

Een totale planperiode van 50 jaar met enkele tussendoelen

voor een gebieds-

RMW-kader is thans nodig. Binnen
voorziening

de

strategisch waterbeheer

en functiegericht

mogelijkheid

deze periode moet de openbare water-

krijgen

tot

structurele verhoging van de tarieven.
aanpassing

en vernieuwing kunnen voor

termijn onvoldoende

rendabel

in een

zijn,

voldoende

Dergelijke

investeringen

investeringen voor

de bedrijfstak zelf

maar nationaal

en

op

gezien wel

korte
lonend

zijn. De thans relatief lage tarieven van de openbare watervoorziening
versluieren

de

werkelijke

kosten,

die

nu

elders

toch - al is het niet expliciet gekwantificeerd -

in

de

samenleving

worden gedragen via

b.v. verdroging, natuurachteruitgang, ongedekte risico's voor de volksgezondheid

bij calamiteiten door het ontbreken van een adequaat kop-

pelnet, etc.
De milieuvriendelijke aanpassing en vernieuwing van de landbouw met een
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zal

ook

in

totaal een planperiode in de orde van 50 jaar met tussendoelen vergen.
Ook hier geldt dat bij de lage voedselprijzen de werkelijke kosten op
nationaal niveau thans versluierd worden.
De in deze studie voorgestelde benadering van strategisch watergebruik
en strategische watervoorraden zal over een planperiode van 50 jaar
vanaf 1990 met tussendoelen in 1995, 2000, 2010 en 2025 verder gestructureerd kunnen worden in financieel/economische hanteerbare pakketten
van maatregelen.
De bestaande financiële regelingen op het gebied van ruimte-, milieuen waterbeheer kunnen verder geïntegreerd en aangevuld worden vanuit de
in deze studie geschetste perspectieven.

Een verdere uitwerking van de financiële problematiek valt buiten het
bestek van deze verkennende studie naar strategische watervoorraden.
Nadere

financiële

gegevens

treft

men

aan

in

de

derde

Nota

Water-

huishouding en het NMP-plus. Een heffingennota van April 1990 dient als
discussiegrondslag.
stellen, die in 1992

Tevens bestaat het voornemen een commissie in te
met voorstellen moet komen om de financiering van

het waterbeheer in het kader van de uitbouw van de Wet op de waterhuishouding nader te regelen.
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6.

INSTRUMENTARIUM

6.1

Algemeen

Bij aanwijzing, bescherming en beheer van strategische watervoorraden
is het tijdsaspect van groot belang. Verschillende hydrologische kringlopen

en onderdelen ervan hebben zeer uiteenlopende snelheden. Ver-

versingstijden in doorstroomde

in Nederland

oppervlaktewatersystemen

lopen uiteen maar liggen grofweg in de orde van uren tot
Verversing binnen grondwaterstromingsstelsels

is

een jaar.

nog veel

sterker

ui teenlopend en kan variëren van seizoenen tot tienduizend jaar, afgrootte, menselijke ingrepen etc.

hankelijk van voeding,
pompstations winnen
in kunstmatige

water dat in ouderdom varieert van enkele weken (

infiltratieprojecten),

oeverfiltratieprojecten,
ningen in Brabant).

Grondwater-

jaren tot decennia

tot vele duizenden jaren ( b.v.

( b.v.

in

diepe win-

Het instrumentarium voor sanering, bescherming,

toewij zing en beheer dient daarmee en met de sterke regionale verscheidenheid rekening te houden.
De effecten van maatregelen zullen dan ook op
tijdschalen merkbaar kunnen worden.

totaal verschillende

Grondwaterstandsherstel bij

ver-

drogingsbestrij ding kan door waterhuishoudkundige maatregelen en regulering van onttrekkingen in principe in zeer korte tijd tot stand
komen: in de orde van weken/maanden tot enkele jaren.
De secundaire gevolgen van grondwaterstandsdalingen kunnen echter soms
zelfs onomkeerbaar zijn, zoals b.v. irreversible indroging van veen- en
kleigronden,

verschuiven van waterkwaliteitsgrenzen,

verdwijnen

van

specifieke ecosystemen. In andere gevallen kan herstel van secundaire
gevolgen zeer veel langer duren dan het grondwaterstandsherstel: in de
orde van tientallen tot honderden of zelfs duizenden jaren.
Waterkwaliteitsherstel van grote oppervlaktewateren zoals Rijn en Maas
vergt intensieve internationale samenwerking en grondige
wijzigingen in maatschappelijke,
waarbij

agrarische en industriële condities

tij ctshorizonten van vele jaren tot vele decennia

relevant
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oppervlaktewatersystemen

zijn

veel

korter en vormen dus geen flessehals. Dit ligt voor vele grondwatersystemen met middellange tot zeer lange verversingstij den geheel anders.

Maatregelen voor

de verbetering van oppervlaktewaterkwaliteit

kunnen op voor politiek en planologie relevante tijdschalen
het

grootste

effect sorteren.

dan ook

Maatregelen voor verbetering van

de

grondwaterkwaliteit ijlen in effect vaak veel verder na en zijn voor
een deel pas in volgende generaties effectief.
De stand van zaken wat betreft de organisatie en het instrumentarium voor zover van belang voor strategische watervoorraden -

is in een

aantal hoofdgroepen van problemen hiërarchisch naar schaal en thema
gerangschikt.

Voor veel aanvullende en achtergrondinformatie op het

gebied van beschikbaar en gewenst bestuurlijk en juridisch instrumentarium kan verwezen worden naar de pag.

243-273 van de Derde Nota

Waterhuishouding, de studie van Glasbergen et al (1989), de Nota Beleidsplan Drink-

en Industriewatervoorziening

(1990)

en de

Notitie

Instrumentarium van het Nationaal Milieubeleidsplan-plus (1990).
De volgende hoofdgroepen zijn in deze verkennende studie onderscheiden

1)

ruimtelijke

en juridisch instrumentarium

ordenings-

in de

betrekkingen tussen internationale en nationale ruimte;

2)

ruimte lij ke ordenings-

en juridisch instrumentarium in de be-

trekkingen tussen bovengrondse en ondergrondse nationale ruimte;
3)

sectoraal versus functioneel ruimtelijke ordenings- en juridisch
instrumentarium;

4)

centraal

versus

gedecentraliseerd

juridisch instrumentarium;

ruimtelijke

ordenings-

en
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gebruik en nalevingscontrole van het ruimtelijke ordenings-

en

juridisch instrumentarium;

6)

ruimtelijke ordenings- en juridisch instrumentarium

m.b.t. stra-

tegische watervoorraden in het algemeen;

7)

ruimtelijke ordenings- en juridisch instrumentarium m.b.t.

stra-

tegische oppervlaktewatervoorraden;

8)

ruimtelijke ordenings- en juridisch instrumentarium m.b.t. strategische grondwatervoorraden.

6.2

Hoofdgroep internationale betrekkingen

6.2.1

Er

zijn

op

supranationale

het

vlak

van

de

ruimtelijke

ordening geen bindende overeenkomsten tussen Nederland en bovenstroomse
en/of aangrenzende soevereine staten.

Er is op het gebied van dwingend voorgeschreven interna-

6. 2. 2
tionale

normen

m.b.t.

water

instrumentarium voorhanden:

binnen

Europa

nog

slechts

een beperkt

EG richtlijnen voor drinkwater en kader-

richtlijnen voor zwarte en grijze

lijststoffen in het aquatisch mil-

ieu.

6.2.3

Er is op het gebied van kwaliteitsbeheer van internationale

wateren een nog beperkte, maar groeiende internationale samenwerking op
vrijwillige basis: Rijn-actieplan en Noordzee-actieplan. Ministersconferenties,

internationale

met buurlanden

6.2.4

commissies en bilateraal periodiek overleg

zijn instrumenten die verder uitgebouwd moeten worden.

Er zijn op het gebied van grensoverschrijdende grond-

en

oppervlaktewateren met de buurlanden overlegstructuren op verschillende
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bestuurlijke niveaus, maar vrijwel geen bindende afspraken: b.v. nog
geen overeenstemming met

België

over Maas

en Schelde,

geen

over-

eenstemming met Duitse deelstaten over grensoverschrijdend water en
verontreinigingen.
6.3

Hoofdgroep:

betrekkingen

tussen

bovengrondse

en

onder-

grondse ruimte
6.3.1

De natuurlijke en door menselijk handelen ontstane samen-

hangen tussen de bovengrondse en ondergrondse ruimte zijn niet systematisch verwerkt in het beschikbare instrumentarium.

6.3.2

Het instrumentarium voor de ondergrondse ruimte is veel

minder ver ontwikkeld dan voor de bovengrondse

ruimte

en vertoont

lacunes en overlappingen ( b.v. op het gebied van kunstmatige infiltratie, opslag in de bodem e.d.).
6.3.3

Het instrumentarium is voornamelijk sectoraal in plaats van

functioneel van aard.

6.4

Hoofdgroep: sectorale versus functionele betrekkingen

6.4.1

Het instrumentarium is voornamelijk sectoraal van karakter,

zowel ruimtelijk als juridisch.
Dit heeft tot gevolg dat b.v. meerdere wetten/regelingen op dezelfde
functie in een bepaalde deelruimte

betrekking hebben.

Een integrale visie op de ruimtelijke samenhangen wordt
6.4.2
door de sectorale opbouw van het instrumentarium sterk onderbelicht.

6.4.3
stuurslagen

De sectorale benadering
en

instanties

resulteert in een over vele be-

versnipperde

vergunningen-

en heffingen-
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structuur.
De natuurlijke fysische structuren van de ondergrondse en

6.4.4

(

ruimte

bovengrondse

inclusief

watersystemen)

spelen

slechts

een

ondergeschikte of zelfs geen rol in veel van het ruimtelijke ordeningsen juridische

instrumentarium.

Gebiedsgerichte benaderingen zijn wel

groeiend in populariteit maar nog onvoldoende of niet

concreet uit-

gewerkt in het instrumentarium.

6.5

Hoofdgroep: centrale versus gedecentraliseerde betrekkingen

6.5.1

Het streven tot decentralisatie heeft geleid tot een ruim-

telijke

ordenings-

instrumentarium

waarin

de

hogere

bestuurslagen

relatief weinig macht hebben en sterk afhankelijk zijn van de invulling
die aan het beleid op de lagere niveaus wordt gegeven. Hiërarchischifunctioneel gezien vanuit watersystemen is de sturingsbevoegdheid van
het rijk te gering en van de provincies te groot geworden.

6.5.2

De

decentralisatie van het

grondwaterbeheer naar provin-

ciaal niveau heeft tot gevolg dat grondwaterstromingsst elsels die zich
over provinciegrenzen uitstrekken niet onder uniform beleid en beheer
zijn.

De verweving van het Rijnsysteem tot in de kleinste takken van

grote delen van het oppervlaktewatersystee m en ook de verweving via
wegzijging met grote

grondwaterarealen snijdt bijvoorbeeld ook dwars

door beleids- en beheersstructuren heen.

6.5.3

De sectorale opsplitsing in combinatie met decentralisatie

leidt tot kleine eenheden van beleid en beheer en staat dikwijls haaks
op de regionale en subregionale

structuur van watersystemen met grote

eenheden en sterke verweving van functies.

De schaalvergroting op het

niveau van de bestuurslaag van de waterschappen tot hoogheemraadschappen en de voorgestane

koppeling van kwaliteits- en kwantiteitsbeheer

van oppervlaktewater bij de waterschappen komen deels aan deze bezwaren
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oppervlaktewater/grondwater

hiermee echter inhoudelijk, planologisch, juridisch

is

en bestuurlijk nog

niet gerealiseerd.
6.6

Hoofdgroep: instrumentariumgebruik en nalevingscontrole

6.6.1

Hoewel het benodigde

blemen wel aanwezig is

(b.v.

instrumentarium voor bepaalde pro-

opstelling van provinciale grondwater-

plannen) wordt dit op zeer uiteenlopende wijze

door de verschillende

provincies gebruikt en geïnterpreteerd als direct gevolg van de grote
provinciale autonomie. Stringente uniformerende richtlijnen en controle
op de naleving ervan van de zijde van de rijksoverheid ontbreken nog
teveel.
6. 6. 2
ten,

Veel juridisch instrumentarium is in de vorm van raamwetveel planologisch instrumentarium in de vorm van niet-bindende

nota's. De nadere concrete, functionele en gebiedsgerichte invullingen
ervan

ontbreken nog dikwijls

6. 6. 3
slagen

ten dele.

De aanwij zingsbevoegdheden van hogere aan lagere bestuurworden op grond van opvattingen over een bestuurlijk harmonie-

model of politieke opportuniteit niet steeds tot het uiterste benut.

6.6.4

Het opsporings- en vervolgingsbeleid en de strafmaat bij

milieudelicten in verband met water zijn nog onvoldoende ontwikkeld om
negatieve ontwikkelingen met kracht te keren.

6.7

Hoofdgroep:

instrumentarium voor

strategische

watervoor-

raden, c.q. strategisch watergebruik

6.7.1

Algemeen

6.7.1.1

Strategische watervoorraden werden tot voor kort begrips-
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en zijn in het ruimtelijke

tot dusverre op zijn best - en

dan nog maar gedeeltelijk - binnen andere terminologische kaders ondergebracht.

Het bestaande, vooral sectorale instrumentarium leent zich

6.7.1.2

niet optimaal voor de inpassing van de functionele en gebiedsgerichte
benadering van

strategische

watervoorraden

c.q.

strategisch water-

gebruik.

De sterke oppervlaktewater/grondwater wisselwerking in vele

6.7.1.3

watersystemen

in Nederland heeft

een

grote weerslag

op het

concept

strategische watervoorraden, c.q strategisch watergebruik. Deze wisselwerkingsinvalshoek is zeer zwak ontwikkeld in

het bestaande instrumen-

tarium.

6.7.2

Instrumentarium

m.b.t.

strategische

oppervlaktewatervoor-

raden/gebruik

6.7.2.1

De

eventuele

grote

rijkswateren vormen

strategische

pervlaktewatergebruik.

de

belangrijkste

bron voor
op-

oppervlaktewatervoorraden of strategisch
Het rijk heeft hier reeds het kwantiteits-

en

kwaliteitsbeheer en binnen de landsgrenzen voldoende instrumentarium.

6.7.2.2

De instroom van oppervlaktewater uit het buitenland

speelt

een cruciale rol voor zeer vele aspecten van het waterbeheer in Nederland.

De greep die Nederland hierop heeft

door verdragen met boven-

stroomse staten is gering.

6.7.2.3

De wegzij ging van veel oppervlaktewater

naar het grond-

water betekent dat een instrumentarium dat zich slechts op afzonderlijke delen van de hydrologische kringloop - zoals oppervlaktewater richt

onvoldoende functioneel is.
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De groeiende noodzaak om de toekomst steeds meer oppervlak-

6.7.2.4

tewater voor de openbare watervoorziening te gaan gebruiken wordt nog
onvoldoende door de bedrijfstak als geheel als richtsnoer genomen. De
relatief grote
grote

aantal

geheel

autonomie van de bedrijfstak als

zelfstandige bedrijven maakt

en het vrij

een snelle aanpassing aan

gewijzigde situaties en inzichten minder gemakkelijk.

6.7.3

Instrumentarium

m.b.t.

strategische

grondwatervoorradeni-

gebruik

Het grondwaterbeleid is gedelegeerd aan de provincies, die

6.7.3.1

onder gebruikmaking van de Wet Ruimtelijke Ordening,

de Grondwaterwet

en de Wet Bodembescherming tevens instrumentarium hebben om eventuele
strategische grondwatervoorraden aan te wijzen en te beschermen.

De over provincies verdeelde bestuurlijke opbouw past niet

6.7.3.2

op lands- en provinciegrenzen overschrijdende watersystemen, die juist
in verband met strategische watervoorraden belangrijk zijn.
Er

is

nog

geen wettelijk

instrumentarium dat provincies

dwingt

tot

interprovinciale wateraceoorden bij grensoverschrijdende stroming.

6.7.3.3

De provincies hebben geen zeggenschap over rijkswateren die

op hun grondgebied in wisselwerking met grondwater staan.

6.7.3.4

Het

instrumentarium

rond waterwingebieden met 10-

van
en 25-

de

wettelijke

jaars

zones

beschermingszones
is

onvoldoende

om

duurzame bescherming van winningen en strategische watervoorraden te
garanderen omdat
worden.

dan

de

volledige voedingsgebieden beschermd moeten
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Conclusies

6.8
Beziet men

de

beschikbare

organisatie

en het

instrumentarium voor

integraal waterbeheer in het licht van het bovenstaande en binnen een
integraal ruimte-milieu-water kader dan kan het volgende geconstateerd
worden:
Het oppervlaktewater- en grondwater zijn hiërarchisch sterk verweven in
de ruimte,

zowel kwalitatief als kwantitatief. Toch zijn ze bestuur-

lijk/organisatorisch en juridisch sterk gescheiden. Het huidige einddoel voor de organisatie van het oppervlaktewaterbeheer ( volgens de
Derde Nota Waterhuishouding)

gaat bijvoorbeeld niet verder

dan een

bestuurlijke organisatie die zoveel mogelijk is gebaseerd op grenzen
van natuurlijke

of kunstmatige

afwateringsstelsels

van oppervlakte-

water.
Daarbinnen wordt een hydrologisch betrekkelijke willekeurige scheiding
gemaakt tussen de grote landelijke rijkswateren en de overige die onder
beheer van de lagere overheden vallen. Het Rijnsysteem doet zijn invloed echter wel tot in het tertiaire waterlopennet van grote delen van
Nederland gelden via doorspoeling, wateraanvoer, opmaling en inlaat.
De koppelingen met het grondwater zijn in vele gevallen eveneens talrijk en omvangrijk. Oeverfiltraatwinning

en grondwaterstromingstelsels

door spontane wegzijging vanuit de rivieren

hangen nauw samen met het

samenstel van zomerbed en winterbed. Thans wordt dit samenstel op zijn
best als een enkel waterhuishoudkundig
systeem van oppervlaktewater beschouwd zonder evenwel met de wisselwerking met het grondwater in de omgeving organisatorisch rekening te
houden. Concentratie,integratie en taakverruiming van waterschappen tot
z.g.

all- in eenheden voor oppervlaktewater

is een stap in de goede

richting maar doet onvoldoende recht aan de noodzaak tot volledige
integratie van waterbeheer op de basis van de in de werkelijkheid nauw
samenhangende stromingsstelsels van grondalleen

waterstaatkundige

eenheden

en oppervlaktewater.

overschrijden

dikwijls

Niet

provincie-
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grenzen, ook voor grondwaterstromingsstelsels geldt dit. Ook op andere
schaal

zijn

Rioleringsvoorzieningen

voorbeelden.

dergelijke

er

of

vuilstorten onder gemeentelijk beheer staan via lekverliezen in contact
met

gemeentegrenzen vaak

de

onderliggende,

waterstromingsstelsels,

die

grond-

overschrijdende

op hun beurt via kwel weer oppervlakte-

waterstromingsstelsels voeden.

Binnen een integraal Ruimte-Milieu-Water kader is de Wet op de Waterhuishouding
voor

in principe een goede raamwet met toekomstmogelijkheden

strategische

het hele

beleidsbepaling voor

in een

waterbeheer

integrale afstemming met milieubeheer en ruimtelijke ordening.
De daarin opgenomen coördinatievoorzieningen zullen onmisbare
delen zijn bij

onder-

de verdere uitbouw tot een integrale waterbeheerswet.

Voluit functioneel kan deze wet slechts worden indien ze wordt ingepast
in het hogere en ruimere kaders van resp. de ruimtelijke ordening en de
bovendien geënt moeten worden op de eigen

milieuregelgeving. Deze zal
aard van

de

ondergrondse

en hydrologische

ruimtelijke

integrale

gebiedsgerichte

via

ruimte

structuren van boven-

en

R-M-W-beleidsak-

koorden.
Inhoudelijk gezien ligt het voor de hand dat de ruimtelijke ordening
als trekkerinstantie zou kunnen fungeren voor het tot stand brengen van
R-M-W gebiedsbeleidsakkoorden.
geregelde

planfiguur,

venanten,

is

thans

in

Deze nog experimentele,

verder

die

gaat

ontwikkeling

dan

voor

niet-wettelijk

waterakkoorden
projectmatig

beleid voor grote wateren. De gelijkwaardige inbreng

of

con-

strategisch

van alle betrok-

ken overheden daarin en het ontbreken van overdracht van bevoegdheden
zijn daarbij
hiërarchische

zwakke punten omdat ze op
ruimtelijke

en hydrologische

oorzaak en gevolg daarbinnen.
sterken nog

gespannen voet staan met de
structuren en ketens

van

Die omstandigheden continueren en ver-

de aanpak via een sector- en facetbeleid terwijl in de

toekomst juist een gebieds-

en functiegericht beleid betere perspec-

tieven voor een integraal R-M-W beleid

lijkt te bieden.
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De

huidige

versnipperde,

onvoldoende

ontwikkelde

en
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op

facet-

en

sectorbeleid stoelende, niet-integrale financieringsstructuur vormt een
groot knelpunt voor de tot stand koming van een integraal,functie- en
gebiedsgericht ruimte-milieu- en waterbeleid van de toekomst. Voor de
huidige stand van zaken en plannen
de Derde Nota Waterhuishouding.

wordt verwezen naar pakket 14 van
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MIDDEN-LIMBURG:

STRATEGISCHE

WATERVOORRADEN OP REGIO-SCHAAL

7.1

Inleiding

Het gebied van Oost-Brabant en Midden- en Noord-Limburg is een probleemregio met vele conflicterende waterbelangen en ernstige milieuvervuiling.
Een gedetailleerdere, verkennende studie van strategische watervoorraden
op deze schaal kan illustreren hoe een landelijk beeld verfijnd kan worden
naar het niveau van regio/provincie ( zie de technische deelrapporten 5,6
kleinere gebieden( technisch deelrapport

en 7) en gedeeltelijk nog naar

8). De opzet van deze deelstudie is als volgt:
Het huidige ruimtegebruik en de ruimtelijke structuren van de ondergrond
en

grondwaterstromingsstelsels

de

situaties en bedreigingen

daarin

beschreven.

zijn

Conflict-

t.a.v. het waterge/verbruik zijn nagegaan met

nadruk op de openbare watervoorziening en de natuurwatervoorziening.

Op

grond van deze inventarisaties, de regionale hydrologische systeemanalyse
en de uitkomsten van benaderende regionale hydrologisch modelberekeningen
voor enkele scenario's komen de samenhangen en knelpunten in beeld.
mogelijke oplossingsrichting

Een

door een toenemend gebruik van oppervlakte-

water als bron voor de openbare watervoorziening is verder verkend met de
Een nog verdere detail-

gevolgen daarvan voor de natuurwatervoorziening.

lering op het niveau van de aanpassing/vernieuwing van de landinrichting
van een deel van het gebied vormt een eerste verkenning van de mogelijkheden en beperkingen op nog gedetailleerdere schaal.

Structuur van de ondergrondse ruimte

7.2
Door

grootschalige

zuidoostelijke
grotere

in

bewegingen

breukenpatroon

blokken heeft

de

ontstaan

gezorgd.

is

aardkorst
dat

voor

Door verticale

een

er

turele eenheden:

noordwest-

onderverdeling

bewegingen

blokken gestegen en gedeeltelijk afgeërodeerd ( horsten),
en opgevuld met sedimenten (slenken).

een

zijn

in

sommige

andere gedaald

Zo ontstonden de volgende struc-
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- westelijk Noord-Brabant
- Centrale Slenk, zich voortzettend in de Roerdalslenk
- Peelhorst
- Venlo Slenk
- Krefeld Horst.
In het zuiden sluit het Belgische Kempisch Plateau aan op deze schollenzone. Deze structuren bepalen de grote lijnen van de regionale grondwaterstroming. De verschillen in doorlatendheid in de ondergrond, het dal van
de Maas en kleinere topografische reliefverschillen bepalen de verdere
opsplitsing van de grondwaterstroming in stromingsstelsels van verschillende orden.
Structuur

7.3

van

de

regionale

hydrologie

en

de

rol

van

de

grondwaterstromingsstelsels daarin
7.3.1

Oppervlaktewatersystemen

Het gehele studiegebied behoort tot het stroomgebied van de Maas.
Dit kan onderverdeeld worden in de volgende, natuurlijke grote eenheden/systemen.
het Maasdal met zijn directe omgeving en terrassen;
het stroomgebied van de Dommel/Dieze. Dit zeer grote stroomgebied
heeft zijn bovenlopen op het Kempisch Plateau in België

en de

monding in de Maas bij 's-Hertogenbosch;
de middelgrote zuidelijke rechterzijbeken van de Maas,

die ont-

springen op het Kempisch Plateau of het voorland daarvan ten zuiden
van de topografische rug van Weert;
de

kleinere,

noordelijke

rechterzijbeken van de Maas,

die

ont-

springen op oost- en noordflank van de Peelhorst;
de kleinere zijbeken en de zijrivieren uit Duitsland (Roer, Swalm,
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Niers) op de rechter Maasoever;
Belangrijke kunstmatige oppervlaktewatersystemen zijn resp.:
het kanalenstelsel van Oost-Brabant gevoed met water via de belgische Kempische kanalen en inlaat via het kanaal Wessem-Nederweert
bij Maasbracht, en gebruikt voor de aanvoer van het gebiedsvreemde
Maaswater ten behoeve van scheepvaart, peilhandhaving en beregening;
de stelsels van grindgaten langs de Maas, gebruikt voor de winning
van

bouwstoffen,

recreatie

en

watervoorziening

(spaarbekken

in

aanleg Panheel).

7.3.2

Grondwatersystemen

De natuurlijke grondwaterstromingsstelsels zijn vrijstromend onder invloed
van de zwaartekracht als gevolg van infiltratie van neerslag in de hogere
gebieden

en afstroming naar dalen en lage gebieden, waar het water als

kwel uittreedt en weer deel van de oppervlaktewatersystemen gaat uitmaken.
Deze grondwaterstromingsstelsels zijn in de ruimte hiërarchisch verweven
en gestapeld en beïnvloeden elkaar wederzijds bij wijzigingen in voeding
of onttrekkingen. Bij de regionale hydrologische systeemanalyse van het
studiegebied zijn deze systemen begrensd en beschreven en gedocumenteerd
via kaarten, profielen en hydrologische modellen.
De geologische schollenstructuur van de ondergrond en de topografisch hoge
infiltratiegebieden van het belgische Plateau van de Kempen en van het
Nederlands/Duitse grensgebied ten zuiden van Roermond hebben de twee grote
regionale stromingsstelsels bepaald:
het Kempisch Plateau Systeem. Dit op het Plateau gevoedde grondwaterstromingsstelsel heeft in het studiegebied drie grote

diepe

stroomtakken, die gestuurd door de topografie en de structuur van de
ondergrond in drie richtingen afstromen:

a)

de westelijke stroomtak stroomt in noordelijke richting

naar de
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In de omgeving van de Drunense duinen splitst deze tak zich

onder en rond het erop liggende stromingsstelsel van de Drunense
duinen nog weer naar de Maas in resp. een westelijke subtak en een
oostelijke subtak richting

b)

Den Bosch.

de middelste stroomtak stroomt richting Eindhoven en wordt dan afgebogen naar de Centrale Slenk en stroomt daarin verder naar het
noordwesten naar de omgeving van Den Bosch en het Maasgebied ten
noordwesten ervan;

c)

de noordoostelijke stroomtak stroomt in noordoostelijke richting gedeeltelijk via

Centrale

de

Slenk naar

de

ten zuiden van

Maas

Roermond.

Het Selfkant-Susteren Systeem ( later ook Krefeld Systeem genoemd).
Dit systeem ontspringt in het hoge Nederlands-Duitse grensgebied op
de oostelijke Maasoever en heeft in het studiegebied twee stroomtakken:

a)

de

westelijke,

ondiepe

stroomtak,

direct

naar

die

dankzij

het

aangrenzende

Maasdal;

b)

de noordwestelijke,

diepe

stroomtak,

een zeer slecht

doorlatende laag onder het Maasdal door stroomt naar het noordwesten
via de noordoostelijke zijde van de Centrale Slenk in de richting
Den Bosch.

Op

deze

grote,

regionale

natuurlijke

stromingsstelsels

uitzondering van hun infiltratiegebieden en
aan

de

uiteinden

van

kleinere, natuurlijke

deze

stelsels-

liggen

met

hun kwelvensters onderweg en

hiërarchisch

genest

een

aantal

subregionale en daarin weer genest talrijke lokale

grondwaterstromingsst elsels

(

zie

de

systemenkaart

en

bijbehorende

profielen in TD 7).
De diepte van de grote stelsels bedraagt honderden meters en kan - zoals
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in de omgeving van Eindhoven blijkt - oplopen tot meer dan 500 rn, zoals
uit de diepteligging van het zoet/zout grensvlak daar volgt. De in deze
grote

stelsels

ingebedde

kleinere

stelsels-

hun

met

eigen,

kleinere

infiltratie- en kwelgebieden - doorstromen een dieptebereik in de orde van
honderd tot enkele tientallen meters of zelfs minder, afhankelijk van hun
grootte en de doorlatendheid van de ondergrond.

Door veranderingen in

voeding of onttrekking van de grondwaterstelsels verschuiven hun onderlinge grenzen, de ligging van kwel- en infiltratiegebieden en watersoorten
in de ondergrond.
De kwel in beken en lage terreindelen kan over korte afstand zeer verschillend van intensiteit, herkomst, chemische samenstelling en ouderdom
zijn wanneer meerdere grondwaterstrorningsstelsels van verschillende orden
van grootte in een gezamenlijk kwelgebied hun uitlaten hebben.
De kunstmatige grondwaterstromingsstelsels in dit gebied kunnen in enkele
groepen ingedeeld worden:
vrij- stromende

stelsels

door wegzij ging naar

de

lagere

omgeving

vanuit kunstrnatig op hoger peil gehouden oppervlaktewaterstelsels,
zoals de Brabantse kanalen en het daaruit gevoede deel van het net
van kleinere watergangen;
gedwongen-stromende stelsels door bemaling van laaggelegen gebieden
als polders, die als grote pompputten fungeren;
gedwongen-stromende stelsels door grondwateronttrekking met stroming
naar waterwinplaatsen;
Er bestaan nu door de

talrijke

ingrepen in de natuurlijke waterhuis-

houding en uiteenlopend landgebruik allerlei mengvormen en wisselwerkingen
tussen deze typen stromingsstelsels.
In hoeverre deze stelsels strategisch water voor diverse sectoren bevatten
kan alleen in een integraal afwegingsproces van vraag, aanbod
mogelijkheden worden bezien,

en uitwijk-

rekening houdend met bestuurlijke,

finan-
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ciële, technische, natuurlijke e.a. randvoorwaarden.
Kwaliteitsbedreigingen voor de diverse watervoorzieningssec-

7.4

toren

7.4.1

Inleiding

De waterkwaliteitscondities zijn voor de openbare watervoorziening en de
natuurwatervoorziening het meest kritisch. Overige gebruikssectoren kunnen
vaak met lagere kwaliteitseisen volstaan.

Kwaliteitsbedreigingen vanuit

recreatief land- en watergebruik zijn vaak diffuus en lokaal van aard en
qua orde van grootte

op regionale schaal verwaarloosbaar. Agrarische en

stedelijk/industrieel/militair

grondgebruik

en

transportvoorzieningen

vormen de belangrijkste kwalitatieve bedreigingen voor de kwaliteit van de
watersystemen.

7.4.2

Agrarische grondgebruik

Ongeveer

2/3

van het

studiegebied is

landbouwgebied,

voor

een deel

verweven met belangrijke natuurwaarden. Uit de streekplankaarten blijkt
dat in Oost-Brabant meer
komen,

in Limburg

grootschalige,

aaneengesloten gebieden voor-

meer kleinschalig agrarisch gebruik met sterke ver-

weving met natuurgebieden. Agrarisch gebruik heeft in beide provincies
hoge prioriteit. De agrarische sector veroorzaakt aanzienlijke vervuiling
door meststoffen en bestrij dingsmiddelen in grond- en oppervlaktewater.
Het studiegebied behoort in dat opzicht tot de zwaarst belaste in Nederland (zie de gedetailleerde kaartinformatie in RIVM,l989). Door beregening
( gedeeltelijk met gebiedsvreemd Maaswater)

wordt de uitspoeling ver-

sterkt.

7.4.3

Stedelijk/industrieel grondgebruik

De bedreigingen vanuit dit grondgebruik zijn:
gereguleerde en ongereguleerde lozingen van meer of minder gezuiverd
afvalwater in oppervlakte- en grondwater
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uitspoeling uit lekkende rioleringssystemen .en stortplaatsen en industrieterreinen met bodemvervuiling
vervuilingen vanuit opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen
calamiteiten langs verveersaders
Beide provincies hanteren een centraliserende ontwikkeling

van ver-

sterlelijking door middel van groeikernen. In Oost-Brabant zijn 3 groeikernen : Eindhoven/Helmond,

Den Bosch en Oss. Het noordelijk deel van

Noord-Brabant en de omgeving van Eindhoven vallen binnen de "stedenring
Centraal

Nederland".

In

Noord-

en Midden-Limburg

zijn

4

belangrijke

stedelijke kernen: Weert, Venlo-Blerick-Tegelen, Roermond en Venray.
7.4.4
In

het

Militair grondgebruik
gebied

liggen

uitgebreide

militaire

terreinen:

de

vliegbasis

Eindhoven, Volkel en de Peel, de compagniesoefenterreinen ( per terrein
1000 ha)

Oirschot en Weerterheide en het eenheidsoefenterrein Oirschotse

Heide (250 ha) en verder kazernes, legerplaatsen en schietterreinen.
Vervuilingen door lozingen, lekkages en ongevallen van verschillende aard
zijn mogelijk.
7.4.5

Vervoer/transport

Wegen, spoorwegen, vaarwegen, vliegvelden en pijpleidingen vormen door de
mogelijkheid van rampen,

lekkages e.d. bedreigingen voor de waterkwali-

teit.
7.4.5.1

Wegen

Het wegennet is dicht, sterk vertakt en in alle typen gebieden aanwezig.
Grote doorgaande wegen mijden meestal de natuurterreinen. Waterwingebieden
liggen soms dicht langs grote autowegen of worden er door

doorsneden

zoals in Roggel, Baexem, Venlo-Tegelen en Helmond. Verkeersintensiteiten
zijn zeer hoog op de trajecten Utrecht-Den Bosch-Eindhoven-Maastricht, Den
Bosch-Oss-Nijmegen, en Eindhoven -Venlo (Atlas van Nederl. 12. ,fig.l3)
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Een zeer belangrijke stroom internationaal goederenvervoer

passeert het

gebied via de grensovergang bij Venlo.
7.4.5.2
Het

Spoorwegen

spoorwegennet met

Roermond

de

knooppunten Den Bosch,

Eindhoven,

Venlo

en

vormt een zeer belangrijke schakel voor personen- en goederen-

vervoer tussen de West-Nederland en Zuidoost Nederland en Duitsland( Atlas
van Nederl.,l2, fig. 25 en 26)
7.4.5.3

Vaarwegen

De Maas en de Zuid-Willerosvaart/Kanaal Wessem-Nederweert doorsnijden het
gebied en behoren tot het hoofdvaarwegennet van Nederland. Het van de
Zuid-Willerosvaart

naar

het

westen

aftakkende

Wilhelminakanaal

en

de

Noordervaart behoren tot de overige vaarwegen.
7.4.5.4

Vliegvelden

In het gebied liggen de burgerluchtvaartterreinen Eindhoven en Budel en de
militaire luchtvaartterreinen Volkel, de Peel en Eindhoven (gecombineerd
met burgerlijk gebruik).
7.4.5.5

Buisleidingen

Het gebied wordt doorsneden door twee grote takken van het landelijk net
van hoofdverbindingen voor buisleidingen (VROM,l988,p.48):
een noord-zuid lopende tak C3-C4-C5-C9 vanuit de Betuwe over de Peel
naar Zuid-Limburg;
een

west-oost

havengebied

lopende

tak

Fl-F3-F4-F5

vanuit

het

Rotterdamse

richting Venlo-Duitsland. Langs dit tracé verloopt een

hoofdtransportleiding voor olie.
Een nafta transportleiding vanuit

het Rotterdamse havengebied verloopt

door het

studiegebied naar het

zuidelijk deel

industriegebied.

van het

Zuidlimburgse

TNO-rapport

Rapport nr.
OS 90-62-A

september
1990

Samenvattend beeld van

7.5

Pagina
101

de kwaliteitsbedreigingen

Vergelijkt men nu het patroon en karakter van de diverse watersystemen met
de patronen en aard van de kwalitatieve bedreigingen dan ontstaat samengevat het volgende beeld:
Het oppervlaktewatersysteem van de Maas en de daaraan gekoppelde kanalen,
grindgaten

en

oeverfiltratiewerken

worden

bedreigd

door

twee

typen

vervuilingen : enerzijds min of meer chronische bedreigingen als gevolg
van het permanente ruimtegebruik, anderzijds kortdurende als gevolg van
diverse typen calamiteiten:
grensoverschrijdende

oppervlaktewatervervuiling

stroomgebied in Frankrijk en België als

vanuit

het

Maas-

gevolg van activiteiten

bovenstrooms van kerncentrales, agrarisch, industrieel en

stedelijk

grondgebruik.Dit kan via directe lozingen in het oppervlaktewater of
via de omweg van de toestroming van vervuild grondwater;
soortgelijke vervuiling vanuit het bovenstroomse Nederlandse gebied
en het studiegebied zelf.
De Maas speelt met name voor de openbare watervoorziening nu reeds een
belangrijke rol via spaarbekkens,

oeverfiltratie en aanvulling van het

grondwater door wegzijging vanuit door de Maas gevoede kanalen. Uitbreiding van de winning via het grindgat Heel/Panheel en oeverfiltratie bij
Roosteren doet die rol nog toenemen. Sanering van de waterkwaliteit in het
bovenstroomse gebied van met name België heeft hoge prioriteit maar is
door allerlei oorzaken niet op korte termijn te verwachten en moeilijk
vanuit Nederland te beïnvloeden.
Door de inzet van hoogwaardige zuiveringstechnieken is het tot dusverre
echter nog mogelijk gebleken onder normale omstandigheden aan de normen
voldoend drinkwater te produceren.
Bij calamiteiten

wordt de inlaat van ruw water tij delijk gestaakt en

dankzij de korte verversingstijd in de Maas

kan de produktie met voor-
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raadvorming in de spaarbekkens worden overbrugd.
De grote, diepe regionale grondwaterstromingsstelsels

vanuit het Kempisch

Plateau en de omgeving van Roermond/Krefeld vormen grote voorraden van
water

met

nog

grotendeels

een

onttrekkingen uit deze systemen

goede

kwaliteit.

Door

de

omvangrijke

is de aanvoer vanuit de oorspronkelijke

infiltratiegebieden onvoldoende en ook te langzaam. Door geïntensiveerd
landgebruik in de kerninfiltratiegebieden van deze stelsels gaat daar de
kwaliteit echter

ook achteruit.

decennia hebben vanuit

België

Deze vuilwaterfronten van de
en het Duits/Nederlands

laatste

grensgebied de

winningen in de Centrale /Roerdal slenk nog niet bereikt.
Als gevolg van de grote onttrekkingen en onvoldoende zijdelingse aanvoer
worden met name in het gebied van de Centrale/Roerdal slenk nu de veel
sterker, vlaksgewijs verontreinigde wateren uit de bovenliggende kleinere
subregionale en lokale stromingsstelsels

aangetrokken en benedenwaarts

naar de diepe winningen uitgestulpt. Dank zij de aanwezigheid van slechtdoorlatende pakketten zijn de vuilfronten van de sterk vervuilde bovenste
tientallen meters water nog niet in de meeste diepe winningen gearriveerd.
Dit is echter slechts een kwestie van tijd. Deze tijd hangt sterk af van
de uitgestrektheid en homogeniteit van de slecht doorlatende lagen boven
de

winningsfilters.

Bij

"gaten"

in

de

afdekkende

slechtdoorlatende

pakketten kan het vervuilde water via kortsluitstromen direct van boven of
uit aangrenzende gebieden veel eerder de winningen bereiken dan voorzien.
Bij onvoldoende aanvoer van water van opzij of van boven als gevolg van
slecht doorlatende pakketten kan bij grote onttrekkingen ook het zoet/zout
grensvlak versneld omhoog komen en tot verzilting van winplaatsen leiden.
Dit gevaar dreigt bij

een viertal winningen (o.a.

Bakelse Dijk).

De

Centrale Slenk ontvangt vanuit de aangrenzende Peelhorst met een ondiep,
sterk

vervuild

watervoerend

pakket

een

zijdelingse

instroom

naar

de

winningen, ondanks het feit dus dat direct boven die winningen slechtdoorlatende beschermende pakketten aanwezig zijn.
Permanente of calamiteuze verontreinigingen aan het oppervlak dringen in
eerste

instantie meestal

door in de ondiepere subregionale en lokale

stromingsstelsels. Afhankelijk van de locatie in zo'n stelsel is dat meer
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infiltratiegebieden

door-

dringen via de transportstroming uiteindelijk het hele stelsel tot in de
kweluitlaten toe. Verontreinigingen in de kwelgebieden planten zich niet
stroomopwaarts voort maar worden relatief snel weer uitgespoeld door de
kwelstroming

naar

geconcentreerde

het

oppervlaktewater.

afvalwaters

kunnen

Dichtheidsstramingen van

incidenteel

dwars

door

zeer

normale,

hiërarchisch gestapelde grondwaterstromingsstelsels heen breken.

De nog

grote voorraden kwantitatief goed water in de middelste en benedenstroomse
delen van de grotere, diepere stromingsstelsels worden thans opgebruikt en
op den duur bij voortzetting van deze praktijk grotendeels vervangen door
lokaal

geïnfiltreerd,

ondiep water van voorlopig

(

ook bij

versnelde

sanering) nog zeer slechte kwaliteit.

7.6

Knelpunten,oplossingsrichtingen en scenario's

7.6.1

Algemeen

De waterbehoefte van grondwaterafhankelijke ecosystemen in natuurterreinen
is

sterk

aan

de

oorspronkelijke,

onvervuilde

grondwateraanvoer

door

kwelstromen van diverse herkomst en grootte-orde verbonden. Dit betekent
dat kwelgebieden langs de beekdalen en randen van topografisch hogere
terreineenheden niet alleen van de oorspronkelijke waterkwaliteit maar ook
van de intensiteit in toevoer daarvan afhangen. Immers, indien de aanvoer
van dit kwelwater bovenstrooms in de stromingsstelsels afgevangen wordt
door winningen dan neemt de omvang van de kwelgebieden en de kwelintensiteit af, mogelijk tot een volledig verdwijnen daarvan toe. De kunstgreep
van de waterzuivering,

die voor gewonnen vervuild grondwater nog kan

worden toegepast is voor dit type natuurwatervoorziening in het algemeen
niet toepasbaar.
De

openbare watervoorziening zal volgens

de VEWIN prognoses,

ondanks

pogingen tot waterbesparing nog aanzienlijk moeten worden uitgebreid. De
industriewatervoorziening

zal eveneens verder groeien.

De verdroging van natuurterreinen zal tot staan gebracht moeten worden en
omgebogen naar vernatting en natuurherstel.
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De landbouw dringt aan op verdere verbetering van de ontwateringstoestand
van nattere terreinen via landinrichting en op de verdere mogelijkheden
voor beregening uit oppervlakte- enjof grondwater.
Deze dikwijls conflicterende kwantitatieve en kwalitatieve belangen van de
verschillende gebruikssectoren moeten nu ook regionaal onderling in een
politiek beslissingsproces afgewogen worden, gelet op de huidige situatie
en de potenties.
In de recente nationale en provinciële besluitvorming is reeds de afweging
het grondwater vooral voor hoogwaardige gebruiksdoeleinden

gemaakt dat

gereserveerd moet worden zoals openbare watervoorziening en natuurwaterIndustriële

voorziening.

vooral

(

watervoorziening

koelwater)

en

be-

regening worden niet als hoogwaardig gebruik bestempeld en zullen naar
alternatieven uit moeten wijken in de toekomst.
Dit betekent in het concrete geval van Oost-Brabant en Noord- en MiddenLimburg dat de waterkwaliteitsbescherming en watertoedeling zich primair
op de openbare watervoorziening en de natuurwatervoorziening zal moeten
toespitsen en daar een onderling optimum voor moet formuleren , uitmondend
in

de

aanwij zing,

en het

bescherming

beheer

beide

van voor

sectoren

strategische watervoorraden onder duurzame en calamiteitscondities. Beide
sectoren hebben groot gezamenlijk belang bij herstel en bescherming van de
waterkwaliteit in zowel oppervlaktewater als grondwater. Vervolgens rest
echter de vraag van de onderlinge strategische toedeling van hoeveelheden
en

de

aanspraken/mogelijkheden

voor

ander

gebruik

van

de

onder-

en

bovengrondse ruimte.
Ook bij

een versterkt milieusaneringsbeleid zal in het gebied door het

intensieve

grondgebruik

en

de

grondwaterkwaliteit de komende
beteren.

Steeds

intensievere

noodzakelijk worden.

vervuilingserfenis

uit

het

verleden

de

decennia nog niet voldoende kunnen verzuiveringen

zullen

voor

de

waterwinning

Uitbreiding van de door neerslag gevoede winningen

kan uiteindelijk alleen maar resulteren in grotere verdroging en kwelbeïnvloeding

nabij of veraf van de winningen, afhankelijk van de hydra-

geologische situatie.
Gelet op de beleidsvoornemens de verdroging van de natuur een halt toe te
roepen en om te buigen is er in het algemeen geen plaats voor verdere
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behoefte

om

de

winningen te reduceren.De verdroging in het studiegebied varieert van
matig tot sterk verdroogd. Slechts het zuidoostelijke deel van de Peelhorst is niet verdroogd. Men mag in vergelijking met de beter onderzochte
situatie in noordoost Nederland ( Derde Nota,p.226-227) aannemen dat in
Oost-Brabant en Noord-= en Midden-Limburg de verdroging

als gevolg van

waterhuishoudkundige maatregelen maximaal in dezelfde orde ligt als van de
gezamenlijke grondwateronttrekkingen, gelet op de zeer grote omvang van de
onttrekkingen in het studiegebied. Afgezien van deze "schuldvraag" voor de
reeds bestaande verdroging, is het evident dat verdere onttrekking

tot

verdere verdroging moet lijden in het gebied, ook al kunnen de effecten
eventueel als gevolg van slecht doorlatende deklagen dan afgevlakt over
grotere gebieden en verder van de winplaatsen af tot uiting komen. De
openbare watervoorziening kan uit deze

impasse komen door

-zoals

ook

rijksbeleid is geworden (zie o.a Derde Nota Waterhuishouding) - meer over
te gaan op oppervlaktewater als bron.
landelijke

tendens,

de

grindgat Heel-Panheel,

Dit sluit aan op de bestaande

realisering van oppervlaktewaterwinning in het
oevergrondwaterwinning bij

Roosteren en eerdere

plannen in het Tweede structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening
voor infiltratieprojecten in het gebied Groote Heide bij
Maaskant bij

Den Bosch.

Eindhoven en

Door de te verwachten sterke toename voor de

kosten van zuivering van vervuild grondwater komen de kosten
in dezelfde orde als die voor de zuivering van oppervlaktewater en ook
worden hogere waterprijzen door het toegenomen milieubesef maatschappelijk
steeds meer aanvaardbaar.
De situatie in het onderzoeksgebied kan met behulp van grove water- en
verontreinigingsbalansen

voor een vijftal grote deelgebieden geschetst

worden.
7.6.2

De situatie binnen

vijf grote balanseenheden

De vijf grotere waterbalanseenheden- zoals onderscheiden in het modelleringsrapport TD 5 - zijn resp. :
A)

Kempisch Plateau
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B)

Centrale Slenk

C)

Roerdal Slenk

D)

Peelhorst

E)

Venlo Slenk

Voor

ieder

van

gebieden

deze

is

benaderde

een

Pagina
106

kwantitatieve

balans

beschikbaar, die door afrondingsfouten en onnauwkeurigheden in de gegevens
niet precies sluitend is, maar wel een goede orde van grootte weergeeft.
Op grond van de herkomst en ouderdom van het water kunnen deze balansen nu
ook een benaderend beeld geven van de samenhang met de kwaliteit van het
te onttrekken grondwater nu en in de toekomst. Hierbij is ervan uitgegaan
dat het water in de diepere pakketten, dat oorspronkelijk afkomstig is uit
de grote supraregionale systemen met hun voedingsgebieden in de Belgische
Kempen en het Duits-Nederlandse grensgebied in Nederland, nog schoon is.
Hoewel ook daar de verontreiniging nu toeneemt zou het nog zeer lang duren
( in de orde van duizenden jaren) voor het de winningen in de middendelen
en uiteinden van deze
regime.

stromingsstelsels

zou bereiken

onder natuurlijk

Door de sterke ingrepen zal dit nu aan vervuiling blootstaande

water in de infiltratiegebieden

echter reeds lang voordien onderschept

worden in de bovenstroomse delen van de stromingsstelsels door de winningen daar en moeten de vroeger actief door deze supraregionale stelsels
doorstroomde diepe watervoerende pakketten benedenstrooms

meer en meer

lokaal door vervuilde aanvoer van bovenaf aangevuld worden.
Een goed beeld van de vervuiling van het ondiepe grondwater volgt uit de
analyses in Technisch Deelrapport 6
publikatie

over

Daaruit blijkt

de

en uit de illustraties van de RIVM

kwaliteit van het

dat vrijwel

geheel

grondwater

Oost-

Brabant

in Nederland
en Noord-

(1989).

en Midden-

Limburg met matig tot ernstig vervuild ondiep grondwater te kampen hebben.

Uitgaande van het bovenstaande zijn de benaderde
miljoenen kubieke meters per jaar voor de
schoon/vuil balansen.

grondwaterbalansen in

deelgebieden

"vertaald"

in

Vervolgens zijn ze vergeleken met de bedreigingen

van waterwinplaatsen zoals door de VEWIN beschreven en met de plannen voor
nieuw te stichten of uit te breiden winplaatsen.
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Kempisch Plateau

Gebied A

Uit

In
lokale voeding Kempen

105

lateraal naar Centr.Slenk

65

(oud, schoon)

(oudere water schoon)

lateraal naar Roerdal Slenk 15
(oud, schoon)
onttrekkingen (oud, schoon) 20
100 (schoon)

105 (schoon)

Totaal

Centrale Slenk

Gebied B

Uit

In
lokale voeding (jong,vuil) 85

onttrekkingen

lateraal uit Peel Horst

(verschuivend mengsel van

30

(jong, vuil)
lateraal uit Kemp. Plateau

200

oud/schoon en jong/vuil)
65

((oud, schoon)
lateraal uit Roerdal Slenk

15

(oud, schoon)
Totaal

115 (vuil) + 90 (schoon)

Gebied C

toenemend vervuild

200

Roerdal Slenk
Uit

In
lokale voeding (jong,vuil)
lateraal uit Peel Horst

15
2

(jong, vuil)
lateraal uit Kemp. Plateau

15

(oud, schoon)
lateraal uit Duitsland

25

onttrekkingen (toenemend
vervuild)

45
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(oud,schoon ?)
Totaal

17 (vuil) + 40 (schoon)

Gebied D

Peel Horst

toenemend vervuild

45

Uit

In
lokale voeding (jong,vuil)

80

onttrekkingen (toenemend

30

vervuild)
lateraal naar Centrale

30

Slenk (vuil)
lateraal naar Venlo Slenk

15

(vuil)
lateraal naar Roerdal

2

Slenk (vuil)
77 (vuil)

80 (vuil)

Totaal
Venlo Slenk

Gebied E

In

Uit

lokale voeding (jong,vuil)

15

onttrekkingen (toenemend

lateraal uit Duitsland

25

vervuild)

40

(nog oud/schoon ?)
lateraal uit Peel Horst

20

(j ong , vuil)

---------------------- ---------------------- --------------------Totaal

35 (vuil) + 25 (schoon)

toenemend vervuild 40

De situatie in het deelgebied Kempisch Plateau is van groot belang omdat
dit

als

leverancier van doorschuivend oud schoon water voor

de

aan-

grenzende gebieden fungeert. Toenemende onttrekkingen in België en toename
van de verontreiniging in de infiltratiegebieden daar

betekent dat op de
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aangrenzende

gebieden

beschikbaar zal komen. Uit de modellering bleek dat veel van het oude,
schone water onder de aangrenzende gebieden nu al niet meer door de
supraregionale stromingen aangevuld wordt onder de huidige onttrekkingscondities maar door lokale infiltratie van jong, vervuild, ondiep water.
De winning van het oude, schone water is dus een vorm van uitputting van
een voorraad, die juist als strategische watervoorraad

voor calamiteiten

behouden zou moeten blijven. De geplande nieuwe winning bij Luyksgestel
van 2 milj. kub. meter past dan ook niet in dit beeld.
De situatie van de winningen in de Centrale Slenk ten noordwesten van
Weert tot aan de Maas weerspiegelt de situatie van het eigen vervuilde
gebied en van de invoeren vanuit de aangrenzende gebieden. Bedreigd zijn
volgens de VEWIN in het Tienjarenplan '89 de openbare waterwinningen van
Helvoirt/Vlijmen (6 milj.), Vessem (8, 5 milj.
pakketten),

Eindhoven (13 milj.,

, uitwijken naar diepere

uitwijken naar de diepte), Budel

(5, 5

milj., uitwijken naar de diepte), Weert ( 1/2 x 5, 5 - 2, 75 milj., uitwijken naar de diepte), en van Tilburg ( 17 milj., op termijn uitwijken
naar de diepte naar winplaats het Klooster?). Een produktiecapaciteit van
ruim 50 miljoen kub. meter van de totale onttrekking van 200 milj. in dit
deelgebied is nu reeds min of meer ernstig bedreigd. Daarnaast is een
verdere uitbreiding van de capaciteit in deze eenheid tussen nu en 2000
voorzien in de orde van ruim 30 milj. kub. meter:
Empel
milj.),

(3 milj.),

Veghel

(3, 1 milj.),

Lieshout

Someren (4 milj.), Eindhoven (10

+

(6 milj.),

Helmond

(1

3 milj . ) , en Oirschot ( 3

milj.). Alle uitbreiding betekent dat de post lokale voeding met jong,
ondiep,

vervuild water

in de

grondwaterbalans

daarmee

extra wordt

vergroot en dit bijdraagt aan verdere verdroging.
De situatie in het deelgebied

Roerdalslenk is min of meer vergelijkbaar

met die in de Centrale Slenk. Ook daar is er een met de tijd in hoeveelheid en kwaliteit afnemende instroming van buiten af te verwachten.
De situatie in het gebied van de Peel Horst is zeer ernstig. Het water-
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overontgonnen en sterk vervuild.

Het gebied

fungeert als een brongebied voor lateraal instromende vervuiling
aangrenzende

gebieden.

in de

Nieuwe waterwinningen of uitbreidingen van be-

staande worden niet meer overwogen. Sterk vervuild water van het Peelgebied stroomt

zo bijvoorbeeld over de

Peelrandbreuk het middeldiepe

pakket in de Centrale Slenk in en bij voortgaande onttrekkingen daar zal
deze vuile instroom van opzij in de ondergrond slechts toenemen. Ook al
hebben grote delen van de Centrale Slenk dan slecht doorlatende deklagen
die de directe

infiltratie van bovenaf van ondiep vervuild water nog

vertragen, zijdelings kan al veel sneller het vervuilde water vanuit de
Peelschol onder die deklagen doordringen. Hier blijkt ook weer dat het
concept van bescherming door afdekkende lagen maar beperkt geldig is,
zeker als er over grotere afstanden meer horizontaal grondwatertransport
optreedt onder de
heid

beschermende laag ( bovendien met eindige uitgestrekt-

en vaak vol gaten voor hydraulische kortsluitstromen!) door.

De situatie in het gebied van de Venlo Slenk is eveneens zeer slecht. Een
combinatie van dunne of afwezige slecht doorlatende deklagen in grote
delen

en

zeer

intensieve

tuinbouw

en bic-industrie

veroorzaken wijd

verspreide grondwaterverontreiniging.
Plannen voor

grootscheepse

vuilstorten

in het

aangrenzende

Duitsland

verbeteren de vooruitzichten voor de kwaliteit van de instroming niet. Dit
deelgebied is bijna even ernstig bedreigd en vervuild als het Peelgebied.
De waterwinplaatsen
Tegelen (1,4 milj.)

Boxmeer

(

3 milj.),

Vierlingsbeek

worden kwalitatief ernstig bedreigd.

nog nieuwe grondwaterwinplaatsen of uitbreidingen

(2 milj.)

en

Toch zijn er

voorzien: Houthuizen (2

milj.), Hanik (1 milj.) en Bergen (2 milj.). Ook deze nieuwe capaciteit
wordt - gelet op de regionale kwaliteitssituatie_ bedreigd.
7.6.3

Modellering, verdroging en kwalitatieve bedreigingen

Bij de aanvankelijke modellering zijn verschillende scenario's gebruikt:
scenario 0

historische, natuurlijke situatie

scenario 1

huidige situatie
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toekomstige situatie bij verdere toename
onttrekkingen volgens plannen Vewin

scenario 3

toekomstige situatie bij aangepast grondwaterplan
met terugdringing industrieel en agrarisch watergebruik

Hoewel de aan gekozen modellering met het model MICROFEM ( de grootste
regionale,

eindige elementenmodellering tot dusverre in Nederland) geen

lokale details mogen worden ontleend gezien de schaal , komt er wel een
algemeen regionaal beeld uit dat in hoofdlijnen redelijk overeenstemt met
chemische, topografische en landgebruiksgegevens en met de resultaten van
eerdere kleinere modelstudies (IWACO) en het recente analytische-elementen
model NAGROM van DBW/RIZA.
Vergelijking van de modeluitkomsten voor de verschillende
historische

scenario's,

gegevens van veranderingen in vegetatiepatronen,van water-

kwaliteit en afvoerafname van b.v.de Dommel voeren tot de volgende globale
conclusies:
Er bestaat een zeer groot verschil tussen het historische patroon (
scenario 0)

enerzijds en de scenario's 1, 2 en 3 anderzijds.

totale achteruitgang in areaal kwelgebieden
tot stand gekomen

De

is grotendeels reeds

tussen de historische situatie en heden.

De

verdrogingskartering correspondeert hiermee.
De

achteruitgang in areaal kwelgebieden

aangepast

grondwaterplan

volgens

scenario

zet zich ook bij
3

nog

voort,

een
zoals

verwacht mag worden omdat ook bij dit scenario de totale onttrekking
nog toeneemt.
de grootste teruggang in arealen kwelgebied betreft

het centrum van

het

strook van het

Dommel-Dieze

stroomgebied en de

noordelijke

modelgebied langs de Maas en het Maasdal in Noord-Limburg. In deze
gebieden hebben de grote, diepe systemen hun kweluitgangen.
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De invloed van de onttrekkingen onder slecht-doorlatende pakketten
strekt zich ook zijdelings uit naar de aangrenzende

in de slenken
gebieden waar

de

afdekkende pakketten dun zijn of ontbreken via
en

grondwaterstandsdalingen

aanknopingspunten

biedt

Dit

water.

vervuild

locatiebe-

de

voor

ondiep

van

infiltratie

versterkte

palingen bij een aanvullend beschermingsbeleid, dat niet alleen de
directe

omgeving van

de

winplaatsen beschermt

de

ook

maar

veel

grotere, verderaf gelegen voedingsgebieden.

structuur op grond van een

De kaart van de landschapsecologische
lange-termijn
Brabant

vertoont

duidelijke

van

natuur

ontwikkelingsvisie

knelpunten

als

van

PPD

de

om

het

de

Noord-

bedreigde

arealen kwelgebied gaat. De strook te beschermen en te ontwikkelen
natuurgebieden vanaf de Drunense duinen langs de Maas tot

in Noord-

Limburg ligt voor een belangrijk deel in kwelgebieden,

die reeds

zijn

sterk aangetast
verder

zouden

en ook bij

teruggaan.

het aangepaste

Hetzelfde

geldt

voor

scenario

de

krans

3 nog
van

te

rond het infiltratiegebied

beschermen en ontwikkelen natuurgebieden
van de verstedelijkte rug van Weert.

7.6.4

Scenario 4: een uitweg-scenario

Een mogelijk toekomst scenario

dat op langere termijn zowel recht kan

doen aan de duurzame en calamiteits- openbare watervoorziening als aan de
natuurwatervoorziening

in het gebied gaat uit van:

handhaving van een intensieve agrarische sector , waarvan de uiteindelijke milieuvriendelijke praktijk op lange termijn tot verbetering
van de oppervlaktewater- en grondwaterkwaliteit voert;
beperking

van

het

grondwatergebruik

tot

hoogwaardige

gebruiks-

functies, d.w.z terugdringing van industrieel verbruik en beregening
uit grondwater;
beperking van grondwatergebruik voor de

openbare watervoorziening

onder gelijktijdige vervanging en capaciteitsuitbreiding met Maaswater als bron via spaarbekkens,

oevergrondwaterwinning en diepin-
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filtratieprojecten;
herstel van waterkwaliteit, verdroging en kwelstromen in van oorsprong grondwaterafhankelijke natuurgebieden;
reservering van een belangrijk deel van de nog kwalitatief goede
diepere

grondwatervoorraden

stromingsstelsels

als

in

de

grote

strategische

regionale

grondwater-

reservevoorraden voor

calami-

teiten.
In concreto zou dit uitweg-scenario 4 er voor de openbare watervoorziening
in grote lijnen als volgt uit kunnen zien:
1)

De volgende grote winningen schakelen op termijn over op oppervlaktewater als bron: Tilburg (17 + 3 milj. kub. m. ), Eindhoven ( 30
milj.

, incl. uitbreiding), omgeving den Boseh/Nuland ( 10 milj.),

Weert (5.5 milj.). Dit betekent een aanpassing door omschakeling

op

oppervlaktewater als bron voor 60 milj . kub. meter op een totale
huidige onttrekking in de Centrale Slenk van 200 miljoen kub. meter.
2)

De voorgenomen uitbreidingen

worden vervangen door capaciteits-

uitbreiding elders via aanvoer uit spaarbekkens,

oevergrondwater-

winning of diepinfiltratieprojecten voor de winplaatsen
milj.), Veghel (3.1 milj.), Lieshout
j.),Someren (4 milj.) en Oirschot
breidingen

Empel ( 3

( 6 milj.), Helmond (1 mil-

( 3 milj.). Het totaal aan uit-

waarin vervangend door oppervlaktewater als bron

zou

moeten worden voorzien is 20 milj. kub. meter.
De totale omschakeling

naar oppervlaktewater als bron bij

betreft dan een hoeveelheid van 20 + 60

=

scenario 4

80 milj. kub. m., eventuele

sluiting van kleinere winningen wegens vervuiling niet meegerekend. Dit
ligt- om de gedachten te bepalen - in dezelfde orde van grootte als het
gebruik van oppervlaktewater als bron bij duininfiltratie via de

inname

uit de Rijn bij Jutphaas door de Watertransportmaatschappij Rijn-Kennemerland (WRK). Bij dit scenario kan niet alleen een standstill in de verdroging worden bereikt, maar tevens zal de verdroging verminderen en wordt
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natuurherstel mogelijk. Uiteraard is verdergaand onderzoek

en gedetail-

leerder belangenafweging op subregionale, lokale, winplaats-

en natuur-

terreinschaal noodzakelijk om een dergelijk scenario te optimaliseren-De
tijdschaal

waarop

een

dergelijk

scenario

waarschijnlijk

volledig

ge-

realiseerd zou kunnen worden ligt in de orde van 25 tot 50 jaar.
De grote,

oude

watervoorraden van goede kwaliteit en

in de diepere

pakketten van de slenken maakten deel uit van grote regionale stelsels ,
die

steeds

meer

door

overonttrekking uitgeput

worden en

steeds

meer

vervangen gaan worden door jonger, dikwijls vervuild water van ondiepe
herkomst. Deze voorraden kunnen bij het huidige onttrekingsregime niet als
duurzaam worden beschouwd_ Hun voor natuurwatervoorziening in de grotere
kwelgebieden essentiële duurzame functie neemt steeds meer af door de
uitputting van deze voorraden, verlegging van stromingspatronen en afname
van kwelintensiteiten en kwelarealen.
De voortgaande aantasting van deze functie voor de grondwaterafhankelijke
natuurterreinen in de grotere kwelgebieden
als gevolg van winning en toenemende vervuiling

vraagt om een kwalita-

tieve en kwantitatieve bescherming. Kwalitatieve bescherming vereist een
hoogwaardig beschermingsniveau van de kerninfiltratiegebieden van de grote
stelsels

als bescherming voor de zeer lange termijn_

De kwantitatieve

bedreiging voor de natuurwatervoorziening in de grotere kwelgebieden op
korte

•

termijn en daaraan gekoppelde kwalitatieve door aantrekking van

ondieper,

vervuild water

kan

alleen door

een ander

(op

aanzienlijke

terugdringing van de winningen gebaseerd) grondwaterwinningsbeleid worden
gekeerd.

Tevens geldt dat dan zelfs zeer stringente maatregelen om de

vlaksgewijze verontreiniging vanuit de agrarische sector te
bij

beteugelen

een ongewijzigd onttrekkingsbeleid niet kunnen verhinderen dat het

huidige vervuilde ondiepe grondwater door blij ft schuiven naar de winningen en daar na aankomst nog vele decennia blijft arriveren;

ook al is

het infiltratiegebied inmiddels eventueel al weer schoon door agrarische
maatregelen en grootscheepse sanering van de zeer talrijke puntvormige
bodemverontreinigingslocaties. Aanzienlijke uitbreiding van de zuivering
op de pompstations

en herhaalde aanpassingen achteraf

bij onvoorziene
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influxen van verontreiniging uit allerlei bekende en onbekende puntbronnen
blijft dan nodig. De kwantitatieve aantasting van de natuurwatervoorziening is dan echter nog geheel aanwezig en bij realisatie van de capaciteits-uitbreiding volgens de plannen verder versterkt. Indien de openbare
watervoorziening veel meer

op

oppervlaktewater als

bron zou overgaan

kunnen de saneringseisen aan de grote gebieden met intensieve landbouw en
bio- industrie

( b.v.

op de Peelschol en in de Venloslenk)

ook minder

drastisch zijn en kan daar met een basiskwaliteitsniveau worden volstaan
in plaats van een bijzonder beschermingsniveau t.b.v. de openbare watervoorziening uit

grondwater.

Zelfs

de

realisering van een basiskwali-

teitsniveau in deze gebieden zal zeer grote aanpassingen vergen in de
agrarische sector.

Als

gevolg van dergelijke milieumaatregelen zal de

uitstroom van grondwater naar de beken vanaf de Peelschol en de Maasoevers
dan ten slotte weer een kwaliteit kunnen krijgen die voor de stroken met
kleinere natuurterreinen daarlangs ( met ondiepe, nu vervuilde kwel uit
kleinere grondwaterstromingsstelsels) uiteindelijk ook enig herstel kan
betekenen.
Eerst dienen fundamentele afwegingen en beslissingen over de bestemmingen
van het ondiepe en diepe grondwater in het studiegebied gemaakt te worden
op grond van bovenstaande samenhangen. Pas daarna staat vast

waar en voor

welke functies de voorraden strategisch zijn en welk beschermingsniveau ze
behoeven.

Scenario

4

geeft

..
samenhangen

daartoe

regionale ruimtegebruik en de

een mogelijke

voorzet vanuit het

met de watersystemen.

In dit

scenario kan het agrarisch grondgebruik met ingrijpende - maar toch nog
beperkte milieumaatregelen - gehandhaafd blijven en ontstaat ruimte voor
natuurherstel. In het geval van scenario 3 ( voortzetting beleid openbare
grondwaterwinning

volgens

VEWIN

plannen)

is

als

instrumentarium

opleggen van de status van bijzonder beschermingsgebied

het

door de provin-

cies voor het grootste deel van het studiegebied noodzakelijk. Dit is het
gevolg van de

onderlinge

uitwisselingen van water

tussen

de

diverse

watersystemen en de grote omvang van de gesommeerde totale intrekgebieden.
Onder het huidige beschermingsregime vormen de gesommeerde 10- en 25jaars beschermingszones( die een bijzonder beschermingsniveau vereisen)
slechts een kleine fractie van de totale intrekgebieden van de pomp-
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tienjarenplan 1989,Het is dan ook

onvoldoende garantie op permanente bescherming.
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niet verwonderlijk dat vanuit het sectorale belang van de openbare watervoorziening geconcludeerd wordt dat bij
hele Nederlandse bodem,

een consequente uitwerking " de

uiteraard binnen de van nature

aanwezige

be-

perkingen, in principe geschikt dient te zijn , of te worden gemaakt om de
ten behoeve van de openbare watervoorziening te kunnen vervul-

functie

len". Dit betekent in de Oost-Brabants/ Noord- en Midden-Limburgse situatie dus - nog afgezien van de verdrogingsproblematiek - als consequentie
de vereiste van een bijzonder beschermingsniveau voor het vrijwel het
gehele gebied.
Gelet

op

tegebruik

gevolgen die

de

door

realiseerbaar.

andere

daaruit

zouden voortvloeien

maatschappelijke

sectoren

lijkt

voor het
scenario

ruim3 niet

Scenario 4 kan dan in het studie gebied uitzicht bieden,

gebaseerd op gedeeltelijke overschakeling

bij de bereiding van drinkwater

op oppervlaktewater als bron. Een dergelijke situatie is thans reeds van
kracht

voor

ruim

1/3

van

de

Nederlandse

bevolking

kunstmatige infiltratie en oeverfiltraatwinning.

via

spaarbekkens,
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MIDDEN-LIMBURG : HYDROLOGISCHE SYSTEEMANALYSE EN STRATEGISCHE

8.

WATERVOORRADEN OP LANDINRICHTINGSSCHAAL
Inleiding

8.1

De verkennende studie naar strategische watervoorraden is hiërarchisch
naar schaal opgezet via de nationale en de provinciaal/regionale naar de
subregionale/lokale schaal.
Op

dit

laatste

schaalniveau

landschap

spelen

en

een

landinrichting

belangrijke rol. De relaties tussen ruimtelijke planning, landschapsplanning, de hydrologische systemen en het concept van de cascoplanning zijn
methodisch verkend. De centrale positie van het watersysteem in de wisselwerking tussen natuurlijk milieu en samenleving, maakt het een belangrijke
schakel in de integrale aanpak van ruimtelijke, milieu- en waterhuishoudkundige vraagstukken, niet in het minst in het landelijk gebied. Bij de
landschapsplanning als cyclisch zoekproces kan de hydrologische systeemanalyse een centrale rol spelen zoals blijkt uit de detailstudie in het
zeer complexe gebied van Midden-Limburg.
Het abiotisch patroon en de hydrologische systeemanalyse

8.2

Geomorfologie,

re lief, bodem en waterhuishouding van het gebied zijn op

schalen van 1: 10.000 tot 1 : 50. 000 bestudeerd. De gegevens zijn verwerkt tot een hydrologische systeemanalytische
kaart met profielen van het gebied en getoetst met het model FLOWNET.
Het biotisch patroon

8.3

De vegetatieontwikkeling in het gebied
geschetst

tot heden

is

geplaatst.

Vervolgens

gebied

is

en

in de

vanaf het begin van het Holoceen

ecologische

de relatie

context van het

tussen 34 natuurterreinen

en de hydrologie tabellarisch beschreven.

gebied
in het
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Het antropogeen patroon

Ontginningsgeschiedenis, vormen van landbouw, verkaveling, mestproductie,
beregening, landinrichting en toekomstige ontwikkelingen in het grondgebruik van het studiegebied zijn bestudeerd. Grondwater- en grindwinning en
lozing van riooleffluenten werden ook beschouwd.
8.5

Samenhang tussen ondergrondse en bovengrondse ruimte

De abiotische, biotische en antropogene patronen zijn vervolgens via de
landschapseenheden en hydrologische systemen gekoppeld.
De knelpunten komen hierbij naar voren.

Oplossingsmogelijkheden

en hun gevolgen voor de verschillende functies

en voor de hydrologie

worden systematisch beschouwd.

8.6

Uitwerking van de oplossingsmogelijkheden m.b.v. de hydrologische systeemanalyse

De verschillende mogelijkheden voor een globaal plan en hun ruimtelijke
implicaties worden met behulp van concrete voorbeelden uit het gebied
geïllustreerd.
Men kan de verschillende functies situeren op hydrologisch systeemniveau
en zo hele systemen ruimtelijk bestemmen voor b.v. landbouw, natuur of
gemengde bestemming.

Binnen een hydrologisch systeem kan men verschil-

lende functies ruimtelijk scheiden door van de systeemstructuur gebruik te
maken:
op basis van de grondwaterscheiding kunnen de beide helften van het
systeem een verschillende functie krijgen;
op basis van verschillende stroomtakken met hun bijbehorende kwelgebieden kan een ruimtelijke

scheiding van functies

per complete

stroomtak tot stand komen;
op basis van afzonderlijke functietoedeling aan infiltratiegebied ,
resp. kwelgebied van eenzelfde stroomtak
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op basis van het verschillend hydrologisch regime in infiltratiegebied, intermediair gebied en kwelgebied van een geheel systeem of
afzonderlijke stroomtak kan functietoedeling plaats vinden;
op basis van de verschillende verblijftijden tussen en in systemen
kan men de naijlingstijd van effecten benutten voor functies waarvoor de tijdsduur begrensd wordt in plaats van permanent.
Indien men de bestaande hydrologische systeemconfiguratie gaat wijzigen
~oor

manipulatie van de systemen

ontstaan nog andere mogelijkheden:

vormen van nieuwe systemen, b.v. als gevolg van waterwinning of door
ontgronding bij grindwinning;
scheiding van de invloeden van aangrenzende systemen, b.v. door de
kwel uit verschillende systemen in een groter kwelgebied waterhuishoudkundig van elkaar te scheiden bij uitstroming in het oppervlaktewaternet;
het verbreken van

relaties

tussen het

bijbehorende kwelgebied, b.v.

infiltratiegebied en het

door afvangen via interceptieputten

van een vuilfront in het systeem en herinfiltratie benedenstrooms na
zuivering;
het bevorderen of verminderen van de ontwatering waardoor water het
gebied langzamer of sneller verlaat;
8.7

Ontwerpuitgangspunten

voor een globaal landinrichtingsplan en

de mogelijke toekomstige ruimtelijke situatie
De vormgeving en inrichting van het landschap dient zodanig op de hydrologische systemen te worden afgestemd dat er een samenhangend en functioneel

geheel ontstaat. Hiervoor is op een aantal plaatsen een herschikking

of verschuiving van functies noodzakelijk,

terwij 1 op andere plaatsen

ingrepen in de hydrologische systemen zelf mogelijk zijn.
Om de vochtige component in het studiegebied terug te brengen wordt deze
waar mogelijk hersteld. Dit houdt in dat schone kwel optimaal wordt benut.
Om verdroging te verminderen wordt zoveel mogelijk water geconserveerd in
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de beekdalen, eventueel met behulp van retentiebekkens.
Voor de drinkwatervoorziening wordt zoveel mogelijk overgegaan op opperals

vlaktewater

b.v.

bron,

via

spaarbekkens, diepinfiltratie

en

oever-

filtraatwinning.
Gezien

onzekerheden

de

ten

aanzien van

de

toekomstige

ontwikkelingen

binnen de landbouw dient de inrichting ten aanzien van de landbouw dermate
flexibel

te

zijn dat

snel

op

eventuele

economische

en politieke ver-

anderingen kan worden ingesprongen.

Voor een scheiding van functies kan allereerst op systeemniveau onderscheid gemaakt worden tussen systemen waar de landbouw zich optimaal kan
ontwikkelen en die waar de natuur geoptimaliseerd kan worden.
systemen waar de

Voor de

natuur optimaal ontwikkeld wordt betekent dit dat de

aanwezige landbouwenclaves uit produktie worden genomen of dat de landbouwkundige activiteiten zodanig beperkt worden ( b.v.

via het relatie-

notabeleid)dat de natuurwaarden niet negatief beïnvloed worden of zich
herstellen. Het water is m.a.w. in deze systemen strategisch voor natuurontwikkeling.

Deze

"natuursystemen"

vormen de

kerngebieden van het

te

ontwikkelen casco.
Voor de systemen waar de landbouw geoptimaliseerd kan worden geldt dat de
inrichting dusdanig flexibel dient te zijn dat er snel op veranderingen in
de markt kan worden ingesprongen. Deze grote "landbouwsystemen" vormen de
productieruimtes die door het casco worden omsloten.
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De conclusies zijn gebaseerd op onderzoek op nationale,

provinciaal/re-

gionale en subregionaal/lokale schaal met dezelfde methodiek van hydrologische systeemanalyse. Deze benadering levert inzicht in de samenhangen
op ieder schaalniveau afzonderlijk en tussen de schaalniveaus onderling.

Kwantiteitsaspecten

9.2

1)

De hoeveelheid zoet grondwater is reeds onvoldoende voor de huidige
vraag,

en des te meer bij

toename van de vraag uit vele sectoren.

Bij de toedeling in de praktijk gaat
openbare watervoorziening

in het algemeen thans nog de

voor op de landbouwwatervoorziening,

en

die weer op de natuurwatervoorziening.

2)

De gevolgen van deze situatie zijn:
a)

de openbare watervoorziening is voor meer dan 30 % uitgeweken
naar oppervlaktewater als bron ( groot deel van west-Nederland) en deze tendens zet zich voort (o.a. in Limburg).

b)

de landbouw ondervindt aanzienlijke verdrogingsschades;

c)

de natuur ondervindt aanzienlijke verdrogings- en kwaliteitsschades

als

gevolg

van

waterwinning

en

ontwatering

door

landinrichting.

9.3

1)

Kwaliteitsaspecten

De kwaliteit van het ondiepe, zoete grondwater in hoog-Nederland varieert van matig tot zeer slecht, waardoor het nog slechts lokaal
geschikt is voor de openbare watervoorziening.

2)

De prognoses voor de kwaliteit ZlJn op korte tot middellange termijn
slecht tot zeer slecht, ook bij gewijzigd beleid, in verband met het
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van

effecten

van

milieusaneringsmaatregelen

m.b.t.

de

landbouw en puntverontreinigingen. Prognoses voor ondiepe winningen
in de zandgebieden zijn slecht tot zeer slecht.
3)

De kwaliteit van het diepere, zoete water is nu meestal nog goed tot
redelijk, hier en daar zijn verontreinigingen al diep doorgedrongen.

4)

De kwaliteitsprognoses voor vele diepere winningen zijn op langere
termijn slecht bij

ongewijzigd onttrekkingsbeleid of voortzetting

van de trend tot verschuiving van ondiepe naar diepe winningen.
5)

De kwaliteit van het oppervlaktewater is matig tot soms slecht maar
voldoet nu meest nog aan de normen voor drinkwaterbereiding, afgezien van korte calamiteitsperieden

en gehaltes aan microveront-

reinigingen.
6)

De prognoses voor verbetering van de
hangen

sterk

af van

succesvolle

oppervlaktewaterkwaliteit

samenwerking met

bovenstroomse

staten, vanwaar het merendeel van het oppervlaktewater afkomstig is.
Effecten van saneringsmaatregelen m.b.t.
vertonen veel minder naijling
7)

Ongebruikte,

c.q.

functieloze

oppervlaktewatersystemen

dan bij grondwatersystemen.
grotere voorraden kwalitatief goed

grondwater met regelmatige aanvulling bestaan niet meer in Nederland.
8)

De nog aanwezige grotere voorraden kwalitatief goed grondwater met
regelmatige aanvulling zijn beperkt en worden meest overontgonnen
(Brabant,Utrecht, Drenthe, Gelderland).

9)

Grotere voorraden kwalitatief goed grondwater zonder recente aanvulling zijn zeer beperkt en worden deels reeds uitgeput (ZW Utrecht, IJsselvallei) en zijn deels nog weinig aangetast ( omgeving
Hoorn, Gaasterland.)
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milieusanering waardoor de beschikbare hoeveelheid water van goede
kwaliteit toeneemt;

2)

beperking van de vraag door waterbesparingstechnieken;

3)

verschuiving van de vraag naar andere bron, b.v. koeling uit oppervlaktewater, grondwater voor hoogwaardig gebruik;

4)

vergroting van de beschikbare hoeveelheid door conservering gebiedseigen water;

5)

uitwijken met winningen van ondiepe naar diepe pakketten;

6)

verdergaande overschakeling op oppervlaktewater als bron.

De oplossingen onder 1-4 kunnen -afhankelijk van de regionale situatie kleinere additionele bijdragen vormen maar zijn onvoldoende om het kwantitatieve tekort voldoende te verminderen.
Oplossingsrichting 5 biedt alleen op korte termijn soelaas en gaat ten
koste van voorraden die geschikt zijn voor calamiteitssituaties.
Oplossing 6 biedt goede perspectieven op middellange tot lange termijn

om

zowel het kwantiteits- als het kwaliteitsprobleem op te lossen.

Eventuele scenario's:

9.5

scenario A
grondwater

voortgaande prioriteit voor openbare watervoorziening uit
met

additionele

maatregelen,

o.a.

beperken/stoppen van

be-

regening uit grondwater, overschakeling op gebruik grondwater voor hoogwaardige toepassingen. Dit scenario noodzaakt tot sterke uitbreiding van
zuivering bij grondwaterwinningen, waarbij de kosten in de orde van die
voor

oppervlaktewaterzuivering

komen.

Schades

voor

nemen desondanks verder toe. Verdrogingsherstel

landbouw

en

natuur

is niet in het algemeen

niet mogelijk. Calamiteitsvoorraden worden opgebruikt.

scenario B : verdergaande overschakeling voor de openbare watervoorziening
in hoog-Nederland op oppervlaktewater als bron,

via diepinfiltratie en
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oeverfiltratie bij

grotere bestaande en nieuwe winningen.

beperkt schades voor landbouw en natuur,

Dit scenario

biedt mogelijkheden tot ver-

drogingsbestrijding en maakt ruimte vrij voor calamiteitsvoorzieningen in
combinatie met duurzame waterwinning. Voorwaarde is hierbij dat de oppervlaktewaterkwaliteit niet verder verslechtert en liefst verbetert.
Scenario C :

idem als bij B maar daarbij de waterwinning in de zandge-

bieden voor een zeer groot deel overschakelen op oppervlaktewater als bron
wanneer blijkt dat de vervuilingen toch nog veel omvangrijker zijn dan
thans wel wordt aangenomen. Blijkt de milieuvervuiling toch minder ernstig
en de sanering sneller effect te hebben dan zou met scenario B kunnen
worden gewerkt.
9.6
1)

Knelpunten
de ondergrondse en bovengrondse ruimten worden te weinig in hun
onderlinge samenhang beschouwd;

2)

de ruimtelijke structuur van de watersystemen is geen uitgangspunt
van wetgeving en ruimtelijke ordening;

3)

voor oppervlaktewater bestaat een sterke afhankelijkheid van bovenstrooms gelegen staten;

4)

technische middelen voor
grondwater

5)

zuivering van b.v.

met

nitraat belast

zijn nog onvoldoende operationeel;

de decentralisatie van het waterbeheer maakt een krachtig nationaal
beleid

minder eenvoudig,

veel hangt nu nog af van vrijwillige

accoorden;
6)

de elasticiteit van de vraag voor de natuurwatervoorziening is zeer
gering, dit geldt in iets mindere mate ook voor de openbare watervoorziening;

7)

een samenhangende financieringsstructuur voor integraal, gebiedsgericht ruimte-milieu-water beheer ontbreekt.
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9.7

Mogelijk streefbeeld voor

toekomstige waterwinning en stra-

tegische watervoorraden

Scenario

als

B zou

vertrekpunt

voor

een

haalbare

ontwikkeling

op

de

kortere en middellange termijn kunnen dienen. Bij dit scenario wordt aan
strategische behoeften van alle gebruikssectoren voldaan

de essentiële,

via een geleidelijke overschakeling naar een groter aandeel van oppervlaktewater als bron voor de openbare watervoorziening bij

een gelijktijdig

krachtig herstel- en beschermingsbeleid voor oppervlakte- en grondwaterkwaliteit.De afweging en toedeling van de watervoorraden geschiedt daarbij
volgensgebieds-en functiegewijs op te stellen integrale ruimte-, milieuen waterbeheersplannen. Uitgaand van de huidige patronen van ruimte- en
watergebruik en de mogelijkheden van handhaving, aanpassing en vernieuwing
ontstaan zo voorlopige landelijke, provinciale/regionale en subregionaleilokale

beelden van de mogelijkheden van watervoorziening onder duurzame

en calamiteitscondities, uitgewerkt in een kaartbeelden.

9.8

Zin en onzin m.b.t. strategische watervoorraden

Het concept van strategische watervoorraden kan zeer zinvol zijn,

mits

uitgewerkt in een integraal functie- en gebiedsgericht beleid voor ruimte,
milieu en water met behulp van hydrologische systeemanalyse.
tureert de problemen

Het struc-

en mogelijke oplossingsrichtingen. De gedetailleerde

praktische uitwerking ervan zal veel aanvullend integraal onderzoek per
gebied vergen en grote inspanningen vereisen m.b.t. een betere organisatorische, bestuurlijk/juridische en financieringsstructuur. Bij een verdere
uitwerking en toepassing van het concept van strategische watervoorraden
communicatie

zijn een goede

op

alle beleids-

en beheersniveaus

en de

bereidheid huidige structuren en competenties te heroverwegen van essentieel belang.
strategische

De

gedachte dat op korte

watervoorraden

in

een

termijn door de aanwijzing van

aantal

gebieden

of

watervoerende

pakketten met een beperkt aantal maatregelen een snelle veiligstelling van
de watervoorziening kan worden bereikt is een illusie. Er zal een voortdurend,krachtig,

hiërarchisch en geïntegreerd RMW-beleid nodig zijn,

geba-
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seerd op uitvoerige aanvullende systeemhydrologische studies.
deelbeleid voor

strategische

watervoorraden

dat

zich

Een ad-hoc

voornamelijk

zou

concentreren op de openbare watervoorziening kan structureel niets oplossen

en

de

versluieren.

samenhang

van

de

ruimte-milieu-water

problematiek

slechts
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NAWOORD
Tijdens en na de afsluiting van het hoofddeel van de werkzaamheden van dit
onderzoek is nog een aantal publikaties verschenen die relevant voor de
bestudeerde problematiek zijn:
P Glasbergen, M.G. Groenenberg

& F.A. Roorda. 1989. Naar een Strategisch

Grondwaterbeheer. VUGA Uitgeverij B.V.,'s-Gravenhage
Vlist, M.J. van der & W. Brussaard (Eds). 1989. Ruimte, water, milieu:
relaties in planning en beleid. Congresbijdragen. Wageningse Ruimtelijke
Studies 4a. Landbouwuniversiteit Wageningen.
Kuijpers,

C.B.F.

&

P.

Glasbergen.

1990.

Perspectieven voor integraal

waterbeheer. SDU uitgeverij, 's-Gravenhage
Beleidsplan Drink-

en Industriewatervoorziening.

Nota:

Naar

een glas-

heldere toekomst. 1990. SDU Uitgeverij, 's-Gravenhage
Derde Nota waterhuishouding. Water voor nu en later. Regeringsbeslissing.
1990. SDU Uitgeverij, 's-Gravenhage
Nationaal

Milieubeleidsplan-plus

en

Nationaal

Milieubeleidsplan-plus,

Notitie Instrumentarium. 1990. SDU Uitgeverij, 's-Gravenhage
Met de toevoeging van een korte beschouwing hierover kan het onderzoek tot
de stand van zaken in het najaar 1990 worden uitgebreid. Dit nawoord is
tot stand gekomen nadat de begeleidingscommissie was ontbonden.
De zeer lezenswaardige studies van Glasbergen et al (1989) over strategisch grondwaterbeheer en van Kuijpers en Glasbergen (1990) over integraal
waterbeheer zijn

de neerslag van een onderzoek naar bestuurlijk- juridi-

sche knelpunten in het grondwaterbeheer en integraal waterbeheer.
Strategisch grondwaterbeheer wordt daarin gedefinieerd als: "een actieve,
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bewuste zorg voor het grondwater in al zijn kwantitatieve en kwalitatieve
aspecten." Er wordt geconstateerd (p.

22-23)

"Het huidige beheer van

grondwater biedt een versnipperde aanblik. Het beheer komt via verschillende

beleidsterreinen

tot

stand.

beleidsterreinen bemoeilijken

Belangentegenstellingen

tussen

deze

een eenduidig beheer. Bovendien wordt vaak

niet een rechtstreeks grondwaterbeheer uitgeoefend, maar wordt het grondwater heinvloed door maatregelen die genomen worden met een ander doel.
Bij het grondwaterbeheer zijn de rijksoverheid, de provinciale overheid,
de gemeenten

en de waterschappen betrokken. De betrokkenheid van meerdere

overheden en de beleidsvorming via meerdere sporen leidt tot de nodige
afstemmingsproblemen en het onduidelijk zijn van de afbakening van verantwoordelijkheden. Dergelijke afstemmingsproblemen behoren
tot de algemene knelpunten

in zekere zin

van de Nederlandse bestuurscultuur en behoeven

niet onoverkomelijk te zijn. Wel dienen zij gesignaleerd en opgelost te
worden.
Naast een versnipperde aanblik biedt het huidige grondwaterbeheer ook een
onvolledige aanblik. Voor delen van het kwantiteits- en het kwaliteitsbeheer ontbreekt nog het geeigende instrumentarium. Waar wel een instrumentarium aanwezig is , vertoont dit soms nog lacunes. Dit leidt tot een
tweede categorie knelpunten, de knelpunten in de juridisch- instrumentele
sfeer ........ .
Een evenwichtige afweging van alle betrokken belangen zal dan ook de
grondslag van een dergelijk strategisch beheer van het grondwater

moeten

vormen. Gezien de veelal onomkeerbare achteruitgang van de milieukwaliteit
zal het milieubelang

in de bedoelde afweging zwaar moeten wegen."

De hierboven geschetste situatie geldt
als geheel in Nederland,

a fortiori voor het waterbeheer

met name op het gebied van een geïntegreerd

totaalbeleid voor oppervlakte- en grondwater naar kwaliteit en kwantiteit
binnen

een

omvattend

ruimte-milieu-water

afwegingskader

dat

serieus

rekening houdt met de regionaal uiteenlopende hydrologische samenhangen.
In de Regeringsbeslissing over de derde Nota waterhuishouding (p. 36) en
door Kuipers en Glasbergen (1990).
wordt zo b.v.

nog voornamelijk uitgegaan van het te weinig integrale

begrip waterstaatkundige eenheid, gericht op oppervlaktewateren.
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Bij

het uitwerken van de noodzakelijke en algemenere begrippen strategi-

sch

waterbeheer

strategische

en

grondwaterbeheer

strategisch

watervoorraden

" het hier en daar

eenheid,

waaronder

naast

begrippen

als

slechts

een

eenheden

en waterstaatkundige

methodisch-hiërarchisch ondergeschikte rol
geringsbeslissing

kunnen

spelen.

in de Re-

Wel wordt

gehanteerde begrip hydrologische
grondwatervoorkomens

ook

oppervlaktewateren

worden begrepen" gelukkig reeds genoemd. Juist dit - veel beter te operationaliseren - begrip heeft ten grondslag gelegen aan de in dit rapport
beschreven verkennende studie naar strategische watervoorraden.
toegespitste definitie van strategis-

In aansluiting op de in dit rapport

van strategisch

che watervoorraden kan nu ook een uitvoeriger definitie

(grond-, c.q.) waterbeheer worden gegeven dan bij Glasbergen et al.(l989):

(grond-,

Strategisch

c.q.)

waterbeheer

is

(grond-) watervoorraden dat op nationale,

beheer van

zodanig

een

de

regionale en locale schaal te

specificeren situaties van watervoorziening of waterbeschikbaarheid voor
specificeren functies

te

één of meer

sce-

duurzaam of voor een

op basis van hydrologische eenheden

nario's

afgewogen

integraal

volgens

vastgestelde periode te handhaven zijn.

Interessant is

in de Regeringsbeslissing over de

derde Nota waterhuis-

houding de passage over:

"Reservering van grondwatervoorkomens.

De Raad voor advies van de ruimtelijke ordening onderkent het belang van
het veilig

strategische watervoorraden,

stellen van

zeker

bij

calami-

teiten. De Raad beschouwt dit als een tussendoel op weg naar een duurzame
eindsituatie waarin
gesteld.

de

(grond)waterkwaliteit

overal

moet

zijn

veilig

Daarentegen is voor de Raad voor de Drinkwatervoorziening

reikwijdte van het reserveren van grondwatervoorkomens,

de

als reservevoor-

raden voor noodsituaties, niet duidelijk geworden. Het gaat de Raad te ver
als

grondwatervoorkomens,

sproken,

tot

de

die

door

reservevoorraden

bestaande

zouden worden

winningen
gerekend,

worden
waarbij

aangedeze
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winningen vervangen zouden moeten worden door oppervlaktewaterwinningen."
In het licht van bovenstaande ambivalente passage en de resultaten van de
verkennende studie naar strategische (grond)watervoorraden in dit rapport
kan zowel het voorwoord bij dit rapport als het volgende citaat van de
Regeringsbeslissing over de Derde Nota gelezen worden:
" De verkennende studie naar strategische grondwatervoorraden, die ik in
de derde Nota heb genoemd als bouwsteen voor de beleidsontwikkeling over
de

reservering

van

grondwatervoorkomens,

heeft

nog

niet

geleid

tot

toepasbare resultaten. Omdat op rijksniveau nog onvoldoende invulling is
gegeven aan de begrippen "strategische grondwatervoorraden" en "gereserveerde grondwatervoorkomens" worden de in de derde Nota
op

dit punt,

bij gesteld.

gericht op een eerste

invulling op provinciaal niveau,

Reservering van grondwatervoorkomens voor de natuur en de

drinkwatervoorziening als

-

gevraagde acties

zodanig is voor de

eerstkomende provinciale

waterhuishoudingsplannen niet aan de orde."
Het interim-advies van de commissie voor de toetsing van wetgevingsprojecten inzake de uitbouw en de toekomstige structuur
Bepalingen Milieuhygiene

van de Wet Algemene

in het Nationaal Milieubeleidsplan-plus bevat

enkele conclusies en aanbevelingen die goed sporen met de resultaten van
deze verkennende studie

naar strategische watervoorraden. De commissie

acht een samenhangende,

integrale belangenafweging van de gevolgen van

activiteiten voor het milieu van wezenlijk belang en

staat positief

tegenover de gedachte dat de WABM zich ontwikkelt van een in hoofdzaak
procedurele milieukaderwet naar een meer inhoudelijk normerende Wet op het
Milieubeheer.
Bij

een schets voor de uitbouw van een Wet Milieubeheer is als nieuw

onderdeel

een

hoofdstuk

Milieuzonering

opgenomen.

Gebiedsgerichte,

integraal afgewogen scenario's op basis van hydrologische eenheden -zoals
voorgesteld en uitgewerkt in dit eindrapport en de ondersteunende technische deelrapporten- kunnen

hieraan in belangrijke mate mede inhoudelijk

vorm geven. Hoewel deze verkennende studie beperkt van omvang is geweest
biedt ze naar

de mening van de

onderzoekers

een niet-sectorale maar

integrale hydrologische benadering voor verschillende

schaalniveaux in

TNO-rapport

september
1990

Rapport nr.
OS 90-62-A

combinatie
talrijke

met

een

integraal

ruimte/milieu/water

oplossingsmogelijkheden

die

nu

op
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afwegingskader.

verschillende

schalen

De
zijn

aangedragen kunnen en moeten zonder twijfel verder uitgewerkt en getoetst
worden.

(

Ze leveren echter

operationalisering
recente beleid

vanuit

een

te zeer

?)

concrete perspectieven voor

fysiek-ruimtelijke

bierlsgericht beleid.

Het

in:

door

het

Glasbergen

Blom & Lexmond : Ge-

Ruimte, water, milieu: relaties in planning en

Wageningse Ruimtelijke studies 4a,

o.a.

In

lijkt zich een ontwikkeling van het denken langs deze

lijnen te gaan aftekenen (zie o.a. Van der Vlist,

beleid.

invalshoek.

et

al.(l990)

Landbouwuniversiteit,

gesignaleerde

1989).

competentie-

em

afstemmingsprobleem zal voorlopig echter nog wel één van de remmende factoren blijven.
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•
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APPENDIX A
LIJST VAN INTERNE TECHNISCHE DEELRAPPORTEN ALS ACHTERGRONDDOCUMENTATIE
BIJ HET EINDRAPPORT "STRATEGISCHE WATERVOORRADEN IN NEDERLAND"
TD 1
TD 2

G.B. Engelen: Begripsvorming en terminologie
A. Biesheuvel en A. Aston: Een landelijk beeld van de grondwater-

kwaliteit, gebaseerd op gegevens van het RIVM-kwaliteitsmeetnet
TD 3

G.B. Engelen en J.L. van der Mey : Een landelijk beeld van strategi-

sch watergebruik en strategische watervoorraden
TD 4

J.

Ponten en G.B.

Engelen: Ruimtelijke ordenings- en juridisch

instrumentarium i.v.m. strategische watervoorraden
TD 5

P.R. Nienhuis, A. Visser en H.Wang: Geohydrologische modelstudie in

Oostelijk Noord-Brabant en Noord- en Midden Limburg
TD 6

A.

Biesheuvel en A. Aston: Waterkwaliteit in

Oostelijk Noord-

Brabant en Noord- en Midden-Limburg
TD7

J.L. van der Mey en W. Kok: Strategische watervoorraden in Oostelijk

Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg. Een inventarisatie
TD 8

W. Wassink en M. van Buuren: De toepassingsmogelijkheden van de

hydrologische systeemanalyse

voor landschapsplanning in Midden-Limburg.
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Figuur 3: Gebieden met overschrijding 'MTC-norm drinkwaterkwaliteit' van het grondwater in filter 1.
( Kwaliteitsmeetnet RIVM: v. Duijvenbooden , 1989).
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Figuur 4: Gebieden met overschrijding 'MTC-norm drinkwaterkwaliteit' van het grondwater in filter 2.
( Kwaliteitsmeetnet RIVM : v. Duijvenbooden , 1989).
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Figuur 6: Gebieden met overschrijding 'MTC-norm drinkwaterkwaliteit' van het grondwater.
(Op basis van filters 1, 2 en 3 : Kwaliteitsmeetnet RIVM : v. Duijvenbooden, 1989).
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groep î: Aanpassing door reductie van winningshoeveelheid uit neerslag,
reservecapaciteit t.b.v. calamiteitswinning

0

groep 2: Handhaving van huidige winningshoeveelheid uit neerslag.
Eventueel gedeeltelijk tijdelijke of desnoods definitieve sluitingen
bij calamiteiten of voortgaande verontreinigingen .

•
•

groep 3: Aanpassing van winning uit neerslag door overschakeling op
diepinfiltratie, eventueel uitbreiding. Tijdelijke stop infiltratie en
voortzetting winning bij calamiteiten
groep 4: Handhaven van huidige winning uit oeverfiltraat Eventueel
uitbreiding capaciteit. Eventueel tijdelijke sluiting bij calamiteiten
groep 5: Handhaving van huidige winning uit open infiltratie, eventueel
aanpassing door overschakeling op diepinfiltratie. Tijdelijke stop
infiltratie bij calamiteiten en voortzetting winning
groep 6: Nieuwe oeverfiltratiewinningen. Eventueel tijdelijke sluiting

..
:. ..:

groep 7: Nieuwe diepinfiltratiewinningen. Tijdelijke stop infiltratie bij
calamiteiten en voortzetting winning

i'"'''\
\.,.,.'

groep 8: Nieuwe winningen uit gereserveerde calamiteitsvoorraden ,
uitsluitend t.b.v. calamiteiten

0

bestaande winning met kunstmatige infiltratiewerken

0

bestaande winning zonder kunstmatige infiltratiewerken
voorgestelde winning met kunstmatige infiltratiewerken

I

\

'~'

voorgestelde winning zonder kunstmatige infiltratiewerken

blauw = door neerslag gevoed grondwater
groen = uit oppervlakte water gevoed grondwater

D

N

indicatieve begrenzing van gebieden met bepaald type winning

Strategische watervoorraden in Nederland.
Concept voor een gebiedsgewijze handhaving, aanpassing of vernieuwing
van de grondwaterwinning ten behoeve van de openbare watervoorziening
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