Hadden we de afgelopen
zomers te maken met
extreme droogte, deze zomer
wordt ons land geteisterd
door langdurige buien, met
wateroverlast tot gevolg. Dat
vraagt om snel schakelen
door alle betrokken partijen.
En dat leidt wellicht ook
tot een andere focus voor
het Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer (DAW).
Tekst: Monique Ooms | Fotografie: Lilian Braakman

WATER

Vasthouden
of afvoeren?

B

innen het Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer lag de focus lange
tĳd op de waterkwaliteit, mede
ingegeven door de Kaderrichtlĳn
Water, die oplegt dat uiterlĳk in 2027 al
het water in Europa schoon en gezond is.
“Dat is een dwingende opgave”, stelt Geert
de Groot, programmamanager Deltaplan
Agrarisch Waterbeheer (DAW). Het DAW
wordt getrokken door LTO Nederland en
de Unie van Waterschappen, en omvat
zo’n 400 tot 450 projecten verspreid over
heel Nederland. Agrariërs nemen hieraan
deel op vrĳwillige basis. “Wĳ organiseren
kennisdeling, stimuleren samenwerkingsverbanden, ondersteunen de voorbereiding van projecten, helpen bĳ het aanvragen van financiering en dergelĳke. Naast
voldoen aan de milieuvoorwaarden is het
doel van de projecten binnen het DAWprogramma inmiddels ook anticiperen op
de klimaatverandering.”

VERSCHUIVEN
Behalve aandacht voor waterkwaliteit is er
ook aandacht voor de waterkwantiteit en
de daarmee samenhangende klimaatdoelen. “Die hadden aanvankelĳk wat minder
prioriteit, maar dat is aan het verschuiven.
Na een aantal droge jaren en de recente
wateroverlast zĳn we flink met onze neus
op de feiten gedrukt.” De Groot merkt op
dat waterkwaliteit en -kwantiteit eigenlĳk
niet los van elkaar kunnen worden gezien.
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“Door droogte blijven nutriënten in de
bodem achter, het gewas kan dan niet
alles opnemen. Bij hevige regenval spoelen
de nutriënten juist uit naar het bodem- en
oppervlaktewater, waarvan ze de kwaliteit negatief beïnvloeden. Naarmate het
weer extremer wordt, ontstaat er dan ook
steeds meer behoefte om in het programma de waterkwantiteit en -kwaliteit in
samenhang op te pakken. Dat zal ook tot
uiting gaan komen in de projecten.”
Daarbij staat goed bodembeheer centraal.
“Als de sponswerking van de bodem optimaal is, kan deze beter water opvangen
én nutriënten beter vasthouden. Om dat
te kunnen realiseren, zijn bodemmaatregelen van belang. De agrarische sector
speelt daarbij een belangrijke rol; boeren
hebben een groot deel van het buitengebied in beheer.” Ook een ontwikkeling als
verstening van het grondoppervlak heeft
invloed op ontstaan van wateroverlast.
“Waar asfalt ligt of woonwijken staan,
kan geen water de bodem in stromen en
worden vastgehouden. Dat is een maatschappelijke ontwikkeling die wij niet
zomaar stopzetten, maar wel steeds meer
aandacht vraagt en krijgt.”

TEGEN HET LICHT
De recente ontwikkelingen zijn bij de
waterschappen aanleiding om het beleid
nog eens tegen het licht te houden.
Woordvoerder Demi de Kleine van het
Waterschap Drents Overijsselse Delta: “De
klimaatverandering stelt ons voor nieuwe
uitdagingen. Behalve aan wateroverlast,
kun je denken aan hittestress en gevolgen
voor natuur en landbouw. Wij nemen dit
mee in de dagelijkse werkzaamheden en
diverse projecten. Door waterbergingen
aan te leggen, gemalen en stuwen te
renoveren, watergangen opnieuw in te
richten en onze dijkversterkingsprojecten
staan wij voor goed waterbeheer in ons
gebied. Een goed functionerend watersysteem en waterketen in een gebied met veilige dijken is essentieel voor de toekomst
van het gebied. Een toekomst waarin
extremere weersomstandigheden wellicht
vaker zullen voorkomen.”
Jeanette Bolhuis, woordvoerder van het
Waterschap Hunze en Aa’s: “Ons gebied
is redelijk vlak, overstroming zal niet zo
snel voorkomen. Tenzij er een combinatie
optreedt van veel regenval, noordwester
storm en hoog water op zee, dan wordt
het spannend. Want dan kunnen we het
water niet snel genoeg kwijt op zee. Speciaal voor deze extremere situaties hebben

‘Waar woonwijken staan of
asfalt ligt, kan geen water de
bodem in stromen en worden
vastgehouden’
we veertien bergingsgebieden ingericht en
creëerden we extra ruimte in de beekdalen. We kunnen nu zo’n 55 miljoen kuub
extra water opvangen.”
“Het weer is in de loop der tijd steeds
extremer geworden, maar dat begon al in
1990, toen er in korte tijd 100 millimeter
regen viel”, weet Luc Mangnus, bestuurder van het Waterschap Scheldestromen.
“Daarop inspelend zijn we ons ook meer
gaan richten op het robuust maken van
het watersysteem waardoor overtollig
water goed kan worden afgevoerd. In het
vlakke land van Zeeland kunnen we meer
hebben dan bijvoorbeeld in Limburg.
Daarentegen hebben wij hier met andere
problemen te maken. Omdat wij omgeven zijn door zout water en niet zomaar
ergens een schuif kunnen openzetten
om zoet water in te laten, moeten wij op
andere manieren zoet water opvangen en
vasthouden. Bijvoorbeeld door het op te
slaan in de bodem en door, in samenwerking met boeren, stuwtjes te plaatsen en
bassins aan te leggen. Met het Deltaplan
Zoet Water proberen we de zoetwaterbeschikbaarheid te vergroten.”
Het Waterschap Scheldestromen trekt
hierin op met de ZLTO. “Wij geloven dat
samenwerking steeds belangrijker wordt
om de huidige problematiek op het gebied
van de waterkwaliteit en -kwantiteit het
hoofd te kunnen bieden. We kunnen dit
niet meer alleen, daar zijn de opgaves
te groot voor. We moeten samen doelen
stellen en die zien te realiseren.”

GROTE OPGAVE
In het programma Water in Balans werkt
Waterschap Limburg al samen met
inwoners, de landbouwsector, natuurorga-

nisaties, terreinbeheerders en gemeenten
aan knelpunten in het regionale watersysteem. Dat kon de recente wateroverlast
echter niet voorkomen.
“Dat was zo extreem en we konden niet
anders dan accepteren dat het op sommige plaatsen mis ging”, stelt strategisch
adviseur Bas Hessing. “De recente wateroverlast heeft voor ons duidelijk gemaakt
dat de beken en de afstemming met het
buitenland versneld om aandacht vragen.
Vanuit het buitenland wordt veel water
richting Nederland gestuwd. Daarin zien
wij een grote opgave die alleen maar samen kan worden opgepakt, als onderdeel
van de Nationale delta-aanpak.” De Limburgse overheden gaan in gesprek met het
nieuwe kabinet om helder te krijgen wat
er nodig is om het watersysteem in de regio klimaatrobuuster te maken. “Hiervoor
werken we het Actie Waterplan Limburg
versneld uit. De realisatie daarvan zal de
komende jaren naar verwachting honderden miljoenen euro’s gaan kosten.”

GEVOLGEN SNELLER DAN VOORSPELD
Jos Besteman is afdelingshoofd watersystemen bij Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier in Noord-Holland. “Wij
zijn ons zeer bewust van de klimaatveranderingen. De gevolgen komen sneller op
ons af dan was voorspeld. Continu werken
we aan de verbetering van ons watersysteem en de oplossing van knelpunten.
Echter, niet alles is maakbaar. Bij extreme
regenval is overlast nauwelijks te voorkomen. Wat we wel kunnen doen is, samen
met agrariërs en andere belanghebbenden,
afspraken maken over een rol- en taakverdeling als zich incidenten voordoen. Door
een impuls te geven aan de samenwerking
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kunnen we nog flinke stappen maken.”
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