Grondwaterwinning doorwaterleidingbedrijven draagtweinig bij tot
verdroging van natuurgebieden

• In slechts vier van 118 onderzochte
ecohydrologische districten in ons land
is het aandeel van de waterleidingbedrijven in de daling van de grondwaterstand in natuurgebieden sinds
1950 meer dan 25% gebleken.
• In 94%van de oppervlakte aan
ecohydrologische gebieden blijkt het
aandeel van de waterleidingbedrijven
in de daling van de grondwaterstand in
natuurgebieden sinds 1950 minder dan
10%.
Dit zijn twee saillante conclusies uit een
onderzoek dat het KIWA in opdracht van
de VEWIN heeft uitgevoerd.
Een Interdepartementale Werkgroep heeft
een studie verricht naar verdroging en
haar resultaten gepresenteerd in het
rapport: 'Verdroging van Natuur en Landschap in Nederland'. Onder verdroging
verstaat de werkgroep: alle effecten als
gevolg van grondwaterstandsdaling, zowel
als gevolg van vochttekort als van
mineralisatie en veranderingen in de
invloed van kwel en neerslag.

gevolge van de infiltratie een stijging van
de grondwaterstand is opgetreden.
Als graadmeter voor het aandeel van de
grondwaterwinning voor drinkwater in de
verdroging van de natuurgebieden zijn de
grondwaterstandsdalingen gekozen.
Uit het onderzoeksmateriaal van de Interdepartementale Werkgroep verdroging is
voor ongeveer een derde van alle natuurgebieden in de onderzochte ecohydrologische districten de verlaging van de
grondwaterstand af te leiden, die sinds
1950 is opgetreden. Aanvullende informatie van het Archief Grondwaterstanden

TNO leverde uiteindelijk voor de helft van
alle betrokken natuurgebieden een verlagingscijfer op.
Voor deze natuurgebieden is de cumulatieve grondwaterstandsdaling berekend
die toegeschreven kan worden aan alle
drinkwaterwinningen die binnen een
straal van 10 kilometer worden aangetroffen. De benodigde geohydrologische
gegevens zijn ontleend aan direct beschikbare bronnen, zoals de Geohydrologische
inventarisatie van waterwingebieden
[Cattenstart, 1983] en de Grondwaterkaart
van Nederland (DGV-TNO). Voor het bepalen van de infiltratie vanuit oppervlakte-

Alb. I-Matevan totale verdroging inecohydrologische distrieten (Projectteam
Verdroging1988).

Een belangrijk onderzoeksresultaat in dit
rapport wordt gevormd door een kaart
van Nederland waarop voor de zogenaamde ecohydrologische districten de mate
van verdroging is aangegeven. Geconcludeerd wordt dat van de in totaal 475
onderzochte natuur- en bosterreinen 73%
matig tot sterk zijn verdroogd. De drinkwaterwinning wordt daarbij als één van de
veroorzakers aangemerkt.
KIWA-onderzoek
Gezien de zorgvuldigheid waarmee de
vergunningverlening van grondwaterwinningen voor de openbare watervoorziening is omgeven, meende de
VEWIN dat het interessant zou zijn om
het feitelijke aandeel van de drinkwaterwinning in de verdroging te laten berekenen. Het KIWA kreeg daartoe een
opdracht, zij het dat het onderzoek zich
beperkte tot verdroging door grondwaterstandsdaling.
Het KIWA heeft de (concept-)rapporten
van de Interdepartementale Werkgroep,
zonder commentaar, als uitgangspunt
genomen.
Het KIWA-onderzoek beperkt zich daarbij
tot de onderzochte natuurgebieden en laat
daarbij ecohydrologische districten die
volgens de Interdepartementale Werkgroep niet verdroogd zijn of waar de
invloed van de grondwaterwinning
volgens de werkgroep niet aanwezig ot
gering is,buiten beschouwing. Evenmin
werd het duingebied onderzocht omdat
daar sinds 1950 over het algemeen ten
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water is een relatie gelegd met de grondwatertrappen in de omgeving van de
wingebieden.

Op bovenstaande wijze is voor alle
resterende natuurgebieden een invlocdspercentage vastgesteld.

De berekende dalingen werden verondersteld een rechtstreekse maat te zijn voor
het aandeel van de drinkwaterwinningen
in de verdroging. Dit betekent dat als de
grondwaterstandsverlaging in een natuurgebied sinds 1950 1meter bedraagt,
terwijl de berekende daling ten gevolge
van de drinkwaterwinning sinds 1950 20
centimeter is, het aandeel van de drinkwatervoorziening in de verdroging op 20%
wordt gesteld.

Vergelijking
Om een vergelijking te kunnen maken
met de verdrogingskaart gepresenteerd
door de Interdepartementale Werkgroep
(zie afb. 1),zijn de berekeningsresultaten
geëxtrapoleerd naar ecohydrologische
districten. Daartoe zijn de uitkomsten per
natuurgebied gewogen naar oppervlakte
overeenkomstig de handelwijze toegepast
door de Interdepartementale Werkgroep.
Bij deze weging werd rekening gehouden

Afb. 2-Hetaandeelvan dewaterleidingbedrijven in dedalmgvan de
grondwaterstandin natuurgebieden sinds 1950.

Conclusies
Uit de KIWA-studie kan een aantal
belangrijke conclusies worden getrokken:
• het geringe aandeel dat de grondwaterwinningen voor de openbare drinkwatervoorziening hebben in de
verdroging van natuurgebieden magtot
de conclusie leiden dat de dekking van de
drinkwatervraag uit grondwater geen
drastische wijziging behoeft te ondergaan.
Dit geldt temeer daar verdrogingseffecten
op de landbouw door de bedrijfstak
volledig worden gecompenseerd;
• wanneer men maatregelen overweegt
om verdroging van natuurgebieden tegen
te gaan, dan ligt het voor de hand om naar
de hoofdoorzaken: waterhuishoudkundige,cultuurtechnische en stedebouwkundige ingrepen, te kijken;
• het aggregeren van verdrogingsscores
naar ecohydrologische districten werkt
sterk nivellerend. De methode levert een
acceptabel globaal landelijk beeld van
verdroging, maar voor een juiste
probleemanalyse en het nemen van maatregelen moet de situatie op locaal niveau
worden beschouwd.

met de oppervlakte van niet verdroogde
en van niet onderzochte natuurgebieden.
Het resultaat is weergegeven in afb. 2
Uit de kaart blijkt dat in een aantal
ecohydrologische districten de invloed van
de grondwaterwinning niet is vastgesteld.
Zoals reeds werd toegelicht zijn enkele
van deze districten door de Interdepartementale Werkgroep niet onderzocht,
waren in enkele districten te weinig
gegevens voorhanden of betrof het duingebieden.

niet verdroogd of geringe invloed wol
niet onderzocht
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Maatregelen
Bij de provincies moet worden bepleit dal
zij bij de toedeling van grondwater ernst
maken met het uitgangspunt dat grondwater slechts voor hoogwaardige doeleinden wordt aangewend.
Een kritische benadering van industriële
grondwateronttrekking en een vergunningstelsel voor beregening ten
behoeve van de landbouw zijn daartoe
noodzakelijk.
Wanneer regeneratie van verdroogde
natuurgebieden wordt overwogen dan is
de waterleidingbedrijfstak bereid mee te
werken aan een oplossing mits daarin
rekening wordt gehouden met het
relatieve aandeel van de waterwinning in
de verdroging ten opzichte van andere
oorzaken.
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