CHO-TNO-symposium 'Verdroging, erfenis van een nat verleden'

De moeite die de Nederlanders zich de
afgelopen eeuwen hebben getroost om de
wateroverlast zoveel mogelijk te beperken,
heeft hen veel voordeel gebracht. Maar al
die inspanningen hebben ook een
schaduwzijde: de ontwatering, afwatering
en waterwinning hebben de waterhuishouding danig beïnvloed en leidden tot
verdroging van natuur en landschap.
Hoe ernstig die 'erfenis van een nat
verleden' nu eigenlijk is en welke
mogelijkheden er zijn voor herstel
vormden het thema van het gelijknamige
symposium, dat de Commissie voor
Hydrologisch Onderzoek CHO-TNO
organiseerde in samenwerking met de
Afdeling Waterbeheer van het KIvI, de
Studiekring voor Cultuurtechniek van het
Koninklijk Genootschap voor Landbouwwetenschap en SAMWAT. Het symposium werd gehouden op 5 november in
de Utrechtse Jaarbeurs en trok zo'n 450
deelnemers. Dagvoorzitter was prof. dr.
J. B. Opschoor, voorzitter van de RMNO,
die vaststelde dat
éénderde van de deelnemers onderzoek-
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\ instituten en advies» H H f l l bureaus vertegenwoordigden; eenzelfde groep was
afkomstig van natuur- en milieuorganisaties en waterbeheerders (20% van
alle deelnemers vertegenwoordigde de
schappen). De waterleidingbedrijven en
de landinrichters vormden elk 10% van de
deelnemers.
Ook rijk en provincies waren ruim
vertegenwoordigd.
Van 'welles-nietes' naar constructief
overleg
De veranderde sfeer van het symposium
in vergelijking met eerdere bijeenkomsten
over hetzelfde onderwerp lijkt de visie van
oud-minister Winsemius op de ontwikkeling van het milieubeleid te bevestigen.
Het heeft enige tijd geduurd voordat de
verdroging als probleem erkend werd.
Vervolgens beperkten de discussies zich
voornamelijk tot twee elementen: op
welke schaal doet verdroging zich als
probleem voor, en wie of wat is de
oorzaak. In die fase was er nog weinig
aandacht voor de aanpak van het
probleem, maar des te meer voor de
schuldvraag. Het CHO-TNO-symposium
liet zien, dat we die fase inmiddels goeddeels achter ons hebben gelaten.
Er is de afgelopen jaren veel onderzoek
gedaan naar aard en omvang van de
verdroging. Duidelijk is, dat het probleem
is ontstaan door een veelheid van
oorzaken, en daarmee ook dat oplossingen

vooral in constructief overleg met en
samenwerking van alle betrokkenen
gevonden moeten worden.
Klok kan niet terug
De verdroging is ontstaan door vooral
activiteiten in het verleden. Maar die
activiteiten kunnen we niet zonder meer
ongedaan maken: de klok kan niet terug.
Dat zei ir. F. Rutgers
(ministerie van V&W)
in de eerste inleiding.
Hij belichtte in grote
trekken het rijksbeleid,
zoals dat in diverse
nota's is neergelegd.
Voor de middellange
termijn is in het NMP
vastgelegd dat de verdroging in het jaar
2000 moet zijn teruggebracht naar het
niveau van 1985. Die doelstelling is
aangescherpt nu in de Tweede Kamer de
motie Lansink/Van Rijn-Vellekoop is
aangenomen. Deze motie vraagt namelijk
om een vermindering van het areaal
verdroogde bodem in 2000 met tenminste
25% ten opzichte van 1985.
Om de toeneming van de verdroging te
stoppen moet worden ingegrepen in al
lopende ontwikkelingen. Rutgers noemde
daarbij landinrichtingsprojecten, grondwateronttrekking voor de drinkwatervoorziening, grondwater voor industriële
toepassingen en de beregening uit
grondwater.
'De aanpak van de verdroging zal alleen
slagen als we met ons allen bereid zijn om
prioriteit te geven aan het herstel van de
natuur. Dat zal in verschillende gevallen
betekenen dat een deel van de huidige
economische verworvenheden weer zal
moeten worden ingeleverd, ten gunste van
ons nageslacht,' aldus Rutgers.
Omvang en effecten
Hen idee van de omvang van de

ecologische verdroging (de biotische
veranderingen) gaf
drs. h'.A. M. Claessen
(RIZA) aan de hand
van onder meer het
model DEMNAT
(Dosis-Effect-Model
NAtuur Terrestrisch).
Het model kan ook
mËÊ I worden gebruikt om
de ecologische gevolgen van maatregelen
in te schatten.
Daarbij is het nuttig om referentie- en
streefbeelden voor de verdrogingsgevoelige natuur te ontwikkelen, bijvoorbeeld uitgedrukt in ecotoopgroepen.
Voor 12 ecotoopgroepen wordt dat nu
uitgewerkt. De uitwerking van de verdrogingsbestrijding moet volgens Claessen
regionaal gebeuren. Er moet bij alle
regionale uitwerkingen een goed
monitoringprogramma worden opgezet
om de effecten van maatregelen te meten
en te kunnen evalueren.
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Landinrichting
De landinrichting diende in het verleden
primair de landbouw, maar tegenwoordig
heeft de Landinrichtingsdienst ook oog
voor andere belangen. In nieuwe landinrichtingsprojecten worden ook de
effecten van de ingrepen op natuur en
landschap zorgvuldig afgewogen. Landinrichting zou zelfs goed als instrument
kunnen worden ingezet voor
bestrijding van
verdroging, aldus
ir. P.J. Kusse (Landinrichtingsdienst). Ook
is het denkbaar dat in
al lopende projecten
aanpassingen in het
belang van natuur en
B>.
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landschap worden
doorgevoerd. Dat kan echter alleen maar
als daarmee door alle belanghebbenden
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wordt ingestemd, endat kan nog wel eens
problemen geven. DeLandinrichtingsdienst inventariseerde het afgelopen jaar
de mogelijkheden om in lopende
projecten ingebieden met actueleen
potentiële natuurwaarden verdrogingte
voorkomen ofop te heffen.
Kusse gaf een praktijkvoorbeeld vanhet
gebied Achthoven, een reservaat in het
landinrichtingsproject Vijfheerenlanden.
Er zijn daar mogelijkheden om met een
aantal ingrepen (omleggen van een sloot,
aankoop van een boomgaard, achterwege
laten van voorgenomen peilverlagingin
landbouwgebied) deverdroging aanzienlijk telaten afnemen.
'De technische haalbaarheid van de maatregelen wordt als redelijk ingeschat,het
ecologisch perspectief is groot.De
bestuurlijke enfinanciële haalbaarheidis,
met name gelet ophet ver gevorderde
stadium van uitvoering waarin het project
verkeert (alle peilbesluiten zijn recent
door het provinciaal bestuur vastgesteld),
niet groot,' aldus Kusse. Niettemin heeft
de Centrale Landinrichtingscommissie
(CLC) besloten bijzondere aandacht te
geven aan dehoopgevende projectenuit
de inventarisatie eneen aantal andere
projecten. Volgend jaar wordt gekeken
welke mogelijkheden en belemmeringen
er zijn.
Hans Blinkers
Onder deveelzeggende titel 'Hans
Brinkers enhet lekkende leertje' gaf
ir. W. Cramer
(ministerie van
VROM) inzicht in de
ontwikkelingen in de
drink- en industriewatersector. In het
kader van deverdrogingsbestrijding
^ÊÊÊk I denkt het ministerie
aan twee sporen: dewaterbesparing en de
verschuiving van grondwater naar
oppervlaktewater als grondstof. Volgend
jaar komt als opvolger van het Tweede
Structuurschema Drink- enIndustriewatervoorziening het Beleidsplan
Drink-en Industriewatervoorziening uit,
waarin demogelijkheden nader worden
uitgewerkt.
Het actieve grondwaterbeheer zal zich
moeten richten op:
- terugdringen van het laagwaardig
gebruik van grondwater door deindustrie;
- beperking van deberegeninguit
grondwater;
- optimalisering van dewaterhuishouding, waarbij meer gewicht wordt
gegeven aan denatuur- endrinkwaterfunctie enminder aan de landbouwproduktie;
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- optimalisering van drinkwateronttrekkingen opbasis van een effectgerichte toets.
Verder denkt het ministerie aan:
- deinzet van oppervlaktewater na2000
in bijvoorbeeld Limburg en Oostelijk
Noord-Brabant;
- derealisatie van een vierde spaarbekken inde Biesbosch;
- decontinuering van dedrinkwaterfunctie van deduinen, gepaard gaande
met een minimalisering van deschade aan
natuur enlandschap;
- deintroductie van kunstmatige
infiltratie van oppervlaktewater in
combinatie met grondwaterwinning buiten
het duingebied.
Regionale schaal
Verdroging iseen regionaal probleemen
dat vraagt om een regionale aanpak, aldus
ir.J. Kreling (provincie
Drenthe). Naar zijn
oordeel werkthet
verstarrend om het
regionale beleid droog
dogmatisch te toetsen
aan het rijksbeleid.In
de provinciale waterhuishoudingsplannen
staat het terugdringen van het gebruik van
grondwater hoog genoteerd. Omdatde
bijdrage van degrondwaterwinning aan
de omvang van deverdroging beperkt is,
zal indeoperationele sfeer de bestrijding
van deverdroging vooral door dewaterbeheerders moeten gebeuren. Dit vraagt
van debesturen denodige gedachtenvorming enverandering, aldus Kreling,
die zich devraag stelde ofer niet een
spanning zittussen verdrogingsbestrijding
en debestuurlijke organisatie vande
waterschappen. Het heeft niet zoveel zin

om terug tekijken naar het verleden.
Belangrijker isvolgens Kreling devraag
hoe degewenste grondwatersituatie kan
worden gerealiseerd. Daarbij is behoefte
aan kennis opdevolgende gebieden:
- hoe kan een gebied met aanzienlijke
oppervlakten natte natuur bestuurlijk en
financieel worden beheerd?
- hoe kan gebruik worden gemaakt van
kleinschalige vormen van oppervlaktewaterwinning;
- vuistregels voor eenvoudige maatregelen met een duidelijk positief effect
voor de verdrogingsbestrijding.
Waterschappen
Hoewel waterschappen formeel geen
grondwaterbeheerders zijn, hebben zewel
het technisch instrumentarium in handen,
waarmee deverdroging deels kan worden
teruggedrongen.
Ir.J. M. J. Leenen
(Unie van Waterschappen) liet zienop
welke wijze dewaterschappen eenrol
kunnen spelen bij het
tegengaan vande
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,*.WÊÉËÊSËËÈ verdroging. Wanneer

de functie natuur istoegekend enin de
daarvoor relevante plannen is vastgelegd,
moeten dewaterschappen optimale
condities scheppen om die functie ook
daadwerkelijk teverwezenlijken. Dat kan
betekenen hettegengaan van verdroging
of werken aan herstel. De daarmee
gepaard gaande kosten zullen in principe
door het hele gebied moeten worden
gedragen, aldus Leenen, die als reactieop
de voordracht van Kreling nog vroeg wat
er eigenlijk optegen isdat debestuurssamenstelling van deschappen een
afspiegeling isvan de gebruiksfuncties.
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Naast het inzetten van het technisch
instrumentarium acht Leenen het doelmatig als waterschappen ook op het
gebied van het wettelijk instrumentarium
mee een rol spelen, waarbij te denken valt
aan de regulering van kleine grondwateronttrekkingen en drainage.
Subsidies voor proefprojecten
In de Derde Nota Waterhuishouding is
een subsidieregeling aangekondigd voor
proefprojecten verdroging. Het gaat om
door provincies, waterschappen en
natuurterreinbeheerders te entameren
projecten die een daadwerkelijk herstel
van aangetaste natuur beogen via waterhuishoudkundige maatregelen. Hierbij is
een rijkssubsidie van maximaal 50%
mogelijk. De beschikbare subsidiebedragen zijn in 1991:2 miljoen, in 1992:
4 miljoen, in 1993: 8 miljoen en tenslotte
in 1994: 10 miljoen gulden.
Voor 1991 zijn 19 proefprojecten verdroging gesubsidieerd, veelal gaat het om
onderzoek naar de haalbaarheid van
uitvoeringsmaatregelen. Daarover
sprak ir. N. P. Pellenbarg (RIZA).
Voor de komende
I jaren wordt verwacht
k W
dat de nadruk bij de
I k WÊ
proefprojecten meer
JrW
I op de uitvoering van
de maatregelen zal komen te liggen. De
subsidie-aanvragen voor 1992 wijzen daar
ook op.
Pellenbarg benadrukte, dat het entameren
van meer proefprojecten verdroging in de
komende jaren van essentieel belang is in
de strijd tegen de verdroging van natuur
en landschap en dat deze projecten daadwerkelijk kunnen bijdragen tot het halen
van de beleidsdoelstelling voor verdroging
van de rijksnota's en de nu gereedkomende provinciale waterhuishoudingsplannen.
Hij wees er verder op, dat de voor 1992
beschikbare 4 miljoen nog niet op is; er is
nog enige ruimte.
Onderzoek
Er is al heel wat onderzoek gedaan naar
verdroging, maar er is nog meer nodig,

vooral voor de regionale invulling van het
beleid. Dr. ir.J. Hoeks
(Staring Centrum)
besprak de stand van
zaken en een groot
aantal onderzoekvoorstellen, die genoemd
worden in de verkennende studie
'Verdrogingsonderzoek' van zijn instituut. De voorstellen richten zich vooral op de wat
kleinere schaal. Op landelijke schaal is vrij
goed bekend wat de belangrijkste
oorzaken zijn van de verdroging. Alleen
de zogenaamde 'achtergrondsverdroging'
is nog onvoldoende verklaard. Maar ook
het effect van de toegenomen landbouwproduktie en de aanplant van bossen op
de totale gebiedsverdamping is onvoldoende gekwantificeerd, aldus Hoeks.
In een aantal regionale studies zijn de
oorzaken van verdroging vastgesteld met
hydrologische modellen. Probleem daarbij
is het achterhalen van de particulier uitgevoerde waterhuishoudkundige maatregelen in landbouwgebieden. Voor het
regionale en lokale waterbeheer bestaat
grote behoefte aan eenvoudige modellen
en vuistregels om effecten van maatregelen te kunnen vaststellen. Daarnaast is
er behoefte aan goed gedefinieerde
ecologische indicatoren. De opzet van een
landelijk meetnet wordt als noodzakelijk
gezien voor het vastleggen van referentiesituaties en het evalueren van beleidsmaatregelen.
Hoeks pleitte verder voor een centraal
beheerd en goed toegankelijk databestand.
Er moet een samenhangend onderzoekprogramma komen, waarin wordt aangegeven wat de capaciteit moet zijn, welke
prioriteiten gesteld moeten worden, en
welke middelen er nodig zijn.
Toekomstig onderzoek zou moeten
worden gekoppeld aan verdrogingsprojecten in representatieve gebieden,
aldus Hoeks.
Veenweidegebied
In de discussie onder leiding van
Opschoor werden nog wat zaken nader
uitgewerkt en verduidelijkt.
Hoe zit het bijvoorbeeld met de veenweidegebieden. Een oplossing voor de
verdrogingsproblemen daar is alleen
mogelijk als de functie van die gebieden
wordt aangepast. Dat betekent dat de
landbouwfunctie ter discussie wordt
gesteld, aldus ir. P.J. T. Verstraelen
(ZAG). Zowel Rutgers als Kusse
bevestigden dat. Volgens Kusse is
subsidiëring van verdere peilverlagingen
ook niet meer aan de orde. De vraag is
wel wie het gebied dan gaat beheren.

Waterinlaat
Een ander aspect dat nog niet aan de orde
kwam, was het schadelijke effect van de
inlaat van (gebiedsvreemd) water. Op een
vraag van H. Kampf (min. LNV) gaf
Claessen aan dat gebiedsvreemd water
weliswaar aan sommige natuurwaarden
schade doet, maar het gebied blijft wel
nat. Het kan per gebied verschillen welk
belang prevaleert. Hoeks voegde daaraan
toe, dat er vanwege de nadelen van
gebiedsvreemd water in natuurgebieden
veel te zeggen is voor waterconservering.
Peilbeheer is ook belangrijk, maar het
opzetten van peilen is niet enigzaligmakend, aldus Hoeks, want je krijgt niet
automatisch de goede kwaliteit kwel terug.
Landinrichting log?
Meerdere vragenstellers hadden
bedenkingen bij de voordracht van Kusse.
De landinrichting mag dan een goed
instrument zijn voor bepaalde verdrogingsprojecten, maar de inrichting
werkt log en traag en weinig effectief.
Volgens Kusse valt nieuw beleid goed in
te passen in de voorbereiding van
projecten. Daarna, wanneer GS van de
provincie al beslissingen hebben
genomen, wordt het lastiger, omdat er
consensus nodig is van alle betrokkenen.
Landinrichting blijft een goed instrument,
alleen niet voor snelle oplossingen, maar
'snelle oplossingen zijn een illusie', zo
citeerde Kusse uit de voordracht van
Kreling.
'Landinrichting hoeft geen log instrument
te zijn; maar je moet wel een redelijke
termijn in acht nemen. De landinrichting
kan ook vlot werken, maar niet alle
belanghebbenden en betrokkenen stellen
zich altijd even flexibel op,'aldus Kusse.
Flexibeler en integraler
In zijn slotwoord benadrukte dagvoorzitter
Opschoor dat er een krachtige aanpak
nodig is, uit te werken op regionaal
niveau.
De regionale aanpak moet daarbij zowel
flexibeler als integraler zijn, aldus
Opschoor. De motie Lansink/Van RijnVellekoop brengt een verbetering weliswaar in zicht, maar betwijfeld moet
worden of de doelstelling voor 2000
gehaald wordt. Er zijn barrières, en de
vele en frequente rijksnota's maken het
zicht op de materie voor de direct
betrokkenen ook niet echt helder.
Opschoor gaf hen de raad maar gewoon te
beginnen en door te gaan, ondanks een
zowel horizontaal als verticaal gebrekkige
coördinatie.
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