De watervoorziening van Friesland in de toekomst
Voordracht uit de 46e Vakantiecursus in Drinkwatervoorziening 'Een glasheldere toekomst?', gehouden op 7januari 1994 aan de TU Delft

1. Inleiding
W L F is in de afgelopen decennia gekenmerkt door een grote mate van stabiliteit.
Zo wordt van oudsher het drinkwater
bereid uit betrouwbaar grondwater dat in
de nog betrekkelijk schone provincie
Friesland redelijk goed kan worden
beschermd. Fr is de laatste decennia
genoeg grondwater beschikbaar geweest
om de groei in het watergebruik op te
vangen. Ook organisatorisch is het Friese
bedrijf in rustig vaarwater. Al bijna twee
decennia omvat het voorzieningsgebied de
gehele provincie, zodat er geen aanleiding
was tot provinciale reorganisatieplannen.
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Afb. I - Overzicht winningenzuiveringgrondwater.
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Waterleiding Friesland (WLF)

De laatste jaren is de discussie over de
toekomstige waterbronnen losgebrand. Op
termijn zou deze discussie van invloed
kunnen zijn op het voortbestaan van WFF
in haar huidige vorm en omvang. W F F
verwacht binnen circa 10 jaar voor nieuwe
winningen oppervlaktewater te moeten
gebruiken. Eén van de meest kansrijke
opties is oppervlaktewater te onttrekken
aan de Friese boezem en dit te infiltreren
in de bodem bij Hurgum, zodat aan de
verzilting van de huidige winning een halt
kan worden toegeroepen.
Andere opties zullen ook worden onderzocht, waarbij (niet-vrijblijvende) samenwerking met buurbedrijven in Drenthe en
Groningen door externe adviseurs wordt
aanbevolen. Dit zou op termijn tot integratie van de waterleidingbedrijven in
Noord-Nederland kunnen leiden.
2. De huidige situatie in Friesland
W F F gebruikt sedert de oprichting van
het intergemeentelijk bedrijfin 1922 diep
grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening. Op het vasteland van Friesland voorziet een viertal grote produkiieeenheden de gehele provincie van drinkwater.
Het schema van de waterzuivering is afgebeeld in afbeelding 1.
De produktiebedrijven in Noardburgum
en Spannenburg, die samen circa 70% van
de totale waterproduktie van 45 miljoen
m 3 voor hun rekening nemen, hebben de
beschikking over een onthardingsinstallatie. De bedrijven Oldeholtpade en Terwisscha hebben grondwater dat onvoldoende
hard is om een installatie te rechtvaardigen (respectievelijk 12°D en 7,0°D).

In Noardburgum wordt onthard met
behulp van gebluste kalk en in Spannenburg wordt natronloog gebruikt.
Veedrenkmg
Het drinkwatergebruik in Friesland groeit
nauwelijks. De gemiddelde groei in de
laatste 10 jaren was 0,4%. Deze lage groei
wordt mede veroorzaakt doordat circa
F400 Friese veehouders een eigen waterwinning hebben aangelegd voor de drinkwatervoorziening van hun vee. Meestal
gaat het om grondwaterwinningen, die
zonder vergunning mogelijk zijn, maar de
laatste jaren gaan boeren er meer en meer
toe over ook oppervlaktewater voor veedrenking in de stal te gebruiken. Als de
betrokken Friese boeren geen eigen winningen zouden hebben aangelegd, zou de
groei van de waterafzet circa 0,5% per jaar
hoger zijn geweest. Aangezien nog 70%
van de Friese veehouders geen eigen winning exploiteert, houdt W F F rekening met
verdere gebruiksreductie van drinkwater
in de toekomst. Dit is voor W F F geen
groot bezwaar, maar aangezien het bij de
eigen winningen in de toekomst vooral
om oppervlaktewater zal gaan, is er wel
reden tot zorg met betrekking tot de
kwaliteit van het veedrenkwater. Hoewel
Friese koeien beter bestand zijn tegen
onbetrouwbaar drinkwater dan Friese
mensen, hebben de eerste problemen met
ziekte van vee als gevolg van verontreinigd drinkwater zich al voorgedaan.
Verziltingwinning Noardburgum
Een bijzonder probleem bij de huidige
waterproduktie is de verzilting van het
Noardburgumse grondwater. Een deel van
de huidige winning is verzilt door ondergronds toestromend brak grondwater. Dat
heeft ertoe geleid dat de winning deels
verlaten is - er werd in 1993 slechts
15 miljoen m 3 van de maximaal toegelaten
25 miljoen m 3 onttrokken - en dat in de
komende jaren de winning verder teruggebracht zal moeten worden tot een (sta-

biele) capaciteit van 5 à 10 miljoen m per
jaar.
Om deze teruggang op te vangen wordt
het produktiebedrijf in Spannenburg uitgebreid en is in 1992 een nieuw wingebied in Oudega (langs de Fluessen) in
gebruik genomen. Helaas heeft dit water
net als het oorspronkelijke water in Spannenburg een tamelijk hoge kleurintensiteil
(circa 20 mg/l Pt/Co), zodat dit water
alleen met een ontheffing van Rijkswege
vanwege de hoge kleur mag worden gedistribueerd. Hoewel hier geen risico's
voor de volksgezondheid aan zijn verbonden en dit nauwelijks tot klachten van
watergebruikers aanleiding geeft, is te verwachten dat in de komende jaren ontkleuring van het drinkwater nodig zal zijn
in verband met strengere EU-normen.
De Waddeneilanden
Een bijzonder vraagstuk voor de WLF is
de watervoorziening van de vier Friese
waddeneilanden.
Pas in de jaren vijftig heeft de W F F de
drinkwatervoorziening van de Waddeneilanden ter hand genomen. Destijds
speelde het toerisme nog niet zo'n grote
rol en werd ook minder kritisch tegen
grondwaterwinning in de eilander duinen
aangekeken. Alle eilanden hebben dan
ook hun eigen kleine grondwaterwinning.
Inmiddels is het waterverbruik op de
eilanden sterk gestegen, vooral in de
vakantieweken en de weekenden. Er blijk'
bijvoorbeeld voor Vlieland een eenduidig!
relatie te bestaan tussen het aantal retourtickets op de veerboot en het (piek)watergebruik. Het watergebruik op de eilanden
stijgt nog steeds; in 1993 met 2,3%
ondanks de natte koude zomer. Dit wordt
veroorzaakt door de seizoenverbreding en
de grotere luxe in bestaande vakantieverblijven.
De kritiek op de grondwaterwinning in de
eilander duinen neemt toe vanwege de
belasting van het milieu. Weliswaar is de
aantoonbare schade zeer beperkt, maar dt
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winningen hebben wel gevolgen voor de
«aterbalans en dus voor het ecosysteem.
Terschelling en Ameland worden inmiddels voorzien van drinkwater vanaf de
/äste wal door een wadleiding. Voor
olieland en Schiermonnikoog moeten ook
Dplossingen worden gezocht, omdat de
luidige waterwinvergunningen deels
ijdelijk zijn verstrekt en deze bovendien
n de nabije toekomst niet toereikend Zilien zijn. Voor beide eilanden wordt daarbij
n eerste instantie aan integraal waterbeheer gedacht.
'n twee stuurgroepen worden de mogeijkheden van integraal waterbeheer voor
olieland en Schiermonnikoog onderzocht.
5. Projecten en plannen van WLF in de
aren tot de eeuwwisseling
We zullen ons hier beperken tot de proecten die betrekking hebben op de water3roduktie.
'.n afbeelding 2 is een overzicht gegeven
/an de technisch mogelijke drinkwaternroduktie in het jaar 2005 in de bestaande
:n thans in ontwikkeling zijnde produktiejedrijven.
Spannenburg enOudcga
n het nieuwe wingebied in Oudega mag
10miljoen m 3 grondwater per jaar worden
gewonnen. Hiervan is onttrekking van
5,5 miljoen m 3 per jaar tijdelijk toegestaan,
naar verwacht wordt dat in de toekomst
ie totale hoeveelheid permanent zal
Tiogen worden gewonnen.
riet ongezuiverde grondwater uit Oudega
vordt naar Spannenburg getransporteerd
:n daar gezuiverd. In verband hiermee
vordt het produktiebedrijf in Spannen)urg uitgebreid tot een totaalcapaciteit van
15miljoen m 3 per jaar. De zuiveringsechniek blijft daarbij onveranderd. Er
vordt rekening mee gehouden dat in de
oekomst drinkwater zal moeten worden
intkleurd vanwege de verwachte aan;cherping van de EU-norm voor kleur.
Iet geproduceerde spoelwater van de
/óór- en nafilters zal in de toekomst niet
neer worden geloosd, maar worden
gezuiverd tot drinkwater.
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Afb. 3 - Spoelwaterhergebruikinstallatie.

In afbeelding 3 is het zuiveringsschema
van de installatie voor spoelwaterhergebruik weergegeven. Het is de bedoeling
ook bij de andere drie produktiebedrijven
op de vaste wal spoelwaterhergebruikinstallaties te bouwen.
Verder zal het geproduceerde ijzerslib
worden opgevangen en afgevoerd. Waterschap Eriesland zal het slib van WLF afnemen en in een nieuwe installatie met
zoutzuur (HCl) bewerken tot ferrichloride. Dit ferrichloride wordt door het
Waterschap benut voor de bewerking van
het slib uit rioolwaterzuiveringsinstallaties.
Waterschap Friesland en WLF zijn
contractueel overeengekomen dat het
Waterschap al het geproduceerde ijzerslib
van WLF zal afnemen. Hiermee wordt de
ferrichloridebehoefte van het Waterschap
vrijwel geheel gedekt.
De totale kosten van de uitbreiding en
nieuwbouw in Spannenburg bedragen
circa f 60 miljoen voor de waterwinning
en zuivering en f40 miljoen voor
transportleidingen. De produktieverhoging van het bedrijfis circa 12 miljoen
m per jaar.
Oldeholtpa.de enTerwisscha
De waterwinningen van Oldeholtpade en
Terwisscha voldoen in technisch opzicht
uitstekend, hoewel in het wingebied van
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AJb. 2 -Drinkwaterproduktie Friesland in
2005.

Terwisscha het binnendringen van zure
regen in de bodem een probleem kan
worden. Heide waterwinningen zijn kwetsbaar in die zin dat in de betrekkelijk zandige omgeving schade door verdroging
ontstaat. Bij beide winningen worden in
verband hiermee schadevergoedingen
betaald. WLF is met de provincie Friesland overeengekomen in de komende
jaren de mogelijkheden van integraal
waterbeheer te onderzoeken om droogteschade zoveel mogelijk te voorkomen. Dit
onderzoek is nog niet begonnen.
Noardburgum, Nijbeetsen Sumar
De grondwaterwinning van Noardburgum
verzilt langzaam maar zeker. Deze potentieel grote winning (25 m 3 per jaar) wordt
thans slechts gedeeltelijk benut (15 miljoen m 3 per jaar). Verwacht wordt dat de
capaciteit zal moeten dalen tot 5 à 10 miljoen m per jaar. Deze sterke teruggang in
capaciteit heeft de ontwikkeling van het
wingebied in Oudega nodig gemaakt.
Verder zal in Nijbeets een nieuwe winning
van 3,5 miljoen m 3 per jaar worden gebouwd. Vooralsnog wordt daarbij aan een
voor Friesland klassieke waterzuivering
gedacht met daaraan toegevoegd een ontkleuringsinstallatie.
Ook is een nieuwe waterwinning in Sumar
(Suameer) voorzien, waarvoor een MER
zal worden uitgebracht. Als deze winning
kan worden gerealiseerd zal het gewonnen
water naar het produktiebedrijf in Noardburgum worden getransporteerd om daar
met behulp van de bestaande installatie te
worden gezuiverd.
Vlielanden Schiermonnikoog
Voor de Waddeneilanden Vlieland en
Schiermonnikoog is een systeem van integraal waterbeheer in ontwikkeling.
Als onderdeel van de te nemen maat
regelen zal op beide eilanden de water-
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winning gedeeltelijk worden verplaatst.
Op Schiermonnikoog zal een nieuwe
puttenserie langs de Westerpias worden
gemaakt. Dit meertje zal kunstmatig op
peil worden gehouden met afstromend
duinwater dat in poldersloten wordt opgevangen.
Op Vlieland is een puttenserie langs de
duinvoet aan de zuidkant langs de kustlijn
van de Waddenzee geprojecteerd. Daarnaast zal afstromend freatisch grondwater
worden tegengehouden door een lang
plastic folie, dat vier meter diep in de
bodem wordt ingegraven. Water van de
beide winlokaties zal door één ruwwaterleiding naar het bestaande produktiebedrijf worden gepompt.
Op beide eilanden wordt verder de waterhuishouding in de duinen hersteld, wordt
aan natuurherstel en natuurontwikkeling
gedaan, wordt naaldbos vervangen door
loofbos om zo de verdamping te verminderen en wordt een intensieve waterbesparingscampagne gevoerd.
Het is de bedoeling de drinkwatervoorziening op Schiermonnikoog en Vlieland
in de toekomst zonder aanleg van wadleidingen te laten verlopen.
4. Watervoorziening in 2015
De verwachte waterbehoefte in 2015 is
61 miljoen m 3 per jaar als van 0,75% groei
per jaar wordt uitgegaan en 71 miljoen m
per jaar als met 1,50% per jaar rekening
wordt gehouden.
Een pessimistische raming van de capaciteit van de bestaande produktiebedrijven
na het jaar 2000 komt uit op circa 45 miljoen m 3 per jaar. Daarbij is rekening
gehouden met reductie van het Noardburgumse bedrijf tot 7,5 miljoen nr per jaar
en met een reductie als gevolg van maatregelen van integraal waterbeheer programma's van 5 miljoen m 3 per jaar. Er
moet dus minimaal 16 miljoen en maximaal 26 miljoen m per jaar aan nieuwe
waterbronnen worden gevonden (zie
afb.4).
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Afb. 4 -Dekkmgwaterbehoefte in2015.

Gelet op het huidige rijks- en provinciaal
beleid met betrekking tot grondwaterwinning is niet te verwachten dat grote
nieuwe grondwaterwinningen kunnen
worden gevonden. Daarom is de blik gericht op het gebruik van oppervlaktewater.
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Afb. 5-Potentiële lokaties voor oppervlaktewaterwinning.

In een studie van het adviesbureau Iwaco
die in 1992 gereed kwam, is een vijftal
potentiële waterwinlokaties in Drenthe,
Groningen en Friesland aangegeven (zie
afb. 5). Deze potentiële bronnen hebben
elk een capaciteit die groter is dan 5 miljoen m 3 per jaar. Verder is per lokatie
gedacht aan een combinatie van het gebruik van grond-, oevergrond- en oppervlaktewater. Twee van deze lokaties liggen
in Friesland. De eerste in het centrale
Friese merengebied, waar vrijwel onbeperkt water aan de Friese boezem kan
worden onttrokken. De tweede ligt in het
gebied van de Friese Wouden. Deze laatste lokatie biedt interessante perspectieven voor de winning in Noardburgum die
langzaam verzilt. Het oppervlaktewater uit
bijvoorbeeld het Burgumermeer kan worden gezuiverd en geïnfiltreerd in het
pleistocene zandpakket om de verzilting
terug te dringen. De oorspronkelijke
waterwinning zou kunnen worden hersteld, zonder opnieuw de zoetwaterbalans
te verstoren. Voorlopig wordt gedacht aan
maximaal 17,5 miljoen nr per jaar infiltratie van oppervlaktewater bij een jaaronttrekking van 25 miljoen m 3 . Herstel van
de winning in Noardburgum is voor WLF
extra interessant, omdat de infrastructuur
van het distributienet van drinkwater is afgestemd op een waterproduktie van
25 miljoen m 3 per jaar in Noardburgum.
Deze infrastructuur (transportleidingen,
reservoirs, pompstations) kan daardoor
weer ten volle worden benut.
Intussen is er na de waterbronnenstudie
van Iwaco een nieuwe studie uitgevoerd
ten behoeve van de gezamenlijke waterleidingbedrijven in Noord-Nederland. Dit
keer bestudeerde het adviesbureau Leyer
& Weerstra, onderdeel van Deloitte &
Touche, de mogelijkheden en wenselijkheden van samenwerking tussen de
waterleidingbedrijven in Drenthe, Groningen, Friesland en Overijssel. Eén van de

belangrijkste conclusies van het bureau
was dat het wenselijk is de verdere ontwikkeling van oppervlaktewaterbronnen
in Friesland, Groningen en Drenthe
- Drenthe en Groningen hebben met
Friesland vergelijkbare problemen - gezamenlijk ter hand te nemen. Zo'n nietvrijblijvende gezamenlijke aanpak van de
oppervlaktewaterproblematiek zou ertoe
kunnen leiden dat een andere benadering
wordt gekozen dan wanneer WLF een
bronnenkeuze zou maken voor het eigen
voorzieningsgebied.
Of de niet-vrijblijvende gezamenlijke aanpak er zal komen is thans onderwerp van
bestuurlijk overleg tussen de betrokken
waterleidingbedrijven. Verwacht wordt da
hierover in de loop van 1994 besluiten
zullen worden genomen.
5. De toekomstige Friese
watervoorziening, geplaatst in breder
perspectief
Tot hier toe is de lijn naar de toekomst
van WLF uitsluitend getrokken via het
vraagstuk van de toekomstige waterbronnen. Uiteraard zijn er ook andere aspecten, meer van beleidsmatige aard, die de
toekomst van WLF kunnen bepalen. Die
aspecten lijken in januari 1994 minder
doorslaggevend te zijn voor de toekomst
van het bedrijf, maar dat zou best nog
eens kunnen veranderen. Zo heeft WLF
nu de gehele provincie Friesland als voorzieningsgebied en heeft het bedrijf een
bestuurlijk logische en duidelijke grens:
de provinciegrens. Als WLF met de
Drentse en Groningse bedrijven gezamenlijk een oppervlaktewaterbedrijf zou ontwikkelen - verder onderzoek moet de
wenselijkheid hiervan aangeven -, adviseert Leyer &Weerstra verdere integratie
van de bedrijven, op den duur leidend tot
één, de provinciegrenzen overschrijdend
bedrijf.
Vanuit het oogpunt van openbaar bestuur
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igt dit wat minder voor de hand, maar de
;nergiedistributiebedrijven zijn ons wat
dat betreft voorgegaan, dus uitgesloten is
iet zeker niet.
intussen circuleren er in bestuurlijk
Mederland tal van ideeën over de ontwikkeling en samengaan van gemeentes,
regio's, provincies en landsdelen. Het ligt
/oor de hand, dat als de provinciegrenzen
souden veranderen, ook de grenzen van
ie verzorgingsgebieden van de watereidingbedrijven ter discussie komen. Als
daarbij sprake is van schaalvergroting acht
k een dergelijke ontwikkeling zeker
wenselijk.
3e schaal van een waterleidingbedrijf,
Tieestal uitgedrukt in aantallen aansluitingen, hangt nauw samen met de maximaal
e bereiken efficiency van het bedrijf. Het
s interessant te constateren dat bij de dis:ussie over de organisatie van de bedrijfsak in de verschillende provincies in
Nederland, de minimumomvang van een
waterleidingbedrijf steeds een rol speelde
:n niet de optimale omvang. De minimale
jmvang is gerelateerd aan een aantal
ninimaal door een waterleidingbedrijf te
/errichten functies, bijvoorbeeld het zelf;tandig beheren van een laboratorium.
Studies en gedachtenvorming over een
jptimale schaal van de bedrijven zijn er
achter nauwelijks geweest,
riet lijkt mij toe dat de optimale schaal van
;en waterleidingbedrijf, gezien vanuit de
waterdistributiesector, vrij klein is; ook het
WLF verzorgingsgebied is bijvoorbeeld
/erdeeld in vijf distributiedistricten. OptiTiale waterproduktie vergt een veel
grotere schaal dan voor de waterdistributie
"ïodig is, gelet op de steeds ingewikkelder
cwaliteitsproblemen met oppervlaktewater, winning en produktie.
'n dat verband is de ontwikkeling tot veel
grootschaliger bedrijven - in Nederland
ijkt de volgende fusiegolf binnen de
comende 10 jaar te leiden tot bedrijven
/an 500.000 à 1.000.000 aansluitingen /oor de hand liggend. Daarmee zijn we
log lang niet bij de Engelse situatie beand, waar waterbedrijven miljoenen huislansluitingen verzorgen. Het zal duidelijk
:ijn dat daarmee voor WLF met een kwart
niljoen aansluitingen het einde van de
ïuidige organisatorisch stabiele provin:iale situatie in zicht komt.
WLF heeft er in de laatste jaren geen
geheim van gemaakt dat het een ontwikkeling van geïntegreerde waterbedrijven
/oorstaat. In tal van landen om ons heen
rmtstaan dergelijke bedrijven, waarin
iowel de drinkwatervoorziening, de rioering als de afvalwaterverwerking zijn
)pgenomen. Het is spijtig, maar overigens
rok weer geen ramp dat deze integrale
waterbedrijven in Nederland thans om
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bestuurlijk politieke redenen (nog?) niet
mogelijk blijken te zijn. Wellicht dat over
een periode van bijvoorbeeld 10 jaar een
dergelijke integratie mede door de ontwikkeling binnen de Europese Unie meer
politieke ondersteuning zal ondervinden.
Tenslotte wil ik hier de internationalisering en privatisering noemen. In onze
semi-overheidsbedrijfstak en ook bij de
overheid wordt hier (nog) vreemd tegenaan gekeken. Het BDIV wijst weliswaar
privatisering van de watersector af, maar
zowel Engelse als Franse particuliere
waterbedrijven hebben hun belangstelling
voor Nederlandse waterbedrijven al kenbaar gemaakt. In Engeland is de watersector volledig geprivatiseerd, waarbij de
overheid een aantal regels stelt voor particuliere waterbedrijven, bijvoorbeeld voor
de vaststelling van watertarieven. De
Engelse particuliere waterbedrijven
omvatten zowel drinkwatervoorziening,
riolering als afvalwaterzuivering. In
Frankrijk wordt met een concessiesysteem
gewerkt. De Franse gemeenten besteden
grotendeels de drinkwateractiviteiten uit
aan particuliere bedrijven, maar houden
de vaste activa in eigen bezit. In de concessievoorwaarden worden nadere regels
voor onder andere de drinkwatertarieven
vastgelegd.
Het ligt voor de hand te verwachten dat
als gevolg van voortgaande integratie van
Nederland in de Europese Unie privatisering volgens het Franse of Engelse
systeem steeds nadrukkelijker in Nederland in beeld zal komen. Een soortgelijke
ontwikkeling tekent zich elders in Europa
(Spanje, Italië, Oost-Europa) reeds af.
6. Conclusie
Hoewel er allerlei andere scenario's denkbaar zijn, ligt het meest voor de hand te
verwachten dat de ontwikkeling van WLF
voorlopig vooral bepaald zal worden door
de problematiek van de toekomstige
waterbronnen.
Verwacht mag worden dat tussen 2000 en
2010 gezuiverd oppervlaktewater nodig
zal zijn om in de vraag naar drinkwater in
Friesland te voorzien.
Een goede oplossing voor Friesland zou
zijn oppervlaktewater aan het Burgumermeer te onttrekken en bij de bestaande
grondwaterwinning in Noardburgum te
infiltreren. De waterbalans kan daardoor
worden hersteld en opdringend brak
water dat de huidige winning verzilt kan
worden teruggedrongen. Een recent uitgebracht rapport van het onderzoeksbureau
Leyer &Weerstra adviseert nauwe
samenwerking met de Groningse en
Drentse waterleidingbedrijven met betrekking tot de ontwikkeling van de toekomstige waterbronnen.

Deze samenwerking zou op den duur
volgens het bureau tot integratie kunnen
leiden. In 1994 kunnen besluiten over de
adviezen van Leyer &Weerstra worden
verwacht.

• •

•

Plan waterleidingmaatschappij
valt verkeerd bij boseigenaren
Een plan van energie- en waterleidingbedrijf NUON om op de Veluwe naaldhout te vervangen door loofhout om zo
verdroging van de bodem tegen te gaan, is
geen oplossing voor het drinkwaterprobleem. De boseigenaren, verenigd in
de Koninklijke Nederlandse Bosbouw
Vereniging (KNBV), zijn tegen het plan
omdat daarmee de oorzaak van het
probleem, waterverspilling, niet wordt
opgelost. Terugdringing van het overmatig
gebruik van goed grondwater voor
doeleinden in industrie, landbouw en
huishoudens zou een beter alternatief zijn,
aldus de KNBV.
NUON wil de komende vijftig jaar 10%
van de bossen op de Veluwe kappen en
vervangen door loofhout. Het gaat om
donker naaldbos, zoals bijvoorbeeld de
Douglas Spar. Volgens ir. H. Rotermundt
van de NUON verdampt een donkere
spar te veel water, door de dichte kruin.
Licht loofbos, zoals bijvoorbeeld de beuk,
verdampt bijna de helft minder water. Dat
is een aanzienlijke besparing, die volgens
Rotermundt hard nodig is. 'Verdroging
van de bodem vormt een steeds groter
milieuprobleem. Wij moeten zo efficiënt
mogelijk met water omgaan.'
Volgens de KNBV betekent het versneld
omvormen van bossen dat het drinkwaterprobleem wordt afgewenteld op
boseigenaren in plaats van dat het bij de
bron wordt aangepakt. De vereniging is
tegen de actie van 'verloofing' van waterleidingmaatschappijen. Het plan doet
volgens de KNBV afbreuk aan het huidige
bosbeleid dat streeft naar een zodanige
samenstelling dat natuur, recreatie en
bosbedrijf optimaal profijt van het bos
hebben.
Het plan van NUON is gebaseerd op een
onderzoek door de Landbouw Universiteit
Wageningen. Een woordvoerder van de
Vereniging van Waterleidingmaatschappijen ((VEWIN) noemt het een 'goed plan
in de strijd tegen de verdroging'. NUON
heeft boseigenaren een financiële vergoeding in het vooruitzicht gesteld wegens
verlies van produktiehout. (ANP)

