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Voordracht uit de 47e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'Bouwen voor de 21e eeuw' gehouden op 6januari 1995 aan de TU Delft.

De 47 e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening staat in het teken van het
bouwen voor de 21 e eeuw. Er wordt een
aantal projecten gepresenteerd waarbij de
distributieproblemen, keuze tussen oppervlaktewater en grondwater, zuiveringsproblemen en de economische problemen
de revue passeren.
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In deze bijdrage is gevraagd het integrale
waterbeheer toe te lichten, voor zover
relevant voor het 'bouwen in de 21° eeuw'.
Nu is integraal waterbeheer een titel die
zo ruim en veelomvattend kan worden
opgevat dat elke voordracht bijna per
definitie onvolledig is. Ik wil integraal
waterbeheer in de context van deze
vakantiecursus dan ook beperken tot een
bespreking van enkele belangen bij het
grondwater en de effecten die optreden bij
het winnen van grondwater. Dit met op de
achtergrond de actuele discussie in
hoeverre het gebruik van grondwater voor
de drinkwatervoorziening kan worden
gereduceerd en kan worden vervangen
door het gebruik van bijvoorbeeld oppervlaktewater of oeverfiltraat.
De voornaamste invalshoek hierbij is de
in Nederland gesignaleerde verdrogingsproblematiek.
De laatste jaren staat verdroging als
milieuthema in de belangstelling. Er wordt
onderkend dat een verlaging van grondwaterstanden en -stijghoogten nadelige
effecten kan hebben. Ook andere fysische
en fysisch-chemische verschijnselen van
het onttrekken van grondwater, rekent
men tot de verdrogingsproblematiek.
Hierbij valt te denken aan vermindering
van kwelintensiteiten, richtingsveranderingen in de grondwaterstroming en
kwaliteitverandering in het grondwater op
een bepaalde plaats.
Als definitie voor verdroging kan dan ook
worden gehanteerd:
alleeffecten op bos,natuur en landschapals
gevolgvan grondwaterstandsdaling, zowel als
gevolgvan vochttekort alsvan mineralisaüe
en veranderingen in de invloed van kwel en
neerslag.
Alhoewel het verdrogingsprobleem pas
sinds enkele jaren als milieuprobleem
wordt onderkend, is het verschijnsel van
dalende grondwaterstanden en vermindering van kwelintensiteiten al veel

Samenvatting
Er bestaat een toenemende druk vanuit maatschappelijke groeperingen om voor
de drinkwatervoorziening steeds vaker oppervlaktewater te gebruiken in plaats
van grondwater. Op basis van milieuhygiënische, ecologische en economische
overwegingen is het echter maar zeer de vraag of de in gang gezette verschuiving
naar oppervlaktewater een terechte keuze is. De resultaten van onderzoek in het
kader van het Grondwateronderzoek Midden-Nederland worden besproken op
basis waarvan conclusies worden getrokken over de toekomstige inzetbaarheid
van grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening.

langer bekend. Bekend zijn de verdrogingsproblemen op het oude land na
de aanleg van de Noordoostpolder. De
IJsselmeerpolders van meer recente datum
hebben niet voor niets een randmeer.
Wellicht dat in eerste aanleg de verdrogingsproblemen ook meer werden
bestreden vanuit een economische
(geotechnische en landbouwkundige)
invalshoek. De gevolgen van de verdroging voor het ecologische systeem, dus
de effecten op natuurwaarden, komen pas
de laatste decennia in de belangstelling, te
beginnen in de duinen waar de verdroging
overduidelijk aanwezig is. Toch heerst er
bij een breed publiek nog steeds de,
onterechte, opvatting dat verdroging min
of meer een luxe probleem is.
Dat de verdroging serieus dient te worden
genomen wordt geïllustreerd met een
aangenomen motie door de Tweede
Kamer dat een reductie van 25%van het
verdroogde areaal, zoals dat aanwezig was
in 1985, moet zijn bereikt in het jaar 2000.
Overigens laat het zich echter aanzien dat
dit gestelde doel niet wordt gehaald.
Nu is de achteruitgang in de natuurwaarden die de laatste decennia wordt
geconstateerd niet alleen het gevolg van
de verdroging. De combinatie van verdroging met verzuring en vermesting is de
grote boosdoener. Er dient dan ook voor
de oplossing van de problemen, dat is het
herstel van de natuurwaarden, gestreefd te
worden naar een gecombineerde aanpak.
In plaats van het onderzoek te richten op
de oorzaak-gevolg keten voor verdroging
alleen (single-stress benadering) dient het
onderzoek zich te richten op de multistress benadering, dus met inbegrip van
verzuring en vermesting in de oorzaakgevolg keten.
Een bijkomend probleem is dat voor de
oplossing van de verdrogingsproblemen
een regionale aanpak belangrijk is. Met
name het geohydrologische systeem is
veelal niet lokaal te regelen en met lokaal
bedoel ik oppervlakten in de grootte orde
van percelen. Bijvoorbeeld een grondwateronttrekking ten behoeve van de
drinkwatervoorziening of de landbouwwatervoorziening heeft een invloedsgebied voor wat betreft de verlagingen van

tientallen tot honderden hectares. Daarnaast kennen wij aan de beschikbare
ruimte, de bodem, verschillende functies
toe. Zo heeft de bodem een draagfunctie,
een produktiefunctie, een ecologische
functie, een recreatieve functie enz. Vaak
zijn de functies die wij aan eenzelfde stuk
bodem toekennen strijdig met elkaar en
de oppervlakten per functie klein. Dit is
mede de oorzaak van de versnipperingsproblematiek die in ons land zo overduidelijk aanwezig is. Het probleem wordt
onderkend in bijvoorbeeld het nationale
Natuurbeleidsplan. Door het aangeven
van een ecologische hoofdstructuur wordt
in ieder geval getracht voor wat betreft het
ecologische systeem hier verbetering in te
brengen. Het moge duidelijk zijn dat naast
de effecten van verdroging, verzuring en
vermesting op de natuurwaarden de
ruimtelijke ordeningsinvalshoek uitermate
belangrijk is. Een integrale aanpak begint
zich noodzakelijkerwijs af te tekenen.
Mijns inziens is er dan ook alles voor te
zeggen dat een nadere afstemming wordt
nagestreefd tussen de nationale plannen
op het gebied van het grijze milieu
(stoffenlijn), het groene milieu (de natuur)
en de ruimtelijke ordening.
Als we nu terugkeren naar de verdrogingsproblematiek in Nederland hoop ik met
het vorenstaande duidelijk te hebben
gemaakt dat de grondwaterwining ten
behoeve van de drinkwatervoorziening
dus niet alléén de oorzaak van de
problemen is. Interessant is te weten
hoeveel de drinkwatervoorziening uit
grondwater heeft bijgedragen aan de
verdroging, gemeten als achteruitgang in
natuurwaarden.Daarna is het uiteraard
belangrijk om te onderzoeken wat kan
worden gedaan om de effecten te verminderen.
Een antwoord op deze vragen kan gegeven worden door de resultaten van
recent onderzoek. In de eerste plaats is dat
het landelijk onderzoek 'Effecten Grondwaterwinning' dat is uitgevoerd als basisstudie ten behoeve van het Beleidsplan
Drink- en Industriewatervoorziening en
het bijbehorende Milieu-effectrapport. In
de tweede plaats is dat het onderzoek
'Grondwaterbehcer Midden Nederland'
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een regionale studie en in de derde plaats
is dat het resultaat van zeer lokaal onderzoek, uitgevoerd door o.a. Kiwa.
Dit laatste onderzoek wordt mede
geïllustreerd door de onlangs vervaardigde videopresentatie 'Het geheim van
de verdwenen orchidee' van de VEWIN.
Wat is het resultaat van de landelijke
studie? Uit de landelijke studie komt als
resultaat naar voren dat in het eind van de
jaren tachtig, vergeleken met een referentiesituatie (situatie anno 1950) de achteruitgang in natuurwaarden ca. 1/3 is
geweest. Van deze achteruitgang in
natuurwaarden kan 17 tot 25% worden
toegeschreven aan de toename van de
grondwaterwinningen ten behoeve van
drink- en industriewatervoorziening.
In het zuiver hypothetische geval dat alle
winningen ten behoeve van drink- en
industriewatervoorziening gestaakt zouden
worden is een herstel ten opzichte van de
referentiesituatie te verwachten van 8%
(middellange termijn) tot 10% (lange
termijn). Dit betekent bijvoorbeeld dat een
gelijkmatige vermindering van alle
onttrekkingen met als resultaat een totale
vermindering van 100 x 106 m 3 / jaar (ca.
10% van de totale gewonnen hoeveelheid^
slechts 1% verbetering zou opleveren.
Het zonder meer gelijkmatig verlagen van
onttrekkings-hoeveelheden heeft landelijk
gezien dus weinig effect.
Willen we meer effect sorteren dan zal
een meer gedifferentieerde aanpak
moeten plaatsvinden. Er kan dan gekeken
worden wat het oplevert als niet alleen de
winningshoeveelheden worden verlaagd
maar ook de verplaatsing van winningen
naar minder kwetsbare lokaties wordt
uitgevoerd. Hen dergelijk onderzoek is
uitgevoerd in het kader van het project
'Grondwaterbeheer Midden Nederland'.
In dit project wordt onderzocht hoe het
grondwatersysteem te optimaliseren
waarbij de mogelijkheden en voorwaarden
ten aanzien van het gebruik van zowel
oppervlakte- als grondwater voor de
diverse gebruikers in beeld wordt gebracht. In het project wordt het onderzoek
als boven-regionaal gekwalificeerd.
In de H 2 0 uitgave 25/94 van 8 december
1994 is in een artikel van de hand van ir.
Th. G.J. Witjes en dr. ir. Th. J. van de Nes
het onderzoek toegelicht.
In de conclusies wordt gesteld dat reallocatie van grondwaterwinningen een
positief effect heeft op de natuur op
bepaalde lokaties.
Tevens wordt aangegeven dat aanpassing
van oppervlaktewaterpeilen positieve
effecten kan hebben op de bestrijding van
verdrogingseffecten. Als laatste wordt
geconcludeerd dat de overschakeling van

donker naaldbos op loofbos positief werkt
op de grondwateraanvulling.
In vergelijking met de landelijke studie
stelt dus de regionale studie dat onder een
aantal condities wel degelijk een positief
effect op natuurwaarden verwacht mag
worden van de vermindering en reallocatie van grondwaterwinningen, eventueel met aanvullende maatregelen. De
gecombineerde aanpak wordt in de studie
als veelbelovend gezien alhoewel altijd per
lokatie of gebied gekeken dient te worden
naar de specifieke omstandigheden.
Gaan we nog een ruimtelijk schaalniveau
lager in het onderzoek naar de bestrijding
van verdroging dan komen we terecht op
het aanpassen van het hydrologische
systeem op perceelsniveau. In onderzoek
van Kiwa komt naar voren dat onder
bepaalde (geo)hydrologische omstandigheden door lokaal ingrijpen een duidelijke
verbetering kan worden verkregen. Men
moet hierbij denken aan restauratie van
grondwaterpeilen door het dichtgooien
van drainagesloten, het aanbrengen van
reliëf in het maaiveld en het vasthouden
van gebiedseigen water. Of er al dan niet
succes wordt geboekt is uiteraard sterk
afhankelijk van de lokale omstandigheden.
Er zullen talrijke plaatsen zijn die niet met
lokale maatregelen te verbeteren zijn.
Het onderzoek op de diverse ruimtelijke
schaalniveaus levert dus bepaald geen
pessimistisch beeld terzake van de bestrijding van de verdrogingsproblematiek.
Gezien het resultaat van met name het
GMN onderzoek wordt de verleiding wel
erg groot om de verdrogingsproblemen
aan te pakken via de grondwaterwinningen voor de drink- en industriewatervoorzieningen. Ik ben van mening
dat de verdrogingsproblemen niet
adequaat kunnen worden aangepakt
zonder ook van de landbouw de nodige
aanpassingen te vragen. Het onttrekken
van grote hoeveelheden grondwater (in
droge jaren naar schatting 400 à 500 x
106 m 3 voor beregening in de landbouw)
is zeer nadelig. In het kader van ruilverkavelingen en herinrichtingsplannen
zal (nog) meer rekening moeten worden
gehouden met het aanpakken van de
verdrogingsproblemen. Het peilbeheer in
het oppervlaktewater (polderpeilen e.d.)
zal meer moeten worden afgestemd op
bestrijding van de verdrogingsproblemen.
Tot slot wil ik enkele opmerkingen
plaatsen over de (vermeende) tegenstelling tussen de waterwinbelangen en
ecologische belangen. Ik ga daarvoor terug
naar de jaren zestig en zeventig. In die tijd
was er met name in het duingebied de
scherpe tegenstelling tussen de opvattingen van de waterwinners en de natuur-

beschermers. De duinwaterleidingbedrijven zagen de duinen als de plaats
waar water geïnfiltreerd en gewonnen
moest worden zonder de beperkingen
vanuit de natuurbelangen. De natuurbeschermers zagen de duinen primair als
relatief grootschalig gebied waar de
natuurbelangen het primaat hadden. Dat
er überhaupt nog relatief brede duinen
waren met een relatief hoge natuurwaarde,
hetgeen voornamelijk te danken is aan de
functie voor de drinkwatervoorziening,
werd voor kennisgeving aangenomen door
de natuurbeschermers.
Vandaag de dag zien we in de duinen een
heel ander beeld. Er is tussen waterwinning en natuurbescherming een
duidelijk begrip ontstaan voor eikaars
belang. Zelfs mag gesteld worden dat met
het oog op de bescherming van beider
belangen (b.v. het belang van een goede
grondwaterkwaliteit) een gezamenlijk
optreden een versterking van de eigen
positie oplevert.
De verdrogingsproblematiek buiten de
duinen kent nog veelal het conflictmodel.
Te vaak wordt geponeerd dat de verdrogingsproblemen kunnen worden opgelost door het verminderen of stoppen
van de grondwaterwinningen ten behoeve
van de drinkwatervoorziening. Men dient
zich echter te realiseren dat in Nederland
de belangstelling voor een goede grondwaterkwaliteit voornamelijk is gebaseerd
op de functie van grondwater voor de
drinkwatervoorziening. Zonder deze
functie zou de milieudruk op bodem- en
grondwater ongetwijfeld hoger zijn
geweest. Dit zou op de lange duur zeer
nadelig hebben uitgewerkt voor natuurbelangen. Ook nu is de dreiging nog
steeds aanwezig dat met een verlies van
de functie van het grondwater om te
dienen als drinkwaterbron er met de
kwaliteit van bodem en grondwater
minder zorgvuldig wordt omgesprongen.
Maar al te snel is er de neiging om, indien
er geen humaan risico in het geding is, de
economische belangen te laten prevaleren
boven milieu- en natuurbelangen.
Ik wil er dan ook sterk voor pleiten dat
waterwinning en natuurbescherming
zoeken naar een modus waarin beider
belangen bij een goede bescherming van
bodem- en grondwaterkwaliteit zo sterk
mogelijk tot uitdrukking komen.
Gezien de toenemende druk van overheidswege, onder andere via de heffing op
grondwater, om over te schakelen van
grond- op oppervlaktewater, is enige haast
geboden in de uitwerking van het samenspel tussen waterwinning en natuurbescherming.
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