DBW/RIZA en DGV-TNO symposium 'Grondwater Troef

Nederlandse grondwaterkaart gereed, maar hoe nu verder?

Het was een aardige gedachte van de
Dienst Binnenwatcren/RIZA van de
Rijkswaterstaat en de Dienst Grondwaterverkenning van TNO om in het gereedkomen van de Grondwaterkaart van
Nederland aanleiding te zien tot het
organiseren van een grondwatersymposium. Men heeft immers zo licht de
neiging om na het volbrengen van een
arbeid van zo'n 25 jaar te zeggen 'Ziezo,
die is af, nu zijn we klaar'. Zo die houding
al aanwezig was bij de betrokkenen, dan
heeft het bewuste symposium, dat op
21 december jl. in de Utrechtse Jaarbeurs
werd gehouden, daar zeker verandering in
gebracht. Er moet nog een heleboel
gebeuren, niet alleen aan verdere verbetering en digitalisering van de kaart,
maar ook mèt de kaart. De Grondwaterkaart van Nederland zal goede diensten
bewijzen aan de grondwaterbeheerders en
ook een belangrijke rol spelen bij de
totstandkoming van de provinciale
waterhuishoudingsplannen.
Verschillende visies op het grondwaterbeleid werden tijdens het symposium
gepresenteerd, waarbij het al snel
duidelijk werd, dat er van consensus
vooralsnog geen sprake is.
Waterhuishouding
Het openingswoord werd gesproken door
ir. G. Blom, directeur-generaal van de
Rijkswaterstaat, die inging op het belang
van de grondwaterkartering en op de
algemene ontwikkelingen in het grondwaterbeheer. Hij wees op de recente
nota's die daarop betrekking hebben,
NMP en 3e Nota Waterhuishouding en
droeg tenslotte een aantal aandachtspunten aan die de provincies ter harte
kunnen nemen bij het opstellen van
provinciale waterhuishoudingsplannen.
Ir. Blom wees erop, dat daarbij de
gewenste grondwatersituatie centraal moet
staan, waarbij het grondwaterbeleid moet
worden beschouwd als onderdeel van het
integrale waterbeleid. 'Bij keuzes ten
aanzien van ontwatering, afwatering en
peilbeheersing zal uitgegaan moeten
worden van de gewenste grondwatersituatie en het stand-stillbeginsel uit de
3e Nota en het NMP. Zuinig gebruik van
grondwater is nodig; grondwater moet
niet worden gebruikt voor doeleinden die
met mindere kwaliteit toekunnen.
In sommige gevallen is waterhuishoudkundige regeneratie nodig van natuurgebieden die nu sterke verdrogingsverschijnselen vertonen. Ook voor de
drinkwatervoorziening moet in sommige
gevallen gezocht worden naar alternatieven; dat kan zowel leiden tot
verplaatsing van grondwaterwinningen als
tot overschakeling naar oppervlaktewater

Ir.J. H. 'Jansen iszichtbaar tevreden met hel laatste kaarlblad, dat hij namens zijn minister in ontv
van drs. 1'. Walter.

als bron voor de drinkwaterbereiding,'
aldus ir. Blom.
Waterwinning
Die laatste opmerking schoot de tweede
spreker, VEWIN-voorzitter mr. S. Patijn,
in het verkeerde keelgat. 'Als men ons
vraagt alternatieven te ontwikkelen voor
grondwaterwinning door intensiever
gebruik van oppervlaktewater te maken,
dan vragen wij hierbij de uiterste zorgvuldigheid te betrachten. In het belang
van de consument kunnen we eigenlijk
alleen oppervlaktewater accepteren van
een kwaliteit waaruit drinkwater kan
worden bereid zonder bijzondere
zuiveringsactiviteiten. Het beleid geeft
echter geen aanleiding om dit op korte
termijn te verwachten,' aldus mr. Patijn.
'We zijn niet bereid om af te zien van
grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening, niet alleen vanwege de
kwaliteit, maar ook in verband met de
veiligheid van de bron bij calamiteiten.'
Patijn sprak verder over de bedreigingen
van het grondwater door onder meer
overbemesting, zure regen en diffuse
verontreinigingen door bestrijdingsmiddelen. Hij prees de goede bedoelingen
van de Wet Bodembescherming, de
Derde Nota Waterhuishouding en het
NMP, maar noemde snellere actie
noodzakelijk. Daarbij pleitte hij krachtig
voor een snelle inwerkingtreding van een
algemeen beschermingsniveau. 'Het is
immers niet voldoende om beperkte zones
te beschermen; niet voor de drinkwatervoorziening maar ook niet voor natuur en
milieu,' aldus mr. Patijn.

'Een combinatie van grondwaterwinning
en tegelijkertijd handhaving van een
gewenste grondwatersituatie ten behoeve
van natuurgebieden moet mogelijk zijn,
maar stelt wel eisen aan de kwaliteit van
het aan te voeren oppervlaktewater.
Verdroging oplossen is geen kwestie van
het simpelweg staken van grondwaterwinningen. Daarvoor zijn een effectief
nationaal en internationaal beleid ter
verbetering van de kwaliteit van onze
rivieren en een goede algemene
bescherming van de bodem nodig.
Dan zijn we pas écht integraal bezig.'
Grondwaterkwaliteit
Over het overheidsbeleid voor de kwaliteit
van het grondwater sprak dr.J. H. Dewaide,
directeur van de directie Bodem, Water en
Stoffen van het ministerie van VROM.
'Zowel in het NMP als in de 3e Nota heeft
de regering onderstreept, dat grondwater
voor hoogwaardige doeleinden - waaronder de drinkwatervoorziening - in
voldoende mate beschikbaar moet worden
gesteld. Uit oogpunt van kwaliteit, veiligheid en ook om financieel-economische
redenen gaat de voorkeur nog steeds uit
naar zoet grondwater boven oppervlaktewater, waarbij natuurlijk rekening moet
worden gehouden met plaatselijke
omstandigheden,' aldus Dewaide. Hij
wees erop, dat drinkwaterbedrijven in het
NMP worden gerekend tot de milieubedrijven: ze zijn niet alleen afhankelijk
van de kwaliteit van het milieu, maar
spelen ook een belangrijke rol bij het
signaleren van problemen en bij het
beheer van gebieden waar winning dan
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wel produktie van drinkwater plaatsvindt.
'In het algemeen zullen de in de toekomst
te maken keuzes op het gebied van de
infrastructuur voor de drinkwatervoorziening getoetst worden op hun milieueffecten. Voor het beleidsplan drinkwatervoorziening zal een milieu-effectrapportage worden opgesteld, waarbij
onder meer de keuze tussen de grondstof
grondwater en oppervlaktewater en met
name de mogelijkheden van waterbesparing aan de orde zullen komen,'
aldus Dewaide.
Landinrichting
Landinrichtingsmaatregelen hebben
invloed op het grondwater. Inzicht in de
wijze waarop de besluitvorming over
integrale landinrichtingsplanncn plaatsvindt, verschafte drs. P. Slot, directeur
van de Landinrichtingsdienst van het
ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij. Daarbij werd duidelijk, dat die
plannen tot stand komen binnen de
kaders die door de ruimtelijke ordening
en het milieu- en waterbeleid worden
gesteld. 'Maar omdat de voorbereiding en
uitvoering een relatief lange periode in
beslagnemen (gemiddeld 16 jaar!), kan
niet altijd worden voorkomen dat nu
uitvoering wordt gegeven aan plannen die
niet helemaal passen binnen het huidige
beleid,' aldus Slot. 'De landbouw - en
daarvoor worden toch de meeste plannen
gerealiseerd - wenst maatregelen gericht
op een grotere beheersing, de natuur
daarentegen vraagt om maatregelen
gericht op een herstel van natuurlijke
fluctuaties. Vanwege deze tegenstelling is
een zorgvuldige afweging van de voorgenomen maatregelen noodzakelijk.
In een aantal gevallen zal regeneratie van
verdroogde natuurgebieden alleen kunnen
worden gerealiseerd door ingrijpende
waterhuishoudkundige maatregelen in de
omgeving. Die maatregelen kunnen
strijdig zijn met de eisen die door de
huidige functies ter plaatse worden
gesteld, zodat de oplossing mogelijk ligt in
functiewijziging. Landinrichting kan een
goede bijdrage leveren aan de oplossing
van deze problemen, omdat het instrument de mogelijkheden heeft om maatregelen en voorzieningen in onderlinge
samenhang te treffen. Juist daarin ligt de
kracht van landinrichting,' zo besloot
drs. Slot.
Dat de kracht van de landinrichting niet
ligt in het zich snel en adequaat aanpassen
aan een zich wijzigend beleid, bleek uit
het antwoord van Slot op een vraag van
ir.J. van den Berg (WMO): 'Kan de Landinrichtingsdienst op basis van het huidige
beleid niet zeggen dat er in principe niet
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tweede voorwaarde noemde hij, dat de
maatregelen voor stedelijke waterbeheersing tegen de laagste maatschappelijke
kosten worden getroffen, waarbij ervoor
moet worden gewaakt dat burgers in een
uitbreidingsgebied zowel de grondexploitatiekosten als de waterschapsomslag krijgen te betalen, want dat is
dubbel op.
Van Lgmond ging tenslotte nader in op
het probleem van de hoge grondwaterstanden in Lnschede door het wegvallen
van de textielindustrie. 'Het gemeentebestuur stelt zich op het standpunt, dat
zolang het grondwater in verticale richting
wordt vervoerd van ontwatering moet
worden gesproken; zodra van horizontaal
transport sprake is van afwatering. Of het
waterschap beide begrippen ook zo uitlegt
moet nog blijken. De kans dat de
provincie Overijssel zal worden gevraagd
terzake een uitspraak te doen, acht ik zeer
wel aanwezig,' aldus Van Lgmond.

wordt ontwaterd, behalve als het écht niet
anders kan?' 'Als het nationale beleid zegt
dat de verdroging niet verder moet gaan,
dan zal de landinrichting daarop worden
aangepast, maar er zit wel een vertraging
in van een kleine 20 jaar, en de lopende
plannen worden gewoon uitgevoerd,'
aldus Slot.
Grondwater kwelt de stad
Namens de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten VNG hield de Lnschedese
wethouder W. van Lgmond een inleiding
over het grondwaterbeheer in het stedelijk
gebied. De VNG stemt in beginsel in met
een functionele taakverdeling, waarbij
gemeenten de ontwatering en waterbeheerders de afwatering voor hun
rekening nemen, maar stelt daarbij wel
een aantal voorwaarden. De VNG is niet
overtuigd van de noodzaak van het terugbrengen van ontpolderde gebieden in
waterschapshanden, waarvoor in de
3e Nota wordt geopteerd, integendeel,
want in ontpolderde gebieden zijn af- en
ontwatering in één hand. Maar als wordt
volhard in die visie, dan moet er zorgvuldig overleg met de gemeenten plaatsvinden, met name over een dekkende
verrekening van door gemeenten
gemaakte waterhuishoudkundige kosten.
'Wij betreuren het dat sommige provincies
als organisatiegezag vooruitlopen op dat
beleidsvoornemen van herpoldering. De
3e nota is een discussienota en kan dus
nog geen finale doorwerking hebben naar
het provinciale beleid. Wij vragen van de
provincies op dit punt vooralsnog terughoudendheid,' aldus Van Lgmond. Als

Duurzaam gebruik
'Het rijk en de provincies erkennen de
huidige problemen in het beheer en de
bescherming van het grondwater, maar
treffen helaas geen afdoende maatregelen.
Zo zijn het landelijk beschermingsniveau
voor grondwater en de provinciale grondwaterbeschermingsplannen en -verordeningen ontoereikend om te voorkomen
dat de kwaliteit van het grondwater
verslechtert. En verder bieden de meeste
provincies in hun grondwaterplannen nog
ruimte voor een uitbreiding van de
grondwateronttrekkingen,' zo concludeerde ir.J. V. Henselmans (Stichting
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Natuur en Milieu) in zijn voordracht over
duurzaam gebruik van grondwater. Ook
de in NMP en 3e Nota Waterhuishouding
aangegeven verdere maatregelen leiden
niet tot een vermindering van omvang en
intensiteit van de verdroging, terwijl
concrete afspraken met buurlanden voor
een gezamenlijk beheer en gebruik van
grensoverschrijdende grondwatersystemen ontbreekt.
'Om een duurzaam gebruik van grondwater te realiseren moeten de winningen
van grondwater met tenminste een kwart
verminderen. Daarnaast dient de waterhuishouding meer gericht te worden op
het langer vasthouden van schoon en
gebiedseigen water. Tevens is een meer
stringente grondwaterbescherming noodzakelijk. Het beheer van grondwatersystemen in de grensstreken vereist zowel
in kwantitatief als in kwalitatief opzicht
een goede afstemming met het grondwaterbeheer in de buurlanden. Uitstel van
de noodzakelijke maatregelen leidt
onontkoombaar tot een toename van de
schade aan natuur en milieu en dus tot
hogere herstelkosten, zo herstel al
mogelijk is,' aldus Henselmans.
De Provincie
Namens het Inter Provinciaal Overleg
sprak vervolgens ir. M. A. van Weel
(Prov. Noord-Hrabant) over de provincie
als dagelijks grondwaterbeheerder. Perst
gaf hij een overzicht van de ontwikkelingen in het grondwaterbeheer van de
laatste decennia en in meer algemene zin
in het water- en milieubeheer. De nadruk
lag daarbij op de ontwikkeling van een
sectorale naar een integrale aanpak,
waarbij het herstelbeleid gebiedsgericht
moet zijn. Van Weel toonde aan, dat het
grondwaterbeleid als onderdeel van een
integraal water- en milieubeleid geen
ecologisch beleid is, maar een waterhuishoudkundig beleid, gebaseerd op een
belangenafweging. 'Meer nog dan een
aantal jaren terug verkeren wij evenwel
thans in het besef dat we wat betreft de
ecologische toestand van onze watersystemen in een achterstandssituatie
verkeren. Dit belang krijgt dan ook terecht
in de rijksnota's extra aandacht,' aldus
Van Weel. In het slot van zijn inleiding
benadrukte Van Weel het belang van de
Dienst Grondwaterverkenning voor het
provinciale grondwaterbeheer, niet alleen
door de nu gereedgekomen grondwaterkaart, maar ook voor inrichting van een
landelijk of interprovinciaal meetnet.
'Voor dit meetnet en de organisatie van de
uit het meetnet voortkomende gegevensstroom is voor de DGV-TNO, gezien de
aanwezige kennis en achtergrond, een
belangrijke taak weggelegd.'

Van Weel wees op recente ontwikkelingen
in de digitalisering van de cartografie,
waarvoor DGV-TNO het zogenaamde
REGIS-systeem heeft ontwikkeld.
Daarmee kunnen via on-lineverbindingen
de meest actuele gegevens worden opgevraagd en kunnen op de vraagstelling
gerichte bewerkingen van de gegevens
worden uitgevoerd.
Grondwaterkaart
Hoe de Grondwaterkaart van Nederland
nu eigenlijk gedurende de afgelopen
25 jaar tot stand is gekomen en waarom,
werd geschetst door drs. F. Waker,
directeur van de Dienst Grondwaterverkenning TNO. Daarbij werd duidelijk,
dat met het laatste kaartblad nog niet het
einddoel is bereikt. In de kaarten komt
niet tot uitdrukking wat het water in de
bodem eigenlijk doet: ze zijn statisch.
Nieuwe (digitale) technieken maken het
mogelijk nu verder te gaan, waarbij
dankzij computers een gigantische
hoeveelheid gegevens kan worden
verwerkt.
Namens TNO bood drs. Walter het laatste
kaartblad aan ir.J. H.Jansen aan, die het
namens minister J. R. H. Maij-Weggen in
ontvangst nam. Namens de minister sprak
ir.Jansen tenslotte een dankwoord, waarin
nader werd ingegaan op het 'nieuwe
grondwaterbeleid'. Hij zei onder meer dal
dal beleid, voor wat de kwantitatieve
aspecten ervan betreft, zal moeten plaatsvinden in het kader van het waterbeheer,
waarbij de provincies een centrale rol op
zich moeten nemen. Dat gebeurt ook al in
toenemende mate.
'In de tweede plaats zullen we tol een
beleid moeten komen, waarin het
inrichten van watersystemen voor natte
natuurwaarden centraal staat. Dat verlangt
van alle betrokken bestuurders de bereidheid om prioriteit te geven aan behoud en
herstel van natuurwaarden. In de derde
plaats zie ik in de daadwerkelijke uitvoering van het nieuwe beleid voor de
waterschappen als beheerders van het
oppervlaktewater een grote taak liggen.
Tenslotte zullen we met ons allen zuinig
moeten zijn op ons grondwater en waar
mogelijk alternatieven moeten vinden
voor het gebruik ervan,' aldus ir. Jansen.
'Het grondwaterbeheer is nog volop in
ontwikkeling. Daarbij moeten we constateren dat de doeleinden van het grondwaterbeheer de regionale problematiek
soms verre te boven gaan. Dit pleit voor
een intensief rijksbeleid. We moeten
komen tot een meer strategisch grondwaterbeheer, zodat het mogelijk is dat het
grondwater ook op de lange termijn zijn
functie kan vervullen en dat de dreiging

van functieverlies tot staan wordt
gebracht.'
De minister zal medio 1990 in aanvulling
op de Derde Nota Waterhuishouding een
nader uitgewerkt standpunt over de
bestuurlijke aspecten van het grondwaterbeheer uitbrengen, zo kondigde ir. Jansen
tenslotte aan.

Vereniging voor waterbehandeling Aqua Nederland
opgericht
Door een aantal bedrijven* uit de sectoren
Industriële Waterbehandeling, (Groot)
Huishoudelijke Waterbehandelingsapparatuur en Chemicaliën werd
opgericht de Vereniging Aqua Nederland.
De vereniging Aqua Nederland heeft tot
doel:
- de belangen van de waterbehandelingsbranche in Nederland te behartigen;
- het bevorderen van onderling overleg
en contact tussen de aangesloten
bedrijven;
- contact en informatie-uitwisseling met
Europese zusterorganisaties door middel
van participatie in de Vereniging Aqua
Europe;
- contact en informatie-uitwisseling
met organisaties van afnemers en
toeleveranciers;
- door structureel onderzoek inzicht te
verwerven in de markt van waterbehandeling in Nederland.
Een belangrijk aandachtspunt van Aqua
Nederland is het opstellen en bewaken
van kwaliteitsnormen en gedragscodes
voor de bij haar aangesloten bedrijven.
Aqua Nederland kent vooralsnog drie
categorieën leden:
• actieve leden
• steunleden
• geassocieerde leden.
Voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het secretariaat van Aqua
Nederland: mevrouw drs. A. N. Eoriaux,
Stadhouderslaan 5, 2517 HV Den Haag,
tel.:070-3466178.
• Op de ledenlijst van Aqua Nederland per
1-1-1990 staan de volgende bedrijven vermeld:
Akzo Salt &Basic Chemicals Nederland BV
(Amsterdam), Cullco BV (Alkmaar), Deltimex
Techniek (Werkendam), Technisch Bureau van
Doornik (Maarssen), Drew Ameroid Nederland BV
(Rotterdam), Grünbeck BV (Heerlen), HatenboerDemi BV (Rotierdam), Ilomé Waterbehandeling
BV (Zoetermeer),Jolem BV (Hengelo), Kalsbeek
Assen BV (Assen), Ketelcontrole BV (Rotterdam),
I.ubron Waterbehandeling BV (Oosterhout),
Rossmark-Van Wijk &Boerma BV (Almelo),
Therm. Waterbeheer (Rotterdam), Wica Waterbehandeling (Waarland).

