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Veranderthet klimaat
dewatersector?
HetdrukbezochteKVWN/NVA-najaarscongreshadditjaar alsthemaklimaatverandering.Destijgendetemperatuurendevakervoorkomendeperiodesvanzowelhevigeregenvalalsgrotedroogte
zullenhuneffect hebbenopdiversesectorenindesamenleving.Waterisdaarbij hetleidendthema.
PavelKabat,hoogleraar inWageningen
enwetenschappelijk directeur bijAlterra,
waserduidelijkover.Deklimaatveranderingzaleffecten hebben opdelandbouw,de
energievoorziening, natuurbeheer, gezondheid,definanciële sector,toerisme,veiligheidenopdewatersector.Voorkómenvan
klimaatveranderingen kannietmeer,daarvoorisdeconcentratiekooldioxidealteveel
gestegen.Alleenaanpassen iseenoptie.Maar
zondervergaandemaatregelen omdekooldioxide-emissie tebeperken,zullendeeffectendramatischerzijn, aldusdehoogleraar.

zoalsEilardJacobs,wasnogniet overtuigd
vandeernstvandezaak.Voorzijn gevoel
hoorteendeelvandediscussieoverdeklimaatverandering bijhet'findesiecle'doemdenken.DatdemeningvanJacobs(op
persoonlijke titel)nietzouitzonderlijk is,
blijkt uiteenonderzoekdat hetWereld
Natuut Fondsheeft latenuitvoerendoor het
NIPO.Vandebevolkingblijkt 18procent
zichhelemaalnietongerust temakenover
het klimaat.Daarstaat tegenoverdat29procentzicherwe'1ongerust over maakt.

Uitzonderlijk weer in Europa
Verandering van het klimaat
Dathet klimaat verandert,daaris
inmiddelsiedereen hetovereens.Indeafgelopeneeuwisdoortoenamevandeuitstoot
vankooldioxidedoorhet (auto)verkeer ende
industriedegemiddelde temperatuur
wereldwijd gestegen meto,6°Cendezeespiegelmet 10tot20cm,aldusBartvanden
Hurkvanhet KNMI.Watzalerinde
komendeeeuwgebeuren?Omdit te kunnen
voorspellen heeft het KNMIin samenwerkingmet onderanderehetIPCC(InternationalPanelonClimateChange)modellen
ontwikkeld.Afhankelijk van verschillende
kooldioxide-emissieniveaus,zijn voorhet
Rijnstroomgebied voorspellingen gedaan
voorheteindevande21eeeuw.Deregionale
modellendiedoorverschillende instituten
wordengebruikt,wijkenvoordekorte termijn nogalvanelkaaraf Voordelangetermijn -heteindevandezeeeuw-zijn zehet
echtermeer metelkaareens.Indezeeeuw
zullendezeeniveaustijging, detoenamevan
dewinterneerslag éndefrequentere piekafvoerdebelangrijkste broeikaseffecten zijn.
Hetzalvanonder meerdeuitvoering
vanhetKyoto-verdragendeeconomische
ontwikkelingen in landen alsIndiaenChina
afhangen welkscenariozichzalgaanvoltrekken,verteldeToineRamakervanKiwain
zijn presentatie.Eenenkelinginhet publiek,
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Deneigingbestaatomdedroogtevan
ditjaat alseentekenvanstructurele klimaatverandering tezien.Ditmoetechterin
eenwatbrederperspectiefgeplaatst worden.
VolgensVanderHurk komteendroogteperiodezoalsin2003 ongeveer éénkeerinde
tienjaat inNederland voor,nietecht uitzonderlijk dus.Voorhet midden vanEuropa
endeAlpenwas2003 echter wél uitzondetlijkdroogenheet.Gemiddeld lagdetemperatuur inEuropa tweegraden hogerdanooit
gemeten!Dit komtstatistisch gezien maar
eensindetweemiljoenjaar voor.
Demaatschappelijkeeneconomische
effecten vanklimaatschommelingen zijn
aanzienlijk. Kabatmemoreerdedatdoorde
droogtevan2003 degraanoogst tenopzichte
van2002elfprocentendeaardappeloogst20
procent kleinet is.Daarstaattegenoverdat
2003 eengoedwijnjaar isgeworden.Deschadevoordelandbouwwordtgeschatop0,2tot
1,8miljard euro.DaarkomtvolgensKabat
nogbovenopdeschadevoordescheepvaart
doordelagewaterstand (meerdan90miljoen
euro)endeschadedoorhet tekortaanreservecapaciteitindeenergiesector (meerdan40
miljoen euro).Nadeoverstromingen inLimburgvan1998werd425miljoen euroviaverschillendeschaderegelingen vergoed.Een
jaarlater,bijdeoverstromingen in Delfland,
wasergeenenkelecompensatiemeer.Ook

VoordetweedekeerverzorgdendeKVWN
endeNVAsamenhunnajaarscongres.De
ledenvergaderingen verliepenapart,maar
nadegezamenlijke openingeninleiding
vanhetcongresdoorMiepvanGijssen
(NVA)enFransSchulting(KVWN)werdde
vraag'Veranderthetklimaatdewatersector?'vanuitdiverseinvalshoeken belicht.
Eenpanelmetvertegenwoordigersvan
VEWIN,deUnievanWaterschappenen
StichtingRIONEDwerdopdebeleidsmatigeaspectenondervraagd.Indemiddag
werden indrieparallelsessiesdethema's
waterbeheer,sanitatieengebruikerswater
inhoudelijk onderdeloepgenomen.Ongeveer200ledennamenactiefdeelaandediscussies,althansaanvankelijk.Voorde
afsluitende discussiebestond nauwelijks
belangstelling.

bijdedijkverschuivinginWilniswildende
overhedenineersteinstantie nietvoorde
schadeopdraaien.Maarwieisnu verantwoordelijk voordezeschade?Wiezalinde
toekomstdeschadesbetalen?Kunnenwe
dezeverzekeren?Deoverheidzalzichsamen
metverschillendemaatschappelijke partners
endefinanciële sectothierover moeten
bezinnenenmoetenkomen toteen duurzaamsysteemvoorschadecompensatie.
Toendezezomerbrakwatetwerdbinnengelaten inZuid-Holland endetuinders
moordenbrand schreeuwden,werd met
ingenieuze ingrepenzoetwateruit hetIJsselmeergehaald."Waaromeigenlijkgeen
brakgrondwaterzuiverenmet membranen?",hieldAbPilgram het discussiepanel
voor.ChrisBruggink,vice-voorzittervande
VEWIN,zeidathijdetuindetshadgeholpen
alsdatnodigwasgeweest,maardaarzoueen
prijskaartje aanhangen.ArievanderVlies
BartvanàmHurk(KNMI).

vroegzichnamens deUnievanWaterschappenafwieverantwoordelijk isvoordeaanvoervangoedegrondstoffen voordevoedselproductie.Detuinbouwsectorzelf,de
waterschappen ofde drinkwaterbedrijven?
Deenergiesector haddezedrogezomerook
eenprobleem.EricvanVlietvanEnergieNed
verteldeoverde'coderood'dieis afgegeven.
Decodegeeft aandateropenigmoment, en
dat wasditjaar tussen n en 14augustus,een
tekortaanreservecapaciteit ontstaan is.In
Nederland ishetgewenstdatdereservecapaciteitevengrootisalséénelektriciteirscenrralevan700MW.Alsdanééncentraledoor
eencalamiteit uitvalt, blijft voldoendeelektriciteitsvermogen overvoorgeheelNederland.Hettekortwerd voorongeveerde helft
veroorzaakt door het feitdat het oppervlaktewater uirzonderlijk warm [vf'CJwas. De
anderehelft vanhet tekortwerd grotendeels
veroorzaakrdoorhet aantalrevisiesenstoringendattegelijkerrijd plaatsvond.De
energiesector heeft ditjaar niet hoeven
investeren, maarvoordetoekomstzalwél
extrareservecapaciteit nodigzijn.HenkSenhorstvanhetRIZAheeft inzijn presentatie
latenziendatinhetergstegevaldekoelwaterproblematiek pertienjaar verdubbelt.
Naaraanleidingvandedijkdoorbraak in
WilnisisdeUnievanWaterschappen een
grootonderzoeksprogramma gestart.Alterra,GeoDelft enherNIPGwerden "veroordeeldomkennismetelkaartedelen",aldus
LudolphWentholtvanSTOWA. Deresultatenvanhetonderzoek worden begin2004
verwacht,maarWentholt konalwelaangevendatdeoplossingvoordroge veendijken
nietalleeninhetverstetken vandekades
ligt,maarookinhetaanpassenvanhet
watersysteem (zieookH 2 0nr.22van
7november).

In de pas met klimaatverandering
Deoverstromingen endedroogtenvan
deafgelopenjarenzijn wellichtniet het
bewijsdathetklimaat verandert,maarde
problemenalsgevolgvanhevigeregenvalen
droogtelatenzienwaaropindekomende
eeuwgeanticipeerdzalmoetengaanworden.
ZolietKabatziendatde waterbouwkundige
infrastructuut isontworpen opbasisvanhistorischegegevens.Alsklimaatveranderingde
sratistieken beïnvloedt,danmoetde infrastructuur aangepast worden.Alleenalomde
primairewaterkeringen inNederland aande
huidigenorm telatenvoldoen,isvolgens
WB21 26,5miljard euronodig.Herbelang
vandijkversterkingen illustreerdeKabatmet
eengesimuleerde dijkdoorbraak bij Krimpen
aandeLek. Intotaalzouden70.000tot80.000
mensenindeproblemen komen.Snelleevacuatiezounauwelijks mogelijk zijn.Volgens

Hetpanel:v.LnxdekerenKabat,Bru^gink,VanderVlies,BouwersenVandenHurk.

Kabatzijnditsoortscenario'snodigomde
ernstvandesituatie telaten doordringen.
Voordegenen diedeevacuatievandeBetuwe
hebben meegemaakt, isdat waatschijnlijk
nietmeer nodig.Bijdeinvesteringen van
WB21 isgeenrekeninggehouden met nieuwenormen tengevolgevanklimaatveranderingen.Dekostenwotdenwellichtnogeen
facror 2tot4hoger.
Tijdens desessie'Riolering:waarnaar
toe?',geleiddoorHugoGastkempervan
StichtingRIONED,werdgeconcludeerd dat
robuustheid vanherriool-en afvalwatersysteemvoorvolksgezondheid vooropstaat.
Innovatiesinsanitatieconcepten zijn hierbij
eenmiddel,geendoelopzich.JanPetervan
derHoekvanWaterleidingbedrijf Amsterdamiservanovertuigddathet klimaat
invloedzalhebbenopdekwaliteit vande
bronnen voordrinkwater, de infrastructuur,
debedrijfsvoering enophet natuurbeheer.
VolgensVanderHoekishereenkwestievan
deontwikkelingen inhet klimaat volgen,
vooruitzien envoorkomendarproblemen in
dedrinkwatetvoorzieningoprreden.
Omdeklimaateffecten hethoofd rebiedenzalintensiefsamengewerkt moeten worden.Dehevigeregenbuien enoversrromingenindeafgelopenjaren hebbengeleid tot
defilosofie van'vasthouden,bergenendan
pasafvoeren'. TijmeBouwer,burgemeestet
vanAaltenenvoorzitter vanStichting
RIONED,lietwetendatderioleringniet
bedoeldisvoorhetafvoeren vangrotehoeveelhedenregenwater.OpdevraagvandiscussieleiderAbPilgram:"Hetwater komt
vanboven,wiemoethetdanoplossen,of
moetenweopdekerkrekenen?"antwoordde
Bouwerdaterbijdewaterschappen nogveel
gelovigen zitten.

JanWillemKokvanwaterschap Hunze
enAaenPeterPrinsvandeNoordelijke
Land-enTuinbouw Organisatie vettelden
dat hetcreëren vanbergingscapaciteit niet
zonderoverlegkan.Dedoelsrellingvan
HunzeenAaisom in2020vijfprocent
waterberging tehebben.Nu isdatéénprocent.Datdelandbouw niet bepaald blij is
metdezeruimteclaim, lietPrinsweten."Als
hetwaterschap ineeneerderstadium met
onshadoverlegdennietzomaar haar plannenhadgepresenteerd,danwarenerinmiddelsresultaten geboekr."
Tijdens dediscussielietBruggink weten
datdoorsamenwerking inde waterketen
miljarden bespaard konden worden,maarde
urgentievansamenwerking ontbreekt. Hij
isvoorsrander vaneen watetketenbedrijf
wanr"wiezorgtbetervoordebron van
drinkwater dandegenedieeruit drinkt?"
Bouwergafaandatgemeenten gtaag hun
zeggenschapoverderiolering behouden,
omdat rioleringswerkzaamheden altijd
samenhangen met wegreconstructies. Het
kanvolgenshemgeenkwestiezijn van
"leverderioleringen maar in".Samenwerkenkomrvantweekanten,aldusBouwer.
PaulLaTourvanRIZAvroegdezaalofde
watersector alwelzodruk bezigwasmet
aanpassenaandevoorspelde klimaarveranderingen.Eigenlijk illustreren defeiten van
delaatstejaren waterinderoekomstkan
gebeuren.Rampen zijn nodigomhetaanpassenvandewatersector aan klimaatveranderingen opdeagenda tekrijgen. Robuuste
systemen,eenintegraleaanpakéndaarmee
samenwerking vormen hetantwoord. <f
Tekst:Minou van Dillen
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