Nogmaals 2,6 hectare Blauwgrasland voor f 170 miljoen

Reactie
Enkele kanttekeningen bij het
redactioneel commentaar dat verscheen
onder de titel '2,6 Hectare Blauwgrasland voor f 170 miljoen' (n.a.v.
rapport van Van Ee & Pakes, 1994)' in
H 2 0 (27) 1994, nr. 10
In H 2 0 van 12 mei jl. staat een redactioneel commentaar naar aanleiding van
een recent verschenen rapport van
Van lie (SCMO-TNO) en Pakes (RIZA)
getiteld: 'Reductie grondwateronttrekking
Oost-Brabant; een nadere kwantificering
van de winst aan natuurwaarde en de
bijbehorende maatschappelijke kosten',
liet rapport toont een relatief gering
natuureffect (maximaal 60 DEMNATnatuurwaarde-eenheden) aan van een
reductie met 10 miljoen mVjaar en relatief
zeer hoge kosten voor de waterleidingsector (170 miljoen gulden). Met name in
vergelijking tot eerdere resultaten in
landelijke beleidsstudies vallen deze cijfers
relatief resp. laag en hoog uit.
Bij het redactionele commentaar (gesigneerd door GBV) plaats ik twee kanttekeningen. Ik ben van mening, dat in dit
commentaar de resultaten van het
genoemde rapport op onjuiste wijze
worden gebruikt om kanttekeningen te
plaatsen bij: 1.de algemene rol die de
grondwateronttrekkingen voor de drinken industriewatervoorziening, elders in het
land, spelen bij de verdroging;
2. het verdrogingsbeleid in het algemeen.
Op basis van de resultaten hierboven
samengevat acht de redactie van dit blad
het voor de hand liggend, te veronderstellen, dat ook buiten Oost-Brabant in
veel gevallen meer natuurwinst te behalen
is door andere maairegelen dan reductie
van grondwateronttrekkingen, met name
door maatregelen in de sfeer van de
waterhuishouding. Kven daarvoor zegt de
redactie terecht dat in andere gebieden in
Nederland andere gegevens en andere
uitkomsten gelden. Het kan dus evengoed
zo zijn, dat in de meeste andere delen van
het land het rendement van reductie van
grondwateronttrekkingen, vooral voor
drinkwaterdoeleinden, veel groter is. Dit
laatste wordt immers ook bevestigd door
de resultaten van de MER/DIV-studie
(Beugelink, G. P., Claessen, F. A. M. en
Mühlschlegel,J. H. C , 1993).
Uit het rapport van Van Ee & Pakes blijkt
dat het rendement van grondwaterreductie voor natuurherstel lokaal (per
pompstation) en regionaal (een groep
pompstations gelegen in een kwart van

Blauwgrasland.

het VEWIN-district Zuid) nogal kan
afwijken van het gemiddelde rendement
afgeleid uit de landelijke analyse voor de
MER/DIV. Maar het toont niet aan dat
het verdrogingsprobleem slechts lokaal of
regionaal is. Het verdrogingsprobleem is
zeker ook landelijk, omdat het zich in
grote delen van ons land manifesteert,
door gelijksoortige ingrepen in de
(grond) waterhuishouding.
De studie op landelijk niveau is met
hetzelfde DEMNAT uitgevoerd en het
rekent daarin de effecten in principe ook
op lokale schaal (op standaardniveau) uit.
Bij die studie is gebruikgemaakt van
landsdekkende geografische en ecologische informatie en veralgemeniseerde
dosis-effect-relaties (dezelfde als voor
deze studie). Eandsdekkende informatie is
in principe minder nauwkeurig dan soms
de informatie van een specifiek gebied. In
de landelijke studie kunnen de uitkomsten
voor zo'n specifiek gebied nogal afwijken
van uitkomsten met hetzelfde model maar
met geografisch meer verfijnde informatie.
In het algemeen geldt dat hoe meer gelijksoortige standplaatstypen en ecotooptypen
(vegetaties) binnen een modelgebied van
DEMNAT gelegen zijn, hoe groter de
betrouwbaarheid van de totale uitkomsten
wordt. Alet andere woorden, uitspraken
met DEMNAT-2 over de verdroging van

heel Nederland hebben dus wel degelijk
'gevoel voor lokale nuances', vooral als ze
de gesommeerde resultaten presenteren
voor grotere gebieden. Lokale uitspraken
zijn echter minder betrouwbaar.
Wat hier betoogd is voor de landelijke
analyses is ook geldig voor studies en
uitspraken op provinciaal niveau.
Maar voor de finale oordeelsvorming over
te treffen maatregelen is altijd ook een
gebiedsgerichte, regionale studie nodig.
Op die manier kan een evenwichtige
integrale samenhangende afweging op de
diverse schaalniveaus worden gegarandeerd en wordt er niet 'klakkeloos ergens
miljoenen guldens gepompt in verkeerde
oplossingen'.
Frans Claessen
RIZA

Naschrift van de auteur
De reactie van Frans Claessen op mijn
beschouwing over verdroging in H 2 0 nr.
10 verheugt me, vooral omdat we het
goeddeels met elkaar eens zijn.
Wanneer ik bij Claessen de indruk heb
gewekt dat mijn kanttekeningen bij de rol
van grondwateronttrekking op de ver-
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droging en hetverdrogingsbeleid in het
algemeen volledig stoelen ophet rapport
van VanEeen Fakes, dankanik hem
geruststellen. Mijn visie daarop heeft een
wat bredere basis;hetrapport bood
slechts eenbevestiging ervan.
Ik hebookgeen hekel aanmodellen, op
welke schaal danook. Ikmerk alleenop,
dat modellen nogal eens opeen verkeerde
manier worden gehanteerd.
De kritiek, vervat in mijn artikeltje, gold
niet de bouwers vande modellen ende
wetenschappers diedaar adequaat mee
omgaan. Mijn kritiek richtte zich vooral op

de beleidsmakers op nationaal en provinciaal niveau dienooit een voet buitenhun
werkvertrek zetten en menen dat die
modellen dewerkelijkheid zijn.
Hen model isniets anders dan een
schematisatie vandewerkelijkheid. De
schaal vanhet model bepaalt tevens de
bruikbaarheid ervan.
Dat betekent, dateenlandelijk model niet
gebruikt mag worden omop lokale schaal
maatregelen te formuleren. Claessen
bevestigt datookin zijn commentaar.
Ik wilzeker niet beweren datde resultaten
van VanEeen Pakes nu maar moeten
worden opgeschaald naar een landelijk

ECOLOGISCHEHOOFDSTRUCTUURVANNEDERLAND
Hel samenhangend netwerk vanm(internationaal opzicht belangrijke,
duurzaam te behouden ecosystemen
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In eenenkel opzicht benikhetnietmet
Claessen eens. Hijschrijft: 'Hetverdrogingsprobleem is zeker ook landelijk,
omdat hetzich in grote delen vanonsland
manifesteert (...).' Zeker, verdroging
speelt verspreid over onsland een belangrijke rol, maar juist niet in 'grote delen',
zoals Claessen stelt. Ikverwijs naar de
kaart vande Ecologische Hoofdstructuur:
het gaat omallemaal 'kleine deeltjes', de
natuurgebieden, potentiële natuurgebieden endeverbindingszones. De
detaillering vande kaart vande
Ecologische Hoofdstructuur geeft naar
mijn idee de grofste schaal aanwaarop we
de verdroging moeten benaderen. Voor de
keuze vanwerkelijke maatregelen moeten
we verfijnder instrumenten gebruiken.
Overigens kanerin gebieden buiten de
Ecologische Hoofdstructuur best sprake
zijn vanlagere grondwaterstanden en van
stijghoogtedaling, maar ikbeschouw dat
niet alsverdroging maar alsmeer of
minder ongelukkig peilbeheer.
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niveau. Watikwelgraag zouzien is, dat
ook elders inhetland goede detailstudies
worden verricht alvorens kostbare maatregelen in gang worden gezet.
Wanneer uitdergelijke detailstudies blijkt,
dat eenbepaald scenario tegen de laagste
maatschappelijke kosten de grootste winst
aan natuurwaarde oplevert, danmoet dat
scenario worden gekozen. Hetmaakt me
eerlijkgezegd weinig uitofde daarbij
behorende maatregelen nude landbouw
treffen ofde drinkwatervoorziening of een
andere sector.
Van Eeen Pakes laten zien dat detailstudies nodig zijn en Frans Claessen
bevestigt datookin zijn reactie. Ik wil
proberen datnogwathelderder te maken.
In nationale beschouwingen wordt nogal
eens uitgegaan vaneensimpele hydrologische schematisatie vanons land.
Daarin spelen diepe kwelstromen een
belangrijke rol.Enwanneer een natuurgebied gevoed wordt door diepe kwel,dan
ligt hetvoor de hand bijde verdrogingsbestrijding daar eerst eens naar te kijken.
Wordt diediepe kwel afgevangen door
een grondwaterwinning, danmoet die
winning verminderen of stoppen. Hetis
echter ookheel goed mogelijk dat niet
diepe maar juist ergondiepe kwelstromen
de natuurwaarden ineengebied bepalen.
Juist indiesituaties kunnen zeer kleinschalige maatregelen grote effecten
sorteren. Demaatregelen moeten dus
zorgvuldig afgestemd worden opde lokale
hydrologische situatie. Datlukt niet
wanneer uitsluitend wordt uitgegaanvan
modellen: daarvoor moet je gewoon het
veld in.
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