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Verdrogingsbestrijding
inBrabantvoorbeeld
voorandereprovincies?
InNederlandgaat demeesteaandacht nogsteeds uitnaarteveelwater:zeespiegelstijging,bodemdaling,meerneerslag.Maarverdroßmgvormtéénvande belangrijksteproblemenvoordenatuur.
Hoewelbestuurdersenambtenaren zichhiervanbewustzijn, laateenkordateaanpakopzichwachten.Metdethemamiddacj'Verdroging indenatuur'probeerdendeStichting NatuurenMilieuende
BrabantseMilieufederatie dezeimpasseindebestrijding vandeverdro^in^tedoorbreken.Onlangs
werdineeninformele omgeving inDenBoschoverdeproblemen.gesproken.
Noord-Brabant iséénvandeprovincies
diekampen metverdrogingvandenatuur.
Boswachter FransKapteijns van Natuurmonumenten ziethet meteigenogenin zijn
terreinen,zoalsdeKampina:erworden
kleinschalige maatregelen genomen omverdrogingtegentegaan(met hermeandering,
retentiebekkens,extrastuwen endrempels),
maardoorgrondwateronttrekkingen enveel
drainagewordthetprobleemvanverdrogingindeKampinasteeds groter.
OokgedeputeerdeLambertVerheijen
onderschrijft hetbelangombuiten de
natuurgebieden tewerkenaan bestrijding
vanverdroging.Zoekennaar oplossingen
binnen natuurgebieden islangniet voldoende;hetprobleem moetwordenverbreed.In
Brabant iseenafspraak gemaaktoverde
realiseringvandeecologische hoofdstructuur indereconstructiegebieden: het
AkkoordvanCork.Uitvloeiselhiervanis
ondermeerdateenbestuursakkoord is
opgesteld voordeuitvoeringvandewaterthema's indereconstructie-engebiedsplannen.Ditwordtbinnenkort ondertekend
doorprovincieenwaterschappen.Inhetprovincialewaterhuishoudingsplan isopgenomendat ronddenatte natuurgebieden
zonesvan500meter worden ingesteld waarinontwatering verbodenis.

Naar concrete projecten
Totvoorkort isvooralgepraatoververdrogingsbestrijding enbleefhet bij plannen.
AndrévanderZande(DGMinisterievan
LNV)heeft het ideedatdewaterschappen en
provincieambtenaren eindelijk wakker
beginnen teworden,onderanderedoorde
Kaderrichtlijn Water.Hijziethet positiefin
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omdrieredenen:Brusselhijgt indenek
(KRWenkomendeGrondwaterrichtlijn); de
bestuurscultuur isaan het veranderen:
menweetdat alleen nota'sschrijven niet
helptomproblemen optelossen,concrete
projecten zijn nodigénerisgeldvoorverdrogingsbestrijding: hetlandelijke potje
voorgebiedsgericht beleid isjarenlang niet
opgegaan.
VanderZandedoetdan ookeen dringendeoproepommerconcreteprojecten te
komen waarvoor mensenwarm lopen,waar
draagvlakvooris.Maarook bestuurders
moeten nietbangzijn ominbepaaldegevallenmoedendoorzettingsvermogen tonen.
Demiljarden dieindetotstandkoming van
deecologischehoofdstructuur gestoken
worden,kunnen alleenverantwoord uitgegevenworden alsookgewerkt wordtaan
bestrijding vandeverdrogingvandieecologischehoofdstructuur, aldusVanderZande.
Martijn Mentink,hoofd bureau GrondwaterprovincieNoord-Brabant, meent dat
deprovinciealontwaakt is.IndeKaderrichtlijnWaterstaan resultaatverplichtingen,
waarvoorookdeprovincie verantwoordelijk
is.DeprovinciewilmetdeinhetNationaal
Bestuursakkoord Wateropgenomen maatregelendedoelstellingvan40procent minder
verdroogdenatuur in2010halen.Het moet
daarbij nietblijven bij ambitie;ermoeteen
concreetuitvoeringsplan komen meteen
resultaatverplichting.
WillemdeBeaufort vanStaatsbosbeheer
wijsteropdatdoor opwarming vanhetklimaatookmeerextremedroogtesituaties zullenontstaan.Depolitiekeurgentievanverdrogingsbestrijding isnu onvoldoende,

gelooft hij. OokdeTweedeKamer,die
onlangseenmotieoverhetschrappen van
beïnvloedingszones heeft aangenomen,ziet
hetniet,aldusDeBeaufort. Beïnvloedingis
er,dat iseigenaanhetwatersysteem:zandgronden fungeren bijvoorbeeld als infiltratiegebiedenvoordebeekdalen.Hetgaater
volgensDeBeaufort omdateenrelatie
wordtgelegdrussendeaanpakvanwateroverlastendeverdroging.
WatergraafPeterGlasvanDeDommel
vindtdemogelijkheden dieBrabantnu kent,
voldoende.Deoverheden moeten meerwerk
gaanmakenvandeuitvoering,meenthij.
Hetisbeschamend datNederland zoweinig
geld uit 'Brussel'weettehalen,omdat concreteprojecren ontbreken, aldusGlas.De
waterschappen denkeneroverigensaan het
vasthouden vanwatertegaan belonen.
GedeputeerdeStatengaan meergrond
aankopen omprojecten terealiseren,aldus
Martijn Mentink, hoofd bureau grondwater
vandeprovincieNoord-Brabant. Daarbij
wordtookgedacht aankavelruilenin uiterstegevallengrondonteigening. HetMinisterievanLNVonderzoekt samenmet het
Interprovinciaal Overleg(IPO)endeland-en
tuinbouworganisatie LTOofdezogeheten
Koopmansgelden ingezet kunnen worden
voorkavelruilen dieookietsvoornatuur en
landschap betekenen.DeZLTOroeptopom
hetvoorboeren aantrekkelijk temaken
watervastte houden.

Brabant op stoom
Demeestverdroogdeprovincievan
Nederland maakteindelijk werkvanverdrogingsbestrijding,zoconcluderen Stichting
Natuur enMilieu endeBrabantse Milieufederatie.Telanghebben provincie,waterschappen,rerreinbestuurders enhet Rijk
naarelkaargekekenenweiniggedaan,
menen zij.Methetondertekenen van het
provincialebestuursakkoord opronovemberhebben departijen echtereenbelangrijkestapvooruitgezet.Maar iedereen ishet
erovereensdathet nietbij woorden mag
blijven. Concreteprojecten moetennu uitgevoerd worden omdeverdroging tebestrijden.Geldisdaarbij voorlopigniethetprobleem.Ofzoalseendeelnemer het uitdrukte:
pasalsjeconcreteprojecten aanpakt,gaat
hetwaterstromen.C

