ACHTERGROND

PROVINCIE WIL U T R E C H T S E HEUVELRUG BETER BESCHERMEN
TEGEN VERDROGING

Hydrongaatgrondwaterdeelsopandere
plaatsenwinnen
DeprovincieUtrechtwildeverdrogingvandenatuurbestrijden.Ee'nvandemaatregelen isdat
HydronMidden-Nederlandjaarlijksnegenmiljoenkubiekemetergrondwatermindermagwinnen
inhetnoordelijk deelvandeUtrechtseHeuvelrug.Voordetotale hoeveelheiddrinkwaterdieHydron
Midden-Nederland levert(circa80miljoen kubiekemeterperjaar),gebruikt hetbedrijfuitsluitend
grondwater.Proguosesgcvenaandat indetoekomstmeerdrinkwaternodig is.HydronMiddenNederland wildietoenameindevraagookindetoekomstvanuitgrondwater kunnenblijven leveren.
Alin 1992isdoordeprovincieUtrecht in
heteerstewaterhuishoudingsplan vastgelegd
datdegrondwaterwinning openrondomde
UtrechtseHeuvelruggereduceerd moestworden.AlsvervolgdaaropisdoorhettoenmaligeWMN,thansHydron Midden-Nederland,
hetOEDI-conceptuitgewerkt:OEvergrondwaterwinningenDieplnfütratie.Oevergrondwater wordtgewonnen,voorgezuiverd
envervolgensgetransporteerd naarde
UtrechtseHeuvelrug,waarhetwaterwordt
geïnfiltreerd enteruggewonnen.In1996
bleekdatditgeenverstandigekeuszouzijn.
OEDIbleekuiterstkostbaarenuitdeeerste
studienaardeeffecten vandeverdrogingsbestrijdingopdeUtrechtseHeuvelrugbleekdat
denatuurwinst mindergrootwasdanoorspronkelijkgedachtwerd.Uitde milieueffectrapportagesvanhetBeleidsplanDrink-en
industriewatervoorziening (1995)enhetMER
OEDI(1996)bleekbovendiendatdrinkwaterproductieuitdiepgrondwaterzelfsbeter
scoordeopmilieueffecten danhetOEDI-concept.Derhalveisdeverdereontwikkelingvan
OEDIgestaakt.In1999tradinhet tweede
waterhuishoudingsplan eenverschuivingop
vandeondieperewinningen naardiepgrondwateralsmiddelomdeverdrogingtebestrijden.In2000isvervolgenseenonderzoeknaar
vervangendeproductiecapaciteit (VPC)uitgevoerd.Hieruitbleekdathetmogelijk isin
bepaaldegebiedenindeprovincieUtrecht
diepgrondwater tewinnenzonder significanteeffecten opdegrondwaterstand endus
ookzondersignificant nieuweverdroging.
In2001 heeft ditgeleidtoteenovereenkomst tussendeprovincieenhet drinkwaterbedrijf waarmeezoweldeverdrogingsgeH2o
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voeligenatuur alsde drinkwatervoorziening
gediend is.Inoverlegiseen reductiescenario
vastgesteld, waarbij isgekeken naardeverwachteeffecten opdenatuur, maarooknaar
aspectenalsinvesterings-enexploitatiekostenvandebetreffende pompstations.

Minder pompstations
Uiteindelijk iservoorgekozenomde
pompstationsBaarn,Soest,LageVuursche,
Groenekan,Amersfoort Bergen-Hogewegte
sluitenofermindergrondwater optepompen(zieafbeelding 1).Deprovincie Utrecht
evalueertofdevoorgenomen reductievan
ondieperewinningen opdeUtrechtse Heuvelrugvoldoendenatuurwinst oplevert.Verderisafgesproken datHydron,tercompensatievandezereductie,viermiljoen kubieke
metergrondwater uit Flevoland haalten
voorderesterende vijfmiljoen kubieke
metervervangende productiecapaciteit
zoektbinnen deprovincieUtrecht.Deze
laatstehoeveelheid wordt uitsluitend
gezochtbinnen deeetdervastgesteldezoekgebieden waardiepgrondwater gewonnen
kanwordenmet minimaleeffecten voor
natuur énandere functies.
Afgesproken isdatdeplannen inprincipealleendangerealiseerdwordenalsuitbeideonderzoeken blijkt datreductie significantenatuurwinst opleverténelders
inderdaadookduurzaam en verantwoord
vervangendeproductiecapaciteit gerealiseerdkanworden.
Ditjaarzijn beidestudies afgerond.
Hydronheeft eenmilieueffectrapport opgesteld(MER-VPC),waarindezoektocht naar
demeestgeschikteplekvoordiepegrond-

Grondwaterwinningheeft altijd effecten op
degrondwaterstand.Demateenrelevantie
voordenaruurhangtinsterkemateafvan
degeohydrologischesituatie,deligging
vannatuurgebieden endegevoeligheidvan
debetreffende natuurwaarden voorhydrologischeveranderingen.IndeVPC-studieis
alsgrenswaardevoorsignificantehydrologischeeffecten vijfcentimeter freatische
verlagingen/of0,1 millimerer kwelafname
perdaginnatuurgebieden gehanteerd.

waterwinning isbeschreven,endeprovincie
heeft destudienaardeeffecten vandeverdrogingsbestrijding (EVUH-2)afgerond.De
studieszijn uitgevoerddoor respectievelijk
KiwaenGrontmij énGrontmij,RoyalHaskoningenHydronAdviesenDiensten.

Resultaten effecten verdrogingsbestrijding Utrechtse Heuvelrug
(EVUH-2)
Indit onderzoek isheteffect onderzochr
vangecombineerde maatregelen inzowel
grondwateronttrekkingen alshet oppervlaktewatersysteem.Uiteerderestudieswas
immersalduidelijk gewordendat reductie
vangrondwateronttrekkingen alsgeïsoleerdemaarregel slechtseenbeperkteffect heeft
ophet tegengaanvanverdroging. Stijgingen
vandegrondwarerstand wordendannamelijkgrotendeelstenietgedaandoordeoppervlakteontwatering.
Verschillendehydrologische scenario's
zijn onderzochtmetachtereenvolgens steeds
uitgebreidere maatregelenpakketten:
referentiesituatie (autonomeontwikkeling);
referentiesituatie +lokalemaatregelen
binnen denatuurgebieden;
scenario 2+lokalemaatregelen binnen
eenzonevan300meteromdenatuurgebieden inhet onderzoeksgebied;
scenario3 +reductievan grondwateronttrekkingen metnegenmiljoen kubieke
meterperjaar;
scenario4+regionalemaatregelenen
sluitingvanallevergunningplichrige
grondwateronttrekkingen opde
Utrechtse Heuvelrug.
Alsreferentie (autonome ontwikkeling)
geldtdesituatie waarbij dewinningenop
vergunningscapaciteit onttrekken.Bijlokale
maatregelen moetgedachtwordenaan bijvoorbeeldhetdempen,verondiepen of
afdammen vanontwateringssloten inde
natuurgebieden.Bijregionale maatregelen
gaathet bijvoorbeeld omhetverhogenvan
het ontwateringsniveau in landbouwgebie-

denofhet hydrologisch isolerenofverhogen
vanpeilenvangroterewaterlopen.Het laatstescenariobetreft maatregelen dietechnischhaalbaar zijn,maar maatschappelijk
hoogstwaarschijnlijk nietterealiseren zijn
binnen eenperiodevanpakweg25jaar.Dit
scenariowordt beschouwd alseenvariant
methetmaximaal haalbare natuurherstel,
waaraandeanderevariantengetoetst wordenomdematevan verdrogingsbestrijding
inbeeldtebrengen.

Resultaten
Hetonderzoeksgebied isdezonewaarbinnen nogsignificante hydrologische effectenoptreden rengevolgevandereductie.
Binnendezezoneworden alleen natuurgebieden beschouwd waar ook daadwerkelijk
verdrogingsgevoelige natuur voorkomt.
Afbeelding 1geeft dezonemet hydrologischeeffecten weer,alsmededeglobaleliggingvaneenaantal representatief
beschouwde terrestrische natuurgebieden.
Indezegebiedenzijn uitvoerige veldstudies
gedaan omdeactuelevegetatieenhetecohydrologischesysteem inbeeldte brengen.
Dezegegevensdienen lateronderandereter
verificatie vandeecologischemodellen.Vervolgenszijngeohydrologische modellen
opgesteld,waarmeedehydrologische effectenvanverschillende maatregelen berekend
worden.Dezegegevensdienenalsbasisvoor
ecologischemodellen,waarmeeberekend
wordtwelkevegetatieineengebiedvoorkan
komen bijdeverschillendescenario's.Dit
geeft duidelijk inzicht inhet natuurherstel
datkanoptreden alsgevolgvandeverschillendeingrepen.Omdemarevan natuurherstelonderlingtekunnen vergelijken, zijn
puntenscores toegekend aandeverschillendevegetatietypen.
Voorallenatuurgebieden enbijelkscenarioisbepaald inwelkematedeverdroging

A/b. 1:

bestreden is.Hetonderzoek roont duidelijk
aandatdematevan verdrogingsbestrijding
vanterrestrischenatuur door reductievan
negen miljoen kubiekemeter perjaar in
combinatiemet lokalemaatregelen substantieelis.Ophet totaleonderzochte areaalvan
747hecrarebetekentditdat,ten opzichte
vandeautonomeontwikkeling (referentie),
inruim65procent vanhetareaaldeverdroginggeheelbestreden kanwordenenineen
extra 14procentdeverdroginggedeelrelijk
wordtbestreden.Deoppervlaktewaterdoelenvoordeaquatischenatuur worden bij
geenenkelscenariogehaald.Ditwordt met
nameveroorzaaktdoordat dewaterkwaliteit
ondanksdemaatregelen nogsteedssterk
bepaald wordtdoorbemestingen peilbeheer
tenbehoevevandelandbouw.
Devegetatietypen diezichkunnen ontwikkelen,zijn inbelangrijke mate typen
welkegebondenzijn aandewaardevolleecosystemenopdeflanken vande Utrechtse
Heuvelrug.Indepraktijkbetekenende
maatregelen bijvoorbeeld datelzenbroekbos,
datmededoorverdroginggedegradeerdis,
zichweergoedkan ontwikkelen.

en/ofverminderingvankwel optreedt.
Afbeelding 2geeft eenbeeldvandezoekgebieden binnen deUtrechtse provinciegrenzendat hieruit voortgekomenis.
Indetweedestapzijn zo'n^o combinatiesvanlocatiesbenoemd.Hierbij isgekeken
naardeverbruiksprognose (waarishet water
nodig?),dekosten,demogelijkheden tot
combinatie metandereinfrastructurele werkenbinnen HydronMidden-Nederland,de
spreidingvancapaciteitendemogelijkheid
totfasering vandewerkzaamheden. Uiteindelijkzijn voorhetMERelfalternatieven
overgebleven.Dezebestaan steedsuitcombinatiesvanlocaties.Opdezemanier iser
voorgezorgddat allealternatieven inhet
MERzowelvoldoenaangesteldemilieurandvoorwaarden alsaandebehoeften van
Hydron Midden-Nederland.
Dederdeenlaatstestap washetm.e.r.traject, waarin alleeffecten vandeverschillendealternarieven zijn vergelekenengescoord.Dezevergelijking heeft geleidtotde
selectievan hetvoorkeursalternatiefenhet
meestmilieuvriendelijke alternatief

Uitwerking MERVPC
Resultaten onderzoek vervangende productiecapaciteit
Hetonderzoekomtekomen toteenverantwoorde keuzevanvervangendegrondwaterwinlocaties isuitgevoerd indriestappen.
Eerstzijn dezoekgebieden vasrgesreld waarbinnengeschiktelocatiesgevonden kunnen
worden.Debelangrijkste criteriawarendat
geennatuurschade magoptreden,datde
grondwaterkwaliteit duurzaamgoed blijft
endatgeenplanologische beperkingen zoals
stadsuitbreidingen zijn voorzien.Depotentiëlenatuurschade isbepaalddoor ineen
regionaalgrondwarermodelmereen'wandelend pompstation' voordiverse onttrekkingscapaciteiten tebepalenofeen significanteverlagingvandefreatische waterstand

VoorzienimjsgebiedHydronMidden-Nederlandenonderzoeksgebied
EVUH-studiemetrepresentatievenatuurgebieden.
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InhetMERzijn deelfalternatieven met
elkaarvergelekenopeenbreedscalavan
milieueffecren, zoalshydrologie, natuur,
landschapenbodem-en grondwaterverontreinigingen.Daarnaast zijnzeexpliciet met
elkaarvergeleken tenaanzienvan duurzaamheid.Duurzaamheid ishierbij vertaald
naareenaantal concretecriteriaten aanzien
vandeeffecten voorhet watersysteem,
verdrogingengrijze milieucriteria,zoals
energie-engrondsroffenverbruik. Allealternatievenblijken goedtescorenendemilieueffecten vandeverschillende alternatieven
blijken elkaarbovendien weinigteontlopen.
Uiteindelijk heeft ditgeleid tot het voorkeursalternatiefvaneen grondwaterwinningnabij Benschop(driemiljoen kubieke

Zoekgebiedvandetype^rondwatenvinnimjendelocatiesvoorkeurs-en
meestmilieuvriendelijkealternatie/
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meterperjaar)eneenwinningbij Woudenberg(tweemiljoen kubiekemeter perjaar).
Hetmeestmilieuvriendelijke alternatief
scoordeeenfractie beteropmilieu, maar
scoordebedrijfsmatig beduidend minder
sterk.Afbeelding 2geeft deliggingvande
locatiesuit beidealternatieven weer.

Samenwerking
Gedurendebeideprojecten isopcruciale
momenten intensiefcontactgeweest tussen
deprovincieUttechtenHydron MiddenNederlandoverdetegebruiken methodieken
encriteria.Omnieuweactiviteitenaftestemmenenaftewegensamenmetanderemaatschappelijke belangengroepen inhetgebied,
iszoweldem.e.t.alsdestudienaarde effecten
vandeverdrogingsbestrijding begeleiddoor
eenklankbordgroep met vettegenwoordigers
vannatuur-enmilieuorganisaties,watetschappenen landbouworganisaties.
Belangrijkresultaat vandezesamenwerkingisdatvoordelocatiebijBenschop,een
variantisuitgewetkt diedebetekendegeringekwelafname inditgebiedcompenseert.Dit
omelkrisicotevermijden datdeaanwezige
gevoeligenatuur schadeondervindt.Volgens
hetvootstelvindtcompensatieplaatsdoor
nabijhet natuurgebied eengedeeltevanhet
onttrokken watetweetteinfdtreren. Deberekendeafname vandekwelintensiteit kan
hiermeevollediggecompenseerd worden.

Eind 2005 nieuwe vergunningen
Uitdestudienaardeeffecten vandeverdrogingsbestrijding blijkt datdereductie
vaneenaantalwinlocaties(zieafbeelding 1)
opdeHeuvelrugincombinatie metingrepeninhetoppetvlaktewatersysteem, significantenatuurwinst opkanleverenaande
randenvandeHeuvelrug.
Uitdemilieueffectrapportage diedoor
HydronMidden-Nederland isuitgevoerd
naardealternatieve winmogelijkheden,
blijkt dathet mogelijk isbinnen deprovincieUtrechtgebieden tevindenwaar duurzaamenmetgeringemilieueffecten watet
gewonnen kanwotden.
Innovember isde vergunningaanvraag
tezamen met hetMERingediend. Uitgaande
vanvoorspoedigeprocedureseneenpositieveeindafweging doordeprovincie wordt
verwachtdateind2005denieuwevergunningen kunnen worden verleend endeoude
vergunningen wordeningetrokken. <f
Harrie Timmer
(HydronAdvies en Diensten)
Geert-Jan Nijsten
(Provincie Utrecht)
Rob Speets (Royal Haskoning)
EricBroers
(Hydron Midden-Nederland)
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WATERSCHAP RIJN EN IJSSEL WERKT SAMEN MET
EXPLOITATIEMAATSCHAPPIJ

SpeciebergingDrempt:
publiek-private samenwerkingindepraktijk
Belangrijkewatergangenslibbenlangzaamdicht.Ermoetdiuwordengebaggerd, maarwaar laatje
debagger?HetWaterschapRijn&IJssel heeftspeciaalvoordeverwerkingvande750.000kubieke
meterspecieuitdeOudeIJsselsedimentatiebekkenseneendepotingericht.Hetzandkanindeomgeving alsophoogmateriaalwordenhergebruikt.Hetscheidingsresidu(300.000kubiekemeter)wordt
indevoormaligezandwmplasDremptgeborgen.Aangeziendenettobergingscapaciteitcirca
700.000kubiekemeterbedraagt,kannogcirca400.000kubiekemeterbaggerspecievaneldersworden
geborgen.VoorhetbenuttenvanderesterendestortcapaciteitiseenPPS-overeenkomstgeslotenmet
deexploitatiemaatschappij DepotDrempt.Hetbenuttenvandecapaciteitdraagt nietalleenbijaan
hetoplossenvandebaggerproblematiek,maarzorgttevensvooreenaanzienlijke verlagingvande
kostenperkubiekemeterbaggerspecievoorhetwaterschap.
HetWatetschapRijn &IJsselisin1997
gestart metdesaneringvandeOudeIJssel
(ttaject Doetinchem -LaagKeppel).Voorde
verwerkingvandezandrijke baggerspecie
zijn aanderechtetoevervandeOudeIJssel,
terhoogtevanDtempt, sedimentatiebekkensmeteenzanddepot ingeticht.Despecie
isindezebekkensgespoten,waaronder
invloedvanverschillen in sttoomsnelheid
eennatuurlijke afscheiding vanzandplaatsvindt.Dicht indebuurt vande spuitmond,
waardesttoomsnelheid vanhetmengsel het
gtootst is,bezinken degtovedeeltjes: het
zand.Vetderop,waardestroomsnelheid is
afgenomen, bezinken defijneredelen:het
slib.Hetslibkomt ineentijdelijk slibdepot,
waaihet inmiddels isingedtoogd.Uitde
baggerspecieisopdezewijze circa160.000
kubiekemetetophoogzand gehaald.Het
grootstedeelvanditzandbleekzoschoon te
zijn dat hetvoldeed aanhet Bouwstoffenbesluit.Dit materiaal konwotden hergebruikt
alsophoog-ofwegenbouwzand. Eenkleine
hoeveelheid zand wasnog verontreinigd

metslibenismet behulp vaneenzandcycloongereinigd.Ookditzandkannuvoor
nuttige doeleinden wotden gebruikt.
Deingedtoogdeslibfractie zalinde
naastgelegen voormaligezandwinplas wordengeborgen.Deput isontstaan dooide
winningvanzand voordeaanlegvandeweg
Doesburg-Westeivooit.Deplasheeft een
oppervlakvancircaacht hectaie,eenmaximalelengtevancitca400metei,een breedte
vancitca230meteteneendieptevancirca18
meter.Debeigingscapaciteitisbetekend op
900.000kubiekemeter.Nahetstottenvande
slibfractie testeett eenstottcapaciteit van
circa400.000kubieke meter.

Publiek-private samenwerking
Het waterschap heeft etvootgekozen
gezamenlijk metmarktpartijen deresterendecapaciteittevullen.Benutting vanderesterendebetgingscapaciteit dtaagt bijaan het
oplossenvanbaggerproblemen eldersen
zorgtbovendien vooreenaanzienlijke verlagingvandekostenvoothetwaterschap.De
inrichtingskosten kunnen dan namelijk
overmeerkubiekemeteis worden verdeeld.
Hetwaterschap ishiervooreenpubliek-privatesamenwerkingaangegaanmetDepot
Drempt,waarinzijn vertegenwootdigd
Watersttomen(eenvolledigedochtetvan
WatetschapRijn enIJssel),GMBMilieuwerken(eenvolledigedochtervanGroepMiddenBetuwe)enDelgromij (eenvolledige
dochtet van Gtontmij).

