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Wie vanuit de lucht naar Nederland kijkt, ziet een landschap met veel rechte lijnen.
Kavelgrenzen, wegen, sloten en kanalen zijn het zichtbare bewijs dat menselijk ingrijpen
ons land heeft gevormd. We wonen, ondernemen en leven op plekken die beneden de
zeespiegel liggen en het landgebruik hebben we naar onze hand gezet. Vaak met uit
gekiend waterbeheer als dragend principe. Volgens Geert-Jan ten Brink, lopen we door
klimaatverandering tegen de grenzen van watersystemen aan. Omgaan met de maat
schappelijke gevolgen hiervan vraagt een benadering waarin we het watersysteem en
grondgebruik in samenhang beschouwen en grenzen stellen aan de maakbaarheid.

Ons sterk gecultiveerde landschap laat zien dat we door de eeuwen
heen in Nederland het water naar onze hand hebben gezet. Met een
focus op een goede afvoer van water. Want overtollig water willen we
snel kwijt in ons laaggelegen deltaland, grenzend aan de zee, waar
gedurende het jaar meer water uit de lucht naar beneden valt, dan er
in omgekeerde richting verdampt. Het heeft ons veel gebracht. We
zijn een welvarend land, met veel functies die naast elkaar bestaan,
beschermd tegen hoog water op zee en in rivieren, met een hoge
voedselproductie en waar het prettig wonen en leven is.
Het besef dat we in ons kikkerlandje door klimaatverandering te
maken hebben met een stijgende zeespiegel en extremer weer,
is breed aanwezig. Echter, als samenleving stellen we daarbij
nog veel vertrouwen in maakbaarheidsdenken. Logisch, want dat
maakbaarheidsdenken zit diep in het dna van ons land ingebakken. Wat we ons echter nog onvoldoende realiseren, is dat we
tegen de grenzen aanlopen van wat we kunnen. Wateroverlast is
niet altijd te voorkomen. En de beschikbaarheid van voldoende
water – altijd, overal, voor iedereen en alle functies – staat onder
druk. De constatering dat we tegen de grenzen van ons watersysteem aanlopen, brengt fundamentele vraagstukken met zich mee:
over de inrichting van ons land, over de maatschappelijke kosten
van maatregelen, over de acceptatie van risico’s en over de mate
waarin we bereid zijn zelf maatregelen te nemen en deel te zijn
van oplossingen. En last but not least, over de verdeling van pijn
die met deze vraagstukken gepaard gaat. Het zijn vraagstukken
die de hele samenleving raken en die gepaard gaan met dilemma’s. Dat vraagt een goede dialoog, gericht op het bieden van
perspectief op de lange termijn en gezamenlijk leiderschap van
overheidsbestuurders. Een dialoog ook waarin we de discussie
over passend grondgebruik moeten durven voeren.

* Geert-Jan ten Brink is dijkgraaf van Waterschap Hunze en Aa’s.
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Naar de praktijk. Ook het gebied van waterschap Hunze en
Aa’s had in 2020 – na 2018 en 2019 – opnieuw te kampen met
droogte. Zeventig procent van ons gebied, waar landbouw de
dominante functie is, kunnen we voorzien van water uit het
IJsselmeer. Met een maximale aanvoer van liefst 25.000 liter per
seconde. Volgend op de droge zomers van 2018 en 2019 hebben
agrariërs geïnvesteerd in beregeningsapparatuur. Heel begrijpelijk,
maar met als gevolg een fors toegenomen beregeningsvraag. Dit
manifesteerde zich dit jaar nadrukkelijk in augustus. Dagenlang
was het extreem warm en zonnig. Temperaturen liepen op tot dik
boven de dertig graden. Niet eerder hadden we de beregeningsvraag zo snel zien toenemen. Met als gevolg dat we in het oosten
van ons gebied tegen de grenzen van onze aanvoercapaciteit
aanliepen. We moesten op stel en sprong een beregeningsverbod
voor overdag instellen, gevolgd door de plaatsing van noodpompen om de aanvoercapaciteit naar deze gebieden met een kwart
te vergroten. Met deze maatregelen zijn we er met pijn en moeite
in geslaagd om beregenaars te voorzien van water en is economische schade tegengegaan. Tegelijkertijd is er kritiek geweest
op de ingestelde beregeningsbeperking. En kritiek is ook mogelijk
op ons besluit om circa 100.000 euro uit te geven aan een paar
noodpompen die slechts een paar dagen hebben gedraaid.
Natuurlijk mag kritiek er zijn. Dat is het punt niet. Maar waar
de beregeningsvraag toeneemt, kan het antwoord niet zijn dat
waterbeheerders de kraan maar steeds verder opendraaien. Dat
is geen duurzame oplossing. De voorraad zoet water in het IJsselmeer – onze ‘nationale regenton’ – is nu eenmaal niet eindeloos.
Ook grondgebruikers hebben een rol en verantwoordelijkheid.
Bijvoorbeeld door na te denken over een goede bodemstructuur,
over maatregelen om water beter vast te houden of over effici-

CIRCULAIRE ECONOMIE

Foto: Red Pixl Media

SPRAAKWATER – KLIMAATVERANDERING LEGT DE GRENZEN VAN DE MAAKBAARHEID BLOOT

ëntere beregeningsmethodes. Als overheden kunnen we daarin
helpen door bij te dragen aan kennisontwikkeling en bewustwording. Zodat we elkaar helpen zuinig te zijn op zoet water dat
tijdens droge tijden schaars is.
Maar daar houdt het vraagstuk nog niet op. Ook de discussie
over passend grondgebruik is aan de orde. Want grondgebruik is lang niet overal in overeenstemming met de natuurlijke
omgeving en de beschikbaarheid van water. Met bijvoorbeeld
lelieteelt op de hoge zandgronden die gevoelig zijn voor
droogte, terwijl we weten dat lelies heel veel water vragen. Of
in kustgebieden de verbouw van uien, in de wetenschap dat
dit gewas gevoelig is voor verzilting, met als consequentie dat
extra veel zoet water nodig is om binnendringend zout water
terug te dringen. De vraag is of we alles wel maakbaar moeten
willen maken. Dat iets kan, betekent nog niet dat we het als
samenleving moeten willen….
Een voorbeeld. In waterbeheer is ‘peil volgt functie’ een belangrijk principe. Een principe overigens dat bij uitstek is gebaseerd
op maakbaarheidsdenken. In gebieden waar bodemdaling door
veenoxidatie aan de orde is, leidt het hanteren ervan echter niet
tot duurzame oplossingen. Want door peilen te verlagen, komen
nieuwe veenlagen droog te liggen, hetgeen verdere oxidatie en
bodemdaling in de hand werkt. Daarom hanteren we bij mijn
waterschap nu een stand-still en passen we de peilen hier niet
meer aan. We zitten middenin het vraagstuk wat dit betekent
voor het grondgebruik, het waterbeheer en het ruimtelijk beleid.
Een weerbarstig vraagstuk. Maar samen zullen we tot duurzame
oplossingsrichtingen moeten komen: provincie, waterschap,
gemeenten en agrariërs in het gebied voorop. Zodat het grondgebruik ook op lange termijn in overeenstemming is met het
watersysteem en het klimaat.

In de zoetwaterregio Noord-Nederland hebben we het over de
beperking van schade door watertekorten binnen maatschappelijke aanvaardbare grenzen en hoe we Noord-Nederland
klimaatadaptief kunnen maken. Partners zijn de provincies en
waterschappen in Noord-Nederland, Rijkswaterstaat, en drinkwaterbedrijven die actief zijn in het noorden. Een strategie is in
ontwikkeling. Met een slimme ruimtelijke inrichting, oog voor
meekoppelkansen en afstemming met andere doelen, samenwerking in de regio, kennisvergaring, inzet op waterbewustzijn
en besparing bij gebruikers en acceptatie van restschade als
belangrijke onderdelen. Het zijn goede stappen die we hier
zetten. Samen en in samenhang.
Ook regionaal en lokaal is dit de weg die we moeten
bewandelen. Als gezamenlijke overheden en samen met
gebiedspartners moeten we het gesprek aangaan, met oog
voor de diversiteit aan belangen en met als insteek om tot
een duidelijk perspectief voor de lange termijn te komen.
Een perspectief waarin grondgebruik in overeenstemming
is met het watersysteem en dat de basis vormt voor een
eerlijk en gezamenlijk verhaal over waar een gebied wel en
niet op mag rekenen in droge tijden. Een verhaal ook waarin
aandacht uitgaat naar restrisico’s en dat een appèl doet op
ieders eigen mogelijkheden om bij te dragen aan de vermindering van droogte.
Zijn daarbij pijnlijke keuzes te vermijden? Lang niet altijd. Daarvoor zijn de gevolgen van klimaatverandering te groot. Maar
pijnlijke keuzes uit de weg gaan, in afwachting van de volgende verkiezingen, kan niet de weg zijn. Dat leidt hoogstens tot
pappen en nathouden. Uiteindelijk is de samenleving daar niet
mee geholpen. En een verantwoordelijkheid naar toekomstige
M
generaties dragen we allemaal. Samenlevingsbreed!
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