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Utrecht herstelt 20procent verdroogde natuur

Droogteproblemen in
midden vanWestNederland vereist
maatwerk
Deaanpakvandedroogproblemeninhet
middenvanWest-Nederland lijktregionaal
maatwerktevereisen.Zoluidtdevoorzichtige
conclusievanhetRijksinstituutvoorIntegraal
ZoetwaterbeheerenAfvalwaterbehandeling
(RIZA)inhetrapport'Waterwaarhetwezen
moet-Effecten vanbeleidsstrategieënvoor
droogteinMidden-West-Nederland'.
VolgenshetRIZA-rapportisookindroge
omstandigheden inprincipegenoegwater
inhethoofdsysteem aanwezigomaande
vraagnaaroppervlaktewater tevoldoen.
Doordat hetwaternietaltijd vandejuiste
kwaliteit is,kunnen echter toch tekorten
ontstaan.Ditwordt met name veroorzaakt
doorverzuringbijdeinlaatpunten.Decombinatievanbeperkte beregeningsmogelijkhedeneneengroteinfiltratieweerstand ligt
tengrondslagaanhetdroogteprobleem in
debodem.Ditkostdelandbouw inhet studiegebied ineendroogjaar (eensinde17
jaar)zo'n 110miljoen euro.In vergelijking
metdedroogteschadeineendergelijkjaaris
dezoutschade klein.
Hetrapport markeert heteindevan fase
2vandeZoetwaterverkenning MiddenWest-Nederland dieinopdrachtvande
beheerdersvanregionaleenrijkswateren in
ditdeelvanNederland wordt uitgevoerd.
Begin2003 werdde zoetwaterverkenning
gestart metalsdoelinzicht tekrijgen inde
aard,ernst enomvangvandedroogteproblea;
matiekinderegio.Destudiemoet antwoord
«
;evenopdrievragen:'Watisde beschikbaareid,devraagnaarendeverdelingvanzoet
water
indetoekomst?','Hoekunnen wehet
w
beste
met
hetbeschikbarewareromgaan?'
b,
en'Hoekunnen wedevraagnaarwateren
debeschikbarehoeveelheidoptimaal op
elkaar afstemmen?'.
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Infase 1 werdgeconcludeerd datindrogetotextreemdrogejaren watertekorten
zullenoptreden dieschade toebrengen aan
landbouw ennatuur. Deze watertekorten,
alsgevolgvan klimaatveranderingen,
emen indetoekomst enigszins toe.In fase
3 wordenverschillendealternatieven tegen
elkaarafgewogen, waarnamedioditjaar
advieswordt uitgebracht voorhet beleiden
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IndeprovincieUtrechtisbijnaeenvijfdedeelvandeverdroogdenatuur hersteld.Datisdetussenstandindestrijd tegenverdroging.Landelijk isafgesproken omin201040procentvanhet
verdroogdegebiedinNederlandtehebbenhersteld.
Detussenstand inUtrechtblijft metzesprocentachteropdedoelstellingvan25procentherstelin2005diedeUtrechtsepartijen voorzichzelfgesteldhadden.Niettemin noemtdeprovincieheteenmooieprestatie"geziendeknelpunten waardepartijen meetemakenhebben."
Hetbelangrijksteprobleem waardeprovincieUtrecht,water-enterreinbeheerders,natuur-en
landbouworganisaties enwaterleidingbedrijf Hydronbijdeciroogtebestrijding opstuiten,is
hetontbrekenvandraagvlak.Bijhetnattermakenvannatuur wordtookdeomgevingvan
dezegebieden,voornamelijk landbouwgronden, natter.Ditleidttotweerstandbijboeren.
Daaromzijn totnutoealleendienatuurgebieden vernatwaardeomgevingergeenlastvan
heeft.Daarnaastisopverschillendeplaatsenhetonttrekkenvangrondwater verminderd.
Natuurterreinen indebuurtvandezegrondwateronttrekkingen zijndaarvanopgeknapt.
Omdedoelstellingvan40procentherstelin2010tebehalen,gaatdeprovincieUrrechtverdrogingsbestrijdingonderbrengen ingrotereprojecten enwatergebiedsplannen.Verderzalde
provincieparticulierengaanbegeleidenbijderealisatievan natuurterreinen.

detenemen maatregelen aandedeelnemendewaterschappen, provinciesenaanRijkswaterstaat.
Indeonlangsafgetonde fase2iseenaantalmaatregelen onderzochtdiedroogte-en
zoutschadezoudenkunnen verminderen.
Demaatregelen zijn samengevat invier
beleidsstrategieën:strategieA-het tegengaanvanverziltingbijdebton,strategieBwateraanvoer,strategieC-vasthouden en
bergen,sttategieD-zuinigmet water.
Demaatregelen instrategieAbaseren
zichoppeilopzet.Voornamelijk toegepast in
diepedroogmakerijen enopdeZuid-Hollandseeilanden kunnendeze maatregelen
zoutekweleffectief terugdringen.Dekeerzijde vandemaatregelen isechterdatdeze
tegelijkertijd natschadeopleveren.Regionaalmaatwerk vermindert denatschade,
tetwijl detoegenomen voorjaarsgrondwaterstand hetnettoeffect opdenatuur positiefbeïnvloedt.Brakkeecotoopgroepen gaan
doordezemaatregelen achteruit,zovoorziet
hetRIZA.
Demaatregelen insttategie B,waaronder htt verplaatsen vaninlaatpunten en het
uitbreiden vanberegening,zijn eropgericht
wateraantevoerentotaan deplekwaaidit
hethardst nodigis.Dezemaatregelen doen
dedroogteschadeweliswaarafnemen mcr25
tot 30procent,maarbrengen tegelijkertijd
ookschadetoeaandenatuur doordeaanvoervangebiedsvreemd water.
InstrategieCwordt in natuurgebieden
eennatuurlijk fluctuerend peil aangehouden,terwijlvoordeoverigegebiedeneen
flexibel peilbinnen bepaaldegrenzen geldt.
Ditzorgtervoordatdevraagnaar water

stetkafneemt, metalsgevolgdat het tekott
aanoppervlaktewater vermindert.Deze
maatregelen verminderen droogteschade in
delandbouw ingeringemate,terwijl denatschadeaanzienlijk toeneemt.Denatuut profiteert vandezemaatregelen,alhoewelze
lokaaleenverdrogend effect hebben op
waardevollekwelafhankelijke gebieden.
Hetstoppenvandoorspoelen ineendeel
vanhetgebiedisdevoornaamste maatregel
instrategieD.Hierdoor neemt dewatervraagendaarmeehertekortaan oppervlaktewateraf Zoblijft meerwarerovervoor
beregening.Dezestrategiezorgtalsenige
nietvootmeernatschade.Het gemiddelde
effect vootdenatuur islicht positief
Nadoorberekening vande maatregelen
middelsmodelberekeningen concludeert her
RIZAdatbovengenoemdemaatregelen op
kleinereschaalheelanderskunnen uitpakken.Regionaalmaatwerk lijkt hierdoor
noodzakelijk, aldushetRIZA. f

Extra themanummer
Op5meiverschijnt eer *xtra themanummervanH20overdeuitbreidingvande
zuiveringsinstallatieBerenplaatvanEvides,dieofficieel op15 meigeopendwordt.
Daardoorschuift hetreedsvoor5mei
geplandethemanummer overafvalwater
tweewekenopenverschijntnuop19mei.
Voorditthemanummer kuntuartikelen
terbeoordelingopsturen tottweeweken
voordeuitgave.Voor(semi-)wetenschappelijkeartikeleninderubriekPlatform geldt
eentermijn vanvierweken(21 april), f

