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NATIONAAL ONDERZOEKSPROGRAMM A
V E R D R O G I N G AFGEROND

Vernattingbegint
vruchtenaftewerpen
Onderderite!'Detoekomstvande nattenatuurinNederland'werdopz4Jumj.L lieta/sluitendsymposiumvanhetNationaal OnderzoeksprogrammaVerdroginggehoudenenwelopeenoudeveerbootdie
metruim 150mensen'sochtendsinTielvertrokendaartegendeavondweeraanlegde.Deorganisatie
noemdedestemmingeenbeetjeambivalent.Aandeenekanteenvoldaangevoelomdateengroteonderzoeksopdrachttoteengoedeindewasgebrachtmetbovendienresultatenwaarde betrokkenenredelijk
tevredenoverzijn,aandeanderekantbijna moedeloosheidoverdehuidigetoestandvandenattenatuur
enhetveleherstelwerkdatnogmoetplaatsvinden.
Honderd procent herstel vande
(verdroogde) natuur isonbetaalbaat. Daar
wasbijna iedereen hetwelovereens. Er
moeten duskeuzesgemaakt worden.Maaidekostenvandeverschillende denkbare
maatregelen verschillen aanzienlijk.Het
terugdringen vandeoorspronkelijke kwelstromen ineengebied vergt bijvoorbeelderg
hogeinvesteringen. Bovendien kandoor
herstelmaatregelen ineennatuurgebied in
nevenliggende landbouwgebieden vernattingsschade optreden diemoet worden
vergoed.Overdezecompensatie moeten
voorafgoedeafspraken gemaakt worden
met delandbouworganisaties,bij voorkeur
opprovinciale schaal,aldusdeaanwezigen.

'

EindrapportNOV
Heteindrapport vanhetNationaalOnderzoeksprogrammaVerdroginggeeft ingrote
lijnen aanwatderesultatenzijn vanhet
afgelopen onderzoekendebetekeniservan
voordeverdrogingsbestrijding inde
toekomst.Bijheteindrapport wordteen
cd-romgeleverd,waaropderapportenintegraalzijn opgenomen.

Wateroverlast?
HoekrijgjeinNederland trouwensnog
aandacht voordeaanpak vanverdroging,als
datlandregelmatigrekampen heeftmet
ernstigewateroverlast?Dedeelnemersaan
desessiewaardezevraagaandeordewas,
wisten erwelantwoord op.Verdrogingen
wateroverlast zijn namelijk twee elementen
van hetzelfde probleem:hetontbrekenvan
veerkracht inhetwatersysteem. Demeest

moeten dezogeheten standplaatseisenvan
floraenfauna bekend zijn. Deprovincie
Noord-Brabant isdaarmee aldruk bezig.Zij
maakteen afweging russendewensen voor
natuur endievan
andere functies.
In éénvande
sessiesopdeboot
klonk pessimisme
dooroverde inzet
van monitoringbij
herstelprojecten.Er
blijkt niet zoveel
gemeten teworden
in verdrogingsland,
deelsomdat onduidelijk iswiedatmoet
doenenwat'men'
Watisdegewenste grondwatersituatie
dan wilmetenen
voordenatuur? Hoemoet degrondwatersweten. Limburg
tand verlopen?Hoehoogoflaaghoortde
Indezeslootkanhetkrooszijnkansgrijpendankzijdeaanvoervaneutroo/opperscoortopdit punt
zuurgraad tezijn? Hoezithetmetdebuffevlaktewater.Ookditheetverdroging.
het bestevan het
ringendehoeveelheid nutriënten inhet
land.
water?Omdaaropeenantwoord te krijgen,
Verdrogingstaatvootdeschadeaandenatuur dieoptreedt als de
grondwaterstand doormenselijk ingrijpen daalt(weersomstandighedentellen nietmee).Hoedrogereengebied,destehogerdemate
Beregeningmdelandbouwvormtéénvandeoorzakenvandedalingvande
grondwaterstand.
vandootluchtingvandebodem.Bacteriënkunnen daardoorgemakkelijker organisch materiaalafbreken, waardoormeerstikstofin
nitraatvormalsvoedingsstofvrijkomt.Verdrogingleidtdaarom
bijvootbeeld opveengrondentotvermesting.Verdrogingkanook
optredenzondereendalingvandegrondwaterstand.Hetgaathierbijomgebiedenwaarvanoudshergrondwateromhoogkomt.Dit
kwelwater isvaakrijkaanijzerencalcium,armaan voedingsstoffen
ennietzuur.Schadeaandenatuur dooreenafname ofhetverdwijnenvankwelwater,heetookverdroging.Tenslottewordtonder
verdrogingookverstaandeschadediehetgevolgisvanhetinlaten
vangebiedsvreemd wateromeendalingvandegrondwaterstandte
voorkomen.Ditwatet heeft eenanderesamenstellingdanhet
gebiedseigenwaterenkandaardooreennadeligeinvloedhebbenop
planten endieren.
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geschikteoplossing blijft: niet meer water
afvoeren dan strikt noodzakelijk isenzo
hoogmogelijke peilen handhaven. Landbouwers zullen dan aan agrarisch waterbeheer moeten gaan doen.
Ineenanderesessiewerdgesproken over
het binnenkorr teverschijnen handboek
'Herstel vannatte en vochtige ecosystemen',
dat samengesteld isdoorNOVenVEWIN.
Herboekgeeft waterschappen, waterleidingbedrijven en terreinbeheerders veel
informatie overherstel vandenatte natuur.
Vernatten isechter niet altijd debesteoplossing.Somsverslechtert daardoor namelijk
dekwaliteit vanhet water,omdat het te
voedselrijk wordt.

Resultaten
Ing.F.Verdonschot vanWaterschapPeel
enMaasvalleiconcludeerde dat opbijna20
procent van het areaalaan natte natuur in
Nederland inmiddels resulraten tezien zijn
van het anti-verdrogingsbeleid.Omeen
srructureel herstel vannatuurgebieden te
bereikenishetvolgenshem nodigdat de
directeomgeving,vaak landbouwgronden,
daarin betrokken wordt eneeneigen rol
speelt Effecrieve verdrogingsbestrijding
vergt het herstelvan het totale hydrologischesysteem,aldus Verdonschor.

Veerkracht in watersystemen
Deoproep 'sochtends tot het inrichten
vanveerkrachtige systemen vondveelweerklank.DijkgraafVanAlderwegen vanWaterschapDeWarerlanden steldevastdat het
maken vanveerkrachtige watersystemen
een opdracht isvoorde warerschappen,
maar tekendedaarbij welaandat "werken
aanveerkrachr prachtig is,maar dat hetook
risicovol waterbeheer is".Hij toondezich
volvertrouwen overdewatetconservering:

"Zoslim alsde warerschappen
waren inhersnelafvoeren van
het water;zohandigzijn zeook
inhetvasthouden".Uit dezaal
werd toengeopperd dat lieverde
mensen wat veerkrachtiger
zouden moeten zijn enzich beter
moeten voorbereiden op bijvoorbeeld wareroverlast bij hoge
rivierafvoeren.
Discussieonrsrond ookover
debenadering van landbouwschade bij vernatting.Ing.
Feringa vandeprovincie Gelderland merkreop,dat verdrogingsbesrrijding dikwijls plorseling
sroptwanneer schadevoor
derden dreigt teontstaan."We
zouden verder moetengaanen
goedeafspraken moeren maken
overschadevergoeding.Bijde
waterschappen blijkt steeds meer
bereidheid rothet vergoeden van
schadedoor vernatting".«[

Een verdeelwerk met drieschuiven, zodat maanverk^eleverd kan
worden en met ieders belangen rekening kan warden gehouden.

Wat is bereikt?
HetNationaalOnderzoeksprogramma Verdroging,opgezetdoof deministeries vanVerkeeren
Waterstaat,VROMenLandbouw,Natuurbeheer enVisserijénSTOWA, heeft deafgelopen zes
jaarveelkennisopgeleverdentoegankelijk gemaakt ineen30-talrapportages.Dedoelstelling
vandeTweedeKameromvolgendjaardeverdrogingmet 25 procent tenopzichtevan 1985te
hebbenteruggedrongen, wordrechternietgehaald.Debelangrijkste oorzaakhiervanishet
ontbrekenvaneencentraleregieindeaanpak.Eentweedeoorzaakvormtgeldgebrek.
Tenslotteheeft herstelvanverdroogdegebieden insommigegevallenveelmeertijd nodig.
EenprobleemmetdemotieindeTweedeKamerisdatdesituatiein 1985helemaalnietgoed
bekendwas.Inmiddelsbestaatdiekenniswel.Nu wordt uitgegaan van600.000hectareminof
meerverdroogd natuurgebied, watin2oromet40procentmoetzijn reruggebrachr. Hierbij
wordtalsreferenrie desiruatiein 1994genomen.Vergelijking merdenieuwsteverdrogingskaart(uit 19518) toontaandatindievierjaar ruim 10.000hectaregeheelishersteld(1,7%)endat
opruim 100.000hectaregedeeltelijk herstelwordtgezien(17%).

advertentie

ONBEWAAKTETIJDELIJKE MONSTERNAME
METDEVEGAMON 98/TP2!
Volledig stand alone
De draagbare monsternemer VEGAMON 98/TP2 ïshet ideale instrument voor lozingcontroles, metingen nacalamiteiten, kwaliteitsbeheer en andere toepassingen waarbij regelmatig van locatie gewisseld
moet worden. Dankzij de ingebouwde, oplaadbare accu, de afsluitbare,slagvaste behuizing en het geringe stroomverbruik (2000 monsternames op één accu) kan deTP2 volledig onbeheerd worden ingezet.
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Betrouwbare techniek
De VEGAMON 98/TP2 iszelfaanzuigend en kan worden gebruikt
voor tijd-, flow- en gebeurtenisafhankeiijke monsternames. De
monsteropslag van 24 x 1liter biedt u daarbij alle ruimte. De TP2
is bovendien voorzien van een uniek, gepatenteerd luchtverdeelsysteem en afsluiter, waardoor onderhoud en afstellen tot een absoluut
minimum teruggebracht zijn.
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