De nota:'DewaterhuishoudingvanNederland'enhetvoordezenota
verrichte onderzoek
Voordrachten uit de.36e vakantiecursus in drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling 'Systeembenadering en modellering in de waterhuishouding'.
gehouden op 5 en 6 januari 1984 aan de TH Delft.

Inleiding
De 36e vakantiecursus Drinkwatervoorziening en afvalwaterbehandeling met het
onderwerp 'Systeembenadering en modellering in de waterhuishouding' iszodanig
opgezet dat er een aantal afzonderlijke
onderwerpen iste onderkennen. Een van
deze onderwerpen isde nota: 'De waterhuishouding van Nederland'. In een zestal
lezingen isgetracht de ontstaansgeschiedenis
van deze nota toe te lichten. Dit artikel vormt
een samenvatting van deze lezingen. De
verhandeling isals volgt opgebouwd.
In eerste instantie wordt ingegaan op de
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conclusies van de oude nota uit 1968.Om de
verschillen tussen de oude en de nieuwe nota
1983duidelijk tekunnen maken wordt de bij
de oude notagevolgde berekeningmethodiek
zeer in het kort behandeld. Hierna wordt
uitgebreider, maar nog steeds summier,
ingegaan op enkele voor de sector drink- en
industriewatervoorziening relevante aspecten
van het onderzoek dat aan de nieuwe nota
ten grondslag ligt (de PAWN-studie).
Na enkele algemene beschouwingen over de
PAWN-studie wordt de modellering van
twee van de beschouwde sectoren belicht.
In verband met dedoelgroep vandeze cursus
ishierbij voor de landbouw en de drink- en
industriewatervoorziening gekozen. Vervolgens worden enkele relevante conclusies
van het onderzoek behandeld. Het artikel
wordt afgesloten met een beschouwing
over het gestelde in de nieuwe nota in
relatie tot datgene, wat in de oude nota
verwoord is.
Gezien de omvang van de PAWN-studie kan
slechts een globaal en zeer fragmentarisch

beeld van het verrichte onderzoek gegeven
worden. Voor meer informatie zij verwezen
naar de twintigdelige documentatie
(Randcorporation, 1983) en de nota: 'Een
beleidsanalyse voordewaterhuishouding van
Nederland (PAWN)' dieindeloopvan 1984
zal verschijnen.

De nota 'De waterhuishouding
van Nederland' uit 1968
Kenmerken van de nota
Het schetsen in kort bestek van een nota van
181gedrukte pagina's (inclusief bijlagen) is
een hachelijke onderneming. Daarbij moetin
het oog gehouden worden dat de nota van
1968 niet losgezien magworden van het tijdperk waarin hij isverschenen. Prognoses en
conclusies, die nu wellicht verbazing wekken,
waren met de informatie van toen rationeel.
Ook moet bedachtworden datdenuvolgende
beschrijving eveneens gedateerd is.
In de nota speelt de filosofie voor de
macrostructuur een centrale rol. Dit isin lijn
met de inde nota geformuleerde doelstelling,
namelijk: 'de wegaan te geven, die zal
moeten worden gevolgd om in de toekomst
tot een goed functionerende waterhuishoudkundige infrastructuur te geraken'.
Deze filosofie isgebaseerd op de uitkomst
van een aantal waterbalansen. Een voorbeeld
hiervan iste vinden in tabel I. Aan de
opstelling van deze waterbalansen lagen
relatief eenvoudige berekeningen ten
grondslag. Opmerkelijk isdat in de nota het
kostenaspect buiten beschouwing isgebleven.
Op de berekeningen en de waterbalansen
wordt nog teruggekomen.
Opvallend isverder dat opslechts twee
belangen uitgebreid wordt ingegaan, te
weten: de agrarische sector en de drink- en
industriewatervoorziening. De andere bij de
waterhuishouding betrokken belangen
komen niet of nauwelijks aan de orde'.
Wel wordt de afwaterings- en de verziltingsproblematiek uitvoerig behandeld.

Berekeningen
Ter wille van de vergelijking met de
berekeningen, die aan de nota '1983' ten
grondslag hebben gelegen, ishet gewenst om
een korte schets te geven van de herkomst
van enkele getallen van de waterbalans.
Bij de bepaling van het aanbod van water
door Rijn, Maas en kleine rivieren isvoor de
diverse waterbalansen uitgegaan van de
gedurende tientallen jaren geregistreerde
dagelijkse afvoeren. Deze afvoeren zijn
gesommeerd tot maandelijkse afvoeren.
In de aldus verkregen cijferreeksen voor
bijvoorbeeld de Rijn in de maand juni is
vervolgens de afvoer opgezocht, die slechts
eenmaal in de twintigjaren wordt onderschreden. Het resultaat hiervan is weergegeven in afb. 1 (Rijn, juni. D = 95%).
Een analoge procedure isgevolgd voor de
zomer alsgeheel. De opdezewijze verkregen
zomerafvoervoorde Rijn (21,1 miljard m3)is
tenslotte verdeeld over de zomermaanden
(afb. 1: Rijn, zomer, D = 95%).
In beginsel iseenzelfde techniek gevolgd bij
de bepaling van de waterbehoeften nodig
voor de landbouw en peilbeheersing.
Uitgaande van historische gegevens voor de
neerslag (N) en de verdamping E 0 ) zijn
reeksen geconstrueerd voor de potentiële
gewasverdamping (fE0 - N).Op deze gewasverdamping is.een bijdrage van het in de
bodem aanwezige water in mindering
gebracht. Het resultaat isweergegeven in
afb. 2. Door nu deze waterbehoeften te
vermenigvuldigen met het oppervlak
cultuurgrond wordt de totale waterbehoefte
verkregen. Terzijde zijopgemerkt dat de
bijdrage uit de bodem afhankelijk isvan de
grondsoort. Hiermee isrekening gehouden
door voor defactor B s uitafb. 2verschillende
waarden voor de diverse grondsoorten in te
vullen.
De cijfers in de nota voor het huishoudelijk
en het industrieel waterverbruik zijn
gebaseerd op een rapport 'De toekomstige
drinkwatervoorziening van Nederland', zij
het dat onder andere met het oog op
onverwachte ontwikkelingen in de industrie

'TABEL I— Beschikbaar wateren waterbehoeften ineenzomerhalfjaar met eendroogtegraad D = 95% omstreeks 2000.
Beschikbaar water in miljarden m 3
Nederland:
Rijn
Maas
Kleine rivieren
Afwatering Ned. gebied
Grondwater
Spaarbekkens
Gereinigd afvalwater

Totaal

Waterbehoeften in miljarden m3

21.1
0.7
0,5
0.8
0.8
1.0
1.1

26,0

Bron: nota'De waterhuishouding van Nederland', 1968.

Huishoudelijk verbruik
Industrieel verbruik

2.7

Peilbeheersing en wateraanvulling
in de landbouw

3.3

Doorspoeling

6.1

Verziltingsbestrijding Nieuwe Waterweg
Sluitpost

4.7
8,6

Totaal

il.d
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geen tekorten zijn kunnen er zich plaatselijk
en voor een zekere tijd wel problemen
voordoen. Een beter inzicht wordt al
verkregen door Nederland te verdelen in een
noordelijk deel dat vooral afhankelijk isvan
het Usselmeer en een zuidelijk deel dat
rechtstreeks voorzien kan worden uit de
grote rivieren.
Een verfijning in de tijd kan vervolgens
worden bereikt door bijvoorbeeld een 95%
droge junimaand te beschouwen. Uit de
balans voor een dergelijke maand voor
Noord-Nederland blijkt dat erinderdaad een
tekort verwacht kan worden (zie tabel II).
Niet alleen wordt voor de drinkwatervoorziening gerekend op het spaarbekken
Usselmeer, bovendien isnaast de huidige
voorraad op het Usselmeer (0.20 m) nog een
extra waterschijf van0.20 mvereist. Bedenkt
men verder dat juli en augustus eveneens
droog kunnen zijn, dan isdaarmee verklaard
dat deze nota denkt aan grootschalige
voorraadvorming.
Ook voor het zuidelijk deel zijn dergelijke
waterbalansen opgesteld. In tegenstelling tot
het noordelijk deel kan niet beschikt worden
overeen voorraadbekken. Dit houdt indatin
veel sterkere mate rekening gehouden moet
worden met de fluctuaties in de dagelijkse
afvoer. Uit tabel III blijkt dat alhoewel het
minimum maandgemiddelde voor juni voldoende is,er niettemin dagen kunnen
voorkomen waarin niet aan de behoefte kan
worden voldaan.
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Afb. 1- Afvoeren van de Rijn en Muas.

rekening isgehouden met een extra hoeveelheid water.
Waterbalansen
In de nota zijn verschillende waterbalansen
opgenomen. Tabel Igeeft bijvoorbeeld de
balans voor Nederland alsgeheel voor een
zomerhalfjaar met een droogtegraad van
9 5 % omstreekshetjaar2000.Deze droogtegraad van 9 5 % waszo gedefinieerd dat in
slechts Iop de 20 zomers het totale aanbod

van water geringer zalzijn. Uit de balans
blijkt dat aan de aanbodszijde de Rijn een
alles overheersende rol speelt. Aan de
vraagzijde valt op dat de verziltingsbestrijding
(doorspoeling en verziltingsbestrijding
Nieuwe Waterweg) zeer veel water vergt.
De sluitpost tenslotte geeft aan dateroverde
gehele zomer gezien, voldoende water is.
Het aldus verkregen inzicht isechter
onvolledig. Hoewel erovergeheel Nederland
gezien en gesommeerd over de gehele zomer

TABEL I I - Waterbalans noordelijk deel an Nederland ineen
Beschikbaar in min m3
Usscl + kleine rivieren
Uitslag polders
Gereinigd afvalwater
Grondwater
Spaarbekken
Huidige voorraad (0.20 n

Behoeften in min m3

1)

675
20
120
85
85
200
1.185

Tekort

95% droge junimaand.

200*

* Dit komt overeen met een peilvcrschil van 20 cmop het Usselmeer.

Verdamping (-neerslag)
Doorspoeling
Huishoudens + industrie
Peilbeheersing, wateraanvulling

145
260
205
775

1.385

Conclusies
In de nota worden diverse grondslagen voor
de waterhuishoudkundige infrastructuur
geformuleerd. Een aantal vloeit rechtstreeks
voort uit de opgestelde waterbalansen.
Dit betreft:
—de noodzaak tot het bestrijden van de
verzilting (grote post op de waterbalans):
—een hoge prioriteit voor de bestrijding van
de verontreiniging van de Rijn;
— de grotere voorraadvorming op het
Usselmeer;
—de Noord-Zuidkoppeling.
Bij het laatste project gaat het om een
koppeling van hoofdonderdelen van het
waterhuishoudkundig systeem teweten de
rivieren Waal en Nederrijn enerzijds en het
Usselmeer anderzijds door een aanpassing
van het Amsterdam-Rijnkanaal (gemalen)
en het Umeer (sifon). Hierdoor zou het
mogelijk worden om de benodigde voorraad
in het Usselmeer sneller op te bouwen
(koppeling Zuid-Noord) alsmede om in
perioden van lage waterafvoeren (zie tabel
III) met name Midden-West Nederland van
water te voorzien (koppeling Noord-Zuid).
Naast de bovengenoemde grondslagen,
waarvan overigensslechtseengedeeltehieris
weergegeven, bevat de nota een aantal
uitspraken, die rechtstreeks betrekking
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hebben op de drink- en industriewatervoorziening. Zo vermeldt de nota dat het
grondwater in de eerste plaats bestemd is
voor de produktie van drinkwater en gaat
daarbij uit van een winbare hoeveelheid van
1.500min. Verder gaat de nota gezien de
hoge behoefte, uit van een aantal grootschalige projecten te weten het spaarbekken
IJsselmeer, de infiltratie op de Veluwe, het
spaarbekken Biesbosch en het spaarbekken
Grevelingen.

Algemene inleiding
PAWN-studie
Doelstelling en methodologie
De PAWN-studie (Policy analysis for the
Watermanagement of the Netherlands) is
uitgevoerd in een samenwerkingsverband
tussen de Rijkswaterstaat, de Randcorporation (Santa Monica, Californie) en het
Waterloopkundig laboratorium. De studie
heeft tot doel gehad een inzicht in de
landelijke waterhuishouding van Nederland
te geven. Zij diende dit te doen door: 'de
samenhang en de verhouding tussen de
verschillende bij de waterhuishouding
betrokken belangen duidelijk te maken;
eventuele knelpunten te signaleren;
aanbevelingen tot oplossing van deze
knelpunten tegeven en tenslottede gevolgen
van deze oplossingen inzoveel mogelijk
factoren duidelijk te maken'. De studie
diende zo objectief mogelijk uitgevoerd te
worden en geen impliciete beleidskeuzes te
doen.

Afb. 2 - Gemiddelde chronologische overschrijdingskrommen vandemaximum waterbehoefte vooragrarischedoeleinden.

Enkele van de hierboven aangegeven
uitgangspunten van de studie behoeven een
nadere toelichting. Het landelijk karakter
van de studie heeft direct zijn beperkingen
gelegd op de wijze van modellering. Immers,
omdat het gehele land bestudeerd moest
worden en de verschillende modellen en de
hiermee samenhangende hoeveelheid te
verzamelen invoergegevens, hanteerbaar
dienden te blijven, legde dit direct zijn
beperkingen voor de mate van regionale
detaillering op.
De landelijke waterbehoeften bestaan echter
uit de som van de regionale behoeften. Hierdoor diende toch vaak tot in de regio's
afgedaald teworden. Om dezeredenen heeft
soms een vrij grove schematisatie plaats
moeten vinden. Dit heeft tot gevolg gehad
dat bepaalde uitkomsten, die vooreen wat

groter gebied nogwel realiteitswaarde
hebben, niet zonder meer met plaatselijke
omstandigheden in de praktijk zijn te
vergelijken. Voorbeelden hiervan zijn de
berekende veranderingen van de grondwaterstanden. De lezer van de PAWNrapporten en de nota: 'De waterhuishouding
van Nederland' dient hiermede bij de
interpretatie van de resultaten rekening te
houden. Sterk regionale conclusieszijn niet
met de hier te bespreken methodieken te
trekken. Dit iseen zaak voor regionale
studies.
Het bestuderen van de gevolgen van de
mogelijke maatregelen inzoveel mogelijk
facetten vereist een brede opzet van de
studie. Ook hier dient om dezelfde redenen
als bij de regionale uitwerking, de mate van

TABEL III —Aanvoer van waternaaren waterbehoefteninzuidwestelijk Nederland (gemiddeldoverdeaangegevenmaand).
(m 3 / s)

April

Mei

Juni

Augustus

September

Behoeften
Benodigde Rijnafvoer

6116

686
792

836
976

729
846

651
751

583
675

Minimum maandgemiddelde
Minimum daggemiddelde
Jaar van voorkomen

832

985
820
'21

986
910
'34

1.011
920
'49

SIS

755
'49

782
750
'49

Zuid

700
SIK)

'21

Juli

detail beperkt te blijven. Alsgevolg hiervan
zijn de door het PAWN-team ontwikkelde
modellen soms veel sterker geschematiseerd
dan doorgaans bijde modellen van de
verschillende sectoren zelve gebruikelijk is.
Vaak behoeven de hier genoemde beperkingen de beleidsrelevantie vande resultaten
van dit onderzoek niet aan te tasten. Een
voorbeeld moge ditverduidelijken. Indien de
studie zou uitwijzen dat de kosten van een
bepaalde maatregel de baten met een factor
10overschrijden, dan heeft hetweinigzinom
ten koste van veel moeite, met een nadere
detaillering de baten enige tientallen
procenten nauwkeuriger te bepalen.
Voor de oplossing van de waterhuishoudkundige problemen isin principe een groot
aantal maatregelen van verschillende aard
voorhanden. Hierbij beschikt men over
maatregelen op zowel het technische als het
bestuurlijke vlak. Zo kan men denken aan
het aanleggen van bepaalde werken
(gemalen, kanalen en dergelijke) om de
watervoorzieningsmogelijkheden te vergroten, alsmede aan maatregelen diede vraag
beperken (door bijvoorbeeld de invoering
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Door deze procedure tevolgen worden wel
alle maatregelen bestudeerd, maar vindt de
detailuitwerking slechtsvoor een beperkt
aantal combinaties plaats.Bijdeze methodiek
zijn een aantal iteraties mogelijk. Hierdoor
kunnen op grond van de analyseresultaten
nog andere combinaties aan deteonderzoeken beleidsvarianten worden toegevoegd;
maar kan ook de beslisser invloed op het
verloop van de studie uitoefenen.
In een later stadium isaan het oorspronkelijke schema nog een probleemverkennende
fase toegevoegd. Hierbij wordt onderscheid
gemaakt in een fase waarbij deproblemen in
de huidige omstandigheden worden geanalyseerd en een fase waarbijdegevolgen vaneen
autonome groei van de verschillende
belangen wordt onderzocht, zonder dat het
waterhuishoudkundige beleid wordt
aangepast.
De vier hierboven geschetste fasen
(probleemanalyse, screening, policy-design,
en impact-assessment) zijn niet alleop
eenzelfde evenwichtige wijze doorlopen.
Als gevolg van de gevonden resultaten heeft
met name de screeningsfase relatief veel
aandacht gekregen. Binnen het screeningsonderzoek heeft de nadruk vooral opde
analyse van demaatregelen ter verbetering
van delandbouwwatervoorziening gelegen.
Dit laatste houdt verband met het feit dat de
landbouw verreweg de grootste gebruiker
van het water uit het waterhuishoudkundige
systeem is.

Aft). 3 - Stages of policy analysisin PA WN.

van heffingen ofhet hanteren van bepaalde
verboden).
Om tot een goed en evenwichtig beleidte
komen, zal men aldeze maatregelen
afzonderlijk, maar ook inalhun onderlinge
combinaties op hun vele gevolgen voor de
samenleving moeten onderzoeken. Dit iseen
te omvangrijke taak. Daarom is hierbij
gebruik gemaakt van een door de Randcorporation ontwikkelde gefaseerde aanpak
(zie afb. 3), waarbij het aantal indetailte
bestuderen varianten binnen redelijke
grenzen blijft. Inhet schema zijn een drietal
fasen teonderscheiden, te weten:
1. De selectie van veelbelovende maatregelen (inde Randterminologie: screening).
Bij deze fase worden de verschillende
maatregelen afzonderlijk en op een globale
wijze op hun bruikbaarheid getoetst. Deze
fase werkt alseen grove zeef.
2. Het ontwerpen van beleidsvarianten
(policy-design). Indeze fasen wordende
verschillende maatregelen, diede screeningsfase overleefd hebben, op een zo goed
mogelijke wijze tot beleidsvarianten
gecombineerd.
3. Deanalyse van de gevolgen van deze
beleidsvarianten (impact-assessment).

Bij deze fase worden de gevolgen van de
onder 2gevonden varianten in zoveel
mogelijk facetten bepaald en zo overzichtelijk
mogelijk gepresenteerd, zodat voor de
beslisser een keuze mogelijk wordt.

Bijde PAWN-studie iseen aantalsectorenin
beschouwing genomen, te weten:
- landbouw
- scheepvaart
- drinkwatervoorziening
- industrie
- elektriciteitsvoorziening
- natuuren milieu.

Afb. 4 - PA WN-systeem diagram.
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Voor elk van deze sectoren isgetracht de
gevolgen van een verandering in het te
voeren beleid met een of meer modellen te
kwantificeren. Voor het merendeel van de
hier genoemde sectoren isdit in redelijke
mate gelukt. Voor wat betreft de sector
natuur en milieu zijn de resultaten echter
nogal pover gebleven. In afb. 4 zijn schematisch de relaties tussen de verschillende
modellen aangegeven. In de buitenste ring
zijn de sectorale modellen terug te vinden,in
de binnenste ring zijn de modellen
opgenomen, die de fysische componenten
van het systeem beschrijven. Het hart van het
schemawordt ingenomen doorhetdistributiemodel. Dit model berekent vooreen gegeven
scenario de waterverdeling over Nederland
en doordat het gebruik maakt van de
informatie, die de sectorale modellen
toeleveren, bepaalt het eveneens de schade,
die de verschillende bij de waterhuishouding
betrokken belangen bij die waterverdeling
ondervinden. Met dit model zijn het merendeel van de analyses verricht. Het isin alle
vier hierboven genoemde studiefasen
toegepast.
Impact-assessment
Kenmerkend voorde PAWN-studie is,dat er
in deze fase niet getracht isom de verschillende berekende gevolgen van een bepaalde
variant onder één noemer te brengen. Bij de
presentatie van de resultaten blijven de
gevolgen van de verschillende maatregelen
voor de beschouwde sectoren uitgedrukt in
hun oorspronkelijke eenheden. Dit kunnen
zeer verschillende parameterszijn,zoalsgeld.
veranderingen in de grondwaterstanden, de
mate van doordringing van het Rijnwater in
de regio, het gedeelte van het drinkwater dat
uit het grondwater wordt bereid en dergelijke.
Daarnaast zijn ook kwalitatieve argumenten,
zoals 'dit lijkt beter dan dat', gehanteerd.
Deze aspecten worden opeen overzichtelijke
wijze gepresenteerd. Rand gebruikt hier de
term 'score cards' voor. Aan de hand van
deze tabellen kan de beslisser zich een
oordeel over de betreffende variant vormen
en een keuzemaken. Eventueel kan hij hierbij
door het toevoegen van kleuren aan deze
tabellen geholpen worden (bijvoorbeeld
groen voordebestescorebinnen een bepaald
aspect en rood voor de slechtste).
In deze fase isbewust van het toepassen van
bepaalde technieken, zoalsbijvoorbeeld de
multicriteria-analyses afgezien. Hiervoor is
een aantal redenen te geven. Om deze
bezwaren duidelijk te kunnen maken moet
wat dieper op deze technieken worden
ingegaan.
Bij de multicriteria-analyses iseen groot
aantal verschillende berekeningsmethodieken voorhanden. Ruwweg zijn hierbij
drie fasen te onderkennen, te weten:
1. een standaardisatiefase, waarbij de

verschillende aspecten (bijvoorbeeld geld,
aantallen, vogels etc.) op één noemer
(bijvoorbeeld procenten) worden gebracht;
2. een fase, waarbij gewichten aan de
verschillende aspecten worden toegekend.
Bijvoorbeeld: het handhaven van een groot
aantal vogels isdriemaal zo belangrijk als het
verminderen van de landbouwschade:
3. de feitelijke berekening van het
beoordelingscriterium.
Aan de hand van een sterk vereenvoudigd
voorbeeld dat in tabel IV isopgenomen zal
getracht worden het een en ander te
verduidelijken. In dit voorbeeld moet een
keuze gemaakt worden tussen drie mogelijkheden om naar Parijs te reizen, te weten met
behulp van de auto, de trein en het vliegtuig.
Voor deze drie mogelijkheden zijn de
belangrijkste gegevens,waarop doorgaans
een keuze gebaseerd wordt, aangegeven.
Naast reistijd en reiskosten zijn hier enkele
kwalitatieve elementen opgenomen zoals
privacy en het aantal uren van de reistijd dat
men onder stress reist. Bij dit laatste aspect
moet men bij de auto denken aan de tijd dat
men wacht infiles,bijdetrein detijd dat men
sjouwt met zijn bagage en bij het vliegtuig
naast dit sjouwen met bagage de tijd die met
inchecken en dergelijke gemoeid is. In de
standaardisatiefase worden deze opzich
onvergelijkbare aspecten vergelijkbaar
gemaakt. Hierbij worden de reële grootheden
in kunstmatige omgezet. Voor deze
standaardisatiefase zijn vele methoden
beschikbaar. Zo kan men het alternatief dat
op een bepaald aspect het beste voldoet de
waarde 1 meegeven, het alternatief dat het
slechtst voldoet de waarde 0en de overige
alternatieven een waarde hiertussen, waarbij
volgens de oorspronkelijke verhoudingen
lineair geïnterpoleerd wordt. Indit voorbeeld
is het steeds evident wat het beste en wat het
slechtste alternatief voor elk aspect is;in de
praktijk isdit veelal veel minder duidelijk.
Aan de hand van de hier geschetste
standaardisatiemethode (I) isde bovenste
tabel in de tweede tabel omgezet. Door een
voorkeur voor een van de aspecten uit te
spreken kan deze standaardisatiematrix in
andere omgezet worden. Bijvoorbeeld als
men de reiskosten 2 xzo belangrijk vindt als
de overige aspecten, door de factoren van de
tweede tabel voor de reiskosten met 2 te
vermenigvuldigen. Op deze laatste matrix
wordt de wiskundige bewerking uitgevoerd
en wordt elk alternatief in een waarde
uitgedrukt waaruit het te prefereren alternatief zou moeten blijken.
Voor het toekennen van de preferenties en
voor dewiskundige bewerkingen iseen groot
aantal methoden voorhanden. Hier iservoor
de eenvoud van de argumentatie van uitgegaan dat alle aspecten op dezelfde wijze
gewaardeerd worden en dat de wiskundige
bewerking bestaat uit het optellen van de

gevonden coëfficiënten. Op grond van deze
methode zou het alternatief met de trein
gekozen zijn, dit heeft dehoogste totaalscore.
Aan de hand van dit voorbeeld zullen de
bezwaren tegen de multicriteria-analyse
duidelijk gemaakt worden. Deze zijn:
1. De methoden zijn vaak niet voldoende
onderscheidend. Deuiteindelijke uitkomsten
verschillen niet voldoende ingrootte om een
redelijke keuze op te baseren. Moet in dit
voorbeeld nu werkelijk de trein gekozen
worden omdat dit alternatief de hoogste
score heeft? Hierzouhetnogkunnen maarin
de werkelijkheid zijn dergelijke verschillen
veel te klein om een redelijke keuze op te
baseren. Vooral alser wordt uitgegaan van
uitkomsten van modelberekeningen met al
hun bijbehorende onzekerheden. Slechtsin
enkele gevallen komt het voor dat de
uitkomsten van de multicriteria-analyses
voldoende verschillen om een redelijke
keuze op te baseren. In deze gevallen isde
keuze echter veelal dermate evident, dat
zonder een dergelijke ingewikkelde berekening een beslissing genomen kan worden.
2. De methoden zijn versluierend. In een
(te) vroegstadium van hetonderzoek worden
subjectieve elementen geïntroduceerd.
Volgens de voorstanders van dit soort
methoden zou debeslisser (dusinonsland de
politiek) de betreffende prioriteiten vast
dienen testellen. In depraktijk zalhet zelden
of nooit mogelijk zijn om de politiek op een
dergelijk moment bij het onderzoek te
betrekken. Mocht dit in een enkel geval nog
wel lukken dan zal men over het algemeen
toch bijzonder huiverig zijn om uitspraken
met betrekking tot gewichten te doen
waarvan men de consequenties niet kan
overzien. Voor deze problemen wordt wel
een oplossing gevonden, door de analist de
rol van de beslisser te laten spelen en
bijvoorbeeld een milieuvriendelijk en een
economisch aantrekkelijk scenario te ontwikkelen. Het nadeel hiervan isdat er altijd
subjectieve elementen (wat ismilieuvriendelijk en wat iseconomisch aantrekkelijk) vroeg en vaak onherkenbaar worden
geïntroduceerd.
3. Voordiegevallen waarbijersprakeisvan
meer dan één beslisser (en dat isvaak het
geval) ontstaan er specifieke problemen.
Wiens gewichten worden er gebruikt?
Het zal veelal onmogelijk zijn om tussen de
verschillende beslissers overeenstemming
over de te hanteren gewichten te bereiken,
terwijl er soms wel overeenstemming (elke
groep met zijn eigen argumenten) over een
bepaald alternatief verkregen kan worden.
4. De methoden zijn ondoorzichtig.
Ze berusten vaak op vrij gecompliceerde
wiskundige technieken. Hierdoor zal het
moeilijk zijn om aan bijvoorbeeld een
politicus uit te leggen waarom hij uitgaande
van zijn gekozen preferenties een bepaald
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alternatief zou moeten kiezen, vooral
wanneer de keuze niet overduidelijk is(zie
het gestelde onder 1 ).De berekeningsresultaten zelf zeggen hem niets.
5. De methoden zijn gevaarlijk. De keuze
die er met betrekking tot de standaardisatie
van de verschillende aspecten gemaakt wordt,
kan de uiteindelijke beslissing beïnvloeden.
Aan de hand van het voorbeeld in tabel IV
kan dit worden aangetoond. Wordt hier een
standaardisatiemethode toegepast waarbij
het beste alternatief de waarde 1krijgt
toegewezen, het slechtste de waarde van het
quotiënt van de laagste en de hoogste score
en de overige de waarde van de laagste en de
betreffende score,danwordt dematrixinhet
onderste deel van de tabel verkregen.
Optellen van de coëfficiënten geeft indit
geval een voorkeur voor de auto.
6. Bij de toepassing van de multicriteriaevaluatiemethoden gaat relevante informatie
verloren. Twee alternatieven met dezelfde
uitkomsten kunnen toch volkomen verschillende voor- en nadelen hebben.
7. Voor een juiste toepassing van de
methoden ishet noodzakelijk dat de waarde
van elk meegewogen aspect onafhankelijk
van de grootte van alle andere aspecten is.
De kansdat aan één belang(bijvoorbeeld het
economische) onbedoeld meer gewicht wordt
toegekend, moet bepaald niet uitgesloten
worden geacht.
Om deze redenen isvan het toepassen van
multicriteria-evaluatietechnieken bij de
PAWN-studie afgezien en isvoor de methode
van de score-card gekozen. Hierbij blijft het
probleem bestaan, dat de beslisser onvergelijkbare zaken ten opzichte van elkaar dient
af te wegen, maar dit isdan ook zijn taak.

De landbouwmodellering
Inleiding
Aan de landbouw isin de PAWN-studie veel
aandacht besteed. De belangrijkste reden
hiervoor ligt in het feit dat ontwikkelingen in
deze sector, zoalsdeontsluiting van gebieden
voor watertoevoer en de toepassing van
beregening, het waterhuishoudkundig beheer
in belangrijke mate bepalen. Om inzicht te
verkrijgen in de samenhang tussen landbouw
en waterbeheer zijn modellen ontwikkeld,
die op verschillende ruimtelijke niveaus
werkzaam zijn, te weten:
- de plotmodellen, die de fysische processen
in bodem en gewas beschrijven;
- het 'district hydrologie and agriculture
model' (DISTAG). dat de resultaten van de
plotmodellen samenvoegt op het niveau van
een district (PAWN-gebiedseenheden, die
qua grootte vergelijkbaar zijn met waterschappen);
- het distributiemodel (DM) dat de waterverdeling over de belangrijkste Nederlandse

297

TABEL IV - Driemanieren om naar Parijstereizen.
Trein
Totale reistijd (u)
Totale reiskosten (ƒ)
Reistijd onder stress (u)
Privacy

16

Vliegtuig

14
!10

4
330

veel

1
iets

weinig

Auto

Trein

Vliegtuig
1
0
0.8
0

I 10
6

Standaardisatiemethode I

Totale reistijd
Totale reiskosten
Reistijd onder stress
Privacy

0

!

0
1

(1.17
0.45
1
0.5

Totaal

2.0

2.12

1,80

Standaardisatiemethode [I
Auto

Trein

Vliegtuig

Totale reistijd
Totale reiskosten
Reistijd onder stress
Privacy

0.25
1
0.17
1

0.29
0.52
1
0,5

1
0.33
0,50
0

Totaal

2.42

2.31

1,83

oppervlaktewateren simuleert, onder meer
gebruikmakend van de resultaten van
DISTAG.
Alvorens de genoemde modellen zullen
worden besproken, zal de in PAWN
gehanteerde gebiedsschematisatie worden
toegelicht. Daarna zal kort worden ingegaan
op een tweetal deelanalyses die in het
onderzoek een belangrijke rol hebben
gespeeld: de afleiding van de basisdrainagefuncties voorde hogegronden endeopstelling
van beregeningsscenario's. Tot slot zullen
enkele resultaten van toepassingen van het
modelleninstrumentarium worden gegeven.
Ruimtelijke schematisatie
Om de variërende omstandigheden wat
betreft neerslag, grondsoort, gewas, en
dergelijke in Nederland in de landbouwmodellering tot uitdrukking te brengen, is
een drietal ruimtelijke eenheden geïntroduceerd, teweten dedistricten,subdistricten en
plots.
De indeling in districten is voornamelijk
gebaseerd op de indeling van Nederland in
afwateringseenheden; in totaal worden
77 districten onderscheiden. Een district
bestaat uit stedelijk en agrarisch gebied.
natuur en open water. Invoergegevens die
per district ten behoeve van de modelberekeningen worden toegeleverd zijn onder
meer de oppervlakten van genoemde typen
bodemgebruik, neerslag- en verdampingscijfers (ontleend aan de gegevens van de 15
KNMI-regio's) en de gewenste en minimaal
vereiste hoeveelheden water voor doorspoeling van het in het district gelegen
oppervlaktewater.
Binnen een district kunnen verschillen
aanwezig zijn in grondsoort en drainagekarakteristiek (interactie tussen grond- en
oppervlaktewater). Daartoe zijn de districten
onderverdeeld in totaal 144 subdistricten.

Voor de schematisering van de grondsoorten
isgebruik gemaakt van de Bodemkaart van
Nederland. De hieropvoorkomende bodemtypen zijn toegewezen aan de 20 standaardgronden, die door Rijtema op basisvan
bodemfysische eigenschappen worden
onderscheiden. De indeling van de hoge
gronden met het oog op de aanwezige
drainagekarakteristiek komt bij de
beschrijving van dedeelanalyses aandeorde.
Vele van de benodigde invoergegevens
worden op het niveau van het subdistrict
gespecificeerd, zoals de bodemfysische
eigenschappen (PF-curve, k(ip)-relatie), het
areaal dat van oppervlaktewater kan worden
voorzien en de hoeveelheid kwel of
wegzijging.
Verschillen binnen een subdistrict in
gewastype en beregeningstoestand (geen
beregening, beregening met grond- of
oppervlaktewater) zijn tot uitdrukking
gebracht door de introductie vanplots: een
plot vormt de gesommeerde oppervlakte van
de cultuurgrond in een subdistrict met een
bepaalde combinatie van gewastype en
beregeningstoestand. Aan een plot kan geen
geografische betekenis worden toegekend.
Voor elk van de 13onderscheiden gewastypen isinformatie verzameld omtrent de
gewasfactor, met behulp waarvan de
potentiële verdamping wordt afgeleid uit de
openwaterverdamping (volgens het KNMI),
de bewortelingsdiepte (afhankelijk van de
grondsoort), de potentiële opbrengst in
guldens/ha (afhankelijk van de droogtegraad
van het jaar) en schadecoëfficiënten, die de
gevoeligheid van het gewasvoor droogte- en
zoutschade weergeven. In de context van het
jaar 1976 zijn in totaal circa 1.250 plots
onderscheiden. Door wijziging van de
beregeningstoestand van een deel van het
gewasoppervlak kan het aantal plots
veranderen.
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De modellen zijn gebruikt om de energie- en
arbeidskosten permmberegeningsgift en per
havasttestellen. Dezeinformatie isingevoerd
in het plotkostenmodel.
De resultaten van de plotmodellen in termen
van drainage naarofvan infiltratie vanuit het
oppervlaktewater, beregeningsvraag, landbouwschade en beregeningskosten worden
door het DlSTAG-model gesommeerd op
het niveau van het district: de per plot
berekende grondwaterstand wordt naar rato
van het oppervlak vertaald in een districtsgemiddelde grondwaterstand. In de door
DISTAG voor het oppervlaktewater in het
district opgestelde waterbalans zijn ook
waterstromen alsstedelijke afvoer, open
waterverdamping, industriële lozingen en
onttrekkingen en doorspoelbehoefte van het
oppervlaktewater verdisconteerd.
Een belangrijke aanname isdaarbij dat het
volume open water in het district en dus ook
het oppervlaktewaterpeil constant wordt
gehouden. Uiteindelijk mondt dit per district
uit in de berekening van het lozingsdebiet of
de inlaatbehoefte.

EVAPOTRA NSPIRATIE
NEERSLAG

'

UIT
OPPERVLAKTE-

BEREGENING

1

I

WATER

.

WORTELZONE
UIT
GRONDWATER

II
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OPSTIJGING

PERC0LATIE

V
INFILTRATIE

ONDERGROND

INDUSTRIËLE-/

IBASISI DRAINAGE

ONTTREKKINGEN

l
KWEL

Afb. 5 - Waterstromen binnen een plot.

De modellen
Op het niveau van een plot zijn een drietal
modellen ontwikkeld, teweten het plotwatermodel, het plotzoutmodel en het piotschade/
kostenmodel.
In het plotwatermodel worden de hydrologische processen voor tijdstappen van een
decade (circa 10dagen) gesimuleerd.
Het bodemprofiel van een plot isopgesplitst
in twee lagen, de wortelzône en de ondergrond (onverzadigde en verzadigde zone).
Gegeven de meteorologische omstandigheden worden voorelkvandebeide lagende
waterbalansen opgesteld. Uitwisseling van
water tussen beide balanssystemen vindt
plaats door middel van capillaire opstijging
en percolatie. Het rekenschema voor de
onverzadigde zone isgebaseerd op de uitgangspunten van Rijtema. De schematisatie
van de verzadigde grondwaterstroming
(inclusief de interactie met het oppervlaktewatersysteem) wordt laterbijde deelanalyses
besproken. Afb. 5geeft een overzicht van de
waterstromen, die in het plotwatermodel in
beschouwing worden genomen. Belangrijke
uitkomsten van het model zijn de drainage of
infiltratiehoeveelheid, de beregeningsvraag,
relatieve verdamping (verhouding tussen
actuele en potentiële verdamping) en de
grondwaterstand.
Het plotzoutmodel berekent op basis van de
in het plotwatermodel bepaalde waterstromen het chloridegehalte van het
bodemvocht in de wortelzône en ondergrond.
Het chloridegehalte van het oppervlaktewater en van eventueel aanwezige kwel wordt
als invoer gebruikt. Bij de berekeningen
wordt over het algemeen uitgegaan van
volledige menging in beide bodemlagen: in
plots met glastuinbouw isechter voor een
meer verfijnde aanpak gekozen waarbij met
een zekere doorspoeling van de bodem
rekening wordt gehouden.

Het piotschade- enplotkostenmodel bepaalt
(zowel in fysisch als in financieel opzicht) de
gewasschadealsgevolgvaneen bodemvochttekort (droogteschade) en/of een te hoog
chloridegehalte (zoutschade) en. indien
beregening plaatsvindt, de variabele kosten
van deze beregening (arbeids- en energiekosten). De droogteschade wordt per decade
vastgesteld aan de hand van de in het
plotwatermodel berekende waarde van de
relatieve verdamping. De zoutschade iseen
functie van het chloridegehalte inde wortelzôneenwordteveneensberekend perdecade.
Aan de bepaling van de beregeningskosten
hebben gedetailleerde analysesten grondslag
gelegen. Modellen zijn ontwikkeld, die de
meest geschikte beregeningssystemen
aangeven en het feitelijke gebruik daarvan
simuleren onder verschillende omstandigheden wat betreft bedrijfsstructuur,
gewastype en bron van het beregeningswater.

Deze informatie (voor 77 districten) wordt
doorgegeven aan het distributiemodel (DM)
dat de water- en zoutbeweging over de
belangrijkste Nederlandse wateren per
decade simuleert. De waterhuishoudkundige
infrastructuur isgeschematiseerd in een
netwerk dat 92 knopen (lozings- en/of
onttrekkingspunten) en 154takken (rivierof kanaalsecties) omvat. Tot de invoergegevens van het DM behoren naast de
resultaten van het DISTAG-model: regels
voor de waterverdeling (ontleend aan de
praktijk van het waterbeheer), capaciteit van
de takken en grootte van de watertoevoer en
zoutbelasting via de grensoverschrijdende
rivieren.
Het DM beoordeelt inhoeverre aande vraag
naar water vanuit de districten kan worden

Afb. 6 - Relaties tussen de modellen.
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voldaan, waarbij ook rekening wordt
gehouden met andere ge- en verbruikers van
het oppervlaktewater, zoals de scheepvaart
en de drink- en industriewatervoorziening.
Indien bijvoorbeeld alsgevolg van een
geringe rivierafvoer of opmaalcapaciteit via
een kanaal slechts een beperkte hoeveelheid
water beschikbaar is.vinden kortingen op de
vraag naar water plaats. Zo kunnen schutbeperkingen voor de scheepvaart worden
ingevoerd, maar kan ook de doorspoeling
of beregening in de districten worden
gereduceerd. Regels voor dit kortingsmechanisme zijn in de programmatuur van
het DM opgenomen.
In het geval dat niet volledig aan de
watervraag van de districten kan worden
voldaan, worden het DISTAG-model en de
plotmodellen opnieuw aangeroepen teneinde
de gevolgen van deze beperkte watertoevoer
in termen van droogte- en zoutschade en
beregeningskosten te kunnen kwantificeren.
De in het voorgaande beschreven samenhang
tussen de verschillende modellen staat
schematisch weergegeven in afb. 6.
Deelanalyses
Het watertransport inde verzadigde zone
wordt in het DISTAG-model sterk vereenvoudigd weergegeven. Voordeze benadering
isgekozen omdat in dit opzicht gedetailleerde
modellen over het algemeen veel invoergegevens (bijvoorbeeld kD- en c-waarden)
vragen en bovendien in het gebruik nogal
kostbaar zijn. In het DISTAG-model wordt
de verzadigde grondwaterstroming gesimuleerd door middel van de opstelling van de
waterbalans. Waterbalansposten worden als
randvoorwaarde opgegeven, zoalsdekwelen
grondwateronttrekking door waterleidingbedrijven of worden op een iteratieve wijze
bepaald zoals de afvoer van grondwater naar
het oppervlaktewater. Deze laatste flux, de
drainage, isopde lagegronden verondersteld
een functie te zijn van het verschil in
grondwaterstand en oppervlaktewaterpeil.
Voor de hoge gronden ontbreekt een
dergelijke directe relatie met het oppervlaktewaterpeil.Om indeze leemte tevoorzien zijn
de basisdrainagefuncties afgeleid, die het
(eveneens lineair veronderstelde) verband
tussen de grondwaterstand en de afvoer van
grondwater weergeven.
De drainagekarakteristiek wordt in belangrijke mate bepaald door de geohydrologische
kenmerken van het desbetreffende gebied.
Op basis van deze kenmerken ishet hoge
deel van Nederland onderverdeeld in 16
zogenaamde grondwaterregio's (afb. 7).
Teneinde enige nadere gedifferentieerdheid
in de drainagekarakteristiek aan te brengen
wordt binnen deze grondwaterregio's
onderscheid gemaakt tussen gebieden met
ondiep grondwater (veeljarig gemiddelde
grondwaterstand minder dan 1 m beneden

Afb. 7 - Indeling in grondwaterregio's.

maaiveld) en gebieden met diep grondwater
waarin de veeljarig gemiddelde grondwaterstand zich meer dan 1 mbeneden maaiveld
bevindt. Voor elk van de subregio's iseen
basisdrainagefunctie afgeleid. Hierbij is
uitgegaan van de 2-maandelijkse waarnemingen van 224 landbouwbuizen en putten
over de periode 1968-1977 uit het archief
van Grondwaterstanden (DGV-TNO). Deze
buizen en putten zijn afhankelijk van de
lokatie toegewezen aan de 16grondwaterregio's en vervolgens aan de hand van de
veeljarig gemiddeldegrondwaterstand aan de
desbetreffende subregio. Door middeling
van de waarnemingen van de in de subregio
aanwezige buizen en putten isvoor elke
subregio een tijdreeks van (gebiedsgemiddelde) grondwaterstanden over de
periode 1968-1977 verkregen. Met een
aangepaste versie van het plotwatermodel
waarin het vastgestelde grondwaterstandsverloop als (onder)randvoorwaarde is
ingevoerd, isvervolgens de drainage van de
verschillende subregio's berekend. Tenslotte
is door middel van regressie-analyse het
verband tussen grondwaterstand en drainage,
de drainagefunctie, bepaald.
Voor wat betreft de effecten van grond-

wateronttrekkingen op de hoeveelheid
drainagewater isaangenomen dat bestaande
onttrekkingen zijn verdisconteerd in de
gemeten grondwaterstanden endusook inde
met behulp hiervan afgeleide basisdrainagefunctie. Toekomstige veranderingen in de
grondwaterwinning worden alseen extra
afvoercomponent ingevoerd en resulteren in
een verlaging van de (gemiddelde) grondwaterstand in de subregio. In werkelijkheid
zal een (geconcentreerde) grondwaterwinning door waterleidingbedrijven en
industrieën een overhet beïnvloedingsgebied
in ruimtelijk opzicht al dan niet sterk
variërende grondwaterstandsverlaging tot
gevolg hebben. Aan de hand van onderzoek
[Van Lanen, e.a., 1983]in het gebied De
Glindhorst (Gelderse Vallei) isgebleken dat
de door DEMGEN berekende grondwaterstandsverlaging in het algemeen wordt
overschat, wanneer deze wordt vergeleken
met de gebiedsgemiddelde verlaging die uit
de berekeningsresultaten van het model
GELGAM isaf te leiden.
Een tweede deelanalyse waaraan in PAWN
veel aandacht isbesteed, isde bepaling van
de oppervlakte cultuurgrond waarop, naar
verwachting, in de toekomst beregening zal
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plaatsvinden. Gezien de onzekerheden in de
ontwikkeling van de toepassing van beregening iseen drietal beregeningsscenario's
opgesteld. De omvang van de beregening in
1976, afgeleid uit de in dat jaar gehouden
ICW-enquête, isals laag scenario aangemerkt. Volgens dit scenario wordt,
landelijk gezien, op circa 13% van de
cultuurgrond beregening toegepast.
Het hoge scenario kan worden beschouwd
als een bovengrens van het beregend areaal,
terwijl het tussen-scenario het rekenkundig
gemiddelde vormt van het lage en het hoge
scenario.
Aan de bepaling van het hoge beregeningsscenario liggen gedetailleerde analyses en
modelberekeningen ten grondslag.
Dit scenario specificeert per subdistrict en
gewastype het oppervlak waarvoor de netto
baten van beregening maximaal zijn.
Informatie over de schadevermindering
(baten) door beregening en beregeningskosten (arbeids- en energiekosten) is
verkregen met behulp van het DISTAGmodel. De wijze van berekenen blijft hier
verder buiten beschouwing: alleen de
resultaten zullen worden toegelicht en kort
zal worden ingegaan op een aanname in de
berekeningen die uiteindelijk tot een zeer
optimistische visie ten aanzien van de
ontwikkeling van beregening heeft geleid.
Met dit laatste wordt gedoeld op de
kunstmatige verhoging van de opbrengsten
(in guldens/ha) van met name gras teneinde
het berekende niveau van beregening in
overeenstemming met de praktijk te brengen.
Bij de analyse van de modelresultaten bleek
namelijk dat vooral voor het gewas gras het
berekende niveau beduidend beneden de
huidige (1976) beregeningsomvang lag.
Een éénduidige verklaring voor deze
discrepantie ismoeilijk te geven.
Waarschijnlijk spelen overwegingen, die niet
inde modelberekeningen tot uitdrukkingzijn
gebracht, een rol bij de beslissing van de
agrariër om tot beregening over te gaan.
Zo kan door de aanschaf van een beregeningsinstallatie het bedrijfsrisico in droge
perioden worden beperkt. Ook kan het in
tegenstelling tot de praktijk in rekening
brengen van arbeidskosten leiden tot een
onderschatting van het beregend areaal.
Nagegaan isin hoeverre de baten vermeerderd zouden moeten worden om beregening
ineen omvang,zoalsin 1976iswaargenomen,
volgens de berekeningen nogjuist rendabel
te doen zijn. Voor hetgewasgrasbleek dit het
geval te zijn nadat de baten (i.e.de grasopbrengsten) met ongeveer een factor 2
waren vermenigvuldigd. Deze zogenaamde
'gras multiplier' iszowel bij de bepaling van
het hoge beregeningsscenario alsook bij de
beoordeling van waterhuishoudkundige
maatregelen toegepast. In verband met het
overwegend aandeel van grasland in het

TABEL V - Toekomstige beregende oppervlakte
cultuurgrond volgens PA WNen SWLT[I980].
Beregende oppervlakte
in % van de oppervlakte
cultuurgrond
CBS-landbouwgebied

PAWN

SWLT

Noordelijk zeekleigehied

17

34

Hollandse droogmakerijen
en IJsselmecrpolders

37

36

Zuidwestelijk zeekleigehied

36

30

Rivierkleigehied

V-I

56

Lössgebied

39

33

Noordelijk weidegebied

54

35

Westelijk weidegebied

33

36

Noordelijk zandgebied

58

48

Oostelijk zandgebied

62
51

63

Centraal zandgebied
Zuidelijk zandgebied

68

73

Veenkoloniën

29

41)

Overig Noord- en
Zuid-Holland

66

68

Nederland

48

47

60

totale landbouwareaal in Nederland
(ca. 60%) worden de resultaten hierdoor in
belangrijke mate beïnvloed.
Het in PAWN vastgestelde hoge
beregeningsscenario staat, per CBSlandbouwgebied, weergegeven in tabel V.
Ter vergelijking isde prognose van de
Studiecommissie Waterbehoefte Land- en
Tuinbouw [SWLT]vermeld. Deze commissie
is in 1977 ingesteld door de ministers van
Landbouw en Visserij en van Verkeer en
Waterstaat naar aanleiding van de
problemen, die zich in het droge jaar 1976in
de land- en tuinbouw ten aanzien van de
watervoorziening hebben voorgedaan.
De door SWLT opgestelde raming van dein
de toekomst beregende oppervlakte cultuurgrond isgebaseerd op de resultaten van
onderzoek naar de toepassing van beregening, gegevens van bedrijfsdeskundigen
en resultaten van enquêtes. In haar eindrapport (1980) concludeert de commissie,
dat het aangegeven hoge beregeningsniveau
waarschijnlijk niet bereikt zal worden en dat
een ontwikkeling van de beregening volgens
een tussen-scenario realistischer lijkt.
Enkele resultaten vande landbouwmodelberekeningen
Het in de nota: 'De waterhuishouding van
Nederland' [ 1983]geformuleerde beleid en
beheer stoelt voor een groot deel op analyses
met het hierboven besproken modelleninstrumentarium. De rekenresultaten hebben
onder meer betrekking op de waterbehoefte
in de land- en tuinbouw en de financiële
gevolgen voordeze sectorvan veranderingen
in kwantiteit en kwaliteit van het beschikbare
water. Het laatste vormt een belangrijk
gegeven bij de beoordeling van maatregelen
die een verbetering van de landbouwwater-

voorziening beogen. Hier zullen de resultaten
van enkele behoefteberekeningen worden
getoond. De behoefte aan grondwater in de
land- en tuinbouw zalworden vergeleken
met de geplande grondwateronttrekkingen
ten behoeve vandedrink-en industriewatervoorziening en met de thans winbaar geachte
hoeveelheid grondwater. Tot slot zal worden
ingegaan op het gemeenschappelijk belang
van zowel de landbouw alsde drink- en
industriewatervoorziening bij de uitvoering
van wateraanvoerplannen.
Bij de bepaling van de waterbehoefte in de
land- en tuinbouw wordt hier, evenals in de
nota: 'De waterhuishouding van Nederland',
onderscheid gemaakt tussen een huidige en
toekomstige situatie. De huidige situatie
komt voor wat betreft de watervoorzieningsmogelijkheden. het aantal beregeningsinstallaties, en dergelijke overeen met de
omstandigheden inhetjaar 1976.Volgensde
PAWN-berekeningen isin dat jaar ca. 1.300
miljoen m 3aan het oppervlaktewatersysteem
onttrokken: de omvang van de beregening
met grondwater bedroeg ca. 250 miljoen m3
(tabel VI). Deze hoeveelheden stemmen
redelijk overeen met het door Van Boheemen
en De Wilde [1979]vastgestelde watergebruik in de agrarische sector.
Zoals ook uit tabel VI blijkt, wordt in de
huidige situatie de aanvullende watervoorziening van de land- en tuinbouw voor
het merendeel vanuit het oppervlaktewater
gerealiseerd. In de toekomst kan daar in
zekere zin verandering in optreden,
aangezien vooral in de hoge zandgebieden
een uitbreiding van de beregende cultuurgrond te verwachten is.In deze gebieden
ontbreken over het algemeen de aanvoermogelijkheden van oppervlaktewater, zodat
de landbouw daar voor beregening isaangewezen op het grondwater. Een probleem
daarbij isdat, zeker wanneer beregening uit
grondwater opgrote schaal (volgenshet hoge
beregeningsscenario) wordt toegepast,
aanzienlijke verlagingen van de grondwaterstand kunnen optreden, waardoor schade
kan worden toegebracht aan andere bij het
grondwater betrokken belangen.
Beperking van het grondwatergebruik in de
landbouw en van de hiermeegepaard gaande
negatieve effecten op de grondwaterstand
kan worden bereikt door de aanvoer van
oppervlaktewater. Daartoe heeft inhet kader
van de PAWN-studie op grond van een
globale kosten-batenanalyse een eerste

TABEL VI — Omvang vanhet watergebruik (in I0b m3}
in de land- en tuinbouw in 1976 [volgens PAWN ennaar
Van Boheemen en De Wilde, 1979],
Oppervlaktewater
beregening

infiltratie

grondwater
beregening

PAWN

470

830

250

Van Boheemen en
De Wilde

420

940

300

301
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behoeft door de landbouw een minder sterk
beroep op het grondwater teworden gedaan.
Een zeker niet te veronachtzamen neveneffect van wateraanvoer isdat op de hoge
gronden een belangrijk deel van het
aangevoerde water vanuit de leidingen en
sloten indebodem infiltreert enzoten goede
komt aan het grondwater. Dit kan leiden tot
een vermindering van de nadelige gevolgen
van grondwateronttrekkingen door andere
belanghebbenden zoals waterleidingbedrijven.
Afb. 8 geeft een indruk van dewijziging van
de grondwaterstand onder invloed van de
uitvoering van wateraanvoerplannen ten
opzichte van een situatie waarin over
(nagenoeg) geen wateraanvoermogelijkheden wordt beschikt en beregeningop grote
schaal vanuit het grondwater plaatsvindt.
Vooral in het zuidelijk zandgebied treden
aanzienlijke grondwaterstandsstijgingen op.
In principe zou hierdoor zelfs de winbare
hoeveelheid grondwater kunnen toenemen.
Samenvattend kanworden gesteld dat metde
aanvoer van oppervlaktewater naar de hoge
gronden behalve landbouw ook de drink- en
industriewatervoorziening kan worden
gediend. Van de kant van de waterschappen
wordt dan ook steeds meer de behoefte
gevoeld wateraanvoerprojecten niet uitsluitend vanuit een landbouwkundig oogpunt
te bezien maar ook de drink- en industriewatervoorziening bij de voorbereiding en
kosten van uitvoering te betrekken.
Afb. S-Wijzigingvandegemiddeldegrondwaterstandenineenextreemdroogjaaronderinvloedvanwateraanvoerplannen
(perPAWN-district).

selectie van de in studie zijnde wateraanvoerplannen plaatsgevonden. Deze
plannen zijn ontleend aan de resultaten van
een inventarisatie die door de Unie van
Waterschappen in samenwerking met de
Rijkswaterstaat in 1978/1979 onder de
waterschappen isuitgevoerd. In totaal zijn in
de PAWN-studie 65plannen in beschouwing
genomen, waarvan na evaluatie 46 plannen
rendabel bleken te zijn. Na uitvoering van
deze 46 plannen iswateraanvoer op ca.65%
van de oppervlaktecultuurgrond in Nederland
mogelijk (in de huidige situatie kan ca.45%
van het landbouwareaal van oppervlaktewater worden voorzien). Benadrukt wordt
dat de gevolgen voor natuur en landschapvan
de aanvoer van 'gebiedsvreemd' oppervlaktewater ten behoeve vandelandbouw bij
de beoordeling van de plannen buiten
beschouwing zijn gebleven.
Realisering van de geselecteerde wateraanvoerplannen betekent dat. uitgaande van
het hoge beregeningsscenario. de behoefte
aan oppervlaktewater ineen extreem droog
jaar als 1976 met ongeveer een factor 2zal
toenemen. De omvang van het (bruto)
grondwaterverbruik in een dergelijk jaar

staat vermeld in tabel VII.Ter vergelijking
zijn de in 1990 verwachte grondwateronttrekking door de drink- en industriewatervoorziening en de winbaar geachte
hoeveelheid grondwater vermeld (beide naar
het Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening 1980).Hoewel het gebruik
van grondwater voor beregening per regio
sterk kan verschillen en nogonduidelijk isop
welke wijze de grondwateronttrekkingen
door de landbouw in relatie moeten worden
gebracht met de winbare hoeveelheid
grondwater, lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat de landbouw mede bij de
verdeling van de beschikbare hoeveelheid
grondwater in beschouwing moet worden
genomen.
Door de aanvoer van oppervlaktewater

De modellering vandedrinken industriewatervoorziening
Inleiding
Bijde modellering vandedrink- en industriewatervoorziening hebben de relaties tussen
deze sector en het grondwaterbeheer de
meeste aandacht gekregen. De oppervlaktewaterinname iskwantitatief gezien vanuit het
oogpunt van het nationale oppervlaktewaterbeheer van geringe betekenis. Slechts
bij onttrekkingen aan de grote rivieren
kunnen er soms plaatselijk problemen ten
aanzien van de scheepvaart ontstaan.
Het gebruik van grondwater heeft voor de
drink- en industriewatervoorziening een
aantal belangrijke voordelen. Zo isde
kwaliteit van het onttrokken grondwater
vrijwel constant en in het algemeen nog

TABELVII — Toekomstigegrondwateronttrekking(in 106m3)doordelandbouwendrink-enindustriewatervoorziening
ineensituatiezonderenmetuitvoeringvan wateraanvoerplannen.
landbouw
droog jaar

langjarig
gemiddelde

/onder aanvoerpla.nn.en

1.545

890

545

met aanvoerplannen

1.130

660

405

extreem
droog jaar

Drink- en
industriewatervoorziening

Winbaar geachte
hoeveelheid
grondwater

1.380

1.940
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uitstekend te noemen. Hierdoor ishet
mogelijk goeddrinkwatervoorlagekosten te
produceren. Daarnaast heeft het grondwater
een lage temperatuur zodat het ook voor
koeldoeleinden gebruikt kan worden.
Het onttrekken van grondwater door deze
sector heeft echter invloed op andere
sectoren. De onttrekkingen kunnen grondwaterstandsverlagingen en een afname van
de beekafvoeren tot gevolg hebben, die op
hun beurt weer nadelige effecten voor de
landbouw, de natuur en het milieu met zich
mee kunnen brengen. Bij het formuleren van
het beleid met betrekking tot het grondwater
dienen de belangen van de drink- en
industriewatervoorziening tegen de belangen
van de hiergenoemde sectoren afgewogen te
worden.
In principe kunnen de onttrekkingen aan het
grondwater van de drinkwaterbedrijven en
de industrie verminderd worden. De drinkwaterbedrijven kunnen bijvoorbeeld ten
koste van extra uitgaven en een kwaliteitsverlies van het geleverde produkt op
oppervlaktewater alsbron overgaan, terwijl
de industrie door het gebruikte water te
recirculeren de omvang van zijn onttrekkingen kan verminderen. De overheid kan
een dergelijk gedrag initiëren door
bijvoorbeeld het invoeren van heffingen op
de onttrokken hoeveelheid grondwater en
het instellen van verboden om in bepaalde
gebieden grondwater te onttrekken. Voor de
bepaling van de gevolgen van dit soort
maatregelen zijn een viertal modellen
ontwikkeld: het Industry Response
Simulation Model (IRSM), het door het
Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening
ontwikkelde Drinking Water Model
(RIDDWM), het Response Design Model
(RESDM) en het Drink- en Industriewater
Model (DIWM).

grondwater iseen beperkt aantal alternatieven mogelijk, te weten:
—overschakelen op oppervlaktewater;
—overschakelen op drinkwater:
—recirculeren van reeds gebruikt water.
Naast deze kosten van de alternatieve
watervoorziening zijn in het model ook de
kosten van deheffing opgenomen. Het model
vergelijkt nu voor elk individueel grondwateronttrekkend bedrijf de kosten van de
heffing met die van de alternatieve watervoorziening en kiest de goedkoopste manier
om in de waterbehoefte te voorzien.
Per bedrijf kunnen de uitkomsten sterk
variëren. Dit loopt van het volledig staken
van de grondwateronttrekking (bijvoorbeeld
alser geheel op drinkwater wordt overgegaan) tot het handhaven van de bestaande
onttrekking (in dit geval ishet zonder meer
betalen van de heffing de goedkoopste
oplossing).
De berekeningen worden door IRSM
uitgevoerd op individueel bedrijfsniveau,
maar de uitkomsten worden geaggregeerd tot
districtsniveau en hoger.
De opgelegde heffing in IRSM betreft de
bruto onttrekking. Een retourbron voor
schoon koelwater wordt niet alseen negatieve
onttrekking en derhalve alseen besparings-

Voor de onttrekkingen in context 1976is
uitgegaan van de onttrekkingen zoalsdeze in
1976 werkelijk plaatsvonden.
Voor het bepalen van de situatie 1990iseen
aantal aannamen gedaan. De groei in de
vraag naar grondwater vanuit de industrie is
gelijkgesteld aan de produktiestijging.
Hiertoe zijn binnen de industrie 7 sectoren
onderscheiden, te weten:
1. Voedings- en genotsmiddelenindustrie

Afb. 9 - Vergelijking resultaten standaard engemodificeerde versie IRSM.
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IRSM
IRSM isontworpen alseen grondwaterheffingenmodel voor de industrie, dat de
gevolgen voorspelt van een grondwaterheffing intermen vankostenen watergebruik.
Door het invoeren van schaduwprijzen voor
grondwater kunnen met dit model ook de
gevolgen worden voorspeld van een regionaal
restrictief beleid ten aanzien van grondwater.
Deze laatste toepassing issindshet aannemen
van de Grondwaterwet beleidsrelevanter dan
de toepassing van heffingen op grondwater.
Het model omvat een gegevensbestand van
ruim 100 grondwateronttrekkende
industrieën. In dit bestand zijn naast enkele
algemenere gegevens, cijfers opgenomen
over onttrokken hoeveelheden grondwater,
de koelwaterhoeveelheden, de hoeveelheid
water die gerecirculeerd kan worden, de
afstand tot het oppervlaktewateren de
drinkwaterprijs. Voor het gebruik van

mogelijkheid voor grondwater gezien.
Deze wijze van modellering iszogekozen,
omdat de nouvellevandeGrondwaterwet de
mogelijkheid niet bood om hierdoor ophet te
betalen heffingsbedrag te besparen.
In IRSM isde lozingskant buiten
beschouwing gebleven.
Evenmin kunnen de effecten van lozingsheffingen op de waterinname worden
bestudeerd. Bij lage grondwaterheffingen
heeft dat weinig gevolgen, maar bij hogere
heffingen kunnen de modelresultaten
daardoor belangrijk afwijken van de
'realiteit'. Onder andere zullen bij hoge
heffingen te hoge kostenstijgingen worden
berekend. De modeluitkomsten zijn nog
redelijk betrouwbaar tot een heffing van
ongeveer een gulden per m 3 onttrokken
grondwater.
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2. Textielindustrie
3. Papierindustrie
4. Chemische en aanverwante industrie
5. Basismetaalindustrie
6. Metaalproduktenindustrie
7. Overige industrie.
Voor de produktiestijging zijn (inmiddels
achterhaalde) hoge groeiverwachtingen per
sector van het Centraal Plan Bureau (CPB)
aangehouden. Bij deze groeiverwachtingen
is aangenomen, dat alle bedrijven in een
sector dezelfde groei kennen.
Tenslotte dient nogopgemerkt teworden dat
dit model alleen de kosten voor de industrie
op lange termijn bepaalt. Er zalimmersenige
tijd verlopen voordat de berekende faciliteiten zijn aangelegd. Op korte termijn staat
er voor de afzonderlijke bedrijven geen
andere weg open dan domweg de heffing te
betalen.
In afb. 9 iseen voorbeeld van enkele
berekeningsresultaten voor twee versiesvan
het model bij een oplopende heffing (tot
1 gulden) gegeven. Uitgezet zijn:
—de onttrokken hoeveelheid grondwater
door de industrie;
—de som van de onttrokken hoeveelheid
grondwater door de industrie en het extra
drinkwatergebruik;
—de kostenstijging.
Bij een heffing van ongeveer 70cent per m 3
wordt door de industrie geen grondwater
meer bespaard. De werkelijke besparing op
het grondwatergebruik isechter veel minder.
Doordat de industrie op het gebruik van
drinkwater overgaat (dat inNederland voor
het grootste deel uit het grondwater wordt
betrokken) isde netto besparing veel
beperkter. Wordt hier ook rekening mee
gehouden dan wordt bij een heffing groter
dan 30 cent geen verdere besparing op het
grondwatergebruik gerealiseerd.
RIDDWM
RIDDWM iseen lineair programmeringsmodel dat isontwikkeld bijhet Rijksinstituut
voor Drinkwatervoorziening. Het model
minimaliseert voor een bepaalde vraag naar
drinkwater de drinkwaterproduktiekosten bij
een gegeven aantal grond- en oppervlaktewaterwinningsprojecten en transportmogelijkheden. De bij dit model toegepaste
gebiedsindeling iszogekozen, dat deze
aansluit bij die van andere modellen. Hierbij
zijn de districten echter zodanig samengevoegd dat zijzoveel mogelijk met de
verschillende provincies overeenkomen.
Voor elk van deze pseudo-provincies zijn de
onttrekkingspunten van het grondwater en
de vraagpunten van het drinkwater samengevoegd tot één onttrekkingspunt en één
vraagpunt. Voor een aantal pseudoprovincies iser een aanvullende watervoorziening in de vorm van één of meer
oppervlaktewaterprojecten. In afb. 10is

O

drinkwaterleidingbedrijf

O

oppervlaktewater - project

grondwaterbron

transportverbinding oppervlakte
— —

transportverbinding drinkwater

Afb. 10 -SchemaRIDDWM.

de modelschematisatie van de drinkwaterproduktie van Nederland opgenomen.
De uitvoer vanhet modelbestaat uitde totale
drinkwatervoorzieningskosten, een overzicht
van de geproduceerde hoeveelheden water
per grondwater- en oppervlaktewatervoorzieningspunt en een overzicht van de
getransporteerde hoeveelheden water. Door
de drinkwatervraag en de beschikbare
hoeveelheid grondwater te variëren kan een
inzicht verkregen worden inde voor de
drinkwatervoorziening benodigde infrastructuur.
De toegepaste modellering heeft een aantal
beperkingen.
1. De schematisatie isvrijgrof. Per provincie
wordt gewerkt met een vraagpunt en grondwateronttrekkingspunt. Het model kan dan
ook alleen op landelijke schaal toegepast
worden.
2. Bij het opnemen van de oppervlaktewaterprojecten iser van uitgegaan dat de
huidige praktijk ten aanzien van de voor de
drinkwatervoorziening beschikbare
hoeveelheden grondwater niet drastisch
gewijzigd wordt. Hierdoor iser slechts een

beperkt aantal in het model opgenomen.
Dit heeft tot gevolg dat alsde beschikbaarheid van het grondwater sterk wordt
gereduceerd, het model onbetrouwbaar
wordt, hetgeen onder andere tot uiting komt
in de te hoge drinkwaterproduktiekosten.
3. Bij de optimalisatie wordt alleen het
financiële aspect meegenomen. Andere in de
praktijk relevante aspecten zoals de
betrouwbaarheid vanleveringende kwaliteit
van het geleverde water worden niet
meegenomen.
RESDM en DIWM
Bij het uitvoeren van afzonderlijke
berekeningen met de hiervoor genoemde
modellen wordt met de onderlinge beïnvloeding en het feit dat beide sectoren van
dezelfde beperkte hoeveelheid grondwater
gebruikmaken geen rekening gehouden.
Dit wordt ondervangen door toepassing van
de modellen RESDM en DIWM. Met deze
modellen wordt de beschikbare hoeveelheid
grondwater optimaal over beide sectoren
verdeeld. Het enige verschil tussen beide
modellen bestaat hierin, dat DIWM uit een
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regionaal en waterschapsniveau noodzakelijk
zijn. De hoofdinfrastructuur behoeft in deze
omstandigheden slechtsopenkele plaatsenin
zeer beperkte mate aangepast te worden.
Geen van de in het verleden noodzakelijk
geachte grootschalige veranderingen van de
hoofdinfrastructuur bleken noodzakelijk.
Op de achtergronden van deze laatste
conclusie wordt later teruggekomen. Hierzal
in verband met de doelgroep van deze cursus
voornamelijk op de tweede hoofdconclusie
van het onderzoek ingegaan worden.
Deze conclusie heeft betrekking op het
grondwater.
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iteratieve Tekenprocedure van RIDDWM en
IRSM bestaat terwijl bij RESDM resultaten
van IRSM in RIDDWM zijn opgenomen.
De integratie van beide modellen in één
model heeft tot gevolg gehad dat ook de
nadelen van beide modellen gecombineerd
worden.
In afb. 11zijn enkele resultaten van de
modellen opgenomen. Hieruit blijkt hoe sterk
de beschikbaarheid van het grondwater de
totale kosten beïnvloeden. Links van het
minimum wordt de kostenstijging veroorzaakt door de toenemende rol. die het
oppervlaktewater bijde drinkwatervoorziening speelt. Rechts van het minimum
wordt de kostenstijging veroorzaakt door de
toenemende transportkosten van het
drinkwater met grondwater als grondstof.

sector pas na de feitelijke berekening van het
distributiemodel plaatsvindt. Het voor deze
sector ontwikkelde modelgaathierbijuitvan
een door het distributiemodel aangeleverd
gegevensbestand.
Met deze combinatie van modellen is het
merendeel van de analyses verricht. Voor de
opstellingvande nota: 'De waterhuishouding
van Nederland' zijn ruwweg een achthonderdtal berekeningen met het
distributiemodel gemaakt.
Een van de belangrijkste conclusies, die uit
deze analyses getrokken kan worden isdat
zelfs bij de gunstige aannamen ten aanzien
van de rentabiliteit van de beregening slechts
een vrij beperkt aantal maatregelen op

TABEL VIII - Het effect vaneenheffing van20 centop degrondwateronttrekkingen vandriesectoren.
Besparing grondwatergebruik in milj. mVjaar

Resultaten van het
PAWN-onderzoek
In het distributiemodel worden de belangen
van de verschillende sectoren met elkaar in
verband gebracht. De landbouwmodellen
maken hierbij, zijhet soms in vereenvoudigde
vorm, deel uit van het rekenprogramma van
het distributiemodel. De koppeling met de
modellen van de drink- en industriewatervoorziening wordt gerealiseerd door met de
uitkomsten van deze modellen de invoerbestanden van het distributiemodel aan te
passen. Ook de resultaten van de overige
sectoren, zoals de scheepvaart en de
elektriciteitsvoorziening zijn in het
distributiemodel opgenomen, zij het dat de
berekening van de gevolgen voor de laatste

Uit de knelpuntenanalyse isnaar voren
gekomen dat er in de toekomst bij voortzetting van het huidige beleid, door de
toenemende onttrekkingen voordedrink- en
industriewatervoorziening endegroeivan de
beregening uit het grondwater belangrijke
problemen te verwachten zijn. Bij een
optimistische visie ten aanzien van de groei
van de economie en de rentabiliteit van de
beregening uit hetgrondwater kunnen erzieh
belangrijke grondwaterstandsdalingen
voordoen. Deze dalingen liggen in dezelfde
orde van grootte van en komen boven op de
dalingen, die zich reeds in het recente
verleden hebben voorgedaan. Indien men in
ogenschouw neemt, dat de reeds opgetreden
dalingen volgens deskundigen al aanmerkelijke negatieve gevolgen voor de natuurlijke
waarden van ons land hebben gehad, dan zal
het duidelijk zijn dat de voorspelde verdere
verlagingen zoveel mogelijk voorkomen
dienen te worden. Hiervoor zijn bij de
PAWN-studie een groot aantal maatregelen
onderzocht. Naast de reeds besproken
mogelijkheden ter vergroting van de
oppervlaktewateraanvoer zijn de volgende
maatregelen bestudeerd:
- invoering van een heffing op de grondwateronttrekkingen van de industrie;

Landbouw

Drinkwaterbedrijven

Industrie

- door drinkwaterbedrijven
—door industrie
—door' landbouw

-

78
-14

- 18
173

211

totaal

211

64

155

Verdeling additionele kosten
in miljoenen guldens perjaar
- Landbouw
• extra droogschade
• heffing
• afname variabele beregenir gskosten
• afname vaste beregeningsk Dsten
• totaal

183(127)'
71

55
66
133 ( 77)

- industrie
• technische matr.
• heffing

-

- drinkwaterbedrijven
• technische matr.
• heffing

-

21
58
14
204

Het getal tussen haakjes isde schade die zou ontstaan bij het betreffende beregeningsscenario,
maar als de grasbaten niet dubbel werden geteld.
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—invoering van een heffing op de grondwateronttrekkingen van de drinkwaterbedrijven;
—invoering van een heffing op de
grondwateronttrekking van de landbouw
voor de beregening;
—beperkingvande grondwateronttrekkingen
voor de drink-en industriewatervoorziening;
—toepassing van de winbare hoeveelheden
voor de grondwateronttrekkingen voor de
drink- en industriewatervoorziening en de
beregening in de landbouw; alsmede het
toekennen van prioriteiten daarbinnen.
Wil men met behulp van een heffing het
grondwatergebruik van de drinkwaterbedrijven terugdringen dan zal de opgelegde
heffing hoog moeten zijn (ongeveer 70 cent
per m 3 ). Dan pas gaat de drinkwatervoorziening op het gebruik van oppervlaktewater over. Aangezien deze heffing inde prijs
van het drinkwater doorwerkt en een
dergelijke stijging en het gebruik van
oppervlaktewater voor de bereiding van
drinkwater als nadelig voor de volksgezondheid beschouwd wordt, isdeze
maatregel alsniet effectief verworpen.
De heffing ophetgebruikvanhet grondwater
door de industrie brengt,zoalsreeds gezegd,
weinig netto besparingen met zich mee.
De industrie gaat op het gebruik van
drinkwater over, zodat ook met deze
maatregel niet het beoogde doel bereikt
wordt.
De analyse van de gevolgen van de invoering
van een heffing op het grondwatergebruik
voor de beregening heeft zichbeperkt tot het
bestuderen van een heffing van 20cent per
m 3 . Dit omdat voor elk ander heffingsbedrag
een nieuw beregeningsscenario gemaakt
diende te worden, hetgeen nogal wat werk
met zich meebracht. In tabel VIII zijn de
resultaten van de berekeningen met een
heffing van 20 cent voor de drie sectoren
onderling vergeleken. Hieruit volgt dat bij
een heffing op de grondwateronttrekkingen
van de landbouw de grootste netto besparing
wordt gerealiseerd. Daarentegen neemt de
droogteschade flink toe. Deze kosten
worden echter gecompenseerd doordat er
minder voor beregening uitgegeven behoeft
te worden. Bovendien dient nog rekening
gehouden te worden met het feit dat:
—het aan heffing betaalde bedrag nationaaleconomisch gezien geen kosten zijn. Het is
slechts een overdracht van één deel van de
Nederlandse bevolking (de boerenjaan een
andere (de staat):
—door de introductie van de grasmultiplier
een deel van de droogteschade niet reëel is.
Corrigeert men voor deze factoren dan blijft
er slechts 6 miljoen gulden perjaar aan reële
nationaal-economische schade over.
Vergelijkt men ditmet debedragen,dieer bij
de heffing van 20 cent per m 3op de grondwateronttrekkingen van de drinkwater-
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TABEI. IX — Het effect van hetopnemen vandelandbouwonttrekkingen onder de winbarehoeveelheden enhetstellen
van prioriteiten daarbinnen. Context 1990.
Grondwatergebruik
in miljoenen m-Vjaar
- door drinkwaterbedrijven
- door industrie
- door landbouw
totaal

Huidig Beleid

Prioriteit Landbouw

Prioriteit
Drink- en industriewatervoorziening

1.099
461
547

1.059
3X0
533

1.099
461
398

2.107

1.972

1.958

Verdeling additionele kosten
in miljoenen guldens perjaar
— Landbouw
• extra droogschade
• afname variabele beregeningskosten
• afname vaste beregeningskosten
• totaal
- industrie
— drinkwaterbedrijven

-

13(7)'
5
7

248(155)'
65
68

1 (-6)>
9
17

115(22)'

-

Het getal tussen haakjes isde additionele schade,die zou ontstaan bij het betreffende beregeningsscenario.
maar als de grasbaten niet dubbel werden geteld.

bedrijven (14miljoen gulden perjaar) en de
industrie (27 miljoen gulden perjaar) betaald
moet worden dan isde conclusie gewettigd
dat, indien men een heffing op het grondwatergebruik van één van de drie sectoren
overweegt, die op de onttrekkingen van de
landbouw het meest aan te bevelen is.
De huidige Grondwaterwet biedt de
mogelijkheid tot het invoeren van een
remmingsheffing echter niet. Daarom isdeze
mogelijkheid bij de nota: 'De waterhuishouding van Nederland' verder buiten
beschouwing gebleven.
Het beperken van de grondwateronttrekkingen van de drink- en industriewatervoorziening door middel van de reductie van
de winbare hoeveelheden levert, zoals te
verwachten was,een redelijke besparing van
het grondwatergebruik op. Deze reductie
gaat echter wel met hoge additionele kosten
gepaard, terwijl het positieve effect op de
grondwaterstanden maar zeer beperkt is.
(Minder dan bij de invoering van een heffing
op de landbouwonttrekkingen voor
beregening). In verband hiermee en de te
verwachten negatieve gevolgen voor de
volksgezondheid isdeze maatregel bij de
verdere behandeling buiten beschouwing
gelaten.
Tenslotte nog enkele opmerkingen over de
laatst genoemde maatregel: het mede
betrekken van de onttrekkingen van de
landbouw bij de winbare hoeveelheden.
Ten aanzien van deze maatregel isin het
verleden weleens gesteld dat men beide
onttrekkingen (drink- en industriewater
enerzijds en landbouw anderzijds) niet zou
mogen optellen envergelijken metdewinbare
hoeveelheden. Dit omdat de effecten op de
grondwaterstand zoverschillend zouden zijn.
Deze uitspraak ismaar zeer ten dele waar.
Bijde onttrekkingen van drinkwaterbedrijven
onder een slechtdoorlatende laag komen de
effecten op de grondwaterstand redelijk
overeen met die van de verspreide

landbouwonttrekkingen. Bovendien isbijhet
vergelijken van de som van de onttrekkingen
met de winbare hoeveelheid het effect op de
grondwaterstand zelf niet inhetgeding, maar
de optelbaarheid van beide effecten
afzonderlijk. In zijn artikel in het tijdschrift
H 2 0 heeft Van der Giessen aangetoond dat,
mits men van wat grotere gebieden uitgaat,
het superpositie beginsel voor beide typen
onttrekkingen redelijk opgaat (lokaal geldt
dit echter niet altijd). Op grond hiervan is
voor een eersteverkenningvande problematiek bij de PAWN-studie onderzocht wat het
betekent, indien zowel de grondwateronttrekkingen van de drink- en industriewatervoorziening alsdie van de landbouw
voor beregening aan de winbare hoeveelheden moeten voldoen.
Bij de toekenning van de winbare hoeveelheden aan de drink- en industriewatervoorziening aan de ene zijde en de landbouw
aan de andere zijde ontstaat een extra graad
vanvrijheid. De verdeling vande beschikbare
hoeveelheden zou op grond van een
optimalisatie kunnen geschieden. Gezien de
complexe structuur van de toegepaste
modellen, washet nietmogelijk de landbouw
bij de optimalisatie te betrekken. Daarom is
een wat andere benadering gekozen. Hierbij
zijn twee situatiesonderzocht;éénwaarbij de
landbouw prioriteit heeft en de drink- en
industriewatervoorziening met het resterende
gedeelte genoegen moet nemen en één
waarbij de prioriteit precies omgekeerd is.
In tabel IX zijn de resultaten van deze
berekeningen opgenomen, waarbij ze zijn
vergeleken met die van een situatie waarbij
de drink- en industriewatervoorziening wel
maar de landbouw niet onder de winbare
hoeveelheden valt (dit komt ruwwegovereen
met de huidige situatie).
In eerste instantie lijkt de conclusie
gewettigd dat bij de verdeling van het
grondwater landbouw prioriteit zou behoren
te krijgen. Landbouw ondervindt immers de
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grootste schade; zelfs alser rekening
gehouden wordt met de kosten van beregening (1 14miljoen gulden perjaar voor de
landbouw ten opzichtevan26miljoen gulden
per jaar voor de drink- en industriewatervoorziening). Betrekt menechterook hierde
niet reële baten, diedoor deinvoeringvande
grasmultiplier geïntroduceerd worden, bij de
beschouwing, dan blijken de extra kosten
voor de beide sectoren dezelfde orde van
grootte te hebben. Als men verder nogin
ogenschouw neemt, dat de landbouwschade
ten opzichte van een voor de landbouw zeer
gunstige uitgangspositie isbepaald en
rekening houdt met het volksgezondheidsaspect, dan lijkt het niet zozinnig om de
huidige prioriteit, die de drink- en
industriewatervoorziening geniet, te
veranderen. Het lijkt echter verstandig,
gezien de invloed opdegrondwaterstand, om
de onttrekkingen aan hetgrondwatervoorde
beregening van de landbouwgewassen niet
ongelimiteerd te laten groeien.
Resumerend kan gesteld worden dat ten
aanzien van het grondwater de volgende
maatregelen zinvol zijn te achten:
1. De verbetering van de aanvoer van
oppervlaktewater. Aangezien dit in droge
perioden voornamelijk met Rijnwater zal
dienen te geschieden, isdeze oplossing ook
niet zonder problemen.
2. Het opleggen van beperkingen aan de
groei van de beregening uit het grondwater.

Nota 'De waterhuishouding van
Nederland' uit 1983
Doel en status van de nota
Het doel van de nieuwe nota is tweeledig.
In de eerste plaatsworden dehoofdlijnen van
het regeringsbeleid inzake de waterhuishouding van Nederland vastgelegd.
Daarbij wordt uitgegaan van de definitie van
waterhuishouding zoalsdeze is opgenomen
in de concept-wet op de waterhuishouding.
Deze luidt: 'de overheidszorg diezich richt
op het op en in de bodem vrij aanwezige
water, met het oog op de daarbij betrokken
belangen. Daarnaast wordt in de nota het
voorgenomen beheer van de rijkswateren
geschetst opdat andere overheden en

watergebruikers hun beleid hierop kunnen
afstemmen. Hiermee wordt een iteratieprocedure opgang gebracht, die moet gaan
plaatsvinden tussen het regionale beleid en
dat van de rijksoverheid. Thans bevindt de
nota zich nog in het concept-stadium. Wel
heeft een zeer intensief overleg met de
betrokkenen plaatsgehad.
Kenmerken van de nota
In tegenstelling tot de nota van 1968wordt
uitgebreid ingegaan op alle belangen die
betrokken zijn bijde waterhuishouding. Het
gaat daarbij om:
a. de veiligheid;
b. de primair op het menselijk gebruik
gerichte belangen:
—agrarische sector
— elektriciteitsproduktie
— huishoudens
—industrie- en dienstverlenende sector
— scheepvaart
— visserij
—waterrecreatic
c. natuur en landschap:
—aquatische levensgemeenschappen
—terrestrische levensgemeenschappen.
Van deze belangen zijn de wensen nagegaan,
deproblemen gesignaleerd,enoplossingen in
het kader van de waterhuishouding
geanalyseerd.
Daarbij wordt ten opzichte van de vorige
nota meer aandacht geschonken aan de
waterkwaliteit, zoalsde invloed op de watertemperatuur van het koelwater van de
elektriciteitscentrales, de gevolgen van de
wateraanvoer op de waterkwaliteit en het
eutrofiëringsprobleem.
De infrastructuur
De nota '83 geeft zowel een visie op de
hoofd-infrastructuur alsop de regionale
structuren, zijhetdat delaatsteeen indicatief
en voorlopig karakter heeft. Diverse regionale
wateraanvoerprojecten lijken rendabel,ditin
tegenstelling tot de grote nationale projecten
als de Noord-Zuid koppeling, de grootschalige voorraadvorming in het IJsselmeer
en de IJsselkanalisatie.
Dit betekent dat enkele hoofdconclusies uit
de vorige nota, teweten de noodzaak vaneen
Noord-Zuid koppeling en een grootschalige

TABEL X - Vergelijking vanenkele cijfersuitdenota: 'Dewaterhuishouding vanNederland' \19681endePA WN-studie.
Noord, zomerhalfjaar
te voorzien uit oppervlaktewater
Areaal landbouw in ha
Landbouwwaterbehoefte in min. m3
Drink- en industriewatervoorziening in min m3
Doorspoeling (behoefte in min. m3)

1
2
3

bij benadering een 95% droog jaar
exclusief spaarbekken IJsselmeer
maximum scenario

Nota '68
95% droog jaar
1.100.000
1.650
4602
1.550

PAWN
jaar 19591
725.000
I.30O3
60
1.350

Verschil
350
400
200

TABEL XI - Vergelijking van deprognoses vanhet
Drink- en industriewaterverbrutk uitdenota: 'De
waterhuishouding van Nederland' [/W)<V| enhet
Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening
(deel d: De regeringsheslissingl.
Waterverbruik in Nederland (min/jaar)

2000

nota '68
bevolkingsverbruik
industrieel verbruik
'extra' industrieel verbruik

1.050
2.750
2.800
6.550

SDI V (concept-regeringsbeslissing)
maximum scenario
basis scenario

2.268
1.812

voorraadvorming niet langer worden onderschreven. Een belangrijke verklaring hiervoor
isdat nu uitgegaanwordtvaneen lagerevraag.
In tabel Xwordt dit geïllustreerd door een
vergelijking te maken tussen de vraag in een
9 5 % droog zomerhalfjaar voor het Noordelijk deel van Nederland volgens de nota '68
met de vraag, zoals deze volgens de PAWNstudie in de toekomst zou kunnen zijn, alsde
hydrologische en meteorologische
omstandigheden van het jaar 1959zich
opnieuw zouden voordoen. Het totale
verschil in een dergelijke zomer zou
950 miljoen m 3 water bedragen, hetgeen
overeenkomt met een waterschijf van
± 80 cm op het huidige IJsselmeer.
Opvallend isde sterke reductie van de vraag
naar oppervlaktewater voor de sector drinken industriewatervoorziening. Deze reductie
vindt zijn oorsprong in de veel lagere
ramingen van het waterverbruik in deze
sector. Vergelijking van de nota '68 met de
(concept)regeringsbeslissing inzake het
Structuurschema Drink- en Industriewatervoorziening geeft een dalingvan de raming
van meer dan 70% te zien (tabel XI).
Het beheer
De nota geeft ook een visieop het beheer.
Geschetst worden uitgangspunten voor de
organisatie van het waterbeheer. Tevens
wordt ingegaan opdeprioriteiten in perioden
van schaarste aan water. Er isglobaal sprake
van 3 niveaus.
—Niveau 1. een categorie met de hoogste
prioriteit, deze bevat de sector drink- en
industriewatervoorziening en de waterbehoefte voor peilbeheersing (voorzover
deze verband houdt met de stabiliteit van
kades en dergelijke).
- Niveau 2, bevat de beregening, de
scheepvaart en het gebruik van water als
koelwater bij de elektriciteitsproduktie.
Binnen deze categorie dient in het algemeen
eerst het gebruik van koelwater te worden
beperkt, vervolgens dienen beperkingen aan
de scheepvaart te worden geaccepteerd,
(schutten met volle kolken, vaardieptebeperkingen en dergelijke) en in laatste
instantie dient de beregening te worden
verminderd.
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—Niveau 3, bevat de categorieën doorspoeling en verziltingsbestrijding. In geval
van schaarste dient het waterverlies dat
hiermee gepaard gaat alseerste te worden
beperkt.
De planvorming
In de nota wordt een groot aantal aangrijpingspunten voor de planvorming op
provinciaal niveau gegeven. Dit betreft
zaken als: inzicht in ht rijksbeleid, de
hoofdinfrastructuur, het voor de regio
beschikbare water, de prioriteitentegenstelling. Tevens wordt aangegeven welke
aspecten bij de formulering van het
provinciale beleid aan de orde moeten
komen.
Met name zaldeprovinciezichgeplaatst zien
voor een strategische keuze tussen enerzijds
de mate waarin grondwater onttrokken mag
worden en anderzijds de mate waarin
oppervlaktewater moet worden aangevoerd.
Alhoewel voor een aantalgebieden de
aanvoer van oppervlaktewater ten behoeve
van de beregening een alternatief lijkt, isook
dit alternatief niet zonder problemen.
De aanvoer van met name het Rijnwater zal
invloed hebben op de regionale waterkwaliteit. In hoeverre dit geaccepteerd kan
worden, zal nader op provinciaal niveau
moeten worden bekeken.
Evaluatie methodiek
Uit hetvoorgaande isduidelijk geworden dat
aan de nota '83 een andere, veel intensievere
methodiek ten grondslag heeft gelegen.
Gepoogd isom de relaties van alle belangen
met de waterhuishouding modelmatig te
benaderen, opdat een kwantificering van de
knelpunten mogelijk zou worden. Daarbij
is, daar waar dit zinvol was, het belang
uitgedrukt in economische grootheden.
Daar waar ditniet mogelijk ofzinvolwas,zijn
grootheden gekozen, die een zo goed
mogelijke indruk geven. Daarmee is bereikt
dat de kosten en de baten (in 'brede' zin)van
een ingreep in de infrastructuur konden
worden bepaald. Een arbitraire keuze van
een 9 5 % droge zomer ofjunimaand als
maatstaf voor de benodigde infrastructuur
kon daardoor worden vermeden. Tevensis
door deze methodiek inzicht verkregen in de
te stellen prioriteiten bij schaarste.
Ook de mate van regionaal detail iseen
opvallend verschil met de nota '68. In plaats
van enkele landsdelen te beschouwen, ishet
land opgedeeld in 77 districten. Bovendien is
het waterhuishoudkundige systeem vrij
nauwkeurig gemodelleerd. Hierdoor konden
ook regionale knelpunten worden
opgespoord. Een en ander betekent niet dat
de studie volmaakt is.Gebleken isdat de
effecten van natuur en landschap nog
onvoldoende konden worden beschreven.
Nader onderzoek wordt nodig geoordeeld.
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Hiervoor isinmiddels de Studiecommissie
Waterbeheer, Natuur, Bosen Landschap
ingesteld. Allesoverziende kan echter
worden geconcludeerd dat de uitgevoerde
beleidsanalyse (PAWN) zeer waardevol is
gebleken bij het formuleren van het rijksbeleid inzake de waterhuishouding en het
beheer van de rijkswateren. Een dergelijke
aanpak kan worden aanbevolen ter voorbereiding van de provinciale waterhuishoudingplannen. Daarbij kandan gebruik
gemaakt worden van de in de PAWN
opgedane kennis en ervaring.
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VerenigingvoorWaterleidingbelangen in Nederland

KomendeVWN-activiteiten
Op 12september 1984zal in kasteel
Marquette te Heemskerk een vergadering
worden gehouden over het thema Infiltratie.
Over dit onderwerp zal worden gesproken
door:
prof.ir.dr. L.Huisman, 'historisch overzicht';
ir. Th. N. Olsthoorn, 'hydrologische
aspecten'; ir. J. van Puffelen, 'kwaliteitsaspecten'; dr. K. H. Schmidt, 'infiltratie in de
Bondsrepubliek'.
Tijdens deze vergadering zal de Van Marieprijs worden uitgereikt.
Op 5 oktober 1984wordt in congrescentrum
De Reehorst te Ede een vergadering
gehouden over het onderwerp 'chemische
conditionering'.
Sprekers zullen zijn:
prof. dr. R. L.Zielhuis, 'gezondheidskundige
aspecten'; ir. P.J. Verkerk, 'wettelijke
aspecten'; C. H. J. Elzenga, 'theoretische
grondslag'; dr. M. van Ammers, 'onthardingsproces'; mevrouw A. J. C. Schiermann,
'public relations'.
De leden ontvangen te zijner tijd een
convocatie voor deze vergaderingen.
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Ontwerp-criteria nr.33 'Metalen klemfittingen voor buizenvanpolyetheen en
ongeplastkeerdPVC'
Door deCommissievoor Kwaliteitseisen van
Waterleidingartikelen (CKW) zijn voor een
termijn van een maand, gerekend vanaf de
datum van deze publikatie, ter kritiek
gepubliceerd:
Ontwerp-criteria nr. 33 'Metalen klemfittingen voor buizen vanpolyetheen en
ongeplasticeerd PVC'.
Belangstellenden worden uitgenodigd hun
kritiek op deze ontwerp-criteria, binnen de
aangegeven termijn te zenden aan de
Secretaris van de CKW, Postbus 70,
2280 AB Rijswijk, alwaarookeen exemplaar
van deze ontwerp-criteria kan worden
aangevraagd (telefoon 070 - 902720).
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