VEWIN/VWN/KIWA-symposium 'Bloemenhouden van water'

'Hetwaterbepaalt onze grenzen.'

'Wij kunnen alleen dan op een duurzame
manier met water omgaan als wij het
water zelf als uitgangspunt nemen, diens
grenzen respecteren en onze eigen
belangen daaraan ondergeschikt maken.
Van belangenafweging naar integraal
waterbeheer, oftewel van de 'of/of-sfeer
naar de 'wij'-mentaliteit.'
Het water bepaalt onze grenzen'.
Met deze filosofische stelling opende
ir. W. G. Beeftink, voorzitter van de
VEWIN Commissie Grondstof en Drinkwater en directeur van NV Waterleidingmaatschappij 'Drenthe', zijn lezing tijdens
het VEWIN/VWN/KIWA-symposium
'Bloemen houden van water' op 8 en
9 december 1993 in Noordwijk.
Voor een geïnteresseerd publiek van ruim
honderdtwintig deelnemers, belichtten
sprekers uit de overheid en drinkwatersector de relatie tussen drinkwatervoorziening en natuurontwikkeling. De organiserende instanties VEWIN, VWN en
KIWA NV met als gastbedrijf NV Energie- en Watervoorziening Rijnland stelden
deze relatie aan de orde naar aanleiding
van het verschijnen van het onderzoekrapport 'Ecologisch beheer door waterleidingbedrijven' en de VEWIN-jaarbrochure Grondstoffen 1993 'Bloemen
houden van water'.
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De waterleidingbedrijven zijn in toenemende mate actief op het terrein van
ecologisch beheer. Uiteraard is bescherming van de grondwaterkwaliteit het
primaire doel maar gezien de omvang van
de waterwingebieden (circa 8.000 hectare,
exclusief duingebied) en de grondwaterbeschermingsgebieden (circa 100.000 ha,

eveneens exclusief duingebied) kan
ecologisch beheer door waterleidingbedrijven op korte termijn ook een belangrijke bijdrage leveren aan verhoging
van de natuurwaarden in deze gebieden.
Binnen het kader van het VEWIN-Milieuplan heeft de projectgroep Stimuleringsbeleid Eandbouw en Ecologie KIWA
opdracht gegeven de mogelijkheden van
ecologisch beheer door waterleidingbedrijven te onderzoeken. Zowel het
onderzoekrapport als de brochure geven
aan dat hiervoor in de praktijk goede
mogelijkheden zijn.
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Verdroging
Tijdens het symposium kwamen zowel
beleid, onderzoek als praktijk aan de orde.
Ir. M. A. Hofstra (Rijkswaterstaat) stelde
als eerste spreker het probleem verdroging aan de orde. Hij gaf aan hoe het
rijksbeleid voor de bestrijding van de
verdroging zich de laatste jaren heeft
ontwikkeld. Bestrijding van verdroging
vraagt volgens hem vooral om een
gebiedsgerichte benadering, waarbij
maatwerk en creatieve oplossingen van
provincie, waterschappen en waterleidingbedrijven nodig zijn.
Ook ir.J. Kreling (provincie Drenthe)
nam het onderwerp verdroging bij de kop.
Onder de titel 'Houden we het droog?'
sprak hij tijdens zijn lezing over het belang
van de watersysteembenadering bij de
functietoekenning van gebieden. De
grondwaterstand in een gebied wordt
gemanipuleerd voor vele doeleinden:
veiligheid, land- en stedebouw en drinkwatervoorziening. Op bestuurlijk niveau
worden beslissingen genomen over de
(toekomstige) functie van een gebied.
Verdroging is dus vooral een gevolg van
beleidskeuzes. Volgens Kreling is er op dit
niveau nog te weinig erkenning van het
probleem, ook al krijgt het gedachtengoed
van rijk, provincies, waterschappen en
waterleidingbedrijven de laatste jaren
steeds meer gemeenschappelijks.
'Ik tegen de rest van de wereld'
Dr.J. van Baaien (ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij) besprak
aan de hand van een aantal voorbeelden
hoe de wensen van zowel de sector waterwinning als de sector natuurontwikkeling
elkaar kunnen versterken, wat de
mogelijkheden en wat de beperkingen
hiervan zijn.
Ir. W. G. Beeftink pleitte, zoals al eerder
vermeld, voor verandering van de 'ik
tegen de rest van de wereld'-mentaliteit
naar de 'wij'-mentaliteit: integraal waterbeheer als enig mogelijke route naar
duurzame oplossingen voor knelpunten
met betrekking tot water. En daarmee
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bedoelde hij niet het op politiek/bestuurlijk niveau in elkaar schuiven van
bestaande beleidsplannen, maar het op
beheersniveau openbreken van deze
plannen om de bouwstenen ervan op een
andere manier te gaan samenvoegen.
Win/win-situatie
Ir. H. Rotermundt (NV Veluwse Nutsbedrijven) bracht met veel enthousiasme
het onderzoekrapport 'Ecologisch beheer
door waterleidingbedrijven' onder de
aandacht. Het onderzoek, verricht door
KIWA NV en deels door Grontmij, geeft
een aantal belangrijke aspecten weer van
ecologisch beheer. Aan het samengaan
van natuur en waterwinning zijn voorwaarden verbonden. Het gaat daarbij om
aanpassing van de bedrijfsvoering van het
drinkwaterbedrijf en om de keuze van
natuurdoeltypen. Het is daarom van
belang een beheersstrategie te ontwikkelen waarin keuzen worden gemaakt
over het te volgen beleid en het doel dat
daarbij voor ogen staat. Het aangaan van
strategische allianties met andere
organisaties uitgaande van een win/winsituatie noemde Rotermundt eveneens als
heel belangrijk.
Onderzoek
A. Th. W. Eysink (Staatsbosbeheer) sprak
tijdens zijn lezing over de onderzoekresultaten van het VEWIN-onderzoek
'Ecologische aspecten van Grondwaterwinning' dat plaatsvond op diverse
natuurterreinen die beheerd worden door
Staatsbosbeheer. Niet alleen was een
ecologische effectvoorspellingsmethode
het resultaat, ook werden de knelpunten
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de duinen, ecologisch beheer door de
waterleidingbedrijven of over waterleidingtechniek in dienst van de natuur.

in de bestaande waterhuishouding van de
natuurreservaten gesignaleerd. Dit leidde
tot de conclusie van Eysink: hydroecologisch onderzoek leidt tot kennis met
inzicht èn beheer met uitzicht.
Drs. A.J. M. Jansen (KIWA NV) ging
verder in op de methode om de ecologische effecten te bepalen van ingrepen
in de waterhuishouding. Deze ingrepen
leiden tot een verandering van het milieu
van plantesoorten en de vegetatie.
Vegetatie wisselt vaak al op heel kleine
schaal; geringe hoogteverschillen laten,
soms binnen enkele meters, die variatie al
zien.Jansen benadrukte ook dat de duur
van de grondwaterstanden van groot
belang is. Hij ging verder nog in op de
toepassingsmogelijkheden van het
onderzoek voor de bedrijfstak.
Praktijk
Op de tweede dag van het symposium
was er na de VWN-jaarvergadering alle
aandacht voor de praktijk van waterwinning en natuurontwikkeling.
Ir. R. A. Visser (NV Energie- en Watervoorziening Rijnland) schetste de ontwikkelingen in waterwingebied Berkheide,
een duingebied met bijzondere natuurwaarden dat intensief voor de drinkwaterwinning wordt gebruikt. Ook dr. ir.
Th. W. M. Bakker (NV Duinwaterbedrijf
Zuid-Holland) omschreef de regeneratie
van de natuur in het duingebied
Meijcndel. Hij maakte hierbij onderscheid
tussen twee benaderingen: het denken in
patronen, zoals planten en dieren, en het
denken in processen, zoals grondwaterstroming en zandverstuiving. Beide
benaderingen komen aan de orde bij het

regeneratiebeleid van het duingebied
Meijendel en het aangrenzende
Berkheide.
Windkracht 10
's Middags was er voor de geïnteresseerden de mogelijkheid de bovengenoemde duingebieden ook daadwerkelijk te bekijken. Velen trotseerden de
windkracht 10 en lieten zich door medewerkers van de duinwaterbedrijven en
Staatsbosbeheer aanschouwelijk vertellen
over bijvoorbeeld de natuurwaarden van

Waarderende instemming
Het symposium maakte duidelijk, dat de
ontwikkeling van waterleidingbedrijven
naar milieubedrijven succesvol verloopt.
De neiging uit het verleden om uitsluitend
het sectorale drinkwaterbelang in de
beleidsoverwegingen te betrekken heeft
plaatsgemaakt voor de acceptatie van het
integraal waterbeheer.
De voordrachten, die enkele jaren terug
nog felle discussies zouden hebben uitgelokt, ontmoetten nu vooral waarderende
instemming. En bij de gesprekken in de
wandelgangen van het symposium overheersten de enthousiaste verhalen over
nieuwe projecten waarin de integrale
benadering praktisch gestalte krijgt of gaat
krijgen. Daarbij drong zich wel de
conclusie op, dat bij die projecten de
landinrichting en de schappen dikwijls de
meest 'behoudende' partners bleken.
Hoewel integraal waterbeheer inmiddels
een algemeen geaccepteerd begrip is, zal
de discussie over de precieze invulling en
de breedte ervan nog wel enige tijd
aanhouden.
De opzet van het symposium, samenwerking tussen VWN, KIWA, VEWIN en
een waterleidingbedrijf, en daarmee een
inhoudelijke invulling met aandacht voor
beleid, wetenschap en praktijk, bleek een
gelukkige keuze.
CT

