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Verdroging:Is dat eigenlijk nog wel een probleem?

Inleiding
Als binnen 400 dagen twee hoogwatergolven op onze grote rivieren de veiligheid en welvaart van grote aantallen
Nederlanders bedreigen, dan lijkt verdroging ten opzichte daarvan een
non-probleem. Het is echter om andere
redenen dat verdroging een probleem is.
Dat heeft niet zozeer met welvaart en
veiligheid te maken als met welzijn en
respect voor de natuur. We willen dat
onze samenleving ruimte biedt aan duurzame, gevarieerde, goed ontwikkelde en
voor ons land karakteristieke natuur. In
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tegenstelling tot het hoge water, waarbij
de veiligheid van have en goed aan de
orde is, zal het rendement van de investeringen ter bestrijding van het verdrogingsprobleem niet voor iedereen even
vanzelfsprekend zijn. Wel is er sprake van
een samenhang tussen beide problemen.
Ze zijn tot op zekere hoogte door hetzelfde proces veroorzaakt. Dat proces is
het grootschalig ingrijpen in de hydrologische kringloop door de waterhuishouding en inrichting van het land te
veranderen ten gunste van aan de mens
dienstbare functies.
Verdroging is in de laatste tien jaar in
zowel technische als beleidsmatige zin
erkend als een van de drie 'ver' thema's,
die hebben geleid tot de huidige zorgwekkende toestand van de natuur.
Over wat onder verdroging moet worden
verstaan is nu geen verschil van mening
meer. Dat betekent echter niet, dat het
begrip in onderzoek en beleid overal op
dezelfde manier wordt gebruikt. Hier en
daar is er sprake van een zekere inflatie
van het begrip verdroging. Waar het voorkomt en hoe het zich manifesteert is in
grote lijnen bekend. Welke processen
verdroging veroorzaken is ook bekend.
Beleidsmatig is het interessant te
constateren dat verdroging nu vooral
gekoppeld is aan de aan het desbetreffende gebied toegekende functies. Het
verschil tussen de actuele en de gewenste

Samenvatting
In dit artikel zijn de resultaten (maatregelen, effecten en kosten) van een onderzoek beschreven, dat tot doel had de 25%-doelstelling voor verdroging te
operationaliseren. Bij dit onderzoek zijn dezelfde modellen gebruikt die ook zijn
ingezet bij de onderbouwing van het Beleidsplan Drink- en Industriewaterwinning.
Het blijkt, dat het technisch zeer wel mogelijk is in 25%van het verdroogde areaal
natte(re) omstandigheden te creëren. Daarvoor zijn soms zeer vergaande ingrepen
in de oppervlaktewaterhuishouding en in de winning van grondwater voor de
drinkwatervoorziening nodig. De kosten van het doorgerekende maatregelenpakket, dat geenszins is geoptimaliseerd, worden geraamd op circa 1,5 miljard
gulden, ervan uitgaande dat de maatregelen tussen nu en circa 2010 worden uitgevoerd. In dit bedrag is met een aantal moeilijk te kwantificeren posten geen
rekening gehouden, zoals bijvoorbeeld de aankoop van grond voor de aanleg van
bufferzones.
Uit het onderzoek blijkt ook, dat maatregelen voor de oppervlaktewaterhuishouding
(bijv. peilverhoging) in het algemeen een veel groter ecologisch effect hebben dan
de reductie van grondwaterwinningen. Dat wil niet zeggen, dat een vermindering
van de onttrekking een maatregel is die pas als laatste optie moet worden ingezet.
Zeker op lokale schaal en in situaties waarbij het versterken van de kwel noodzakelijk wordt geacht moet deze maatregel in het nadere onderzoek meegenomen
worden.

grondwatersituatie (GGS) en de bijbehorende gewenste abiotische standplaatsomstandigheden, in samenhang met
de (neven-)functie natuur, bepalen of een
gebied al of niet verdroogd is. In gebieden
waar de natuur een nevenfunctie is,
bijvoorbeeld een weidevogelgebied
(hoofdfunctie landbouw) zal de GGS altijd
een compromis zijn tussen de optimale
situatie voor resp. landbouw en natuur.
Hoe verdroging in technische zin
bestreden moet worden via bron- of
effectgerichte maatregelen is nu in vele
gevallen ook wel duidelijk. Hoe grondwaterstand en waterpeil moeten worden
verhoogd is goed bekend. Moeilijker ligt
het echter nog wel voor herstel van kwelsituaties en voor aanvoer van systeemvreemd water.
Wat is er dan nog niet duidelijk? Kort
samengevat komt dat volgens ons neer op
de volgende punten:
- De ligging van de verdroogde terreinen
is nog maar ten dele bekend. Het onderzoek van het projectteam Verdroging en
de geactualiseerde indicatieve kaart met
verdroogde gebieden hebben daar al wel
enig zicht op gegeven, maar door interpretatieverschillen, vooral voor de
functies, is zeker nog niet de gewenste
consistentie ontstaan.
- Concrete streefbeelden voor de
gebieden met de bestemming natte en
vochtige natuur ontbreken nog in vele
provincies, evenals de daarbijhorende
GGS.
- Wie moeten waar maatregelen treffen?
Waterschappen? Onttrekkers van grondwater? De landbouw? Natuurterrein-

beheerders? Provincies? En volgens welke
verdeelsleutel worden de kosten omgeslagen?
- Hoeveel gaat de verdrogingsbestrijding
ons land kosten? Is daar een maatschappelijk en politiek draagvlak voor? Hoe valt
dat voor de diverse betrokken belangengroepen uit?
- Hoe gaan we beleidsmatig met de
verdrogingsbestrijding om? Op landelijk
niveau, maar ook provinciaal, regionaal en
lokaal? Is volledige terugdringing van het
probleem (100%) realistisch c.q. betaalbaar? Of nemen we genoegen met minder
natte (lees: dure) natuur?
Dit overziend kan niet anders worden
geconcludeerd dan dat er in het beleidsterrein Verdroging nog de nodige hobbels
genomen moeten worden. Dit komt onder
meer ook tot uiting in de moeizame
discussies die er gevoerd worden over het
principe 'de verdroger betaalt', over interferende belangen (elkaar toespelen van de
Zwarte Piet), over het wel of niet
vergoeden van vernattingsschade,
bestuurlijke hindernissen, enz. Deze
problemen tezamen dreigen de haalbaarheid van de doelstelling 25%-reductie in
2000 tot een fictie te maken. Globale
ramingen spreken van een realisatie van 4
à 6%.
Voor de Evaluatienota Water en het
tweede nationale Milieubeleidsplan werd
het noodzakelijk geacht de beleidsontwikkeling een nieuwe impuls te geven,
gevolgd door een versnelling van de
uitvoering van anti- verdrogingsprojecten.
In samenwerking met de provincies en de
Landinrichtingsdienst hebben het RIVM

126

en het RIZA in 1993 een onderzoek
gedaan naar de omvang van het verdrogingsprobleem en wat er voor nodig is
aan inspanning en kosten om de doelstelling binnen bereik te brengen.
In dit artikel wordt op hoofdlijnen verslag
gedaan van de resultaten van deze studie.
Doelstelling
Het doel van dit modelonderzoek is het
operationaliseren van de motie Lansink/
Van Rijn-Vellekoop. Deze motie draagt de
regering op het verdroogde areaal in 2000
met 25% te hebben teruggebracht ten
opzichte van de situatie in 1985 (de zgn.
25%-doelstelling). In dit onderzoek is
getracht aan te geven welke maatregelen
(type, sterkte en lokatie) nodig zijn om die
doelstelling binnen bereik te brengen.
Ook is aangegeven wat de kosten zijn die
met de maatregelen samenhangen en tot
welke natuurwinst de maatregelen zullen
leiden.
Werkwijze
Er is nauw samengewerkt met de provincies
om in betrekkelijk korte tijd een nieuwe
inventarisatie van het verdroogde areaal
op te stellen; deze actie heeft geleid tot de
'Indicatieve kaart van verdroogde
gebieden met een natuurfunctie'. Het
blijkt dat ruim 400.000 ha natuurgebied
is aangemerkt als geheel of ten dele
verdroogd. Dit oppervlak is aanmerkelijk
groter dan het in eerdere inventarisaties
geschatte oppervlak. De toename is het
gevolg van de andere inventarisatiemethode. Klke provincie heeft daarbij
eigen criteria gebruikt 1 .
Met de verdrogingskaart als uitgangspunt
is een maatregelenpakket samengesteld,
dat bij uitvoering zou moeten leiden tot
opheffing van de hydrologische verdroging in circa 25%van het verdroogde
areaal. Het gaat niet om een uitgekiend
pakket van maatregelen maar om een
pakket dat op basis van expert judgement
is opgesteld, 'een eerste schot' dus. In dit
zogenoemde 25%-scenario zijn de
volgende typen maatregelen opgenomen:
- het verhogen van het polderpeil in peilbeheerste gebieden;
- het verhogen van het beek- en stuwpeil
in vrij afwaterende gebieden;
- het verhogen van de drainagebasis en
de drainageweerstand in vrij afwaterende
gebieden;
- het reduceren c.q. staken van een aantal
grondwaterwinningen voor de openbare
drinkwatervoorziening.
1

Inmiddels is een tweede, verbeterde en geactualiseerde versie van de verdrogingskaart
beschikbaar gekomen (Arnold et al., 1995).

Bij de formulering van deze maatregelen
is de vereiste verhoging van de grondwaterstand gesteld op een of twee Gtklassen. Voor de vereiste aanpassing van
de Gt heeft de Landinrichtingdienst
ervaring ingebracht over de techniek en
kosten. Onder meer is er daarbij van
uitgegaan dat voor de verhoging van de
per jaar gemiddelde grondwaterstand in
poldergebieden met ± 12,5 cm een
peilopzet nodig is van het oppervlaktewater van circa 25 cm.
Verder is ervan uitgegaan, dat te allen tijde
voldoende gebiedseigen water beschikbaar is voor het handhaven van de
verhoogde peilen; aanvoer van water
van elders is dus niet meegenomen.
De waterhuishoudkundige maatregelen
zijn toegepast in de verdroogde natuurgebieden, die door de provincie als
prioritair zijn aangemerkt, en in een zone
van 500m daar omheen. Deze arbitrair
gekozen zone heeft een louter modeltechnische reden: kleine gebiedjes zouden
zonder deze kunstmatige vergroting 'door
het modelnetwerk vallen'. Ook bestond de
verwachting, dat om in het te vernatten
gebied voldoende effect te bereiken niet
volstaan kon worden met maatregelen
binnen het verdroogde gebied. De
omvang van het maatregelengebied is
daardoor ruim twee keer zo groot als het
inliggende en te herstellen verdroogde

gebied, resp. circa 2500 km 2 en circa
1200 km 2 .
De maatregelen ter vermindering van de
grondwaterwinning voor de drinkwatervoorziening zijn gebaseerd op de resultaten van het onderzoek voor het Beleidsplan Drink- en Industriewatervoorziening.
De nadruk is gelegd op winningen, die of
een verlaging van de grondwaterstand in
verdroogde gebieden veroorzaken, en/of
de kwel in overgangszones doen afnemen.
In totaal is een reductie van 103 miljoen
mVjaar doorgevoerd.
De hydrologische effecten van de maatregelen zijn berekend met het Landelijk
Grondwater Model LGM van het RIVM
en met DEMGEN van het RIZA. De
effecten op de natuur zijn berekend
met het Dosis Effect Model NAtuur
Terrestrisch DEMNAT.
Resultaten
Uit de berekeningen met het LGM blijkt,
dat in ruim 1000 km 2 van het verdroogde
areaal de GVG voldoende omhoog komt
om de hydrologische verdroging op te
heffen. Daarmee voldoet dit maatregelenpakket voor het modelgebied juist aan de
25%-doelstelling voor heel Nederland
(afb. 1).
Aannemende dat de verdroging in de
duinen wordt opgeheven door de in voorbereiding en deels al in uitvoering zijnde
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Afb. 1 - Geografische
spreiding van de
hydrologische effecten van
het 25%-scenario.
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maatregelen komt het areaal op circa 33%
van het totale verdroogde areaal in ons
land.
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TABEL I- Actuele natuurwaardeennatuuraiaarde-verandering inNederland, hetverdroogdegebiedbinnen het
modelgebiedenindete herstellengebieden.
Gebied

Actuele
natuurwaarde
(nwe)

Natuurwaarde
verandering
(nwe)

Natuurwaarde
verandering
(o/o)

213.000
165.000

42.000
42.000

19
25

107.000
46.000

34.000
29.000

32
63

De consequenties voor de drinkwatervoorziening zijn doorgerekend met het
model DRISIM. Uit de resultaten van dit
model blijkt, dat er twee varianten
mogelijk zijn. De eerste optie is het
realiseren van vervangende capaciteit door
het versneld in gebruik nemen van oeverinfiltratieprojecten; de tweede optie betreft
het diepinfiltreren van voorgezuiverd
oppervlaktewater. Beide opties zijn echter
niet voor 2000 operationeel (resp. 2000 en
2005).
Met DEMNAT-2 zijn de hydrologische
veranderingen vertaald in veranderingen
van de natuurwaarde voor 15 ecotoopgroepen. Door de maatregelen zal de
natuurwaarde in het modelgebied met
circa 42.000 nwe toenemen, wat (toevalligerwijs?) ook 25% is van de actuele
natuurwaarde binnen het modelgebied.
Deze stijging zal zich alleen voordoen als
andere stressoren, zoals vermesting en
verzuring geen beperkende voorwaarden
stellen.

De waterhuishoudkundige maatregelen,
die het meest uitgebreid zijn ingezet,
blijken veruit de grootste bijdrage te
leveren in de gesommeerde veranderingen in de natuurwaarde. De
toename van de natuurwaarde door waterhuishoudkundige maatregelen bedraagt
circa 42.000 nwe; door de vermindering
van de grondwaterwinning neemt de
natuurwaarde met circa 6800 nwe toe.

In afbeelding 2 is de geografische
spreiding van de ecologische effecten
getoond.
In tabel I zijn de actuele natuurwaarden
en de veranderingen aangegeven.

Door de maatregelen in de natuurgebieden en in de overgangszone daar
omheen zullen de produktie-omstandigheden voor de landbouw in de aanliggende gebieden nadelig worden

Naluurwaarde-verandering (dN}
|
•

Nederland
Modelgebied
Verdroogd areaal binnen het
modelgebied
Te herstellen verdroogd gebied
TABEL II - Samenvatting van de

kosten van het 25%-seenario.

Maatregel

Periode 1994-1999

Periode 2000-2010
miljoen Dil

YX'aterhuishoudkundige maatregelen
Landbouwschade
Extra kosten drinkwatervoorziening

360
50

90
275
700 â 925

450
325
700 â 925

Totaal
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1475 a 1700

f^
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P T ] dN=0.C
1

I 0.0 <dN<= 1.0

|
•

| 1,0 <dN<= 5.0
•

beïnvloed; op jaarbasis is een vernattingsschade van circa 30 miljoen gulden
berekend. Plaatselijk treedt echter ook
voordeel op (circa 5 miljoen gulden/jaar)
door een betere vochtvoorziening.
De kosten zijn samengevat in tabel II.
Bij de berekening is ervan uitgegaan, dat
de waterhuishoudkundige maatregelen
vergeleken met het reduceren van drinkwaterwinningen relatief snel kunnen
worden uitgevoerd. Daarvoor zal het in
ieder geval noodzakelijk zijn dat een
adequate regeling wordt getroffen om de
vernatting van landbouwpercelen en de
daardoor veroorzaakte schade ten gevolge
van hogere peilen te compenseren.
Conclusies
Bij het interpreteren van de berekeningsresultaten moet steeds worden bedacht,
dat het doorgerekende maatregelenpakket
op geen enkele wijze is geoptimaliseerd.
Het maatregelenpakket is dan ook niet
meer dan een weliswaar verstandige maar
ook toevallige greep uit een breed scala
van mogelijkheden. De resultaten worden
als een bandbreedte gepresenteerd en
moeten tegen deze achtergrond worden
geïnterpreteerd.

| Geengegevens
•

Totaal

5.0 <dN<=125

B H 12.5<dN

Uit een inventarisatie van de provincies
blijkt, dat het areaal met de natuurgebieden waarbinnen overal of plaatselijk
verdrogingsverschijnselen zijn waargenomen, in totaal circa 412.000 ha omvat.
Dit gebied is veel groter dan uit eerdere
inventarisaties bleek, wat vooral het
gevolg is van andere inventarisatiemethode.

Afb. 2 - Geografische
spreidingvande
ecologische effecten van
het 25%-scenario.

Van de 412.000 ha 'verdroogd gebied'
ligt 75% binnen de Ecologische Hoofd
Structuur (EHS). Het deel erbuiten bestaat
voor een belangrijk deel uit gebieden met
ook een agrarische functie naast de functie
natuur. Veelal zijn dat gebieden waar het
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natuurbelang vooral gekoppeld is aan de
aquatische natuur. Zo is bijvoorbeeld het
(vrij grote) gebied bij de Alblasserwaard
niet in de EHS opgenomen, maar is het
gebied wel als verdroogd aangemerkt.
Het 25%-scenario omvat waterhuishoudkundige maatregelen en reducties van
grondwaterwinningen voor de drinkwatervoorziening in 33%van het verdroogde
areaal in het hele land. Daarvan ligt 25%
in het LGM-modelgebied. Het scenario is
qua aard en intensiteit van de maatregelen
niet geoptimaliseerd. De hydrologische
verdroging wordt in 25% van het verdroogde areaal grotendeels gecompenseerd.
Ook in ecologische zin voldoen de maatregelen aan het gestelde doel. Een
toename van de natuurwaarde met 70 à
90% ten opzichte van de actuele natuurwaarde binnen een termijn van circa
20 jaar na het herstel van de hydrologische verdroging lijkt haalbaar.
Hoewel het uitvoeren van de waterhuishoudkundige maatregelen zeker geen
sinecure is, onder andere door de achterliggende schadeproblematiek, zijn ze ten
opzichte van het reduceren van drinkwaterwinningen betrekkelijk eenvoudig
uitvoerbaar en relatief goedkoop. In de
berekening van de kosten is aangenomen,
dat de waterhuishoudkundige maatregelen
in 2000 zullen zijn uitgevoerd. Vervangende capaciteit voor de gereduceerde
drinkwaterwinningen blijkt niet voor 2000
c.q. 2005 operationeel te kunnen zijn,
afhankelijk van het alternatief waar de
voorkeur aan wordt gegeven.
Ten opzichte van scenario 3 uit het
BPDIV, waarbij alle drinkwateronttrekkingen zijn gehalveerd (;Q =
- 363 miljoen mVjaar) is het ecologisch
rendement van het 25%-scenario, waarbij
de drinkwateronttrekking gericht met
103 miljoen mVjaar is gereduceerd,
aanzienlijk hoger. Scenario 3 uit het
BPDIV levert een toename van de natuurwaarde met 8.900 nwe op, terwijl het
25%-scenario leidt tot een toename met
6.800 nwe. Dit verschil is te verklaren
uit het feit, dat in scenario 3 alle onttrekkingen zijn gereduceerd, dus ook
winningen die nauwelijks of geen effect
op de natuur hebben. In het 25%-scenario
is bewust gezocht naar effect veroorzakende winningen. Het is duidelijk, dat
selectieve, gebiedsgerichte keuzen en
dimensionering van maatregelen te
prefereren vallen boven generieke maatregelen.
Het volledig staken van de grondwater-

winning voor de openbare drinkwatervoorziening en de industriewatervoorziening (combinatie van de scenario's 5, 6,
en 7 uit het BPDIV-onderzoek) leidt tot
een toename van de natuurwaarde met
circa 20.000 nwe. Daar staat tegenover, dat
het treffen van waterhuishoudkundige
maatregelen in een deel van het land
aanleiding geeft tot een verhoging van de
natuurwaarde met ruim 40.000 nwe. In
termen van natuurwaarde heeft een
relatief eenvoudig uit te voeren maatregelenpakket een tweemaal zo groot
effect als een zeer extreme, nauwelijks te
realiseren maatregel. Of deze verhouding
ook geldt voor de reductie van het
verdroogde areaal is niet bekend.
Het effect op de natuur van alleen de
waterhuishoudkundige maatregelen uit het
25%-scenario is van vergelijkbare orde als
het effect van het gecombineerde
25%-scenario. Een mogelijke verklaring
hiervoor kan zijn, dat in het gecombineerde 25%-scenario de toename van de
kwel door het reduceren van de grondwaterwinning niet tot stand komt door
de gelijktijdige verhoging van de polderpeilen. Het toch al bescheiden effect op
de natuurwaarde van de toename van de
kwel (alleen de waterwinning in het
25%-scenario) is in de gecombineerde
situatie helemaal afwezig.
De kosten voor de waterhuishoudkundige
maatregelen bedragen, qua orde van
grootte, 450 miljoen gulden.
De verdrassingsschade in de landbouw
wordt op jaarbasis berekend op 25 miljoen
gulden. De extra baten, die meestal in
dezelfde gebieden optreden, bedragen
5 miljoen gulden/jaar. Deze bedragen
mogen niet met elkaar worden verrekend,
omdat schade en voordeel niet per
definitie op hetzelfde bedrijf zullen voorkomen. Met de aankoop van grond,
bijvoorbeeld voor de verbreding (en
verontdieping van waterlopen) en voor
het creëren van bufferzones, is niet in de
kosten inbegrepen.
De raming van de extra jaarlijkse kosten
voor de openbare drinkwatervoorziening
in verband met het plaatselijk overgaan
van grondwater (reductie met 103 miljoen
mVjaar in het modelgebied en 25 miljoen
mVjaar in de duinen) naar andere
bronnen (oppervlaktewater, oevergrondwater en diepinfiltratie), bedraagt
80-95 miljoen gulden/jaar.
Met de uitvoering van het 25%-maatregelenpakket zou in totaal 1,5 à
1,7 miljard zijn gemoeid tussen 1995 en

2010. Gedisconteerd is het bedrag 0,8 tot
0,9 miljard gulden. Dit geldt voor een
reductie van het verdroogde areaal met
25%. De bandbreedte van de totaalkosten
wordt, gezien het globale karakter van de
ramingen geschat op 100 à 150 miljoen
gulden.
Uit het onderzoek blijkt voorts, dat het
theoretisch mogelijk is de 25%-doelstelling te realiseren. Gezien de omvang
van de maatregelen en de problemen waar
dat in de praktijk op zal stuiten, is het niet
waarschijnlijk dat de doelstelling in 2000
zal worden gerealiseerd.
Om de 25%-doelstelling te realiseren kan
niet volstaan worden met lokale kleinschalige maatregelen binnen de gebieden
met bestemming natuur, maar zullen ook
maatregelen in de regio, aansluitend aan
de natuurgebieden, noodzakelijk zijn.
Specifieke gebiedsgerichte maatregelen
zullen effectiever zijn dan generieke maatregelen, met andere woorden de bestrijding van de verdroging vraagt om
maatwerk.
In het algemeen zijn waterhuishoudkundige maatregelen ten opzichte van het
reduceren of realloceren van grondwaterwinningen veel effectiever Voor minder
maatschappelijke kosten groter herstel),
alhoewel dit niet hoeft te gelden in
bepaalde regio's met specifieke plaatselijke omstandigheden. Soms zal vermindering van de grondwateronttrekkingen wel de enige mogelijke oplossing
kunnen zijn.
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