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Z O E K E N NAAR OPTIMALERE W A T E R H U I S H O U D I N G VOOR
LANDBOUW É N N A T U U R

Ervaringenmet het
toepassenvan
'Waternood'in
Friesland
In19^8publiceerdendeDienstLandelijkGebiedendeUnievanWaterschappenhetrapport'Grondwateralsleidraadvoorhetoppervlaktewater'.Hetvormdedestartvaneenmeerwatersysteetmjericht
waterbeheer.InItBûtenjjild tenoostenvanLeeuwardenisditbeheertoegepastmetbehulpvanhet
recentdoorSTOWAontwikkeldeinstrumentarium.Witteveen+Boshce/thiermeediverseervaringen
opgedaan.Inditartikelwordtspecifiek ingegaanopdetoepassinginFriesland.
InItBûtenfjild speeltverdrogingeen
groterol,met nameindenatuurgebieden
DeSippenfennen enhetHoutwiel.Ookvoor
delandbouw isde waterhuishoudkundige
situatienietoptimaal.Hetgebied kenmerkt
zichdooreenaaneenschakelingvanlaaggelegenmoerasgebieden engrasland, afgewisseldmetopenagrarischegebiedenen
kleinschalige singellandschappen.
Witteveen+Bosheeft inopdracht van
WetterskipLauwerswâldeninIt Bûtenfjild
onderzoekverrichtnaareenmeer optimale
waterhuishoudkundige situatievoorzowel
delandbouw alsdenatuur.Bijdit onderzoek
zijn ookdeprovincieFriesland,Wetterskip
Fryslân,DLG,ItFryskeGeaenStaatsbosbeheer betrokken.
Omeentoetsingvandehuidigewaterhuishoudkundige situatie(AGOR) aande
ptimale situatie(OGOR)uit tevoeren,is
etWaternood-instrumentarium ingezet.
DatbestaatuiteenapplicatieinArcviewGIS,waarmeederuimtelijke informatie
ingevoerdenverwerkt kanworden omde
doelrealisatie tebepalen.De ruimtelijke
informatie bestaatuit ondermeerde
bodemkaart,delandgebruikkaart,de
gewenstelaagste(GLG)enhoogste grondwaterstand (GHG)voordelandbouwenvoor
denatuur naastdebodem-en landgebruikkaartookdenatuurdoeltypenkaart eneen
kwelkaart.DeGHG,GLGendekwelkaart
zijngeconstrueerd opbasisvanderesultaten
vaneengekalibreerd grondwatermodel
(MicroFEM),dat inhetkadervanhet project
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ontwikkeld is.Voorhetberekenenvande
doelrealisatievoorlandbouw wordtgebruik
gemaaktvangeautomatiseerde en continue
HELP-tabellen.Omdedoelrealisatiesvoor
terrestrischenatuur tebepalen,iseenkoppelinggelegd tussendeverschillendevegetatietypen diekenmerkendzijn voorhet
opgegevennatuurdoeltype endehydrologischevariabelendiedeontwikkeling vandie
vegetatiebepalen.VoorItBûtenfjild isvoor
eenviertalpotentieelgeschikte natuurdoeltypendegeschiktheidvanhetgeheleprojectgebied inkaartgebracht,zonderuit te
gaanvaneenonderscheid tussen bestaande
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natuur engeschiktegebiedenvoornieuwe
natuur.
Hoewelhet Waternood-instrumentarium dusomeenaanzienlijke hoeveelheid
datavraagt,zijn hetoverhetalgemeendata
dievoorveelgebiedeninNederlandgoed
beschikbaar zijn ofmetbehulpvaneen
grondwatermodel aangemaakt kunnen
worden.Ingebiedenwaargeengrondwatermodelbeschikbaar is,kaneenindicatievan
degewenstegrondwaterpeilen vanuitde
bodemkaartautomatisch wordengegenereerd.Ditmaakthetmogelijk omopeenvoudigeensnellewijzeeeneersteindruk te
verkrijgen vandedoelrealisatie.Vooreen
meeronderbouwdeenrealistische toetsing
ishetnoodzakelijk omdegewenstehoogste
enlaagstegrondwaterstanden teberekenen
met behulpvaneeninstationair grondwatermodel.
Eennadeelisdatnietallebenodigde
informatie inactueleendigitalevormverkrijgbaar is.DaarnaastishetinhetWaternood-instrumentarium nietaltijd duidelijk
welkveldvoordeinvoergebruikt dient te
worden (bijvoorbeeld bijdebodemkaarten
denatuurdoeltypenkaart) enontbreekt het
indehandleidingen aaneentechnische achtergrondbeschrijving vanhet instrumentarium.Hierdoorishetvoordegebruikerlastigomzelfbepaaldeproblemen optelossen,
omdatbijfoutmeldingen vaakniet duidelijk
iswaarhetfoutgaat.Daarnaastmoetde
gebruiker bedachtzijn ophetfeit datinde
versie1.0nogenkelefouten inhet instru-

~Dtgesaukth.ua.vanhetgebiedvoorlandbouw:van vrijwelongeschiktinblauwviaredelijkgeschiktin
groennaareenoptimalesituatieinbruin/oranje.

mentariumvoorkomen [bijvoorbeeld inde
automatische omzetting naardegewenste
laagstegrondwaterstand enindewaterkwaliteitsmodule).Ineenvolgendeversiezullen
dezefouten naarverwachring verwijderd
worden.

Resultaat
Deuitvoer vanhet Waternood-instrumentarium omvatvoorlandbouw denat-en
droogteschade,detotaleschade,dedoelrealisatieendeschadeuitgedrukt inkosten.Voor
natuur omvatdeuitvoerdedroogtestress,
deeldoelrealisaties endetotaledoelrealisatie.
Inafbeelding 1 iseenvoorbeeld opgenomen
vandeberekendedoelrealisatie voordelandbouw.Hieruitblijktdatineenlaaggelegen
onderbemaling(nabij 1)slechts60tot 70
procentvandepotentiëleproductie wordt
behaaldalsgevolgvandenatte omstandigheden indezeonderbemaling(deondergrond bestaatgedeeltelijk uit veen).Opde
hogerezandgronden (nabij 2)komenjuist
regelmatigtedrogeomstandigheden voor,
waardoor hierdroogteschade optreedt die
toteenreductievandedoelrealisatie leidt.
Opdemiddelhogegronden (nabij 3)zijnde
omstandigheden optimaal tenoemen(doelrealisatiecircapoprocent).Een 100 procent
doelrealisatiezalindepraktijk echter vrijwelnooitbereiktworden.Deresultaten van
detoetsingzijn ineenwerksessie voorgelegd
aanagrariërs uitdeomgeving,waaruit bleek
datdeberekendenatschade, droogteschade
endoelrealisatie inhogemateconform hun
ervaringenbelevingzijn.

typerietland.Metnamedelagenatte delen
blijken logischerwijs geschikrvoordit
natuurdoeltype.Overigensblijkt datdeuitkomstvanhet Waternood-instrumentarium
dient tewordengecontroleerd dooreenecoloogdieopdehoogteisvandelokalesituatie.Deabiotischeeisenvandenatuurdoeltypenzijn landelijk vastgesteld,maar vragen
omeenlokaleinvulling(datwilzeggen aanpassingvandeabiotischeeisenopbasisvan
lokaleveldkennis).

Conclusie
Naastdegebruikte modules landbouw
enterrestrischenatuur bestaan modules
vooraquatischenatuur, oppervlaktewaterkwaliteit,stedelijkgebiedenhoogwaternormering.Nietallemoduleszijn volledig
inwerkingeneenaantalonderdelen dient in
detoekomst nogtewordenverbeterd. Het
voordeelvandeuniforme aanpakvande
toetsingmethet Waternood-instrumentarium isdatderesultaten van verschillende
deelgebieden onderlingvergelijkbaar zijn en
datbuurgebieden opelkaaraansluiten. Het
instrumentarium blijkt bij ditprojecrgoed
regebruiken.Hetzalindetoekomst (naverdereverbeteringenontwikkeling) waarschijnlijk worden ingezetin uiteenlopende
GGOR-studies. f
Arcovan Vugt
(Witteveen+Bos)
Michiel Bootsma
(Wetterskip Lauwerswâlden, thans
Wetterskip Fryslân)

Inafbeelding 2ishetresultaat opgenomenvaneentoetsingvandegeschiktheid
vanhetgehelegebied voorhet natuurdoel-
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Degeschiktheidvanhagehelegebitdvoorrietland:vanongeschiktmgrijs/blauwnaargoedgeschikt
ingeel/bruin.

Toetsing AGOR aan OGOR: rietland(waterrlet en biezen)

ACTUALITEIT

Consument vindt
kwaliteit drinkwater
het belangrijkst
Nederlandersvindendekwaliteitvanhetdrinkwateren decontinuïteitvandeleveringbelangrijker dan deprijs.Deklantenzijn bereidmeer
geldtebetalendanzeuudoenvoorhetdrinkwater.Ditblijktuiteen onderzoekdatliet
NIPOverrichtteinopdrachtvanHydronZuidHolland.
Hetonderzoek iseindvorigjaar gehoudenonder 1275 Nederlanders.Aanleiding
voordeenquêtevormendeplannen vande
overheidomhettoezichtopdrinkwaterbedrijven teverplaatsen vanlokaleoverheden
naarhetRijk.HydronZuid-Holland vreest
datdenadruk danvooralkomt teliggenop
deprijs vanhetdrinkwater. Hydron vreest
datappelsmetperen worden vergeleken,
omdat dekosten voorhetproduceren van
drinkwater perregioverschillen.Ditzouop
delangetermijn tenkostekunnengaanvan
investeringen indekwaliteit vanhet water
enhet leidingnet.
Uithetonderzoekblijkt datde afnemers
devoorkeurgevenaangoeddrinkwater en
leveringszekerheid boveneenlageprijs.
Opvallend isdatdeklantendeprijs van
drinkwaterveeltehooginschatten.De
consument schatdeprijsperkubieke meter
inopongeveertieneuro,eenfactor vijfazes
tehoog.Uithetonderzoekblijkt verder dat
deklantengeenmoeitezoudenhebben met
dezeprijs.Verderstellendegeënquêteerden
dathetvertrouwen indedrinkwaterbedrijvenzoudalenalsdesector geprivatiseerd
zouworden.Bijconcurrentie verwacht
56procentdatdekwaliteitvanhet drinkwaterzoudalen,slechtsdrieprocentverwachteenstijging vandekwaliteit.De
anderegeënquêteerden hadden hierover
geenmening, f
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De verschijningsdata endedatawaarop
kopijvoorhetbetreffende nummeraangeleverdmoetzijn,staanopeenoverzichtdat
ukuntaanvragenbijderedactie:
(010) 42741 65.Daarisook eenhandleiding
optevragenvoordeartikelenin
Platform.

H2O

3-1004

41

