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Waterconserveringophet
Groningseplatteland
IR. A. JASKULA-JOUSTRA, PROVINCIE G R O N I N G E N , THANS RIJKSWATERSTAAT D I R E C T I E LIMBURG

Vrijwelde heleprovincieGroningenwordtindrogeperiodenviaFrieslandvoorzienvan
IJsselmeerwater.Hetwaterwordtgebruiktvoorhandliaviiy vanpeilen,doorspoelingvanwatergangen envoorlandbouwenindustrie.Uitecologischeoverwegingenzouhetechterbeterzijn deaanvoervanIJsselmeerwatertebeperken.Ditkandoorinnatteperiodeneendeelvanhetgebiedseigen
water(neerslagennatuurlijke ajvoer]vasttehoudenendat indrogeperiodentegebruiken.Het
Groningse boezemwaterkrijgt hierdooreenbeterekwaliteit.Hetwordtbovendienbetergeschiktvoor
deinlaat innatuurgebieden. Quatype(natriumchlorideinhetnoordenvandeprovincieencalciumcarbonaat inhetzuiden]zoudatzekerhetgeval moetenzijn.Uitonderzoeknaardeeutrofïëringstoestandendeconsequentiesvaneengrootschaligeopzetvanpeileninlandbouwgebiedenvoordelandbouwopbrengsten blijkt echterdateenbeperkingvandeaanvoervanIJsselmeerwatergé'énpositie/
effectop dewaterkwaliteit indeboezemzouhebben,maardelandbouwschadedaardooraanzienlijk
zoutoenemen.Grondwaterstandsa/hankclijkpeilbeheeropdoorlatendegrondenbiedtperspectieven,
maarmeerwaterconservering dannu(Tietopzettenvanpeileninhetvoorjaar]isnietwenselijk.
Hetonderzoek isuitgevoerd voordehele
provincie,hetwerkterrein vanvierwaterschappen(zieafbeelding 2). Globaalzijnde
maaiveldhoogten indekuststrook bovende
zeespiegel(circa2m+N.A.P.);debredestrook
tenzuidenervan isgesitueerd ietsonderde
zeespiegeleninhetzuidoosten loopthet
terrein optot 13 m+N.A.P.. Bijhogergelegen
gebiedenkomen vaakzand-enmoerige
grondenvoor;bijlagerezijndatoverwegend
kleienzavel.
Indewinter wordtoveraleenvast winterpeilgehanteerd.Zodrainhetvoorjaar de
grondwaterstand zovergezaktis(circa60 cm
onderhetmaaiveld),dathetland berijdbaar
enbewerkbaar is,wordtindemeestegebieden
hetpeilopgezetomgewassenzogoedmogelijkvanwatertevoorzien.Opgoeddoorlatendezand-enmoerigegronden vanhet waterschapDollardzijlvestwordt indegroeiperiode
grondwaterstandsafhankelijk peilbeheertoegepast,waarbijdemaximalepeilopzet70cm
bedraagt.Elderswordteenvastzomerpeil
gehanteerd,dat,afhankelijk vanhetgebied,
10tot50cmhogerisdanhetwinterpeil.

Natuurbeheer enVisserij hetconserveringsonderzoek uitgevoerd.Onderzocht is,ofmeer
dan nu hetgevalis,mogelijkheden benut
kunnen wordenomhetwateroverschot inde
bodemenindewatergangen vanlandbouwgebiedenvasttehouden enindrogeperioden
tegebruiken,metalsdoeldebeperkingvande
aanvoervanIJsselmeerwater enverbetering
vandekwaliteitvanhet boezemwater.

Opstellen van conserveringsonderzoek
DeprovincieGroningenheeft insamenwerkingmetwaterbeheerders, Rijkswaterstaat
enhetministerievanLandbouw,

Uitvoorgaandeberekeningenenookuit
deervaringvanhetzeerdrogejaar 1976bleek,
datdelandbouwslechtsgedeeltelijkgekort
behoefde tewordenenanderegebruikers
konden voldoendevanwatervoorzienworden.

Hetonderzoekmoestinzichtgeveninde
consequenties vandeconserveringvoorde
wateraanvoerbehoefte (neemtdieaf?),delandbouwopbrengsten (neemtdeschadetoe?)en
dewaterkwaliteit(wordtdezebeter?).
Erisdusgekekennaarmogelijkevoordelenvoordenatuur (waterkwaliteit)en nadelen
voordelandbouw (doornietoptimalewatervoorziening).Anderegebruikerszoudendoor
deaanvoerbeperking nietgetroffen worden,
omdat volgensdeprioriteitstelling vanhet
ProvincialeWaterhuishoudingsplan bij watertekorten eerstdelandbouw wordtgekorten
vervolgensanderegebruikers.

Tweesoorten maatregelenzijn in
beschouwinggenomen:
Beperkingvanwateraanvocr.
Erzijndriehoofdvarianten gedefinieerd:
Variant 1 omvatdevolledigebeschikbaarheid
vanIJsselmeerwater toteenmaximumvan
24kubiekemeter perseconde:dedoorhetRijk
vastgelegdehoeveelheid watervoordeprovincie(dehuidigesituatie).Bijvariant 2 wordt
alleenwateringelaten alsdewaterstandbenedenhetniveauvanhetwinterpeilzaktenbij
variant3wordtgeenwateringelaten (met uitzonderingvandatvoorhethandhavenvan
boezempeilenenvoorindustriële onttrekkingen;indepraktijk wordtdusindroge
periodenaltijd eenkleinehoeveelheid water
ingelaten).
Verhogingvandezomerpeilentenopzichtevan
dehuidigepraktijk.
Inelkehoofdvariant wordendriesubvariantenonderscheiden.Datheeft geresulteerd
ineenmatrixvannegenvarianten(zieafbeelding 1). Doordezomerpeilenhogeroptezettendannugebeurtkanmeerwatergeconserveerdworden.SubvariantenA(Ai,A2,A3)
omvattendehuidigesituatievoorwat betreft
depeilopzet,bijsubvariantenB (Bi,B2,B3)
wordthetzomerpeilmet20cmverhoogden
bijsubvarianten C(Ci,C2,C3) met30cm.
VariantAiveronderstelt dehuidigesituatie
(vergelijkingsbasis), waarmeeanderevariantenvergeleken zijn.
Eenalternatiefvoorhetverhogenvanhet
zomerpeilisverhogingvanhetwinterpeil.
Dezemogelijkheid isnietonderzocht,omdat
daarvanopvoorhandeentegrotetoename
vanlandbouwschade werdverwacht.
Grondwaterstandsafhankelijk
peilbeheer
HetwaterschapDollardzijlvest pastreeds
grondwaterstandsafhankelijk peilbeheerop
doorlatendegronden toe.Alseenondetdeel
vanhetconserveringsonderzoek zijnvoor
variantAideeffecten vanintroductievandit
soortpeilbeheer indeoverigewaterschappen
onderzocht (zieafbeelding 2).Bijgrondwaterstandsafhankelijk peilbeheerwordt tijdensde
groeiperiodede oppervlaktewaterstand,
behalveopdeweersverwachting,opgemeten
grondwaterstanden afgestemd. Bijdalende
grondwaterstanden wordenoppervlaktewaterpeilen verhoogdenbijstijgende grondwaterstanden verlaagd.Opdezemanierwordt
eentegrotedalingc.q.stijgingvangrondwaterstanden tegengehouden.
Grondwaterstandsafhankelijk peilbeheer
kanalsconserveringsmethode beschouwd
worden.Zolangdegrondwaterstand hoger
blijft dandeoppervlaktewaterstand, draineert
wateruit hetlandnaardeslotenenkande
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peilverhoging met gebiedseigen water gerealiseerd worden. Door het verhogen van de
oppervlaktewaterstand wordt een te grote
daling van degrondwaterstand voorkomen
en wordt dus watergeconserveerd. Zodra de
grondwaterstand onder de oppervlaktewaterstand daalt, infdtreert water vanuit de sloten
het land en moet gebiedsvreemd water aangevoerd worden voor het handhaven c.q. verhogen van het peil.Dan isdat geen conservering
meer. Om op deze manier meer conservering
te realiseren, zou men nog vroeger in het
voorjaar depeilenmoeten opzetten, wat echter, met het oogop debewerkbaarheid van
landbouwgronden, niet wenselijk is.

Berekeningen
Erzijn drie soorten berekeningen uitgevoerd: waterkwantiteits-, waterkwaliteits- en
landbouweconomische berekeningen, met
behulp van drie soorten computermodellen,

Afb.2

Zomerpeil
Wateraanvoer
1volledig
(handhavenzomerpeil)
2beperkt
(handhavenwinterpeil)
3geen

A/b.1

WaterschapDottardzijtvest
WaterechapEemazfveat
WaterschapNooraerzi|lvest
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C
HZP+30cm

A1

B1

C1

A2

B2

C2

A3

B3

C3

overwegend ontwikkeld door het
Waterloopkundig Laboratorium.
Dewaterkwantiteits- en landbouweconomische berekeningen zijn uitgevoerd voor alle
varianten voordejaren 1985t/m 1994(bij de
toegepaste methodiek is een reeks van tenminste achtjaren vereist).Voorwat betreft de
droogtegraad isdat een gemiddelde reeks van

VERKLARING

I

B
HZP+20cm

Overzichtvarianten. Verklaring: HZP-huidigezomerpeil.

SchematischekaartvandeprovincieGroningen.

I

A
HZP

I

I

WaterschapHunzeenAa

I

I

Gebiedenmet mogelijk grondwaterstandsafhar*e«|kpeilbeheer

de afgelopen 60jaar. Deanalyse van wateraanvoerbehoefte werd gedaan voor een droog
(1992:6procent droog) en eengemiddeldjaar
(1988:49procent droog).Beschouwd zijn de
totale wateraanvoer en depiekaanvoer in die
jaren.
Dewaterkwaliteitsberekeningen zijn uitgevoerd voor dejaren 1987t/m 1990,alleen

PLATFORM

variant

jaar
1988 (49% droog)

1992 (6%droog)

1988 (49%droog)

1992 (6%droog)

.3

A(HZP)
| B(HZP+20cm)
maximaal debiet [m3/s]
7.3
13.4
2.3
1.9
0.7
0.7
24.0
23.3
10.5
11.8
1.2
1.2
totale wateraanvoer [milj.m3]
31.8
54.5
7.9
9.7
6.0
6.5
128.6
108.6
36.4
33.0
9.5
8.8

1 (volledige aanvoer)
2 (beperkte aanvoer)
3 (geen aanvoer)
1 (volledige aanvoer)
2 (beperkte aanvoer)
3 (geen aanvoer)
1 (volledige aanvoer)
2 (beperkte aanvoer)
3 (geenaanvoer)
1 (volledige aanvoer)
2 (beperkte aanvoer)
3 (geenaanvoer)

14.6
2.0
0.7
24.0
10.8
1.2
65.1
10.5
6.8
142.4
33.3
8.9

MaximaaldebietentotalewateraanvoerinGaarkeuken(Hoo/dinlaatplaatsvandeprovincie).
Verklaring:HZP=huidigezomerpeil.

variant

A (HZP)

Dr.
1 (volledige aanvoer)
2 (beperkte aanvoer)
3 (geen aanvoer)

42
74
75

Nat.
98
93
89

Tot.
140
167
164

1 (volledige aanvoer)
2 (beperkte aanvoer)
3 (geen aanvoer)

182
321
326

429
408
389

611
729
715

Afb.4

C(HZP+30cm)

B(HZP+20cm)
schade milj. gulden]
Dr.
Nat.
Tot,
40
108
148
72
102
174
73
99
172
schade [gulden/ha]
172
472
645
315
446
761
322
430
752

C (HZP+30 cm)

Dr.
39
70
72

Nat.
111
103
101

Tot.
150
173
173

168
306
315

486
450
442

654
756
756

Landbouwschade.Verklaring:Dr.=droogteschade:Nat.=vernattingsschade;Tot.=totaleschade;
HZP»huidigezomerpeil.

voordevariantenAienA3.Uitderesultaten
vandevariantenB enCisgebleken,datde
landbouwschadeaanzienlijk toeneemt,zodat
hiervangeenwaterkwaliteitsbetekeningen
uitgevoerdzijn(zieanalysevanresultaten).
Watcrkwanthehsberekaüngcn
Waterkwantiteitsberekeningen zijn uitgevoerdmetbehulpvanhetAAD-model(ABOPOL/ARIADNE/DEMGEN). Perperiodevan
tiendagenwordtdewatersituatievan
afzonderlijke gebiedenbepaald.Indienereen
watetoverschotontstaat,wordtditvolgensde
ingevoeldeverdeelsleutel afgevoerd naarde
boezemenverdernaardezee.Indewatertekortsituatiewordtdevraagnaarwater
gesignaleerden,indienIJsselmeerwater
beschikbaar is,wordtdatingelaten,anders
wordtgekort,volgensdeingevoerde
prioriteitstelling.Tevenswordendebeweging
vanwaterindewatetlopenèndegrondwaterstanden berekend.
Landbouweconomischc berekeningen
Opbasisvandegrondwaterstanden wordenvooreenperiodevantenminste achtjaar
degemiddeld hoogsteendegemiddeld laagste
gtondwaterstanden bepaald(GHGenGLG).
HetAGRICOM-modelleestvandeIKC-tabellen,ontwikkelddoorhetInformatie en
KennisCentrum Landbouw(IKC),af welke
droogte-envernattingsschaden vandeland-

bouwgewassen hietmee samenhangen,
afhankelijk vangrondsoortengewastype.Het
optellenvandroogte-en vernattingsschade
levertdetotaleschadeop.Inditonderzoekis
AGRICOMvoorheteerstopregionaleschaal
toegepast.
WaterkwaKteitsberekeiiingen
Dewaterkwaliteitsberekeningen zijn uitgevoerd metbehulpvanhetDBS-model(DELWAQ;BLOOM-SWITCH).Opbasisvandeeetderberekendewaterstromingeningevoerde
lozingen berekenthetmodeldefosfaat-, stikstof-en chlorofylconcentratie.
Analyse van de resultaten
Deanalyseisuitgevoerd achtereenvolgens
voorgrondwatetstandsafhankelijk peilbeheer,
beperkingvanwateraanvoerenverhogingvan
zomerpeilen.Devolgendeaspectenzijn in
beschouwinggenomen:wateraanvoerbehoefte,landbouwschade enwaterkwaliteit.De
resultatenvandedoorgerekende varianten
mèteenbepaaldemaatregelzijn vergeleken
metdiezóndet maatregel.
Grondwaterstanisafliankelijkpeilbeheer
Daar,waarnu alhetpeilhoogwordt
opgezet(vergelijkbaar metdeopzetbijgrondwaterstandsafliankelijk peilbeheer),verandert
depiekaanvoernauwelijks,maardetotale
wateraanvoerdaalt;waardepeilopzetinde

huidigesituatierelatieflaagis,neemtzowel
depiekaanvoeralsdetotalewateraanvoertoe.
Dezeconclusieisinovereenstemming metde
verwachting:hethogeropzetten vanpeilen
kostwater.Invergelijkingmeteenvasteen
forsepeilopzet levertgrondwaterstandsafhankelijk peilbeheereenbesparingop.
Ingebieden,waaropditmomenteen
getingedroogleggingvoorkomt incombinatie
meteenkleinepeilopzet(deelvanwaterschap
Noorderzijlvest), treedtbijgrondwatetstandsafhankelijk peilbeheereenaanzienlijke toenamevanlandbouwschadeop(kleine afname
vandroogteschadeenforsetoenamevannu
reedsaanzienlijke vernattingsschade).Datis
logisch:denieuwevormvanpeilbeheet
betekenteenextravernattingineenreeds
nattesituatie.Indeoverigegebieden(delen
vanwaterschappen HunzeenAaèn
Eemszijlvest) heeft deintroductievan
gtondwaterstandsafhankelijk peilbeheernauwelijks invloedopdelandbouwschade.Daaris
hertenopzichtevanhethuidigpeilbeheereen
fijnafstemming.
Erisgeenveranderingvandewaterkwaliteitgeconstateerd alsgevolgvandeintroductievangrondwaterstandsafhankelijk peilbeheer.
Deberekeningen vandenegen
conserveringsvarianten zijn uitgevoerd mèt
grondwatetstandsafhankelijk peilbeheetin
gebieden,waardatgoedscoortvootwatde
landbouwschade betreft (gebieden inzuidoost-Groningen opafbeelding 2,aangegeven
met'mogelijk gtondwaterstandsafhankelijk
peilbeheer').
Beperking vanwateraanvoer
Doorhetintroduceren vanbeperkingenin
dewateraanvoer wordt uiteraardzowelde
totalehoeveelheid aangevoerd wateralsde
piekaanvoerdrastisch verminderd(zie
afbeelding 3). Hetgroorsteeffect heeft deovergangvanvolledigebeschikbaarheid vanwater
(hoofdvarianr 1) naarbeperkteaanvoer(hoofdvariant 2:aanvoertoegestaanalleenalsde
watetstand benedenhetwinterpeilzakt):bij
dehuidigepeilopzet ineengemiddeldjaar
daaltdandewaterbehoefte vandehele
provincievan32 naar8miljoen kubieke
meter;ineendroogjaarzelfsvan 109 naar36
miljoen kubiekemeter.Hethelemaal stopzettenvandeaanvoervoordelandbouw (hoofdvariant3)levertrelatiefweinigextrabesparingop.Voordemaximaledebietenisdeze
verhoudingietsminder scherp.Voordesubvarianten metextrapeilopzet (B enC) treedt
dit verschijnsel nogstetkerop.
Eenvergelijkbare relatieisgeconstateerd
voordelandbouwschade(zieafbeelding 4).Bij
hetovergaanvanvolledige waterbeschikbaarheid naareenbeperkte(hoofdvariant 1 naar2)
verdubbeltdedroogteschadebijna, terwijlde
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vernattingsschade nauwelijks daalt,waardoor
detotaleschadeaanzienlijk toeneemt(19procent).Devariant methettotaalstopzettenvan
wateraanvoer(3)scoort,dooreenafname van
devernattingsschade, ietsbeterdandiemet
beperkteaanvoer,maarnogsteeds aanzienlijk
slechterdandiemetvolledigebeschikbaarheidvanwater.Detabellaatzien,datzelfsin
desituatiemetvolledigebeschikbaarheid van
water(Ai)eengeringedroogteschade
optreedt:kennelijk betekentdeaanwezigheid
vanwaterindeslotenniet,datditwateraan
allegewassentengoedekomt.
Waterkwaliteitsberekeningen voorhet
volledigstopzettenvanwateraanvoer(variant
A3)geveneengenuanceerd beeld.Hetaante
voerenwaterisrelatieffosfaatrijk. Doorhet
stopzetten vandeaanvoerdaaltde fosfaatconcentratieindehoofdaanvoerroute, maartegelijkertijd stijgt zeindezijtakken vanhetsysteem,omdatdelozingenvanRWZI'sen
industrieën nietwordenverdund.Wegensde
optredendeverbeteringvandekwaliteitvan
aangevoerd waterwotdthetbeperkenvande
aanvoernogminderaantrekkelijk.Destikstofconcentratie blijft ongewijzigd. Deconcentratieaanchlorofyl(matevandehoeveelheidalgen)wordtietslager,maar nietals
gevolgvandeverbeteringvandewaterkwaliteit(hoeveelheidnutriënten),maarvande
verslechteringvanhetlichtklimaat: het
gebiedseigen wateristroebeler. Resumerend:
hetstopzetten vandewateraanvoer heeft
eerdereennegatiefdanpositiefeffect opde
eutrofiëringstoestand vandeboezem.
Opgemerktdient teworden,datbijde
variantenmetbeperkteofgeen wateraanvoer
beregeningnietwerdtoegestaan (voorhet
gemakgeldtdatookvoorberegeninguit
grondwater;datheeft nauwelijks invloedop
deresultaten,omdathetimmerseenzeer
kleingedeeltevandetotaleberegening
vormt).Doorhetuitvoeren vaneenextraberekeningvoorvariantA2mèttoegestaneberegeningblijkt, datdetotalegemiddeldeschade
nauwelijks groter isdanindehuidigesituatie
(Ai):degrotedroogteschade,veroorzaaktdoor
het nietaltijd kunnen handhaven vanhet
zomerpeil(alleenm.b.v.gebiedseigenwater),
wordtdusdoorhettoestaan van beregening
gemiddeldoverdejarenbijna volledigteruggebracht.Kennelijkisberegeningquawatergebruikeenefficiënter middelvanwatervoorzieningdaninfiltratie (gemiddeld wordtde
droogteschadebijna zogoedteruggebrachtals
doorinfiltratie, maarmetveelminderwater).
Dezemaatregelisechterniet aantrekkelijk,
omdatdiegeenverbeteringvanwaterkwaliteitoplevertendelandbouwschade,hoewel
nietsignificant, tochstijgt.Vooralindroge
jaren tiktdataan.Metdeaanwezige infrastl6
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ructuur zijndekosten,omdezeschadete
voorkomen,zeergering.
Verhoging vanzomerpeilen
Uitderesultatenvandeberekeningenvan
desubvarianten metvolledige waterbeschikbaarheid(BienCl)blijkt,dathetextra
opzetten vanzomerpeilen veelwater kost(zie
afbeelding 3):30cmverhogingbetekentinhet
gemiddeldejaat meerdaneen verdubbeling
vandewaterbehoefte (zowelvolumealspiekdebiet)(bij20cmpeilopzet isdetoenameiets
kleiner);voorhetdrogejaar isereenminder
drastischestijging. Opgemerktdient teworden,dat 24kubiekemeter persecondehet
maximaleaanvoerdebiet bijGaarkeukenis;als
devraagnaarwatergroter is,wordtdiegekort.
Dewerkelijke vraagnaarwaterinhetdroge
jaarisgroterdan uitdetabelgelezenkanwordenendusisdetoenamevan waterbehoefte
alsgevolgvanhetopzetten vanpeilenhierdooronderschat.
Bijdesubvarianten metbeperkteofgeen
wateraanvoer (B2,C2enB3,C3) kandepeilopzetgerealiseerdwordenuitsluitend met
gebiedseigen water(hetkandusgebeuren,dat
degewenstehogerepeilen helemaalniet
bereiktworden).Hetstrevennaarhogere
opzetvanpeilenkostgeenwater:hiervoor
wordt tochgeenwateraangevoerd.Doorhet
toestaanvanhogerepeilendaaltineendroge
periodedewaterstand bijvariant2lateronder
hetwinterpeil,waardoorminderwateraangevoerdmoetworden.Deberekeningvande
maximaledebieten bevestigtdezeverwachting:bijsubvarianten mettoegestane
hogereopzetblijven depiekaanvoeren ongewijzigd ofzedalen.Datgeldtookvoorde
totaleaanvoerinhetdrogejaar.Voordetoenamevanhet totalevolumeingelaten waterin
hetgemiddeldejaar isgeenhydrologischeverklaringgevonden;waarschijnlijk wordtdat
veroorzaaktdoordeafwisseling vandrogeen
natteweersituaties,waaropdedynamiekvan
hetmodelmetgoedinkanspelen.Bij
variant 3 isdewateraanvoerzeergering.
Alsgevolgvanhettoestaan vanhogere
peilendaaltdedroogteschadeenigszins,maar,
omdatdevernattingsschadeforser stijgt,
neemtdetotaleschadevooralleaanvoersituaties(varianten 1, 2en3) toe,gemiddeldmet
circa6procent.Voorgronden,waarnudevernattingsschade vergelijkbaar metdedroogteschadeis,heeft deextrapeilopzet weinig effect
opdetotaleschade,maarwaarnudevernattingsschadededroogteschade aanzienlijk
overstijgt, levertdateenforsestijging vande
schadeop.
Alsgevolghiervanzijngeenwaterkwaliteitsberekeningen uitgevoerd.

Conclusies
Alsdoorwaterconserveringengrondwaterstandsafhankelijk peilbeheer minder
wateraangevoerd zouhoeventeworden
zonder schadelijke gevolgenvoordelandbouw
opteleveren,terwijldewaterkwaliteit welzou
verbeteren,zoudateengoedemaniervan
waterbesparingzijn.Alleberekende varianten,
zoweldiemetbeperkenvanwateraanvoerals
diemetextrapeilopzet,doenechterdelandbouwschadeaanzienlijk toenemen.
Uitderesultaten vandemodelberekeningenkannietwordengeconcludeerd, dat
waterconservering toteenverbeteringvande
waterkwaliteit indeGroningseboezemwaterenzalleiden.Incombinatiemetdetoename
vanlandbouwschade isdatgeenaantrekkelijkeoptie.
Alseindconclusievanhetonderzoek komt
varianrAialsdemeestgunstigeuit debus.
Datisdehuidigesituatie:volledigebeschikbaarheidvanaanvoerwaterengeenhogere
peilopzet indezomerdannu hetgevalis,plus
grondwaterstandsafhankelijk peilbeheeropde
hiervoorgeschiktegronden.
Eenaanbevelinguitditonderzoek iseen
wijziging indeprioriteitstelling vanwateraanvoerinwatertekortsituaties teoverwegen:een
hogereprioriteitgevenaanberegening,met
namevanhoogsalderendegewassen,boven
peilhandhavingopzomerpeil.Dit,omdat
geblekenis,dathetstopzetten vanberegening
vandiegewassenveelschadeoplevert.
Explicietdient nogopgemerktteworden,
datdeconclusieszijngetrokkenvoordeprovinciealsgeheelenvoordebeheersgebieden
vandeafzonderlijke waterschappen.Datlaat
onverlet,datbepaaldevormenvanconservering,diealsmetverantwoord ofmetrealistischzijn bestempeldvoordeprovincieals
geheel,indelenvandewaterschappen toch
perspectiefkunnenbieden.Hetisaande
waterschappen omdergelijke mogelijkheden
verderuit tewerken.
Tevensmoetnogbenadrukt worden,dat
detoenamevanlandbouwschade alsgevolg
vanhetwijzigen vanhetpeilbeheereenlangjariggemiddeldebetreft. Datbetekent,datin
drogejareneenaanmerkelijke toenamevande
schadekanoptreden.•"

