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Areaalverdroogd
gebied in Nederland
stabiliseert zich
Demaarregelen tegenverdroging beginnennuookoplandelijk niveaue/ject resorteren. Uirde
nieuweVerdrogingskaart 1515)8 vanhetRijksinstituut voorIntegraal Zoetwaterbeheereu
Afvalwaterbehandeling (RIZA)enhetInterprovinciaal Overleg(IPO) blijkrdat inmiddelsactie
ondernomen wordtvoorcirca45procentvande
gebiedenendatvooreenkwartgesproken kan
wordenvangedeeltelijk herstel.Voorslcchtstwee
procentvanhetareaal isvan verdrogingniet
De'fiersrelkaart'.
langersprake.Deactualisering vande verdrogingskaart uit 1996isgebaseerdopdegegevens
vandeprovincies,omdatdie verantwoordelijk
zijn voordevcrdrogingsbestnjding.
Vergelijkingen metdeverdrogingskaartenuit
19514ei11996zijn overigensnietgcmakkelijkte
maken.

devegetatie verdroging isgeconstateerd. Dit
in tegenstelling tot deandere provincies
waar veelal het helebegrensdegebied opde
kaart staat.Alsprojectgroep kunjedegegevens vanelkeprovincie naast elkaar zetten,
maar datgeeft geenalgemeen beeldover
Nederland.Wijzijn opzoekgegaan naar
gegevens dievoorheelNederland gelden,
toegegeven dat het heelmoeilijk wasomeen
'consistent beeld' te krijgen".
In 1993z i j n n c t REAenIPO begonnen
met een tweejaarlijkse inventarisatie vande
verdroogdegebieden inNederland, samengevat in verdrogingskaarten. Deze kaarten
bestaan uit een 'standaardkaart', diedever-
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Eenuniforme verdrogingskaart 1998 is
nodigom landelijk aan tekunnen geven in
welkemategebieden verdroogd zijn en wat
het belang isvande waterhuishoudkundige
functie vanhetgebied.Daarnaast moester
een landelijk overzicht komen vande financierings-en subsidiebronnen vandeverdrogingsbestrijding eneenevaluatievan
verdrogingsdoelstellingen.
Elkeprovincieheeft een autonome
beleidsvrijheid, waardoor verschillen zijn
opgetreden indeaanpak vanhet in kaart
brengen vandeverdroging.De projectgroep
'Verdrogingskaart 1998'heeft de verschillendewerkwijzen verenigd totéén landelijke
kaarrdiedan ookalleenisbedoeld voortoepassingen oplandelijke schaal.Hiervoor
moesten deprovincies hun provinciale
verdrogingskaart inmeerofmindere mate
aanpassenom toteenlandelijk zoconsistent
mogelijk kaartbeeld te komen.

Landelijk overzicht
Volgensdeheer I.Peereboom van het
RIZA,projectgroeplid vande
'Verdrogingskaarr 1998', moetdeverdrogingskaart 1998gezien worden alseen landelijk overzicht vande verdrogingsgebieden
inNederland. "Deprovincies hebben elkop
hun eigenwijzede verdrogingsgebieden
geïnventariseerd, met alsgevolgdat wete
maken kregen met twaalfverschillende
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Geenhydrologischherstel
Gedeeltelijk hydrologischhersteld
Volledighydrologischhersteld

benaderingswijzen. Deprovincie Limburg
bijvoorbeeld hecfr gebruik gemaakt vande
ecohydrologischeatlasvanLimburg.
Hierdoor staan alleen diedelen van natuurgebieden opdekaart waar aandehand van

droogdegebieden overzichtelijk in kaart
brengt eneen'actiekaart', waarin wordt
aangegeven hoedevoortgangvandeverdrogingsbestrijding verloopt.Nieuw inde
Verdrogingskaart 1998vanNederland ishet

na het nemen vanmaatregelen.Daarna zou
ecologisch herstel kunnen beginnen.
Uiteindelijk ishydrologisch hersreieen
middel omecologisch herstel te bereiken.
Ditiseenlangzamer proces.Ecologisch
herstel isniet alleen afhankelijk vande
hydrologische situatie,maar ookvan andere
milieufactoren zoalsverzuring envermesting.
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Detypekaart toont welketypen vetdrogingzichvoordoen.Erzijn drie verschillendehoofdtypen: eenkwantitatieve (grondwarerstandverlaging) en twee kwalitatieve
(inlaatgebiedsvreemd warer en kwelverminderingofverandering].Ookzijn combinaties hiervan mogelijk. Hergaat niet omde
typeringvandeoorzaken van verdroging.
Dezezijn moeilijk tedefiniëren omdat
verdrogingzoweleenkwantiteits- alskwaliteitsprobleem is.
Naast delandelijke kaarren worden in
het rapport vande'Verdrogingskaart 1998
vanNederland' ookdeprovinciale kaarten
gepresenteetd met bijbehorende beschrijvingen.Deverdrogingsgebieden diede
provincieszelfin kaart hebben gebracht,
zijn niet indit rapport opgenomen. *

Grondwaterstand verlaging
Inlaat gebiedsvreemd water
Kwel vermindering/-verandering
Combinatie len2
Combinatie 2en3
Combinatie ren3
Combinatie 1,2en3

RWZI'sCoevordenen
Sleengeopend

De'typekaart'.

overzicht vandehydrologische effecten van
anti-verdrogingsmaatregclcn, samengevat
ineen 'herstelkaart' eneen overzicht vande
regionaleaspecten vanvetdroginginde
'typekaart'.Opdeze typekaartzijn de
verschillen tussen hoogen laagNederland
goed zichtbaar.

60.000 hectare
VolgensdeEvaluatienota Water van het
ministerie vanVerkeerenWaterstaat wordt
eengebied alsverdroogd aangemerkr alsdat
gebied een natuurfunctie heeft, maar met
eenzodanig lagegrondwaterstand ofzwakkekweldat bescherming vandekarakteristiekeecologischewaarden vandat gebied
niet kan worden gegatandeerd.Ook wordt
eengebied met eennatuurfunctie als
verdroogd aangemerkt alshet grondwater
onvoldoende kwaliteit heeft.
Uitdestandaardkaart blijkt dat het
totale areaalverdroogde natuur zichinde
periode 1994-1998lijkt testabiliseren rond
de600.000hectate.Uitde herstelkaart valt
optemaken dat tuim 11.000hectaregeheel

hydrologisch hersteld is.Tezamen met de
554.000hectareverdroogd areaal komt het in
195)8geïnventariseerde areaalop605.000
hectare in Nederland.
Uitdeactiekaart blijkt dat in46procenr
vanhetgeinventâtiseetdeareaalactieisof
wordt ondernomen omdeverdroging te
bestrijden. In 1996wasdit beduidend minder,namelijk 22procent.Deverdrogingsdoelstelling houdt in dat in 2000een kwart
vandevetdroging moet zijn opgelost enin
2010zeket40procent, tenopzichtevande
gegevens vandeinventarisatie van1994.

Herstelkaart en typekaart
Voordeherstelkaart iseen indeling
gemaakt ingebiedendievolledig,gedeeltelijk ofniet hydrologisch zijn hersteld.
Gebleken isdat het aantonen vaneenstructuteel hydrologisch hersteleen langdurig
procesis.Dematevan hydrologisch herstel
geschiedt indemeestegevallen opbasisvan
'expertjudgement' vande terreinbeheerder.
Hydrologisch herstelzegt niets over het
ecologisch herstel,maar kansnel optreden

Devernieuwderioolwaterzuiveritysinstallaties
inCoevordenenSleenzijn donderdag 3 juni
geopend.DeRWZl'szijn doorhet
ZuiveringsschapDrentheaangepastomdatze
nietmeeraande huidigeeisenvoldeden.
Derioolwaterzuiveringsinstallatiein
Sleenisvergroot toteencapaciteit van
ro.000naar 35.000vervuilingseenheden.Er
kannu maximaal 1400kubieke meter afvalwater peruur gezuiverd worden.Decapaciteit vandeinstallatie inCoevotdcn isook
vetgtoot,enwel van 25.000naar 60.000vervuilingseenheden. Daar kan nu maximaal
2400kubieke meter water pet uut wotden
verwerkt.
Deuitbreiding inCoevordenisineen
stroomvetsnclliggekomendoordevestiging
vaneendietvoederfabriek,diezijn afvalwatet
laatzuivetenviade rioolwaterzuiveringsinstallatie.Derwzi'sinDalen,Gramsbergen,
Oosterhesselen enKlijndijk zullen binnenkortworden ontmanteld, zodatettweegrote,
regionalezuiveringsinstallaties in zuidoostDrentheovetblijven. f
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