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Workshop 'Natuur en drinkwaterwinning': natuurbeheer en
waterwinning gaan prima samen
Onder de titel 'Natuur; partner en tegenpool' organiseerde het Informatie- en
Kennis Centrum Natuurbeheer op 4 april
jl. een manifestatie met als onderwerp de
verweving van natuurfuncties met andere
maatschappelijke functies. Het ochtendprogramma bestond uit twee plenaire
inleidingen over duurzaamheid en verweving van functies. Dit vormde het kader
voor de onderwerpen die 's middags
tijdens acht parallelle workshops aan de
orde kwamen. Een van die workshops was
'Natuur en drinkwaterwinning'.
Voorzitter Van der Aart (commissaris
NV Duinwaterbedrijf Zuid-Holland)
opende de workshop 'Natuur en drinkwaterwinning' met de stelling dat de
laatste jaren steeds meer blijkt dat knelpunten voor natuur door aanpassingen in
waterwinning kunnen worden opgelost.
Zowel vanuit drinkwaterwinning als vanuit
natuurbeheer wordt steeds meer aangedrongen op samenwerking. Het doel
van de workshop was dan ook om de
mogelijkheden voor een convenant te
verkennen. Volgens Van der Aart hebben
'waterwingebieden van oorsprong natuurwaarde. Omdat natuurbescherming en
waterwinning dicht bij elkaar liggen is het
probleem nu dus hoe we hydrologische
systemen zo manipuleren dat de natuurwaarde stijgt'.

Informatiemiddag MIKE SHE
Resource Analysis organiseert op 28 juni
1995 in Delft een informatiemiddag over
de toepassing van MIKE SHE, een geïntegreerd 3-dimensionaal geohydrologisch
simulatiepakket dat alle processen modelleert die zich in de landfase van de geohydrologische kringloop afspelen. Het
pakket vindt zijn toepassing bij onder
andere verdrogingsproblemen, watergerelateerde ecologische problemen en
transport van vervuiling door de hydrologische cyclus. Tijdens de informatiemiddag zullen aan de hand van een
praktijkvoorbeeld de mogelijkheden van
MIKE SHE worden toegelicht.
Nadere inlichtingen: Resource Analysis,
mevr. M. Mollink, Zuiderstraat 110,
2611SJ Delft, telefoon 0 1 5 - 1 2 2 6 2 2 .

Geen natuur zonder water
Stuurman van IGG-TNO ging in op de
geohydrochemie van Noord-Brabant. Hij
stelde dat het type verdrogingsherstelmaatregelen moet verschillen, omdat er
grote verschillen zijn in de samenstelling
van het water, dat afkomstig is uit diverse
pakketten. Verder ging hij er vanuit dat de
totale grondwateronttrekking (industrie,
waterwinning, landbouw) in NoordBrabant vrijwel gelijk is aan de aanvulling
van het grondwater vanuit de atmosfeer
(circa 1/3 van Brabant is natuurlijk infiltratiegebied). Volgens Stuurman veroorzaakt onttrekking van grondwater uit de
diepe watervoerende pakketten een daling
van stijghoogte, terwijl als gevolg van die
onttrekkingen de grondwaterstand vrijwel
gelijk blijft. Hierdoor verdwijnt de kwel
van diep grondwater. Bovendien laat zijn
onderzoek zien dat het stromingspatroon
van het diepe grondwater verandert door
grondwateronttrekkingen. Voor herstelmaatregelen is het volgens hem dan ook
noodzakelijk dat ingrepen in het ontwateringssysteem en de diepe watervoerende pakketten tegelijk en grootschalig worden aangepakt. Gezien de
beperkte grondwatervoorraden is het

bovendien absoluut noodzakelijk dat het
kwalitatief zeer goede grondwater alleen
voor hoogwaardige doeleinden wordt
gebruikt. Ook kunnen recreatie, grondwaterwinning en natuurwaarde gecombineerd worden; dit zijn elkaar versterkende functies.
Ontwikkelingen in drinkwaterwinning
In zijn presentatie gingJansen, Kiwa
Onderzoek en Advies, in op het overheidsbeleid, de verschillende wintechnieken, de oplossingsrichtingen en de
consequenties. Het beleid van de overheid
is erop gericht de verdroging terug te
dringen met 25%. Ook stelt men plafonds
aan de grondwaterwinning en wordt het
(indirect) gebruik van oppervlaktewater
gestimuleerd. Volgens Jansen is voor
realisatie van natuurdoelstellingen vooral
de lokatie van de onttrekking van belang,
meer dan de hoeveelheid onttrokken
water op zich. Onderzoek naar de
reallocatie van pompstations in MiddenNederland heeft dit aangetoond. Ook
lokale maatregelen zoals het dempen van
sloten zorgen voor herstel van hoge
grondwaterstanden en kwel naar maaiveld. De afname van de hoeveelheid diepe
kwel is te rigide als beleidsinstrument,
omdat we immers onvoldoende weten
hoeveel diepe kwel een vegetatie nodig
heeft en welke andere factoren naast
grondwateronttrekking een rol spelen.
Jansen: 'Verdroging is een lokaal
probleem, dat ook lokaal moet worden
opgelost. Eandclijke grootschalige
modellen zijn alleen geschikt voor de
beleidsvorming, niet voor uitvoering van
anti-verdrogingsmaatregelen. Dit vraagt
om maatwerk. Vernatting zonder renovatie
van natuurterreinen is eveneens zinloos,
omdat niet alleen de kwantiteit, maar ook
de kwaliteit van het grondwater in de
wortelzone van de vegetatie van belang is.
De waterleidingbedrijven kunnen volgens
Jansen ook bijdragen aan natuurbehoud
door milieuvriendelijke landbouw te
stimuleren en door ecologisch beheer van
win- en beschermingsgebieden. Waterleidingbedrijven hebben in feite twee
doelstellingen: waterwinning en natuurbeheer. Ook moet anders omgegaan
worden met gebruik van schaars grondwater bijvoorbeeld door het leveren van
water dat kwalitatief minder is dan drinkwater ('B-water') voor de industrie, het
gebruik van afstromend oppervlaktewater
en een peilbeheer gericht op het langer
vasthouden van het oppervlaktewater en
een grotere aanvulling van de grondwatervoorraad. Ook kan worden gedacht aan
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reallocatie en de inzet van andere technieken, zoals radiale putten, diepinfiltratie
en ecologisch verantwoorde open infiltratie. Tenslotte zijn ook andere bronnen
(oppervlaktewater, oevergrondwater) een
alternatief voor grondwateronttrekking.
Deze bronnen hebben ten opzichte van
grondwater echter duidelijke energie- en
milieunadelen. Volgens Jansen moeten we
streven naar een duurzaam samengaan
van waterwinning en natuurbeheer.
Door het koppelen van de belangen van
natuur en waterwinning kunnen we in
samenwerking win-winsituaties realiseren:
liever 80-80, dan 100-0. Dit kan door
grote gebieden te creëren met elkaar
versterkende doelstellingen, integraal
waterbeheer, van compensatie naar
preventie (milieuvriendelijke landbouw,
ecologisch beheer, waterverspilling voorkomen, situatie-afhankelijk denken en
natuur- in plaats van volumedoelstellingen
hanteren).
Een meersporenbeleid dus en samen aan
de slag!
Geen drinkwater zonder natuur
Rotermundt van NUON-VNB trad op als
vertegenwoordiger van VEWIN. Zijn
standpunt was dat geen duurzame drinkwatervoorziening mogelijk is zonder
respect voor en kennis van de natuur. Na
een korte inleiding over de opbouw van
de drinkwatervoorziening in Nederland,
lichtte hij het krachtenveld toe waarin de
drinkwatervoorziening opereert. Waterleidingbedrijven moeten rekening houden
met kwalitatieve en kwantitatieve wensen
en eisen van consumenten en overheid,
effecten op natuur en milieu, maar ook
met de kosten. Sommige belangen lijken
strijdig, maar zijn desondanks vaak te

combineren. Een toenemende vraag naar
water, kan bijvoorbeeld worden gerealiseerd door waterbesparing bij de
consument in plaats van door meer grondwateronttrekking. In het VEWINMilieuplan (VMP) kijken waterleidingbedrijven niet alleen naar hun eigen
invloed op natuur en milieu, maar zijn ook
projecten gedefinieerd om andere 'vervuilers' (bijvoorbeeld landbouw) te
stimuleren om minder vervuilend te
werken. Hiervoor wordt in de praktijk
gezocht naar creatieve oplossingen die een
gemeenschappelijk belang dienen. Ook
loopt er in het kader van het VEWINMilieuplan een aantal voorbeeldprojecten
van ecologisch beheer bij waterleidingbedrijven. Het doel hiervan is om het
draagvlak in- en extern te vergroten,
evenals de deskundigheid om kansen te
creëren voor natuurwaarden. Samenwerking met derden (nationale overheid,
Staatsbosbeheer, provincies en dergelijke)
is van groot belang. Rotermundt: 'het gaat
om meekoppeling; geen confrontatie,
maar win-win-situaties. Drinkwatervoorziening is essentieel, maar niet langer
het enige dat telt'. Volgens Rotermundt is
het best mogelijk om een convenant te
sluiten tussen waterwinners en -beheerders. Hij stelt dat een dergelijk convenant
wel toegevoegde waarde moet hebben: 'als
er alleen in staat wat we op dit moment al
doen, is het geen uitdaging voor daadwerkelijke actie'.
Discussie
Na afloop van de lezingen werd gediscussieerd over de standpunten die
waren ingenomen door de sprekers. Zo
vond men dat groot- en kleinschalige
maatregelen en effectvoorspelling naast

elkaar gelegd moeten worden en dat
lokaal bepaald moet worden waar je het
meest aan hebt, mede afhankelijk van het
doel dat wordt nagestreefd. De vraag of
waterwinners ook hoeders van de natuurwaarden zijn, werd beantwoord met 'ze
hebben in ieder geval wel de kennis om
het te zijn'. Samenwerking met oog voor
eikaars problemen is dan ook waar het om
draait. Reallocatie kan problematisch zijn,
vanwege de kosten, maar vooral vanwege
concurrerende functies binnen de
beschikbare ruimte: 'de ideale plek voor
een pompstation is altijd elders', aldus
Rotermundt. Er bleek wel degelijk animo
voor een convenant (VEWIN, Ministerie
van Landbouw, Natuur en Visserij),
mits dit op kleine schaal (regionaal/
provinciaal) kan worden gespecificeerd.
Zo kunnen zwakke punten uit bestaand
beleid worden uitgediept, zonder dat door
een te groot aantal participanten zo veel
compromissen nodig zijn, dat er van de
inhoud niets overblijft.
M. R. van Dorst
Kiwa NV Onderzoek en Advies
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Waterleiding uit Bronstijd
gevonden
Archeologen, die een antieke stad bij het
Meer van Galilea opgraven, hebben daar
een 4500 jaar oude waterleiding aangetroffen. Het is de oudste waterleiding
die tot dusver in Israel is gevonden.
'De tunnel, gebouwd van basalt, diende
kennelijk om vers water te brengen naar
de inwoners van de antieke stad Beit Yera
in de vroege Bronstijd, ongeveer 4500 jaar
geleden', deelde het Bureau voor
Oudheden 9 mei jl. mee in een verklaring.
Het gebied wordt versneld afgegraven om
plaats te maken voor een autoweg. De
archeologen maken een inventarisatie van
het terrein. Zij hebben al verscheidene
voorwerpen gevonden. Zij ontdekten de
resten van vier antieke steden, die elk zijn
gebouwd op de ruines van nog oudere
steden. (ANP)

