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INLEIDING
De inrichting van het oppervlaktewatersystee m heeft in de grootste delen
van Gelderland in de afgelopen decennia gestalte gekregen. Uitgangspunt
hierbij was steeds terugdringen van wateroverlast en verhogen van productie. Onbedoeld effect bleek het optreden van verdroging te zijn.
Het integrale waterbeleid is gericht op terugdringen van verdroging.
In het kader van deze verdrogingsbestrijding wordt gezocht naar mogelijkheden die de 'negatieve' aspecten van de inrichting zoals deze de afgelopen
tijd heeft plaatsgevonden neutraliseren.
Deze studiedag had als doel onderlinge afstemming te bewerkstelligen tussen
vertegenwoordigers van de Rijks- en provinciale diensten.
Het verheugt mij zeer dat hiermee vanuit de beleidssectoren een aanzet is
gedaan de verdroging daadwerkelijk terug te dringen.

H.J.Pennekamp
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1

HISTORISCHE ONTWIKKELINGEN IN HET OPPERVLAKTEWATERBEHEER

1.1.

MAATREGELEN

1.1.1

Inleiding
Op grond van ervaring of aan maatschappelijke doelstellingen ontleende
normen worden waterbeheersingsmaatre gelen genomen. Deze maatregelen
hebben betrekking op het oppervlaktewater-infra structuur, bestaande
uit het geheel van waterlopen, kunstwerken en peilbeheer en vereisen
een grondige kennis van de natuurlijke hydrologische kringloop, het
functioneren van watersystemen en de beheersbare en onbeheersbare factoren, die de toestand van dit watersysteem in ruimte en tijd belnvloeden. Vooral is het van belang het verloop van het neerslagoverschot in de tijd te kennen (zie figuur 1.1 ) alsmede de gehele keten
van waterafvoer (achtereenvolgens ontwatering, afwatering en lozing;
zie figuur 1.2 ) en wateraanvoer (achtereenvolgens waterinlaat, wateraanvoer en infiltratie). In de volgende paragrafen wordt nader ingegaan op het normenstelsel op grond waarvan de huidige waterbeheersingssystemen ontworpen zijn.
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Figuur 1.1
Neerslagoverschot en neerslagtekort in Nederland
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Figuur 1.2
Keten van waterafvoer: ontwatering, afwatering en lozing

1.2

NORMEN EN HET ONTWERPEN VAN WATERBEHEERSINGSSYS"'YTEMEN

1.2.1

Normstelling wateroverlast
Na 1945 werden de eerste normen voor het ontwerpen van waterbeheersingssystemen (inrichting en peilbeheer) ontwikkeld. Deze normen waren
in hoofdzaak gericht op het bestrijden van wateroverlast waardoor het
land zo vroeg mogelijk kon worden betreden en vertrappingsschade werd
verminderd. Opgemerkt zij echter dat geen rekening werd gehouden met
bedrijfs-economische schade. Na jaren van meten, waarnemen en onderzoek bepaalden de volgende normen tientallen jaren het ontwerp van
waterbeheersingssystemen:
ONTWATERINGSNORM
een ontwateringsdiepte van 30 cm voor grasland en 50 cm voor bouwland, die gemiddeld per jaar voor de duur van lO à 20 dagen (i.v.m.
meetfrequentie van 14 dagen) wordt bereikt of overschreden. Voorts
is gesteld dat tenminste 90 procent van het afwaterende oppervlak
aan deze norm dient te voldoen.
Deze norm is in hoofdzaak gericht op het garanderen van voldoende
draagkracht.
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AFWATERINGSNORM
Met betrekking tot het (her-)dimensioneren van waterlopen werden de
volgende economische uitgangspunten gehanteerd:
het landverlies minimaliseren, wat betekende dat waterlopen zo ver
mogelijk uit elkaar dienden te worden gelegd.
het minimaliseren van het grondverzet, wat betekende dat watergangen meer in de diepte dan in de breedte werden gegraven.
ter bescherming van het talud dien~ afhankelijk van het bodemtype
uit te worden gegaan van een maximale stroomsnelheid. Bijvoorbeeld:
voor zandgronden dient de stroomsnelheid geringer te zijn dan 30 cm
per seconde.
de afwatering dient de ontwatering niet te belemmeren.
Deze normen zijn aldus voornamelijk gebaseerd op financiële motieven
en het garanderen van de ontwateringsnorm.
Afhankelijk van het watersysteem en bodemtype worden watergangen en
kunstwerken gedimensioneerd op basis van zogenaamde samengestelde
normen. Deze samengestelde normen, die betrekking hebben op zowel ontals afwatering, zijn een combinatie van een normstelling voor het
aantal overschrijdingen in de tijd en horende bij een normstelling
voor respectievelijk ontwateringsdiepte (ontwatering) en drooglegging
en afvoer (afwatering) (zie figuur 1.3 ). Het aanvaarden van een zeker
risico staat hierbij centraal en is als zodanig te vergelijken met het
ontwerpen van dijken. Ontwerpnormen voor waterbeheersingssystemen zijn
ontwikkeld door onder andere Hooghoudt, Ernst, Kraijenhoff en de Leur
en de Jager.

ontwateringsd iepte

Afstand L tussen waterlopen

Figuur 1.3
Ontwateringsdiepte en drooglegging.

4
Met de ontwateringsnorm als basis werden in eerste instantie de
volgende ontwerpnormen gehanteerd:
- de HOOG-WATERNORM:
een maatgevende afvoer, d.w.z. de afvoer die gemiddeld per jaar
voor de duur van één dag wordt bereikt of overschreden.
een drooglegging van 50 à 60 cm voor zandgronden en 80 à 100 cm
voor kleigronden die gemiddeld per jaar voor de duur van één dag
(behorend bij de maatgevende afvoer) wordt bereikt of overschreden.
- de MAXIMAAL-WATERNORM:
een waterhoogte tot aan maaiveld die gemiddeld per 100 jaar voor de
duur van één dag wordt bereikt of overschreden.
Het geheel van bovenstaande normen had aldus tot doel de randvoorwaarden aan te dragen ten einde wateroverlast te bestrijden.
Vanaf 1985 is aan het bovenbeschreven normenstelsel de NORMAAL-WATERNORM toegevoegd. Deze norm had tot doel optimale drainage-mogelijkheden te waarborgen en was gericht op het vrij kunnen lozen van
drainage-water op het oppervlaktewater. De norm bevat de volgende twee
regels:
een 'halve' maatgevende afvoer, d.w.z. de afvoer die gemiddeld per
jaar voor de duur van 10 à 20 dagen wordt bereikt of overschreden.
bij de halve maatgevende afvoer een drooglegging van 80 à 90 cm
voor zandgronden en 110 à 130 cm voor kleigronden, die overeenkomt
met een waterpeil dat zich 10 cm onder de drainmonding bevindt.
1.2.2

Normstelling vochttekort
Ten aanzien van het ontwerp van waterlopen bestaan geen normen die
gericht zijn op het bestrijden van vochttekorten. Ook op het gebied
van peilbeheer bestaan voor perioden, waarin vochttekorten optreden,
geen normen; voor grondwaterstanden zijn evenwel in de literatuur wel
algemene regels beschikbaar. In de praktijk wordt meestal uitgegaan
van een zomer-streefpeil dat 30 à 40 cm hoger is ten opzichte van het
vastgestelde winter-streefpeil. Hierbij zij opgemerkt uitgegaan wordt
van streefpeilen, wat betekent dat deze afhankelijk van de aanwezigheid van beheersbare stuwen en waterinlaatmogelijkheden al dan niet
daadwerkelijk in het veld kunnen worden gerealiseerd.
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1.2.3

Normstelling tijd
Met betrekking tot de factor tijd wordt thans in zoverre rekening
gehouden dat uitgegaan wordt van een winter- en zomerpeil, behorende
bij respectievelijk de hydrologische perioden oktober tot en met maart
en april tot en met september.

1.2.4

Waterbeheersingssystemen in de praktijk
In de praktijk hebben bovenstaande normen en uitgangspunten tot de
volgende, veelal ongewenste, situaties geleid:
een zodanige dimensionering van het waterlopenstelsel, waardoor in
plaats van de voorgeschreven negentig procent het gehele afwaterende oppervlak aan de ontwateringsnorm voldoet.
de waterschappen hebben het peilbeheer veelal op het landgebruik
afgestemd, waarvoor de strengste ontwateringsnorm geldt.
bijna alle watergangen zijn gegraven in de vorm van een trapezium
en met een talud van 1:1~ voor zandgronden en 1:1 voor kleigronden.
Dit 'minimum-profiel', d.w.z. meer diep dan breed, veroorzaakt
relatief gezien grote fluctuaties in de waterhoogte, wat inhoudt
dat peilbeheer als sturingsvariabele relatief gevoelig beschouwd
mag worden.
ten gevolge van het hanteren van het minimum-profiel zijn de bovenlopen veelal overgedimensioneerd. Hierdoor is de afvoer ook bij
overmatige plantengroei gegarandeerd.
twee typen stuwen zijn gebouwd: agrarische stuwen om het water vast
te houden en technische stuwen om het verhang en daarmee de stroomsnelheid met name in hellende gebieden te verlagen. Veelal is het
stuwpeil verder verlaagd, indien het water bovenstrooms van de stuw
dusdanig werd opgestuwd, dat lokaal niet aan de ontwateringsnorm
werd voldaan. Vooral in hellende gebieden betekende dit een toename
van vochttekorten in het groeiseizoen.
Bij dit normenstelsel zijn enkele kanttekeningen te plaatsen:
de huidige infrastructuur is gebaseerd op een maatgevende afvoer,
die hoort bij de oude infrastructuur. Daarnaast is de maatgevende
afvoer ten gevolge van het niet in beschouwing nemen van berging
vaak te groot. Derhalve mag verondersteld worden dat de huidige
infrastructuur voor wat betreft de HOOG-WATERNORM (de maatgevende
afvoer) is overgedimensioneerd. Desalniettemin zij gewezen op het
feit dat met betrekking tot de MAXIMAAL-YATERNORM (d.w.z. extreme
afvoeren eens per 100 jaar) de infrastructuur over het algemeen
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n.iJû. is overgedimensioneerd (zie figuur 1.4 ).
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terwijl in het winter-halfjaar, de periode met neerslagoverschot,
de maatgevende afvoer slechts gedurende één dag optreedt wordt de
hierop gebaseerde klepstand gedurende een half jaar constant gehouden. Deze vorm van waterbeheer is dan ook te eenzijdig; alles is
gericht op het voorkomen van wateroverlast wat inhoudt dat van
waterconservering geen sprake is.
onderzoek naar de frequentieverdeling van de afvoeren van een groot
aantal beken in Gelderland toont aan dat gedurende meer dan de
helft van de tijd afvoeren optreden die lager zijn dan 1/10 van de
maatgevende afvoer (zie figuur 1.5 ).
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in enkele gevallen wordt met het hanteren van de norm meer vochttekort veroorzaakt dan wateroverlast bestreden. Het economisch
rendement is dan ook in deze gevallen laag of zelfs negatief.
ook ten aanzien van het peilbeheer wordt met het oog op wateroverlast een zekere veiligheid ingebouwd: de stuwen gaan pas omhoog
indien neerslagtekorten beginnen op te treden. De aanwezigheid van
vele met de hand te bedienen stuwen en het grotendeels ontbreken
van snel en op afstand te bedienen automatische stuwen zijn de
redenen voor deze vorm van peilbeheer.
hoge grondwaterstanden worden bij het huidige peilbeheer veelal
niet in beschouwing genomen. Dit betekent dat met betrekking tot
het creëren van voldoende berging (in de watergang) vaak te laat
wordt gereageerd met als gevolg dat eerst de stuwpeilen in het
bovenstroomse afwateringsgebied worden verlaagd en vervolgens in
het benedenstroomse afwateringsgebied. Deze wijze van stuwbeheer
leidt vanwege het cumulatief optredend effect van stuwverlagingen
tot peilverhogingen en wateroverlast in de nabijheid der stuwen
(zie figuur 1.6 ).
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Reactie waterhoogte bovenstrooms en benedenstrooms van een stuw
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Met de introductie van de NORMAAL-WATERNORM nam de verdroging verder
toe, aangezien de norm:
slechts gebaseerd is op het bestrijden van wateroverlast.
de strengste is voor de minder dan twee meter diepe en drie meter
brede watergangen èn het merendeel van de in Oost-Gelderland
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voorkomende watergangen dergelijke afmetingen hebben.
ook in gebieden wordt gehanteerd waar geen behoefte is aan drainage.
Opgemerkt zij dat deze norm vooral psychologisch van aard is, aangezien de drainage-flux niet bepaald wordt door het 'vrij kunnen lozen'
maar door het drukverschil tussen grondwaterstand en waterhoogte.
Thans kan gesteld worden dat:
de huidige waterbeheersingssystemen, enkele uitzonderingsgevallen
daargelaten, gebaseerd zijn op voornoemde normstellingen.
het huidige waterbeheer als volgt te karakteriseren is:
Op vaste tijden in het jaar worden vaste stuwpeilen ingesteld: een
laag winterpeil, gebaseerd op ontwerpnormen, om het overtollige water
af te voeren, en een hoog zomerpeil om vochttekorten zo veel mogelijk
te voorkomen. Een op waterconservering gericht peilbeheer ontbreekt in
veel der gevallen.

1.3

EFFECTEN OP DE WATERHUISHOUDING
De effecten van ingrepen op de waterhuishouding zijn in beeld gebracht
door het door de provincie Gelderland verrichte verdrogingsonderzoek.
Hieruit blijkt dat de grondwaterstand in bepaalde gebieden gemiddeld
met 20 tot 30 cm is gedaald. Een opmerkelijke conclusie is, dat niet
zoals was verondersteld slechts de hogere grondwaterstanden zijn
verlaagd; het blijkt dat ook de lagere grondwaterstanden in dezelfde
mate zijn verlaagd, zodat kan worden geconcludeerd dat het gehele
grondwaterregiem zich thans op een lager niveau heeft ingesteld (zie
verdrogingsonderzoek).
De cultuurtechnische werken, die ten behoeve van de landbouw over
grote oppervlakten zijn uitgevoerd, worden voor deze grondwaterstandsverlagingen verantwoordelijk gesteld; de invloed van de drinkwateronttrekkingen op de grondwaterstanden is over het algemeen slechts lokaal
van aard.
Ten aanzien van de cultuurtechnische werken dient een onderscheid te
worden aangebracht in de zogenaamde Al- en A2-werken. Het blijkt
namelijk dat de eerst uitgevoerde grotere A2-werken (o.a. het verbreden van de Berkel en de Oude IJssel; zie figuur 7 ) een geringere
invloed hebben gehad op de grondwaterstand dan de tijdens de ruilverkavelingen uitgevoerde Al-werken (een grondwaterstandsdaling van
respectievelijk ±10 en ±15 cm). De invloed van de op grote schaal
uitgevoerde Al-werken strekt zich namelijk over grotere oppervlakten
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uit. Opgemerkt dient echter te worden dat zonder de A2-werken het
effect van de Al-werken minimaal zou zijn geweest.
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Figuur 1.7
Vergroting dwarsprofielen van enkele belangrijke waterlopen in OostGelderland sinds 1850
Ook afvoermetingen laten de effecten van de cultuurtechnische werken
op het watersysteem zien (zie figuur 1.4 ). Uit de figuur valt af te
leiden dat:
ten aanzien van de NORMAALWATERNORM (Maatgevende afvoer) de watergangen zijn overgedimensioneerd.
ten aanzien van de HOOGWATERNORM (extreme afvoeren eens per 100
jaar) de watergangen niet zijn overgedimensioneerd.
en kan worden geconcludeerd dat over het algemeen:
de grondwaterstand is gedaald.
de bergingscoëff iciënt is vergroot en daarmee de dikte en het
bergend vermogen van de onverzadigde zone is toegenomen.
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1.4

EVALUATIE EN SAMENVATTING

De waterbeheersingsmaatregelen, die in het verleden ZlJn uitgevoerd,
waren gezien de destijds aanwezige maatschappelijke problemen en doelstellingen noodzakelijk en logisch. Het waterbeheer was ten behoeve
van bescherming en veiligheid van mens en goederen, ontginning van
woeste gronden en verhoging van de voedselproductie, gericht op het
afvoeren van overtollig water. Het water was men liever kwijt dan
rijk; het werd als hinderlijk ervaren. Getracht werd vertrappingsschade te voorkomen en het groeiseizoen te verlengen. Het optreden van
vochttekorten speelde een ondergeschikte rol in het waterbeheer; de
geringe veebezetting noodzaakte niet de gewasgroei te verhogen door
vochttekorten op te heffen. Verder trad mede gezien de relatief
geringe mestgift geen eutrofiëring op.
Intussen hebben zich echter met het grotendeels opgeloste wateroverlast-probleem nieuwe problemen aangediend, namelijk, een toename van
vochttekorten in de landbouw, verdroging van de natuur (zie verdrogingsonderzoek) en een toename van algengroei in het oppervlaktewater.
Twee factoren liggen ten grondslag aan de overmatige algengroei in het
oppervlaktewater:
een sterke toename van mestgift en veebezetting in de laatste 10 à
15 jaren.
zeer lage stroomsnelheden en verblijftijden in het oppervlaktewater
gedurende het zomerseizoen.
Het water wordt thans, zowel kwantitatief als kwalitatief, beschouwd
als een milieu-factor dat gebruikt dient te worden voor het realiseren
van maatschappelijke doelstellingen (zie ook hoofdstuk 4). De huidige
waterbeheerder dient derhalve kennis te hebben van specifieke eisen
die alle aanwezige belangen, zoals natuur en landbouw, stellen aan
water, zowel kwalitatief als kwantitatief.
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Vragen n.a.v. de historische ontwikkeling van het oppervlaktewat erbeheer
Dhr. KOERSELMAN vraagt, of het toepassen van de normaalwaternor m echt
zo erg is. In veel gebieden wordt deze norm doorgerekend om overdimensionering tegen te gaan.
Dhr. BRINKHOF antwoordt dat de normaalwaternor m de zwaarste norm is
voor watergangen met een breedte kleiner dan ca. 3 meter. De norm is
slechts gericht op gebieden met drainage, doch in de praktijk wordt de
norm ook in andere gebieden gehanteerd. Daarbij is de norm zuiver
psychologisch van aard: een zodanige waterhoogte, dat drainage op het
oppervlaktewate r zichtbaar kan plaatsvinden. 80% van de watergangen
voldoet niet aan de norm, dus door toepassing zal de verdroging sterk
toenemen.
De norm wordt als sjabloon gehanteerd. Bij doorrekenen begint men met
de normaalwaternor m en kijkt daarna of de hoog- en maximaalwaterno rm
ook gehaald worden.
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2

HET VERDROGINGSONDERZOEK

2.1

INLEIDING
In het WHP wordt van verdroging de volgende definitie gegeven:
'Schade aan land- en waternatuur als gevolg van te lage grondwaterstanden, vermindering van kwelstromen of het droogvallen van wateren.'
In het WHP worden functies onderscheiden voor onder andere de belangen
landbouw, natuur en huishoudens (drinkwater). In het Verdrogingsonderzoek zijn met name de functies II t/m V van belang, waarvoor de
volgende omschrijvingen gelden:
II
III
IV
V

water
water
water
water

voor
voor
voor
voor

landbouw en niet-kwelafhankelijke natuur
landbouw en kwelafhankelijke landnatuur
landbouw en kwelafhankelijke land- en waternatuur
natuur van het hoogste ecologische niveau

In deze inleiding worden deze gebieden aangeduid als de 'groene gebieden'.
Het Verdrogingsonderzoek heeft de volgende doelstellingen:
het verkrijgen van een gedetailleerd totaal-overzicht over de
omvang van verdroging in de provincie Gelderland.
inzicht in mogelijke alternatieven voor het beleid, om verdroging
te bestrijden, dan wel te voorkomen.
De verantwoordelijkheid voor het uitvoeren van het beleid via de
beheersplannen en concrete maatregelen ligt bij de waterbeheerders. De
nadere uitwerking van de aangegeven oplossingsrichtingen dient plaats
te vinden in de Integrale Beheersplannen van de water- en zuiveringsschappen en in het provinciale Grondwaterkwantiteitsbeheersplan. Van
groot belang daarbij is de onderlinge afstemming tussen de schappen en
de provincie.
De Integrale Beheersplannen van de schappen en het Grondwaterkwantiteitsbeheersplan van de provincie worden in 1992 voorbereid. Om te
bewerkstelligen dat de resultaten ook meegenomen kunnen worden in de
beleidsvorming heeft tijdens het onderzoek ambtelijk overleg plaatsgevonden met alle waterschappen afzonderlijk over de resultaten van
het onderzoek en de mogelijke maatregelen.
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2.2

VERANDER.INGEN IN DE GRONDWATER.STANDEN

2.2.1

Methode
In het door de provincie uitgevoerde onderzoek naar de veranderingen
in grondwaterstanden en kwelstromen is gebruik gemaakt van alle
beschikbare waarnemingen van grondwaterstanden. Waar deze niet voldoende bleken, is gebruik gemaakt van ander onderzoek, zowel bekend
uit de literatuur als nog lopende onderzoeksprojecten.
Over de gehele provincie zijn voor de periode 1950-1990 bijna 1500
meetreeksen van grondwaterstanden geanalyseerd, waarvan er circa 900
bruikbaar bleken voor het onderzoek. Hiermee zijn voor het eerst op
een systematische wijze alle grondwaterstandsreeksen geanalyseerd.
Het uitgangspunt bij de analyse van de grondwaterstandsreeksen is dat
deze informatie bezit over:
kunstmatige, menselijke invloeden;
natuurlijke invloeden (zoals natte en droge jaren).
De kern van de toegepaste methode is dat de natuurlijke invloeden er
'uitgefilterd' worden, waarna alleen de eventuele effecten van menselijke ingrepen zichtbaar blijven. Hierbij wordt gebruik gemaakt van
niet beïnvloedde grondwaterstands peilbuizen, stamhuizen genaamd. De
peilbuizen worden met de voor een bepaalde regio gevonden stamhuis
vergeleken. Het resultaat geeft op elke onderzochte lokatie weer:
a. of er menselijke ingrepen hebben plaatsgevonden;
b. op welke tijdstippen die menselijke ingrepen effect hadden;
c. de grootte van de effecten van deze menselijke ingrepen.
De volgende stap is om te achterhalen welke ingrepen hebben plaatsgevonden. De kunstmatige invloeden die aan de orde zijn, zijn in drie
groepen te verdelen:
1. Ingrepen in de landbouwwaterhuishouding.
Hierbij is te denken aan de aanleg van af- en ontwateringswerken in
het kader van landinrichtingsprojecten (ruilverkavelingen) en waterschapswerken, en aan peilbeheersingsmaatregelen.
De inpoldering van Flevoland valt ook onder deze groep.
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2. Grondwateronttrekkingen.
Onderscheiden kunnen worden grondwateronttrekkingen ten behoeve van de
drinkwatervoorziening, voor de industrie, en voor de landbouw (zoals
beregening).
3. Invloed van het bodemgebruik.
Het bodemgebruik is op te delen in landbouw, bosbouw en stedelijk gebied.
In het deelonderzoek 'Achtergrondverdroging, ruis of signaal' is niet
aangetoond dat in het onderzochte gebied de toename van de gewasproductie invloed heeft gehad op de gewasverdamping en daarmee op de
grondwateraanvulling.
Voor het bosgebied geldt dat naaldbos, zoals sparren, door een grote
verdamping vanaf het bladerdek met name in de winter (interceptieverdamping) invloed heeft op de grondwateraanvulling. Dit wordt bevestigd
door de berekeningen die in het kader van het onderzoek 'Grondwaterbeheer Midden Nederland' zijn uitgevoerd.
Uitbreidingen van het stedelijk gebied in de lager gelegen gebieden
hebben een invloed op de waterhuishouding. De geringe aandacht die
hierbij over het algemè~n in het verleden aan de drooglegging is
gegeven, heeft daar dan ook geen verdroging veroorzaakt. Het stedelijk
gebied kampt eerder met wateroverlast, uitzonderingen daargelaten. Ook
de beschikbare summiere grondwaterstandsgegevens wijzen niet in de
richting van verdroging.
In deze notitie zijn de eerste twee groepen van kunstmatige invloeden
verder uitgewerkt.

2.2.2

TOTAALBEELD

2.2.2.1

Landbouwwaterhuishouding
Algemeen
Weergegeven Z1Jn de effecten van bekende ingrepen in de landbouwwaterhuishouding sinds 1950 op basis van de beschikbare waarnemingen, voor
de 'winter'situatie.
De gepresenteerde effecten zijn veranderingen (meestal verlagingen) in
de gemiddelden van de grondwaterstanden.
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Met ingrepen in de landbouwwaterhuishoudi ng zijn bedoeld af- en
ontwateringswerken in het kader van Landinrichtingsproject en en
waterschapswerken (A2-werken), en peilbeheersingsmaatreg elen, welke
meestal hun invloed over een groter gebied uitstrekken. Met opzet is
het woord 'bekende' toegevoegd, omdat er ook in verschillende reeksen
invloeden te zien zijn van onbekende, meestal lokale ingrepen. Deze
invloeden zijn niet op deze kaart weergegeven.
Het aantal grondwaterstandsreekse n met gegevens van vóór 1950 is zeer
beperkt, wat tot gevolg heeft dat alleen effecten vanaf 1950 zijn
weergegeven. Bekende grootschalige ingrepen van vóór 1950 zijn bijvoorbeeld de aanleg van het Twenthekanaal, waterhuishoudkundige
ingrepen in Oost-Gelderland en de bebossing van de Veluwe.
De aanduiding 'winter' betekent het volgende. De veranderingen in de
gemiddelden van de grondwaterstanden zijn bepaald voor twee 'deelperiodes', namelijk een 'winter' (20 november-20 mei) en een 'zomer' (20
mei-20 november). De 'winter'resultaten zijn hier gepresenteerd omdat
de veranderingen vaak groter zijn dan die in de 'zomer', en omdat de
voorjaarsstanden van meer belang zijn voor de natte natuur.
De effecten zijn per cluster aangegeven. Een cluster is een gebied
waar de effecten van één bepaalde ingreep waargenomen worden. In
totaal zijn 131 clusters (kaart 1) onderscheiden, waarvan 50 in OostGelderland, 29 in het Rivierengebied, 50 op de Veluwe en 2 voor de
rivierinvloeden. De grenzen van de clusters bestaan voor het overgrote
deel uit de grenzen van ruilverkavelingen en de grenzen van waterstaatkundige eenheden.
In de tabel is van elk cluster in Oost-Gelderland de volgende informatie opgenomen. Allereerst een volgnummer, dat verwijst naar figuur
kaart 1. Daarna de naam van het gebied en/of de benaming van de ingreep, met daarnaast ter oriëntatie het kaartbladnummer. Vervolgens
het tijdvak waarin die ingreep effecten heeft laten zien, en de
grootte van die effecten. Voor Oost-Gelderland zijn deze effecten
weergegeven voor de 'zomer' en de 'winter'. In de laatste kolom is
weergegeven op hoeveel waarnemingslokaties de gepresenteerde effecten
zijn gebaseerd.
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OOST-GELDERLAND
. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .
.. .ekt
.. . . . . . . . ... . . . . . . ..eff
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . .kaartblad
aantal
ef f ekt
tijdvak/
naam gebied

Cluster
nummer

1

2

3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Dortherbee k
RVK Laren/Lar ensche Broek
Dommer beek
RVBK Laren
RVK Warnsveld
RVK Warnsveld
Het Grote Veld/Loche m
RVK Gelselaar
Brammelo- Rietmolen
RVK Ruurlo
RVK Borculo
RVK Neederber g
RVK Borculo
Brammelo- Rietmolen
Baakse Beek - Veengoot
RVK Ruurlo
RVK Borculo-H upsel/Zwo lle
RVK Rekken
RVK Hengelo-Z elhem-Noo rd
RVK Halle/Wol fersveen
RVK Beltrum
RVK Hupsel/Zw olle
RVK Steenderen
RVK Hengelo-Z elhem
RVK Hummelo/K eppel
RVK Hengelo-Z elhem-Zuid
RVK Zieuwert- Harreveld
RVK Beltrum
RVK Winterswi jk-West
RVK Ouivense Broek
Westervoo rt
Ontwaterin g Duiven-W estervoort

33F
33F/34A
33E/34A
33F/34A
33H
33F/34C
34A/c
34B
34B/E
34C
34A/D
34B/O
340
34E/O/G
34C
34C/O
340/G
34G
34C
34C/41A
340
34G
33G/H
33H/41A
40E/F
40F/41A
41B
340/41B
41E
40B/40E
40B
40B

zomer[cm] winter[cm ] buizen

periode

. .. . ... .. . .... . . . . ..
.. . .info
.geen
1
geen info

1960-1964
1967-1971
1970
1964-1966
1967
1958-1964
1969

0
10-30(-)
10-30(-)
lokaal
0-10(-)
geen info
10-30(-)
geen info
lokaal
0
0
geen info
0
10-20 (-)
0-20(-)
10-30(-)
0
10-30(-)
0
0
geen info
0-20(-)
20-40
0
20-30 (-)
0-20(-)
20-40 (-)
0-40(-)
geen info
geen info
lokaal

.. .. . . . . .
......... . . . . . . . . . . . . . .. . . .. .. .. . . . . . . . .. . . .. . . . 1960-1964

1981
diverse
1960
1978
1976
1967&1971
1964&1981
1966-1970
1969-1970
1984-1985
1968&1972
1979
1968
1977
1970&1985
geen ingr
1970-1973
1969-1970
1974-1975
1970-1973
1981-1983
geen ingr
1986-1990

0
10-30 (-)
10-30 (-)
lokaal
20-30 (-)
geen info
10-20 (-)
geen info
lokaal
0
0
geen info
0
10-30 (-)
0-30 (-)
10-30 (-)
0
10-30 (-)
0
0
geen info
0-20 (-)
0-40
0
10-30 (-)
0-20 (-)
20-30 (-)
0-30 (-)
geen info
geen info
lokaal

6
6
11
17
3
1
7
0
11
4
3 1
1
2
10
8
33
9
19
10
5
0
6
10
5
13
22
2
8
4
0
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1-'
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....... . . . ... ..3...
..........lokaal
...lokaal
.......90
... ...... .1985-19
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ... ..... . . .400/G
33
34
35
36

Rijnstr angeng ebied
El ten-Sp ijk
Babber ich
RVK Beverm eer

40G
40G
40E/F

37
38
39
40
41
42
43

Montfe rland
RVK Gendrin gen
RVK Gendrin gen
Gebied benede n Aa-stra ng
strangg ebied Oude IJssel
ontwat ering Westen dorp
Gebied rond Heelwe g

408
408
40H-41C
41C
41A/C
41A
41A/B

44
45
46
47
48
49
50

RVK Aalten (noord- west)
Aanpas sing Keyzer sbeek
RVK Dinxpe rloo
RVK Winter swijk-W est
RVK Aalten (centra al)
RVK Aalten (zuid-o ost)
Beekve rbeteri ngen Winter swijk

41B
410
41C/O
41B/E
41B/O/E
41E
41E

geen ingr
geen ingr
1966-19 73
1980-19 85
geen ingr
1961-19 63
1960-19 63
1965
1971-19 74
1979&1984
1967-19 69
en 1975
1974-19 75
1966-19 69
1975-19 76
1985
1972-19 74
1974
1974-19 86

geen info geen info
geen info geen info
10-40( -) 20-40 (-)

0
0
30

geen info
20-40( -)
10-50( -)
geen info
0-20(-)
geen info
10-40( -)

geen info
20-40 (-)
10-20 (-)
geen info
10-30 (-)
geen info
10-40 (-)

0
9
5

10-20( -)
0-20(-)
10-20( -)
0-30(-)
0
10-20( -)

10-20
10-30
10-20
0-20
0
10-30

(-)
(-)
(-)
(-)
(-)

1

20
1
7
7
2
13
2
5
7
17 1
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De gehele provincie nader beschouwd
Het aantal clusters waar geen of we1n1g informatie van bekend is
bedraagt 39, en is betrekkelijk gelijkmatig over de provincie verdeeld. Het gaat om, in het algemeen kleine, gebieden waar meestal geen
waarnemingsputten aanwezig zijn.
In 23 clusters is sprake van 'geen invloed'. Dat kan betekenen dat er
geen ingrepen hebben plaatsgevonden, danwel dat ingrepen geen gevolgen
voor de gemiddelden van de grondwaterstanden hebben gehad.
In het overgrote deel van de provincie zijn sinds 1950 duidelijke
effecten te zien op de gemiddelden van de grondwaterstanden. In 44
clusters is sprake van duidelijke oorzaken die hun invloed over het
gehele cluster doen gelden; in 23 andere is sprake van zeer lokale
invloeden, waaruit geen gebiedsbrede invloeden te herkennen zijn. In
een cluster met lokale invloed is geen sprake van een eenduidige
verandering van de grondwaterstand, maar geven de verschillende
waarnemingsreeksen wel invloeden te zien, die echter in tijdstip en
grootte dermate van elkaar verschillen dat ze niet onder één noemer té
brengen zijn.
Het feit dat een ingreep in het ene gebied grotere effecten heeft dan
in het andere gebied is vaak veroorzaakt door de verschillende uitgangssituaties vóór de ingreep. Om een betere landbouwwaterhuishouding
te krijgen diende in alle gebieden aan bepaalde waterhuishoudkundige
normen te worden voldaan. In het ene gebied lag de oorspronkelijke
situatie al dichter bij de uiteindelijke norm dan in andere gebieden,
zodat de effecten in de eerstgenoemde gebieden kleiner zijn. Dit
verschil in uitgangssituatie is vaak weer verklaarbaar uit de geologische en geohydrologische omstandigheden.
De resultaten rechtvaardigen de uitspraak dat in de niet verder
onderzochte gebieden met functie 'landbouw' vochttekorten zijn opgetreden. Het is dan ook aannemelijk dat de daar aanwezige verspreide
natuur last van verdroging heeft.
In Oost-Gelderland hebben de ingrepen meermalen eenduidige gevolgen
per cluster. Het aantal gebieden waar lokale invloeden zijn te vinden
is relatief gering. De verlagingen variêren van 0.00 tot 0.40 meter.
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Algemeen
Het uitgevoerde onderzoek naar de gevolgen van ingrepen in de landbouwwaterhuishouding is een goede evaluatie van uitgevoerde af- en
ontwateringswerken in het kader van ruilverkavelingen en waterschapswerken voor wat betreft de effecten op de grondwaterstanden. Bij de
ruilverkavelingen en waterschapswerken is bij de dimensionering van de
watergangen meer belang gehecht aan de ontwatering en afwatering
(wateroverlast) dan aan vochttekorten en verdroging.

2.2.2.2

Grondvateronttrekkinge n in en nabij groene gebieden
In Oost-Gelderland bevinden zich 21 pompstations ten behoeve van de
drinkwatervoorziening, waarvan er 11 nader zijn onderzocht.
Van de volgende 5 zijn invloedsgebieden weergegeven: Noordijkerveld
(Neede), Lochem (Lochem), 't Klooster (Hengelo), Corle (Winterswijk)
en Montferland (Bergh). De eerste 4 veroorzaken grondwaterstandsverlagingen in de nabijgelegen 'groene gebieden' in de orde van enkele
centimeters tot meer dan 0,50 meter. Van het pompstation Montferland
zijn geen verlagingen aangetoond in 'groene gebieden'. Van Dennenwater
(Vorden), Ruurlo (Ruurlo) en De Pol (Doetinchem) zijn, weliswaar op
grond van geringe informatie, geen verlagingen van de grondwaterstanden in de 'groene gebieden' gevonden, maar is het aannemelijk dat de
kwelstromen beinvloed zijn. De pompstations Wogbos en Harfsen (Gorssel) laten geen invloed zien op de 'groene gebieden'. Pompstation 't
Loohuis (Aalten) is zeer recent gestart, en heeft daardoor te weinig
informatie.
Door een gebrek aan grondwaterstandsgegeve ns van industriële onttrekkingen konden geen invloedsgebieden worden weergegeven. Uit de
schaarse gegevens blijkt echter wel dat in een aantal gevallen, zoals
grote onttrekkingen en groepen dichtbij elkaar gelegen kleinere
winningen, de invloed hiervan niet verwaarloosbaar is.
De effecten van onttrekkingen voor de landbouw konden, gezien het
diffuse karakter daarvan, met het beschikbare waarnemingsmateriaal
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niet worden gevonden. Uit vorige onderzoeken is gebleken dat beregening voor 80% uit grondwater plaats vindt en de effecten niet te
verwaarlozen zijn.

2.2.2.3

Totale grondvaterstandsveranderingen
In aanvulling op de verlagingen die veroorzaakt zijn door bekende
ingrepen zijn ook de totale grondwaterstandsverlagingen per waarnemingsput bekend. Hieruit zijn de effecten van onbekende lokale ingrepen te halen.
Op de Veluwe (met uitzondering van de Oost-Veluwe) en in veel mindere
mate in het Rivierengebied worden vooral lokaal grote grondwaterstandsverlagingen aangetroffen. In Oost-Gelderland en op de OostVeluwe treden vooral regionaal gezien grote grondwaterstandsverlagingen op.

2.2.3

Conclusies
De bekende grootschalige ingrepen in de landbouwwaterhuishouding
hebben met name grote invloed op de 'groene gebieden' in Oost-Gelderland en op de Oost-Veluwe.
Grondwateronttrekkingen hebben met name grote invloed op de 'groene
gebieden' in Oost-Gelderland, op de Oost-Veluwe en op de Zuid-Veluwe.
Cumulatie van invloeden heeft dus vooral in Oost-Gelderland en de
Oost-Veluwe plaatsgevonden.
Uit het tot nu toe uitgevoerde onderzoek kunnen nog geen conclusies
worden getrokken ten aanzien van concrete maatregelen bij de grondwateronttrekkingen. Hiervoor dient een integrale belangenafweging
plaats te vinden.
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2.3

VERDROGING IN DE NATUUR

2.3.1

Methode
Het onderzoek heeft zich toegespitst op de vegetatie, omdat deze
component van het ecosysteem als eerste de gevolgen van verdroging
ervaart, en bovendien beter gedocumenteerd is dan andere componenten
van het ecosysteem, zoals weidevogels en amfibieën.
De meest directe manier om veranderingen in de vegetatie als gevolg
van verdroging vast te stellen is een vergelijking van de huidige
situatie met historische gegevens.
Voor dit doel zijn circa 600 vegetatie-opnamen verkregen van het
Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek (IBN, voorheen Rijksinstituut
voor Natuurbeheer) te Leersum. Deze opnamen zijn opgetekend vanaf 1936
tot het begin van de tachtiger jaren. Het merendeel echter is afkomstig uit de periode 1940 tot 1960. Om diverse redenen bleek een aantal
van deze opnamen niet bruikbaar voor dit onderzoek. Na schifting
bleven 250 opnamen voor een nadere beschouwing over.
Dit aantal is echter te klein om een goed beeld te krijgen van verdrogingssignalen in de provincie. Daarom is gebruik gemaakt van meer
informatie, niet alleen gebaseerd op historische gegevens, maar op
alle beschikbare en bruikbare informatie, waaronder meer recente
gegevens. Hiervoor is gebruik gemaakt van het geautomatiseerde vegetatie-opnamenbestand van de provincie Gelderland, dat bestaat uit circa
20.000 min of meer recente opnamen van allerlei verschillende vegetatietypen. Maar met deze eenmalige opnamen zijn niet de gevolgen van
een opgetreden verdroging in de loop van de tijd te analyseren. Daarom
is gekozen voor de volgende opzet: er is gezocht naar opnamelokaties
waarvan het duidelijk is dat deze oorspronkelijk natte standplaatsen
betroffen. Alleen bij natte bossen is dit nog na lange tijd duidelijk.
Uiteindelijk bleken er circa 800 opnamen aan de genoemde voorwaarde te
voldoen. Als de huidige soortensamenstelling kenmerkend blijkt voor
drogere standplaatsen, is er sprake van verdroging. Om dit te verduidelijken het volgende voorbeeld: rabatbossen zijn indertijd aangelegd
op plaatsen die te nat waren om een goede bosontwikkeling mogelijk te
maken. Dit probleem is toen ondervangen door het vergraven van de
bodem zodanig dat een patroon ontstond van parallel gesitueerde hoger
gelegen ruggen, afgewisseld met greppels. Op deze ruggen werden
vervolgens de bomen geplant. Wanneer nu in een dergelijk rabatbos de
huidige soorten een aanwijzing zijn voor een droge situatie, dan is de
conclusie gerechtvaardigd dat dit bos verdroogd is.
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2.3.2

Totaalbeeld
Het geëxtrapoleerde totaalbeeld van verdrogingssignalen is weergegeven
op kaart 5.
In het algemeen kan gesteld worden dat in vrijwel alle regio's van
Gelderland in meer of mindere mate verdrogingssignalen zijn geconstateerd. Gebieden waarbij de beschikbare gegevens over de natte natuur
hiervoor geen aanleiding geven zijn daarmee schaars en relatief klein
van oppervlakte.
Oost-Gelderland
In het grootste deel van Oost-Gelderland is dus eveneens sprake van
een minstens lokale verdroging. Van de gebieden waar geen verdroging
geconstateerd is kunnen met name genoemd worden een langgerekte strook
aan de noordzijde van de Berkel ter hoogte van Borculo en gebiedjes
aan de noordzijde van Doetinchem en aan de zuidzijde van Winterswijk.
Van enkele regio's, met name in het noorden, waren tijdens het onderzoek relatief weinig opname-gegevens beschikbaar zodat hierover met
deze benadering geen uitspraak is gedaan. Vooral in het zuidwesten
bevinden zich grotere aaneengesloten landbouwgebieden waar tegenwoordig natuur in de vorm van natte bossen vrijwel geheel ontbreekt zodat
ook hierover geen oordeel wordt gegeven.

2.3.3

De 'groene gebieden'
Voor de 'groene gebieden' zijn de resultaten van het waterhuishoudkundig onderzoek, dat wil zeggen de geconstateerde grondwaterstandsveranderingen, en het ecologische onderzoek geintegreerd, waarmee een
zo optimaal mogelijk inzicht is verkregen in de mate van verdroging in
de diverse gebieden. Daarbij is een indeling gehanteerd van ernstig,
matig, lokaal en niet/nauwelijks verdroogd. Hierbij spelen gebiedskennis, grondwaterstandsverand eringen, actuele en historische vegetatiegegevens een rol.

Resultaten
Op grond van de onderzoeksresultaten is van alle onderzochte 'groene
gebieden' een inschatting van de mate van verdroging gedaan.
Van de in totaal 76 'groene gebieden' zijn er uiteindelijk 54 onderzocht, waarvan 22 in Oost-Gelderland, 9 in het Rivierengebied en 23
rondom de Veluwe. De bijbehorende oppervlaktes in ha zijn op de
volgende bladzijde weergegeven:
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Oppervlakte provincie Gelderland:
Oppervlakte 'groene gebieden' totaal:
Oppervlakte 'groene gebieden' onderzocht:

514.000 ha
125.100 ha (24%)
106.539 ha (21%)

Van de onderzochte gebieden geldt:
mate van verdroging
opperylakte Cha) %onderzocht
%provincie
ernstig verdroogd
8658
8
2
matig verdroogd
21771
21
4
lokaal verdroogd
60948
57
12
niet/nauwelijks verdroogd _1_5_1_6_2~~~~~~~1_4~~~~~_....3_
106539
100
21
Voor Oost-Gelderland geldt:
Ernstig verdroogd zijn de volgende 4 gebieden:
02
012
014
020

Noordijkerveld
Tussen Vorden en Ruurlo
't Zand
De Zumpe

Matig verdroogd zijn de volgende 10 gebieden:
01
03
04
06
09
011
015
016
018
019

Omgeving Verwolde
Bolksbeek
Needse Achterveld
Kooierveld
Gorsselse heide
Barchemse Veengoot
Zwilbroek-Zwolle (Gld.)
Ten noorden van Winterswijk
Tussen Winterswijk en Aalten
Hummelo-Keppel

Lokaal verdroogd zijn de volgende 5 gebieden:
07
08
010
013
017

Tussen Borculo en lochem
Ten noordwesten van Lochem
Tussen Zutphen en Vorden
Tussen Baak en Hengelo
Ten zuiden van Winterswijk
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Niet/nauwelijks verdroogd zijn de volgende 3 gebieden:
05 Eibergen-Rekken
021 Bronnen Montferland
022 Omgeving Lobith-Pannerde n

Conclusies
Verdroging in 'groene gebieden' is met name in Oost-Gelderland en de
Veluwe geconstateerd; in het Rivierengebied is dat veel minder.
Hoewel niet nader uitgewerkt, is het op grond van het waterhuishoudkundig en het ecologisch onderzoek meer dan aannemelijk dat de verspreide natte natuur in de gebieden met functie I (landbouw) ook last
van verdroging heeft.
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Vragen n.a.v. het verdrogingsonderzoek
Dhr. SCHEPERS vraagt een toelichting op de referentiereeksen.
Dhr. KOOIMAN antwoordt dat dit meetreeksen zijn van buizen die niet
door ingrepen zijn belnvloed. Voor elke grondwatertrap is een referentiereeks gevonden. Achteraf is gebleken, dat de referentiebuizen
inderdaad in gebieden lagen waar geen invloed van ingrepen is gevonden.
De referentiereeks moet aan diverse voorwaarden voldoen. Het moet
bijvoorbeeld een over de beschouwde tijd ononderbroken reeks van
grondwaterstandwaarnemingen zijn. Bij het selecteren van reeksen die
in aanmerking komen deden zich problemen voor als: te korte periode
waarin gemeten was, onderbreking van de periode en verplaatsing van de
buizen tijdens de periode.

Dhr. VAN DE VEN vraagt, hoe men in het ecologisch onderzoek onderscheid heeft kunnen maken tussen schade die veroorzaakt is door
verdroging en schade door verzuring e.d.
Dhr. RIJKEN antwoordt hierop, dat gekeken is naar vochtafhankelijkheid
van de vegetatie.
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--------------------------------------------------------------------------3

HET WATERHUISHOUDINGSPLAN OVER. KWANTITEITSBEHEER

--------------------------------------------------------------------------3.1

INLEIDING
Het beleid in het WHP over normen in de landbouwwaterhuishouding is
gebaseerd op het werk van de algemene themawerkgroep I "Landbouwwaterhuishouding".

3.2

CONCLUSIES WElUCGR.OEP I
De belangrijkste conclusies van werkgroep I "Landbouwwaterhuishouding"
(juni 1988) die samenhangen met de inrichting van het afwateringssysteem in gebieden die primair op de landbouw zijn gericht:
Normen voor de natte kant zijn gericht op het realiseren van een
ontwateringsdiepte van 30 cm - mv voor grasland en van 50 cm - mv
voor bouwland in maatgevend natte omstandigheden (- voortzetting
huidige beleid).
Voor zandgronden wordt aanbevolen de dimensionering van het
afwateringssysteem af te stemmen op een minder extreem natte
situatie c.q. afvoer, zodat de drainagebasis relatief hoog kan
blijven (minder diepe hoofdwatergangen). Zonodig moet de drainageweerstand worden verkleind (meer greppels, drains, kleine
sloten) om hoge afvoeren toch te kunnen verwerken.
Voor klei- en zavelgronden de dimensionering af blijven stemmen
op een afvoer die 1 dag per jaar wordt overschreden. Dat zijn de
gebruikelijke BW-peilen voor de drooglegging. Drains behoeven
niet permanent boven water te liggen.
Voorzichtig te zijn met het verdiepen van watergangen dicht bij
de grote rivieren, i.v.m. het aansnijden van zandbanen en daardoor toenemend kwelwaterbezwaar.
Normen voor droge omstandigheden ontbreken, men streeft naar
minimale vochttekorten en baseert wateraanvoerplannen op de
droogste decade in een 10% droog jaar. Dat betekent bij beregening uit oppervlaktewater aanvoeren van 0,3 l/sec.ha en bij
waterconservering/infiltratie van oppervlaktewater 0,1 à 0,2
l/sec.ha.
nader onderzoek te verrichten naar een andere vormgeving van
waterlopen op zandgronden en overleg hierover te voeren met de
Landinrichtingsdienst. Dit is mede aanleiding voor deze studiedag.
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3.3

HET WATERHUISHOUDINGSPLAN (27 februari 1991):

3.3.1

Lange termijn beleid
De benadering in het WHP van de waterhuishouding is als volgt:

MOGELIJKHEDEN WATERHUISHOUDKUNDIGE SYSTEMEN

<---->

AANSPRAKEN VANUIT DE
SAMENLEVING

Hoofddoelstelling:

HET ONTWIKKELEN EN INSTANDHOUDEN VAN GEZONDE WATERHUISHOUDKUNDIGE SYSTEMEN IN GELDERLAND DIE EEN DUURZAAM GEBRUIK TEN
BEHOEVE VAN MENS EN NATUUR GARANDEREN
Het inzicht in de mogelijkheden van waterhuishoudkundige systemen en
de benadering van en de aanspraken op de waterhuishouding vanuit de
samenleving zijn de laatste decennia sterk gewijzigd. Het WHP speelt
daarop in:
integrale benadering van grond- en oppervlaktewater en van kwaliteit en kwantiteit, bUv. kwantiteitsbeheer mede richten op kwaliteit;
watersysteembenadering, d.w.z. denken in processen in stroomgebieden of delen daarvan en niet meer fragmentarisch.
brede kijk, d.w.z. algemene belangen (recreatie, natuur) tellen ook
duidelijk mee.
Vanuit globale hoofddoelstellingen worden er een aantal stappen gezet
tot aan concrete normen. Bewust is gekozen geen normen op te nemen in
het lange termijn beleid (2020), omdat de aanspraken vanuit belangen
en ook de kennis in een dergelijk lang tijdsbestek te zeer kunnen
veranderen.
hoofddoelstellingen

basisnivo en functies

beleid in de planperiode
(met te hanteren NORMEN)
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De volgende hoofddoelstellingen zijn hier relevant:
beperken overstromingen tot aanvaardbaar niveau;
differentiëren in gebieden;
zuinig gebruik van grond- en oppervlaktewater.
Het basisnivo en de functies worden een stap concreter.
Het basisnivo geeft aan:
oppervlaktewaterpeilbeheer richten op (gebieds-)functies
geen lagere peilen dan nodig voor een goede ont- en afwatering
ook rekening houden met oppervlaktewaterkwaliteit.
Van de functies ziJn in het landelijke gebied vooral de functies I t/m
IV van belang. Functie V (water voor het hoogste ecologische niveau)
speelt vrij plaatselijk en stelt zeer gebiedsspecifieke eisen; deze
blijft hier buiten beschouwing. Het gaat dus om de functies I t/m IV.
De gevolgen per functie I t/m IV zijn aangegeven in onderstaande
tabel.

OVERZICHT VAN DE GEVOLGEN VAN DE FUNCTIES VOOR LANDBOUW
(1) EN LANDBOUW EN NATUUR (Il, 111 EN IV)

1
water voor
landbouw

Il
water voor
landbouw en
niet-kwelafhankelijke
natuur

111
water voor
landbouw en
kwelafhankelijke
landnatuur

IV
water voor
landbouw en
kwelafhankelijke
land- en
waternatuur

veiligstelling en
herstel natuur')

veiligstelling en
herstel natuur

veiligstelling en
herstel natuur

- peilbeheersing ook gericht op
(oppervlaktewater)

meest voorkomend landbouwkundig
gebruik
verspreide
natuur

landbouwkundig gebruik

normen voor
landbouwkundig gebruik als
grasland

normen voor
landbouwkundig gebruik als
grasland

- verwachte realisering ontwateringsdiepte op

vrijwel alle
oronden

zeer groot deel
landbouwgronden')

groot deel
landbouwgronden 2 )

groot deel
landbouwgronden')

- oppervlaktewater

aanwezig

beperkt

zeer beperkt

geen

- grondwater

aanwezig

beperkt

zeer beperkt

zeer beperkt

Functies

ASPECTEN
PEILBEHEER OPPERVLAKTEWATER
- peilbeheersing primair gericht op
(oppervlaktewater)

grondwater
MOGELIJKHEDEN WATERONTTREKKING

')

2)

m uv gebieden met stelsels van b11zondere slootvegetatoes on vooqaar on we1devogelgeb1eden (zoe bi1Jage 3. Jo1st we1devogelgeb1eden waar ontwateringsd1epte geringer kan z11n dan voor grasland volgens normen vermeld onder punt 24. blz 117)
toepassing van dicht net van ondiepe ontwatermgsm1ddelen (ondiepe sloten. greppels) 1n delen van het gebied

29

Functies ZlJn in het WHP langetermijn doelstellingen. Functie I richt
zich regionaal op de landbouw, dit komt overeen met de gebieden waar
werkgroep I zich op richtte. Bij herinrichting van gebieden geldt de
norm dat -na herinrichting- 90% van het gebied voldoet aan de droogleggingsnormen. Bij de functies II t/m IV staat bij herinrichting en
beheer veiligstelling van natuur voorop, voor zover daarmee verenigbaar komen de andere, bijvoorbeeld landbouweisen.
Bij functie II wordt in het algemeen gekozen voor scheiden van landbouw en natuur. Hierdoor kan het resui.taat zijn dat een kleiner deel
dan de gebruikelijke 90% aan de droogleggingsnorm voldoet. Bij weidevogelgebieden zullen veel grotere delen niet aan de norm kunnen
voldoen, omdat scheiden niet mogelijk is (= natuur op het landbouwperceel).
De functies III en IV vragen een gebiedsgewijze aanpak om natuur
veilig te stellen. Als uitgangspunt wordt de drooglegging 'ten diepste' afgestemd op grasland. Bouwlandpercelen naast btjv een beek mogen
wel, maar krijgen niet de ideale randvoorwaarde om de ontwateringsdiepte van 50 cm - mv te realiseren. Daarnaast wordt er bij de functies III en IV uitgegaan van een extra investering in ontwateringsmiddelen (verlagen drainageweerstand), daardoor kunnen lage delen in het
gebied wel/meer aan de ontwateringseisen voldoen, maar met een minder
diepe drooglegging voor het hele gebied. De eis dat 90% van het gebied
aan de droogleggingsnormen voldoet zal in deze gebieden fors lager
kunnen uitvallen.
Met de vastlegging van de functies III en IV is terughoudend omgegaan
in recent (na 1970) uitgevoerde ruilverkavelingen. Dit in verband met
recent gedane investeringen (kapitaalvernietiging). Bij ruilverkavelingen is tot nu toe vooral gewerkt met ruimtelijke scheiding van
landbouw en natuur; dit is een benadering overeenkomend met functie
II. Vastlegging van functie II levert dan ook weinig problemen op in
ruilverkavelingsgebieden. Alleen in de ruilverkavelingen Ruurlo en
Brummen-Voorst is functie III vastgelegd. Dit is gebaseerd op de
verwachting dat bij deze nieuwe ruilverkavelingen bij de inrichting al
meer rekening wordt gehouden met kwelafhankelijke natuur.

3.3.2

Beleid in de planperiode (NORMEN)
In WHP (pag. 97) activiteit 24, eerste gedachtenstreepje is voor het
gebied met functie I (water voor landbouw) aangegeven hoe omgegaan
wordt met de normen voor de natte kant.
"

De waterkwantiteitsbeheerders hanteren bij de (her-)inrichting van
het afwateringssysteem de oppervlaktewaterpeilen behorend bij het

/

30
zogenaamde Normaal Waterpeil. Hierbij geldt een overschrijding van
10 a 20 dagen per jaar. De ontwateringsdiepte blijft voor grasland
gehandhaafd op 30 cm en voor bouwland op 50 cm beneden het maaiveld."
De invalshoeken zijn:
handhaven van bestaande ontwateringsnormen, niet dieper ontwateren.
kiezen voor een maatgevend natte situatie die minder extreem is als
HW, namelijk NW. Dat betekent dat de infrastructuur is berekend op
een afvoer die niet 364, maar 345 à 350 dagen per jaar onderschreden wordt. Dat betekent minder snelle afvoer beneden een bepaalde
drooglegging, meer vasthouden van grondwater, dus minder vochttekorten en minder verdroging van (verspreide) natuur. In de praktijk
wordt in gebieden met de functies II t/m IV al met minder vergaande
droogleggingsnormen gewerkt.

3.4

VER.ORDENING WATERHUISHOUDING GELDKRLARD (VWG)

De VWG is in de fase van ter visielegging. Deze verordening bestaat
uit een deel met procedures voor de waterplannen en een 'gereedschapkist voor de waterschappen'. Dat bestuurlijke gereedschap bestaat uit:
gebieden/wateren waarvoor peilbesluiten moeten worden genomen zijn
aangegeven in de VWG
waterakkoorden tussen waterbeheerders (in Gelderland beperkt)
registratieplicht (=meldplicht, ev. uit te breiden door waterschap
tot meetplicht) voor lozingen/wateraanvoer, grens 50 m3/uur en
onttrekkingen/waterafvoer, grens 1 m3/uur
vergunningsplicht voor lozingen/wateraanvoer 100 m3/uur en voor
onttrekkingen/waterafvoer geen grens (waterschappen bepalen zelf
grens)
vergunningsplicht voor aanleg van drainage dieper dan 1,25 m in
heel Gelderland en in de gebieden met de functies II t/m IV voor
iedere diepte, dus altijd.
vergunningsplicht voor op- en onderbemalingen.
Met name de vergunningplicht voor drainage in de groene gebieden met
functie II t/m IV is nieuw en binnen Nederland tot nu als eerste
voorgesteld. De groene gebieden uit het WHP bestaan vooral uit zandgrond. Drainage aanleggen is daar niet meteen gebruikelijk. Bij hogere
oppervlaktewaterpeilen is een toename echter niet ondenkbaar en op
cruciale plaatsen kan deze aanleg grote gevolgen hebben op natuur. De
gedane investeringen om verdroging te beperken zouden daardoor gefrustreerd kunnen worden. Het is niet de bedoeling drainage te verbieden,
maar met name te kunnen sturen in de aanlegdiepte. Het belang is de
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verlaging van de voorjaars- en zomergrondwaterstand te kunnen beperken
of uit te stellen. Dit heeft ook gevolgen voor de kosten van aanleg
(dichter op elkaar), maar ook voordelen door minder vochttekorten
(zandgronden!).

3.5

BEHEERSPLANNEN WATER.SCHAPPEN

De waterschappen ZlJn druk doende beheersplannen op te stellen. Dit
worden 3 integrale beheersplannen (per regio 1). Het WHP is toetsingskader voor deze beheersplannen.
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Vragen n.a.v. het Waterhuishoudingsplan over kwantiteitsbeheer

Dhr. KAPPE vraagt of de vergunningsplicht voor drainage ook geldt voor
gebieden waar rekening moet worden gehouden met de waterkwantiteit
benedenstrooms.
Dhr. MEIJERS antwoordt dat dit inderdaad het geval is. De vergunningsplicht geldt voor alle gebieden met een ondiepe grondwaterstand.
Dhr. VOLP vraagt naar reacties op de Verordening op de waterhuishouding, die op dit moment ter visie ligt.
Dhr MEIJERS zegt dat er vooral problemen zijn bij de landbouw met de
drainagevergunning in de groene gebieden. Ook de peilbesluiten, die
door de provincie zijn vastgelegd, zijn een probleem voor de waterschappen.
Dhr. KAPPE verwacht, dat boeren zullen gaan draineren op 1.20 m. Hij
vraagt of dat zal worden toegestaan, de grens ligt bij 1.25 meter.
Dhr. MEIJERS antwoordt dat het basisniveau gericht is op de kwaliteit.
Daarom zal niet alles aan de landbouw worden toegestaan, zelfs niet in
gebieden met functie 1.
Dhr. VAN LIENEN vraagt, waarom de drainagediepte tot 1.25 meter vrij
is van vergunning. 80 cm acht hij voldoende.
Dhr. MEIJERS antwoordt dat in eerste instantie geen getal was genoemd.
De diepte 1.25 m is gebaseerd op bestemmingsplannen in stedelijk
gebied met zeer diepe drainage. De vergunningsplicht is een zware
bestuurslast voor de waterschappen. De kans bestaat, dat hij in
landbouwgebieden geschrapt wordt.
Dhr. SCHEPERS vraagt of in de gele gebieden de relatie met het basisniveau dus niet geresulteerd heeft in een drainagenorm.
Dhr. MEIJERS zegt dat in deze gebieden zandgronden liggen, die naar
verwachting niet tot 1.20 m gedraineerd zullen worden.
Dhr. KAPPE deelt deze verwachting niet.
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4

CONCRETISERING WATERHUISHOUDINGSPLAN VOOR LANDBOUW EN NATUUR

4.1

MAATSCHAPPELIJKE DOELSTELLINGEN

In het provinciale waterhuishoudingsplan is de doelstelling van het
rijksbeleid, zoals die beschreven is in de derde nota waterhuishouding
en verwoord is met het begrip integraal waterbeheer, nader uitgewerkt.
Het plan is richtinggevend voor de waterbeheerders en bindend voor de
provincies. Belangrijke onderdelen van dit waterhuishoudingsplan zijn
de gebiedsgewijze toekenning en beschrijving van functies. Deze
functies zijn het resultaat van afstemming van zowel de interne als
externe relaties van het waterbeheer en vormen de basis voor het
realiseren van integraal waterbeheer. De activiteiten en uitgangspunten, die per functie voor de planperiode in het waterhuishoudingsplan
zijn beschreven, kunnen derhalve beschouwd worden als de randvoorwaarden voor het opstellen van de beheersplannen.
Met de interne relaties van het waterbeheer worden de relaties tussen
de waterkwantiteits- en kwaliteitsaspecten van het oppervlaktewater en
grondwater aangeduid en met de externe relaties de relaties tussen het
waterbeheer en andere beleidsterreinen, zoals ruimtelijke ordening,
milieubeheer, natuurbeheer en landbouw. Deze benadering impliceert dat
bij het toekennen van functies aan waterhuishoudkundige systemen tal
van belangen betrokken dienen te worden. Een toename van maatschappelijke aanspraken op het schaarser en vuiler wordende water blijkt uit
de diverse verschenen sectorale en facetmatige plannen.
De volgende karakterisering kan worden genoemd: de sectoren vervullen
een vragende rol en de facetten een aanbiedende rol. Bijvoorbeeld de
sectoren landbouw en natuur stellen eisen aan het facet water. In die
gevallen waar geen sprake is van tegenstrijdige belangen zal zoveel
mogelijk tegemoet worden gekomen aan deze eisen, voor zover deze niet
de basisnormen (bgv. AMK) overschrijden. Voorts dient daar waar
belangen strijdig zijn een evenwichtige en vooral eenduidige afweging
der betrokken belangen plaats te vinden. Het vaststellen van functies
vereist daarom een grondige kennis van processen, elementen en de
relaties hiertussen van waterhuishoudkundige systemen.
Kortom: integraal waterbeheer is slechts een middel de maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken, of anders geformuleerd:
waterbeheer dient nooit een doel op zich te zijn.
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4.2

MAATREGELEN

4.2.1

Inleiding
In dit hoofdstuk wordt aan de hand van een algemene methode een aanzet
gegeven om te komen tot een vorm van gebiedsgericht waterbeheer,
waarbij rekening wordt gehouden met en af stemming plaats vindt tussen
de sectoren landbouw en natuur. Eisen die overige sectoren (bv. recreatie) stellen aan watersystemen worden ten opzichte van de sectoren
natuur en landbouw ondergeschikt geacht.
Aangezien meer inzicht is verkregen in het functioneren van watersystemen wordt het thans mogelijk geacht de sectorale vragen in waterhuishoudkundige termen nader kwantitatief te concretiseren. De algemene methode is in drie stappen onder te verdelen:
I

Het concretiseren van aanspraken van maatschappelijke belangen
op het facet water. Twee activiteiten kunnen worden onderscheiden:
a)
Het in eigen taal definiëren van eisen der betrokken
belangen.
b)
Het vertalen van bovenstaande eisen naar een gewenste
toestand van het watersysteem, welke uit te drukken is
in één of meerdere te meten en te sturen grootheden.

II

Het beschrijven van mogelijkheden en randvoorwaarden van integraal waterbeheer, zoals verwoord in het facetbeleid water
(3NW en WHP). Twee activiteiten kunnen worden onderscheiden:
a)
Het beschrijven van geheel aan maatregelen, welke binnen
het bereik liggen van het oppervlaktewaterbeheer.
b)
Het bepalen van het effect van maatregelen, gegeven de
toestand en processen van een watersysteem, uitgedrukt
in één of meerdere te meten en te sturen grootheden.

III

Het bepalen van eventueel gebiedsspecifieke maatregelen opdat
zoveel mogelijk tegemoet wordt gekomen aan de wensen der
betrokken belangen. Twee activiteiten kunnen worden onderscheiden:
a)
Het kwantificeren van de mate waarin tegemoet wordt
gekomen aan de wensen van de afzonderlijke belangen.
b)
Het optimaliseren van maatregelen, waarbij rekening
dient te worden gehouden met de wensen van de afzonderlijke belangen.

De algemene methode wordt hierna paragraafsgewijs behandeld.
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4.2.2

Het in eigen taal definieren van eisen der betrokken belangen (stap
la)

LANDBOUW
Onderscheid wordt gemaakt in een periode met neerslagoverschot en
neerslagtekort:
Met betrekking tot het belang landbouw dient het oppervlaktewaterbeheer in perioden met neerslagoverschot voornamelijk gerich~
te zijn op het realiseren van een economisch verantwoorde bedrijfsvoering (o.a. landbewerken, oogst en vee-weiden). Het creêren van
voldoende draagkracht wordt in dit verband als een belangrijke
grootheid beschouwd. Aangezien voor diverse bodemtypen relaties
bekend zijn tussen draagkracht en factoren als ontwateringsdiepte,
vochtgehalte, vochtspanning, verdichting, bodemtype en organische
stofgehalte wordt het mogelijk geacht gehanteerde normen voor de
draagkracht te vertalen naar normen voor de waterhuishoudkundige
toestand. Hierbij zal het accent worden gelegd op de mate, waarin
voldaan wordt aan voornoemde landbouwkundige norm-parameters, te
schrijven als functie van de grondwaterstand.
Gedurende het groeiseizoen dient het waterbeheer afgestemd te zijn
op het optimaliseren van de groei-omstandigheden van het gewas
ofwel het minimaliseren van vochttekorten. Deze eis impliceert dat
de waterbeheerder zich, waterhuishoudkundig gezien, dient te
richten op het bodemtype, de klimatologische omstandigheden en in
het bijzonder de grondwaterstand in verband met de capillaire
opstijging.
NATUUR

Ten aanzien van het belang natuur dient, afhankelijk van de gevoeligheid van ecosystemen voor grondwater en kwel, onderscheid te worden
gemaakt in natte en droge natuur. De eisen, die de natte natuur stelt
aan de waterhuishouding zijn nagenoeg duidelijk: een zo hoog mogelijke
grondwaterstand van goede kwaliteit. De droge natuur stelt daarentegen
geen specifieke eisen aan de waterhuishouding.

4.2.3

Het vertalen van eisen van de sectoren landbouw en natuur naar een
gewenste toestand van het watersysteem (stap Ib).
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4.2.3.1

Inleiding
Zoals uit de voorgaande paragraaf 4.2.2 naar voren is gekomen dient,
overeenkomstig het watersysteem-denken, inzicht te worden verkregen in
de volgende relaties (zie figuur 4.1):
1 (d):

I(n):
II

grondwaterstand - vochttekort/verdroging
grondwaterstand - wateroverlast (o.a. draagkracht)
oppervlaktewaterbeheer - grondwaterstand
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Figuur 4.1
Schematisch overzicht van de te onderzoeken relaties om te komen tot
oeen op een bepaald belang afgestemd waterbeheer.
Hiertoe is onderzoek verricht met behulp van het computermodel MUST,
waarmee modelberekeningen voor de onverzadigde zone van het watersysteem kunnen worden uitgevoerd. In de modelberekening zijn de
volgende factoren in beschouwing genomen:
tijd; de berekening is voor de periode 1961 t/m 1990 op dagbasis
uitgevoerd.
bodem; alle 253 in de provincie Gelderland voorkomende bodemprofielschetsen zijn in de berekening meegenomen. Deze profielschetsen
zijn door het Staring Centrum afgeleid van de bodemeenheden en
beschrijven de bodem horizontgewijs en op een fysische grondslag,
d.w.z. aan de hand van de Staringreeksen (pF en k-psi relatie).
meteorologie; de extreme jaren 1966 (zeer nat), 1975 (10% droog) en
1976 (1% droog) worden specifiek bekeken alsmede het gemiddelde
over de beschouwde periode.
landgebruik; grasland
grondwaterstand; over een traject van 20 t/m 250 cm onder maaiveld.
Deze relaties worden achtereenvolgens besproken.
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4.2.3.2

Relatie (Id): grondwaterstand - vochttekort/verdroging

LANDBOUW
Het waterbeheer dient zich te richten op de volgende drie grondwaterstandstrajecten (zie figuur 4.2):
het begin-traject, waar geen vochttekort optreedt.
het tussen-traject, waar het vochttekort een (lineaire) functie is
van de grondwaterstand.
het eind-traject, waar het vochtt~kort maximaal en onafhankelijk is
van de grondwaterstand.
Voor de waterbeheerder is het meest steile deel van het tussen-traject
van belang. Immers in dit deel is het rendement van het verhogen van
de grondwaterstand het hoogst. Bevindt de actuele grondwaterstand zich
relatief gezien (d.w.z. meer dan 30 cm) ver van dit traject, dan zal
het effect van stuwpeilverhoging gering zijn. Voorts speelt de factor
tijd een rol; inzicht is vereist in de mate en de periode waarin
waterconservering leidt tot vermindering van vochttekort c.q. verdroging. Hiertoe dient ondermeer duidelijkheid te worden verschaft in het
optreden van vochttekorten in de tijd, bijvoorbeeld op maandbasis (zie
figuur 4. 3).
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Figuur 4.2
Een relatie tussen grondwaterstand en vochttekort voor een bodem op
jaarbasis (cZd 30).
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Figuur 4.3
Een relatie tussen grondwaterstand en vochttekort voor een bodem op
maandbasis (cZd30).
Daarnaast dient de waterbeheerder rekening te houden met de droogtegevoeligheid van de bodem, bijvoorbeeld i.v.m. de noodzaak tot beregening, en zal zich richten op:
a) de invloed van de grondwaterstand op het aandeel van de capillaire
opstijging in de vochtvoorziening van de plant. Vooral in perioden
zonder neerslag is het grondwaterstandstraject, waarbij de capillaire opstijging relatief hoog is, van belang (zie figuur 4.4).
b) de invloed van de grondwaterstand op de duur en frequentie van het
overschrijden van het verwelkingspunt, d.w.z. pF waarde 4.2 (zie
figuur 4. 5) .
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Een relatie tussen grondwate rstand en diverse waterstrom en in de
wortelzon e van een bodem.

BODEM - Profielschets 134
cZd 30

"
"5 ' - -

~

...·::
...
....·::""
...·::
...·::
·=.=.:
...

>• ' 2

.,, '-- , ."...
"c
"
~

.

• " ...
JO o.-c;1tn

~

"'s

)!;

lO

"'. ""
'-

~ 1s+--+--+-+-+--+~-+---+--l-l---l--+--I-+---'

~

I

1ot--+.-+-l-+---l<l-4-+---+--+~l-+---l---l--I----&.

l-· - - _ . . ."- - .

o+..-t-.4...-1-r.+..l-.+-.-:l;;;;+;;;+;;..l....-i.-..+....+...J~~-'
2.0

olCI

60

1c

·=.=.:
·=.=.:
·=.=.:
·=.=.:

·:.:.:

1

')

""

•ua •tie rat zmnd

··:: 05

",,-.-

~ 20+--+--+-+--+--+--1~,~-1-+---l--l~+--i--+-~

~

,"

35 ••

1961-1990

...lffJd

·:.=.:
150 .........,.,..

MUIJ

rot

Hnd

80 101) 120 140 liiO 180 2CJ<J 220 240 .:!&> 280 31..{

G,..o"owaterstar io

lc'Tl-m·1J

Figuur 4.5
Een relatie tussen grondwate rstand en het aantal aaneenges loten dagen
waarin het verwelkin gspunt (pF=4.2) wordt overschre den.
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NATUUR
Voor de natuur is de onder punt a) vermelde relatie in kwalitatieve
zin van belang. Per grondwaterstand wordt namelijk de samenstelling
van het vochtprofiel naar herkomst, d.w.z. verhouding grondwater
(t.g.v. capillaire opstijging) en neerslag, weergegeven. Vooral voor
kwelafhankelijk e vegetaties is deze relatie, in verband met het
vaststellen van gewenste grondwaterstand en, van belang. Het voorkomen
van kwelafhankelijk e vegetaties is namelijk sterk gerelateerd zijn aan
een overmaat aan gerijpt (capillair) grondwater in de wortelzone.

4.2.3.3

Relatie I(n): grondwaterstand - wateroverlast
Alhoewel de berekende modelresultaten wellicht aanleiding geven de
bestaande normen enigszins aan te passen, dient vooralsnog ten aanzien
van wateroverlast uit te worden gegaan van de in het provinciale
waterhuishoudin gsplan beschreven normen. Deze normen gaan uit van de
bestaande gehanteerde normen die betrekking hebben op het garanderen
van een zekere mate van draagkracht en gewasgroei en het voorkomen van
inundaties.

4.3

EVALUATIE EN SAMENVATTING
Het is thans mogelijk de eisen die de sectoren landbouw en natuur
stellen aan het facet water nader te concretiseren in gewenste grondwaterstanden. Dit impliceert dat de waterbeheerder veeleer het grondwater dient te beheren dan het oppervlaktewat er; het oppervlaktewate r
is slechts een middel de gewenste grondwaterstand en te realiseren.
De waterbeheerder dient daarom ook grondwaterstand en te meten, waardoor inzicht wordt verkregen in het verschil tussen de gewenste en
actuele grondwaterstand . Daarnaast wordt de waterbeheerder in staat
gesteld vast te stellen in hoeverre en in welke mate het verhogen van
de actuele grondwaterstand leidt tot een vermindering van het vochttekort en/of verdroging. Hierbij is kennis vereist van onder andere
het wateraanbod in tijd en ruimte, d.w.z. kennis van het neerslagoverschot, de waterafvoer in relatie tot de kans op wateroverlast, het
optreden van vochttekort c.q. verdroging en eutrofiëring.
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Vragen n.a.v. Concretisering vatertmishoudingsplan vanuit landbouw en
natuur

Dhr. VOLP vraagt hoe dit resultaat naar buiten komt.
Dhr. REIT antwoordt dat de berekening van 253 bodemprofielschetsen 3
maanden heeft geduurd en thans is afgerond. Er wordt naar gestreefd de
resultaten in september ter beschikking van de waterschappen te laten
komen in de vorm van een rapport bestaande uit tabellen, figuren en
begeleidende tekst.
Dhr. KAPPE stelt dat het een illusie is, te denken dat de waterbeheerders in 253 gebieden zullen gaan meten.
De heer REIT zegt dat meten in 253 gebieden niet nodig is, minder
meten kan voldoende zijn. Gebleken is dat de waterschappen bereid zijn
te meten; er worden al metingen uitgevoerd. De waterschappen gaan zich
meer op het grondwaterbeheer richten. Tot nu toe is een peilbeheer
gevoerd waarbij geen relatie met de grondwaterstand is gelegd. Gestreefd dient te worden naar een peilbeheer dat gericht is op het
realiseren van een gewenste grondwaterstand.
Dhr. MENSINK vraagt naar het onderscheid tussen diepe en ondiepe kwel.
Dhr. REIT stelt dat de onderzochte resultaten alleen de kwelstroom die
tot aan de wortelzone reikt betreffen. Dit houdt in, dat vervolgonderzoek nodig is naar de herkomst van deze kwelstroom, bijvoorbeeld of
dit water afkomstig is van diepe (lange verblijftijden) of ondiepe
(korte verblijftijden) kwel.
Voorts dient de kwaliteit van zowel ondiepe als diepe kwel in beschouwing te worden genomen; diepe kwel hoeft, kwantitatief gezien, dus
geen garantie te zijn voor het in stand houden van natte natuur.
Dhr. KOERSELMAN vindt dat er te grof is gewerkt. In de praktijk zijn
de bodemprofielen anders, er moet meer genuanceerd worden.
Dhr REIT zegt dat dit klopt; het onderzoek is bedoeld als een eerste
stap ter verkrijging van inzicht in het functioneren van de onverzadigde zone. Verder is het niet mogelijk, het waterbeheer af te
stemmen op elk type bodem, maar dat is ook niet nodig. Het waterbeheer
kan zich immers niet richten op alle voorkomende bodemprofielen.
Dhr. OVERMARS vraagt of de waterschappen er wel uit zullen komen met
253 bodemtypen.
Dhr. BRINKHOF antwoordt dat men niet op de stoel van de waterschappen
moet gaan zitten. Verder is stap 3 van het plan het gebieds-specifiek
optimaliseren. Veel natuur is gebiedsspecifiek en moet ter plaatse
bekeken worden. Hierbij worden alle standplaatsfactoren in beschouwing
genomen.
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Dhr. BUDDINGH merkt op, dat het KIWA over duurlijnen van grondwaterstanden beschikt waarmee inzicht wordt verschaft in de relatie tussen
hydrologie en vegetatie-ty pen.
Dhr. KORMELINK vraagt, wat de aanpassinge n zullen gaan kosten. De
waterschapp en stellen voorwaarden aan de aanpak van het beheer, m.n.
aan de kosten.
Dhr. VOLP antwoordt, dat sommige aanpassinge n niets hoeven te kosten,
zoals peilbeheer.
Dhr. KORMELINK wijst daarna op de noodzakelij ke automatiser ing van het
peilbeheer.
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5

OPLOSSINGSRICIITINGEN IN HET OPPERVLAKTEWATER.BEHEER

5.1

MOGELIJKHEDEN EN UITGANGSPUNTEN TEN AANZIEN VAN KAA'l'REGELEN IN HET
OPPERVLAKTEWATER.BEHEER..
De oppervlaktewaterbeheer der beschikt over diverse middelen de grondwaterstand of het watersysteem te belnvloeden:
een tertiair waterlopenstelsel (greppels en drainage) ten behoeve
van ontwatering.
een secundair waterlopenstelsel (bv. A/B-watergangen) ten behoeve
van in hoofdzaak afwatering.
kunstwerken (bv. regelbare stuwen en gemalen) ten behoeve van
lozing afwateringsgebied en waterinlaat
peil beheer.
Gezien de resultaten uit het verdrogingsonderzoek en de wensen der
verschillende belangen kan in algemene zin worden geconcludeerd dat de
uit te voeren maatregelen gericht dienen te zijn op het bestrijden van
zowel de natte kant (wateroverlast) als de droge kant (vochttekort en
verdroging). Een belangrijk aspect vormen in dit verband de uitgangspunten, zoals die in diverse rijks- en provinciale plannen zijn
beschreven. Deze uitgangspunten bevatten namelijk prioriteiten aan de
wijze waarop de maatregelen dienen te worden uitgevoerd:
1. het uitvoeren van grote werken, bijvoorbeeld wateraanvoer-projecten, wordt door de rijksoverheid niet ondersteund (3NW). Derhalve
dient in eerste instantie te worden uitgegaan van de bestaande
infrastructuur, zodat maatregelen veeleer gezocht dienen te worden
in een andere vorm van peilbeheer.
2. indien peilbeheer, gegeven de huidige infrastructuur, geen soelaas
biedt dient aanpassing van de infrastructuur te worden overwogen.
3. slechts als ook aanpassing van de huidige infrastructuur geen
significante verbetering oplevert behoeven de bestaande normen
wellicht aan een nadere beschouwing te worden onderworpen.

5.2

KANTTEKENINGEN TEN AANZIEN VAN MOGELIJKE KAA'l'REGELEN

5.2.1

Inleiding
Gezien de conclusies uit het verdrogingsonderzoek en de kennis van
watersystemen enerzijds en de doelstellingen, zoals verwoord in
diverse plannen, anderzijds kunnen opmerkingen worden geplaatst ten
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aanzien van bovenstaande uitgangspunten. Deze worden hieronder paragraafsgewijs behandeld.
5.2.2

Huidige infrastructuur en aanpassen peilbeheer
De beheersingsmogelijkheden van peilbeheer in met name hellende
zandgebieden zijn gegeven de huidige infrastructuur in perioden met
neerslagtekort zowel in ruimte en tijd gering:
de invloed van het oppervlaktewater op de grondwaterstand beperkt
zich tot hooguit 200 à 300 meter vanaf de waterloop. Tevens beperkt
het effect van opstuwing op de waterhoogte zich voornamelijk in de
directe omgeving van de stuw.
ten gevolge van de vorm van het dwarsprofiel en het in hoofdzaak
voorkomen van handmatig te bedienen stuwen kan weinig worden
bereikt. Slechts de combinatie van waterinlaat en aanwezigheid van
automatisch te bedienen stuwen biedt goede waterbeheersingsmogelijkheden.
effecten van waterconservering beperken zich gemiddeld in de tijd
tot rond begin mei voor een duur van hooguit één maand. Aangezien
echter de grootste vochttekorten in de maanden juni, juli en augustus (zie leidraad) voorkomen, zal het netto-effect van waterconservering op het bestrijden van verdroging relatief gering zijn.
Voorts dient te worden opgemerkt dat het effect van waterconservering reeds op voorhand gering zal zijn, indien de hoogte van de
grondwaterstand niet in beschouwing wordt genomen.
Een niet onbelangrijk aspect is de eutrofiëring en in het bijzonder de
overmatige algengroei in het oppervlaktewater. Immers door waterconservering zal de afvoer, stroomsnelheid en verblijftijd afnemen, zodat
met name in de zomer algengroei kan optreden.
Derhalve kan worden geconcludeerd dat peilbeheer geen significante
oplossing biedt, tenzij:
meer risico op wateroverlast wordt aanvaard.
het peilbeheer in de tijd wordt gestuurd op de mate van risico.
het peilbeheer wordt gericht op de toestand van het watersysteem,
bijvoorbeeld de hoogte van de grondwaterstand, en niet alleen op de
grootte van de afvoer.
stuwpeilen snel (bv. m.b.v. automatische stuwen) kunnen worden
ingesteld, waardoor snel op de toestand van het watersysteem kan
worden ingespeeld.

5.2.3

Aanpassen infrastructuur
Slechts het op grotere schaal nemen van maatregelen heeft een significant effect; het aanpassen van één waterloop heeft derhalve geen zin.
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Afgezien van de projectomvang is het uitvoeren van werken ten behoeve
van het inlaten van gebiedsvreemd water bedrijfs-economisch niet
rendabel.
Het wordt mogelijk geacht de huidige infrastructuur zodanig aan te
passen dat met dezelfde risico's op wateroverlast (d.w.z. gebaseerd op
het huidige normenstelsel) hogere peilen kunnen worden nagestreefd.
Dit kan worden bereikt door extra berging of een toename van de
afvoercapaciteit in het waterlopenstelsel te creëren, waardoor extreme
waterhoogten worden afgetopt.
Dit is op twee manieren te realiseren:
a) het waterlopenstelsel voorzien van één of meerdere retentie-reservoirs (vergroting berging).
b) de watergangen dimensioneren volgens het uiterwaard-profiel (vergroting afvoercapaciteit).
Toelichting:
ad a)

ad b)

Enkele opmerkingen t.a.v. een retentie-reservoir:
deze mogelijkheid is slechts toegespitst op de natte kant.
de inhoud van het reductie-reservoir is uit afvoercijfers te
bepalen (zie figuur 5.1).
de waterbalans blijft hetzelfde, indien het reservoir leeg
loopt en/of tot afvoer komt. De waterbalans zal veranderen
indien het reservoir in perioden van neerslagtekort wordt
gebruikt om water in de bodem te infiltreren ter opvulling van
een onttrekkingskegel (bv. t.b.v. drinkwaterwinning).
deze oplossing is slechts van toepassing op kleinere stroomgebieden; voor grotere stroomgebieden zouden gigantische
reservoirs moeten worden aangelegd. Bijvoorbeeld: ten einde de
maatgevende afvoer van het stroomgebied van de Aaltensche
Slinge van 21 m3/sec te verkleinen naar 14 m3/sec is een
reservoir aangelegd met een volume van 10 miljoen m3.
Geringe afvoeren vinden plaats door een versmald profiel,
waarvan de bodemhoogte zo mogelijk verhoogd ligt ten opzichte
van de huidige bodemhoogte, terwijl de piekafvoeren worden
'opgevangen' door een extra verbreed profiel door plaatsing
van verlaagde onderhoudspaden binnen het (dan natte) profiel
(zie figuur 5.2).
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Figuur 5.1
Bepaling inhoud berging reductie-reservoir
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Figuur 5. 2
Voorgestelde alternatieve dwarsprofielvorm

Voordelen van dit dwarsprofiel zijn:
In het geval dat bij lage afvoeren de waterstand in de watergang
gelijk zou blijven, zal de afvoer tengevolge van het smallere
profiel zeker kleiner worden door het kleinere natte oppervlak en
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de kleinere hydraulische straal. Zie het eerste steilere deel van
de nieuwe Q-h-relatie in figuur 5.3. Een kleinere waarde voor Q
impliceert waterconservering, dus verdrogingsbestrijding.

afvoer (Q)

Figuur 5.3

Q/h relatie van het huidige gehanteerde en voorgestelde dwarsprofiel.
Als ervan wordt uitgegaan, dat de afvoer bij het alternatieve
profiel niet wezenlijk verandert, zal tengevolge van het kleinere
natte oppervlak een hogere snelheid gaan optreden. Een grotere
snelheid impliceert een kortere verblijftijd van het water, dus
eutrofiëringsbestrijding.
De kans op wateroverlast (meestal een betrekkelijk kortdurende
situatie bij piekafvoeren) zal aanzienlijk afnemen, doordat de
afvoercapaciteit en het bergend vermogen met name in het verbrede
bovengedeelte van het profiel enorm toenemen. Zie het tweede
vlakker verlopende deel van de Q-h-relatie in figuur 5.3.
Grondaankoop is veelal niet nodig, omdat de oplossing gerealiseerd
kan worden binnen het bestaande profiel van onderhoudspad en watergang.
Het grondverzet kan zodanig uitgevoerd worden dat 'werk met werk'
gemaakt wordt.
De gemiddelde waterhoogte in de watergang in perioden met lage
afvoeren zal hoger komen te liggen en daarmee de grondwaterstand
dus ook. Daardoor zal de grondwaterstijging bij piekafvoeren
kleiner worden. Het spanningsverschil over het talud na afloop van
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de piekafvoer zal derhalve afnemen. Één en ander zal gepaard gaan
met een reductie van de onderhoudskosten in verband met verminderde
inkalving van de taluds.
In het smalle deel van het profiel behoeft vrijwel niet gemaaid te
worden. De lage afvoeren vragen hier namelijk niet om en ten
behoeve van de hoge afvoeren is het gladde onderhoudspad beschikbaar, zodat dan de taludweerstand gunstiger is. Één en ander
betekent dat op verantwoorde wijze inhoud kan worden gegeven aan
het ecologisch beheer en onderhoud van watergangen.
De voorgestane oplossing biedt de mogelijkheid om stroomgebieden
waterhuishoudkundig te verbeteren (belang landbouw) zonder dat de
in het verdrogingsonderzoek vastgestelde verdrogingsef f ecten kunnen
optreden (belang natuur) en de waterkwaliteit tegelijkertijd wordt
verbeterd (belang landbouw en natuur).
Er ontstaan betere mogelijkheden voor actief stuwbeheer, doordat de
belnvloeding van de lagere grondwaterstanden geen extra risico
oplevert voor wateroverlast.
Alleen de grotere watergangen behoeven aangepast te worden. In de
kleinere aansluitende watergangen zal namelijk door opstuwing, ten
gevolge van de hogere waterstanden in de grotere watergangen, een
hogere waterstand optreden.
Bestaande stuwen kunnen gehandhaafd blijven, door in de directe
nabijheid het bestaande profiel te handhaven.
Indien aan beide zijden van de watergang een verlaagd schouwpad
wordt aangebracht, kan langs één van deze paden (lokaal) natuurontwikkeling overwogen worden. Ook is de vorming van poelen niet
uitgesloten.
De hierbij geldende randvoorwaarden zijn:
De eerder onder 'Huidige situatie' beschreven normen blijven onverkort van kracht.
Op tijdstippen waarop onderhoud van de watergang noodzakelijk is
dient de draagkracht van de verlaagd liggende schouwpaden van een
acceptabel niveau te zijn. Overigens is als voordeel reeds aangegeven dat de frequentie van onderhoud beduidend lager kan komen te
liggen en wellicht beperkt kan blijven tot de tijdstippen dat de
grondwaterstanden van nature toch al laag zijn in combinatie met
lage afvoeren.
5.2.4

Aanpassen normenstelsel
Vooralsnog dient te worden uitgegaan van qe normen die in het provinciale waterhuishoudingsplan zijn beschreven. Deze normen gaan uit van
de bestaande gehanteerde normen, die betrekking hebben op het garanderen van een zekere mate van draagkracht en gewasgroei en het voorkomen van inundaties. Doch in de toekomst dient in het kader van inte-
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graal waterbeheer een normenstelsel te worden ontwikkeld, waarin
wateroverlast, vochttekort, verdroging en eutrofiëring gelntegreerd
zijn.

50

Vragen n.a.v. Oplossingsrich tingen
Dhr. BOSMAN vraagt, of in het nieuwe watergangprofi el de bodemdiepte
hetzelfde is.
Dhr. BRINKHOF antwoordt dat dat zou kunnen, maar een hogere bodem
heeft het voordeel van een hogere grondwaterstand .
Dhr. KORMELINK vraagt wat de waterschappen ervan vinden. Hij denkt dat
zij dit alternatief niet serieus nemen i.v.m de plantengroei in de
watergangen.
Dhr. BRINKHOF antwoordt dat de waterschappen het gaan uitproberen.
Plantengroei hoeft geen probleem te zijn. Onderzoek heeft aangetoond,
dat de invloed van begroeiing op de afvoer meevalt. Verder begroeit de
watergang alleen in de zomer. Aan het eind van de zomer kan gemaaid
worden. In de winter kan dat niet, omdat het schouwpad te drassig is,
maar het is dan ook niet nodig. Vaker maaien in de zomer is zinloos,
omdat de begroeiing zich in twee weken weer herstelt.
Dhr. BRAGONJE stelt de vraag ter discussie, van welke afvoer uitgegaan
moet worden. Verder mist hij het onderscheid tussen vlakke en hellende
gebieden.
Dhr. BRINKHOF zegt dat het bespreken van de normen de volgende stap is
als blijkt dat het nieuwe profiel niet werkt.
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6

GEVOLGEN VAN VERDROGINGSBESTRIJDING VOOR LANDINRICHTING

6.1

INLEIDING
Uit het verdrogingsonderzoek van de provincie Gelderland blijkt dat
het landinrichtingswerk in het verleden duidelijk heeft bijgedragen
aan de verlaging van de grondwaterstanden. Het beoogde doel, het
opheffen van een te natte situatie voor de landbouw, is ruimschoots
bereikt. Uit het onderzoek komt ook naar voren dat gebieden binnen de
provincie verschillend reageerden op de werken die werden uitgevoerd.
In de zandgebieden kan een directe relatie worden gelegd tussen het
dalen van de grondwaterstand en het verruimen van het afwateringsstelsel. Het detailontwateringssysteem dus de kavelsloten heeft aan deze
verdere grondwaterstandsdaling heel weinig toegevoegd.
Willen we de verdroging terugdringen dan zullen we dus willen we
voldoende effect sorteren, het hoofdafwateringsstelsel aan moeten
passen. Op de kleigronden verliep de daling veel meer geleidelijk en
was de aanleg van de sloten en drainage en waarschijnlijk ook de
rijping van de gronden van veel belang voor het bereiken van het
uiteindelijke resultaat.
Bij een beschouwing van negatieve gevolgen van de verlaging van
grondwaterstanden en het zoeken naar mogelijkheden van verdrogingsbestrijding moet daarom met onderscheid van zaken worden geoordeeld.
De aard en de effectiviteit van te nemen maatregelen is duidelijk
afhankelijk van de bodemkundige opbouw en de hydrologie van het
gebied.
In deze verhandeling komen alleen de zandgebieden in Gelderland aan
bod. Eerst zal er respectievelijk worden stil gestaan bij de gevolgen
voor de landinrichtingsprojecten in de provincie die op 't ogenblik in
uitvoering en in voorbereiding zijn. Daarna wordt er aandacht besteed
aan de mogelijkheden van landinrichting in de nabije toekomst. Ten
slotte wordt aangegeven aan welke eisen de planvorming en de evaluatie
bij landinrichting zal moeten voldoen om tot een goede belangenafweging te kunnen komen.
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6.2

LAHDINR.ICHTINGSPROJECTEN IN UITVOERING EN IN VOORBEREIDING

Gelet op de mogelijkheden die er zijn voor verdrogingsbestrijding
kunnen de landinrichtingsprojecten in uitvoering in een drietal
categorieën worden verdeeld:
a: projecten waarvan de werken zijn afgesloten;
projecten waarvan het plan van toedeling rond is en alleen nog
b:
het kavelinrichtigswerk moet worden uitgevoerd;
c: projecten waarvoor het toedelingsplan nog moet worden gemaakt.
Bij de eerste categorie zijn er binnen het huidige project geen
mogelijkheden meer voor verdrogingsbestrijding. In Gelderland zijn dit
de gebieden Rijk van Nijmegen-Zuid, Steenderen en Borculo.
Voor de tweede categorie waartoe de projecten Ruurlo, Oosterwolde,
Twello, Laren en Avezaath-Ophemert behoren, zijn er slechts zeer
beperkte mogelijkheden.
Hiervoor kan alleen worden nagegaan in hoeverre negatieve effecten van
het graven van kavelsloten kunnen worden beperkt. Daarbij dient echter
wel rekening gehouden te worden met de afspraken die er met de belanghebbenden in het gebied zijn gemaakt. De plaats van de kavelsloten
ligt in principe vast. Alleen de diepte kan nog worden bediscussieerd.
Gezien de opmerkingen die hierboven zijn gemaakt over de invloed van
de detailontwatering, levert dit voor de verdrogingsbestrijding erg
weinig op. De ervaringen, die inmiddels in Ruurlo zijn opgedaan,
bevestigen dit.
De derde categorie van de projecten in uitvoering biedt wat meer mogelijkheden. Naast de beperking van negatieve gevolgen kan hier namelijk
ook worden gedacht aan maatregelen waardoor positieve effecten worden
bewerkstelligd.
Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de mogelijkheden niet onbeperkt
zijn. Het waterlopenstelsel, de belangrijkste oorzaak van de verdroging, zal immers binnen het lopende project niet volledig kunnen
worden gereconstrueerd. Uit de verdrogingsenquete, die in 1991 door de
Landinrichtingsdienst werd georganiseerd, blijkt echter dat er op
kleinere schaal goede resultaten kunnen worden geboekt.Deze laatste
categorie bestaat in de provincie Gelderland uit de projecten Winterswijk-West, Hengelo-Zelhem, Brummen-Voorst en Over Betuwe-Oost. Voor
deze gebieden wordt gewerkt aan het bijstellen van de plannen.
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Bij het ontwikkelen van plannen voor landinrichtingsproject en in
voorbereiding kan volledig rekening worden gehouden met het nieuwe
beleid van het Rijk en de provincie. Ook hier gelden echter een aantal
beperkingen. Een verruiming van het afwateringsstelsel is in deze
gebieden namelijk vaak reeds bijna geheel gerealiseerd in A2-verband.
Een aanpassing daarvan zal bijna altijd in een ruimer kader moeten
worden bekeken. De te treffen maatregelen zullen ook vaak een gebied
omvatten dat veel groter is dan het project.Van de blokken in voorbereiding, waarvan het ontwerp-plan bijna of geheel gereed is, kunnen de
plannen op dit moment niet worden bijgesteld. Hiervoor moeten in een
volgend stadium de mogelijkheden worden bekeken. Voor de blokken in
voorbereiding met een administratief karakter is het beschikbare
budget te gering om voor de verdrogingsbestrijding iets wezenlijk te
kunnen doen.

Hieronder volgt een overzicht van de projecten in voorbereiding in de
provincie Gelderland.

5.3

Stadium deeladviezen:

Ochten-Opheusden, Nijkerk-Putten, Harderwijk-Elburg.

Stadium schetsontwerp:

Hupsel-Zwolle, Land van Maas en Waal.

Stadium voorontwerp:

Duiven, Westervoort, Ooypolder, Hattem-Wolfersveen (RAK), Beltrum-Eibergen (RAK).

Stadium ontwerpplan:

Lievelde, Groesbeek.

:NIEUWE PR.OJECTER GERICHT OP VERDROGll!IGSBESTR.IJDIRG

Bij de planvorming ten behoeve van landinrichtingsproject en wordt in
toenemende mate rekening gehouden met een onderlinge af stemming van de
verschillende belangen in het landelijk gebied. Het toepassen van
natuurtechniek speelt hierbij een belangrijke rol.
Een optimaal waterbeheer blijkt dan steeds weer een eerste voorwaarde
te zijn waar aan moet worden voldaan om op de potentiêle mogelijkheden
van een gebied in te kunnen spelen.
Indien nieuwe projecten ook gericht moeten zijn op de bestrijding van
de verdroging zal deze tendens nog duidelijker naar voren komen.

54

Integraal waterbeheer zal dan centraal moeten staan bij de keuze van
de gebieden. In de nabije toekomst zou landinrichting een middel bij
uitstek kunnen zijn om oorzaken van verdroging weg te nemen en verdrogingseffecten tegen te gaan. De Landinrichtingswet biedt hiertoe in
principe voldoende mogelijkheden. Praktisch gezien zijn er echter
nogal wat problemen, die overwonnen moeten worden.
Bij het aanvragen van nieuwe projecten zal moeten worden uitgegaan van
de Beleidskaart Landinrichting. Hierop staat aangegeven welke gebieden
in de komende periode van tien jaar in aanmerking komen voor landinrichting. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen herinrichting en
landinrichting met een administratief karakter.
Uit de kaart blijkt dat er voor de zandgebieden in Gelderland maar
weinig mogelijkheden zijn voor herinrichting. Een belangrijke oorzaak
hiervan is het feit dat in veel van deze gebieden in het recente
verleden op ruime schaal Al- en A2-projecten zijn uitgevoerd.
Zoals reeds is opgemerkt zullen de maatregelen die voor de verdrogingsbestrijding worden uitgevoerd in de eerste plaats gericht moeten
zijn op aanpassingen in het waterlopenstelsel van hoofdwatergangen.
Hierbij zal bovenin de stroomgebieden begonnen moeten worden met het
herprofileren van kleine hoofdwaterlopen met een "minimumprofiel".
Vaak zal dit in A2-verband gerealiseerd kunnen worden.
Naarmate er stroomafwaarts steeds grotere hoofdwatergangen aangepakt
moeten worden zal dit steeds meer ruimtebeslag vereisen. Hierdoor zal
het A2-instrument steeds duidelijker ontoereikend blijken te zijn. In
enkele gevallen kan een combinatie van een landinrichtingsproject met
een administratief project een oplossing kunnen bieden. Er kunnen dan
gronden worden uitgeruild om het A2-werk goed te kunnen realiseren.
Vaak zal echter deze combinatie niet mogelijk zijn of niet het beoogde
resultaat opleveren. De enige mogelijkheid die nog overblijft, zou dan
het instrument van de aanpassingsinrichting kunnen zijn.

6.4

PLANVORllIRG ER EVALUATIE
Om goed op de situatie te kunnen inspelen, is een bezinning op de
aanpak dringend gewenst. Met name de vroege voorbereiding van de
projecten zal duidelijker moeten worden afgestemd op een integraal
waterbeheer. Om hiertoe te kunnen komen, is het van groot belang een
helder inzicht te hebben in de geohydrologische en de landschapsecologische opbouw van grotere gebieden.
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Het verdient daarom aanbeveling om op basis van de Waterbeheersplannen
voor de provincie schetsmatige inrichtingsplannen te maken.
Deze inrichtingsschetsen zouden heel goed per regio kunnen worden
ontwikkeld. Zij dienen in de eerste plaats gericht te zijn op een
optimaal waterbeheer en goede ecologische infrastructuur. Hoewel het
hier om schetsen gaat mag toch het abstractieniveau niet al te hoog
zijn. Fantasie en inventiviteit mogen wel een rol spelen. De realiteit
moet echter wel in het oog worden gehouden. Er moet een globaal
inzicht in de kosten verkregen kunnen worden.
Inrichtingsschetsen bieden o.a. de volgende mogelijkheden:
verdrogingsbestrijding en verbetering van de ecologische infrastructuur kunnen fasegewijs worden opgepakt.
de wenselijkheid van herinrichting kan weloverwogen worden bepaald
en het juiste instrumentarium kan bewust worden gekozen;
de begrenzing van en de te treffen maatregelen binnen aan elkaar
grenzende projecten kunnen op een goede manier op elkaar worden
afgestemd;
er kan optimaal worden ingespeeld op de potenties van de gebieden
en urgenties kunnen beter worden bepaald;
bij de evaluatie van de planvorming kunnen de te nemen maatregelen
beter tegen de achtergrond van een groter geheel worden geplaatst.
Bij de planvorming zal de belangenafweging en de evaluatie een belangrijke rol blijven spelen. Aangezien de agrariers in agrarisch praktische zin een belangrijk rol spelen in het beheer van het landelijk
gebied zal er steeds zorgvuldig moeten worden nagegaan in hoeverre er
aan de wensen van de landbouw tegemoet kan worden gekomen. Hier mogen
beslist geen onduidelijkheden over ontstaan.
Hoewel de landbouw ook gebaat zal zijn bij de verdrogingsbestrijding
zal er bij het ontwikkelen van de plannen meestal eerst naar andere
belangen worden gekeken. Vaak zal dan de vraag naar voren komen in
hoeverre aanpassingen in de waterbeheersing verenigbaar zijn met een
optimale landbouwkundige exploitatie van de gronden.
Om hier een weloverwogen op te kunnen geven, is een systematische
benadering van dit probleem gewenst. Een aantal zaken die hierbij een
belangrijke rol spelen, vragen opnieuw om aandacht.
In de eerste plaats zal per bodemtype moeten worden bepaald bij welke
grondwatertrap de laagste oogstdepressies optreden indien er niet
beregend mag worden. Vervolgens dient er te worden nagegaan aan welke
ontwaterings- en afwateringseisen zou moeten worden voldaan om deze
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grondwatertrap te kunnen bewerkstelligen. Daarna moet worden vastgesteld in hoeverre en op welke wijze dit in de praktijk kan worden
gerealiseerd.
Voor de landbouw kunnen zich een drietal situaties voordoen, die goed
van elkaar moeten worden onderscheiden:
er kan aan de wensen worden voldaan met een zo hoog mogelijk rendement van de uitgevoerde werken. Voor de landbouw zijn er helemaal
geen problemen;
er kan wel aan de wensen worden voldaan, maar het rendement van de
uitgevoerde werken is niet optimaal omdat er bijvoorbeeld meer
drainage moet worden gelegd of meer grond verloren gaat.
Er zijn geen belemmeringen voor de landbouwkundige exploitatie, maar
het rendement is niet optimaal;
er kan niet aan de landbouwkundige wensen worden voldaan. Een
normale landbouwkundige exploitatie is niet mogelijk.
Boven in de stroomgebieden zullen relatief geringe ingrepen plaats
hoeven te vinden. Deze zullen financieel en bestuurlijk haalbaar zijn.
Meer benedenstrooms zal meer inspanning moeten worden geleverd.
De kostenfactoren zijn dan grondverlies, hogere investeringen drainages, minder efficiënte landbouwkundige exploitatie.
Positieve factor: niet of minder beregenen.
De effecten zullen bestaan uit: minder verdrogingsdepressie.
Ook voor die andere belangen kunnen de mogelijkheden voor het realiseren van de wensen op een dergelijke wijze worden geanalyseerd. Bij de
planvorming wordt tot nu toe met name gelet op de tegenstellingen in
de wensen van de verschillende belangen. In de toekomst zou bij het
maken van plannen in de eerste plaats moeten worden uitgegaan van de
vraag inhoeverre belangen hand-in-hand kunnen gaan om elkaar versterken.
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Vragen n.a.v. Gevolgen voor landinrichting
Dhr. DE GROOT vraagt of bij projecten in voorbereiding rekening
gehouden kan worden met eutrofiëring. Bij de A2-werken die er al
liggen is dat niet gebeurd.
Dhr. KOERSELMAN antwoordt dat daar enkele kanttekeningen bij zijn te
plaatsen:
het gaat om een onderdeel van een groot gebied;
de vraag is of het financieel rendabel is.
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-------------------------------------------------------------------------------7

STEU.INGEN

-------------------------------------------------------------------------------7.1

Stellingen m.b.t. onderzoek

1.

Oost-Gelderland is het meest verdroogde gebied in Gelderland
met verlagingen van de G.L.G. van 10 tot 40 cm.

2.

De toename van de landbomrproduktie sinds 1955 heeft niet
geleid tot hogere gebiedsverdamping (en dus een geringere
grondwateraanvulling)

3.

Detailontwatering in zandgebieden draagt weinig bij aan
verdroging

4.

Verdrogingsonderzoek is een goede evaluatie van de uitgevoerde
Al- en A2-verken

5.

In Al- en A2-verken is onvoldoende aandacht geschonken aan
vochttekorten en verdroging

De stellingen zijn aangedragen door:
Henk Brinkhof: nrs. 6b, 9, 12, 15b.
Gerrit Koerselman: nrs. 3, 7, 13, 14, 15a.
Jan Willem Kooiman: nrs. 1, 2, 4, 5, ll.
Bert Meijers: nrs. 6a, 6c, 8, 16.
Harm-Jan Reit: nrs. 10, 17.

de
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7.2

stellingen m.b.t. beleid

6a

Bij het ontwerpen van afwateringssystemen worden vochttekorten
in de landbouw nog niet voldoende serieus genomen

6b

Ontwerpnormen baseren op wateroverlast én vochttekorten (integraal)

6c

Minimaal landverlies moet als uitgangspunt worden verlaten bij
het ontwerpen van afwateringssystemen en worden vervangen door
een afweging van kosten en baten (minimaliseren wateroverlast
en vochttekorten en verbetering waterkwaliteit)

7

Bij (her)inrichting van gebieden dient niet te worden uitgegaan van tegengestelde belangen maar van elkaar versterkende
belangen

8

Ontwerpnormen diversificeren naar functie

9

Aanvijzen gebieden met functie 'natte na.tuur' afstemmen op
mogelijkheid realiseren gewenste grondwaterstanden

10

Doelmatig waterbeheer vereist inzicht in zowel de gewenste als
de actuele toestand van het watersysteem alsmede verwachtingen
van het wateraanbod
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7.3

Stellingen m.b.t. uitvoering

11

Terugdringing verdroging vergt planmatige aanpak

12

Bestrijding verdroging is slechts mogelijk als het instrwaentarium van landinrichting en de waterhuishouding worden
afgestemd c.q. gelntegreerd

13

In de nabije toekomst zal het instrument van de aanpassingsinrichting een middel bij uitstek blijken te zijn om het integraal waterbeheer te kunnen realiseren

14·

Een goed integraal waterbeheer zal in de praktijk zonder medewerking van de boeren niet mogelijk zijn.

15a

Stuwen in zandgebieden blijken bij nader inzien alleen een
visueel effect te hebben.

15b

Waterconservering biedt geen perspectief in hellende zandgebieden ------>> aanpassing infrastructuur

16

S~andaard-minimumprofielen bovenin afwateringssystemen lllOeten
ondieper en breder; om bij volgroeien in de zomer voldoende
afvoercapaciteit te hebben is overdimensioneren noodzakelijk.

17

Ten behoeve van de kvelafhankelijke natuur dient i.v.m. de
waterkwaliteit naast capillaire opstijging met naae rekening
te worden gehouden met 'de bron' in de relatie 'bron-padbedreigd object'
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---------------------- ---------------------- ---------------------- --------------

8

FORUMDISCUSSIE

---------------------- ---------------------- ---------------------- -------------Stelling 2
Dhr. KORMELINK zet vraagtekens bij deze stelling.
Dhr. BRINKHOF zegt, dat de planten meer voedingsstoffen, maar niet
meer water gebruiken. De concentratie aan voedingsstoffen in het water
is hoger.
Dhr. KOOIMAN zegt dat de stelling is gebleken uit het verdrogingsonderzoek. De gegevens komen uit de periode 1955 tot 1990.
Dhr. VOLP zegt, dat het onderzoek gebaseerd was op het idee dat meer
gewas meer water zou gebruiken. Dat bleek niet zo te zijn.
Dhr. DE JONG vraagt naar de invloed van de beregening.
Volgens dhr. BRINKHOF wordt er relatief gezien in ruimte en tijd
weinig beregend.
Volgens dhr. VAN LIENEN wordt verdamping ook belnvloed door andere
factoren, zoals de keuze van het gewas.
Dhr. DE JONG concludeert, dat de stelling als volgt bedoeld is: meer
gewasproduktie leidt niet tot meer verdroging door meer gewasverdamping.

Stelling 3
Volgens dhr. MENSINK gaat deze stelling niet op voor de Gelderse
Vallei.
Dhr. BRINKHOF zegt dat "detailontwatering" vervangen moet worden door
"kavelsloten en drainage". Het lokale effect in de Gelderse Vallei
komt niet van de kavelsloten. Er is alleen effect in grote gebieden.
Dhr. RIJKEN zegt, dat detailontwatering vaak gebeurt aan de grens van
natuurgebieden. Er treedt dan wel schade op. Er valt nog veel te
verbeteren.
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Mw. GAST voegt eraan toe, dat de definitie van verdroging hier anders
gebruikt is. Daling van de grondwaterstand is niet hetzelfde als
verdroging.
Dhr. KOERSELMAN merkt tenslotte op, dat detailontwatering nodig is bij
een behoorlijke kwelstroom, maar niet in grote zandgebieden.

Stelling 4
Deze stelling moet volgens dhr. BEUNE luiden: het verdrogingsonderzoek
levert een belangrijke bijdrage aan een goede evaluatie van ... etc.
Dhr. KOOIMAN zegt, dat de oorspronkelijke stelling werd afgesloten met
"t.a.v. verlaging van de grondwaterstand".
Dhr. KAPPE zou graag meer oorzaken van verdroging genoemd zien dan
alleen de Al- en A2- werken,
maar dhr. KOOIMAN zegt, dat dat niet gebeurd is, omdat op deze dag de
landinrichting centraal staat.

Stelling 5
Volgens dhr. BEUNE is hier bedoeld: in Al- en A2-werken moet in de
toekomst meer aandacht ..... etc.

Stelling 7
Dhr. BRUSSEE zegt, dat er altijd tegenstrijdige belangen bestaan.
Dhr. KOERSELMAN antwoordt dat de invalshoek belangrijk is. Tot nu toe
heeft veel nadruk gelegen op de tegenstrijdige belangen, terwijl
landbouw en drinkwatervoorziening ook gemeenschappelijke belangen
kunnen hebben. Meer aandacht geven aan de gemeenschappelijke belangen
biedt voordelen.

Stelling 8
Dit is volgens dhr. IEMHOFF alleen mogelijk bij scheiding van functies. Dit is moeilijk te realiseren.
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Dhr. MEIJERS zegt, dat er in de gebieden met functie III en IV al wat
gediversificeerd is. Maar hij wil nog verder gaan, bijvoorbeeld
onderscheid maken tussen hellende en vlakke gebieden. Vervolgens geeft
hij enkele voorbeelden van verschillende maatregelen voor effecten in
deelgebieden van functiegebieden.

Stellin& 9
Dhr. KAPPE vraagt hier een toelichting op.
Dhr. BRINKHOF zegt dat er twee kanten aan de zaak zitten:
in sommige 'natte natuur-'gebieden is de gewenste grondwaterstand
niet haalbaar;
sommige gebieden waar een gewenste grondwaterstand wel haalbaar is,
hebben niet de functie 'natte natuur' gekregen.
Dhr. MOORMAN voegt daaraan toe, dat functietoekenning plaatsvindt op
basis van voorkomende natuurwaarden.
Dhr. VAN DER WERFF vindt dat eerst gekeken moet worden, welke doelstellingen bereikt kunnen worden. Pas daarna moet functietoekenning
plaatsvinden.
Bij dhr. BRINKHOF is de vraag gerezen, of nu andere gebieden in
aanmerking zouden komen voor de verschillende functies dan tijdens de
opstelling van het WHP.

Stellin& 13
Dhr. DE FIJTER vindt het idee leuk, maar hiervoor moet de wet veranderd worden. Infrastrukturele voorzieningen maken nu geen deel uit van
aanpassingsinrichtinge n.
Dhr. KOERSEL.MAN merkt op, dat het bij verkeerswegen wel kan en vraagt
om alternatieven. Genoemd worden herinrichting met bijzondere doelstelling en A2-EHS.
Dhr. KOERSEL.MAN wil voor de gehele regio Oost-Gelderland een inrichtingsschets opgesteld zien. Wat in het WHP en EHS staat, moet eerst
nader worden geconcretiseerd.

Stelling 14
Dhr. VAN DE VEN zegt, dat de boeren in de aan te pakken gebieden de
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meest beperkende randvoorwaarden hebben en vraagt naar de visie van de
provincie.
'Volgens dhr. MEIJERS is er weinig hoop voor de boeren in de groene
gebieden, omdat het Rijk te weinig geld geeft. De provincie neemt wel
verantwoordelijkheid, want in het GMP is de landbouw een doelgroep.
Extra geld voor minder gebruikelijke maatregelen moet gevonden worden
in REGIWA-subsidie.
Dhr. KOERSELMAN stelt voor overleg te plegen met de DLV om de adviezen
aan de boeren op elkaar af te stemmen.

Stelling lSa
Volgens dhr. KORMELINK hebben stuwen wel een goed effect op de grondwaterstand mits zij goed beheerd worden.
Dhr. KOERSELMAN antwoordt, dat het tot nu toe aan goed beheer ontbroken heeft.

Stelling lSb
Dhr. KAPPE zet hier vraagtekens bij.
Dhr. BRINKHOF geeft toe, dat het wat zwart-wit gesteld is, maar het
klopt wel.
Dhr. BRUSSEE merkt op, dat het door dhr. Brinkhof gepresenteerde
profiel voor de watergangen op meer plaatsen in de praktijk moet
worden gebracht, omdat er uit de zaal geen tegenargumenten zijn
gekomen. Enkele mogelijke landinrichtingsprojekten worden genoemd.
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-------------------------------------------------------------------------------

9

HOE VERDER ??

------------------------------------------------------------------------------Dhr. KAPPE noemt de volgende ideeën die op deze dag naar boven zijn
gekomen.
1. De normen voor ont- en afwatering, dus de hoogwater-, de normaalwater- en de maximaalwaternorm, moeten besproken worden door een
groep mensen, die afkomstig zijn van de dienst MW en LNO.
2. Er is overeenstemming over veel ideeën. Die moeten worden uitgedragen richting waterschappen, CL en DLV. Het gaat daarbij om voorlichting aan de boeren, aangezien vermoed wordt dat CL en DLV vaak
adviezen geven over ont- en afwatering die niet stroken met de
ideeën zoals ze op deze dag zijn verwoord.
3. Een aantal mensen, afkomstig van de dienst MW, de Landinrichtingsdienst en de NBLF, moet zich buigen over het meer concreet maken
van maatregelen voor Oost-Gelderland.

Als afsluiting wordt besloten een werkgroep in het leven te roepen die
nog in de maand juli voor het eerst bijeenkomt om bovenstaande ideeën
uit te werken en nader inhoud te geven.
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