ACHTERGROND

POSITIEVE ONTWIKKELINGEN I N GELDERLAND

Het thema stedelijk waterbeheer is nog
relatief nieuw. Momenteel zijn 25projec-

Kwaliteitgrondwater
verbetertenverdroging
vermindert

ten in voorbereiding ofin uitvoering. Het
gaat dan om afkoppeling, waterbesparing,
duurzaam bouwen en de bevordering van
de belevingswaarde van water als onderdeel
van de stad.

miljoen kubieke meter en in ^ 9 7 nog 69
miljoen kubieke meter water onttrokken.
De waterleidingbedrijven moeten volgend
jaar nog 14miljoen kubieke meter besparen.

Het milieu in Gelderland verbetert langzaam. Dat^eldt ookvoorhet water in deze provincie. De

Het bedrijfsleven bereikte tussen 1994

belasting met zware metalen neemt af.De kwaliteit van het bovenstegrondwater gaat vooruit ende

en 1997een reductie van9 miljoen kubieke

verdroging vermindert. Toch worden iegrenswaarden hieren daar nog overschreden. Dit blijkt uit

meter. Dit komt geheel ten goede voor de

een rapportage van deprovincie Gelderland overderesultaten van het streek-, milieu- en waterhuis-

Veluwe. Deze sector moet nog 3à4 miljoen

houdmcjsplau m deajgelopen tienjaar.

kubieke meter besparen.
Het watergebruik door huishoudens

De provincie heeft vorigjaar het Plan

daalt sinds 199elicht. Het gebruik ligt al

Water en Waterbedrijf Gelderland,

van Aanpak voor vermindering van de

onttrokken in ^ 9 7 ruim 150 miljoen

enige tijd onder het landelijk gemiddelde.

grondwateronttrekkingen op de Veluwe

kubieke meter voor de watervoorziening. De

De waterleidingbedrijven hggen met h u n

vastgesteld. Doel daarvan is om in zeer korte

industrie onttrok

tijd en op eenduidige wijze van 53 bedrijven

ruim 64 miljoen

op de Veluwe de mogelijkheden tot grond-

kubieke meter.

waterbesparing in beeld te brengen. Via

Gelderland kent

onderhandelingen zullen afspraken worden

verder zo'n 800

gemaakt over de wijze waarop en het tempo

bedrijven en partreu-

waarin de maatregelen genomen gaan

lieren die recht-

worden. De afspraken zullen worden vastge-

streeks meer dan

Tabel1.

Doelstellingenvoorgrondwateronttrekkingen inmiljoen nvperregio
voorwaterleidingbedrijvenenindustriein2000.

regio

waterleiding-

industrie

bedrijven

legd in aangepaste grondwateronttrekkings-

r2.000 kubieke meter

Oost-Gelderland [stabilisatie]

35

'5

vergunningen.

grondwater per

Veluwe [25%reductie)

55

35

kwartaal onttrekken.

Rivierengebied [uitbreiding]

80

35

De doelstellingen zijn samengevat in
tabel 1.

De onttrekkingen van grond-

Het watergebruik door huishoudens
moet volgendjaar ro procent lager liggen

Totaal

170

water door de waterleidingbedrijven en

dan de prognose die is opgesteld in ^ 9 2 .

industrie in Gelderland daalden de afge-

Voor 2orogeldt een besparingsdoel van 15

lopenjaren. De reductiedoelstelling voor de

prognoses die beginjaren negentig zijn

procent en voor 2020 20 procent.

drinkwatervoorziening is voor de Veluwe

gemaakt, gingen uit van vier procent in t997

nog niet bereikt. Daar werd in ^ 9 4 nog 72

(van de tien procent te bereiken in 2000). In

Aft. 2

Ajb. 3

De twee waterleidingbedrijven, N u o n

Ajb. 1

Onttrekkinggrondwaterdoor

Onttrekkinggrondwaterdoorde industrie.

waterbesparing ruimschoots op schema. De

Hoeveelheid onttrokkengrondwaterper

waterleidingbedrijven.

categorie.
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Kwaliteit grondwater
InGelderland wordt op 120 plaatsende
kwaliteit van hetgrondwater onder bebouwing,bosen heide,gras-en bouwland
onderzocht.Debelangrijkste resultaten van
diemetingen staan in tabel2.
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Standvanzakenverdrogingsbestrijding in
procentenvanhetareaal verdroogde
natuur'.

het voorzieningengebiedvanNuon werd in
19517z e s procent minder water omgezet, in
hetgebied vanWaterbedrijf Gelderland zelfs
elfprocent minder.

Ontwikkelingnitraatconcentrattegrondwateronderbouwlandvanaf1989,vergelekenmetdegrenswaarde.

Behalvevoordedrink- en industriewatervoorziening wordt ook grondwater
onttrokken voorendoorde landbouw,
bronbemalingen en grondwatersaneringen.
In 1997ging het omrespectievelijk ruim12
miljoen, bijna 16miljoen enruim 2miljoen
kubieke meter.

Samenwerking tussengemeente,waterschapenwaterleidingbedrijf moetervoor
zorgendatdewaterketenoplangere
termijn maximaalgeëxploiteerd wordt,
zodatopwaterkanwordenbespaard.De
eerstesamenwerkingsovereenkomst is
geslotenmetNijmegen enApeldoorn.Dit
zijnookdestedendievoorbewusteen
zuinigeomgangmetwatervanplan zijn
omsamenmetwaterschappen enwaterleidingbedrijven dekomendejaren tegaan
experimenteren methetbredewaterspoor.
Hierbij wordendetarievenvoordrinkwater,rioleringenzuiveringgekoppeldop
basisopwaterverbruik. DeintentieverklaringvoordesamenwerkinginNijmegenis
recent ondertekend.

Tabel2.

Ondiep grondwater
Diep grondwater

Deomvang vande grondwateronttrekkingdoor delandbouw voor beregening
bedroegin 1997minder dan dehelft vande
onttrekking in 1994. (30respectievelijk 14
miljoen kubiekemeter).Maar dit grote
verschil komt vooraldoor het weer:de
zomer van 1997wasveelnatter dan dievan
1994.Ongeveer tien ptocent vande vermindering kan worden toegerekend aande
invoering vaneenberegeningsplanner en
overlegmet debedrijven overdenoodzaak
van beregening.
Dedoelen qua verdrogingsbestrijding
voorvolgendjaar lijken teworden gehaald
(zieafbeelding 4).

Metingenvandegrondwatcrkwaliteitin1996.

grondgebruik

natuur
bouwland
sredelijk

nitraat
(mg/l)

25
163*
46

kalium potentieel aluminium zink cadmium
(mg/l) zuur(eq/l)
(ug/1)
(ug/1)
(ug/I)

2
23*
9

1,8
4,0*
1,8

2004

135

0,32

Kwaliteit oppervlaktewater

o,55

60*

0,64

Dekwaliteit vanhet oppervlaktewater
endewaterbodems verbeterde langzaam in
deperiode 1994-1997. IndeGelderse rivierbodemszit nogsteedsDDT.Cadmium overschrijdt ingrondwater evenvaakdenorm
alszink.Ookopvallendzijn dehogeoverschrijdingen door koperenzinkin alle
watersystemen.
IndeVeluwe-randmeren komen incidenteelbacteriologischeoverschrijdingen voor.
Dezewordenmetnameveroorzaaktdoorde
naarderandmeren afwaterende bekenvanuit
deGelderseValleienhet noorden vande
Veluwe.Deslechtebacteriologische kwaliteit

Gemiddeldevermesting(mg/l)inondiepgrondwaterondernatuur
Actiegebieden

1993
1997

nitraat
V

fosfaat

Overige gebieden
nitraat

0,04
0,07

fosfaat
0,06

20

Deresultaten van hetGelders meetnet
grondwaterkwaliteit geven noggeen zicht
opeenversnelde verbetering vandevermestingstoestand inde 13 actiegebieden (zie
tabel3).
InGelderland wordt het drinkwater op
circa50plaatsen uit grondwater bereid(de
grondwaterbeschermingsgebieden). Vooral
indezeerkwetsbaregebieden iseen achteruitgang vandegrondwaterkwaliteit opgetreden.Vanaf1995isdietrend doorbroken.
Deachteruitgang iseenhalt toegeroepen en
erissprakevaneenlichte verbetering.

64*
44*

*Overschrijding vandenormen

Tabel3.

Uit demetingen blijkt dat het grondwater onder natuur eenhooggehalte aan
aluminium bevat:fors bovendetoetsingswaardevan200Mg/l- Deafgelopenjaren
neemt ditgehalte toe.Grondwater onder
bebouwing insreden bevat relatiefhoge
gehalteszinken cadmium:voordeze stoffen
wordendetoetsingswaarden overschreden.
Ook hierissprakevaneenstijgende trend.
Grondwater onder bouwland kenmerktzich
door eenaanzienlijke vermesting en verzuring.Voorallestoffen wordendetoetsingswaarden overschreden.Methet huidige
Nederlandse mestbeleid wordt het doel
(50mg/l nitraat) pasin 2008bereikt.
Dehoeveelheid nitraat in het ondiepe
grondwater neemtgeleidelijk af In het
dieperegrondwater daarentegen neemt de
gemeten hoeveelheid nitraat nogtoe.Dit
houdt eenbedreigingvoorde waterwinning
inenvoor bijzondere, kwelafliankelijke
vegetaties indebeekdalen.Denitraatconcentratie van hetgrondwater onder bouwland ligt inGelderland 50 procent hoger dan
gemiddeld inderest vanNederland,(zie
afbeelding 5).
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ACTUALITEIT

Bijna 1500reactiesop
plannen Maas
Meest geschikt

Mogelijkhedenvooro/koppeling
Deprovincieheeft detotstandkomingvan
tweelokalewaternotities (Lochernen
Nijmegen) ondersteund.Belangrijkstedoel
wasdebevorderingvandesamenwerking
tussengemeenteenwaterschapende
aandachtvoorwaterbinnendeandere
gemeentelijke diensten.
Verderhielpdeprovinciehetwaterschap
RijnenIJsselmethetontwikkelen vande
waterkansenkaart voordezuidelijke Oude
IJssel.Zemaaktetenslotteookeen afkoppelingskansenkaart metalsvoorbeeldeen
deelvanApeldoorn.Dezekaartdientals
hulpmiddel ominsteden wijken teselecterendiegemakkelijk zijn aftekoppelenen
waarderisico'sgoedtebeheersen zijn.

vandebekenvindtzijn oorzaakineen
combinatievanhuishoudelijke lozingen,
overstorten enafspoeling vanmest.
Debelangrijkste bron van fosfaatbelasting vanderandmeren ismomenteel hetuit
deFlevopolder afkomstige polderwater.
Recentzijn maatregelen genomen omde
kwaliteit vanditwater teverbeteren. •

OpdeTrajectnota/MER vanhetprojectZandmaas/Maasroute(Maastricht-Den
Bosch/Nijmegen)zijn 1500reactiesbinnengekomen.InwonersvanLimbing,Noord-Brabanten
Gelderland kondentot1 april reagerenopdeplannen.Intotaalbezochtenzo'n 1700mensende
inspraakbijeenkomsten.
Agrariërsuitten ingrotegetalehun
bedenkingen tegen hetverliesvanlandbouwgrond envernattingsschadealsgevolg
vaneenander waterpeil.Inwonersvanhet
Noord-Limburgse Lommageren tegende
aanlegvaneen hoogwatergeul bijditdorp.
DeTrajectnota/MER vanhetproject
Zandmaas/Maasroute beschrijft vier alternatieven voordebescherming tegen hoogwater incombinatie metnatuurontwikkeling.Detweebasisalternatieven richten zich
opingrepen inhetzomerbed (rivierverbredingof-verdieping). Ineencombinatiealternatiefenhetmeest milieuvriendelijke
alternatiefzijn ookingrepen inhet
winterbed opgenomen (hoogwater-en
nevengeulen, retentieenoeveraanpassingen).Hetruim 220kilometer langetracéis
het langstedatinNederland ooitinéénkeer
deinspraak inging.
Ruim700inwonersvanLomm willen
geen hoogwatergeul inhundirecteomgeving.Zij verzetten zichooktegenhet
afgraven vaneen middeleeuwse Maasdijk
diehetdorp tijdens dehoogwaters in1993
en 19515 n o g heeft drooggehouden. Eind
maart boden zestaatssecretaris DeVriesvan

ACTUALITEIT

Zeeland subsidieert vuilwatertanks
GedeputeerdeStatenvan Zeeland :i|ii vanplan
0111 elkeeigenaarvaneenplezierbooteen bedrag
vanjoocjulden uittekerenvoordeinbouwvan
eenvuilwatertank.Hiermeewillenzijvoorkomen
dut hetvervuild huishoudelijk- entoilctwater1103
larujeroverboordwordt,gçgooid.
GS vinden hetnoodzakelijk datinde
recreatievaart meer aandacht wordt
geschonken aandeernst vande milieuverontreiniging doordeongezuiverde lozingen
van afvalwater vanafjachten enandere
recreatievaartuigen. Momenteel beschikken
maar weinigjachthavens overinzamelsta42
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tions.Eenstimulans omdieinterichten
ontbreekt, omdat demeesteschepengeen
vuilwaterrank aan boord hebben.
Booteigenaren wachten ophunbeurtmet
deinbouw vaneenvuilwatertank totdater
voldoende walstations zijn.
GSverwachtendatmetde300gulden
subsidiesneller wordtovergegaantotdeinbouwvaneenwatertank enookdevraagnaar
havenvoorzieningen zalgroeien.Torenmet
2001 zullenintotaalzo'n450booteigenaren
meteenvasteligplaats indeZeeuwsemeren
eensubsidiekrijgen.DeprovincieZeeland
heeft hiervoorruim 173.000guldenover.C

VerkeerenWatersraat eenpetitieaanmet
hun grieven.
Deaankoopvan ruim 1600hectare
grond voordeaanlegvan oeverstroken,
hoogwater- ennevengeulen levertveel
bezwarenopvanlandbouwers langsde
Maas.Dereactiesgaan vooraloverde
peilopzet dievernatringsschade voorde
boeren kanopleveren.Zij willen onderzoek
naardeoptelopenschade.De projectorganisatieDeMaaswerken denkt dieschade
vanafjuni tekunnen berekenen aande hand
vannieuwegrondwatermodellen dienunog
wordengebouwd engetest.
Natuur- enmilieuorganisaties kunnen
zichoverhetalgemeen vinden indevoorgenomen verdiepingenverbreding vande
Maas.Welverlangen zenogmaatregelenom
het water langerinhetLimburgse stroomgebiedrekunnen vasthouden.Dan wordt
het hoogwaterprobleem nietverder srroomafwaarts verplaatst. De milieuorganisatie
pleiten voordeinzet vaneen retentiegebied
ten westen vanhetLateraalkanaalenhet
vergroten vanhetretentievermogen vande
93 zijbekendieindeZandmaas uitmonden.
Ongeveer70inwonersvandeLimburgse
dorpen Horn,HaelenenBuggenumzijnjuisr
tegenzo'n retentiegebied tenwestenvanhet
Lateraalkanaal.Zijvrezenvoordeoverlastdie
gepaardgaat metdewerkzaamhedendie
minstens enkelejareninbeslagzullen
nemen.Deplannenvoordeinzetvande
Kraaijenbergsche Plassenalsrerentiegebied
bij hoogwaterstuiten eveneensopverzet.
Deprovincies,dewarer- enzuiveringschappenende42betrokken gemeenten
kunnen nogtot8juni reageren opde
plannen.Daarna maakt de staatssecretaris
vanVerkeerenWaterstaatmedioditjaar een
keuzeuirdealternatieven. Het gekozen
tracéwordt vervolgensindetail uitgewerkt
ineenontwerp-tracébesluit enopnieuw
voor inspraak terinzagegelegd. *

