KIWA/VWN-colloquium 'Waterwinning en Verdroging'

Verdroging door waterwinning? Een kwestie van nuance

De verdroging van Nederland heeft de
afgelopen jaren niet alleen in de vakpers
maar ook in de dagbladen behoorlijk veel
aandacht gekregen. Dat is ook wel terecht.
Uit milieu-oogpunt belangrijke gebieden
dreigen door een verlaagde grondwaterstand aanmerkelijk te verarmen, terwijl
ook de gewasopbrengsten in de landbouw
aanzienlijke schade kunnen ondervinden.
'Dat is allemaal de schuld van de drinkwaterwinning,' zo hoorde men vaak in de
discussies. Die beschuldiging werd ook
nogal eens geuit door landbouwers die
door een lagere grondwaterstand in de
problemen waren gekomen. De ruilverkaveling en de erop volgende peilverlaging ('anders zakken de tractoren
weg') werden in de discussie zelden
ingebracht. Maar hoe is het nu werkelijk?
De waterleidingbedrijven proberen al
jarenlang een goed inzicht te krijgen in de
bijdrage die ze leveren in de verdroging.
Levendige discussie.

Onder dagvoorzitterschap van ir.J.J. M.
van der Horst (Waterleidingmaatschappij
Noord-West-Brabant, voorzitter van de
KIW"A-Commissie Invloed Grondwaterwinning op de Omgeving CIGO) werd de
stand van zaken van het onderzoek
besproken tijdens het KIWA/VWN-colloquium 'Waterwinning en Verdroging' dat
op 11 oktober jl. in Nieuwegein werd
gehouden. Kenmerkend van de bijeenkomst was het ontbreken van de bovengeschetste polarisatie naar de schuldvraag:
niet de vraag wie het gedaan heeft, maar
de vraag wat er nu precies aan de hand is
en wat er aan kan worden gedaan, stond
centraal.
Beleid
Het ochtendprogramma richtte zich vooral
op het beleid. Achtereenvolgens kwamen
aan de orde het (concept-)VEWINMilieuplan en de wijze waarop daarin aan
de materie aandacht wordt besteed, de
verdrogingsonderzoeken door de provincies Noord-Holland en Gelderland en het
KIWA-CIGO-onderzoek.
Ir. R. H. F. Kreutz (VEWIN) opende met
een voordracht over waterleiding en
milieu, waarin hij aangaf, dat de waterleidingbedrijven enerzijds slachtoffer zijn
van aantastingen van het milieu, maar
anderzijds ook zelf bijdragen tot milieuproblemen. De consequenties daarvan zijn
neergelegd in het (concept-)VEWINMilieuplan en vallen uiteen in twee
sporen: het externe milieubeleid, vooral
gericht op de bescherming van de
bronnen en het interne milieubeleid, dat
zich vooral toespitst op de vermindering
van milieubelasting door activiteiten van
de waterleidingbedrijven zelf. Eén van de
aspecten die in het Milieuplan onder het

interne milieubeleid wordt genoemd is de
verdroging. Kreutz liet vervolgens zien
hoe het rijksbeleid tegen verdroging zich
de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Aan
de hand van de beleidslevencyclus van
oud-minister Winsemius besprak hij een
reeks van rapporten en beleidsnota's,
waaronder het Nationaal Milieubeleidsplan, de Derde Nota Waterhuishouding en het Natuurbeleidsplan. Hij
kwam daarmee tot de conclusie, dat de
fasen van signalering en erkenning op
rijksniveau gepasseerd waren, en de fase
van beleidsformulering haast voltooid. Het
gaat er nu om op (inter)provinciaal niveau
tot genuanceerde oplossingen te komen,
aldus Kreutz. In het concept-Milieuplan
van de VEWIN wordt de bereidheid
uitgesproken voor het bijdragen door de
waterleidingbedrijven aan oplossingen
voor hun aandeel van het probleem.
Noord-Holland
Als het erom gaat de oorzaken van de
verdroging aan te wijzen, dan is NoordHolland een gemakkelijke provincie, zo
bleek uit de voordracht van ir. P. Veel
(hoofd bureau Grond- en Drinkwater,
Prov.NH). De belangen drinkwaterwinning en landbouw zijn er grotendeels
ruimtelijk gescheiden: verdroging op de
hogere gronden is voornamelijk het
gevolg van drinkwaterwinning, terwijl
verdroging in het poldergebied vooral
terug te voeren is op cultuurtechnische
'verbeteringen'. Als case behandelde Veel
de waterwinning in de Kennemerduinen,
Blijkens modelstudies neemt in dit duinreservaat de grondwaterwinning een
aandeel van 80% van de grondwaterstandsdalingen voor zijn rekening.

Er is een aantal scenario's doorgerekend
waarbij de grondwaterwinning in verschillende mate teruggebracht werd. Bij een
halvering van de winning bleken er
vochtige duinvalleien te ontstaan, maar de
oorspronkelijke natte duinvalleien keren
pas terug als de winning tot een kwart
wordt teruggebracht. Volgens het grondwaterplan van de provincie (1986) zal de
winning op korte termijn worden gehalveerd, terwijl de verdere reductie tot een
kwart aan de hand van onderzoek zal
worden uitgevoerd. Met de realisering van
een diep-infiltratieproject kan de capaciteit
van de waterwinning op peil worden
gehouden.
Gelderland
Vlinder eenduidig liggen deze zaken in
Gelderland, zo vertelde dr. ir Th. J. van
Nes (hoofd onderzoek, dienst Milieu en
Water, prov. Gelderland) in zijn voordracht 'Verdrogingsonderzoek in het
kader van integraal waterbeheer'. De
fysische gesteldheid van de provincie leidt
ertoe dat een functietoewijzing veel
lastiger is. Zo is er natuurlijk de waterwinning, die een rol speelt. Vlaar daarnaast kampt de landbouw op de ene plaats
met vochttekorten en elders met wateroverlast, en ook stedelijke gebieden
hebben nogal eens last van hoge waterstanden. Van Nes suggereerde, dat het
opheffen van wateroverlast wellicht
gecombineerd kan worden met de
winning van drinkwater. Veel grondwater
in de provincie wordt gebruikt door de
landbouw. Overschakelen op oppervlaktewater is niet eenvoudig, omdat de
kwaliteit daarvan te wensen overlaat.
In het waterhuishoudkundig beleid van de

H 2 0 (23) 1990,nr. 24

provincie wordt zowel aan drinkwaterwinning als aan natuur en landbouw groot
belang gehecht, maar wat uiteindelijk zal
prevaleren kan van regio tot regio
verschillen, aldus Van Nes. Het huidige
verdrogingsonderzoek van de provincie
omvat een onderzoek naar de omvang van
de grondwaterstandsdaling en naar
verdrogingsschade in de natuur. Het blijkt
echter lastig om aan goed historisch
referentiemateriaal te komen. Maar recent
is een kaart gereedgekomen waarop de
ernst van de verdroging is aangegeven.
Op basis van die kaart en het waterhuishoudingsplan moeten oplossingen worden
gezocht, waarbij de analyse van de
oorzaken nog een zware opgave zal zijn,
aldus Van Nes. Hij sloot af met de
conclusie dat integraal waterbeheer een
noodzaak is, en de bereidheid tol samenwerking van de verschillende belangengroepen een voorwaarde voor succes.
CIGO-Onderzoek
Het onderzoek naar de effecten van
grondwaterwinning dat de
KIWA-Commissie Invloed Grondwaterwinning op de Omgeving (CIGO) al vanaf
1978 begeleidt besprak ir. C. Maas
(KIWA). In de beginjaren, toen het
verdrogingsprobleem op nationaal niveau
nog niet als een belangrijk milieuthema
werd onderkend, is veel aandacht besteed
aan de geohydrologische en landbouwkundige aspecten. Maar onder de CIGO
was ook al vroeg een werkgroep Ecologische Aspecten actief, die binnen de
bedrijfstak veel heeft bijgedragen tot
bewustwording van de milieuproblematiek. Nu het geohydrologische en
landbouwkundige onderzoek van waterBaggelaar en I'an der I 'elde: statistiek en verdampin,
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winplaatsen een routinematig karakter
begint te krijgen, is besloten om alle
energie op het verdrogingsprobleem te
concentreren, vooral om tot een kwantitatieve beschrijving te komen van de
ecologische effecten van grondwaterwinning.
Statistiek
Het belangrijkste hydrologische aspect
van verdroging is de verlaging van de
grondwaterstand. Drs. P. K. Baggelaar
(KIWA) besprak de statistische methode,
die in het kader van de CIGO ontwikkeld
werd, waarmee enige tijd na de start van
een winning de invloed daarvan op de
grondwaterstanden kan worden vastgesteld. Daartoe wordt een analyse
gemaakt van waarnemingsreeksen van
grondwaterstanden in de omgeving van
de winning. De methode combineert een
empirische benadering met een tijdreeksanalyse. Wanneer de verlagingen ten
gevolge van een winning eenmaal bekend
zijn, is het mogelijk om daaruit geohydrologische parameters te berekenen.
Iir zijn redenen om die parameters
betrouwbaarder te achten dan die afgeleid
uit pompproeven, aldus Baggelaar:
toepassing van de methode op een aantal
diepe winningen in Nederland levert de
stellige indruk dat de weerstand van
afdekkende slecht doorlatende lagen door
pompproeven systematisch wordt
onderschat. Dat betekent, dat de ecologische effecten in de directe omgeving van
diepe winningen waarschijnlijk kleiner
zullen zijn dan op grond van gegevens uit
pompproeven wordt aangenomen. Maar
daar staat tegenover, dat het invloeds-

gebied van de winningen doorgaans
groter is.
Baggelaar stelde vast, dat de statistische
methode door zijn data-georiënteerde
karakter en flexibiliteit, maar vooral
doordat storende factoren als wisselende
neerslagoverschotten in de tijdreeksanalyse worden meegenomen, een bruikbare methode is voor het schatten van
geohydrologische parameters. Nu bij
vergunningen dikwijls na een paar jaar
winning een evaluatie wordt geëist, biedt
de methode goede mogelijkheden.
Toegenomen verdamping?
Uit een landelijk onderzoek naar de trendmatige daling van de grondwaterstand
sinds 1950 is gebleken, dat in veel
gebieden verlagingen optreden die
volgens de huidige inzichten niet zonder
meer kunnen worden toegeschreven aan
waterhuishoudkundige ingrepen of grondwateronttrekkingen. Een gedeeltelijke
verklaring voor deze zogenaamde 'achtergrondverdroging', die in de 3e Nota
Waterhuishouding op ca. 20 cm wordt
geschat, zou kunnen liggen in de toegenomen verdamping door landbouwgewassen. De droge-stofproduktie van
landbouwgewassen, die sinds de jaren
vijftig spectaculair is gestegen, is immers
mede een functie van de gewasverdamping. Daarover sprak ir. G van der Velde
(KIWA), die aangaf dat de produktietoename tussen 1950 en 1988 voor de
meeste gewassen tussen de 20 en de 50%
lag, maar voor aardappelen ruim 70%
bedroeg. De groei van de drinkwaterproduktie in dezelfde periode lag in
dezelfde orde van grootte, maar het watergebruik van de landbouw is natuurlijk veel
groter [Tijdens een eerder symposium
over verdroging vertelde ir. C. Maas, dat
ongeveer de helft van de totale neerslag in
Nederland wordt benut door de landbouw
terwijl ongeveer 5% wordt onttrokken als
grondwater, zie H 2 0 (23) 1990, nr. 13,
p. 348]. Door de produktietoename van de
landbouwgewassen is ook de verdamping
toegenomen. Van der Velde schatte de
toename van het watergebruik door
landbouwgewassen sinds 1950 op zo'n
35% met uitschieters voor snijmaïs (75%)
en aardappelen (67%) en concludeerde,
dat de gestegen actuele evapotranspiratie
zeker een rol kan spelen in de achtergrondverdroging.
In de discussie volgend op de voordrachten van Baggelaar en Van der Velde
noemde Pereboom (Prov. Utrecht) de
uitspraken van Van der Velde te stellig,
omdat in de ideeën geen ruimte is gelaten
voor de effecten van bijvoorbeeld een
toename van het C0 2 -gehalte en een
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leiding Maatschappij Overijssel getoetst
op een proefgebied bij Denekamp. Het
gaat daar om een nieuw te starten winning
in een gebied waar nog geen winning
plaatsvond, zodat uitgegaan kan worden
van een 'blanco' situatie, die bovendien
representatief geacht mag worden voor
terrein-en vegetatietypen op pleistocene
gronden. Wel wordt er een betrekkelijk
hoog nitraatgehalte gevonden in het
bovenste grondwater. De ontwikkeling
van lokale hydrologische modellen moet
het mogelijk maken de vegetatiekaart
daaraan te koppelen, om vervolgens
voorspellingen met behulp van het model
te kunnen doen, aldus Jansen.

Jaiink enJansen: ecologie.

stijging van de temperatuur. 'Alle
uitspraken over het effect van de landbouw op de verdroging zijn altijd
prematuur', aldus Pereboom, die daarmee
een fraai staaltje gaf van een zelfrefererende zin. Van der Velde gaf aan,
dat zijn onderzoeksresultaten met de
nodige voorzichtigheid moeten worden
geïnterpreteerd. Effecten van een hoger
C0 2 -gehalte en temperatuur zijn niet
meegenomen. Dat kan ook niet omdat
bedoelde effecten nog niet zijn bewezen,
laat staan dat er betrouwbaar cijfermateriaal over bestaat.
Blijkens voorlopige onderzoeksresultaten
van het Staringcentrum ligt door een
verbeterde watergebruiksefficiëntie
(toename stikstofaanbod) het watergebruik hoogstens 20% lager, zodat er nog
zeker 80% extra verdamping op zal
treden. De door Rolf (DGV/TNO)
genoemde achtergrondverdroging komt
redelijk overeen met de bevindingen van
Van der Velde.
Indicatorsoorten
De vegetatiekundige samenstelling van
natuurlijke terreinen is een afspiegeling
van onder meer de waterhuishoudkundige
toestand. In samenwerking met Staatsbosbeheer onderzoekt KIWA in hoeverre in
een terrein aangetroffen plantesoorten
aanwijzingen kunnen opleveren over het
aanwezige grondwaterregime, de grondwaterkwaliteit en de zuurgraad van de
bodem. Over dat onderzoek sprak drs.
M. H. Jalink (KIWA). Plantesoorten die in
dit opzicht bruikbaar zijn worden
indicatorsoorten genoemd. Het blijkt dat
de indicatieve waarde van een plantesoort
duidelijker is naarmate meer bekend is

over het vegetatietype waarin de soort
voorkomt en over het geohydrologische
systeem in de regio. De indicatieve
betekenis van een bepaalde soort kan
daardoor van plaats tot plaats verschillen,
aldus Jalink. Kennis van indicatorsoorten
maakt het mogelijk om via monitoringprojecten de floristische en vegetatiekundige kwaliteit van natuurlijk waardevolle gebieden te bewaken. Uit optredende veranderingen in soortensamenstelling
valt af te leiden in welke richting maatregelen of onderzoek uitgevoerd moeten
worden. Daarnaast biedt de kennis van
indicatorsoorten een goede mogelijkheid
om de effecten van ingrepen in het
landschap en in de waterhuishouding
(zoals de winning van grondwater) te
voorspellen, te volgen en te evalueren.
Effectvoorspelling
De ontwikkelingsmogelijkheden van
grondwaterafhankelijke plantengemeenschappen en -soorten worden bepaald
door het grondwaterregime, de zuurgraad
en de voedingstoestand van de bodem.
Deze standplaatsfactoren kunnen door de
winning van grondwater beïnvloed
worden, met als mogelijk gevolg een
verarming van de vegetatie en een
vermindering van het aantal plantesoorten. Drs. A.J. M. Jansen besprak een
methode om de gevolgen van grondwaterwinning kwantitatief te voorspellen, die in
het kader van het VEWIN-Speurwerkproject 'Ecologische Effecten van Grondwaterwinning' wordt ontwikkeld.
Integratie van bestaande ecologische en
hydrologische inzichten is daarvoor een
eerste vereiste, aldus Jansen. De methode
wordt in samenwerking met de Water-

Op een vraag van Veel meldde Jansen dat
er voor de situatie in Denekamp
vegetatie- en standplaatsgegevens
beschikbaar zijn uit 1944, die als referentie
kunnen dienen.
In de discussie werd nog opgemerkt, dat
blijkens de voordracht van Jalink een
bepaalde indicatorsoort (zeegroene zegge)
in bepaalde omstandigheden kwelafhankelijk is, en in andere niet. Dat klopt, zei
Jalink, en daarom is het zo belangrijk altijd
te weten van welk systeemtype er sprake
is. In het ene systeem zijn er andere
sturende factoren als in het andere. Dit
onderzoek kan ook niet volledig vanachter
de studeertafel plaatsvinden: 'Je moet ook
altijd in het veld gaan kijken.'

Dagvoorzitter Van der Horst sloot het
symposium af met de conclusie dat een
meer evenwichtige benadering van de
drinkwaterwinning in relatie tot de natuur
mogelijk blijkt door de ontwikkeling van
de wetenschap.
GBV

