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NATUURBALANS 2000 VAN RIVM E N DLO

Maatregelentegen
vermesting en
verdrogingblijken
onvoldoende
Dekwaliteitvandehelftaannatuuroppcrvlakzalookover20jaarnogonvoldoendezijn.Deaanleg
vangroene(waterrijke)gebiedenrondstedelijkeuitbreidingenstagneert,omdatdaarvoorondermeerte
weiniggeldbeschikbaargesteldwordt.VerderhaakNederlandookditjaar dedoelstellingenwathet
terugdringenvanvermestingvan(oppervlakte)waterendeverdroging betreft met.Totdezeconclusies
komtdeNatuurbalans2000vanhetNatuurplaubureau,hetsamenwerkingsverband vanhetRuksinstituutvoorVolksgezondheidenMilieuendeStichtingDienstLandbouwkundigOnderzoek.
DeNatuurbalans,waaraanditjaar ookis
meegewerktdoorhetRijksinstituut voor
KustenZeeenhetRijksinstituut voorIntegraalZoetwaterbeheer en Afvalwaterbehandeling,beschrijft deontwikkelingvannatuur,bosenlandschap inrelatietotmaatschappelijkemiddelenenhetgevoerdeoverheidsbeleid.Deuitvoeringvanhet huidige
beleidvoorvermestingenverzuringzorgt
vooraanzienlijke verbereringen vande
milieucondities voordenaruur.Desondanks
zalvoorongeveerdehelft vandeoppervlakte
natuur in2020hetniveauvanverzuringen
vermestingtehoogzijn omdedoordeprovinciesgewenstenatuurkwaliteit tebereiken.
Alsgekeken wordt naar trendsvoor
verzuring,ontstaat hetvolgendebeeld:van
15180 tot 15199 isdegemiddelde depositievan
potentieel verzurende stoffen met bijna50
procentgedaald.Degemiddelde depositie,
uitgedrukt inzuurequivalenten perhectare,
ligt vanaf1995opongeveer4000.Voorvorig
jaar wasdat ongeveer 3600.Detendens is
dusgoed,maardedoelstellingvan 2400voor
dirjaar wordtniet gehaald.

Niet effectief
Deverbeteringen inverdroogd gebied
zijngering.Intotaalzalrond2020nogtweederdevande330.000hectare grondwaterafhankelijke naruur verdroogd zijn. Daarom
is,naast eenintensivering vanhet huidige
verdrogingsbeleid, eenandereaanpak van
belang.Opdit moment ligt denadruk vaak
opaanpassingen binnen een lokaal natuurgebied,ofmaatregelen op bedrijfsniveau,
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zoalshet vergroten vandeslootafstand en
het [meer]opmaat beregenen.Maar omdat
deknelpunten voor grondwaterafhankelijke
natuur zichverspreid voordoen ineen heel
stroomgebied, verdient eentegionale,brongerichte aanpak devoorkeur, aldus RIVMen
DLO.
Deoverheid heeft doelstellingen geformuleerdvoordebestrijding vanverdroging.
Ditjaar zou25ptocentvanhet verdroogde
areaal,datintotaalongeveer60.000hectare
grootis,moetenzijn hersteld.Volgenseen
recenteinventarisatie isdetotaleoppervlakte
verdroogdgebiedafgenomen metongeveer
100.000hectare,waarvanhetgrootstegedeelte
inOverijsselenNoord-Brabantligt.Deze

Dewaterlobelia,dievoorkomtinvennen,heeftveel
profijtvanhetverbeterenvandewaterkwaliteitdoor
gebiedsgerichtemaatregelen,(foto:],v.d.Kam)

afname isechter niethetgevolgvangenomen
maatregelen,maarvrijwelalleenvanvoortschrijdende inzichtenwelkegebiedenwelof
nietverdroogdzijn.Dedoelstellingvan25
procent herstelvanverdroogdgebiedisniet
gehaald,slechtsindrieprocenrvanhet
gebiedisherstelgerealiseerd.Daarmeeishet
areaalhydrologisch hersteldgebied natuurgebied toegenomenvanongeveer 10.000hectare
in 1998totongeveer 15.000hectarenu.
Dewaterkwaliteit vandeNederlandse
wateren isdeafgelopen decennia verbeterd.
Vandemeestebekendeschadelijke stoffen,
zoalszwaremetalen,PAKenPCB,isde
concentratieinhetwatergedaald.Deingezettedalinglijkt nu echter minder te
worden.Eenpaarzwaremetalen,zoalskoper,
zinkennikkel,overschrijden nogsteeds het

Dehuidigeoverschrijdingvandestikstojheerslag(links)endeverwachteoverschrijdingin2020(rechts).
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MaximaalToelaatbaar Risico(MTR)niveau
inrijkswateren. Delagerliggende streefwaardenworden ruim overschreden.DeconcenrratiePAK'sindewaterbodem isopveel
plaatsen tehoog,endezeconcentratiedaalt
nietverder.Ookdeconcentratie vanPCB'sen
eenaantal(verboden) organochloorverbindingenzijn nognietophetniveau vande
streefwaarden.
Inregionale wateren zijn bestrijdingsmiddelen nogsteedseengroot probleem.Op
meerdan dehelft vandemeetpunten wordt
nietvoldaan aan deMTR-norm.
Deaandacht verschuift naar anderestoffen dan detraditionele vervuilers.Zowordt
nationaal eninternationaal meer aandacht
besteed aanminder bekende stoffen die
invloed kunnen uitoefenen opde hormoonhuishouding vandieren.Devoorlopige
indruk isdat hormoonontregelende stoffen
inNederlandse wateren regelmatig waargenomen worden,maar nogniet hebben
geleid totdrastische effecten opecosystemen
(zieook'Water inBeeld'oppagina4).

Natte Hart
Voordemeren inhetNatte Hart(IJsselmeer,Markermeer endeRandmeren) heeft
Rijkswaterstaat opbasisvandevierdeNota
waterhuishouding eenecologische koers
geformuleerd, dieuitgaat vanherstel vande
natuurlijkheid en het wegnemen vanecologischebarrières.Indepraktijk zijn de afgelopen tienjaar opdiverseplaatsen rond het
IJsselmeergroteen kleineprojecten uitgevoerdmet alsdoelhetversterken vande
natuurwaarden vanhetgebied.Volgensde
Natuurbalans ontbreekt vooralsnogeen
samenhangend beeldvandieprojecten. Het
merendeel betrofzandopspuitingen ofhet
juist ondieper maken,gericht ophet
ontwikkelen van moeras-enovermilieu's,
het verzachten van abrupte overgangen
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Percentagevanhetareaalnatuurdoeltypenwaaropde
kritischemilieudrukwordtover-o/onderschredenende
veranderingdaarintussendehuidigesituatieendie
rond2020.Voorgrondwaterisalleenhetareaalnatuur
beschouwddatajhankehjk isvangrondwater.

tussen landenwater en hetstimuleren van
ecologische verbindingen.
Vooralhetgevoerdebeleidvoorverbeteringvandewaterkwaliteit in hetNatte Hart
laat positieveeffecten zien,nietalleenvoor
waterplanten, maar ookvoorwatervogels.
Voorhetrivierengebied voorzietdeEHS
optermijn eenuitbreiding vanruim25.000
hectarenatuur.Inhetbuitendijkse gebied
vanderiviereniseengrootaantalvoorde
naruur belangrijke projecten inganggezet,
voorallangsdeWaal,Rijn,LekenMerwede.
Eendeelvandezeprojecten verkeertnoginde
planfase,eenanderdeelisinuitvoeringen
eengedeelteisalgerealiseerd.Ookhiergeldt,
netalsbijhetNatteHart,dateensamenhang
tussendeverschillendeprojecten ontbreekt,
aldusdeschrijvers vandeNatuurbalans, f

DeVerenigingvanExploitantenvanWaterleidingbedrijven inNederland(VEWIN)isuitermateteleurgesteldoverhetbesluitvandeTweede
Kameromeenaantal bestrijdingsmiddelenvoorlopigteblijvengedogen.Eenaantal'onmisbare'
gewasbeschermingsmiddelen mag voorlopignog
doorboerenwordengebruikt.DeVEWINberaadt
zichoververderemaamgekn.
Deboeren entuinders zeggen dat het
vootdezebestrijdingsmiddelen niet mogelijk isomalternatieven teontwikkelen. Zij
pleitten ervoordemiddelen,die inmiddels
verboden waren,teblijven gedogen.De
TweedeKamersremdedaar meein,met73
stemmen vootgedogen en72 tegen.
Eenwootdvoerder vandeVEWINnoemt
deuitslag een"zware teleurstelling"en
spreekt over"wonden likken".Samen met
deStichtingNatuur enMilieu,en mogelijke
andere belanghebbende partijen, gaatzein
dekomende wekendemogelijkheden naom
hetgebruik vande bestrijdingsmiddelen
alsnogtegen tegaan.Zokaneen rechtszaak
bij het Europees Hofworden aangespannen,
ofkan inBrusselworden aangedrongen op
eenverbod.Overigens besluit hetCollege
voorToelatingvan Bestrijdingsmiddelen
(CTB)inlaatste instantie overde onmisbaarheid vandeze gewasbeschermingsmiddelen.
Dit kanechter nogweleenjaar duren.Tot
dietijd gedogen staatssecretaris Faber en
minister Pronkdemiddelen inieder
geval. f

advertentie

Had je maar...
alles van bodem, grondwater tot bron in één hand!
Wij, de specialistenvan Haitjema nemen graag en deskundig detotale
zorq voor bodem, watervoorziening enwaterwininstallatie
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van uop ons, en houdendezevoor u in de hand.
Grondboorbedrijf Haitjema B.V. is gespecialiseerdin:
• diepe boringen
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Wisseling 10, Postbus 1 0 9 ,

• onderhoud

• waterwinputten

• bodemonderzoek

• energieopslag

• bronbemaling
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grondboorbedrijf

I haitj erna b.v.
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