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Indenieuweverdnngmgsreós(uit2004)wordteenho,geprionteit toegekendaanhetvoorkomenvan
onomkeerbareschadeaandenatuurals^evohjvandroogte.Dezeformulering roeptvragenopals:
wanneerissprakevanonomkeerbareschadeaandenatuurenwatzullende^evohjenzijn vande
nieuwereeksvoorwaterbeheerders?Waarhet^aatomdirecteschadeaandenatuurdoorwatergebrek,lijkendeconsequentiesbeperkt:erzijn maarweinigsituatieswaaraanvoervanwaterzinvolis
omonomkeerbareschadedoordroogtetevoorkomen.Andersligtdathijdeindirecteschadediewordt
veroorzaaktdoordeaanvoerindro^eperiodenvanwatervaneenverkeerdekwaliteit.Inpeihjere^uleerdegebiedenkandeaanvoervanlichtbraktotbrakwaterleidentotemstyeschadeaandenatuur.
Datkanwordenvoorkomendoorhetwatersysteemzointerichtendatwatermeteenverkeerdewaterkwaliteitdedaarvoor^evoelye^ebiedennieto/pasinlaatste instantie bereikt.
Deverdringingsreeks regeltwelke functies
prioriteit krijgen bijdeverdelingvanoppervlaktewaterinperioden meteentekortaan
water.Daarbij staatveiligheidbovenaaninde
reeksenkrijgen economisch hoogwaardige
functies voorrangbovenlaagwaardige functies.Deverdringingsreeks isvoorheteerst
gepubliceerd indeTweedeNotaWaterhuishouding4'in 1985.Naaraanleidingvande
droogtein2003 isdoorhetMinisterievan
VerkeerenWaterstaateennieuweverdringingsreeksopgesteld in20045'.Indezereeks
wordtooktekeninggehoudenmetde functie
natuur.Daarbij kenthetministerieeenhoge
prioriteit toeaanhetvoorkomenvan'onomkeerbareschade'aandenatuur(tabel 1).Als
schadeaandenatuurnietonomkeerbaaris,
krijgtdeaanvoervanwatertenbehoevevande
functie natuureenveellagereprioriteiten
moetendebelangenvandenatuur worden
afgewogen tegendievananderefuncties als
landbouwenscheepvaart
Voordeplaatsvandenatuur inhet afwegingsprocesishetdusvangrootbelangte
Wetenofersprakeisvanwelofnietomkeerbareschade.Overdeomkeerbaarheid van
schadewordt indeevaluatienota hetvolgende
gezegd:'Onomkeerbareecologischeschadeis
vooralgekoppeldaandebodemgesteldheiden
onomkeetbareprocessenindebodem,zoals
klinkmaarookveranderingvandesamenstellingvandebodemalsgevolgvandetoevoer
vananderwater.Doordezeprocessenwordtde
vestigingsplaatsonherstelbaar vernietigden
kanhetecosysteemzichnietmeerherstellen.
Hierbij kangedachtwordenaangebiedenals

deveengebieden inMidden-Hollanden
Noordwest-Overijssel. Hetvoorkomenvan
VerdnruiingsreekszoalsgtpublicttraindeEvaluatienota
waterbeheeraanhoudendedroogte2003.Dereeksgee/taan
waarinperiodenvandroogtedeprioriteitenliggenbijde
verdelingvanwater.Binnendecategoneën1en2usprake
vaneenpnonteitsvohjorde.Binnendecategorieën3en4
vindtonderlingepnontenngplaatsopbasisvanminimalisatievandeeconomischemaatschappelijkeschade.
1.veiligheid en voorkomen van
onomkeerbare schade
1.stabiliteit vanwaterkeringen
2.klinkenzettingen(veenenhoogveen)
3. natuur(gebondenaanbodemgesteldheid)
2.volksgezondheid en nutsvoorzieningen
1. drinkwatervoorziening
2.energievoorziening
3.kleinschalig hoogwaardig gebruik
• tijdelijke beregening kapitaalintensievegewassen
» proceswater
4.overige belangen (economische
afweging, ook voornatuur):
• scheepvaart
• landbouw
• natuur(zolanggeenonomkeerbare
schadeoptreedt)
• industrie
• waterrecrearie
• binnenvisserij

onherstelbareschadekrijgteenplaatsinde
categoriemetdeeetsteprioriteit.Hetstelbate
schadewordtgedefinieerd alsdieschadedie
vannaturebinnen eenredelijketermijn uit
zichzelfherstelt(bijvoorbeeld devispopulatie)
ofhetsteld kanwordendoor investeringen.'
Dezeomschrijvinglaatechter nogdenodige
ruimtevootinterpretatie.Metnamevoor
regionalewatetbeheetders(provinciesen
waterschappen)isonvoldoendeduidelijk in
welkegevallenwelofnietptioriteitmoet
wotdengegevenaandenatuutbijdeverdeling
vanwatet intijden vandroogte.Omdithiaat
optevullenisonderzochtwanneetsptakeis
vanonomkeerbareschadeaandenatuuren
welkemaattegelen waterbeheetdets kunnen
nemenomschadetevoorkomen6'.Indit
attikelwotdtingegaanopde belangrijkste
conclusiesuitdezestudie.
Definitie 'onomkeerbare schade
door droogte'
Indeverdringingsreeks wordtbijde
omschrijving vanonomkeerbareschadedoor
droogtedeelsuitgegaan vandeaardvanhet
effect (onomkeerbareschadeisschadedoor
veranderingen indebodem)endeelsvande
reversibiliteit vanheteffect(omkeerbare
schadeisschadedievanzelfhersteltofdoor
ingrijpen hersteldkanworden).Indestudieis
uitgegaan vanhettweedecriterium:dereversibiliteitvandeeffecten. Schadeaandenatuur
wordtdaarbij onomkeerbaargeacht wanneet
herstelvanaanwezigepopulatiesalsgevolg
vandirecteenindirectegevolgenvandroogte
nietbinnenvijftottienjaaristeverwachten.
Indatgevalhebbendeecosystemen nietof
nauwelijks demogelijkheid omzichtussen
tweedroogteperioden inteherstellen.Inde
studieisnietalleengekekennaardirecte
schadealsgevolgvanwatettekorten,maarook
naarindirecteschadedieoptreedtdoorde
aanvoervanwateromschadeaananderefuncties(landbouw,veiligheid)tegentegaan.
Schade door droogte
Inprincipevormendroogteperiodeneen
natuurlijk verschijnsel.Involledig natuurlijke
systemenvanvoldoendeomvangisschade
dootdroogtedanooknauwelijks teverwachten.Incidenteledroogteperioden kunnenzelfs
eenwaardevollebijdrage leverenaande
instandhoudingvandebiodiversiteit(zie
kader).Volledignatuurlijke systemen komen
inNederlandechtetnauwelijks voor.Vrijwel
allenatuurinNederlandstaatinmeetof
mindetemateondetinvloedvandemens.
Hetsterkst isdathetgevalin kunstmatige
systemendievoothunwatetaanvoetgeheel
afhankelijk zijn vanmenselijk ingrijpen en
waathetstakenvanwateraanvoer leidttot
acuteenniet-ofmoeilijkomkeerbareschade
H 2 O = 14/15.200«
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Krabbescheer,eensoortdiesterkreageertopdeinlaatvansysteemvreemdwatervanwegede.gevoeligheidvoorchlorideensulfaatjoto:FlipWitte).

aandenatuur.Gedachtkanwordenaan infiltratieplassen indeduinendiewordengevoed
metvoorgezuiverdrivierwater,aanbekenin
Brabantdiewordengevoedmetviadekanalen
aangevoerd Maaswaterenaanbekenenrivierenmeteenomleidingskanaal waardemens
beslistoverdeverdelingvanwatertussende
naruurlijke waterloopenhet omleidingskanaal.Voorzoverdezesystemeneen duidelijke
natuurwaarde hebben,voldoenzegeheelaan
hetcriteriumdatbijstopzettingvanwater-

aanvoersprakeisvanonomkeerbareschade
aandenatuurenkrijgen dezesystemendus
prioriteit bijdeverdelingvanwaterinperiodenmetwatertekorten.Datzaloverigensnaar
verwachting niettotgroteveranderingen
leideninhetwaterbeheer:indepraktijk
krijgen dezesystemenalvoorrangbijdeverdelingvanwaterindrogeperioden.
Daarnaastzijn veelnatuurgebieden in
Nederlandaangetastdoorverdrogingenvcr-

Negatieve en positieve effecten van droogte
Inditartikelwordtvanwegedevraagstelling(wanneertreedtonomkeerbareschadeopaande
natuur?)denadrukgelegdopdenegatieveeffecten vandroogte.Datzoumakkelijk desuggestiekunnen wekkendatdroogtealtijd slechtisvoordenatuur.Nietsisechterminder waar.
Incidenteledroogteszijn eennatuurlijk verschijnselenvormeninsommigemeer natuurlijke
systemenzelfseenbelangrijke voorwaardevoordehandhavingvandesoortenrijkdom.Vochttekortenendroogval kunnenervoorzorgendatopenplekkenontstaanwaarpioniersoortenen
aandroogteaangepastesoortenzichkunnenvestigenofuitbreiden.
Indrogeduingraslanden zorgendroogteservoordatdevegetatievoldoendeopenblijft enerzo
ruimteaanwezigblijft voorde'winterannuellen': kleineéénjarige soortendieaanzomerdroogtezijn aangepastdoordatzeindeherfst kiemen,aanhetbeginvanhetvoorjaar vrucht
zettenendedrogezomerperiodedoorbrengen indevormvanzaad.Hetgaatom kenmerkende
duinsoorten alskandelaartje, vroegeling,zanddoddegrasenzandhoornbloem.Indenatte
duinvalleien voorkomteenafwisseling vandrogeennatteperiodendatduinvalleienaltesnel
dichtgroeien metdroogteminnende struikenofwaterminnende moerasplanten.Zoblijft er
ruimtevoorpionierplanten alsduizendguldenkruidenwaterpunge,dieindrogejarengroeien
opdroogvallendeplekkenominnattejaren uit tewijken naarderanden vandeduinvalleien.
Zonderafwisseling tussendrogeennattejarenzoudendeduinen naarverwachtingveeleenvormigerensoortenarmer zijn dan nu hetgevalis.
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snipperingenzijn zealsgevolgdaarvanextra
gevoeligvoordroogte2'.Eendrogezomerkan
netdegenadeslagbetekenen vooreenreeds
kwijnendepopulatie,terwijl hervestigingvan
soortenwordt bemoeilijkt doordeisolatieten
opzichtevanvergelijkbare gebiedenelders.
Systemendiedooraantastingvandewaterhuishoudingendoorhungeïsoleerdeligging
extragevoeligzijn voordroogte,zijn vennen,
hoogvenen,bronnen,bovenlopen vanbeken
ennatteschraalgraslanden.Aanvoervan
oppervlaktewater vormt indemeestevandeze
systemengeenoplossing.Deeffecten vande
aanvoervanstoffen alsfosfor, stikstof, sulfaat
enbicarbonaat zijn meestalschadelijker dan
deeffecten vandroogtezelf.Hetnemenvan
structurelemaatregelenomverdrogingenversnipperingtegentegaanvormt indemeeste
gevallendeenigeoplossingomschadedoor
droogtetegentegaan.
Schade door wateraanvoer
MetnameinLaag-Nederlandkomenveel
gebiedenvoorwaardepeilen wordengereguleerddoorin-enuitlaatvanwater.Hoewel
directedroogteschadealsgevolgvanwatertekortenhiernietsnelteverwachten is,kanin
drogeperioden welschadeoptredendoor
inlaatvanwatetvaneenafwijkende kwaliteit.
Ookkanschadeoptredendoordatgebiedsvreemdwaterindrogeperioden verderinde
gebiedendoordringt.Bekendzijndeproblemendieoptredendoorinlaat inlaagveenmoe-
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Gebieden met
droogtegevoelige
natuur?

• • Geenactie

\f
Wateraanvoer
mogelijk?

*e
Structurele maatregelengeriebt op
tegengaanverdroging en
versnippering

[M
Voedselarme, zwak gebufferde _
systemen (vennen, hoogvenenj?

!"

Inlaat brak of zout
water in
zoetwatergebieden?

Inlaatwater licht brak_
water (200-500rngA)?

Systemen volledig
afhankelijk van
wateraanvoer (infiltratieplassen, aanvoerwaterenj?

Beken en rivieren
met
omleidingskanaal?

1"
zeerzoutgevoelige
soorten aanwezig f

• Zoekennaarzodanige aanvoerroute
ofinrichtingwatersysteem dat
inlaat brak enzout water kan
worden vermeden.
• Onderzoek naareffecten inlaatHebt
brak water

1"
Toepassing verdringingsreeks,
prioriteit hij handhaving aanvoer mits
systemenmet duidelijke natuurwaarde

)<*

Systemen gevoelig voor
interne ofexterne eutrofiëring
(laagveenmoerassen, soortenrijke
sloten, natte scbraallanden, broekbossenjt

• Onderzoek naarmogelijkheden
voor eneffecten van toestaan
peilverlaging
• Zoekennaarzodanige aanvoerroute
ofinrichtingwatersysteem dat
inlaat eutroofen/of sulfaatrijk water
in meestgevoelige gebieden kan
worden vermeden.

Toepassingverdringingsreeks,
prioriteit bij handhaving aanvoer mits
systemenmet duidelijke natuurwaarde

°"ionomltttrbartdroogteschadcaandenatuurtegentegaan, hiningebiedsstadiesgebruikwordenaemaaktvandit
rfvegingsschcma, waarindebelangrijksteconclusiesuitdestudiezijnverwerkt.

rassen van water met teveel voedingsstoffen
en/ofsulfaat. Dit kan leiden toteutrofiëring en
sulfidevcrgirtiging' ". Het grootste risico in
drogeperioden lijkt echter deaanvoer van brak
water. In 2003ontstond veelcommotie rond de
inlaat van heel licht brak water uit de HollandseIJssel in het gebied rond Reeuwijk.
Minder bekend, maar van grotere invloed
°Pde natuur, wasdat in dezelfde periode brak
water uit de polderGroot Mijdrecht viade
Arnstel werd ingelaten in depolder Groot
"'"nis-Vinkeveen. Dat leiddedaar onder meer
tot het verdwijnen van krabbescheer.Voor
soortendiezeergevoeligzijn voorzout lijken
gehaltes van meerdere honderden milligrammen chloride per liter al voldoende tezijn om
binnen enkele weken te leiden tot sterfte.
Een mogelijke oplossing om schade door
eutrofiëring en verzuring tegen tegaan zou
Zl n
J geen water meer in te laten en peilverlagMgofzelfs droogval teaccepteren, zoals wel
v
°or laagveenmoerassen wordt voorgesteld.
^ c t isechter nietduidelijk watdaarvan de
"ecten opde natuur zijn. Het lijkt dus vers
tandig om de resultaten van onderzoek op dat
gebied afte wachten'.

Consequenties voor
waterbeheerders
Waar hetgaatom dedirecteeffecten van
droogte lijkt debetekenis vandenieuwe verdringingsreeks voorwaterbeheerders beperkt Er
zijn maar weinigsituaties waardeaanvoer van
watergewenst isom onomkeerbare schade aan
denatuur tegen tegaan en meestalzijn dat situatiesdieook nu alprioriteit krijgen bijdeverdelingvan water inperioden met watertekorten.
Wordt ookgekeken naarde indirecte
schadedoor aanvoer van water,dan kan de verdringingsreeks weldegelijk consequenties
hebben voor het waterbeheer in met name
Laag-Nederland.Inlaat van watervan een
afwijkende kwaliteit kandaar leiden tot onomkeerbare schade.Deschadedoor wateraanvoer
ismeestal niet tevoorkomen door het staken
vande inlaat,omdat dat leidt tot droogteschadeaan de natuur ofconflicteert met andere
prioriteiten uit deverdringingsreeks zoals het
tegengaan van verzakkingen en inklinking van
veen(tabel 1).Daarom moet van tevoren
worden nagegaan waardergelijke conflictsituaties kunnen ontstaan en moeten tijdige maatregelen worden genomen om er voor te zorgen
dat in perioden met watertekorten water met

eenongewenste waterkwaliteit de daarvoor
gevoeligegebieden niet ofpas alslaatste kan
bereiken.Afhankelijk van het gebied kan dat
leiden tot meer ofminder ingrijpende veranderingen in het watersysteem. Om te bepalen
welkegebieden gevoeligzijn voorde aanvoer
van(lichr)brak water kangebruik worden
gemaakt van het overzicht van zoutgevoelige
soorten dat in het rapport 'Natuur in deVerdringingsreeks' isopgenomen.

Vervolgonderzoek
Destudie had vooraleen theoretisch karakter, met alsdoel na tegaan in welke situaties
mogelijk sprake isvan onomkeerbare schade en
in hoeverredieschadevalt tevoorkomen door
aanvoer van water ofstopzetting van wateraanvoer.Ofin een gebied ook daadwerkelijk
schadezaloptreden en welke maatregelen
genomen kunnen worden om schade tegen te
gaan,hangt echter sterk afvande regionale
context. Daarom verdient het aanbeveling in
een aantal proefgebieden de verdringingsreeks
verder uit tewerken en na tegaan welke aanpassingen in het watersysteem nodigzijn om
onomkeerbare schadeaan denatuur te voorkomen. Daarbij kan worden uitgegaan van het in
het schema geschetste afwegingsschema.
Daarnaast isookop wetenschappelijk
gebied nogeen aantal vragen dat moet worden
beantwoord. Indeeerste plaats gaat het daarbij
om deeffecten van het toestaan van peilfluctuatiesom zodeaanvoer van water te verminderen.Opdit terrein vindt alonderzoek plaats
binnen het Overlevingsplan Bosen Natuur'.
Daarnaast isnogweinig bekend overde effecten van tijdelijk licht verhoogde chloridegehaltesopzoetwaterorganismen. Eenvoudige
tests waarin soorten gedurende een kortere of
langere tijd worden blootgesteld aan water
met licht verhoogde chloridegehaltes kunnen
meer inzicht leveren in degevoeligheid van
soorten. *
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