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Gebiedsafsprakenover
verdrogingenagrarisch
waterbeheer
Ondanksalleinspanningen isnogmaardrieprocentvandeverdroogdenatuurgebiedenhersteld.
Omeenstapverdertezetten isverbredingvandeaanpak envergrotingvanhet maatschappelijk
draagvlaknoodzakelijk.Alsgrootstcgroud-enwatergebruikerspeeltdelandbouween belangrijke
rol.Opveelplaatsenzienwaterbeheerdersenboereualdevoordelenvanagrarischwaterbeheer.
Watnogontbreektiseengebiedsbeuaderingmethelderedoelen,duidelijke afspraken eneenpassend
instrumentarium.

Ditartikelisgebaseerdopdeuitkomstvan
hetsymposium'Agrarischwaterbeheer,een
stapverdernaareeneffectieve aanpakvan
verdroging',dathetCentrumvoorLandbouwenMilieuinopdrachtvanhetKennistransfertpunt VerdrogingenGGORop
14december 2000 inZwolleverzorgde(zie
H20nr. 1 van12januarij.L,pag. 35).

Inalleprovincies wordtgewerkt aande
bestrijding vanverdroging. Inmiddels isin
53 procent vandeverdroogdegebieden actie
ondernomen. Ondanksde inspanningen
worden dedoelstellingen nietgehaald.Uit
derecenteVerdrogingskaart van Nederland
2000enderapportageWater inBeeld200r
blijkt dattotopheden slechtsdrieprocent
vanhetverdroogd areaalvolledigishersteld.
Dertigprocent isgedeeltelijk hersteld.
Dezecijfers stekenschrilaftegen deoorspronkelijke doelstellingvan25procent
reductie in 2000.Genoemderapportages concluderendatdeeffectiviteit vandemaatregelen noggering isvanwegehet beperkte
schaalniveau vandeuitvoering endetrage
doorwerkingopdewaterhuishouding ende
ecologie.

Agrarisch waterbeheer
Omdeverdrogingverder terugtedringen,iseenaanpak nodig met meer inspanningdoordegebruikers vanhet landelijk
gebied.Inditverband wint het agrarisch
waterbeheer delaatstejaren aan belangstelling.Agrarischwaterbeheer iseenverzamelbegripvoormaatregelen dieboerenen mindersophetagrarisch bedrijfkunnen nemen
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diehet watersysteem ten goedekomen.De
meestgangbare vormen zijn waterconservering,beperkingvanhet waterverbruik en
verbetering vandewaterkwaliteit.Steeds
meerboeren worden actiefbij het waterbeheer betrokken.Datismedetedanken aan
enkelegrootschalige projecten diedeafgelopenjaren zijngestarr,zoalsher Interregproject'Watermanagement inhetBenelux
Middengebied'.

Vooralin zandgebieden
Indepraktijk vindtagrarisch waterbeheervooralinzandgebieden plaats.Dereden
daarvoorisdatveelboeren opde zandgronden'szomers temaken hebben met (soms
aanzienlijke] droogteschade.Waterbeheer op
bedrijfsniveau levertdeboervoordeelop.
Daardoor isherdraagvlakvoor deelname

groot.Indepraktijk worden devolgende
maatregelen genomen:
• zuinigomgaan metbedrijfswarer, onder
anderedoordeopvangvanregenwateren
zuiveringenhergebruik van afvalwater;
• het beperken van beregening door
gebruik remaken vaneen management-instrument, bijvoorbeeld een
beregeningsplanner. Deze ontwikkeling
isaljaren geleden inganggezeten
wordtinsommigegebiedenaltotde
'goede'landbouwpraktijk gerekend;
• warerconserveringdoor herplaatsen en
beherenvanstuwtjes. In Noord-Brabanr
enLimburgzijn op1200bedrijven
inmiddels ruim 2000stuwtjes geplaatst.

Waterconservering in veengebied
Deervaringen dieophetzand zijn opgedaan,kunnen naaranderegebieden worden
vertaald.Met nameinveengebieden liggen
kansenom verdrogingvan her landelijk
gebiedenlokalenatuur te verminderen.
Warerconservering opveen kent tevenseen
aantal interessante nevendoelen: beperking
vandemaaivelddaling,vermindering vande
inlaatvangebiedsvreemd waterenverbeteringvande warerkwaliteit.
Agrarisch waterbeheer opveenisminder
vrijblijvend danopzand:waar ophellend
zandboeren individueel water kunnen stuwen,moeten boeren opveen groepsgewijs
meedoen.Omdat depeilmarges inveengebiedengeringzijn,vergther ontwikkelen
vanagrarisch waterbeheer eenzorgvuldige,
ophetgebied toegesneden aanpak.Er
bestaat nogweinigpraktijkervaring metde
inpassingvanwarerconservering inveenweidegebieden.Praktijkgericht onderzoek
zaldekennisleemres moeten opvullen.

Gebiedsafspraken
Maatregelen dieprimair gericht zijn op
het individueleagrarischebedrijf] hebben
eenbeperkt effect opgebiedsniveau.Meer
winstvalttebehalen alshetwaterschap,de
betrokken boeren ende grondwaterbeheerderafspraken maken overgezamenlijke
maatregelen eneengemeenschappelijk uit
tevoerenbeheerregime.Zeker wanneer
maatregelen eeneffect hebben opbenedenstroomsedelenvaneenstroomgebied, iseen
gebiedsgerichte benaderingvereist.DeEuropeseKaderrichtlijn Waterschrijft daarvoor
eenstroomgebiedbenadering voor.
Eenvergelijking met het agrarisch
natuurbeheer isopzijn plaats.Het agrarisch
natuurbeheer heeft zichinrelatiefkorte tijd
ontwikkeld toteen nevenfunctie van
bedrijfsvoering dieuitdehuidige landbouw
nietmeer wegtedenken is.Watis begonnen
met eenbeperktegroepvoorlopers,is inmiddelsuitgegroeid toteenwijdverspreid fenomeenindelandbouwsector.Metbehulpvan
hetProgramma Beheerworden bindende
afspraken met agrariërsgemaakt overhet
leverenvan'natuurdiensten'.Alszede
afspraken naar behorennakomen, wordenze
voorhun diensten vergoed.
HetProgrammaBeheerheeft eenenorme
stimulerendewerkinggehad.Voorhetwaterbeheeriseenvergelijkbaar afsprakenkader
denkbaar.Daarbijzijn driekanttekeningente
plaatsen.Indeeersteplaatszaldeindividuele
benaderingdieinhetagrarischnatuutbeheer
wordt toegepast,voorwatet onvoldoende
effect sorteren.Deinvloedvanwaterstrekt
verderdandeperceels-enbedrijfsgrenzen.
Omeffectiefbijtedragenaaneenbeterwaterbeheerzullen boerenineengebiedgroepsgewijsactiemoetenondernemen.Nauwe
samenwerkingtussendewaterbeheerdersen
deagrariërsisdaarvoor noodzakelijk.

Indetweedeplaats ishetdevtaagof
boerenopdezelfde wijzevoorhun diensten
moeten worden vergoed.Inveelgebiedenis
deontwatering nogzodanigopde landbouw
afgestemd, dat eennaderebijstelling wenselijk is.Denatuur heeft nogopteveelplaatsenvandelandbouw telijden. De afwegingeninhetkadervanGGORzullen nieuwe
gebiedsgerichte normen stellen meteen
betereafweging tussen deruimtelijke functies.Hetverdient aanbevelingomvoorhet
agrarisch waterbeheer tedefiniëren welke
aspecten vanbedrijfsvoering behorentotde
goedelandbouwpraktijk. Alleendienstendie
aantoonbaar verdergaan,zouden vooreen
vergoedinginaanmerking kunnen komen.
Entenderde:hethuidige agrarisch
waterbeheer istebeperkt.Het kan worden
verbreedmetmeer typen maatregelen.Voorbeeldenzijn grootschalige waterberging,het
beheervanwatervoorraden,hetlevetenvan
schoongrond- enoppervlaktewater ende
verwerkingvanafvalwater. Ookmoet meer
uitwerking worden gegevenaanwaterals
dragervannatuur enlandschap.

Instrumenten en regelgeving
InLimburgiseentendensgaandewaarbijagrarisch waterbeheer aan regelgeving
wordtgekoppeld.Boerenkrijgen paseen
beregeningsvergunningalszemeteen
bcdrijfswaterplan kunnen aantonendatze
bewustmetwateromgaan.Inhetbedrijfswaterplan staanmaattegelen waarmeede
boerwaterkanbesparenenconserveren.Om
degebiedsdoelen terealiseren,steltdewaterbeheerder alsvoorwaardedat tenminste80
procentvandebedrijven (met beregening)
bedrijfswaterplannen opstellenendedaaruit
voortvloeiende maatregelen uitvoeren.
Dezetendenszalzich vermoedelijk
doorzetten.Optermijn zullen meer waterbeheerdersdekoppeling leggen tussen agra-

rischwaterbeheer enbestaande ofnieuwe
regelgeving.Ookzaleennadere integratie
metregelgevingenbeleidtenbehoevevan
milieubeheer ennatuur plaatsvinden.In
zuid-Nederland wordtdaarom algesproken
overbedrijfsomgevingsplannen.
Agrariërs (ofbeter:gebruikers vanhet
landelijkgebied inbredezin)kunnen een
bijdrage leverenaanhetrealiserenvan
gebiedsdoelen.Agrarisch waterbeheer iseen
praktijkuitwerking vanmeervoudig ruimtegebruik,waardoor kostbareenvaakmoeizamegrondverwervingachterwege kan blijven.Omgebiedsafspraken overagrarisch
waterbeheer vormtegeven,iseenkader
nodigdat rechtdoetaanzoweldewensen
vandewaterbeheerders (opgebiedsniveau)
alsaandeomstandigheden opdeagrarische
bedrijven.Alszowelwaterbeheerders als
boeren voordelenzienvanagrarisch waterbeheer,zalhetdraagvlakvoor maatregelen
gtootzijn.Alshetindividuele bedrijfsvoordeelminder aanwijsbaar is,maardegebiedsdoelenvragenomverdergaande maatregelen,iseenstimulans noodzakelijk. De
waterbeheerders kunnen daarbij een beroep
doenopdeStimuleringsregeling GebiedsgerichtBeleiddienaatverwachting mediodit
jaar vankracht wordt.Zekunnen samen
metdeagrariërsinhunbeheersgebied zoekennaarnieuwewegenommet behulp van
agrarisch waterbeheer debestrijding van
verdrogingtebespoedigen,*
Rob Hoekstra enDick Boland (Centrum voor Landbouw enMilieu)en
Adrieke van Herk (Kennistransferpunt Verdroging enGGOR)
Foto's:Rob Hoekstra
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Inseptember komteenextranummervan
H20uit,geheelinhetEngelseninhet
tekenvanmembraanbioreactoren.Indeze
uitgave,diewereldwijd verspreid wordtin
eenoplagevan15.000exemplaren,kuntu
eenzocompleetmogelijkoverzichtverwachtenvandeontwikkelingen ophet
gebiedvantoepassingvandeMBR-technologievoordehuishoudelijke afvalwaterzuivering,hiereneldersindewereld.Zowelde
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specialeuitgaveaanhetwoord.
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