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op lokalealsregionale schaal,vaakeen grotere
bijdrage leveren aan verdrogingsbestrijding
dan het verminderen van de grondwateronttrekking2)^!.
Voordeveleverdroogde terreinen in het
onderzoeksgebied (zieafbeelding 1)zijn de
gevolgen vergeleken van vijf (maatregelen)
scenario's:

Vemattingovmaatinde
provincieUtrecht

•

autonome ontwikkeling (toename van
grondwateronttrekking tot vergunningcapaciteit),

•

lokale maatregelen in het oppervlaktewatersysteem,

•

combinatie van lokaleen regionale (oppervlaktewater)maatregelen,

•

combinatie van lokaleen regionale maatregelen en reductie vandemaximaal toegestanegrondwateronttrekking met
negen miljoen kubieke meter perjaar,

•

combinatie van lokale maatregelen, regionale maatregelen en sluiting van alle winningen groter dan 100.000kubieke meter
perjaar.
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InhetWaterhuishoudingsplanvan ïppzgeefr deProvincieUtrechtaan dathetwaterleidingbedrij/
Hydron Midden-Nederland degrondwaterwinning tenoosten von hetAmsterdam-Rynkartaal(deregio
UtrechtseHeuvelrug]met negenmiljoen kubieke meterperjaar moet reducerenom verdroging tegen te
gaan. Eenuitgebreidestudie laatechterziendatinveel natuurgebieden indeze regio maatregelen mhet
oppervlaktewatersysteem eengroterebijdrage leverenaan vcrdrogiugsbestrijdmg dan het verminderen
van dediepegrondwateronttrekking. Deresultaten van destudie hebben nog methetgewenste niveau
van betrouwbaarheid, vooralvanwege deonzekerheid mdeuivocrgegevcnsvoormodellen. Daarom wil
deProvincie Unecht haar beleid voorlopig handhaven. Opgrond van verderonderzoekzal in2005ecu
definitieve beslissinggenomenwordenoververminderingvan degrondwaterwinning.
In opdracht van deProvincie Utrecht en
Hydron Midden-Nederland heeft Kiwa Water
Research voordede regio Utrechtse Heuvelrug
uitgezocht wat het effect isvan verschillende
antiverdrogingsmaatregelen,zowel gericht op
het grondwater- alsop het oppervlaktewater-

A/b.1:

systeem1).Dit om het antiverdrogingsbeleid te
concretiseren, vooral met het oogop de voorgestane reductie vangrondwaterwinning. Het
onderzoek waseen logisch vervolgop eerdere
studies,diehadden aangetoond dat maatregelen in het oppervlaktewatersysteem, zowel

Verdroogdareaalinherstudle^ebied(ajgeleidvan dekaartmetverdroogde
gebiedenvandeProvincie Utrechtuit1999). Dezwartelijnisdebegrenzing
vanbetstudiegebied.Degeelgekleurdegebiedenzijn verdroogd.

Om deeffecten van descenario's voor het
hele studiegebied in beeld te brengen en
onderling tevergelijken, iseen nieuwe aanpak
ontwikkeld. Deeffecten van elk scenario zijn
namelijk eerst op lokaal niveau bepaald en vervolgens vertaald naar regionale schaal.Devolgende stappen zijn daarbij doorlopen:
•

clustering vangelijksoortige natuurterreinen opbasis van hydrologische en
ecologische kenmerken, gevolgd door de
keuze van één representatief terrein per
cluster;

Wanneer isverdroging bestreden?
ConceptOGORmindergeschiktalstoetssteen
Ineersteinstantie werd alscriterium voor'verdrogingbestreden'gekozenvoorhet bereiken van het voorlopige Optimale Grond-en Oppervlaktewater Regimevoornatuur (OGOR),zoals in concept opgesteld
doordeProvincie Utrecht. Helaas was,bijgebrek aangegevens,de
OGORvaaksummier gedefinieerd. Betrouwbare toetsing vandeverdrogingsbestrijding aandeOGORwerd daarom niet mogelijk geacht.
Standpiaatsconditiesennatuurwaarde
In plaats van deOGOR isgewerkt met het Utrechtse natuurdoeltype
alscriterium. Verdroging werd alsbestreden beschouwd wanneer
volgens voorspelling met NICHEEdestandplaatseisen van het meest
kritische vegetatietype binnen het Utrechtse natuurdoeltype gehaald
werden ofeen standplaats van een vegetatietype werd voorspeld met
een natuurwaarde hoger dan ofgelijk aan dievan het natuurdoeltype.Daarvoor werd denatuurwaarde van denatuurdoeltypen en de
daaronder vallende vegetatietypen bepaald opbasis van regionale en
nationale zeldzaamheid, trends in voorkomen, kenmerkendheid en
gevoeligheid voor verdroging.Alsdenatuurwaarde tengevolge van
maatregelen welverbeterde,maar het doel niet werdgehaald, werd
deverdroging alsgedeeltelijk bestreden beschouwd.

H z O fj 11-2002

31

PLATFORM

•

•

•

voorspelling van geohydrologische effecten van maatregelen in deze representatievegebieden met lokalemodellen 'opgehangen' in een regionaal model;

\ S Z \yssr*p*

Vi'!droging niet bestreden
Verdroging beperkt bestreden
Verdroging deelsbestreden
Verdroging grotendeels bestreden
M i Verdroging bestreden

voorspelling van deeffecten van de maatregelen op oppervlaktewater in de representatievegebieden met behulp van
(oppervlakte)waterbalansen;
per representatiefgebied,opgrond vande
abiotischeomstandigheden, voorspelling
vanvegetatietypen met Niche3ivoorterrestrischesystemenen met eenprototype van
Niche-aquatischvooraquatische systemen;

•

bepaling van de mate van verdrogingsbestrijding door devoorspelde vegetatietypen tevergelijken met de streefvegetatie,c.q. het toegewezen Utrechts
natuurdoeltype (zievooreen toelichting
bijgaand kader);

•

extrapolatie van resultaten per representatiefgebied naar het hele cluster en vervolgens naar het gehele onderzoeksgebied en
vergelijking van de scenario'sop het
niveau van het onderzoeksgebied.

Afb.2:

Matevanverdrogingsbestrijding inOpHees,voorspeld metNiche.

Tabel1:

EffectenvonverdrogingsbestrijdinginOpHees.
voorspeld oppervlak met
nagestreefde natuurwaarde

Voorbeeld: natuurgebied Op Hees
Vooralleverdroogde terreinen opde flank
van deUtrechtse Heuvelrug isOp Heesals
representatiefgebiedgekozen (zie afbeelding 1).Deaanwezigegooteerd-en podzolgronden hebben thans eengrondwaterrrap van
IVofdroger, terwijl hiervroeger plaatselijk
grondwaterrrap IIvoorkwams!.Hetgebiedis
dus in iedergevalplaatselijk sterk verdroogd.
Dehuidige terrestrische vegetatiebestaat voornamelijk uitzeervoedselrijke graslanden,
gemengd bos,naaldbos enoplageredelen verdroogde,vochtige loofbossen. De aquatische
vegetatie(Kleinkroos en Liesgras)duidt opeen
zeer voedselrijk milieu. Het oorspronkelijke
voedselarmere milieu is,onder andere als
gevolgvan landbouwinvloeden, verdwenen.
Effecten op^rondwatcrafliankelijkc vegetatie
Niche iseerstgeijkt opde huidige vegetatie.Vetvolgens is devegetatie voorspeld voor
deautonome ontwikkeling (referentie) en de
vier scenario's en vergeleken met de toegekende Utrechtse natuurdoelrypen. De resultaten
zijn in afbeelding 2gepresenteerd alsmate van
verdrogingsbestrijding. Deresultaten, uitgedrukr in natuurwaarde, staan in tabel 1.
Het blijkt dat lokale maatregelen in het
oppervlaktewatersysteem alzorgen voor een
duidelijke bestrijding van deverdroging. Het
oppervlak waar het toegekende natuurdoelrypeofeen vegetatietype met vergelijkbare
natuurwaarde gerealiseerd wordt, neemt
namelijk toe met 16procent.Regionale oppervlaktewater maatregelen leveren nog zeven
procenr exrra verdrogingsbestrijding op.
Opvallend isdat reductie van winningen in dit
gebied geen extra bijdrage levert aan dever32
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autonome ontwikkeling
lokale(opp.water) maatregelen
lokale+regionale (opp.water) maatregelen
lokale+regionale (opp.water) maatregelen en reductie
gtondwaterwinningen van9miljoen m3
lokale+regionale(opp.water)maatregelen en sluiting van
alle winningen > 100.000myjaar

Ajb. y.

54%
70%
77%
77%
87%

Waterbalansvooreengemiddeldjaarbtjhetscenario 'lokalemaatregelen'.

WaterkwaliteitOpHees

D % inlaatwater
D % kwelwater
• %lok. grondwater
D %neerslagwater

11

16

21

26

31

36

tijd (decades)

drogingsbesttijding. Het sluiten van alle winningen in deomgeving doetdat duidelijk wel
(tien procent extra).
Effecten op de aquatische vegetatie
Vootdeverschillende scenario's isdechemische samenstelling van het oppervlaktewater berekend met een balansmodel (zie
afbeelding 3).

Devoorspelde chemische samenstelling
van het water,deberekende waterdiepteen het
bodemtype dienen alsinvoer voorNiche-aquatisch.Deuitvoer van dit model isde vegetatie
die bij het voorspelde milieu aanwezig kan
zijn. Dezeisvergeleken met de nagestreefde
vegetatie.Alleen aldoot lokale maatregelen in
het oppervlaktewaterstelsel blijkt het aquatische milieu geschikt teworden voor detoege-
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kendeaquatischenatuurdoeltypen (vegetatietypenvanzwakzuurenmesotroofmilieumet
degemeenschapvanKleinsteegelskopals
meestwaardevolletype).Hierbij speelthet
stopzetten vanlandbouwinvloed (nutriëntenaanvoer)eenbelangrijke rol.Bijdeoverige
scenario'sverandertdesamenstellingvanhet
oppervlaktewater ingrijpender, omdatde
invloedvanopkwellend (diep)grondwatertoeneemt.Inallescenario'skande nagestreefde
aquatischevegetatiezichontwikkelenen
wordtdeverdrogingalsbestreden beschouwd.
Totaalbeeld
Doorvertalingvanderesultatenvande
representatievegebiedennaardeclustersen
hetsamenvoegen vanderesultatenvoorde
clustersnaarhethelestudiegebied, ontstaat
eentotaalbeeldvandeeffecten vanantiverdrogingsmaatregelen openrondderegioUtrechtseHeuvelrug.Debelangrijkste enmeestopvallendeeffecten komenhiernaaanbod.
Verdroogdgebied
Opvallend isdat40procentvanhetgebied
datdoordeProvincieUtrechtalsverdroogdis
aangemerkt, indehuidigesituatiealeenvegetatiebezitmetdewaardevanhettoegekende
natuurdoeltypc(vaakzelfshet natuurdoeltype
zelf).Volgensdedefinitie vanverdroging,zoals
gehanteerd indezestudie,isdaargeensprake
vanverdroging.Deze40procent isverder
buitenbeschouwinggebleven.
Maatregelen mgrondwaterafliankelijke
vegetatie
Voor13 procentvanhetechtverdroogde
studiegebied, kanverdrogingwordenbestredendoorlokalemaatregelen inhetoppervlaktewatersysteem.Doorzulkemaatregelenaan
tevullenmetregionalemaatregelen neemtdit
areaalslechtsmetdrieprocent toe.Aanvulling
mettegionalemaatregelenénreductievan
grondwateronttrekkingen leidttoteentoenamevantweeprocentvanditareaal.Ook
sluitingvanallewinningenlevertvoorhet
helestudiegebied slechtseenkleineextra bijdrageaandeverdrogingsbestrijding, namelijk
drieprocent.
Lokalemaatregelen leverenduseenrelatief
grotebijdrageaanherstelvanverdroogdeterrestrischenatuur.Tochkanhetsluitenvan
winningen lokaaleengrooteffect hebben,
vooralnameopennabijdeflankvandeHeuvelrug.Ditgeldtzekerwanneerverdroogde
gebiedenindedirecteomgevingvaneen winningliggen.
Maatrecjelen en oppervlaktewatera/Jianke(ijkevegetatie
Ookinhetoppervlaktewater kunnende
negatievegevolgenvanverdrogingdoorlokale
maatregelengrotendeelswotdenbestreden.In

63 procentvanhetverdroogdeareaalaquatischenatuur isdathetgeval.Extramaatregelen
zorgennauwelijks voorverdereverbetering.
Debelangrijkste lokalemaatregelterverbeteringvanhetaquatischemilieu ishetstopzettenvandebemestingdoordelandbouw.Het
treffen vanantiverdrogingsmaatregelen heeft
waarschijnlijk weinigeffect wanneerhet
oppervlaktewater alsgevolgvanbemesting
vanlandbouwgronden zeervoedselrijk blijft.
Rendement vanmaatrecjelen nogtearing
Degekozen antiverdrogingsmaatregelen
leidenniettotafdoende bestrijding vandeverdroging.Berekendisimmersdathetverdroogdeterrestrischeareaalookinhetmeestvergaandescenariometslechts21 procent
afneemt.Tendeleisdithetgevolgvaneen
somsergambitieusgekozenstreefbeeld.Verderwordtdetelagescorewaarschijnlijk veroorzaaktdoordekeuzevoor maatschappelijk
'eenvoudig'haalbarelokaleenregionalemaatregelen.Metverdergaandemaatregelen,vooral
tenkostevandelandbouw,isnogextra
natuurwinst tehalen.
Maatwerk
Vernatten blijkt maatwerk tezijn.Welke
maatregelennodigzijnomverdrogingineen
bepaaldgebiedtebestrijden, hangtafvande
oorzakenvanverdroging,maarookvandeliggingvanhetverdroogdegebiedinhetwatersysteem.Somskandatmaatwerkergkostbaar
zijn,zoalshetsluitenvanpompstations.Een
goedeafweging vaninvesteringennatuurrendement isdanopzijnplaats.
Van voorspelling naar beleid
Ondanksdevoorspellingdatde effecten
vangrondwaterwinningopverdrogingrelatief
kleinzijn,heeft deProvincieUtrechtbesloten
hetingezettebeleidtenaanzienvandereductievangrondwaterwinning voorlopigtehandhaven.Redenhiervoorisdatderesultatenvan
hetonderzoeknognietvoldoendebetrouwbaarzijndoordeonzekerheidindeinvoergegevensvandemodellen.Ditgeldtvooral
voordedetailgegevensoverhoogteligging,
bodemtypeenlandgebruik.Verderblijkt dat
HydronMidden-Nederland hetbeleidde
komendejaren kanrealiserenzonderoverte
gaanopeenandere,duurdere, bereidingswijze
vandrinkwater(uitoppervlaktewater).De
vraagnaardrinkwaterstijgt namelijk minder
sneldanverwacht.
Provincieenwaterleidingbedrijf hebben
inmiddelseenovereenkomstgeslotenoverde
voorlopigeverminderingvandevergunningscapaciteitopeenaantalpompstations dieveel
bijdragen aandeverdroging.Eendeelvandeze
reductiewordtopgevangendooraanvoervan
ruwwateruitFlevoland,datisbereid uit
grondwater.Daarnaastwordtdewinningver-

hoogdoppompstationsdieweinigbijdragen
aanverdrogingenwaardevolledigevergunningscapaciteit nognietwordtbenut.Erisdus
sprakevanreallocatievangrondwaterwinning
binnendetoegestanevergunningscapacitcit.
VerderisHydronMidden-Nederland voorde
periodevanaf2008opzoeknaarvervangende
wincapaciteit opnieuwelocaties.Voorwaarde
hierbij isdatdeverdrogingnietofslechtsin
verwaarloosbarematemagtoenemen.Een
concreetcriteriumdaarbij isdatdenieuwe
winningenderealiseringvanhetvereiste
grond-enoppervlaktewaterregime voortoegewezenUtrechtsenatuurdoeltypen niet
mogendoorkruisen.
IndeovereenkomsttussenProvincie
UtrechtenHydronMidden-Nederland isook
opgenomendatdeProvinciein2005een
definitiefbesluitzalnemenoverdereductie
vanwinningen tergroottevannegen miljoen
kubiekemeterperjaar.Teronderbouwingvan
diebeslissingwordendekomendetijd twee
onderzoekssporengevolgd:
• verbeteringvandebetrouwbaarheid van
voorspeldeeffecten vanantiverdrogingsmaatregelen,vooraldoorgebruikte
makenvanbeterehoogtegegevensuithet
AlgemeenHoogtebestand Nederland
(AHN)enverfijnde bodem-enlandgebruikkaarten
• enmonitoringvaneffecten rondgereduceerdewinningen.
Gezienhetgrotemaatschappelijk belang
vanhetgrond-endrinkwaterbeleid enmogelijkomvangrijke kostendiemoetenworden
gemaakt,achtenzoweldeProvincieUtrecht
alsHydronMidden-Nederland hetgerechtvaardigdomteinvesteren ingoedonderbouwdonderzoekomtoteenzorgvuldige
besluitvormingtekomen. *
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