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Het project Goed Water Centraal isna een lancj
traject toteensuccesvoleindgekomen: deresultaten rjeven eenduidelijk beeld van de mogelijkheden tot bestrijding van deverdrogingin
Centraal Nederland.Het blijkt dat lokale aanpassingen van de oppervlaktewaterhuishouduuj
in het algemeen zeerejjectiefzijn om verdroging
te bestrijden en natuurstree/beelden te realiseren. Het stopzetten van^rondwaterwinninrjen
blijkt effecttehebben opeenaantal specifieke
plaatsen.

bekend en zijn over het algemeen technisch
eenvoudig uit te voeren. Bij afronding van het
project isdoor betrokken instanties afgesproken om binnen vijfjaar de meest kansrijke
projecten in uitvoering te nemen.
In dit artikel wordt op hoofdlijnen verslag
gedaan van de belangrijkste conclusies en
bevindingen. In vervolgpublicaties en in de
onderzoeksrapporten wordt op onderdelen
specifieker ingegaan.

Finale van een lang traject
Op basis van de onderzoeksresultaten van
45natuurkernen, die representatief zijn voor
de totaal 383verdroogde natuurkernen in de
regio Midden Nederland, kan de aanpak van
verdroging voortvarend worden opgepakt. De
typen maatregelen zijn per natuurkern
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Projectgebied

Het project Goed Water Centraal (GWC)is
de laatste fase van een traject dat in 1989 begon
met de studie Grondwaterbeheer Midden
Nederland (GMN).Deze studie was onder
meer gericht op her bestrijden van de verdroging door het aanpassen van grondwateront-

trekkingen voor de drinkwatetvoorziening.
Dedaarop volgende studie Drinkwater Midden Nederland had betrekking openkele specifieke natuurkernen en heeft geleid tot een
groter inzicht in het belang van het aanpassen
van de lokale oppervlaktewaterhuishouding.
In 1996besloten deprovincies, waterleidingbedrijven, waterschappen en natuurbeheerders om de resultaten van beide voorgaande studies te combineren in het project
Goed Water Centraal. Dedoelstelling was om
van alle afzonderlijke natuutkernen te bepalen, welke combinatie van maatregelen het
grootste herstel van natuurwaarden oplevert.
Een integrale aanpak en het herstel voor de
natuur stond hierbij dus centraal.

Verrassende resultaten
Bijna alleals verdroogd aangemerkte
natuurkernen in de regio Midden Nederland
zijn in het onderzoek betrokken. Het betreft in
totaal 383locaties met een totale oppervlakte
van 12.500ha. De resultaten geven te zien dat
met alléén lokale maatregelen in de oppervlaktewaterhuishouding in 69%van het areaal verdroogd gebied de natuurstreefbeelden voor
meer dan 50%kunnen worden gerealiseerd. In
80natuurkernen met een totale oppervlakte
van 3600ha iszelfs volledig herstel mogelijk.
Worden aanvullend opde lokale maatregelen 23grondwaterwinningen stopgezet dan
iseen extra natuurherstel te verwachten van
5%.Deze natuurwinst betreft vooral kwelvegetaties opde Oostflank van de Utrechtse Heuvelrug en op de randen van de Gelderse Vallei.
Omdat enkele winningen niet zijn meegenomen kan de natuurwinst in een aantal
natuurgebieden groter zijn dan nu is berekend.
Andere maatregelen, zoals grootschalige
verloofing en het ontpolderen van Flevoland
blijken maar een beperkte bijdrage te leveren.

Onderzochte maatregelen
Erzijn twee pakketten van maatregelen
onderzocht: een pakket van lokale maatregelen
en een pakket van lokaleèn regionale maatregelen.Bijde lokale maatregelen gaat het om
het verminderen van deonrwatering en afwatering, door bijvoorbeeld het dempen van
greppels en sloten, en om het verhogen van
peilen inde watergangen. Alsbelangrijk uitgangspunt hierbij isgenomen dar deze maatregelen alleen in de natuurkernen en in een
zone van 300merer daaromheen genomen
worden. Hiermee isvoorkomen dat de lokale
maatregelen tegrote consequenties hebben en
isop voorhand in zekere mate rekening gehouden met de maatschappelijke haalbaarheid.
In deze zone blijft landbouwkundig
gebruik mogelijk maar ontstaat wel vernattingsschade. Deregionale maatregelen hebben
betrekking op:
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het grootschalig vervangen van naaldbomen door Ioofbomen op deVeluwe en de
Utrechtse Heuvelrug (verloofing)
de ontpoldering van Flevoland, en
het stopzetten van 23 grondwaterwinningen in het projectgebied.
S a m e n h a n g lokale maatregelen e n
aanpassen grondwaterwinningen
Het sluiten van winningen heeft over het
algemeen geen zin als in de natuurkern en de
nabije omgeving de drainerende werking van
het ont- en afwateringssysteem blijft bestaan.
De kwel van, voor kweivegetatie zo belangrijk,
basenrijk water neemt dan weliswaar toe maar
komt niet beschikbaar voor de plantenwortels.
Voor het realiseren van natuurherstel is het
daarom veelal noodzakelijk om bij het aanpassen van grondwaterwinningen ook flankerende maatregelen te nemen in de oppervlaktewaterhuishouding.
Meerwaarde project
Een belangrijke winst van het project is
niet alleen het inzicht in de effecten van maatregelen maar ook degegroeide gezamenlijke
beeldvorming bij vertegenwoordigers van
betrokken instanties.Tijdens de overleggen in
projectgroep en werkgroepen zijn naar aanleiding van het ondetzoek veelvuldig standpunten, visies en gegevens uitgewisseld en besproken. Mede door degefaseerde besluitvorming
van het project over uitgangspunten, streefbeelden en maatregelen groeide in 1,5jaar het
gemeenschappelijk inzicht in de problematiek
en deeensgezindheid over effectieve maatregelen. Hiermee iseen belangrijke basis gelegd
voor toekomstige samenwerking en een afgestemde aanpak van de verdroging.
Debrede samenstelling van de werkgroepen en het combineren van overleg met onderzoek blijkt een geslaagde werkwijze te zijn.

E i l a n d j e s v an h o o g w a t e r
Ondanks de lokale maatregelen en het
stopzetten van allegrondwaterwinningen is
niet in alle natuurkernen het natuurstreefbeeld volledig te realiseren. Bijdeze locaties
blijkt dat de ontwatering m de wijde omgeving een dusdanig groot effect heeft dat in de
natuurkern niet degewenste hydrologische
situatie kan ontstaan. Hiervoor is het noodzakelijk de waterhuishouding op ruimere schaal
aan te passen. Een van de aanbevelingen van
het project isdaarom om de mogelijkheden
vooroptimalisatie van de waterhuishouding
te onderzoeken. Op een aantal plaatsen is
namelijk de ontwatering groter dan strikt
noodzakelijk voor de landbouw. Ook landbouwgebieden kunnen dan last hebben van
droogte. In deze gevallen kan er door optimalisatie winst zijn voor de natuur zonder schade
maar mogelijk zelfs met winst voor de landbouw.
Mozaïek van functies
De versnippering van de natuurgebieden
iseen ernstige belemmering voor een voortvatende aanpak van de vetdroging.Veel natuurkernen liggen in een ruimtelijk mozaïek met
andere functies, vooral met landbouw. De
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Betrokken instanties
Provincie Flevoland
Provincie Gelderland
Provincie Utrecht
Provincie Noord-Holland
N.V Waterleidingbedrijf MiddenNederland
Waterbedrijf Gelderland N.V.
-

-

N.V.PWN Waterleidingbedrijf
Noord-Holland
N.V.Flevolandse Drinkwater
Maatschappij
NUON Water
Vereniging van Waterleidingbedrijven
inNederland (VEWIN)
Flevolandse Waterschapsbond
Waterschap Vallei en Eem
Waterschap Veluwe
Hoogheemraadschap de Stichtse
Rijnlanden
Hoogheemraadschap Amstel,Gooi en

-

Vecht
Staatsbosbeheer
Vereniging Natuurmonumenten
GLTO
Unie van Provinciale Landschappen
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Nadere informatie
Op 15mei 1998iser een persconferentie
waarin de intentieverklaring wordr getekend. Vanafdiedatum zijn rapporten
beschikbaar bij de betrokken provincies en
VEWIN.
Op 3juni worden de resulraten gepresenteerd en besproken opeen studiedag in
Amersfoort.
Voorinformatie en inschrijving Büro
Dieben en Meyer, telefoon [026]4457503.
Van het onderzoek wordt verslag gedaan in
het tapport 'Hoofdlijnen voor maatwerk'
met bijbehorende clusterrapporten.
Het onderzoek in het kader van GWCis
uitgevoerd door een samenwerkingsverband van IWACOB.V.en KiwaNV.
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waterhuishouding isafgestemd op de landbouwkundige functie. Om de verdroging
tegen tegaan isaanpassing hietvan noodzakelijk en kan er schade optreden voor het landbouwkundig gebruik.
Het isdan enerzijds mogelijk om deze
schade teverminderen door de omvang van de
maatregelen te beperken, en anderzijds om de
schade te accepteren en een hogere schadevergoeding uit te keren.In het eerste geval zijn de
kosten laag maar isook de natuurwinst minder. In de tweede situatie wordt wel het

natuursttcefbeeld gehaald maar zijn de kosten
hoger. In beide situaties neemt het rendement
af Alsde verweving en hydrologische relatie
tussen natuur en landbouw sterk iskan het
rendement dusdanig afnemen dat de aanpak
van de verdroging maatschappelijk niet reëel
is.
Vorm en omvang van de natuutgebieden
zijn daarom van groot belang. Bijgrote en
compacte gebieden isnaat verhouding de
schade voor de omliggende functies beperkter
dan bij kleine en langgerekte gebieden. Voor
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een efficiënte verdrogingsbestrijding is het
daarom van belang om grote aaneengesloten
natuurgebieden te creëren.

Voorbeeldprojecten leerzaam
De resultaten van het onderzoek zijn tijdens het project voor een deel ook in praktijk
gebracht.
Voor de landgoederen Den Treek-Henschoten en Oldenaller zijn de maatregelen
concreet uitgewerkt in twee voorbeeldprojecten. Het was de bedoeling om nog tijdens het
GWC-project de maatregelen ook daadwerkelijk uit te voeren, maar dit isniet gelukt.Al
snel bleek dat ondanks dat de aard van de
maatregelen bekend was,er nog veel hindernissen c.q. besluiten genomen moesten worden. Deze hadden met name te maken met de
afstemming op belangen van onder andere de
omliggende landbouwers, de pachters en de
landgoedeigenaren.
Een intensiefoverleg over onder meer de
begrenzing van het gebied, de omvang van de
maatregelen, deaanpassing van het streefbeeld en, niet in de laatste plaats, de invulling
van de vergoedingsregeling voor landbouwschade was het gevolg.
Eens te meer werd duidelijk dat een verdrogingsproject voor het grootste deel invulling krijgt aan de overlegtafel. Het technisch
realiseren van de maatregelen isniet het echte
probleem, en vraagt relatief weinig tijd. Alser
overeenstemming is bereikt met alle partijen
dan ishet werk grotendeels gedaan.

Bestuurlijke besluitvaardigheid
Verdrogingsbestrijding isvooral een
planologisch, financieel en bestuurlijk probleem. Het iseen planologisch probleem,
omdat door de verweving van functies, met
name het direct aan elkaar grenzen van
natuurgebieden en landbouwgebieden, de verdroging met kan worden bestreden zonder
schade aan andere functies. Het scheiden van
functies, bijvoorbeeld door bufferzones en het
concentreren van natuurgebieden bevordert
de voortgang van de verdrogingsbestrijding
sterk.
Verdrogingsbestrijding kost geld vanwege
de maatregelen diegenomen moeten worden
en vanwege de schadevergoeding. Uit de voorbeeldprojecten blijkt dat deze kosten per locatie sterk kunnen verschillen. In het voorbeeldproject Oldenaller bedragen de totale kosten
ca.20.000gulden per ha. streefbeeld. Voor het
voorbeeldproject Den Treek-Henschoten is dit
ongeveer 90.000gulden per ha.
Ook blijken er grote verschillen in ecologische effecten van maatregelen op te treden. Uit
deonderzoeksresultaten blijkt dat in 70%van
het verdroogd areaal niet het volledige natuurstreefbeeld kan worden gerealiseerd, maar
slechts een deel daarvan. De vraag isdan aan
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de orde welke mate van herstel nog de investering waard isen ofbijstelling van het streefbeeld gewenst is.
Verdrogingsbestrijding vraagt om
bestuurlijke besluitvaardigheid. Een afweging
moet worden gemaakt tussen kosten van
maatregelen, schade aan andere functies en de
natuurwinst die mogelijk is.Het is van belang
deze punten in een vroegstadium expliciet te
maken en keuzes te maken.

Een grote stap verder
In het licht van bovenstaande beschouwing kan de waarde van de onderzoeksresultaten van GWCworden aangegeven. Voor iedere
natuurkern isaangegeven welke mate van

natuurherstel van de doorgerekende maatregelen kan worden verwacht. Op basis hiervan
ishet mogelijk nadere prioriteiten te stellen.
Met name waterschappen kunnen de beperkte
financiële middelen en werkcapaciteit gericht
inzetten. Hierdoor kan op korte termijn de
grootste natuurwinst worden geboekt.
De verdrogingsbestrijding in MiddenNederland ishiermee een belangrijke stap verder gekomen. Door de resultaten meer specifiek voor iedere natuurkern uit te werken en
de kosten inclusiefde landbouwschade te
bepalen zijn allegegevens beschikbaar voor
besluitvorming en kan de uitvoering worden
gestart.*"
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