RAAD VOOR HET LANDELIJK GEBIED :

Inrussen 'kanrelr'Nederland langsdeas
Emmen-Bergen opZoom. Noordwestelijk
vandezelijn daalr debodem enkeleror
negen cmpereeuw;zuidoostelijk ervan
stijgt debodem indezelfde ordevangrootte.
Indezebodembeweging wordtgeen wijziging verwacht.

vier:lageafvoeren indezomeren frequenterehoogwaters indewinter en het vroege
voorjaar. Degemiddelde maandafvoer in het
winterhalfjaar zalin 2050vijfprocent groter
zijn en meer pieken verronen dan nu het
gevalis.Degemiddelde maandafvoer inde
zomerzalin 2050met zo'n tien procent
afgenomen zijn, waarbij eveneens meerpieken,inditgevalextremelaagwaters,voorkomen.Lagezomerafvoeren, in combinatie
met hogetemperaturen, kunnen leiden ror
biologischeenchemische waterkwaliteitsproblemen, zoalsindezomer van 151516.
DeMaasbehoudt zijn karakter, maar
moet doordetoenamevandeneerslaginde
winter in 2050ongeveer acht procent meer
warer afvoeren, waarbij extreme afvoersituaties30tot40procentvakerzullenvoorkomen dan nu.
Doordezeespiegelrijzing zalhetIJsselmeersysteem steedsmoeilijker kunnen
spuien opdeNoordzee enzo- zonder aanpassingvansluizen engemalen - indewinter temaken krijgen met hogere waterstanden.
Opdehogerezandgronden iseenverhogingvandevoorjaarsgrondwaterstand van
rond vijfprocent in2050teverwachren en
een toenamevan het watertekort inde
zomer.Doordenetto-neerslagtoenameen
detoename vanplaatselijke hoogteverschillendoorbodemdaling,zullengrondwaterbewegingen intenser worden:meerwegzijging(dusdroogte)in infütratiegebieden,
meer kwel(dusvernatting) in kwelgebieden.
Het waterbezwaar indepolders en
droogmakerijen inlaag-Nederland neemt
toe.
Voor2050wordengemiddeld tien procentgroteregebiedsafvoeren verwacht,
lokaaloplopend tot 20 procent.De afvoer
naarderivieren,het IJsselmeerendeWaddenzeewordr bovendien bemoeilijkt doorde
hogerepeilendaarvan.Indezomer iseen
grootdeelvan laag-Nederland voorde
watervoorziening afhankelijk vandegrote
rivieren ofhet IJsselmeer.
Daar wordendanechter lagere afvoeren
enwaterstanden verwachr,waardooreen
tekorr aan suppletiewater voorpeilbeheer en
verziltings-en eutrofiëringsbesrrijding kan
ontstaan.Alsdedoor herbestaande waterbeheer Toenemende invloed van zout/brak
grondwater nietdoorsuppletiewater uit
rivieren ofIJsselmeer wordt teruggedrongen,enalsdeverzuringvanhet rivierwater
bijdeinlaatpunten blijft toenemen, zullen
depolderwateren steedshogerechloridegehalten krijgen.

Rijn een regenrivier

Nieuwe denkwijze

Doordezeontwikkelingen zaldeRijn
meerhet karakter krijgen vaneenregenri-

Bovensraandegevolgen voordewatersituatie inNederland maken het volgensde

'Geengeld alswater*,
maarVater alsgeld'
Voldoendewater,opdejuistcplaats,opdejuistetijd envanecn^oedekwaliteit,zalalleenmet
veelbeleidsinspanninggewaarborgd kunnen
worden,aldusdeRaadvoorhetLandelijk
Gebied inhetrapport 'Waterals^eld',dat
onlangsaangeboden isaan dekamercommissies
voorVerkeerenWaterstaat enLandbouwen
Natuurbeheer. DeRaad bekijkt inhetrapport
iegevolgenvanhetversterkte broeikaseffectop
hetruimtelijk beleidinNederland.
Het onderzoek isvolgensdeRaadrelevant,omdat delaatstejaren verschillende
trends zijn waar tenemen dieonder meer
vangroot belangzijn voorde waterbeheersingineengrootdeelvanNederland. Het
langzaam stijgen vandezeespiegel,deveranderingen inneerslaghoeveelheden en het
neerslagpatroon endeveranderingen in het
afvoerregime vandegrote rivieren geven,

samen meteengelijktijdig optredende
bodemdaling,deRaadvoldoendereden om
stil testaan bijdevraaghoeen in hoeverre
inherbeleidvoorhetlandelijkgebied hiermeerekeningkan en moerworden gehouden.
VoorNederland voorspelt hetKNMI
minder koude winters,langere hittegolven
in dezomer eneen toenamevandeneerslag
met drieprocent tot 2050en met zesprocent
tot 2too.Dieneerslagzalvooralindewinter
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vallen.Deneerslag indezomer valrvaker in
lokale,intensieve buien.Eenscenario voor
hetRijnstroomgebied voorspelt in het
Alpengebied eenjaarlijkse neerslagtoename
vanéénprocent in 2050en rweeprocent in
2too.Deseizoensverschillen zijn echter sterkerdan inNederland. In deAlpen neemt de
neerslaghoeveelheid in dewinter toe met
vier(in2050)tot negen procent (in2too)en
daalr indezomer met twee(in2050)tot vijf
procent (in 2too).Ookvoor midden-Duitsland tekentdat beeldzichaf, maar dan nog
watopvallender: indewinter twee tot
13 procent meer neerslagenin dezomer één
tot tweeprocent minder. Dieontwikkelingen versterken elkaar.
Rijkswatersraat gaat vooralsnog uir van
eenzeespiegelsrijging van25cmin 2050en
60cmin 2too.Degetijdenverschillen zouden iets toenemen.
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Raad voorhet Landelijk Gebied noodzakelijk
om het beleidaan tepassen.Drie thema's
zouden daarbij centraal moeten staan:zuiniger omgaan met beschikbare watetstromen,waar nodignadereeisenstellen aan
bestaande functies vangebieden ten behoevevaneenmeet duurzame watersituatie en
eenzodanigeordeningvan nieuweenveranderende functies dat optermijn ingrepen
mogelijk zijn en blijven.
Dat water inNederland tot nu toeop
zijn minst wordtgezien alsietsdat overvloedigaanwezig isendat volgens eigen
inzicht enwensen naardehandgezet kan
worden,blijkt uit deuitdrukking 'geldals
water'.Deverwachte veranderingen zullen
echter- nogmeer dannualhet gevalisduidelijke maken datdat steedsminder vanzelfsprekend is.'Watetalsgeld'drukt uit
hoevannuafaan met water omgegaan
moet worden:sparen alsherkan,zuinig
meeomgaanenprioriteiten stellen bij het
gebruik, aldusdeRaad voor het Landelijk
Gebied.
DeRaadstelt daarom voor hetIJsselmeeropen tehouden alsmogelijk essentiële
zoetwaterbuffer oplangere termijn,het
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afzien vanbebouwingengrote investeringen indewinterbeddingen vangroterivierenen het afzien vaninvesteringen inteelten,landgebruik en natuuttypen opplaatsen waaroptermijn problemen zijn teverwachten met dekwantiteit en kwaliteit van
het water.Deteelten inZuid-Holland en

Zeeland dieafhankelijk zijn vaneen hoogwaardigeenbetrouwbare zoetwatervoorziening,moeten kritisch bekekengaan worden,
vindt deRaad,zodat men deroepomeen
dureveiligstelling vandezewatervoorziening voorkanzijn. f
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DynaSand:
het enige echte
continu zandfilter

UIT
RFTPHIiiAipAn r^B
0

k

• ' •

•
•
•
•
•

Continu zandfilter voor
behandeling van drinkwater
proceswater voorbereiding
huishoudelijk afvalwater
water recycling
behandeling industrieel
afvalwater

Biologisch filter voor
• nitrificatie/denitrificatie van
huishoudelijk afvalwater
• nitrificatie/denitrificatie
van industrieel afvalwater
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watervoorziening
- bronnen
- infiltratieputten
- onderhoud
- installaties
- regeneratie
- TV inspekties in
putten
• bodemonderzoek
- geo-technisch
- milieu
- diepe pulsboringen
- sonderingen
- minifilters
• bronbemaling
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Hoogovens Technical Services

Hoogovens TechnicalServices Europe BV
Postbus 10000
1970CA Umuiden
Telefoon (0251) 49 11 92
Telefax (0251) 47 0174
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Wereldwijd zijn eral meer
dan 10.000 units geplaatst.

Kwaliteit, Veiligheid en
Erkening
Dat is het motto
van de specialisten van
f-
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GrondboorbedrijfHaitjemaB.V.
Wisseling10,Postbus 109,
7700ACDedemsmart,
Tek0523-612061, Fax:61S950
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