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E E N VERGELIJKING TUSSEN H E T MAATWERK VAN G O E D
WATER CENTRAAL EN DE C O N F E C T I E M A T EN VAN DE
WATERSYSTEEMVERKENNINGEN
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In ipp6werdinhetkadervan deWatersysteemverkenningen(WSV) gerapporteerdovergrondwater
enverdroging. Indierapportageschrevenwedatderesultaten ineersteinstantieeenlandelijkbeeld
geven, maardataan dehandvanderesultatenwelaangegeven kanworden metwelketypen maatregelenopregionaleschaal resultaten kunnenwordengeboekt, kortomeenvoorzichtigepretentieom
metonzelandelijke modellenopregionaleschaalvoorspellingen tekunnendoen.
Vanwegediepretentie lezenwesinds 195x3
met nogmeerbelangstelling dan voorheen
rapportenoverregionalestudies naarvetdtogingsbestrijding, zoookderapportageover
GoedWaterCentraal(GWC), eenprojectvan
provincies,waterleidingbedrijven, watetschappenennatuurbeheerders inmiddenNederland,uitgevoerd dooiKiwaenIWACO.
Waarwezeergelukkigmee zijn isdatde
resultaten vanGWC dezelfde kantop wijzenals
deconclusiesvanWSV.Devraagdientzichdan
aanisdittoevalofniet?Wij denkenvanniet.
De belangrijkste resultaten van
beide studies
Opeenaantalonderdelen zijn GWC en
WSVgoedvergelijkbaar enblijken deconclusiesinbelangrijke mateovereentekomen.
Tabel 1 geeft hietvaneenovetzicht.Deconclusieswotdengecomprimeerd endaarmeewat
schematisch gepresenteerd,maargetrachtis
dekernvandeconclusies naarvorentehalen.
Daarnaastzijn eronderdelen waaropde
studiesnietkunnen wordenvergeleken. GWC
wijst bijvoorbeeld opbestuurlijke enuitvoeringsaspectendieinWSV nietaandeorde
komenenWSVtrektconclusiestenaanzien
vanhetgrondgebruik hetgeeninGWC buiten
beschouwing blijft.

WSVworden demaatregelen bepaalddoofhet
critetium peilbeheetstofvrijafwaterend en
doorhetctitetiumhoofd- of nevenfunctie
natuur. GWC bepaaltdemaatregelen aande
handvankenmerken vandebodemkaarten
kenmerken vandeaanwezigewatergangen.
DetypologievanWSV isduswatgtover(en
deelsplanologisch vanaard).Dithoeft echter
niettotprincipiëlevelschillen indeuitkomsten vandestudies teleiden.
InGWC isvooreenpaarnatuutkernenin
detailmetmodellengetekend.De resultaten
zijngeëxtrapoleerdnaardeoverigenatuurgebiedeninhetstudiegebied.InWSVzijnalle
gebiedengemodelleetdmetmogelijkwat
groverehydrologischemodellenenlandsdekkendeecologischeinformatie.Deconclusies
inGWCgeldenindeeersteplaatsvoothet
onderzochtegebiedzelf,terwijldeconclusies
vanWSVvoorgeheelNederlandgeldigzijn.Nu
ishetinGWC onderzochtegebieddusdanig
divetswatbetreft geohydrologieenecologiedat
deconclusiesvanGWC naarveelmeergebieden
metovereenkomstigeeigenschappen teextrapolerenzijn.Wanneerdevoorbeeldgebieden
representatiefzijnleidtditverschilinbenaderingniettotandereresultaten.Ookwatdit
betreft ishetbelangrijkste verschiltussen GWC
enWSVdatdebenaderinginWSVwatgrovetis.

ooklogischisofdatetsprakeisvantoeval.
Omdittekunnen beoordelen wordtdeaanpak
vanGoedWaterCentraalvergelekenmetde
aanpakvandeWatersysteemverkenningen.
Eenbelangrijk aspectisdewijze waatop
detenemenmaatregelenindeaangepakte
gebiedenzijn vastgesteld.Inbeidestudies zijn
demaatregelengedifferentieerd naargebiedskenmerken.Watersysteemvetkenningen
hanteettviergebiedstypen enGoedWater
CenttaaiWCzes. Debepalendekenmerkenvan
beidetypologieënverschillen welenigszins.In

InWSV ismetbiederebuffers gerekend
daninGWC. Deelshangtditsamenmetde
schematiseringindelandelijke modellen;
buffers smallerdan 500mwarenhieiinniet
mogelijk, terwijl ditopgeohydiologische
gtondenwelopportuun leek.OokderesultatenvanWSVduideneropdat bufferzones
wellichtsmalletdan 500mgenomen kunnen
worden.WSVbeveeltdanookaannategaan

Rietorchis(Dacrylorhizam&jalissubsp.Praetermissa),
kenmerkendvoorlaarvellenenbeekdalenmetlithocliene
kwel.

Klokjesgentiaan(Gentianapneumonanthe)meteitjes
van hethcide^entiaanblauwtje.Klokjesgentiaaniseen
kenmerkendesoortvoornatteenvochtigeheide.

Discussie
Erlijkendusgroteovereenkomstente
bestaan tussenderesultaten vande
WatetsysteemvetkenningenenGoedWater
Centtaal.Devraagisnunatuutlijk ofditbij
naderebeschouwing nogsteedszois,enofdat
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in hoeverre buffers smaller dan 500m daadwerkelijk toegepast zouden kunnen worden.
De in GWCgehanteerde buffers van 300 m
zijn niet veelsmaller dan die in WSV.De
verschillen in breedten in bufferzones hoeven
dus niet tot principiële verschillen tussen
beide benaderingen te leiden.
Een belangrijk verschil tussen WSVen
GWCisde wijze waarop het rendement van de
maatregelen isbepaald. In WSVvindt beoordeling onder andere plaats aan de hand van het
areaaldat gerealiseerd wordt met voldoende
hydrologisch herstel (dit is de vergelijking
tussen de berekende hydrologische verandering ten opzichte van een minimaal gewenste
hydrologische verandering] en de verandering
in natuurwaarde ten opzichte van een maxi-

Tabel 1.

maal mogelijke natuurwaardeverandering.
GWCbeoordeelt herstel aan de hand van de
mate waarin de maatregelen, volgens berekening, leiden tot de gewenste grond- en oppervlaktewater regime(GGOR).
Voorwat betreft het hydrologisch deel van
de beoordeling wordt dus in beide studies het
berekende effect afgezet tegen een beoogd
effect, zij het dat de beoogde effecten verschillend zijn bepaald. Eén en ander leidt blijkbaar
tot gelijke conclusies.
In WSVisevenals in GWChet effect van
verloofing doorgerekend. De uitkomsten van
beide studies verschillen enigszins. Verschillen
in aannamen ten aanzien van verdamping en
veranderingen van de grondwater aanvulling
kunnen hieraan ten grondslag liggen.

VergelijkingvandeconclusiesvanGWCenWSV

Goed Water Centraal

WSV

Verdroging is voor een belangrijk deel te
bestrijden door lokale maatregelen zoals
minder intensieve af- en ontwatering binnen
de natuurterreinen zelfen in smalle
bufferzones daar omheen.
Regionale ingrepen zijn over het algemeen
veel minder effectief en hebben in bepaalde
gebieden alleen effect alsze gecombineerd
worden met lokale ingrepen in de af- en
ontwatering.

Ingrepen in de af- en ontwatering hebben als
anti-verdrogingsmaatregelen veel meer
effect dan reductie en reallocatie grondwateronttrekkingen (=regionale maatregelen inGWC).

Bufferzones van enkele honderden meters
voldoen.

Het lijkt het niet zinvol om bufferzones
breder dan 500m te nemen en het verdient
aanbeveling om na tegaan of bufferzones
smaller dan 500m mogelijk zijn.
Deeffectiviteit van maatregelen lijkt toe te
nemen wanneer gebieden meer aaneengesloten zijn.
Verloofing vandeVeluween Utrechtse
Heuvelrug leidt vooral tot toename kwel
langs de randen van dezestuwwallen en in
de GelderseVallei,gepaard gaand met enige
stijging van degrondwaterstand in de
GelderseVallei.

Deaanpak van verdroging iseffectiever (met
minder schadevoor delandbouw) in grotere
aaneengesloten gebieden.
Regionale ingrepen zoals verloofing,
ontpoldering en reductie/reallocatie van
grondwateronttrekkingen hebben lokaal
langs de flanken van de stuwwallen wel
grote effecten.
Niet overal isvolledig herstel mogelijk. Eris
dan een afweging noodzakelijk tussen
mogelijk herstel,gewenst herstel en andere
belangen.
Kosten maatregelen: 17à 100 kfl/ha
landbouwschade:gemiddeld circa 50à
100 f/ha/jr1

Lokaal kunnen reducties van onttrekkingen
echter welgrote effecten hebben (zoals langs
de flanken van stuwwallen).

Ook in de trendbreukvariant (alle
verdroogde gebieden aangepakt) treedt niet
100ptocent hydrologisch ofecologisch
herstel op.
Kosten maatregelen: 1,3 à6,5kfl/ha landbouwschade:gemiddeld circa 50 f/ha/jr2

1. Delandbouwkosten variëren nogal in de voorbeeldprojecten. In het project Den Treek
wordt voor ongeveer 25ha een toename in de natschade verwacht. Op het grootste deel van
degenoemde 25ha isde toename van de natschadeslechts oà2procent ten opzichte van de
huidige situatie. In het project Oldenaller iseveneens sprake vangrote variatie:op ongeveer
106ha neemt de natschade met 1 à5procent toe en op ongeveer 25ha met 5à20procent.
2. Ook in de Watersysteemverkenningen zit eengrote spreiding rond de toename van de landbouwschade. Het opgevoerde bedrag van 50gulden per hectare perjaar iseen landelijk
gemiddelde.
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Daarnaast moet bij deWSVresultaten wotden
opgemerkt dat het effect van verloofmg
moeilijk te onderscheiden wasvan effecten
van andere maatregelen in combinatie waarmee verloofing isdoorgerekend. Hierdoor is
vergelijking van GWCen WSVwat betreft
verloofing niergoed mogelijk.
Noch in WSVnoch in GWCisgerekend
aan de effectiviteit en de kosten van het
verhogen van de regionale ontwateringsbasis.
(InWSViswel het verhogen vande drainageweerstand binnen deaangepakte arealen als
maatregel doorgerekend).Met de effectiviteit
van het verhogen van de regionale onrwatenngsbasis bedoelen we in dit verband wat een
dergelijke maatregel betekent voor de pHgebufferde standplaatsen die afhankelijk zijn
van regionale kwel.Een nader onderzoek,
minimaal op regionale schaal, naar dit
fenomeen isderhalve aan te bevelen.
InWSVisop een generieke manier, voor
geheel Nederland, berekend welke kosten de te
treffen maatregelen met zich meebrengen,
waarbij onderscheid isgemaakt naar verschillende gebiedstypen. In GWCzijn de kosten
slechts bepaald voor twee voorbeeldgebieden.
De kosten in GWCblijken relatieferg hoog uit
te vallen. Mogelijk zijn ze hierdoor niet representatiefvoor de rest van Nederland.Alsze wel
representatiefzouden zijn betekent dit dat de
kosten van lokale waterhuishoudkundige
maatregelen per ha te herstellen natuurgebied
velefactoren hoger uitkomen dan in deWSV.
Terwijl de kosteneenheden in de WSVreeds als
hoog zijn beoordeeld door onder andere
recente studies van het StaringCentrum (v.Os
etil., 1997). Misschien moet enkel worden
geconcludeerd dat er een enorme spreiding zit
rond de kosten per hectare voor anti-verdrogingsmaatregelen!
Dekosten voor de landbouw door vernatting vertonen zowel in GWCals in WSVeen
grote spteiding maar de gemiddelden van
GWCen WSVliggen toch in dezelfde orde van
grootte.

Conclusies
Almet al lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de eindresultaten van WSVen GWC
goed met elkaar sporen en dat dit niet toevallig is.Uiteraard zijn erverschillen in de
aanpak in beide studies aan te wijzen, maar
die leiden niet tot onvergelijkbaarheid van de
uitkomsten. De uitkomsten zelfsporen in
belangrijke mate.Dat er ook verschillen in de
uitkomsten zitten betekent dat wenog iets
hebben om over na te denken.
WasGoed Water Centraal nu overbodig?
Nee!Studies als dezezijnjuist zeer waardevol,
en wel om meerdere redenen:
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wsv

GWC

Centraalinde Watersysteemverkenningen
staat hettoetsenvandelandelijke verdrogingsdoelstellingen (25 procent reductie
areaalverdroogd in2000en 40 procent in
2010),waarbijookverkend isinhoeverre
mogelijke sociaaleconomischeontwikkelingen indeeerstehelft vande21eeeuw
diehaalbaarheid beïnvloeden.Ineenaantal
scenariovarianten isoplandelijke schaal
eengrootaantaltypenmaatregelen onderzochtopeffectiviteit omdeverdroging
tegentegaan.Deeffectiviteit isuitgedrukt
ineenaantalhametvoldoendehydrologischhersreiindeverdroogdegebieden.De
kostenenbatenvoornatuur, landbouwen
depubliekewatervoorziening zijn geschat.

InGoedWaterCentraalwordteensamenhangendevisievoor midden-Nederland
ontwikkeldomeffectief enefficiënt de
verdrogingaantepakken.Nagegaan isin
hoeverredeverdrogingin natuurterreinen
istebestrijden met lokalemaatregelen in
ennabij dienatuurkernen,aldan nietin
combinatiemetregionale maatregelen
(ingrepen in 23 drinkwateronttrekkingen,
verloofing enontpolderingFlevoland). De
effectiviteit isuitgedrukr inhetaantalha
waareenbepaaldpercentageherstelwordt
verwezenlijkt tenopzichtevandeGGOR.
Erzijn tweeproefgebieden inmeerdetail
onderzochtopdekostenenbatenvoor
natuurenlandbouw.

gaanwelkeeffecten bereikrkunnen worden
doorherverhogen vanderegionaledrainagebasisindeomgevingvanverdroogdegebeden.
Totnutoeishiernaargeenonderzoek
gedaan, f
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