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1. INLEIDING

1.1.Instelling

en

taak

van

de

commissie

In het zeer droge jaar 1976 hebben zich ten aanzien van de watervoorziening van de land- en tuinbouw grote problemen voorgedaan.
Gebleken is dat in dat jaar veelal niet aan de waterbehoefte kon worden voldaan en dat de watervoorziening vooral'in gebieden waar de aanvoermogelijkheden van oppervlaktewater ontbraken te kort is geschoten.
Deze omstandigheden en vragen dienaangaande van leden van de
Tweede Kamer waren in mei 1977 voor de Ministers van Landbouw en Visserij en Verkeer en Waterstaat aanleiding tot het instellen van de Studiecommissie Waterbehoefte Land- en Tuinbouw (SWLT).
Het jaar 1976 kan met betrekking tot zowel de klimatologische omstandigheden als de beschikbaarheid van oppervlaktewater, c.q. de afvoer van de grote grensoverschrijdende rivieren Rijn en Maas, als een
bijzonder jaar worden gekenschetst. Beide droogtecriteria hebben in
dat jaar extreme waarden gekend. Door de verschillende bij de waterhuishouding betrokken belangengroeperingen werd aanzienlijk meer water
gevraagd dan in andere jaren, water dat niet op elke plaats en elk
tijdstip ter beschikking stond. Een algemene beschrijving van de in
1976 opgetreden droogte en van de hiermee samenhangende waterhuishoudkundige problemen is neergelegd in de 'Droogtenota 1976', die in november 1978 door de Minister van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede
Kamer is aangeboden. Met name de watervoorziening van de land- en
tuinbouw is in de zomer van 1976 vanwege de grote aanvullende waterbehoefte op de voorgrond getreden. Meer in het algemeen kan worden
gesteld dat de zorg voor de watervoorziening naast de afwatering
een steeds belangrijkere rol is gaan spelen. De voornaamste
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oorzaak hiervan ligt in de toenemende intensivering in de land- en
tuinbouw en in het streven in droge perioden de bedrijfsrisico's zo
veel mogelijk te beperken. Deze ontwikkeling heeft behalve een vergroting van de vraag naar water in perioden van geringe neerslag tevens
tot gevolg gehad dat geleidelijk is overgegaan tot een vorm van aanvullende watervoorziening. Vooral het zeer droge jaar 1976 heeft de toepassing van aanvullende watervoorziening en in het bijzonder van beregening in de land- en tuinbouw in sterke mate gestimuleerd.
Het gebruik van beregening in de land- en tuinbouw, alsmede de
toekomstige ontwikkeling hiervan, diende in de studie van de commissie
een centrale plaats in te nemen. Overleg tussen de beide betrokken departementen resulteerde in de volgende taakomschrijving:
1) Het bepalen van de regionale waterbehoefte, in het bijzonder als gevolg van de toepassing van beregening in de land- en tuinbouw, gelet op de klimatologische, topografische en bodemkundige omstandigheden, alsmede op de te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot
de toepassing van beregening in de komende jaren.
2) Het bestuderen van de gevolgen van een hieruit voortvloeiend gewijzigd gebruik van grond- en/of oppervlaktewater.
Deze doelstellingen zijn in het voorliggende rapport nader uitgewerkt. Daarbij is gebruik gemaakt van en getracht zo veel mogelijk
aansluiting te vinden bij studies die zich met dezelfde problematiek
bezig houden. In dit verband kan onder meer gewezen worden op de in
1978/1979 door de Unie van Waterschappen gehouden inventarisatie over
de watervoorziening binnen de waterschappen. Met betrekking tot de door
de Rijkswaterstaat ondernomen PAWN-studie (Policy Analysis Watermanagement in the Netherlands) heeft een regelmatige informatie-uitwisseling
plaatsgevonden. Tevens zijn de resultaten van enkele technische en
economische studies over de mogelijkheden en effekten van beregening
in de beschouwing opgenomen.

1.2.Samenste11ing

van

de

commissie

In de commissie zijn in de eerste plaats diensten en instellingen
van de ministeries van Landbouw en Visserij en Verkeer en Waterstaat
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vertegenwoordigd. Daarnaast zijn ten einde een zo volledig mogelijk
beeld van de aspekten samenhangend met de watervoorziening van de
land- en tuinbouw te kunnen geven, tevens andere belanghebbende instanties bij de studie betrokken. Dit zijn de provincies, de waterschappen en het Landbouwschap. Van de zijde van de provincies heeft
een vertegenwoordiging van het Interprovinciaal Overleg inzake het Waterbeheer (IPO-water) aan de werkzaamheden van de commissie deelgenomen.
De commissie was d.d. 1 september 1980 als volgt samengesteld:
ir. G.A. Oosterbaan (voorzitter)

Instituut voor Cultuurtechniek en
Waterhuishouding

ir. J. van Houte (secretaris)

Rijkswaterstaat

ir. T. Blok

IPO-water

ir. J.S.J. Dragt

Unie van Waterschappen

ir. J. Gerritsen

Landbouwschap

ir. A.P. Hidding

Directie Bedrijfsstructurele Aangelegenheden

ir. J.M.L. Jansen

Landinrichtingsdienst

ir. J.M. Leemhuis-Stout

Unie van Waterschappen

ir. F.M. Post

Rijkswaterstaat

ir. D.M. v.d. Schrier

IPO-water

prof.ir. W.A. Segeren

Landinrichtingsdienst

ir. W. Silva

Rijkswaterstaat

ir. H. Ton

Landinrichtingsdienst

Dank is verschuldigd aan ir. P.J.M. van Boheemen (Instituut voor
Cultuurtechniek en Waterhuishouding), ir. P.J. Kusse (Landinrichtingsdienst) en ir. K.J. Provoost (Unie van Waterschappen), die een belangrijke bijdrage in de totstandkoming van het rapport hebben geleverd.

1.3.Indeling van het rapport
Het rapport houdt zich bezig met de aanvullende waterbehoefte in
de land- en tuinbouw en met de wijze waarop in deze waterbehoefte kan
worden voorzien. Onder aanvullende waterbehoefte wordt verstaan het
verschil tussen enerzijds de potentiële gewasverdamping en anderzijds
de som van de neerslag en vochtleverantie vanuit bodem en grondwater.
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In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de ontwikkelingen in de aanvul-

lende watervoorziening van de land- en tuinbouw. Het accent hierbij
ligt op de toepassing van beregening, enerzijds omdat deze wijze van
watervoorziening reeds aanmerkelijk grote vormen heeft aangenomen en
anderzijds omdat verwacht mag worden dat in de toekomst de uitbreiding
van de aanvullende watervoorziening voor het overgrote deel door middel van beregening gerealiseerd zal gaan worden. Getracht wordt inzicht

te geven in de faktoren die van invloed zijn op de toekomstige toepassing van beregening. Vanwege de ongewisheid in de ontwikkeling van
een aantal van deze factoren worden voor de in de toekomst te berege- nen oppervlakte cultuurgrond een minimum- en maximum-, en tussenscenario aangehouden.
In dit hoofdstuk zal tevens worden aangegeven welke waarden de
aanvullende waterbehoefte van enkele gewasgroepen kan bereiken, hetgeen
tezamen met de prognoses van de beregening tenslotte resulteert in ramingen voor verschillende gebieden van de in de toekomst te verwachten
aanspraken van de land- en tuinbouw op het beschikbare grond- en oppervlaktewater.
In hoofdstuk 3 wordt beschreven hoe en in hoeverre de land- en
tuinbouw vanuit het waterhuishoudkundig hoofdsysteem van oppervlaktewater kan worden voorzien en welke problemen zich hierbij in droge jaren
kunnen voordoen. Aan de hand van waterbalansen voor het noordelijk en
zuidelijk deel van Nederland wordt een globale indruk verkregen van
de mate waarin kritieke situaties ten aanzien van de watervoorziening
kunnen optreden. Tot slot worden een aantal maatregelen in beschouwing
genomen, die tot een verbetering van de landbouwvoorziening aanleiding
kunnen geven. Hierbij is gebruik gemaakt van de eerste'resultaten van
de beleidsanalytische studie (PAWN-studie) die de Rijkswaterstaat in
samenwerking met de RAND Corporation en het Waterloopkundig Laboratorium uitvoert. Hoofdstuk 4 handelt over de mogelijkheden van de
watervoorziening vanuit de regionale infrastructuur. Aandacht wordt
A
geschonken aan de knelpunten in de huiige situatie en aan de verb.eteringsplannen, die in nagenoeg het gehele land bij de waterschappen
in studie zijn. De beschouwing stoelt voornamelijk op de inventarisatie
die in 1978-1979 door de Unie van Waterschappen over de watervoorziening binnen de waterschappen is opgesteld.
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In hoofdstuk 5 wordt een overzicht gegeven van de mogelijkheden
van watervoorziening vanuit het grondwater en worden de (toekomstige)
problemen geschetst die zich in de verschillende gebieden kunnen voordoen. Ingegaan wordt op de effecten op de grondwaterstand door onttrekkingen ten behoeve van de land- en tuinbouw in vergelijking met die
door de drink- en industriewatervoorziening, terwijl tevens de mogelijkheden voor het kompenseren van de nadelige effecten van de onttrekkingen door middel van waterconservering worden toegelicht.
In hoofdstuk 6 wordt de watervoorziening vanuit de waterhuishoudkundige hoofd- en regionale infrastructuur, alsmede de mogelijkheden
van watervoorziening vanuit het grond- en oppervlaktewater in hun onderlinge samenhang en tegen de achtergrond van de in hoofdstuk 2 beschreven te verwachten ontwikkeling in de aanvullende waterbehoefte bezien. Ook wordt de relatie van de landbouwwatervoorziening met andere
bij de waterhuishouding betrokken belangen in beschouwing genomen en
komen de met de watervoorziening samenhangende bestuurlijke en economische aspecten aan de orde.
Hoofdstuk 7 geeft een samenvatting van de door de commissie verrichte studie.
De conclusies en aanbevelingen zijn vervat in hoofdstuk 8.
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2. ONTWIKKELINGEN IN DE AANVULLENDE. WATERVOORZIENING IN DE LAND- EN
TUINBOUW

2.1. Inleiding
In dit hoofdstuk zal nader worden ingegaan op de ontwikkelingen
in de aanvullende watervoorziening in de land- en tuinbouw. Omdat de
toename in de aanvullende watervoorziening voor een belangrijk deel
door beregening zal worden opgevangen, ligt hierop bij de bespreking
in dit hoofdstuk de nadruk. De ontwikkeling van de beregening hangt
samen met de algemene ontwikkeling in de land- en tuinbouw. Deze kan
in grote lijnen als volgt worden geschetst.
In de eerste na-oorlogse jaren lag in de land- en tuinbouw sterk
de nadruk op produktieverhoging teneinde de voedselvoorziening veilig
te stellen. Hierbij kreeg de verbetering van de waterbeheersing naast
de verbetering van de verkaveling en ontsluiting steeds meer aandacht;
dit mede in verband met het groeiende inzicht in de relaties tussen
opbrengst en ontwateringsdiepte. Op vrijwel alle in Nederland voorkomende gronden bleek de gemiddelde schade als gevolg van wateroverlast
bij slechte ontwatering vele malen groter dan de gemiddelde schade als
gevolg van droogte bij goede ontwatering. Een vergroting van de droogtegevoeligheid van gronden door een verbetering van de ontwatering werd
in de regel acceptabel geacht.
Door een verzadiging van de vraag naar landbouwprodukten, de hoge
beloning van arbeid in andere sectoren en een daarmee gepaard gaande afvloeiing uit de landbouw, lag in de jaren '60 meer de nadruk op een hogere produktie per arbeidskracht. In dit kader paste eert zich steeds verder
ontwikkelende mechanisering en automatisering, waarvoor een goede ontwatering een vereiste is.
Door de sterke kostenstijging in de jaren '70 ontstond terwille
van een redelijk inkomen de noodzaak tot een nog grotere produktie per
ha. Hierdoor kreeg de waterbeheersing nog meer aandacht dan voorheen.
Dit betekende enerzijds peilverlaging om te natte omstandigheden te
voorkomen, anderzijds beregening en infiltratie om de schadelijke gevolgen van droogte te ondervangen.
Door het streven naar hogere opbrengsten per ha en per man hebben boer en tuinder de neiging zich te specialiseren en zich toe te
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leggen op die gewassen en teeltrichtingen die gezien zijn bedrijfsomstandigheden en de ontwikkelingen in de marktsituatie het meest winstgevend zijn. Ook de steeds verdergaande mechanisering speelt hierbij
een belangrijke rol. Dit leidt tot een versmalling van de bedrijfsbasis
en een vergroting van klimaats- en prijsrisico's. Naarmate de bedrijfsrisico's toenemen, is het meer verantwoord ook de watervoorziening van
de gewassen in de groeiperiode te regelen. De mogelijkheden om door
middel van verhoging van de zomerpeilen en infiltratie in de aanvullende waterbehoefte van de gewassen te voorzien, zijn beperkt tot de zeer
doorlatende gronden (grofzandige gronden en bepaalde veengronden), die
bovendien een vlakke maaiveldsligging moeten hebben. De boeren en tuinders gaan zich daarom in toenemende mate met behulp van beregening indekken tegen de risico's van droogteschade. De afgelopen jaren is dan
ook het aantal beregeningsinstallaties sterk uitgebreid, hetgeen met
name in droge perioden leidt tot een vergroting van de vraag naar water. Hiermee hangt een toenemende aandacht voor wateraanvoer, waterconservering en grondwateronttrekking samen.
In deze paragraaf wordt, na een beschrijving van de huidige toepassing van beregening en het verrichte onderzoek naar de resultaten
ervan, ingegaan op de te verwachten ontwikkelingen in de toepassing
van beregening. Omdat de toepassing van beregening op grote schaal in
de land- en tuinbouw van recente datum is, is het nog niet mogelijk
om hieruit een trendmatige ontwikkeling af te leiden, die zich leent
voor het opstellen van een prognose. Er is daarom gekozen voor een benadering door middel van scenario's, die zijn opgesteld op basis van
de in gang zijnde ontwikkelingen ten aanzien van factoren die een rol
spelen bij de beslissing om al dan niet tot beregening over te gaan.
Daarbij is in eerste instantie uitgegaan van de volgende aannamen:
- overal is voldoende en kwalitatief goed water beschikbaar;
- uitbreiding van de aanvoer van oppervlaktewater gaat niet met toenemende kosten gepaard;
- grondwateronttrekking is niet aan beperkingen gebonden;
- er treden geen wijzigingen op in de huidige prijsverhoudingen.
Later zal in dit rapport nog op deze veronderstellingen worden
teruggekomen. Hier kan alvast worden opgemerkt dat de toekomstige uit-
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11 Noordelijk zeekleigebied

41 Noordelijk zandgebied

12 Hollandse droogmakerijen en
IJsselmeerpolders

42 Oostelijk zandgebied

13 Zuidwestelijk zeekleigebied
21 Rivierkleigebied
22 L3ssgebied

43 Centraal zandgebied
44 Zuidelijk zandgebied
51 Veenkoloniën
61 Overig Noord- + Zuid-Holland

31 Noordelijk weidegebied
32 Westelijk weidegebied
Fig. 2.1. Indeling van Nederland in groepen van landbouwgebieden (naar
CBS)
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breiding van beregening naar verwachting zal stuiten op beperkingen van
technisch/hydrologische en economische aard. Voorts valt te verwachten
dat andere belangen zich zullen verzetten tegen een te sterke uitbreiding van de beregening. Het scenario dat uitgaat van de bovengenoemde
aannamen kan dan ook als een maximum-scenario worden beschouwd. Om inzicht
te krijgen in de mogelijke gevolgen van beperkingen zal ook een minimumscenario (het huidige beregeningsniveau) en een tussen-scenario worden
beschreven.
In dit rapport zal zo veel mogelijk worden gewerkt met de in fig.
2.1 weergegeven gebiedsindeling. Het gaat hier om een door het CBS opgestelde indeling in groepen van gemeenten, waarbinnen overeenkomsten
in bedrijfsstruktuur voorkomen. In de hoofdstukken 3, 4 en 5 moest deze
indeling in CBS-landbouwgebieden echter in enkele gevallen worden verlaten, omdat de betreffende gegevens op basis van een andere gebiedsindeling waren verzameld (bijvoorbeeld provincies) en niet naar CBSlandbouwgebieden konden worden omgerekend.

2.2.Toepassing

van

beregening

2.2.1. Huidige toepassing
Een inzicht in de huidige toepassing van beregening kan worden
verkregen uit de enquêtes die op dit terrein de laatste jaren zijn gehouden: de beregeningsenquête 1976, de structuurenquête bedrijven met
opengronds groenten 1977/1978, en de structuurenquête bedrijven met
melkvee 1978. Uit de cijfers van de beregeningsenquête 1976 blijkt dat
in 1976 in Nederland 25 228 bedrijven een beregenings- of bevloeiingsinstallatie hebben gebruikt. Dit komt neer op bijna 16% van het totaal
aantal bedrijven met 10 SBE of meer (Reinds en Van Hemert, 1978). Een
SBE (standaard bedrijfseenheid) is een maat voor de produktie-omvang,
gebaseerd op de primaire produktiefaktoren grond, arbeid en kapitaal.
Ter illustratie kan worden opgemerkt dat volgens de inventarisatie die
in 1973 is uitgevoerd, 10 144 bedrijven een beregenings- of bevloeiingsinstallatie gebruikten (De Wilde e.a., 1977).
Er kan onderscheid worden gemaakt in vier hoofdbedrijfstypen, namelijk veehouderijbedrijven, akkerbouwbedrijven, tuinbouwbedrijven en
gecombineerde bedrijven, die elk weer bestaan uit een aantal bedrijfstypen. Bij de benaming van een bedrijfstype wordt er van uitgegaan dat
60% van de SBE's per bedrijf uit de betreffende bedrijfstak komt. Van
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de veehouderijbedrijven paste in 1976 13% beregening toe. Dit was voor
de melkveehouderij ruim 16%,voor de rundvee/varkensbedrijven 12% .en
voor de overige bedrijven iets minder dan 6%. Van de akkerbouwbedrijven paste gemiddeld 11% beregening toe; van de aardappel/bietenbedrijven beregende 17% tegenover 1% van de graanbedrijven. Van de tuinbouwbedrijven (exclusief glastuinbouw- en champignonbedrijven) paste 32%
beregening toe. Binnen deze groep scoorde de vollegrondsgroentebedríjven met 43% het hoogst. Ook de gecombineerde bedrijven liggen met gemiddeld 20% beregening vrij hoog. In deze groep komen vrij veel bedrijven met tuinbouw voor (Reinds, 1980).
In een verdere uitwerking van de beregeningsenquête 1976 (Reinds
en Van Hemert, 1978) komt een aantal relaties tussen bedrijfsstructuur en beregening naar voren. Gebleken is dat binnen elk hoofdbedrijfstype beregening op de grotere bedrijven vaker voorkomt dan op
de kleinere bedrijven. Op veehouderijbedrijven tussen 10 en 20 ha
heeft 16% een installatie, in de bedrijfsgrootteklasse 20-30 ha is dit
25%, terwijl op de bedrijven groter dan 30 ha zelfs meer dan 30% over
een installatie beschikt. Er kan tevens een relatie worden aangegeven
tussen de omvang van de melkveestapel en het percentage bedrijven met
een beregeningsinstallatie. Naarmate de omvang van de veestapel groter
is, blijkt een duidelijk hoger percentage bedrijven over een beregeningsinstallatie te beschikken. In de categorie bedrijven met meer dan
100 melkkoeien per bedrijf treedt weer een geringe daling op. Verder
is vastgesteld dat op de bedrijven met melkvee die beregening toepasten de veebezetting circa 20% hoger was dan op de bedrijven met melkvee die niet over een beregeningsinstallatie beschikten. Ook voor de
akkerbouwbedrijven geldt, dat beregening relatief vaker op de grotere
bedrijven voorkomt. Het blijkt dat op de akkerbouwbedrijven met beregening het gemiddeld aantal SBE per ha gemiddeld 25% hoger ligt dan
op de bedrijven zonder beregening.
Voor alle bedrijven geldt, dat op bedrijven waar ook tuinbouwgewassen in de vollegrond worden geteeld 30% beregening voorkomt, tegen- .
over 12% op bedrijven zonder tuinbouw. Bij minder dan 0,5 ha vollegrondstuinbouw paste 16% beregening toe. Dit percentage stijgt geleidelijk tot 47 bij meer dan 10 ha tuinbouw per bedrijf. Uit de structuurenquêtebedrijven met opengrondsgroenten 1977/1978, waarin in te-
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genstelling tot de beregeningsenquête 1976 de glastuinbouwbedrijven
ook zijn meegenomen, blijkt dat op 57% van de bedrijven met opengrondsgroententeelt beregeningsapparatuur aanwezig is. Exclusief de bedrijven met glastuinbouw blijkt op 47% van de bedrijven met opengrondsgroententeelt beregeningsapparatuur aanwezig te zijn. Een verdere vergelijking van de twee enquêtes wordt bemoeilijkt doordat in de beregeningsenquête alle bedrijven met een omvang groter dan 10 SBE en in de
structuurenquête de bedrijven met een omvang groter dan 30 SBE zijn
meegenomen.
Uit de beregeningsenquête 1976 komen nog enige conclusies naar
voren ten aanzien van opvolgingssituatie en opleidingsniveau. Er blijkt
een duidelijke negatieve correlatie te bestaan tussen de leeftijd van
het bedrijfshoofd en de toepassing van beregening. Beneden de 35 jaar
heeft circa 21% beregend, tussen 35 en 50 jaar circa 18% en boven de
50 jaar circa 13%. Bij bedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 50
jaar blijkt beregening in sterke mate afhankelijk te zijn van de opvolgingssituatie. Bedrijven met een bedrijfsopvolger passen aanzienlijk
meer beregening toe dan bedrijven zonder opvolger; in de meeste bedrijfsoppervlakteklassen zelfs meer dan op de bedrijven met een bedrijfshoofd jonger dan 50 jaar. Verder blijkt er ook een duidelijke
positieve correlatie te bestaan tussen het opleidingsniveau van de opvolger en de toepassing van beregening.
Om berekeningen van de onttrekkingshoeveelheden uit grond- en
oppervlaktewater ten behoeve van beregening mogelijk te maken, is tevens inzicht nodig in de oppervlakte cultuurgrond die beregend wordt.
Het zal duidelijk zijn dat niet de totale oppervlakte van een bedrijf
dat beregening toepast ook daadwerkelijk beregend wordt. Van de bedrijven die in 1976 over een beregenings- of bevloeiingsinstallatie
beschikten werd slechts 61% van de oppervlakte behandeld (grasland
70%, bouwland 38% en vollegrondstuinbouw 70%). De niet-beregende of
bevloeide bedrijven meegerekend betekent dit dat in 1976 12,6% van de
cultuurgrond werd beregend of bevloeid (grasland 14,5%, bouwland 6,5%,
vollegrondstuinbouw 28,5%). Deze cijfers zijn ontleend aan Van Boheemen
en De Wilde (1979).
Uit de structuurenquête bedrijven met melkvee 1978 en de beregeningsenquête 1976 kan een indruk worden verkregen omtrent de ontwik-
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keling in de toepassing van beregening in de melkveehouderij gedurende
de periode 1976-1978. In deze periode blijkt het beregeningspercentage
op het grasland te zijn toegenomen van 14,5% tot 19,4% van de oppervlakte grasland. Dit betekent een toename van circa 34%. Overigens moet
worden opgemerkt dat de enquêtes niet geheel vergelijkbaar zijn vanwege verschillen in opzet.
2.2.2. Onderzoek naar resultaten van beregening
In Nederland is tussen 1950 en 1960 het onderzoek naar de effecten van beregening op gang gekomen. Het ging toen met name om onderzoek
op humusarme en droogtegevoelige zandgronden. Sinds die tijd is de bedrijfsvoering steeds intensiever geworden, waardoor de eerder verkregen onderzoeksresultaten niet zonder meer gebruikt kunnen worden.
Met het oog hierop vindt momenteel voor diverse gewassen technisch
en bedrijfseconomisch onderzoek plaats, dat echter nog niet is afgerond. Wel staan met betrekking tot het effect van beregening op
de gewasopbrengst uitkomsten van een aantal proefveldonderzoeken en van een enkel regionaal onderzoek ter beschikking. Zo is door
Rijtema en Velthuyzen (1977) in een proefgebied gelegen in de ruilverkaveling Astense Aa, het resultaat van wateraanvoer bestudeerd. Nagegaan is welke opbrengstverhoging door het optreden van infiltratie
voorkomt. Ook is bepaald welke meeropbrengst, naast de infiltratie,
door beregening kan worden behaald. Het onderzoek leverde op dat het
(directe landbouwkundige) langjarige gemiddelde effect van de infiltratie klein is. De onderzoeksresultaten kunnen echter niet zonder meer
worden toegepast op andere gebieden, omdat het effect van infiltratie
sterk afhankelijk is van de geohydrologische gesteldheid en bovendien
een belangrijk deel van het aangevoerde water door wegzijging in de
omgeving van het drinkwaterpompstation te Vlierden naar de diepere ondergrond verdween. Verder bleek het effect van beregening, in samenhang
met de heterogene profielopbouw en de variaties in grondwatertrappen,
van plaats tot plaats sterk te variëren. De berekende bruto-meeropbrengsten als gevolg van beregening varieerden van 0 tot 600 gld/ha/jaar.
De thans beschikbare resultaten van bedrijfseconomisch onderzoek
geven nog onvoldoende houvast om een prognose van de toekomstige behoefte aan beregening op te baseren.
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Door het Proefstation voor de Rundveehouderij (Doornbos e.a.,
1977) zijn de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar de rentabiliteit van beregening op melkveebedrijven, dat is verricht door de
Werkgroep Zuidelijk Zand. Deze studie is toegespitst op het gezinsbedrijf op de betere gronden in het Zuidelijk Zandgebied en is dus
slechts representatief voor een beperkte oppervlakte cultuurgrond. In
de studie is een vergelijking gemaakt tussen drie bedrijfsopzetten:
- een onberegende situatie;
- een beregende situatie met een buisinstallatie;
- een beregende situatie met een haspelinstallatie.
Uit de berekeningen komt naar voren dat beregening op de kleinere gezinsbedrijven alleen rendabel is wanneer gebruik wordt gemaakt
van een buizeninstallatie. Het beperkte arbeidsaanbod in deze studie
is sterk bepalend voor het resultaat. In hoeverre de individuele agrariër de knelpunten in het arbeidsaanbod weet op te lossen, is onvoldoende bekend. Om na te gaan of minder arbeidsintensieve installaties
rendabel kunnen worden aangewend, zullen bij nader onderzoek ook modellen van grotere bedrijven worden doorgerekend. Bij de genoemde studie bleek dat het verschil in aanvullende behoefte aan ruw- en krachtvoer tussen bedrijven met beregening en bedrijven zonder beregening
een lineair verband vertoont met het op de niet-beregende bedrijven
optredende bodemvochttekort. In verband daarmee is bij de studie verder alleen het verschil tussen beregende en niet-beregende bedrijven
in een jaar met een gemiddeld bodemvochttekort in beschouwing genomen.
Om het inzicht in de invloed van beregening op het bedrijfsresultaat
te vergroten, is het wenselijk dat onderzoek wordt verricht in een
reeks van jaren met verschillende bodemvochttekorten en bij verschillende veebezettingen. Door medewerkers van het Proefstation voor de
Rundveehouderij, het Instituut voor Cultuurtechniek en Waterhuishouding, het Landbouw-Economisch Instituut, het Consulentschap voor Bodemaangelegenheden in de Landbouw en het Consulentschap voor Landbouwwerktuigen en Arbeid wordt het onderzoek in deze richting voortgezet.
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In het rapport 'Beregeningsonderzoek in de Akkerbouw' (1979, Directie Landbouwkundig Onderzoek) wordt onder meer een economische evaluatie van beregening op het akkerbouwbedrijf gegeven. Er wordt een
voorbeeld gegeven van beregening van consumptie-aardappelen op matig
lichte zavel. Op basis van de meeropbrengsten in diverse droogteklasse-jaren wordt een gemiddelde meeropbrengst berekend van circa 10%.
Verminderd met de vaste en variabele kosten van beregening resteert
een gemiddelde meeropbrengst van circa 7%. Aangegeven wordt dat bij
volgende bedrijfseconomische studies nadere aandacht besteed dient te
worden aan o.a. de prijsbepaling van het product, mede in verband met
het kwaliteitsaspect, aan de gewenste apparatuur, de droogtegraad van
het jaar, de beschikbaarheid van water en de kosten daarvan, de waterkwaliteit en de mogelijkheden van grondverbetering.
In een studie, gericht op de zandgronden in de Veenkoloniën en
het Noordelijk zandgebied is het bedrijfseconomische effect van beregening nagegaan (Keuning, 1980). Beregening bleek rendabel op de hoge
podzolgronden. Op de andere bodemtypen is dit alleen het geval wanneer
aan bepaalde voorwaarden kan worden voldaan ten aanzien van de aanschaf
van de installatie (door twee of drie bedrijven gezamenlijk) en de herkomst van het water; terwijl beregening op de oude bouwlanden in het
geheel niet rendabel is.
Door verschillende onderzoekers zijn op proefvelden gewasopbrengsten bepaald bij verschillende grootten van de beregeningsgift. De
uitkomsten hiervan zijn echter niet algemeen toepasbaar. Bij de interpretatie van de proefveldresultaten dient namelijk rekening gehouden
te worden met plaatselijke factoren, zoals de bemestingstoestand en
het vochtleverend vermogen van de bodem en met de meteorologische omstandigheden, die tijdens de proefperiode zijn opgetreden. De proefvelduitkomsten dienen in verband hiermede zodanig bewerkt te worden
dat een relatie wordt verkregen tussen het waterverbruik van het gewas en de fysieke opbrengst van het betreffende gewas, of tussen de
grootte van de effectieve sproeiwatergift en de daarmee corresponderen- de meeropbrengst. Zaken als het vochtleverend vermogen van de bodem
en de tijdens de proefperiode opgetreden meteorologische omstandigheden worden dart geëlimineerd. Een dergelijke bewerking van proefvelduitkomsten is in het verleden slechts in enkele gevallen uitgevoerd.
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Tegen deze achtergrond dienen de nu volgende gegevens te worden beoordeeld.
Grasland. In de loop van de vijftiger en zestiger jaren is betrekkelijk veel onderzoek gedaan naar het effect van aanvullende watervoorziening op de produktie van grasland. Zo zijn in de periode
1953 tot en met 1963 door Baars, Van Geneygen en Hellings op uitgebreide schaal beregeningsproeven uitgevoerd. De proefvelden van Baars en
Hellings waren gelegen op zandgronden in Noord-Brabant en Limburg,
terwijl Van Geneygen zijn proeven heeft verricht op een lichte rivierkleigrond in het Kromme Rijngebied. Op de beschouwde proefvelden vond
nauwelijks vochtleverantie vanuit het grondwater plaats. Op enkele
plaatsen was sprake van capillair opstijgend grondwater, maar deze was
van zeer beperkte omvang.
De uitkomsten van de genoemde beregeningsproeven zijn recent opnieuw bewerkt (Van Boheemen, 1980). Bij deze bewerking is naar voren
gekomen dat het produktieverhogend effect van beregening samenhangt
met de heersende groei-omstandigheden. In verband hiermee zijn de
verschillende proeven op basis van de waarden, vastgesteld voor het
produktieniveau, ingedeeld in een vijftal groepen. Onder produktieniveau wordt hier verstaan: de produktie in kg droge stof per ha op het
betreffende proefveld bij optimale watervoorziening van het gras verstaan. Vervolgens is voor de vijf onderscheiden groepen de verhouding
bepaald tussen de som van de verschillen in produktie (ZAP) en de som
van verschillen in evapotranspiratie (EDE), welke tussen de beregende
en onberegende proefveldobjecten zijn opgetreden. De resultaten van
genoemde bewerking zijn in fig. 2.2 weergegeven.
In de periode 1952 tot en met 1960 zijn door Makkink en Rijtema
lysimeterproeven uitgevoerd met gras. De uitkomsten van de proef die
in 1959 is verricht, leenden zich voor een confrontatie met de resultaten van de beregeningsproeven. Het effect van een betere watervoorziening op de grasproduktie dat Van Boheemen uit de resultaten van genoemde proef afleidde, is eveneens in fig. 2.2 aangegeven. Het effect
blijkt in overeenstemming te zijn met de uitkomsten van de beregeningsproeven.
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Fig. 2.2. Opbrengstverhogend effect van een betere watervoorziening bij
grasland in relatie tot het produktieníveau (Van Boheemen,
1980)

Het voorgaande geeft een indruk van de resultaten die op proefvelden zijn bereikt. Door de Werkgroep Zuidelijk Zand is (uitgaande van een effect van 29,5 kg droge stof per ha per mm) nagegaan
welke meeropbrengsten bij beregening van grasland worden behaald
in de praktijk van het landbouwbedrijf. Uit de berekeningen van de
werkgroep blijkt, dat op een bedrijf 20% lagere meeropbrengsten worden
gerealiseerd dan op een proefveld. Dit houdt verband met verschillen
in het graslandgebruik tussen een proefveld en een bedrijfsperceel
(Doornbos e.a., 1977).
A a r d a p p e 1 e n. Bij het gewas aardappelen kan onderscheid worden gemaakt tussen perioden waarin met name de loofvorming en die
waarin met name de knolvorming optreedt. Bij de beregening van deze
gewassen in een groot aantal jaren bleek het effect in hoge mate af-
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hankelijk van het groeistadium van het gewas. Grote effecten werden
gemeten in het begin van de zomer, kleine in het voorjaar. Voortbouwend
op de door Rijtema en Endr3di (1970) vastgestelde lineaire relatie
tussen het waterverbruik en de totale drogestofproduktie van een aardappelgewas zijn door het Consulentschap Akkerbouw te Schagen (Borst,
e.a., 1977) berekeningen uitgevoerd van de knolopbrengst op verschillende gronden en voor verschillende overschrijdingskansen van het neerslagtekort. Uitgegaan is van een bewortelingsdiepte van 90 cm en een
potentiële opbrengst van 30 ton per ha voor pootaardappelen en 60 ton
per ha voor consumptie-aardappelen. Met verschillen in groeistadia is
geen rekening gehouden. Onderstaande tabel geeft de gemiddelde opbrengstvermeerdering (in %) voor de verschillende gronden weer.

Tabel 2.1. Gemiddelde opbrengstverhoging bij aardappelen door beregening (in %)

PootConsumptieaardappelen aardappelen
Plaatgronden
Lichte klei op goede zavelondergrond
Zware klei op zeer zware pikklei

19

20

5

1

15

2

In de IJsselmeerpolders zijn op de proefboerderij 'De Waag' en
'Vogelaar' proeven uitgevoerd met pootaardappelen en consumptie-aardappelen. De resultaten zijn in onderstaande tabel weergegeven.

Tabel 2.2. Opbrengstverhoging aardappelen door beregening (in %)

PootConsumptieaardappelen aardappelen

'De Waag', lichte zavel
'Vogelaar', zware kleigrond op zand

1977

1976

1977

5

18

14

30

7

3
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Beregeningsproeven bij pootaardappelen op kleigrond in NoordFriesland tonen aan dat in matig droge jaren een opbrengstverhoging optreedt van circa 6%. Mede als gevolg van de droge jaren 1973
en 1975 bedroeg de gemiddelde opbrengstverhoging gedurende de periode
1963-1975 12% (Van der Galiën, 1973, 1976), zie ook tabel 2.3.

Tabel 2.3. Opbrengstverhoging (in %) als gevolg van beregening bij
pootaardappelen op kleigrond in Noord-Friesland

1963

9

1968

7

1972

-

1964

8

1969

-

1973

21

1965

5

1970

7

1974

6

1966

3

1971

6

1975

52

1967

6

Naast de drogestofproduktie wordt ook de kwaliteit van de aardappelen gunstig beïnvloed. Meestal wordt het aantal knollen per plant
groter en daarmee de sortering vrijwel steeds fijner waardoor bij pootaardappelen hogere prijzen worden gehaald. Ook kan met beregening
doeltreffend schurft worden tegengegaan, hetgeen eveneens een kwaliteitsverbetering betekent.
B i e t e n. Baars (1964) geeft voor suikerbieten op zandgrond de
volgende waarden voor de gemiddelde opbrengstvermeerdering bij beregening. Bij de bepaling is aangenomen dat het opbrengstniveau in de beregende situatie 7000 kg suiker per ha bedroeg.
Tabel 2.4. Gemiddelde opbrengstverhoging bij suikerbieten op zandgrond
voor verschillende waarden van het vochtleverend vermogen
van de bodem

Vochtleverend vermogen mm

110

130

kg suiker/ha 1500 1250 1000
27
22
17

800
13

650
10

kg suiker/ha 1100
19

450
7

350
5

50

70

90

ZO-Nederland
Opbrengstverhoging
Relatieve verhoging
NO-Nederland
Opbrengstverhoging
Relatieve verhoging

850
14

650
10
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De meeropbrengsten die in bovenstaande tabel worden vermeld,
zijn gebaseerd op uitkomsten van beregeningsproeven, welke in de periode 1953 tot en met 1959 zijn uitgevoerd in Noord-Brabant. De extrapolaties naar langjarige gemiddelden zijn vastgesteld aan de hand van
reeksen van neerslagtekorten voor de stations Gemert_en Witester,
2.2.3. Toekomstige toepassing (maximum-scenario)
Uit par. 2.2.1 blijkt dat de aanvullende watervoorziening door
middel van beregening en bevloeiing in de Nederlandse land- en tuinbouw
van aanzienlijke betekenis is. Deze betekenis is in de periode 19761978 nog toegenomen. In 1976 kon 14,5% van het grasland worden beregend, in 1978 was dit 19,4%, hetgeen een toename van 34% betekent. In
de genoemde paragraaf blijkt bovendien dat beregening meer op de grotere bedrijven en de bedrijven met een intensiever grondgebruik plaatsvindt.
De effecten van beregening (onder meer toename bruto opbrengst)
lopen per gewas nogal uiteen, maar kunnen aanzienlijk zijn. Daarentegen vallen bedrijfseconomisch gezien de resultaten tegen, hetgeen samenhangt met het hierbij volledig in rekening brengen van de arbeidskosten. In de praktijk zal de arbeid van de agrariërs zelf of de meewerkende gezinsleden of anderen, voor zover deze toch beschikbaar is,
niet zwaar meewegen in de beslissing om over te gaan tot de aanschaf van
beregeningsapparatuur. Tot deze beslissing wordt veelal overgegaan indien
zich buitengewoon droge omstandigheden voordoen. In de jaren daarna spelen alleen de variabele kosten een rol bij de beslissing om de apparatuur
al dan niet te gebruiken. Bovendien valt te verwachten, dat in de toekomst beregeningsapparatuur zodanig zal worden aangepast, dat de arbeidsbehoefte voor beregening zal dalen.
Door de industrie is vooral de laatste jaren veel bijgedragen aan
de verbetering van de bestaande beregeningsapparatuur, terwijl ook
nieuwe technieken zijn ontwikkeld. Dit heeft tot gevolg, dat de arbeidsbehoefte om één ha eenmaal te beregenen is teruggebracht. Bij een
buisinstallatie wordt gerekend met een arbeidsbehoefte van circa 3 manuren per ha, terwijl de moderne haspelinstallatie slechts 0,3 manuren
vraagt.
Ook kwalitatief is veel verbeterd. Door het goed op elkaar af-

24

stemmen van de waterafgifte en waterdruk wordt een betere verdeling
over de oppervlakte verkregen; ook de druppelgrootte wordt hierdoor
gunstig beïnvloed zodat minder snel structuurbederf optreedt, wat vooral van belang is voor bouw- en tuinland.
Bij de raming van de oppervlakte cultuurgrond, die in de toekomst
zal worden beregend of bevloeid is inzicht nodig in het toekomstig
gebruik van de cultuurgrond. De in tabel 2.5 vermelde cijfers zijn
ontleend aan door het LEI opgestelde ramingen ten behoeve van de nota
Landbouwverkenningen (Ministerie van Landbouw en Visserij, 1977). Voor
de gedachtenbepaling is bij de berekening van toekomstige situaties
steeds uitgegaan van de in de nota Landbouwverkenningen voor het jaar
1990 beschreven prognoses van het grondgebruik.
Op basis van de toekomstige verdeling van het grondgebruik over
de diverse produktierichtingen en gewassen zijn vervolgens ramingen
gemaakt van de oppervlakte cultuurgrond, die in de toekomst zal worden
beregend of bevloeid. De resultaten daarvan zijn te vinden in tabel
2.5. Onderstaand is weergegeven welke overwegingen daarbij een rol
hebben gespeeld. Eerst wordt het maximum-scenario beschreven, daarna
het minimum en tussen-scenario.
Veehouderij (grasland en snijmais). Op veel melkveehouderijbedrijven is beregening een onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. In par. 2.2.1 is reeds aangegeven dat de beregening in de
huidige situatie vooral voorkomt op bedrijfstypen die in de toekomst
algemeen zullen voorkomen. Er is daarnaast een aantal belangrijke
factoren die ertoe leiden, dat de veehouderij overgaat tot het gebruik
van beregenings- en/of bevloeiingsapparatuur.
- De veebezetting per ha, die nog steeds toeneemt, vereist een steeds
grotere zekerheid dat een constante en hoge graslandproduktie kan worden gerealiseerd. In de periode van 1974 tot 1980 is het gemiddeld
aantal g.v.e. (grootvee-eenheden) toegenomen van 2,24 tot bijna 2,50.
Een g.v.e. is een norm waarmee rundvee, paarden en schapen op basis
van hun ruwvoederbehoefte onder één noemer gebracht kunnen worden.
Ook het aantal ligboxenstallen is sterk toegenomen. Op deze bedrijven
bedraagt de gemiddelde veebezetting 3 g.v.e. per ha. Vooral deze bedrijven zullen gezien de zware veebezetting overgaan tot toepassing
van beregening.
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- Het bedrijfsplan, met daarbinnen het beweidingsschema en de voederwinning, wordt door het toenemend aantal g.v.e.'s zowel per ha als
per v.a.k. (volwaardige arbeidskracht) zo krap opgesteld, dat een
droogteperiode niet zonder meer kan worden opgevangen. Het beweidingsschema wordt opgezet op basis van een regelmatige grasgroei. Een
tekort aan ruwvoer ten gevolge van een droogteperiode zal zich eerder voordoen en zich meer wreken naarmate de veebezetting per ha hoger is. Uit oogpunt van risicodekking zullen daarom veel veehouders
kiezen voor beregening.
- De algemene kostenstijging werkt mee aan de toename van de veebezetting per ha. Door produktiviteitsstijging wordt een gedeelte van de
kostenstijging opgevangen. Uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte is
niet of nauwelijks mogelijk door de schaarste aan cultuurgrond. Als
enige mogelijkheid blijft dan over een verhoging van de graslandproduktie, die bij een gebrekkige vochtvoorziening in onvoldoende mate
gerealiseerd kan worden.
- De stijging van de krachtvoerprijzen en de zeer sterke prijsstijging
van ruwvoer gedurende of na een droogteperiode bewerkstelligen een
toenemende belangstelling voor beregening. De hoge veebezetting per
ha laat steeds minder ruimte om een buffervoorraad ruwvoer uit eigen
bedrijf te vormen, zodat de veehouders bij een optredende droogteperiode zonder beregening eerder gedwongen worden voeder aan te
kopen.
De schatting van de toekomstige beregende oppervlakte grasland
bij het maximum-scenario is gebaseerd op bovenstaande ontwikkelingen.
Aan de hand van adviezen van medewerkers van het Proefstation voor de
Rundveehouderij en Provinciale Directies voor de Bedrijfsontwikkeling
is deze schatting regionaal (per CBS-landbouwgebied) uitgewerkt. De
resultaten staan in tabel 2.5 weergegeven. Hieruit blijkt dat de schatting van de in de toekomst beregende oppervlakte grasland voor de
verschillende gebieden uiteenloopt van 30 tot 75%. Voor heel Nederland
wordt het beregende oppervlak geschat op 51%.
A k k e r b o u w. Bij de raming van de toekomstige beregening op
bouwland is de verdeling van het bouwland naar gewassen van groot be-
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lang (zie tabel 2.5).
Op aardappelen wordt al op grote schaal beregend. In par. 2.2.2
is uiteengezet dat zowel om kwantitatieve als om kwalitatieve redenen
beregening voordelen biedt. In de toekomst zal dit gewas daarom naar
schatting voor 75% worden beregend.
De beregening op bieten zal op minder grote schaal worden toegepast, omdat het merendeel van de bieten niet op droogtegevoelige gronden geteeld wordt. De bieten zijn een diep wortelend gewas, terwijl
ook de groeiperiode relatief lang is. Alleen op drogere gronden zal dit
gewas in toenemende mate beregend worden. Van de suikerbieten wordt
circa 20% geteeld op de zandgronden. Geschat wordt dat van deze oppervlakte driekwart beregend zal worden, dus 15% van het totale suikerbietenareaal.
Op granen wordt tot nu toe nauwelijks beregend. Omdat graan relatief vroeg afrijpt, treedt vrijwel nooit droogteschade op. Ook voor
de toekomst kan worden aangenomen dat dit gewas nauwelijks beregend
zal worden.
Op de overige gewassen, graszaad, peulvruchten en fijne zaden
zal incidenteel beregend worden.
De schatting van de oppervlakte bouwland die in de toekomst beregend zal worden, is gebaseerd op de volgende berekening. Per regio is
voor de gedachtenbepaling uitgegaan van het geraamde bouwplan voor
1990 (tabel 2.5). Aangenomen is dat 75% van de aardappelen in alle 13
CBS-gebieden en 75% van de suikerbieten in de vier zandgebieden zullen
worden beregend. Deze oppervlakten worden vermeerderd met 10% van de
resterende oppervlakte bouwland (exclusief snijmais) ten behoeve van
beregening op overige gewassen. In tabel 2.5 is bovengenoemde sommatie van de beregende oppervlakte bouwland in de toekomst voor de verschillende CBS-gebieden weergegeven. De sommatie loopt voor de verschillende gebieden uiteen van 20 tot 70%. De sommatie voor Nederland
als geheel komt neer op 33% van het bouwlandareaal.
T u i n b o u w (inclusief akkerbouwmatige tuinbouw). In de tuinbouwsector wordt beregening algemeen toegepast. Voor de glastuinbouw is
dit uiteraard 100% van de oppervlakte. Ook bij de teelt van vollegrondsgroenten en bloembollen is beregening in de regel een noodzakelijk onderdeel van de bedrijfsvoering. Voor de raming van de toekom-
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stige toepassing van beregening in de vollegrondstuinbouw is gebruik
gemaakt van de verdeling over de produktierichtingen in de tuinbouw,
zoals deze in de nota Landbouwverkenningen voor 1990 wordt geraamd.
In onderstaande tabel is genoemde raming weergegeven; toegevoegd is
per sector een schatting van het percentage van het oppervlak dat in
de toekomst beregend zal worden.

Tabel 2.6. Verdeling van de produktierichtingen (sectoren) in de vollegrondstuinbouw in 1990 (Landbouwverkenningen, 1977), raming van de in de toekomst te beregenen oppervlakte per sector, en per oppervlakte tuinland

% van de opp. hiervan wordt % van de opp.
beregend (%)
vollegrondsvollegrondstuinbouw
tuinbouw
beregend
Groenten open grond

55

90

50

Bloembollen

16

90

14

Pit- en steenvruchten

22

50

11

6

50

3

Boomkwekerijen en
tuinbouwzaden
Totaal

100

78

Uit tabel 2.6 volgt dat gemiddeld voor Nederland 78% van de vollegrondstuinbouw in de toekomst zal worden beregend. Aangezien een
verdeling over de diverse CBS-landbouwgebieden op basis van de beschikbare statistische gegevens niet kon worden gemaakt, is.in tabel 2.5
het toekomstige beregeningspercentage voor alle gebieden waar vollegrondstuinbouw voorkomt op 78% gesteld.
2.2.4. Evaluatie
In het voorgaande is een schatting gemaakt van de beregende oppervlakte cultuurgrond in de toekomst. Hierbij wordt aangetekend dat
deze schatting door het nog onvoldoende voorhanden zijn van bedrijfseconomische onderzoeksresultaten hoofdzakelijk gebaseerd is op waarnemingen van praktijkontwikkelingen, aan de hand van gegevens van bedrijfstakdeskundigen en enquêtes. Tevens is bij dit maximum-scenario uitge-
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gaan van een aantal condities, waaronder de aanname van gelijkblijvende prijsverhoudingen. Veranderingen in het EEG-landbouwbeleid zullen
van invloed zijn op de ontwikkeling van de Nederlandse land- en tuinbouw en daarmee mogelijk tevens op de ontwikkeling van de beregening
in de toekomst. Het gemeenschappelijke markt- en prijsbeleid heeft
voor sommige produkten zoals wijn, suiker, melk en melkprodukten geleid
tot structurele overschotten. Voor Nederland zijn de overschotten aan
suiker, melk en melkprodukten van belang. In verband met de suikeroverschotten is binnen de EEG een contingenteringsregeling van kracht,
gericht op beperking van de met suikdrbieten te betelen oppervlakte.
Aangezien in de akkerbouw alternatieve teelten mogelijk zijn, zal de
invloed van eventuele beleidswijzigingen op de toepassing van beregening in de akkerbouw naar verwachting gering zijn.
De structurele overschotten in de zuivelsector leiden sinds enkele jaren tot grote problemen op de Europese markt. Het beslag dat de
zuiveloverschotten op de budgettaire middelen leggen, maakt wijzigingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid zeer waarschijnlijk. Het
voornaamste effect van beregening is een verhoging van de plantaardige produktie per ha. Voor wat betreft de veehouderij heeft verhoging van de netto grasproduktie in de huidige situatie voor individuele bedrijven hetzelfde effect als vergroting van de oppervlakte
grond zou hebben. Bij de huidige land-man verhouding blijkt een belangrijk deel van de bedrijven op deze basis de veebezetting uit te
breiden, mede door tegelijkertijd meer krachtvoer aan te kopen. Zoals
al is aangegeven mag echter een wijziging van het EEG-markt- en prijsbeleid worden verwacht. Daarbij zal het in grote lijnen gaan om:
- indirecte produktíebeheersing door beperking van de opbrengstprijzen,
of
- een vorm van directe produktiebeheersing.
Tussen deze twee uitersten zijn diverse mengvormen denkbaar.
Wanneer de wijziging van het EEG-beleid plaatsvindt door een beperking van de opbrengstprijzen, waardoor de arbeidsopbrengst in de
melkveehouderij relatief achterblijft bij de lastenontwikkelíng, zal
het inkomensverbeterende effect van beregening in absolute zin dalen
ten gevolge van de lagere prijzen van de produkten. Relatief gezien
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zal het effect echter toenemen vanwege de lagere inkomens in de landen tuinbouw. Het totale effect van een dergelijke beleidsverandering
is zeer moeilijk te kwantificeren.
Wanneer de wijziging van het EEG-beleid produktiebeheersing per
bedrijf zou inhouden, vindt een directe wijziging plaats in de mogelijkheden tot produktieverhoging. Door beregening neemt de grasproduktie toe, die, omdat de melkproduktie beperkt wordt, zal worden gebruikt
ter vervanging van een deel van het aan te kopen krachtvoer of ruwvoer. De baten van een grotere graslandopbrengst door beregening bestaan in dit geval uit een kostenbesparing, die gelijk is aan de besparing op aan te kopen krachtvoer verminderd met de kosten van de eigen
voederwinning. Produktiebeheersing zal onder deze omstandigheden dan
ook niet leiden tot extensivering van het graslandgebruik.
Uit bovenstaande kan worden geconcludeerd dat ook bij een veranderd EEG-beleid rekening zal moeten worden gehouden met een toename
van beregening in de toekomst. Hoe deze ontwikkeling zal verlopen is,
met name door het onvoldoende inzicht in de bedrijfseconomische effecten van beregening, nog tamelijk onzeker. De in tabel 2.5 weergegeven
schatting van de omvang van de beregening in de toekomst kan worden
beschouwd als een maximum-scenario. Hierbij speelt de overweging dat
in de veehouderij het besluit om een beregeningsinstallatie aan te
schaffen met name voortkomt uit de behoefte zich te verzekeren tegen
de grote risico's die droge perioden voor de bedrijfsvoering met zich
mee kunnen brengen, een belangrijke rol.
Behalve dit maximum-scenario zal ook een minimum-scenario en een
tussen-scenario worden beschreven. Als uitgangspunt voor het minimumscenario is het huidige beregeningsniveau gekozen. Aangezien de meest
recente, algemene beregeningsenquête uit 1976 dateert, kan het huidige
niveau niet precies worden aangegeven. De structuurenquête" bedrijven
met melkvee 1978 leert dat de beregening van grasland in de periode
1976-1978 met 34% is toegenomen. Over de toename van de beregening in
de akker- en tuinbouw zijn geen cijfers voorhanden. Met name voor de
tuinbouw, die al een hoog beregeningspercentage heeft, moet ervan worden uitgegaan dat de groei aanzienlijk geringer is geweest. Een vergelijking van de beregeningsenquête 1976 en de structuurenquête bedrijven
met opengrondsgroenten 1977/78 leert dat de beregening van deze teel-
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ten, die 45% van de oppervlakte vollegrondstuinbouw innemen, is toegenomen van 43 tot 47%, dit is dus een toename van 9%. Uit de beregeningsenquêtes 1973 en 1976 blijkt dat in deze periode de toename van de beregende oppervlakte bouwland iets lager was dan die van grasland, terwijl de toename van de beregening bij de vollegrondstuinbouw 1/3 van
die van bouwland bedroeg. Vanwege de relatief natte weersomstandigheden na 1978 is de toename van de beregening in deze periode waarschijnlijk zeer beperkt gebleven.
Op grond van bovenstaande overwegingen zal voor het minimum-scenario worden aangenomen dat de beregende oppervlakte ten opzichte van
1976 is toegenomen met 35% voor het grasland, 30% voor het bouwland en
10% voor de vollegrondstuinbouw. Voorts is rekening gehouden met het
feit dat de oppervlakte cultuurgrond van jaar tot jaar afneemt, waardoor de beregende oppervlakte relatief gezien toeneemt. De beregeningspercentages bij het minimum-scenario zijn op grond van het bovenstaande
vastgesteld op 11% voor het bouwland, 20% voor het grasland en 32%
voor de vollegrondstuinbouw. De beregeningsniveaus bij het tussen-scenario zijn midden tussen die van het minimum- en maximum-scenario gekozen.
De toekomstige beregeningspercentages per CBS-landbouwgebied zijn
voor het minimum en tussen-scenario op dezelfde wijze vastgesteld als
hierboven voor geheel Nederland is beschreven, met uitzondering van de
groeipercentages sinds 1976. Deze konden namelijk niet direkt aan de
beregeningsenquête 1976 en de structuurenquête bedrijven met melkvee
1978 worden ontleend, omdat een opsplitsing in deelgebieden niet toelaatbaar was vanwege de verschillen in de opzet van beide enquêtes.
Zoals al eerder is opgemerkt kwam uit de enquêtes naar voren dat bij.
de bedrijven met melkvee de toename in de beregening zich vooral in de
zandgebieden heeft voorgedaan. In verband daarmee is de toename van
de beregening van grasland in de periode 1976-1978 voor de 4 zandgebieden gesteld op 50% en voor de overige gebieden.op 27%, waarmee het landelijk gemiddelde weer op 35% terecht komt. De toename van de beregening in de akkerbouw in deze periode is gesteld op respectievelijk
40% voor de 4 zandgebieden en 26% voor de rest. Voor de vollegrondstuinbouw is een toename aangehouden van 15% voor de zandgebieden en 8%
voor de rest. In tabel 2.5 zijn de beregeningsniveaus bij de diverse
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scenario's en CBS-landbouwgebieden nog eens overzichtelijk weergegeven.

2.3.

Behoeftebepaling

maat,

bodem

en

op

grond

van

kli-

gewas

2.3.1. Inleiding
In deze paragraaf zal voor de gewasgroepen, die in de toekomst
volgens de in de voorgaande paragraaf gegeven ramingen op betrekkelijk
grote schaal kunstmatig van water zullen worden voorzien, in het
kort worden aangegeven welke waarden de aanvullende waterbehoefte kan
bereiken.
Tabel 2.7 geeft een overzicht van de gewasgroepen, die in Nederland worden verbouwd. Tevens is vermeld welke oppervlakten door de
onderscheiden gewasgroepen in beslag worden genomen.
Tabel 2.7. Verdeling van de oppervlakte cultuurgrond in Nederland over
een aantal gewasgroepen volgens de CBS-landbouwtelling in
mei 1978 (in ha gemeten maat en in procenten)

ha
Akkerbouwgewassen:
granen

234 700

11,5

aardappelen

161 500

7,9

bieten en wortelen

132 800

6,5

39 300

1,9

9 300

0,5

120 900

5,9

698 500

34,2

1 221 500

59,7

112 000

5,5

Tuinbouwgewassen onder glas

8 200

0,4

Braakland

5 200

0,2

2 045 400

100,0

handelsgewassen en landbouwzaden
peulvruchten
groenvoeders en -bemesters

Gras
Tuinbouwgewassen in de vollegrond

Totaal
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Er zal regelmatig worden gesproken over de behoefte aan kunstmatige watervoorziening van een bepaald gewas, ook wel aangeduid met de
aanvullende waterbehoefte van dat gewas. Hieronder wordt verstaan het
verschil tussen enerzijds de potentiële evapotranspiratie (verdamping)
van het betreffende gewas en anderzijds de som van de neerslag en het
vochtleverend vermogen van de bodem. In bepaalde gevallen moet dit
verschil met toeslagen worden vermeerderd.
De potentiële evapotranspiratie en de neerslag kennen betrekkelijk
grote variaties naar regio en tijd en deze variaties leiden tot belangrijke verschillen in de aanvullende waterbehoefte. In de subpar. 2.3.2
zal dit nader worden toegelicht aan de hand van een reeks seizoenwaarden van de potentiële evapotranspiratie, de neerslag en het neerslagtekort (dit is het verschil tussen de waarden van de potentiële evapotranspiratie en de neerslag). Deze seizoenwaarden vormen een belangrijk deel van het cijfermateriaal, dat in subpar. 2.3.3 is gebruikt
bij de vaststelling van de seizoenwaarden voor de aanvullende waterbehoefte.
In subpar. 2.3.4 wordt besproken welke pieken in de aanvullende
waterbehoefte kunnen optreden tijdens het groeiseizoen.
Tot slot wordt opgemerkt dat niet uitvoerig wordt ingegaan op de
herkomst van de gegevens, die in par. 2.3.2 tot en met 2.3.4 in bewerking zijn genomen, en op de methoden, die bij die bewerking zijn gevolgd. Hiervoor wordt verwezen naar de desbetreffende nota (Van Boheemen, 1980).
2.3.2. Variaties in meteorologische omstandigheden
A 1 g e m e e n. In deze subparagraaf zal worden ingegaan op de variaties naar plaats en tijd, die kunnen optreden in de seizoenwaarden
van de potentiële evapotranspiratie, de neerslag en in de seizoenwaarden van het neerslagtekort. Bij de bespreking van de ruimtelijke verdeling van de neerslag, de verdamping en het neerslagtekort zal worden aangesloten bij de indeling in Fig. 2.1. De variaties van deze
grootheden in de tijd zullen worden toegelicht aan de hand van waar-

34

den van de betreffende grootheid, welke corresponderen met overschrijdingskansen P, respectievelijk onderschrijdingskansen Q, van 50 en
10% (en in bepaalde gevallen 5%). Ter verduidelijking wordt gesteld
dat de vermelding van P = 10% respectievelijk P = 50% inhoudt, dat
de bijbehorende waarde in 10 respectievelijk 50 van een reeks van
100 jaren zal worden bereikt of overschreden. Een vrijwel analoge formulering kan worden gekozen voor de betekenis van Q = 10%, respectievelijk Q = 50%. In dat geval moet 'onderschreden' in plaats van
'overschreden' worden gelezen.
Potentiële e v a p o t r a n s p i r a t i e. Uit de resultaten van de berekeningen, die het KNMI heeft gemaakt van de open
waterverdamping, kunnen waarden worden afgeleid voor de potentiële
evapotranspiratie. Hierbij kan als volgt te werk worden gegaan:
E = f.E
p
o
waarbij: E = potentiële evapotranpsiratie in mm
P
f = gewasfactor
E

o

= open waterverdamping in mm

Voor de gewassen gras (groeiseizoen april tot en met september)
en aardappelen (groeiseizoen mei tot en met augustus) zijn in de onderstaande tabel waarden opgenomen, die bij de uitgevoerde studie
zijn aangehouden voor de gewasfactor f.

Tabel 2.8. Waarden voor de gewasfactor f bij gras en aardappelen

april mei juni juli augustus september
Gras (10 cm)
Aardappelen

0,8

0,8
0,5

0,8
0,8

0,8
0,9

0,8

0,8

0,8

Uitgaande van de bovengenoemde methode en coëfficiënten zijn
voor de diverse groepen van landbouwgebieden seizoenwaarden voor de
potentiële evapotranspiratie vastgesteld, welke corresponderen met
overschrijdingskansen P van 10 en 50%. Deze waarden zijn opgenomen in
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tabel 2.9.
Het landelijk gemiddelde van de seizoenwaarden voor de potentiële
evapotranspiratie bij gras, die behoren bij P = 50%, is bepaald op
460 mm. Voor aardappelen is voor dit gemiddelde een waarde van 140 mm
vastgesteld.
De hoogste seizoenwaarden blijken te worden bereikt in de gebieden langs de kust, terwijl de laagste in het oosten van Nederland
(Oostelijk zandgebied) optreden. Bij de waarden, die corresponderen
met P = 50%, bedragen de grootste regionale verschillen bij gras circa
35 mm en bij aardappelen circa 30 mm.
Met betrekking tot de variaties in de tijd is vastgesteld, dat
de seizoenwaarden, die behoren bij P = 10% ongeveer 10% hoger zijn dan
die, welke corresponderen met P = 50%. In m's uitgedrukt bedraagt het
landelijk gemiddelde van deze verschillen bij gras ongeveer 40 mm en bij
aardappelen ongeveer 35 mm. Waarden, die behoren bij P = 5%, zijn ongeveer 4% hoger dan die welke corresponderen met P = 10%.
Neerslag. Aan de hand van gegevens van het KNMI over de hoeveelheden neerslag, die in diverse reeksen van jaren zijn verzameld,
is nagegaan welke hoeveelheden neerslag tijdens de groeiseizoenen van
gras en aardappelen kunnen optreden. Voor elke groep van landbouwgebieden is onder meer vastgesteld welke seizoenwaarden corresponderen
met onderschrijdingskansen Q van 50 en 10% (tabel 2.9).
Zowel voor gras als voor aardappelen is het landelijk gemiddelde
bepaald van de seizoenwaarden, die behoren bij Q = 50%. Voor het groeiseizoen van gras leverde dit een waarde op van 385 mm en voor het
groeiseizoen van aardappelen een waarde van 265 mm.
Zoals uit tabel 2.9 is af te lezen zijn de laagste seizoenwaarden
vastgesteld voor het Zuidwestelijk zeekleigebied en de hoogste voor
het Centraal en het Oostelijk zandgebied. Bij de waarden, die behoren
bij Q = 50%, bedragen de grootste regionale verschillen bij gras ongeveer 55 mm en bij aardappelen ongeveer 45 mm.
De seizoenwaarden, die corresponderen met Q = 10% blijken ongeveer 30% lager te zijn dan die, welke behoren bij Q = 50%. Wanneer het
groeiseizoen van gras wordt bekeken, dan is het verschil ongeveer 105
mm. Voor het groeiseizoen van aardappelen bedraagt dit verschil ongeveer 80 mm. De waarden, die behoren bij Q = 5% zijn ongeveer 20% lager
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dan die, welke corresponderen met Q = 10%.
Neerslagtekort. Aan de hand van de gegevens, die ten
grondslag liggen aan de beschouwingen over de variaties in de potentiële evapotranspiratie en de neerslag, zijn voor gras en aardappelen
seizoenwaarden vastgesteld voor het neerslagtekort, dat in de diverse
groepen van landbouwgebieden kan optreden. De seizoenwaarden, welke
corresponderen met overschrijdingskansen P van 50 en 10%, zijn vermeld
in tabel 2.9.
Ter verduidelijking van het bovenstaande wordt het volgende opgemerkt. De verschillende decaden, die binnen het groeiseizoen van een
bepaald gewas voorkomen, kunnen worden gecombineerd tot reeksen, die
perioden van één decade of van meerdere aansluitende decaden beslaan.
Van de 18 decaden, die binnen het groeiseizoen van gras voorkomen, kunnen op deze wijze maximaal 171 reeksen worden samengesteld. Voor elk
van deze reeksen, die binnen een zeker jaar voorkomen, kan de som worden bepaald van de waarden van het neerslagtekort in de decaden, waaruit de betreffende reeksen zijn opgebouwd. Van de aldus verkregen
waarden kan vervolgens het maximum worden vastgesteld. Met de seizoenwaarden van het neerslagtekort, die in tabel 2.9 zijn opgenomen wordt
in feite een opgave gedaan van waarden, die het bovenbedoelde maximum
in een bepaald jaar kan bereiken of overschrijden.
Het landelijk gemiddelde van de seizoenwaarden voor het neerslagtekort bij gras, welke corresponderen met P = 50%, is vastgesteld op
135 mm. Voor het neerslagtekort bij aardappelen is een waarde van
105 mm verkregen.
De maanden, waarin onder gemiddelde omstandigheden overal in Nederland het neerslagtekort bij gras en aardappelen een positieve waarde heeft, zijn april, mei, juni en juli. In het zuiden en in het westen is dit ook in augustus het geval.
De hoogste seizoenwaarden van het neerslagtekort blijken op te
treden in het Zuidwestelijk zeekleigebied en de laagste in het Oostelijk zandgebied. Dit is in overeenstemming met de opmerkingen over de
regionale verschillen met betrekking tot de potentiële evapotranspiratie en de neerslag. Bij de seizoenwaarden van het neerslagtekort van
gras, die behoren bij Q = 50%, bedragen de grootste regionale verschillen ongeveer 50 mm. Voor aardappelen is dit ongeveer 35 mm.
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Ten aanzien van de variaties in de tijd is vastgesteld dat de
seizoenwaarden, die corresponderen met P = 10%, landelijk gezien ongeveer 80 mm hoger zijn dan die welke behoren bij P = 50%. Het verschil
tussen seizoenwaarden, die corresponderen met P = 10% en P = 5%, wordt
ruwweg geschat op 65 mm.
2.3.3. Seizoenbehoefte aan kunstmatige watervoorziening
Gras en a a r d a p p e 1 e n. Ten behoeve van de vaststelling
van seizoenwaarden voor de aanvullende waterbehoefte is voor de verschillende groepen van landbouwgebieden geschat in welke mate tijdens
een droge periode door gras en aardappelen gebruik wordt gemaakt van
de hoeveelheid vocht, die aan het begin van die periode aanwezig is
in de bodem of tijdens die periode ondergronds toestroomt. Daarbij is
uitgegaan van bodemkundige en hydrologische omstandigheden, die representatief worden geacht voor de betreffende gebieden. Aangenomen is
dat gebreken, die momenteel in de profielopbouw voorkomen, waar mogelijk door grondverbetering zullen worden opgelost.
In diverse gebieden wordt op dit moment oppervlaktewater van elders aangevoerd. Dit water vult in bepaalde situaties het grondwater
aan (infiltratie) en draagt zodoende bij in de vochtvoorziening van
de gewassen. Op de waarden, die zoals eerder gesteld voor de bodemvochtonttrekking zijn geschat, zijn de bijdragen van het extern aangevoerde water steeds in mindering gebracht.
De-schattingsuitkomsten, die in tabel 2.10 zijn vermeld, hebben
betrekking op perioden, waarin het neerslagtekort waarden bereikt, die
corresponderen met P = 50% en P = 10%. Door seizoenwaarden voor het
neerslagtekort te verminderen met corresponderende waarden voor de bodemvochtleverantie worden waarden verkregen voor de tekorten aan bodemvocht in situaties waarbij geen kunstmatige watervoorziening wordt
toegepast. Tabel 2.10 bevat de resultaten van een dergelijke bewerking.
Uit deze tabel is af te lezen dat in het Zuidelijk Zandgebied en in
Overig Noord- en Zuid-Holland de grootste tekorten voorkomen. De tekorten, die corresponderen met P = 5%, worden ruwweg geschat op waarden
die ongeveer 65 mm hoger zijn dan die welke behoren bij P = 10%.
Opgemerkt wordt dat het voorgaande alleen correct gesteld is,
wanneer alle neerslag die tijdens een droge periode valt geborgen kan
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worden in de bodem en beschikbaar blijft voor opname door het gewas.
Op dit aspect zal later nog nader worden ingegaan.
Bij een onvoldoende beschikbaarheid van opneembaar vocht kan de
vochtspanning in de wortelzone oplopen tot boven pF 2,7 (=50 k Pa).
Er treedt dan bij gewassen als gras en aardappelen een reductie op in
de opnamemogelijkheden. De werkelijke optredende evapotranspiratie zal
dan achterblijven bij de potentiële. Ook de gewasproduktie, die in dat
geval optreedt, zal lager zijn dan de potentiële. In- verband hiermede
moet ter voorkomen van opbrengstreducties reeds tot aanvullende watervoorziening worden overgegaan op een moment, waarbij nog niet de totale hoeveelheid beschikbaar bodemvocht is opgenomen. Dit betekent dat
meer vocht moet worden toegediend dan de in tabel 2.10 vermelde waarden voor het bodemvochttekort. Dit leidt echter over het gehele groeiseizoen gezien niet tot een hoger waterverbruik, omdat het extra toegediende water na afloop van de droge periode weer als overtollig bodemvocht (in de vorm van grond- of oppervlaktewater) beschikbaar komt.
Ruwweg gesteld zal het hier bedoelde extra watergebruik overeenkomen
met 40% van de waarden, die voor de bodemvochtleverantie zijn vastgesteld. Wanneer de grootte van de aanvullende waterbehoefte in eerste
instantie op nihil is uitgekomen, behoeft geen toeslag in rekening te
worden gebracht. In dit getal van 40% is ook de extra watergift verdisconteerd, die nodig is ter compensatie van de verminderde capillaire
nalevering vanuit het grondwater. Deze zal bij beregening optreden,
omdat in dat geval de vochtspanning in de wortelzone lager zal zijn
dan in het geval er niet wordt beregend.
Aan aardappelen worden ook watergiften toegediend ten behoeve
van de kwaliteitsverbetering en ter verbetering van de rooi-omstandigheden. Deze giften kunnen op de eerdergenoemde posten in mindering
worden gebracht, voor zover ze een bijdrage vormen in de verbetering
van de vochtvoorziening van het gewas.
De aanvullende waterbehoefte van suikerbieten in de zandgebieden
is geringer dan die van aardappelen vanwege de grotere bewortelingsdiepte van bieten. De seizoenbehoefte van suikerbieten is gelijk gesteld aan de seizoenbehoefte van aardappelen minus 20 mm. De seizoenbehoefte van de overige akkerbouwgewassen is gelijk gesteld aan die
van aardappelen.
Tuinbouwgewassen

in

de

vollegrond.

Van-

wege het voorkomen van een groot aantal vollegrondstuinbouwgewassen,
waarvan vele slechts een geringe oppervlakte beslaan, is overgegaan
tot het groeperen van deze gewassen. Voor elke onderscheiden groep
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wordt onderstaand de seizoenbehoefte aan aanvullende watervoorziening
opgegeven. Bij de vaststelling hiervan zijn de seizoenwaarden die voor
de aanvullende waterbehoefte bij gras en aardappelen zijn bepaald, als
richtinggevend beschouwd. De oppervlaktegegevens, die in het navolgende zijn vermeld, zijn gebaseerd op de uitkomsten van de CBS-landbouwtelling van mei 1978.
- Groep 1, bestaande uit de groentegewassen (48 700 ha), de tuinbouwzaden (2600 ha) en de bloemkwekerijgewassen (1100 ha).
De groenteteelt kan op basis van verschillen in het aantal teelten
per jaar en in het investeringsniveau worden opgesplitst in een intensieve en een extensieve sector. Voor de intensieve groenteteelt
worden ten aanzien van de aanvullende waterbehoefte de waarden van
toepassing geacht, die voor gras zijn vastgesteld. Voor de extensieve groenteteelt, alsmede voor de teelt van tuinbouwzaden en bloemkwekerijgewassen worden de waarden toepasbaar geacht, welke voor
aardappelen zijn bepaald.
- Groep 2, bestaande uit de zaai-uien (12 000 ha). De aanvullende waterbehoefte van deze groep wordt gelijk gesteld aan die van aardappelen.
- Groep 3, bestaande uit de fruitgewassen (28 000 ha). De aanvullende
waterbehoefte van deze groep komt bij benadering overeen met die,
welke voor aardappelen is vastgesteld, hoewel het verloop van de
groei over het groeiseizoen verschillen vertoont.
- Groep 4, bestaande uit de boomkwekerijgewassen en vaste planten
(5900 ha). De waarden van de aanvullende waterbehoefte, die voor
gras zijn bepaald, worden ook van toepassing geacht op deze groep.
- Groep 5, bestaande uit de bloembollen (13 500 ha). De seizoenwaarden
voor het neerslagtekort bij bloembollen, die in de gebieden Overig
Noord-Holland en Overig Zuid-Holland worden geteeld, is bepaald op
125 mm voor P = 50% en op 150 mm voor P = 10%. Het bodemvochttekort,
dat bij afwezigheid van kunstmatige watervoorziening optreedt, wordt
voor de genoemde gebieden waar het merendeel van de Nederlandse
bloembollenteelt plaatsvindt, geschat op 35 mm voor P = 50% en 60 mm
voor P = 10%. Ter voorkoming van hoge vochtspanningen moet circa
35 mm extra worden toegediend, zodat de aanvullende waterbehoefte
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kan worden gesteld op 70 mm voor P = 50% en 95 mm voor P = 10%.
Opgemerkt wordt dat binnen de vollegrondstuinbouw ook kunstmatige
watervoorziening wordt toegepast ter voorkoming van kwaliteitsverslechtering van het oogstbare product en ter vermijding van nachtvorstschade (bij fruitteeltgewassen twee beregeningsgiften van circa 30 mm).
Tuinbouwgewassen

onder

glas.

Uitgaande

van

gegevens over de globale straling op het station Naaldwijk zijn waarden afgeleid voor de potentiële evapotranspiratie van een volgroeid
gewas, dat in een kas wordt geteeld. De seizoenwaarde van die potentiële evapotranspiratie is vastgesteld op 605 mm voor P = 50%, 630 mm
voor P = 10% en 660 mm voor P = 5%. Aangezien binnen de glastuinbouw
neerslag wordt uitgesloten en een intering op de bodemvochtvoorraad
nauwelijks wordt toegestaan, geven de genoemde waarden tevens aan welke
behoeften aan aanvullende watervoorziening bij tuinbouwgewassen onder
glas kunnen optreden. De regionale verschillen in de aanvullende waterbehoefte van de glastuinbouwgewassen worden, relatief gezien, gelijk
geacht aan die welke zijn vastgesteld voor de seizoenwaarden van de
potentiële evapotranspiratie bij gras. Het water, dat voor doorspoeling van de bodem wordt gebruikt, komt normaliter weer direct tot afvoer en is daarom niet in de berekeningen betrokken.
Optredende v e r 1 i e z e n. De grootte van de verliezen,
die bij kunstmatige watervoorziening optreden, zijn sterk afhankelijk
van de wijze waarop die watervoorziening tot stand komt (infiltratie,
beregening of bevloeiing).
Water, dat infiltreert en wegzakt naar de diepe ondergrond, komt
niet rechtstreeks ten goede aan de watervoorziening van de gewassen.
Dit water, dat mogelijk naar diepe ontwateringsmiddelen of naar waterwinplaatsen beweegt, kan wel op een indirecte wijze een bijdrage leveren. Dit gebeurt wanneer als gevolg van de genoemde afstroming, elders een kwel optreedt die voor de gewassen aldaar een verbetering
van de vochtvoorziening betekent. Het weggezakte water kan ook worden
opgepompt voor beregenings- en bevloeiingsdoeleinden en dan alsnog beschikbaar komen voor opname door de gewassen. Gelet op het voorgaande
is het niet altijd noodzakelijk om bij de vaststelling van de aanvoerbehoefte voor een groot gebied het weggezakte infiltratiewater als

43

verliespost te beschouwen. De grootte van de wegzijging verschilt van
gebied tot gebied. Voor de grootte van deze post is geen algemeen geldende richtlijn beschikbaar.
Wanneer beregening wordt toegepast, moet volgens Baars (1972) een
toeslag van % in rekening worden gebracht in verband met het optreden
van verliezen. Van deze verliezen vormen de verdampingsverliezen ongeveer

20%.

Het overige deel hangt voornamelijk samen met onregelmatig-

heden in de waterverdeling door de sproeiers. Dit water zal grotendeels
percoleren en zich bij het grondwater voegen. De percolatieverliezen
behoeven niet geheel als verloren te worden beschouwd. Hier geldt namelijk hetzelfde als eerder is opgemerkt met betrekking tot de wegzijgingsverliezen.
Bij bevloeiing treden dezelfde verschijnselen op als bij beregening. Voor de grootte van de bevloeiingsverliezen ontbreken normen,
die min of meer algemeen gelden.
Het is niet altijd mogelijk om de neerslag, die tijdens een betrekkelijk droge periode valt, zodanig in de grond te bergen dat deze beschikbaar blijft voor opname door het gewas. De waarden voor de aanvullende waterbehoeften, die tot nu toe zijn opgegeven, gelden voor situaties, waarbij die bergingsmogelijkheden wel aanwezig zijn. Door Van
der Sluijs (1977) is vastgesteld dat in een zomer met een neerslagtekort, dat correspondeert met P = 10%, vrijwel alle neerslag beschikbaar
zal blijven voor opname door het gewas. Voor zomerperioden met een
neerslagtekort, dat behoort bij P = 50%, moet rekening worden gehouden
met de situatie dat gedurende de betrekkelijk droge periode op gronden
zonder kunstmatige watervoorziening ongeveer 40 mm van de optredende
neerslag niet in de bovenste 20 á 40 cm van het profiel kan worden geborgen. Afhankelijk van de omstandigheden (dikte van de wortelzone,
capillair geleidingsvermogen, grondwaterstand, en dergelijke) zal dit
aspect een zekere verhoging van de aanvullende waterbehoefte met zich
meebrengen.
Bij diverse gewassen (inclusief gras) wordt ter voorkoming van h
ge vochtspanningen in de wortelzone, de bovengrond door beregening
vochtig gehouden. Hierdoor worden de bergingsmogelijkheden verkleind.
In dergelijke situaties zal het regelmatig voorkomen dat toegediende
watergiften achteraf bezien overbodig blijken, omdat vlak na de water-
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toediening een periode met betrekkelijk veel neerslag optreedt. In
verband hiermede moet voor de matig droge en de natte zomerperioden rekening worden gehouden met één overbodige beregeningsgift (van 25 mm).
Bij bepaalde teelten (intensieve groenteteelt, bollenteelt en dkrgelijke) moet worden gerekend met twee overbodige beregeningsgiften (van 15
mm elk).
In dit kader wordt ook gewezen op het verschijnsel 'kortsluiting'
bij komkleigraslanden (Bouma en Dekker, 1978). Hier wordt gedoeld op
het verschijnsel, dat water dat als natuurlijke of kunstmatige neerslag
op het maaiveld valt via de grote scheuren en poriën naar beneden
stroomt en waarbij de tussenliggende grond niet of nauwelijks wordt bevochtigd. De experimenten toonden aan dat kortsluiting toeneemt naarmate de gescheurde grond vochtiger is. Dit kan in de praktijk het geval
zijn, wanneer vanaf het voorjaar al regelmatig wordt beregend en de
scheuren niet zijn dichtgezwollen. In de praktijk moet rekening worden
gehouden met een grote percolatie, wanneer op één dag meer dan 5 mm
aan natuurlijke of kunstmatige neerslag optreedt.
Samenvattend kan worden gesteld dat de bruto-beregeningsgift in
eerste instantie kan worden benaderd met de volgende formule:
G = 1,18(V + 0,4B) + A
waarin G

= bruto-beregeningsgift

1,18 = factor om de verdampings- en percolatieverliezen in rekening te brengen
V

= vochttekort (zie Tabel 2.10)

B

= bodemvochtleverantie

A

= 25 á 30 mm (afhankelijk van gewas) in matig droge en natte zomers; 0 in droge zomers

Daarnaast dient rekening te worden gehouden met eventuele extra
benodigde beregeningsgiften in verband met de door Van der Sluijs
(1977) onderzochte bergingsmogelijkheden in de wortelzone en het verschijnsel 'kortsluiting'. Bij aanvoer van oppervlaktewater dienen tenslotte nog de infiltratieverliezen in rekening te worden gebracht.
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2.3.4. De piekbehoefte aan kunstmatige watervoorziening
De piekbehoefte aan aanvullende watervoorziening is van groot belang voor de dimenSionering van wateraanvoersystemen. Uitgangspunt bij
de bepaling van de piekbehoefte is uiteraard de vraag hoe groot de
vochttekorten in de droogste periode zijn.
Naast deze agro-hydrologische benadering zijn er nog andere aspecten, die een rol spelen bij de dimensionering van een wateraanvoersysteem. Deze hangen veelal samen met de wijze waarop de watervoorziening plaatsvindt. Zo kan het bij beregening noodzakelijk zijn een verhoging op de agro-hydrologische piekbehoefte toe te passen in verband
met pieken in de onttrekking door beregeningsinstallaties of om optredende verliezen te compenseren. Anderzijds kan bij watervoorziening
door middel van infiltratie veelal een lagere aanvoerintensiteit worden toegepast dan overeenkomt met de agro-hydrologische piekbehoefte,
omdat deze wijze van watervoorziening in de praktijk beperkingen oplegt aan de hoeveelheid water die aan de bodem kan worden toegediend.
Hieronder zal worden ingegaan op de agro-hydrologische piekbehoefte
en de eventueel bij de dimensionering van wateraanvoersystemen toe te
passen correcties daarop. Daarbij zal uitsluitend worden ingegaan op
technisch/hydrologiOche aspecten.
Uiteindelijk i$ de keuze van de maatgevende aanvoerintensiteit een
ach pro leemt Daarover valt in het kader van deze studie niet veel
te zeggen omdat de kosten en baten van wateraanvoer van geval tot geval
sterk kunnen verschllen.
2.3.5. De agro-hydr4logische piekbehoefte
Gras en a a r d a p p e 1 e n. Met het starten van de kunstmatige
watertoediening kan worden gewacht tot het tijdstip, waarop de hoeveelheid vocht, die een gewas aan de bodem mag onttrekken, geheel is opgenomen. De aanvullende waterbehoefte die na het genoemde tijdstip optreedt, is per defi itie gelijk aan het optredende neerslagtekort. Het is
echter ook mogelijk om reeds te beginnen met het aanvullen van de bodemvochtvoorraad op ee moment, waarbij slechts een deel van de beschikbare
hoeveelheid is opge omen. In dat geval kan een bepaalde hoeveelheid bodemvocht worden ger serveerd voor een periode, waarin de intensiteit
van het neerslagtek•rt een zeer hoge waarde bereikt. De intensiteit van
de aanvullende wate behoefte zal bij een dergelijke werkwijze een lagere
maximumwaarde berel yen dan bij de eerstgenoemde werkwijze.

Onderstaand worden een aantal factoren genoemd, die van invloed zijn op
de keuze van de werkwijze bij de aanvullende watervoorziening, en die van invloed zijn op de grootte van de piekbehoeften:
- De mogelijkheden om neerslag te bergen en beschikbaar te houden voor opname
door het gewas. Het vroegtijdig starten met een aanvullende watervoorziening
verkleint te mogelijkheden tot het bergen van de neerslag in de bovengrond
en hierdoor kan een geringer profijt van de neerslag ontstaan. Naarmate vroeger wordt begonnen, blijken een toenemend aantal watergiften geheel of gedeeltelijk overbodig te zijn. Dit aspect veroorzaakt een terughoudendheid
ten aanzien van een vroege aanvang met een kunstmatige watervoorziening.
- De grootte van het vochtleverend vermogen van de bodem. Wanneer een bodem een
gering vochtleverend vermogen bezit, is er nauwelijks een mogelijkheid aanwezig voor het aanleggen van een buffervoorraad. Het aanleggen van een buffervoorraad brengt dan als bezwaar met zich mee, dat de watertoediening zeer fre
quent moet plaatsvinden.
- De mogelijkheden tot combineren met andere werkzaamheden. Het vroegtijdig sta
ten met beregening kan bijvoorbeeld ook samenhangen met het streven naar kwaliteitsverbetering van het oogstbare produkt.
- De capaciteit van beschikbare beregeningsinstallatie. De capaciteit van een
beregenings- (of bevloeiingsinstallatie) kan zo zijn gekozen dat het toedienen van een watergift van
tijdsbestek van sA

op de te beregenen oppervlakte illmeen

n kan plaatsvinden. Om dan het optreden van een hoge

vochtspanning in de wortelzone vóór te zijn, is het noodzakelijk om een deel
van de te behandelen oppervlakte reeds te beregenen, voordat de maximaal toelaatbare uitdrogingsgraad van de bodem is bereikt. Een deel van de oppervlakte moet dan in een vroeg stadium van uitdroging worden beregend en dit schept
de mogelijkheid tot het aanleggen van een buffèrvoorraad op een deel van de
te behandelen oppervlakte.
De pieken in de intensiteit van de aanvullende waterbehoefte kunnen worden vastgesteld met behulp van frequentie-overzichten voor het k-daagse neerslagtekort. Dergelijke frequentie-overzichten verschaffen een inzicht in de
kansen van overschrijding van bepaalde waarden van het neerslagtekort in een
aaneengesloten periode van k dagen.
Uit de curve voor het k-daagse neerslagtekort, die in fig.

2.3 is weer-

gegeven, is af te lezen dat onder de betreffende omstandigheden in 10 van de
100 jaren een decade voorkomt met een neerslagtekort van 41 mm of meer. Dit
betekent dat in de situatie, waarbij tijdens zeer droge perioden geen bodemvocht voor opname beschikbaar is, in 10 van de 100 jaren de aanvullende water-

-1

behoefte een waarde van 41 mm. decade bereikt of overschrijdt.
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Wanneer bodemvocht gereserveerd wordt voor perioden met een
neerslagtekort treedt een minder grote piekbehoefte op. Dit kan aan de hand
van fig. 2.3 worden toegelicht. Wanneer de grootte van de aangelegde buffervoorraad wordt uitgezet op de vertikale as, dan is de piekbehoefte onder de betreffende omstandigheden gelijk aan, of groter dan

de helling van de raaklijn,

die vanuit het uitgezette punt op de vertikale as aan de curve wordt getrokken.

In fig. 2.3 leidt een buffervoorraad van 50 ma tot een piekbehoefte van 22 mm.
1
decade of meer in 10 van de 100 jaren.
Vastgesteld is dat wanneer niet beschikt kan worden over een buff ervoorraad rekening moet worden gehouden met het optreden van een aanvullende
waterbehoefte bij gras en aardappelen van

mm.
da

in 10 van de 100 jaren.

Wanneer tijdens de periode met de grootste aanvoerbehoefte 25 mall mag worden
ingeteerd op de bodemvochtvoorraad wordt een verlaging van de piekbehoefte
bereikt met circa 1 5 "dag

Regionale verschillen in de grootte van de piek-

behoefte zijn niet van betekenis.

'lleterf

nataatiwatervoor
(Van
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Tuinbouwgewassen in de vollegrond. Tuinbouwgewassen in de vollegrond kennen dezelfde piekbehoeften als voor gras en aardappelen
zijn genoemd.
Tuinbouwgewa,ssen onder glas. Binnen de glastuinbouw
wordt nauwelijks een aanspraak op de bodemvochtvoorraad toegestaan en wordt de
aanvulling van cie bodemvochtvoorraad door natuurlijke neerslag onmogelijk gemaakt. Dit betekent dat in deze sector de intensiteit van de aanvullende waterbehoefte overeenkomt met de intensiteit van de potentiële 'evapotranspiratie
van de voorkomende gewassen. Vastgesteld is dat in 10 van de 100 jaren een deca
1
voorkomt, waarin die potentigle evapotranspiratie gemiddeld 4,9 mm.dag b
draagt.
Relatie

piekbehoef t

droogtegraad groei-

seizoen. Uit het voorgaande is gebleken dat de droogtegraad van het
groeiseizoen sterk bepalend is voor de grootte van de seizoenbehoefte aan
aanvullende watervoorziening. Met betrekking tot de agro-hydrologische
piekbehoefte is dit echter in veel mindere mate het geval. De piekbehoefte
in een 5% droog jaar is bijvoorbeeld slechts circa 0,2 mm/dag groter dan die
in een 10% droog jaar. Dit komt doordat de piekbehoefte voornamelijk wordt
bepaald door de grootte van de verdamping tijdens perioden zonder neerslag.
Zoals in par. 2.3.2is beschreven, is het landelijke gemiddelde van de
potentiële verdamping in een 5%= droog groeiseizoen slechts 4% hoger dan ,in
een 10% droog groeiseizoen. De variaties in de seizoenbehoefte daarentegen
worden vooral sterk bepaald door de variaties in de neerslag, die veel groter
zijn. Het landelijk gemiddelde van de neerslag is in een 5% droog groeiseizoen
circa 20% lager dan in een 10% droog groeiseizoen.
Relatie

piekbehoefte-wijz

e

van

watervoor-

ziening. In het geval van beregening kan de onttrekking door de grote
pompcapaciteiten, die in de praktijk worden toegepast, zo groot zijn dat de
leidingen worden leeggepompt. Uit een onderzoek hiernaar is gebleken dat dit
probleem zich in het algemeen niet zal voordoen b j*leidingen die zijn gedimensioneerd op een maatgevende aanvoer Ivan

(Landinrichtingsdienst

1977). Bij wateraanvoer naar hogère gebieden met een minder dicht slotenstelsel en daardooreen-geriligere open-waterberging dan poldergebieden kunnen
er echter wel problemen optreden. Ook kan, dit het geval zijn wanneer er veel
pompen op korte onderlinge afstanden aan een leiding onttrekken.
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Opgemerkt dient te worden dat de hier genoemde maatgevende aanvoerintensiteiten gebaseerd zijn op de aanname, dat alle waterverbruikers
op het door hen gewenste moment aan het aanvoersysteem moeten kunnen onttrekken. Bij de toepassing van verdeelsystemen, zoals die in de irrigatiegebieden gangbaar zijn, is het mogelijk om met name voor de grotere aanvoerleidingen met lagere aanvoerintensiteiten te volstaan, omdat de
onttrekkingen dan meer over de tijd kunnen worden gespreid.
Bij aanvullende watervoorziening door middel van infiltratie is het
in het algemeen niet mogelijk om de gewenste hoeveelheid van 4 mm/dag ook
inderdaad in de bodem te laten infiltreren. Uit een onderzoek van Wesseling
blijkt dat de maatgevende aanvoerintensiteit daardoor in de praktijk aanzienlijk kan worden beperkt. Voor veengrasland noemt Wesseling (1977)
waarden van 1,3 mm/dag bij een laag slootpeil en 1,7 mm/dag bij een hoog
slootpeil. Voor klei- en zandgrasland worden respectievelijk 0,5 en 2 mm/dag
genoemd en voor klei- en zandbouwland respectievelijk 0,5 en 2,5 mm/dag.
Eventuele resterende vochttekorten zullen door middel van beregening moeten
worden opgevangen.
Speciaal voor regionale studies naar de pieken in de aanvoerbehoefte
\\

van poldergebieden is door het ICW een numeriek model ontwikkeld. Met dit
model is reeds enige ervaring opgedaan bij studies voor verschillende hoogheemraadschappen in Midden West-Nederland. Toepassing van dit model vraagt
dat voor alle vakken (van bijvoorbeeld 25 ha), waarin het studiegebied is
ingedeeld, opgave wordt gedaan over het bodemgebruik, het bodemtype, de
kwelintensiteit, het polderpeil en de infiltratieweerstand. Het model stelt
vast welke aanvoer nodig is om de optredende infiltratie te dekken gezien
de meteorologische omstandigheden. Wanneer in het model wordt ingevoerd,
dat in bepaalde vakken beregening wordt toegepast, stelt het model vast
welke extra aanvoer hierdoor optreedt. Reducties in de infiltratie, die bij
toepassing van beregening optreden, worden in rekening gebracht. Het model
is geschikt om een lange reeks van meteorologische gegevens door te rekenen.
Hierdoor wordt de mogelijkheid gegeven om na te gaan welke aanvoerbehoeften
zouden optreden bij een eventueel heroptreden van bijvoorbeeld de zomers
1911 tot en met 1980. (Voor diverse stations in Nederland zijn meteorologische
gegevens vanaf het jaar 1911 beschikbaar). Een dergelijke reeks modeluitkomsten kan vervolgens worden onderworpen aan een frequentie-analyse, waardoor een beeld wordt verkregen van de frequentie van voorkomen van bepaalde
piekbehoeften. Voor toepassing in zandgebieden dient deze methode nog verder
te worden ontwikkeld.
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2.3.6. Kwaliteitsaspecten
De belangrijkste oorzaken voor het niet voldoen van de waterkwaliteit
aan landbouwkundige eisen zijn de verzilting en de vervuiling. De verzilting
komt voornamelijk voor in het lage westelijke deel van Nederland. Door
zoutlozingen in de Rijn kunnen echter tijdelijk ook elders verziltingsproblemen ontstaan, vooral wanneer tuinbouw aanwezig is. Als kwaliteitscrite\
rium wordt over het algemeen het zoutgehalte, uitgecUukt in mg chloride
per liter, gebruikt.
Voor elk gewas zijn de eisen, die gesteld worden aan het chloridegehalte van het aanvoerwater verschillend. Ook de wijze van toediening is
hierop van invloed (beregening of infiltratie), terwijl het vochthoudend
vermogen van de betreffende grondsoort eveneens een rol speelt. Beneden
een bepaald chloridegehalte is het aanvoerwater zonder meer geschikt voor
beregening of infiltratie. Daarboven gaat schade optreden aan de gewassen,
en boven een bepaald niveau is het water niet meer acceptabel voor toediening aan de gewassen. Tabel 2.11 geeft een globaal overzicht van de eisen,
die vanuit de land- en tuinbouw worden gesteld aan het chloridegehalte van
het water.
Tabel 2.11. Normen voor het chloridegehalte van water bij gebruik ten behoeve van watervoorziening in de land- en tuinbouw

Norm (mg C1 /1)

Absolute grens (mg C1/1)

Bloemen in kassen

50

250

Groenten in kassen

50

300

Bloembollen

150

300

Sierheesters

250

350

Vollegronds tuinbouw- en
fruitteelt

500

1000

Bouwland en grasland

1000

2000

Veedrenking

2000

5000

Boven de hier gestelde normen is het water niet geheel onbruikbaar,
maar treedt wel schade op aan gewassen. Er moet dus naar worden gestreefd
beneden deze grens te blijven. Boven de absolute grens is het water geheel
onbruikbaar en moet naar alternatieve bronnen worden gezocht. De Cl-normen
in tabel 2.11 gelden voor de meest gevoelige gewassen uit de betreffende categorie. Er kunnen nog aanzienlijke verschillen voorkomen in de
mate waarin de diverse gewassen binnen één categorie gevoelig zijn
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voor het chloridegehalte van het beregeningswater. Zo hebben bijvoorbeeld de voor bloembollen vermelde normen betrekking op lelies en irissen. Het overgrote deel van het bloembollenareaal wordt echter ingenomen door tulpen, narcissen en hyacinthen, die veel minder gevoelig
zijn en wat dat betreft beter tot de categorie vollegrondstuinbouw
zouden kunnen worden gerekend.
De invloed van de waterkwaliteit is tweeledig. Aan de ene kant mag het
elektrisch géleidingsvermogen niet te groot zijn omdat dan de osmotische
waarde van het bodemvocht te hoog kan worden. Aan de andere kant kunnen
bepaalde ionen toxisch werken bij opname door de plant indien een bepaalde
grenswaarde wordt overschreden. In dit verband zijn van belang de gehalten
aan B, Na, Ca, Mg, Cl, CO3 en HCO3. De pH van het water is meestal niet van
invloed op de kwaliteit, mits hij ligt tussen 6,5 en 8,4. Valt de pH-waarde
buiten dit traject, dan is de kans groot dat er problemen ontstaan met de
beschikbaarheid van de ionen, vooral als de buffercapaciteit van de grond
gering is. Bij beregening vanuit het grondwater is het ijzergehalte in verband met een mogelijke bruin- of zwartkleuring van gewassen bij een te hoog
gehalte van belang. In de fruitteelt is beregening met ijzerhoudend water
praktisch uitgesloten in verband met de kans op bloembeschadiging en vruchtverruwing.
Geringe organische vervuiling is voor de plantengroei meestal niet
nadelig. Voor de veedrinking mag het water echter niet te sterk vervuild
zijn. Ook voor beregening op groente en fruit kan weinig vervuiling getolereerd worden. Hoewel beregening met vervuild water op andere gewassen meestal
niet nadelig is, kunnen technische problemen in de vorm van verstopte filters en dergelijke optreden. Ook infiltratie werkt slecht bij organische
vervuiling door het dichtslibben van de slootbodem en de infiltratiebuizen.
In verband met mechanische en hydrologische problemen mag de organische
vervuiling dus slechts gering zijn. Een algemeen geldende norm is hiervoor
echter niet te geven.

2.4.Toekomstige
ten

behoeve

onttrekkingshoeveelheden
van

beregening

en

bevloei -

ing
2.4.1. Inleiding
Uitgaande van de in de vorige paragrafen beschreven ramingen van
de vochttekorten in de diverse jaren en de mogelijke ontwikkelingen in
de toepassing van beregening in de land- en tuinbouw, zijn berekeningen
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gemaakt van de toekomstige vraag naar water ten behoeve van de aanvullende
watervoorziening van de land en tuinbouwgewassen. De resultaten daarvan
worden voor een 50%, een 10% en een 5% droog jaar per CBS-landbouwgebied
vermeld in deze paragraaf. Gezien de onzekerheden m.b.t. de ontwikkeling
van beregening zijn de berekeningen uitgevoerd voor de drie in de voorgaande paragraaf beschreven beregeningsscenario's.
Om een indicatie te krijgen van de mogelijke gevolgen voor de waterhuishouding zijn met betrekking tot de verdeling van de totale onttrekking
over het oppervlaktewater en het grondwater drie scenario's in beschouwing genomen, te weten:
A. de verdeling blijft hetzelfde als in 1976;
B. de onttrekking vanuit het oppervlaktewater neemt vanaf 1976 tweemaal zo
snel toe als de onttrekking vanuit het grondwater;
C. de onttrekking vanuit het grondwater neemt vanaf 1976 tweemaal zo snel
toe als de onttrekking vanuit het oppervlaktewater.
De in de toekomst beregende oppervlakten voor de diverse produktierichtingen en bij de diverse scenario's zijn opgesteld aan de hand van
de in tabel 2.5 vermelde oppervlakten en beregeningspercentages en zijn
vermeld in tabel 2.12. Tevens zijn in deze tabel de seizoenbehoeften aan
aanvullende watervoorziening voor de diverse produktierichtingen weergegeven,
De seizoenbehoefte van grasland + snijmais is rechtstreeks overgenomen
uit tabel 2.10. De seizoenbehoefte in de akkerbouw is aan de hand van par.
2.3.3 en tabel 2.5 berekend als gewogen gemiddelde voor de gewasgroepen
aardappelen, suikerbieten en de overige akkerbouwgewassen. De seizoenbehoefte voor de glastuinbouw is berekend aan de ,hand van par. 2.3.3. De
seizoenbehoefte voor de vollegrondstuinbouw is berekend als gewogen gemiddelde voor de vijf in par. 2.3.3 beschreven gewasgroepen. Deze cijfers
zijn afgerond op 5 mm. Ook hierbij kwam weer het probleem naar voren dat
de verdeling van de diverse groepen over de CBS-landbouwgebieden onbekend
is. Deze verdeling is zo goed mogelijk benaderd op basis van de beschikbare
CBS-gegevens en gegevens uit de databank van de Landinrichtingsdienst.
De in deze paragraaf vermelde onttrekkingshoeveelheden hebben
slechts een beperkte waarde wanneer het erom gaat inzicht te krijgen
in de gevolgen van de aanvullende watervoorziening van de land- en
tuinbouw voor het toekomstige beheer van het grond- en oppervlaktewater. De reden hiervoor is dat de vermelde onttrekkingshoeveelheden
netto-hoeveelheden zijn. Met de optredende verliezen, die sterk afhankelijk zijn van de wijze van watervoorziening en de plaatselijke om-
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standigheden kon geen rekening worden gehouden. Voorts hebben de berekeningen uitsluitend betrekking op onttrekkingen ten behoeve van beregening en bevloeiing. Op de waterbehoefte ten behoeve van infiltratie
wordt hier niet ingegaan.
Voor wat betreft de grondwateronttrekkingen door de land- en tuinbouw geven de in de tabellen 2.13, 2.14 en 2.15 vermelde cijfers nog
het meest nauwkeurige beeld, omdat deze onttrekkingen uitsluitend
plaatsvinden ten behoeve van beregening en er ook geen wegzijgingsverliezen'vanujt open waterlopen optreden. Van de overige, tijdens de beregening optredende verliezen zal een deel zich weer bij het grondwater
voegen. Daarom zullen de hier berekende netto hoeveelheden in hoofdstuk
5 worden gebruikt om inzicht te krijgen in de gevolgen van deze onttrekkingen voor het grondwaterbeheer.
Voor een beschrijving van de gevolgen van de onttrekkingen door
de land- en tuinbouw aan het oppervlaktewater zijn de hier vermelde
cijfers ontoereikend. Hiervoor is daarom in de volgende hoofdstukken
gebruik gemaakt van resultaten van de PAWN-studie, waarin de oppervlaktewaterhuishouding integraal wordt beschreven, maar waarin de grondwaterwinning buiten beschouwing wordt gelaten.

2.4.2. Toekomstige onttrekking bij het maximum-scenario
De toekomstige onttrekkingshoeveelheden bij beregening en bevloeiing
volgens het maximum-scenario zijn berekend uitgaande van de in tabel 2.12
vermelde oppervlakten en seizoenbehoeften en zijn weergegeven in tabel 2.13.
Ook is in deze tabel de verdeling van de onttrekkingshoeveelheden over het
oppervlaktewater en het grondwater vermeld voor de 3 in de inleiding genoemde verdelingsscenario's.
2.4.3. Toekomstige onttrekking bij het tussen-scenario
De toekomstige onttrekkingshoeveelheden ten behoeve van beregening
en bevloeiing bij het tussen-scenario zijn op dezelfde wijze berekend als
voor het maximum-scenario is aangegeven. De resultaten zijn weergegeven
in tabel 2.14.

2.4.4. Toekomstige onttrekking bij het minimum-scenario
De toekomstige onttrekkingshoeveelheden ten behoeve van beregening
en bevloeiing bij het minimum-scenario zijn op dezelfde wijze berekend
als voor het maximum-scenario is aangegeven. De resultaten zijn vermeld
in tabel 2.15.
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2.4.5. Samenvatting
Tabel 2.16 geeft een landelijk overzicht van de toekomstige onttrekkingshoeveelheden ten behoeve van beregening en bevloeiing voor de diverse
beregeningsscenario's en droogte-jaren, alsmede de verdeling daarvan over
het oppervlaktewater en het grondwater bij de diverse verdelingsscenario's.
Het laatstvermelde verdelingsscenario (zandgebieden C, rest A) loopt vooruit op hoofdstuk 6, waarin een beschouwing is opgenomen over de toekomstige
verdeling van de onttrekkingen over het oppervlaktewater en het grondwater.
In tabel 2.17 tenslotte wordt voor de diverse droogte-jaren en beregeningsscenario's een overzicht gegeven van de toekomstige onttrekkingshoeveelheden ten behoeve van beregening en bevloeiing, uitgedrukt in m's over
de oppervlakte cultuurgrond in 1990. Hieruit komt duidelijk naar voren dat d
grootste intensiteiten voorkomen in het gebied Overig Noord- en Zuid-Holland
De oorzaak daarvan moet worden gezocht in de relatief grote oppervlakte
glastuinbouw in dit gebied. Van de overige gebieden vertoont bij het minimum
scenario het Rivierengebied de grootste onttrekkingsintensiteit. Bij het
tussen- en maximum-scenario komt het Zuidelijk zandgebied duidelijk hoger ui
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Tabel 2.16. Overzicht voor geheel Nederland van de totale toekomstige onttrekkingshoeveelheden ten behoeve van beregening en bevloeiing
en de verdeling daarvan over het oppervlaktewater en het grondwater, bij de diverse scenario's en droogteklasse-jaren (hoe6
.
veelheden x 10 m3/jaar).

50% droog jaar

10% droog jaar

scenario

scenario

5% droog jaar

scenario

min tus. max

min tus. max

min tus. max

oppervlaktewater 108 150 196

261 403 550

409 668 923

grondwater

144

110 240 360

183 373 562

158 248 340

371 64 910

592 1041 1485

oppervlaktewater 112 164 218

264 438 610

422 721 1018

grondwater

122

107 205 300

170 320 467

158 248 340

371 643 910

592 1041 1485

oppervlaktewater 105 138 173

246 372 494

396 618 832

grondwater

53 110 167

125 271 416

196 423 653

158 248 340

371 643 910

592 1041 1485

oppervlaktewater 108 139 177

246 380 503

404 631 852

grondwater

50 109 163

125 263 407

188 410 633

158 248 340

371 643 910

592 1041 1485

Verdelingsscenario A

totaal

50

98

Verdelingsscenario B

totaal

46

84

Verdelingsscenario C

totaal
Zandgebieden verdelingssenario C,
rest A

totaal
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Tabel 2.17. Toekomstige onttrekking ten behoeve van beregening en bevloeiing,
uitgedrukt in mm (over de totale oppervlakte cultuurgrond in 1990)
in een 50%, een 10% en een 5% droog jaar en bij de diverse beregeningsscenario's

Groep van landbouwgebieden

50% droog jaar

10% droog jaar

5% droog jaar

scenario

scenario

scenario

min tussen max min tussen max min tussen max
Noordelijk zeekleigebied

3

6

9

8

19

30

13

31

52

Droogmak. + IJsselmeerpolders

7

7

7

16

17

19

30

34

39

Zuidwest. zeekleigebied

3

6

8

9

20

31

14

33

52

18

18

19

41

43

45

68

72

76

Lóssgebied

1

7

12

4

20

36

7

33

59

Noordelijk weidegebied

1

1

2

14

19

24

28

37

47

West. weidegebied

10

12

13

27

33

38

44

53

62

Noord. zandgebied

3

8

14

8

27

46

12

44

77

Oost. zandgebied

4

11

18

12

34

55

21

59

96

Centraal zandgebied

4

15

26

11

37

63

18

60

102

17

32

47

38

71

103

55

102

150

1

2

2

3

9

16

5

23

42

81

87

93

120

132

144

155

173

190

8

13

18

20

34

48

31

55

79

Rivierkleigebied

Zuid. zandgebied
Veenkoloniën
Overig Noord- en
Zuid-Holland
Nederland
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3. DE MOGELIJKHEDEN VAN WATERVOORZIENING VANUIT DE LANDELIJKE INFRASTRUKTUUR

3.1. I n l e i d i n g
De waterstaatkundige situatie in Nederland heeft de laatste decennia
een aantal veranderingen te zien gegeven. Lag in het verleden het accent
voornamelijk op het voorkomen van wateroverlast c.q. de afwatering, geleidelijk heeft hierin een verandering plaatsgevonden en treedt het watervoorzieningsaspect in toenemende mate op de voorgrond. De oorzaak daarvan ligt
in de steeds hogere eisen die zowel ten aanzien van de kwantiteit als kwaliteit door de verschillende bij de waterhuishouding betrokken belangen aan
het water worden gesteld.
Het oppervlaktewater dient een veelheid van belangen. Kwantitatief
spelen vooral de verziltingsbestrijding, de aanvullende watervoorziening
van de land- en tuinbouw en de doorspoeling van de polder- en boezemwateren een belangrijke rol. Daarnaast wordt door de scheepvaart, de
drink- en industriewatervoorziening, de koelwatervoorziening, de recreatie en het natuurlijk milieu aanspraak gemaakt op het beschikbare
water. Hoewel een aantal van de genoemde functies van oppervlaktewater
gelijktijdig kunnen worden vervuld, kunnen onder bepaalde omstandigheden
conflictsituaties optreden.
Onder gemiddelde omstandigheden is op dit moment voldoende oppervlaktewater beschikbaar om aan de totale vraag naar water te kunnen voldoen. In
droge jaren evenwel is nu reeds de noodzaak ontstaan om tot een verantwoorde
verdeling van het aanwezige water te komen en kan reeds sprake zijn van tekorten. De ervaringen in het jaar 1976 hebben dat bewezen. Naar verwachting
zal de waterbehoefte in de toekomst nog aanmerkelijk kunnen stijgen. Dit
geldt met name voor het agrarisch watergebruik. Door de toepassing van beregening en verbetering van de regionale aanvoermogelijkheden zal in toenemende mate aanspraak worden gemaakt op de toelevering van oppervlaktewater.
In het navolgende wordt beschreven hoe en in hoeverre de land- en tuinbouw in de huidige situatie vanuit het waterhuishoudkundig hoofdsysteem
van oppervlaktewater kan worden voorzien en welke problemen zich hierbij in
droge jaren kunnen voordoen. Aan de hand van waterbalansen voor het noordelijk en zuidelijk deel van Nederland wordt een indruk verkregen van de mate
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waarin kritieke situaties ten aanzien van de watervoorziening te verwachten
zijn. Het is duidelijk dat het hier slechts om een globale probleemverkenning handelt: per regio kan een sterke differentiatie in de aard en omvang van de problematiek optreden.
In het verlengde van de balansstudie worden een aantal maatregelen in
beschouwing genomen, die tot een verbetering van de landelijke watervoorziening kunnen leiden. Hierbij is gebruik gemaakt van de eerste resultaten
van de PAWN-studie (Policy Analysis Watermanagement in the Netherlands) die
de Rijkswaterstaat in samenwerking van de RAND Corporation uitvoert. Deze
beleidsanalytische studie, waarin zowel het optimaal gebruik van de waterhuishoudkundige infrastructuur als de mogelijkheden tot verbetering ervan
aan de orde komen, zal als basis dienen voor het vervolg op de nota 'De
Waterhuishouding van Nederland' (1968).

3.2.Het

waterhuishoudkundig

hoof

dsysteem

3.2.1. Afvoer van de grensoverschrijdende rivieren
Het merendeel van het zoet wateraanbod in Nederland bestaat uit oppervlaktewater dat via de grensoverschrijdende rivieren. Rijn en Maas ons
land binnenstroomt. De Rijn vormt in dit verband verreweg de voornaamste
zoetwaterbron; in een gemiddeld jaar is circa 63% van de totale jaaraanvoer
(regen- en rivierwater) van deze rivier afkomstig. In droge jaren is ons
land vrijwel uitsluitend op de afvoer van de Rijn aangewezen. De Maas met
een gemiddelde afvoer te Borgharen, die globaal tienmaal kleiner is dan die
van de Rijn te Lobith, evenals de kleinere grensoverschrijdende rivieren en
beken zijn in kwantitatief opzicht van geringere betekenis; laatstgenoemde
kunnen echter regionaal van wezenlijk belang zijn.
De Rijn is een gemengde regen- en gletsjerrivier. De afvoer wordt bepaald
door de in het stroomgebied aanwezige sneeuwvoorraad en optredende neerslag
en verdamping. In de zomer, wanneer benedenstrooms reeds neerslagtekorten
optreden, wordt de afvoer door regen- en smeltwater in de bovenloop en door
toestroming van grondwater in meer of mindere mate in stand gehouden. De in
het stroomgebied voorkomende meren hebben een afvlakkende werking op het
afvoerverloop.
De Maas is een regenrivier; overeenkomstig de neerslagfluctuaties is de
afvoer aan sterke en snelle wisselingen onderhevig. In de periode 1911 tot
3
en met 1978 bedroeg de grootste dagafvoer 3000 m /s, de kleinste slechts
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3
enkele m /s. Benedenstrooms van Borgharen vindt vanuit kleinere grensoverschrijdende zijrivieren nog enige aanvulling plaats, waarin de Roer de belangrijkste bijdrage levert. In droge jaren bedraagt de voeding door deze
rivier ongeveer 10-12 m3/s.
De kwantiteit van het grensoverschrijdend oppervlaktewater wordt behalve
door de meteorologische omstandigheden beinvloed door menselijke activiteiten
buiten onze landsgrenzen, zoals de aanleg van stuwmeren, afleidingen van
water en dergelijke. Met name bij lage afvoeren en in het bijzonder met betrekking tot de Maas kunnen de gevolgen van deze kunstmatige ingrepen zich
sterk doen gevoelen. Daarnaast is de ontwikkeling van de waterbehoefte en de
hiermee samenhangende omvang van de onttrekkingen in het buitenland van belang. Over de kwantiteit van het grensoverschrijdend Maaswater is, voor wat
de kunstmatige beïnvloeding daarvan betreft, sinds 1975 een ontwerp-verdrag
met België aanhangig.
Kwantitatief vormt de Rijn, zoals reeds opgemerkt, de belangrijkste zoetwaterbron van Nederland. Daar staat tegenover dat het Rijnwater van een mindere kwaliteit is dan het Maaswater. De kwaliteit van het rivierwater is
enerzijds sterk afhankelijk van de grootte van de afvoer en anderzijds van
de mate waarin verontreinigende activiteiten in het stroomgebied plaatsvinden.
Met betrekking tot het laatstgenoemde is vooral de situatie in het stroomgebied van de Rijn zorgwekkend. Op dit moment worden echter voor het agrarisch
gebruik weinig problemen ten aanzien van de waterkwaliteit ondervonden. Een
uitzondering hierop vormen die gebieden waar tuinbouw aanwezig is. In het
westen des lands kan naast het hoge zoutgehalte van de Rijn de met name bij
lage afvoeren via de riviermonden opdringende verzilting vanuit zee er mede
de oorzaak van zijn dat de waterkwaliteit in mindere mate aan de door de
land- en tuinbouw gestelde eisen voldoet.

3.2.2. De waterverdeling binnen het hoofdsysteem
De bestaande infrastructuur heeft primair zijn vorm gekregen in het
streven naar veiligheid, voldoende afwateringscapaciteit en voldoende vaardiepte voor de scheepvaart.
Inmiddels hebben zich met name met betrekking tot het agrarisch watergebruik een aantal ontwikkelingen voorgedaan, die ertoe hebben geleid dat het
stelsel van grote rivieren, kanalen en meren ook als aanvoersysteem een belangrijke functie is gaan vervullen. Tot de hoofdelementen van de waterhuishoudkundige infrastructuur behoren de Rijn en zijn takken, het IJssel- en Markermeer, de Maas, het Amsterdam-Rijnkanaal, het Noordzeekanaal en de benedenri-
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....•• scheiaing voorzieningsgeoleden van
IJssel en IJsselmeer
Nedernjn ,Wacfl,Mans en Deltabekkens

Fig. 3.1. Gebieden met watervoorziening

vieren, waaronder het Haringvliet en de Nieuwe Waterweg. Via dit systeem van
wateren met de daarin aanwezige regelmogelijkhedgn kan de natuurlijke verdeling van het door de Rijn en Maas aangevoerde water worden beïnvloed.
Belangrijke regelmogelijkheden in de hoofdinfrastructuur zijn de stuw
bij Driel voor de verdeling van de Rijnafvoer over de IJssel, Nederrijn
en Waal, de sluizen in de Afsluitdijk voor de regulering van het IJsselmeerpeil en de Haringvlietsluizen, waarmee de afvoer van de Nieuwe .Maas
beïnvloed kan worden. In perioden van waterschaarste vervullen het IJsselen Markermeer een functie als zoetwaterbuffer.
Aan het waterhuishoudkundig hoofdsysteem vinden voor verschillende doel-
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einden onttrekkingen plaats. In droge jaren treedt vooral de watervoorziening van de land- en tuinbouw op de voorgrond. In fig. 3.1 is aangegeven
welke gebieden in de huidige situatie direct dan wel indirect via kanalen
of kleinere rivieren vanuit het hoofdsysteem van water kunnen worden voorzien.
De indeling naar het al dan niet aanwezig zijn van aanvoermogelijkheden
is gebaseerd op de resultaten van de inventarisatie, die door de Unie van
Waterschappen in samenwerking met de Rijkswaterstaat in 1978/1979 onder de
waterschappen is uitgevoerd.
IJssel, IJsselmeer en Markermeer. De hoeveelheid Rijnwater die in noordelijke richting via de IJssel naar het IJsselmeer afstroomt, kan binnen bepaalde grenzen worden geregeld met behulp van
de stuw te Driel. Het huidige beheer van deze stuw (S 285) is erop gericht
3
3
minimaal 285 m /s via de IJssel en minimaal 25 m /s via de Nederrijn af te
voeren. Het eerstgenoemde debiet is ingesteld teneinde voldoende diepgang
voor de scheepvaart te waarborgen. Aan de IJssel wordt op verschillende
plaatsen onttrokken, voornamelijk om enkele vaarwegen op peil te houden en
een aantal landbouwgebieden van water te voorzien. Deze onttrekkingen hebben over het algemeen een geringe omvang: bij lage IJsselafvoeren kunnen ze
echter in verband met de voor de scheepvaart beschikbare vaardiepte van
belang zijn.
Het IJsselmeer wordt behalve door de afvoer van de IJssel gevoed door
de afwatering van de omliggende gebieden. Overtollig water wordt gedeeltelijk via de sluizen in de Afsluitdijk naar de Waddenzee geloosd en gedeeltelijk gebruikt om het vanuit Flevoland met zout polderwater belaste Markermeer door te spoelen. Ten behoeve van deze doorspoeling van het Markermeer
wordt gedurende de zomerperiode en bij een IJsselmeerpeil hoger dan 0,30 m
3
-NAP een debiet van 70 m /s van Markermeer-IJmeer naar het Binnen-IJ/
Noordzeekanaal afgevoerd; hiervan wordt 10 m/s gebruikt voor de doorspoeling van de Amsterdamse grachten. Het water wordt vervolgens via het Noordzeekanaal en de spuisluis of het gemaal te IJmuiden naar de Noordzee afgevoerd. Zodra het genoemde peil op het IJsselmeer dreigt te worden onder, 3/
schreden, wordt het doorspoeldebiet teruggebracht tot 10 m /s, dat voor de
doorspoeling van de Amsterdamse grachten gehandhaafd dient te blijven.
Het Markermeer is sinds september 1975 na realisering van de Houtribdijk gescheiden van het (kleine) IJsselmeer. Het Markermeer ontvangt water
vanuit het IJsselmeer en van de gebieden die rechtstreeks op het meer lozen.
Het overtollige water wordt zo veel mogelijk via het Noordzeekanaal naar zee
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afgevoerd teneinde vermenging van Markermeerwater met een betrekkelijk
hoog zoutgehalte (als gevolg van de polderlozingen) met het water van het
IJsselmeer te voorkomen. In perioden met een groot waterbezwaar wordt
tevens via de sluizen in de Houtribdijk op het IJsselmeer geloosd.
Bij lage rivierafvoeren en in het bijzonder in perioden van waterschaarste vervullen het IJsselmeer en Markermeer een belangrijke functie
als voorraadbekken. De huidige peilvariatie bedraagt 0,20 m; de streefpeilen
gedurende het zomer- en winterhalfjaar zijn respectievelijk 0,20 m en
0,40 m -NAP; het genoemde winterpeil wordt tevens als minimumpeil gedurende
de zomerperiode beschouwd. Met het oog op de veiligheid en afwatering
van de omliggende gebieden vindt het opzetten naar zomerpeil niet eerder
plaats dan 1 april. Het in het voorjaar verhogen van het peil vergemakkelijkt de watervoorziening van de omliggende gebieden en geeft daarnaast een bufferschijf van 20 cm. Bij het minimumpeil wordt de watervoorziening van enkele gebieden, als gevolg van een vermindering van
de inlaatcapaciteit, echter in meer of mindere mate bemoeilijkt.
Nederrijn, Lek en Waal. De kanalisatie van de Nederrijn
en Lek heeft ertoe geleid dat bij lage Bovenrijnafvoeren meer water via de
IJssel naar het noorden kan worden getransporteerd, terwijl door opstuwing
de vaardiepte op de Nederrijn en Lek gehandhaafd blijft. In de Nederrijn
en Lek bevinden zich een drietal stuwen: de reeds genoemde stuw te Driel
en die te Amerongen en Hagestein. Bij de stuw te Driel wordt minimaal een
3
debiet van 25 m /s naar de Nederrijn doorgelaten ten behoeve van de watervoorziening van de omliggende gebieden en de handhaving van de waterkwaliteit. De stuw te Amerongen dient een voldoende vaardiepte op het bovenliggende stuwpand te waarborgen. Het stuwpand Amerongen/Hagestein staat doorgaans in open verbinding met het Betuwepand van het Amsterdam-Rijnkanaal.
Bij zeer lage Bovenrijnafvoeren wordt ook de duwvaartsluis te Tiel geopend,
zodat de waterstand op de genoemde panden het peil van de Waal volgt.
Stroomafwaarts van de stuw te Hagestein komt de Lek geleidelijk onder invloed
van de getijwerking. Een gering debiet op dit riviergedeelte kan nadelige
consequenties hebben voor de bestrijding van de verzilting op de Hollandsche
IJssel, welke rivier van groot belang is voor de watervoorziening van
Midden-West Nederland. De Waal is een belangrijke (niet gestuwde) scheepvaartweg. Onttrekkingen vinden slechts op beperkte schaal plaats, zodat
het merendeel van de wateraanvoer vrij afstroomt naar het gebied van de
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benedenrivieren, Bij lage Bovenrijnafvoeren kan de Waal als aanvullende
voedingsbron voor de Lek en het Amsterdam-Rijnkanaal fungeren.
De benedenrivieren. In het benedenrivierengebied neemt
de verziltingsbestrijding op de Nieuwe Waterweg en het Hollandsch Diep/
Haringvliet een centrale plaats in. De Haringvlietsluizen (en Volkeraksluizen) vormen daarbij een belangrijk hulpmiddel, aangezien hiermee de waterverdeling over de verschillende riviertakken kan worden beinvloed. Het sluiten van deze sluizen in perioden van lage rivierafvoeren heeft een vergroting van het debiet op de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg tot gevolg. Voor
de bestrijding van de zoutindringing bij de Haringvlietsluizen dient mini3
maal circa 10 m /s te worden afgelaten.
De zoutbelasting van het Haringvliet via de Volkeraksluizen zal na de
totstandkoming van de Philipsdam en in het verlengde daarvan de vorming van
een zoet Zoommeer tot het verleden behoren. In de huidige situatie wordt
3
bij de Volkeraksluizen minimaal circa 25 m /s gespuid voor de bestrijding
van de zoutindringing.
Voor de watervoorziening van Midden-West Nederland is de verziltingsbestrijding op de Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas van grote betekenis. Gebleken is dat onder gemiddelde getij- en weersomstandigheden en zonder
onttrekkingen aan de Hollandsche IJssel te Gouda een afvoer van circa
3
625 m /s op de Nieuwe Waterweg nodig is om blijvende verzilting van de Hollandsche

IJssel te voorkomen. Naar de spreiding van genoemd debiet onder

andere omstandigheden is onderzoek gaande.
Het

Amsterdam-Rijnkanaal

en

Noordzeeka-

n a a 1. Het Amsterdam-Rijnkanaal wordt voornamelijk gevoed door de schutdebieten, die vanuit de Lek via de sluizen te Wijk bij Duurstede en te
Vreeswijk op het kanaal worden gebracht. Aan het kanaal vinden voor verschillende doeleinden onttrekkingen plaats, onder meer voor de drinken industriewatervoorziening en de watervoorziening van aanliggende landbouwgebieden, terwijl het kanaalwater tevens wordt gebruikt voor de koeling van elektriciteitscentrales.
Het Noordzeekanaal staat in open verbinding met het Amsterdam-Rijnkanaal. Beheersing van het kanaalpeil vindt plaats met behulp van de lozingswerken te IJmuiden. Voor de koelwatervoorziening van de elektrici3
teitscentrale te Velsen is minimaal een debiet van 40 m /s benodigd, dat
tevens dient voor de bestrijding van de verzilting: een hoger debiet van bijvoorbeeld 60 m3/s is echter gewenst. Het Noordzeekanaal wordt behalve vanuit
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het Amsterdam-Rijnkanaal gevoed met water afkomstig van het Markermeer.
Daarnaast vinden enkele lozingen van aangrenzende poldergebieden plaats.
Vanwege het zoutbezwaar wordt vrijwel geen water ten behoeve van de landen tuinbouw aan het Noordzeekanaal onttrokken.
De Maas. De Maasafvoer wordt bij Maastricht over de Zuid-Willemsvaart, het Julianakanaal en de Grensmaas verdeeld. De afvoer naar de Grensmaas kan worden beinvloed met de stuw te Borgharen; het waterkwaliteitsbeheer speelt hier vanwege enkele afvalwaterlozingen een belangrijke rol.
Het debiet op het Julianakanaal wordt voornamelijk bepaald door de schutverliezen bij enkele sluizen. Op de Zuid-Willemsvaart dient minimaal
3
3
10 m /s te worden afgelaten. Een gedeelte hiervan (circa 2 m /s) alsmede
het meerdere boven het minimumdebiet komt bij Lozen ons land weer binnen,
hetgeen van belang is voor de peilhandhaving op het Brabantse kanalenstelsel en de watervoorziening van enkele landbouwgebieden in Noord-Brabant
3
en Limburg. Te Panheel kan een beperkte hoeveelheid water (circa 3 m /s)
aan de Maas worden onttrokken. Benedenstrooms van Panheel wordt de Maas
door enkele zijriviertjes (Roer, Niers) gevoed. Vooral in perioden van lage Maasafvoeren is deze watertoevoer van grote betekenis voor de watervoorziening van enkele landbouwgebieden in Noord-Limburg. Benedenstrooms
van de stuw te Lith wordt het Maaswater gebruikt voor koeling van de Amercentrale en vinden onttrekkingen plaats ten behoeve van de land- en tuinbouw en de drink- en industriewatervoorziening (spaarbekkens Biesbosch).
3.2.3. De wateraanvoer en verdeling in droge jaren
In de laatste decennia hebben zich een aantal droge jaren voorgedaan,
waarvan het jaar 1976 wel het meest tot de verbeelding spreekt. Zowel wat
de neerslag als de rivieraanvoer betreft, kan dit jaar als een zeer droog
jaar worden gekenschetst. Vergelijkbare, echter minder extreme, situaties
zijn in 1947, 1949 en 1959 opgetreden.
Het jaar 1976 heeft ook de meeste gegevens over de beschikbaarheid en
het gebruik van water opgeleverd. Gesteld mag worden dat de huidige waterhuishoudkundige infrastructuur in dat jaar vrijwel maximaal is benut en
dat met de middelen die op dat moment ter beschikking stonden een zo doelmatig mogelijke watervoorziening is bewerkstelligd.
Wat de watervoorziening betreft, kunnen een tweetal verzorgingsgebieden
onderscheiden worden, te weten het noordelijk deel van Nederland, dat vrijwel uitsluitend op de IJssel, het IJsselmeer en het Markermeer is aangewezen
en het zuidelijk deel van Nederland, dat het verzorgingsgebied van de grote
rivieren en de deltabekkens omvat (fig. 3.1).
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Fig. 3.2. Frequentieverdeling van de gemiddelde rivieraanvoer gedurende de
periode april tot en met september naar het noordelijk en zuidelijk
deel van Nederland

De rivieraanvoer naar het noordelijk deel van Nederland wordt gevormd door
de afvoer van de IJssel, naar het zuidelijk deel door de afvoer van de Nederrijn, Waal en Maas. Voor de berekening van de rivieraanvoer naar beide hoofddelen is gebruik gemaakt van de uit historische gegevens afgeleide decadereeksen
van de Rijnafvoer te Lobith en de Maasafvoer te Li th over 1933-1976. Voor
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de verdeling van de Rijnafvoer over de IJssel, Nederrijn en Waal is het
programma S285 van de stuw te Driel aangehouden. De afvoer van enkele
kleinere grensoverschrijdende rivieren en beken is tevens in rekening gebracht; in droge jaren leveren deze echter nauwelijks een bijdrage in
het totale aanbod van rivierwater.
In fig. 3.2 is voor beide verzorgingsgebieden de frequentieverdeling
van de gemiddelde rivieraanvoer gedurende het zomerhalfjaar aangegeven.
De jaren, waarin het neerslagtekort (0,8 Eo-N) over de periode april tot
en met september een grotere waarde dan 200 mm heeft bereikt, zijn met
een + teken aangegeven. Voor het noordelijk deel van Nederland is het gemiddelde neerslagtekort berekend met behulp van de KNMI-stations De Kooy,
Eelde en De Bilt, voor het zuidelijk deel met behulp van de KNMI-stations
Vlissingen, Beek en De Bilt. In de jaren 1976, 1959 en 1947 zijn zowel een
relatief lage rivieraanvoer als een relatief hoog neerslagtekort opgetreden.
In 1976 hebben beide droogtecriteria een waarde die sinds 1933 nog niet
eerder bereikt blijkt te zijn. De droogte in het jaar 1949 wordt vooral
door een relatief lage rivieraanvoer gekenmerkt.
De verdeling van de rivieraanvoer over het zomerseizoen staat weergegeven op fig. 3.3, waarin de decadewaarden van de rivieraanvoer bij een
onderschrijdingsfrequentie van 50, 10 en 5%, alsmede de gemiddelde decadeaanvoer in de vier genoemde, voor de watervoorziening belangrijke, droge
jaren zijn uitgezet. Het verloop van de wateraanvoer in 1976 onderscheidt
zich van dat in de andere droge jaren door het feit dat de laagste decadewaarde in de maand juli is opgetreden. De jaren 1947, 1949 en 1959 kenden
een nog geringere decadeaanvoer, die echter in een voor de landbouwwatervoorziening minder ongunstige periode voorkwam (september, oktober). Het
jaar 1947 wordt gekenmerkt door een relatief hoge rivieraanvoer in het
begin van het zomerseizoen.
Uit fig. 3.3 blijkt dat de gewenste minimumafvoer op de IJssel
3
(285 m /s) niet onder alle omstandigheden gehandhaafd kan worden. In 1976
heeft dit zich reeds vroeg in het zomerseizoen voorgedaan. Het gevolg is
dat zowel de scheepvaart op de IJssel als de onttrekkingsmogelijkheden aan
de IJssel beperkingen kunnen ondervinden. Een lage IJsselafvoer resulteert
tevens in een geringe aanvulling van het IJssel- en Markermeer. De mogelijkheid is aanwezig dat deze aanvulling ontoereikend is om de onttrekkingen
en de verdampingsverliezen op beide meren te compenseren. Met behulp van
de watervoorraden op het IJsselmeer en Markermeer kunnen de tekorten voor ee
deel worden opgevangen. Maatregelen zoals beëindiging van de doorspoeling
van het Markermeer kunnen echter noodzakelijk zijn teneinde ontoelaatbare
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peilonderschrijdingen te voorkomen. In 1976 heeft dit meermalen plaatsgevonden. Tevens zijn in dat jaar een aantal onttrekkingen ten behoeve
van de land- en tuinbouw aan beperkingen onderhevig geweest. Desondanks
zijn, met name in juli vanwege de geringe IJsselafvoer, grote peildalingen
(tot circa 0,32 m -NAP) opgetreden. Bij wijze van proef is in 1976, in
begin augustus, via het Amsterdam-Rijnkanaal water vanuit de grote rivieren
op het Markermeer gebracht (met behulp van gemaal Zeeburg te Amsterdam).
3
Gemiddeld is circa 23 m /s aan het Markermeer toegeleverd.
Bij afvoeren van de Bovenrijn lager dan 1320 mis wordt de stuw bij
Driel doorgaans zodanig afgesteld dat circa 25 mis naar de Nederrijn
afstroomt. In 1976 is dit vrijwel gedurende het gehele zomerseizoen het
geval geweest. Beperkingen in de onttrekkingsmogelijkheden hebben zich echter hier niet voorgedaan.
Van de totale aanvoer van de Lek, Waal en Maas naar het benedenrivie3
rengebied is onder gemiddelde getij-omstandigheden minimaal circa 690 m /s
nodig voor de verziltingsbestrijding in het Waterweggebied en Haringvlietbekken en de doorspoeling van de poldergebieden. Uit fig. 3.3 blijkt dat
aan deze gewenste minimumaanvoer, rekening houdend met een grote aanvoerbehoefte van de land- en tuinbouw in de beschouwde jaren, niet onder alle
omstandigheden voldaan kan worden. In 1976 is deze situatie in de eerste
helft van juli en in mindere mate in de tweede helft van augustus opgetreden. Vooral de watervoorziening van Midden-West Nederland werd hierdoor bemoeilijkt.
Om verzilting van de monding van de Hollandsche IJssel tegen te gaan,
is in 1976 de afvoer van de Lek verhoogd (met gemiddeld 20 tot 30 m3/s)
door - via het Betuwepand van het Amsterdam-Rijnkanaal - water vanuit de
Waal aan te voeren. Van de mogelijkheid deze verhoging te realiseren door
een grotere afvoer langs de Nederrijn middels.' de stuw te Driel is afgezien,
aangezien dit tot een verlaging van de vaardiepte op de IJssel en tot
een vermindering van de aanvoer naar het IJsselmeer zou leiden. Ondanks
de vergroting van het Lekdebiet is de Hollandsche IJssel met name in de
tweede decade van juli, waarin zeer lage Bovenrijnafvoeren (gemiddeld 836
3
m /s) optraden, aan verzilting onderhevig geweest.
De Waal heeft in 1976 in verband met de geringe aanvoer vanuit de
Nederrijn tevens als aanvullende voedingsbron voor het Amsterdam-Rijnkanaal
(en Noordzeekanaal) gefungeerd. De extra watertoevoer was noodzakelijk
om ongewenste temperatuurverhogingen als gevolg van de koelwaterlozingen
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de verdeling van de Rijnalvoer over de Ussel,'Nederrijn en Waal is het
programma S285 van de stuw te Driel aangehouden. De afvoer van enkele
kleinere grensoverschrijdende rivieren en beken is tevens in rekening g
bracht; in droge jaren leveren deze echter nauwelijks een bijdrage in
het totale aanbod van rivierwater.
In fig. 3.2 is voor beide verzorgingsgebieden de frequentieverdeling
van de gemiddelde rivieraanvoer gedurende het zomerhalfjaar aangegeven.
De jaren, waarin het neerslagtekort (0,8 E -N) over de periode april tot
o

en met september een grotere waarde dan 200 mm heeft bereikt, zijn met
een + teken aangegeven. Voor het noordelijk deel van Nederland is het gemiddelde neers14gtekort berekend met behulp van de KNMI-stations De Kooy,
Eelde en De Bilt, voor het zuidelijk deel met behulp van de KNMI-stations
'

•

•

Vlissingen, Beek en De Bilt. In de jaren 1976, 1959 en 1947 zijn zowel een
relatief lage rivieraanvoer als een relatief hoog neerslagtekort opgetreden.
In 1976 hebben beide droogtecriteria een waarde die sinds 1933 nog niet
eerder bereikt blijkt te zijn. De droogte in het jaar 1949 wordt vooral
door een relatief lage rivieraanvoer gekenmerkt.
De verdeling van de rivieraanvoer over het zomerseizoen staat weergef

geven op fig. 3.3, waarin de decadewaarden van de rivieraanvoer bij een
onderschrijdingsfrequentie van 50, 10' en 5%, alsmede de gemiddelde decadeaanvoer in de vier genoemde, voor de watervoorziening belangrijke, droge
jaren zijn uitgezet. Het verloop van de wateraanvoer in 1976 onderscheidt
zich van dat in de andere droge jaren door het feit dat de laagste decadewaarde in de maand juli is opgetreden. De jaren 1947, 1949 en 1959 kenden
een nog geringere decadeaanvoer, die echter in een voor de landbouwwatervoorziening minder ongunstige periode voorkwam (septemer, oktober). Het
jaar 1947 wordt gekenmerkt door een relatie>f hoge rivieraanvoer in het
begin van het zomerseizoen.
Uit fig. 3.3 blijkt dat de gewenste minimumafvoer op de IJssel
(285 m3/s) niet onder alle omstandigheden gehandhaafd kan worden. In 1976
heeft dit zich reeds vroeg in het zomerseizoen voorgedaan. Het gevolg is
dat zowel de scheepvaart op de IJssel als de onttrekkingsmogelijkheden aan
de IJssel beperkingen kunnen ondervinden. Een lage IJsselafvoer resulteert
tevens in een geringe aanvulling van het IJssel- en Markermeer. De mogelijkheid is aanwezig dat deze aanvulling ontoereikend is om de onttrekkingen
en de verdaWingsverliezen op beide peren te, compenseren. iet behulp van
de watervoorraden, op het IJsselmeer en Markermeer kunnen de tekorten voor ee
deel- worden opgevangen. Maa regelt zoals: beëindiging van de doorspoeling
van het Markermeer kunnen echter noodzakelijk zijn teneinde ontoelaatbare
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peilonderschrijdingen te voorkomen. In 1976 heeft dit meermalen plaatsgevonden. Tevens zijn in dat jaar een aantal onttrekkingen ten behoeve
van de land- en tuinbouw aan beperkingen onderhevig geweest. Desondanks
zijn, met name in juli vanwege de geringe IJsselafvoer, grote peildalingen
(tot circa 0,32 fli-NAP) opgetreden. Bij wijze van proef is in 1976, in
begin augustus, via het Amsterdam-Rijnkanaal water vanuit de grote rivieren
op het Markermeet gebracht (met behulp van gemaal Zeeburg te Amsterdam).
Gemiddeld is circa 23 m3's aan het Markermeer toegeleverd.
3
Bij afvoeren van de Bovenrijn lager dan 1320 m is wordt de stuw bij
Driel doorgaans zodanig afgesteld dat circa 25 m3/s naar de Nederrijn
afstroomt. In 1916 is dit vrijwel gedurende het gehele zomerseizoen het
geval geweest. Beperkingen in de onttrekkingsmogelijkheden hebben zich echter hier niet vogrgedaan.
Van de totale aanvoer van de Lek, Waal en Maas naar het benedenrivie3
rengebied is onder gemiddelde getij-omstandigheden minimaal circa 690 m is
nodig voor de verziltingsbestrijding in het Waterweggebied en Haringvlietbekken en de doorspoeling van de poldergebieden.-Uit fig. 3.3 blijkt dat
aan deze gewenste minimumaanvoer, rekening houdend met een grote aanvoerbehoefte van de land- en tuinbouw in de beschouwde jaren, niet onder alle
omstandigheden voldaan kan worden. In 1976 is deze situatie in de eerste
helft van juli en in mindere mate in de tweede helft van augustus opgetreden. Vooral de watervoorziening van Midden-West Nederland werd hierdoor bemoeilijkt.
Om verzilting van de monding van de Hollandsche IJssel tegen te gaan,
is in 1976 de afvoer van de Lek verhoogd (met gemiddeld 20 tot 30 m/s)
door - via het Betuwepand van het Amsterdam-Rijnkanaal - water vanuit de
Waal aan te voeren. Van de mogelijkheid deze verhoging te realiseren door
eengrotere afvoer langs de Nederrijn middel; de stuw te Driel is afgezien,
aangezien dit tot een verlaging van de vaardiepte op de IJssel en tot
een vermindering van de aanvoer naar het IJsselmeer zou leiden. Ondanks
de vergroting van het Lekdebiet is de Hollandsche IJssel met name in de
tweede decade van juli, waarin zeer lage Bovenrijnafvoeren (gemiddeld 836
3
/s) optraden, aan verzilting onderhevig geweest.
De Waal heeft in 1976 in verband met de geringe aanvoer vanuit de
Nederrijn tevens als aanvullende voedingsbron voor het Amsterdam-Rijnkanaal
(en Noordzeekanaal) gefungeerd. De extra watertoevoer was noodzakelijk
om ongewenste temperatuurverhogingen als gevolg van de koelwaterlozingen

te voorkomen en de aan liggende poldergebieden in Midden en Midden-West
Nederland van water te voorzien. Op beperkte schaal heeft vanuit het
Markermeer via de Vecht enige aanvulling plaatsgevonden.
Op het Noordzeekanaal kon het gewenste min

biet (40 ta ) niet

onder alle omstandigheden worden gehandhaafd. Desalniettemin hebben zich
hier, mede dankzij de schutbeperkingen = te IJmuiden geen grote problemen
voorgedaan.
De toevoer van Welwater naar de Lek en hetAmsterdem-Rijniunaal is
aan beperkingen gebonden. Rekening dient immers gehouden te worden net de
belangen van de scheepvaart op de Waal. In 1976 is m eimaal circa
100 m is aan de Waal onttrokken.
Verzilting van het Haringvliet en Hollandsch Diep (via Oude Maas en
Spui of Noord en Dordtsche Kil) heeft in 1976, ondanks de zeer lage rivier
afvoeren, niet plaatsgevonden. Wel liep het chioridegehalte op als gevolg
van de zoutbelasting via de Vo keraksluizen en de beperkte doorspoelings
mogelijkheden.
De Maas levert slechts een geringe bi j drage in de totale rivieraan
voer naar het benedenrivierengebied. Vooral in droge jaren

de Máasafvoer

vanwege het feit dat via deze rivier (in tegenstelling tot de Rijn) vrijwel
uitsluitend overtollig regenwater tot afstroming komt tot zeer geringe
waarden afnemen. Gedurende een groot aantal dètaden 1n de zomer van 1976
bedroeg de afvoer van
niet meer dan 10

Máas waar deze te Eysden de grens passeert

a 15 ni Vis. In deze situatie is reeds onvoldoende water

beschikbaar am de minimaal gewenste debiéten op de Zuid-Willemsvaart, het
Julianakanaal en de Grtinsmaas te handhaven. Achteruitgang

van

de water

kwaliteit op de Grensmaas en schut- en diepgangbeperkiggen op het Julianakanaal zijn hier veelal de gevolgen van. Door het terugpompen van schutwater en het dichten van lekkages bij enkele stuwen in de Maas is getracht
het waterverlies zo veel mogelijk te beperken.
De onttrekking te Panheel (2

a 3 in /s) heeft gedurende de gehele zomer

van 1976 kunnen plaatsvinden. Benedenstrooms van Panheel zijn enkele
onttrekkingen ten behoeve van de aanliggende landbouwgebieden aan bepe
kingen onderhevig geweest. Dit deed zich voor in de periode waarin de
Maasafvoer te Lith vrijwel uitsluitend bestond uit lek- en schutverliezen.
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3.3.Waterbalans van het noordelijk en
zuidelijk deel van Nederland
Om inzicht te verkrijgen in de waterhuishoudkundige problemen, die
zich in kwantitatief opzicht op landelijk niveau kunnen voordoen, zijn
voor het noordelijk en zuidelijk deel van Nederland, uitgaande van een

aantal onderstellingen, waterbalansen opgesteld. In het verlengde hiervan
worden in par. 3.4 een aantal maatregelen aangegeven die tot een beperking

van de aan de hand van de waterbalansen gesignaleerde tekorten kunnen
leiden. De waterbalansen zijn opgesteld voor een infrastructuur met een
Zoommeer aangezien de realisering hiervan op korte termijn, dit is in 1985,
te verwachten valt. Op het Zoommeer is een vast peil (NAP) verondersteld.

Rekening houdend met het feit dat de studie zich in de eerste plaats richt
op de watervoorziening van de land- en tuinbouw, is de periode april tot
en met september in beschouwing genomen, ervan uitgaande dat eventueel na
1 oktober optredende tekorten op de waterbalans minder klemmend zullen zijn.

De benodigde gegevens zijn deels gebaseerd op de beschikbare literatuur
en deels het resultaat van uitgevoerde modelberekeningen. Laatstgenoemde
gegevens betreffen die van de rivieraanvoer en landbouwaanvoerbehoefte. Op

deze in de tijd variërende grootheden is een frequentie-analyse (per decade)
toegepast teneinde een indruk te verkrijgen van de kans waarmee tekorten

op de waterbalans verwacht kunnen worden. Benadrukt wordt dat het hier om
een globale probleemverkenning handelt. Het gaat bovendien om landelijke
waterbalansen: hierdoor kunnen de problemen die zich op regionaal niveau
voordoen, versluierd blijven.
3.3.1. Wateraanvoer
Het wateraanbod naar de beide balansgebieden bestaat uit de neerslag

en afvoer van de rivieren. De aanvoer door de neerslag is opgenomen in de
berekening van de landbouwaanvoerbehoef te.
In het noordelijk deel van Nederland, inclusief het Noordzeekanaal,
wordt het wateraanbod gevormd door de afvoer van de IJssel en de hoeveel-

.
heid water die via het Amsterdam-Rijnkanaal wordt aangevoerd. In het zuidelijk deel van Nederland omvat de totale aanvoer de afvoeren van de Neder-

rijn, Waal en Maas. Het van het Amsterdam-Rijnkanaal naar het Noordzeeka-

naal afgevoerde debiet is hierop in mindering gebracht. De afvoeren van enke
le kleine grensoverschrijdende rivieren zijn tevens in de totale water-

aanvoer verrekend. Voor de verdeling van de gijasafvoer over de
takken is het stuwprogramma S 285 van de stuw te Driel aangehouden. De
berekeningen hebben betrekking op e periode 1933 tot en met 1976.
3.3.2. Waterbehoefte
'Aan de vraagzijde van de i waterbalans Zijn de watervoorziening van de
land- en tuinbouw de verziltingsbeetri jding, . de doorspoeling van de

poldergebieden de drink- en industriewatervoorziening en vat
ing
van open water opgenomen.Betreffende de waterbehoefte van de land- en
tuinbouw en drink- en industriewatervoorziening is onderscheid gemaakt
tussen een huidig (laag) en toekomstig (hoog) behoefteniveag.
De toekomstige omvang van de oppervlaktewateronttrekkingen ten be-

hoeve van de drink- en industriewatervoorziening almede de lokaties
van de hiervoor benodigde projecten (bijvoorbeeld spaarbekkens) zijn
in overleg met het Rijksinstituut voor de Drinkwatervoorziening bepaald.
6 al
3 per jaar
Geraamd is dat in de toekomst (he jaar 2000) circa 950.10
(gemiddeld 30 m /s) aan het opperv
(hoog behoefteniveau). Deze waarde

tewater onttrokken zal worden
aanmerkelijk lagere dan op grond

van de lange termijnraming in het structuurschema voor de drink- en in-

dustriewatervoorziening (1972) werd verwacht (circa 2300.106 m3 per jaar).
Het lage behoefteniveau komt overeen met een totale onttrekking van
6 3
350.10 m per jaar. De onttrekkingen zijn als een cónstant debiet op
de waterbalansen in rekening gebracht.
De gewenste waterhoeveelheden voor de verzil ingsbestr i jding
en doorspoeling van de poldergebieden zijn als een continue onttrek

Icing in de waterbalans opgenomen ervan uitgaande dat de grootte van die
behoefte niet varaert met de kl matologische omstandigheden. hoorspoeldebieten voor de poldergebieden zijn verrekend voor zover de lozing van
het doorspoelwater buiten het balansgebied plaatsvindt. De volgende de
bieten zijn gehanteerd:
Friesland/Groningen
Noord-Holland
Noordzeekanaal
Midden-West Nederland
Nieuwe Waterweg

625 m

Hartelkanaal/Haringvliets u zen

30 at is

Zoommeer

40 la ia
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Het voor het Zoammeer aangehouden debiet wordt nodig geacht voor de
zoutbestrijding ter plaatse van de schutsluizen. Vooralsnog is geen rekening gehouden met een eventuele doorspoeling voor de, beheersing van de
waterkwaliteit (par. 3.4.2) Voor het Noordzeekanaal is met een gewenst
3
debiet van 60 m is gerekend: het minimumdebiet ten behoeve van de koel3

watervoorziening bedraagt hier 40 m /s.

Het neerslagtekort op open water, zoals op het IJssel- en Markermeer
en Zoommeer , is in de waterbalans als een onttrekking van zoet water opgenomen.
Voor de berekening van de landbouwaanvoerbehoefte is gebruik gemaakt
van een in het kader van de PAWN-studie ontwikkeld computermodel. Met
behulp van dit model worden de behoefteposten verdamping van open water in
poldergebieden, infiltratie uit open waterlopen en onttrekking voor beregening uit oppervlaktewater in rekening gebracht. Het model vertoont
veel overeenkomsten met het model dat eerder in het kader van
de werkzaamheden van de Commissie Bestudering Waterhuishouding Gelderland

is ontwikkeld. De invoer betreft onder meer gegevens ., over neerslag, verdamping, gewaskenmerken, bodemfysische eigenschappen, kwel en wegzijging.
Ten behoeve van de modellering is Nederland opgedeeld in 77 districten.
Deze districten kunnen worden opgevat als hydrologische eenheden wat be-

treft de aanvoer en/of afvoer van water. Binnen de districten worden
kleinere eenheden, de zogenaamde plots, onderscheiden. Plots zijn hierbij
gedefinigerd als oppervlakten cultuurgrond met eenzelfde gewastype en
uniforme bodemkundige, hydrologische en meteorologische omstandigheden.
Ter vereenvoudiging zijn de berekeningen uitgevoerd voor in principe
slechts één gewastype. Hiervoor is gras aangehoudgn, niet alleen omdat
dit gewastype circa 60% van het totale areaal cultuurgrond uitmaakt,
maar ook omdat de waterbehoefte van gras een redelijk representatief gemiddelde vormt voor de overige gewassen. Een uitzondering geldt voor die
districten waarin de oppervlakte glastuinbouw een aanzienlijk deel van
de cultuurgrond beslaat. In die gevallen is binnen het district met een
afzonderlijk plot glastuinbouw rekening gehouden.

Zoals reeds opgeme'rkt is onderscheid gemaakt turnsen een huidig (laag
en een toekomstig (hoog).behoefteniveau. Voor wat betreft het huidige
behoefteniveau is uitgegaan van het areaal cultuurgrond dat blijkens de
inventarisatie van de Unie van Waterschappen (par. 3.2.2, fig. 3. 1) van

oppervlaktewater kan worden voorzien. De oppervlakte cultuurgrond waarop
beregening (met oppervlaktéwater) plaatsvindt is gebaseerd op een inven-
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tarisatie van de situatie in 1976.
Teneinde een indruk te verkrijgen v►an het areaal cultuurgrond dat
in de toekomst van oppervlaktewater kan worden voorzien (het hoge behoefteniveau) heeft in de PAWN-studie op grond van een globale kosten-baten
analyse een selegtie van de in studie zijnde waterschapsplannen plaatsgevonden. Totaal zijn 65 plannen in beschouwing genomen. Deze zijn ontleend
aan de hiervoor reeds genoemde inventarisatie van de Unie van Waterschappen.
Hiervan bleken na evaluatie 19 plannen als niet-rendabel te kunnen worden
beschouwd. Benadrukt wordt dat deze analyse uitsluitend is verricht teneinde de toekomstige aanspraken van de land-en tuinbouw op de toelevering
van oppervlaktewater vanuit het hoofdsysteem te kunnen inschatten. Nadere
meer regionaal gerichte studies, waarbij ook andere aspekten in de beschouwing worden betrokken, kunnen uitwijzen dat uitvoering van een of
meerdere plannen toch gewenst lijkt. Ook is de mogelijkheid aanwezig dat
waterschapsplannen die in eerste instantie uit een oogpunt van de land- en
tuinbouw als rendabel worden beschouwd, bij nadere overweging, bijvoorbeeld
uit een oogpunt van natuurbeheer, minder aantrekkelijk blijken te zijn.
Het toekomstige behoefteniveau wordt behalve door een uitbreiding
van het voorzieningsgebied middels de uitvoering van waterschapsplannen
gekenmerkt door een toename van het aantal beregeningsinstallaties. De in
PAWN verrichte studie naar de toekomstige ontwikkeling van beregening resulteert in een beregeningspercentage dat voor het totale land en tuinbouwareaal 48% bedraagt. Dit beregeningsniveau, dat ook in deze studie gedifferentieerd naar district en gewastype is gehanteerd kamt goed overeen
met het in hoofdstuk 2 aangehouden maximum-scenario.
De berekeningen zijn zowel bij het huidige als toekomstige behoefte
niveau uitgevoerd voor elke decade in de maanden apr.1 tot en met september
over de jaren 1930 tot en met 1979. De resultaten di in eerste instantie
per district beschikbaar zijn, worden in deze studie gepresenteerd voor de
beide in beschouwing genomen landsdelen.
3.3.3. Wateraanvoer en waterbehoefte
Teneinde een indruk te verkrijgen van het verloop van het wateraanbod en de waterbehoefte in jaren van verschillende droogtegraden zijn
voor elke decade in de periode april tot en met september frequentieverdelingen opgesteld van de wateraanvoer en de aanvoerbehoefte van de landen tuinbouw en het open water. Uit de frequentiecurven zijn vervolgens
voor verschillende waarden van de onder- respectievelijk overschrijdingsfrequentie (50, 10 en 5%) de bijbehorende decadegemiddelden afgelezen.
Uit deze gegevens zijn de lijnen van gelijke onder- en overschrijdingsfrequentie afgeleid. Bij het trekken van de (vloeiend verlopende) lijnen
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De fig. 3.4 en 3.5 geven de aldus verkregen resultaten weer. De totale
waterbehoefte is samengesteld uit een constant debiet voor de verziltingsbestrijding, doorspoeling van de poldergebieden en de drink- en industriewatervoorziening, alsmede uit een in de tijd variabel debiet voor de landbouwaanvoerbehoefte en compensatie van de open waterverdamping. Voor de
laatstgenoemde hoeveelheid is de 10% en 5% overschrijdingswaarde van de
desbetreffende decade aangehouden. De geconstrueerde curven geven een idee
van het karakteristieke verloop van de rivieraanvoer naar en de landbouwaanvoerbehoefte in beide landsdelen. Uit de curven mag echter geenszins
worden afgeleid dat een dergelijk verloop ook in chronologische volgorde
zou voorkomen; de frequentieverdelingen zijn voor iedere decade afzonderlijk opgesteld.
Bij de interpretatie van fig. 3.4, die betrekking heeft op het noordelijk deel van Nederland dient rekening te worden gehouden met het feit
dat eventueel optredende tekorten voor een deel kunnen worden opgevangen
met behulp van -de op het IJssel- en Markermeer aanwezige watervoorraad. Bij
een peilvariatie van 0,20 m (zomer- en winterpeil respectievelijk 0,20 en
6 3
0,40 m -NAP) is hier circa 400.10 m water beschikbaar. Deze hoeveelheid
is bijvoorbeeld toereikend om de gesommeerde decadetekorten bij een toekomstig behoefteniveau (10% overschrijdingsfrequentie) en een 10% onderschrijdingsfrequentie van de wateraanvoer te dekken. Bij het huidige behoefteniveau blijken zich bij de in beschouwing genomen frequenties van voorkomen
geen tekorten op de waterbalans voor te doen danwel is opheffing van de tekorten mogelijk door gebruik te maken van de op het IJssel- en Markermeer
beschikbare watervoorraad. Op regionaal niveau kunnen zich echter bij daling van het IJssel- en Markermeerpeil tot 0,40 m -NAP problemen ten aanzien van de watervoorziening voordoen als gevolg van een vermindering
van de inlaatcapaciteit.
Gesteld kan worden dat in het noordelijk deel van Nederland bij het
huidige beregeningsniveau en areaal cultuurgrond waarvoor wateraanvoer mogelijk is, via het hoofdsysteem bij een volledige benutting van de op het
IJssel- en Markermeer aanwezige watervoorraad veelal voldoende water ter beschikking komt om in de behoefte te voorzien. Zeker indien de landbouwaanvoerbehoefte in een 10% droog jaar, dit is de aanvoerbehoefte die in 10
van 100 jaar wordt bereikt of overschreden, als maatgevend wordt aangehouden
zijn geen tekorten op de waterbalans te verwachten.
Bij een uitbreiding van het voorzieningsgebied middels de uitvoering
van waterschapsplannen en bij een toename van de beregening (het toekomstig
behoefteniveau) is in het noordelijk deel van Nederland in droge jaren de
mogelijkheid van watertekorten reëel aanwezig en kunnen bijvoorbeeld maat-
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regelen als beperking van de doorspoeling en vergroting van de voorraadvorming op het IJssel- en Márkermeer gewenst blijken te zijn teneinde de
benodigde toevoer naar de regio te realiseren.
In het zuidelijk deel van Nederland lijkt de kans op watertekorten
in het begin van het groeiseizoen nog gering; deze kans neemt echter in
de loop van het groeiseizoen toe (fig. 3.5)..Met name bij het toekomstige
behoefteniveau zijn aan het eind van het zomerseizoen tekorten op de waterbalans te verwachten, zij het dat dit slechts het geval zal zijn bij een
zeer geringe onder- en overschrijdingsfrequentie van respectievelijk de
rivieraanvoer en landbouwaanvoerbehoefte. Gezien het overwegend aandeel
van de behoefte voor de verziltingsbestrijding in het totale watergebruik
lijken vooral maatregelen gericht op een vermindering van die behoefte in
een dergelijke situatie tot een reductie van de tekorten te kunnen leiden.
Tenslotte wordt nogmaals benadrukt dat het hier slechts om een globale
probleemverkenning aan de hand van een waterbalans voor beide landsdelen
handelt. Op velerlei plaatsen kunnen zich problemen ten aanzien van de watervoorziening voordoen, die in deze balansstudie niet tot uiting komen.
Te denken hierbij valt onder meer aan de gebieden die voor de watervoorziening zijn aangewezen op de Maas.

3.4.Maatregelen ter
tervoorzieni

verbetering

van de wa-

g

Met het oog op de aan de hand van de waterbalans gesignaleerde tekorten kan men zich bezinnen op de mogelijke maatregelen die tot een beperking van die tekorten kunnen leiden. In aansluiting hierop zal gedetailleerd
onderzoek nodig zijn en zal ten behoeve van de besluitvorming inzicht moeten worden verkregen in de baten en kosten van de verschillende maatregelen.
In dat verband kan verwezen worden naar de reeds in de inleiding genoemde
PAWN-studie.
Te nemen maatregelen kunnen onderscheiden worden in (beheers)technische
en wettelijke maatregelen. Aan laatstgenoemde groep (heffingen, vergunningen, en dergelijke) wordt in hoofdstuk 6 aandacht besteed. Met de uitvoering van (beheers)technische maatregelen wordt beoogd een optimale waterverdeling te bewerkstelligen en aan eventuele schaarsteproblemen zo goed
mogelijk het hoofd te bieden. In het geval van technische maatregelen gaat
dit gepaard met een verandering van de waterhuishoudkundige infrastructuur.
Werken die uitsluitend een wijziging van de waterverdeling beogen, hebben
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als zodanig geen effect op de totale beschikbare hoeveelheid water c.q.
de grootte van het in droge perioden optredende landelijk watertekort.
Wel kan op deze wijze de verdeling zodanig beïnvloed worden dat de tekorten zich op andere, bewust gekozen, plaatsen voordoen. Een directe beperking van de tekorten kan worden bereikt door (ve'rgroting van de) voorraadvorming en maatregelen, die een reductie van de waterbehoefte (bijvoorbeeld voor de verziltingsbestrijding) tot gevolg hebben. Opgemerkt
Opgemerkt wordt dat de Noord-Zuid koppeling en. IJsselkanalisatie, die
in de nota 'De waterhuishouding van Nederland' (1968) als maatregelen ter
verbetering van de waterverdeling worden genoemd, buiten beschouwing zijn
gelaten. Beide maatregelen zijn op grond van de eerste resultaten van de
PAWN-studie, gezien de ongunstige baten/kosten verhouding, vooralsnog terzijde gezet.
Vergroting van het wateraanbod via het hoofdsysteem is slechts zinvol
te achten als de wateraanvoerwegen naar de omliggende gebieden een voldoende capaciteit (zullen) bezitten. Anderzijds is het zaak bij een verbetering van de infrastructurele voorzieningen op regionaal niveau rekening te houden met de mogelijkheden die het hoofdsysteem biedt of in de toekomst zal gaan bieden. De regionale watervoorziening en de geplande verbeteringen daarin worden beschreven in het hiernavolgende hoofdstuk 4.
3.4. . Het noordelijk deel van Nederland.
Het noordelijk deel van Nederland is wat de watervoorziening betreft
vrijwel uitsluitend aangewezen op het IJsselmeer en Markermeer. Enkele
landbouwgebieden in Gelderland en Overijssel worden vanuit de IJssel van
water voorzien.
Aan de hand van de waterbalans (par. 3.3), is vastgesteld dat de op het
IJssel- en Markermeer aanwezige watervoorraad niet onder alle omstandigheden voldoende is om de toekomstige behoeften te dekken. Een aanmerkelijke
reductie van het in droge jaren optredende watertekort kan worden bewerkstelligd door vermindering van de waterbehoefte voor de doorspoeling en
verziltingsbestrijding. Een maatregel die volgens de eerste resultaten van
de PAWN-studie gunstige perspectieven blijkt te bieden, is het vervroegd
staken van de doorspoeling van het Markermeer, hetgeen inhoudt dat het
doorspoeldebiet voor het Markermeer van 70 tot 10 m is wordt teruggebracht
zodra het zomerstreefpeil op het IJsselmeer (NAP - 0,20 m) dreigt te worden
onderschreden. In de huidige situatie vindt reductie van de doorspoeling
eerst plaats nadat het IJsselmeerpeil tot NAP 0,30 m is gedaald (par.
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(3.2.2). De ervaring in het jaar 1976, waarin meermalen de doorspoeling
van het Markermeer is gestaakt, heeft geleerd dat

in dat geval niet voor

een ontoelaatbare stijging van het chloridegehalte gevreesd behoeft te
worden. Het reduceren van de doorspoeling op het Markermeer heeft een
vermindering van het debiet op het Noordzeekanaal tot gevolg. Dit kan
onder extreme omstandigheden tot problemen ten aanzien van de koelwatervoorziening van de elektriciteitscentrale te Velsen en in het verlengde
hiervan tot produktiebeperkingen aanleiding geven.
Hoewel het omschreven doorspoelbeleid voor het Markermeer tot een aanzienlijke reductie van het watertekort kan leiden, is het niet aannemelijk
dat met name in extreem droge jaren (als in 1976) ten alle tijde een toevoer
naar de regio overeenkomstig de waterbehoefte gerealiseerd kan worden. Uitbreiding van het wateraanbod middels vergroting van de voorraadvorming
kan in een dergelijke situatie gewenst zijn. Zowel het IJsselmeer als
het Markermeer komen hiervoor in aanmerking.
Voorraadvorming IJsselmeer. Vergroting van de voorraadvorming op het IJsselmeer is in beginsel mogelijk door het instellen
van een hoger zomerpeil (peilverhoging) of door het toestaan van peildalingen beneden het huidige minimumpeil (peilverlaging).
Peilverhoging. De mogelijkheid tot extra voorraadvorming gedurende het zomerhalfjaar wordt begrensd door de in de voorzomer beschikbare overschotten op het IJsselmeer, dit is de hoeveelheid water die na
het bereiken van het huidige zomerstreefpeil NAP - 0,20 m op zee wordt geloosd (via Afsluitdijk of Markermeer naar Noordzeekanaal). Vermindering van
deze lozingen leidt tot een verhoging van het meerpeil.
Een onzekere factor vormt de voorspelbaarheid van de hydrologische en
klimatologische omstandigheden. Hiermee hangt samen of een peilverhoging
ieder jaar gewenst is dan wel of het mogelijk is een peilverhoging te beperken tot die zomers, waarvoor dit voor de watervoorziening noodzakelijk is.
Beantwoording van deze vraag is slechts mogelijk indien in het voorjaar met
een voldoende betrouwbaarheid een schatting kan worden gegeven van de Rijnafvoer en de weerssituatie gedurende de zomerperiode. (Met betrekking tot
het eerstgenoemde kunnen de voorspellingen van de Rijnafvoer te
Rheinfelden in beperkte zin enig houvast bieden).
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Op grond van voorlopig onderzoek bestaat de verwachting dat van de
gebieden beschermd door hoofdwaterkeringen het peil in de zomermaanden zonder consequenties voor de veiligheid tegen overstroming tot NAP + 0,3 m
kan worden verhoogd. Wel zal het onderhoud van de dijklichamen op verschillende wijzen nadelig worden beinvloed. Een grotere peilverhoging kan dijkverhoging noodzakelijk maken. In de buitendijkse gebieden (buiten de hoofdwaterkering, circa 6300 ha) zal'een verhoogd zomerpeil een verslechtering
van de afwatering en een toename van de frequentie van overstroming met
zich meebrengen, afhankelijk van de mate waarin deze gebieden van een zomerkade zijn voorzien. Aangenomen wordt dat het functioneren van de inlaatwerken in de hoofdwaterkeringen door een peilverhoging van enkele decimeters
niet bemoeilijkt zal worden. De afwatering van gebieden voor zover die
bij het huidige zomerpeil op natuurlijke wijze plaatsvindt, komt bij
peilverhoging in gevaar. Mogelijk zullen gemalen de afwatering van
deze gebieden moeten overnemen. De afvoercapaciteit van bestaande gemalen
neemt ten gevolge van de vergrote opvoerhoogte af. Een vaker en langduriger
inzetten van de gemalen of een uitbreiding van de pompcapaciteit zal dan
noodzakelijk zijn. Ten behoeve van de scheepvaart zullen in het geval van
een peilverhoging aanpassingswerken aan schutsluizen, havens en dergelijke
nodig zijn. Ook voor flora en fauna kan een peilverhoging nadelige gevolgen
hebben: onder meer zal de betekenis van buitendijkse gebieden als broedplaats
voor vele weide- en watervogels als gevolg van het frequenter overstromen
achteruitgaan.
De gevolgen van een peilverhoging hangen samen met de periode waarover
een verhoogd peil wordt ingesteld. Een eventuele peilverhoging ook gedurende
de wintermaanden (oktober/maart), waarin naast hogere windsnelheden ook
een groter waterbezwaar te verwachten is, zal meer consequenties hebben
dan een peilverhoging alleen gedurende de zomer. In het kader van de werkzaamheden van de Commissie Spaarbekken IJsselmeer zijn de gevolgen van
een peilverhoging geïnventariseerd. Daarbij zijn een viertal zomerpeilen
in beschouwing genomen, te weten NAP - 0,1 m, NAP, NAP + 0,3 m en NAP +
0,7 m. Enkele conclusies zijn hierboven in het kort weergegeven.
Peilverlaging. Al dan niet in combinatie met een verhoogd zomerstreefpeil kan de beschikbaarheid van water worden vergroot door het accepteren van peildalingen beneden het huidige minimumpeil (NAP - 0,4 m). Peilverlaging is alleen zinvol als het water aan het meer kan worden onttrokken. Om
dit mogelijk te maken zullen zeer veel grote en kleine gemalen nodig zijn
(nieuwbouw danwel aanpassingen). Bij een verlaging beneden NAP - 0,30 á 0,35
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begint deze noodzaak zich al te doen gevoelen. Problemen zullen verder
onder meer ontstaan op de buitendijkse terreinen (verdroging) en ten aan-

zien van de peilbeheersing van de randmeren, de voorzieningen in havens
en de diepte van de vaargeulen.
✓ oorraadvorming

Markerm e e r. Evenals op het IJssel-

meer zijn op het Markermeer de mogelijkheden tot vergroting van de voorraadvorming door peilverhoging en/of peilverlaging aanwezig.

P eilverhoging. De mogelijkheid tot extra voorraadvorming wordt
begrensd door de in de voorzomer beschikbare overschotten, die bij het huidige peilregiem na het bereiken van NAP - 0,20 m worden geloosd. Daarnaast
kan mogelijk, afhankelijk van het peilbeheer aldaar, vanuit het IJsselmeer

water worden ingelaten. Peilverhoging op het Markermeer zal onder meer
problemen opleveren voor de voorzieningen voor de scheepvaart (havens,
sluizen en dergelijke), afwatering (gemalen), natuurgebieden en buitendijkse

gebieden. Het eiland Marken zal uit veiligheidsoverwegingen een bovengrens
voor de peilverhoging met zich meebrengen. De 'minimaal noodzakelijke waterhuishoudkundige werken' waartoe de Minister van Verkeer en Waterstaat heeft
besloten, voorzien in een aanpassing van de verdediging van het eiland zodanig, dat de veiligheid verzekerd is onder omstandigheden die zich met
3
een overschrijdingsfrequentie van 10
per jaar voordoen. Het maatgevende
meerpeil dat hierbij behoort, is in de winter NAP bij wind tussen NNO en
ZZO. Omdat in de zomer de maatgevende windsnelheid lager is dan in de winter,
is een hoger zomerpeil toelaatbaar, maar dit is waarschijnlijk tot enige
decimeters beperkt.
P e i 1 v e r 1 a g i n g. Al dan niet in combinatie met een beperkte
peilverhoging kan de beschikbaarheid van water worden vergroot door het
toestaan van een peilonderschrijding op het Markermeer. De gevolgen zullen
nagenoeg identiek zijn aan die op het IJsselmeer. Ook hier zullen, indien
tot een peilverlaging wordt besloten, aanvullende maatregelen noodzakelijk
zijn.
De eerste resultaten van de PAWN-studie wijzen uit dat in de toekomst,

uitgaande van een zo nodig gereduceerde doorspoeling op het Markermeer en
in de regio uitsluitend in extreem droge jaren (als in 1976) tot een uitbreiding van de op het IJssel- en Markermeer aanwezige watervoorraad (tussen
0,20 m en 0,40 m -NAP) behoeft te worden overgegaan om de gewenste toevoer
naar de omliggende gebieden te realiseren. Vooralsnog wordt, gedacht aan een
vergroting van de peilvariatie op het IJssel- en Markermeer met in orde van
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grootte 1 a 2 dm. Aangezien de indruk bestaat dat juist in extreem droge
jaren de Rijnafvoer en in het verlengde daarvan de IJsselafvoer ontoereikend is om in de periode na 1 april een zo grote peilverhoging op beide
meren tot stand te brengen, lijkt een combinatie van een relatief kleine
peilverhoging die ieder jaar of in een aantal jaren wordt toegepast en een
peilverlaging die alleen bij werkelijke droogte in het groeiseizoen toelaatbaar wordt geacht voor de hand te liggen. Het vervroegd opzetten van
het IJssel- en Markermeerpeil in de periode vóbr 1 april, waarin de Rijn
over het algemeen vrij grote afvoeren kent, heeft als nadeel dat in dat
geval mogelijk met een verhoogd risico van overstroming rekening dient
te worden gehouden. Bij een beperkte peilverhoging en een vervroegd opzetten van het peil vanaf bijvoorbeeld 1 maart is de verhoging van dit
risico echter gering.
Indien tot de aanleg van de Markerwaard besloten wordt, zullen de
mogelijkheden van voorraadvorming zich beperken tot het IJsselmeer. Onderzoek naar het in die situatie te voeren peilbeheer alsmede naar eventueel uit te voeren maatregelen is gewenst.

3.4.2. Het zuidelijk deel van Nederland
Het zuidelijk deel van Nederland omvat het verzorgingsgebied van de
grote rivieren en de deltabekkens. Een essentigel verschil met het noordelijk deel van Nederland is, dat in dit gebied de mogelijkheid tot wateropslag nagenoeg ontbreekt. De waterbehoefte moet grotendeels gedekt worden
door de dan optredende aanvoer via de grote rivieren. Naar de aard van de
problematiek kan onderscheid worden gemaakt tussen de hogere gronden in
Noord-Brabant en Limburg, die wat de watervoorziening betreft zijn aangewezen op de Maas en de poldergebieden in het westen des lands (Noordelijk en
Zuidelijk Deltagebied). De hogere gronden kennen over het algemeen uitsluitend een kwantiteitsprobleem; de wateraanvoermogelijkheden ontbreken of
het water is in niet voldoende hoeveelheden beschikbaar.
In het Noordelijk Deltagebied (verzorgingsgebied van de grote rivieren
en het Haringvliet) neemt de verziltingsbestrijding op de Nieuwe Waterweg
een belangrijke plaats in. Op de Nieuwe Waterweg is een afvoer van circa
625 m3/s nodig om de Hollandsche IJssel van verzilting te vrijwaren (par.
3.2.2). Bij geringere debieten is dit verziltingsgevaar reëel aanwezig met
alle mogelijke gevolgen van dien voor de watervoorziening van Midden-West
Nederland.

87

Een middel om de verzilting van de Hollandsche IJssel tegen te gaan,
is het verhogen van de afvoer van de Lek: een korte beschrijving van de
mogelijkheden hiervoor wordt in het hiernavolgende gegeven. Een andere mogelijkheid om de verziltingssituatie in het Noordelijk Deltagebied te verbeteren is het afsluiten van de riviermonden in perioden met lage rivier-.
afvoeren. Gedacht kan worden aan een. kering in het Spui. Een maatregel
die gericht is op eeni ingrijpen in het mechanisme van de zoutindringing
is de aanleg van kriben in de Nieuwe Waterweg. Nader onderzoek naar de
mogelijkheden en gevollgen van een dergelijke maatregel is gewenst.
Door de aanleg van nieuwe en/of de aanpassing van bestaande aanvoerwegen zal de watervoorziening niet of in mindere mate afhankelijk behoeven
te zijn van de verziltingssituatie op de Hollandsche IJssel. Als vervangende aanvoerweg kan een kanaal door de Lopikerwaard (van de Lek naar de
gekanaliseerde Hollanc sche IJssel) genoemd worden. Om de gewenste aanvoer
via dit kanaal naar Midden West-Nederland te kunnen realiseren, zal naar
alle waarschijnlijkheid in perioden van lage rivierafvoeren een vergroting
van het Lekdebiet noodzakelijk zijn. Teneinde in de tuinbouwcentra in
het Westland over water van een betere kwaliteit (dan die van de Rijn)
te kunnen beschikken, kan het watertransport via een pijpleiding vanuit
de Maas overwogen wolen.
De zoutbelasting van het Haringvliet via de Volkeraksluizen zal na de
totstandkoming van de Philipsdam en in het verlengde daarvan de vorming
van een zoet Zoommeer tot het verleden behoren. Dit is van groot belang
voor de watervoorziening van de Zuid-Hollandse eilanden en enkele poldergebieden op Goeree-01.4rflakkee.
De watervoorziening in het Zuidelijk Deltagebied wordt gekenmerkt
door het vrijwel ontbeken van (zoete) wateraanvoerwegen of door het feit
dat de aanvoerwegen ig droge perioden onderhevig zijn aan verzilting, waardoor voor landbouwkundige doeleinden kwaliteitsproblemen ontstaan. Eerstgenoemde situatie doet zich voornamelijk voor op de Zeeuwse eilanden; laatstgenoemde in de poldergebieden van westelijk Noord-Brabant.
Realisering van een zoet Zoommeer zal een belangrijke verbetering
van de watervoorziening in dit gebied met zich meebrengen. Een verdere
Uitbreiding van het verzorgingsgebied wordt mogelijk indien de keuze op
basis van de nog te verrichten studie op een zoet Grevelingenmeer valt.
Op beide maatregelen wordt hierna in het kort ingegaan.
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Vergroting van de Lekafvoer. Een van de middelen
om de zoutindringing via de Nieuwe Waterweg en Nieuwe Maas en daarmee
samenhangend de Hollandsche IJssel tegen te gaan, is het verhogen van de
afvoer van de Lek. Afgezien van de mogelijkheid deze verhoging te bewerkstelligen door middel van een hogere afvoer langs de Nederrijn middels de st
te Driel, hetgeen bij lage afvoeren direct de scheepvaart op de IJssel en
de Waal zal benadelen, alsmede de aanvoer van water naar het IJsselmeer zal
reduceren, kan de Lekafvoer worden verhoogd door water aan te voeren vanuit
de Waal, waarbij als transportweg het Amsterdam-Rijnkanaal ingeschakeld
kan worden. In de zomer van 1976 is hiermee reeds enige ervaring opgedaan.
Het profiel van het Amsterdam-Rijnkanaal is ruim voldoende om waterhoeveelheden van enige omvang te kunnen transporteren. De problematiek van de
wateronttrekking aan de Waal te Tiel schuilt veeleer in de consequenties
die daaruit voortvloeien voor de beschikbare vaarwaterdiepten op deze
rivier bovenstrooms en benedenstrooms van het onttrekkingspunt. Baggerwerkzaamheden kunnen noodzakelijk zijn teneinde een voldoende diepgang
te handhaven, hetgeen tot hinder voor het scheepvaartverkeer aanleiding
kan geven.
Een alternatief voor de onttrekking bij Tiel vormt de watertoevoer
van Waal naar Lek via het Merwedekanaal, zij het dat deze transportweg na
eenvoudige aanpassingen een geringere capaciteit zal hebben. Vergroting
van de doorvoercapaciteit zal aanzienlijke kosten met zich meebrengen.
Problemen voor de scheepvaart zijn hier nagenoeg niet te verwachten.
Z o o m m e e r. Door de aanleg van de compartimenteringsdammen in de Oosterschelde, de Philipsdam en Oesterdam, wordt een van het getijdegebied
afgescheiden bekken, het Zoommeer, gevormd. Via de inmiddels gerealiseerde
Volkerakinlaatsluis is het Zoommeer gekoppeld aan het (zoete) Noordelijk
Deltabekken c.q. het Hollandsch Diep/Haringvliet. Waterinlaat via de Volkeraksluis is nodig ter compensatie van het zoetwaterverlies in de scheepvaartsluizen, de onttrekkingen aan en de verdamping op het Zoommeer. Daarenboven zal voor de beheersing van de waterkwaliteit een extra hoeveelheid
water vanuit het Hollandsch Diep moeten worden aangevoerd (doorspoeling).
Het benodigde doorspoeldebiet wordt, behalve door de omvang van de zoutbelasting die via de sluizen en als gevolg van de polderwaterlozingen optreedt,
bepaald door de eisen die door de verschillende belangen ten aanzien van de
waterkwaliteit worden gesteld. Naast het zoutgehalte vormt de eutrofiegraad
een belangrijke kwaliteitsparameter. Afhankelijk van de omstandigheden en
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het gewenste chloridegehalte dient rekening te worden gehouden met een
doorspoeldebiet dat in het voorjaar en de zomer variëert tussen 0 en
3
50 m /s. Met het oog op de doorspoeling en peilbeheersing is aan de
zuidzijde van het Zoommeer een lozingsmiddel vereist.
Na de totstandkoming van een zoet Zoommeer (en een meerpeil hoger
dan NAP - 0,50 m) kunnen Tholen, St. Philipsland, een gedeelte van ZuidBeveland, alsmede de poldergebieden in westelijk Noord-Brabant van water
worden voorzien. Het peilniveau en de grootte van een eventueel toelaatbare peilvariatie op het Zoommeer wordt onder meer bepaald door de eisen,
die de Schelde-Rijnverbinding als scheepvaartweg en de op het Zoommeer
lozende gebieden stellen. Voorts spelen natuurbeheer en recreatie een belangrijke rol. De belangen van de scheepvaart zijn verwoord in het ScheldeRijntractaat met België, waarin is overeengekomen dat het peil zich moet
bevinden tussen NAP + 0,5 m en NAP - 1,0 m.
De op het Zoommeer lozende polders zijn overwegend voorzien van een
bemalingsinstallatie, die bij peilen tot NAP + 0,5 m normaal kunnen blijven
werken. De rivieren, die de afwatering van gebieden in West-Brabant (en
België) verzorgen, lozen vanouds op natuurlijke wijze op het Zoommeer. In
het kader van de waterstaatkundige aanpassing van de afwateringsgebieden
zijn, op grond van het oorspronkelijke Deltaplan, een aantal werken in
voorbereiding en gedeeltelijk reeds in uitvoering genomen. Uitgaande van
vrije lozing van de rivieren en rekening houdend met opwaaiingseffecten
zijn de plannen van de aanpassingswerken gebaseerd op een Zoomnieerpeil
van NAP met een hoogst voorkomend peil van NAP + 0,5 m. Ten behoeve van de
watervoorziening van het Zoommeer zelf via de Volkerakinlaatsluis is een
peil op het Zoommeer van NAP + 0,25 m of lager gewenst.
Op grond van bovenstaande opmerkingen lijkt een meerpeil beneden
NAP + 0,25 m voor de hand te liggen. Recente onderzoekingen wijzen in de
richting van een streefpeil dat gelegen is tussen NAP + 0,25 m en NAP 0,25 m. Het definitieve streefpeil alsmede de mogelijkheden voor het instellen van een zomer- en winterpeil (minimumpeil) zullen aan de hand van gedetailleerde studies en/of praktijkervaringen nader moeten worden vastgesteld.
In het kader van de landelijke waterhuishouding zal bezien moeten worden
in hoeverre en onder welke omstandigheden voldoende hoeveelheden water
beschikbaar zijn voor de watervoorziening van het Zoommeer. In perioden
van lage rivierafvoeren kunnen de onttrekkingen aan het noordelijk delta-
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bekken ten behoeve van de peil- en kwaliteitsbeheersing op het Zoommeer
beperkingen ondervinden. In die situatie zal een afweging van de belangen
tussen het noordelijk en zuidelijk deltabekken moeten plaatsvinden.
Grevelingenmeer. Het Grevelingenmeer is aan de oostzijde
en westzijde afgesloten door respectievelijk de Grevelingendam en Brouwersdam. Door beide dammen is de mogelijkheid van watertransport aanwezig: door. de Grevelingendam via een scheepvaartsluis (en in de toekomst
een doorlaatwerk), door de Brouwersdam door middel van een doorlaatsluis.
Op het meer wordt gestreefd naar een peil van 0,2 m -NAP, waarbij een
peilvariatie tussen NAP en 0,4 m -NAP aanvaardbaar wordt geacht.
Wijzigingen in het (oorspronkelijke) deltaplan met betrekking tot de
Oosterschelde hebben ertoe geleid dat in beginsel de keuze open is tussen
een zoet en zout Grevelingenmeer. Voor beide gevallen lijken de mogelijkheden tot kwaliteits- en peilbeheersing aanwezig. Afweging van de in het
geding zijnde belangen moet uiteindelijk leiden tot een beslissing omtrent
een zoet of zout Grevelingenmeer. Opgemerkt wordt dat een eventuele realisering van een zoet Grevelingenmeer pas kan plaatsvinden na voltooiing
van de Oosterschelde-compartimentering (Zoommeer) in 1985.
In een infrastructuur met een zoet Grevelingenmeer kunnen de aanliggende landbouwgebieden op Schouwen-Duiveland van water worden voorzien.
Voor de doorspoeling (kwaliteitsbeheersing) en de peilbeheersing zal
een hoeveelheid water vanuit het Zoommeer moeten worden ingelaten. Inzicht
zal moeten worden verkregen in de voor de peil- en kwaliteitsbeheersing
benodigde hoeveelheden water en in de mogelijkheden van aanvoer daarvan,
mede gezien in samenhang met de mogelijkheden van het waterhuishoudkundig
beheer in het noordelijk deltabekken. De keuze voor eedzoet Grevelingenmeer betekent een claim op het voor het Deltagebied beschikbare water.
In perioden met lage rivierafvoeren kan dit een extra faktor bij de belangenafweging (tussen het noordelijk en zuidelijk deltabekken) zijn.
Maatregelen

met

betrekking

tot

de

Maas.

Voor

wat de watervoorziening van de land- en tuinbouw op de hogere gronden
in Nederland betreft, doen zich in het gebied dat is aangewezen op de aanvoer via de Maas (Noord-Brabant en Limburg) de grootste kwantitatieve problemen voor. Niet voor niets heeft de beregening uit het grondwater hier grote
vormen aangenomen. Mede met het oog hierop is een verbetering van de oppervlaktewatervoorziening gewenst. Door het bestaande kanalenstelsel ook
als aanvoersysteem te benutten, kan een belangrijke verbetering van de
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voorziening in Noord-Brabant tot stand worden gebracht. Onttrekking aan
de (Bergsche) Maas en transport via de Donge en het Wilhelminakanaal zou
als mogelijke aanvoerweg kunnen fungeren. Op geëigende plaatsen zullen
daartoe gemalen geïnstalleerd moeten worden.
De peilhandhaving op verschillende stuwpanden van de Maas, waarmee in
de huidige situatie bij lage Maasafvoeren nogal problemen warden ondervonden, kan worden verbeterd door gedurende deze perioden tot het afdichten
van de stuwen over te gaan, zodat de lekverliezen tot een minimum worden
beperkt. De installatie van een gemaal te Maasbracht, waarmee het schutWater
kan worden teruggepompt, zal de peilhandhaving op het Julianakanaal ten goede
komen. Als een mogelijkheid om de beschikbaarheid van water te Panheel te
vergroten, kan gedacht worden aan het oppompen van water uit het stuwpand
Roermond naar het stuwpand Linne. Het eerstgenoemde stuwpand wordt gevoed
door de afvoer van de Roer. Deze zijrivier van de Maas heeft zelfs in droge
perioden een nog relatief grote afvoer. Vergroting van de pompcapaciteit
te Panheel zal dan gewenst zijn.
Verder zal ratificatie van de reeds op ambtelijk niveau vastgelegde afspraken over een door België te garanderen minimumafvoer een daadwerkelijke verbetering in de afvoersituatie van de Maas gedurende droge perioden tot stand kunnen brengen.
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4. DE MOGELIJKHEDEN VOOR DE WATERVOORZIENING VANUIT DE REGIONALE INFRASTRUCTUUR

4.1. Inleidin
In het vorige hoofdstuk werd nagegaan op welke wijze de watervoorziening vanuit het waterhuishoudkundige hoofdsysteem naar de regionale
infrastructuur gerealiseerd wordt en of daarin verbeteringen aangebracht zouden kunnen worden. Daarbij werd reeds gewezen op de relatie
die er bestaat tussen de vraag naar water op regionaal niveau en de
mogelijkheden van watervoorziening vanuit het waterhuishoudkundig hoofdsysteem. Bij het overwegen van maatregelen tot aanpassing van de waterhuishouding dient deze relatie steeds in het oog gehouden te worden.
Verbetering van het waterhuishoudkundige hoofdsysteem zal in vele gevallen pas maximaal rendement opleveren als ook regionaal de nodige
aanpassingen worden gerealiseerd terwijl anderzijds aanpassing van het
regionale systeem, steeds bezien moet worden in relatie tot de mogelijkheden van het hoofdsysteem.
Teneinde een beeld te krijgen van de huidige regionale situatie
voor wat betreft de watervoorziening, de daarin optredende knelpunten
en de te verwachten ontwikkelingen werd in 1978-1979 door een Unie van
Waterschappen een inventarisatie watervoorziening waterschappen opgesteld. Teneinde een zo compleet mogelijk beeld van de landelijke situatie met betrekking tot de wateraanvoer te verkrijgen werden de gegevens geinventariseerd van ruim honderd waterschappen. De navolgende voornamelijk kwalitatieve - beschrijving van de regionale situatie met
betrekking tot de wateraanvoer is aan deze inventarisatie ontleend.
Daarbij dient nog te worden opgemerkt dat de door de Unie van Waterschappen uitgevoerde inventarisatie de totale wateraanvoer per
waterschap omvat, waarvan, zoals in het vorige hoofdstuk reeds werd
aangeduid, de wateraanvoer ten behoeve van land- en tuinbouw een onderdeel vormt. In de praktijk blijkt de wateraanvoer ten behoeve van
land- en tuinbouw veelal één van de maatgevende factoren te zijn bij
ramingen van de waterbehoefte.
Voorts is bij de inventarisatie gebleken dat de nu aanwezige onduidelijkheid met betrekking tot de hoeveelheid water die in de toekomst
voor een bepaalde regio vanuit het waterhuishoudkundig hoofdsysteem mag
worden ingelaten, een vaak voorkomende belemmering vormt bij de verdere
ontwikkeling van plannen ter verbetering van de regionale watervoorziening.
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4.2.De

watervoorziening

per

regio

4.2.1. Groningen
De wateraanvoersituatie. Groningen wordt van
water voorzien via het met de Friese boezem in verbinding staande
Van Starkenborghkanaal, waarop bij Gaarkeuken (IJsselmeer-)water vanuit de Friese boezem wordt ingelaten (gemiddelde normale capaciteit
3
16 á 17 m /s).
Via de Groningse kanalen wordt dit water tot in het zuidoosten
van de provincie getransporteerd. Behalve voor landbouwwatervoorziening en peilbeheer ten behoeve van de scheepvaart is deze wateraanvoer
van belang voor de verziltingsbestrijding in het Centrale Weidegebied
van de provincie en eventueel in het Noordelijk Zeekleigebied en voor
de bestrijding van watervervuiling ten gevolge van afvalwaterlozingen
door de Groningse- en Drentse veenkoloniale industrieën.
Knelpunten

in

de

watervoorziening.

In

de

toekomst zal de benodigde hoeveelheid doorspoelwater ten behoeve van
de bestrijding van de vervuiling benedenstrooms van de veenkoloniën
(in de waterschappen Fivelingo, Oldambt en Reiderzijlvest) naar verwachting afnemen vanwege sanering van de industriële afvalwaterlozingen. De benodigde hoeveelheid voor verziltingsbestrijding en landbouwwaterbehoefte zal echter toenemen. Er wordt namelijk een uitbreiding
van de beregening verwacht, onder meer vanwege een verdere uitbreiding
en intensivering van de veehouderij, alsmede vanwege een - naar verwachting - verdere uitbreiding van de pootaardappelteelt in het Groningse zeekleigebied (evenals in Friesland).
De verziltingsbestrijding door middel van doorspoeling kan nu in
sommige waterschappen (Hunsingo, Fivelingo, Duurswold, Oldambt en Reiderzijlvest) niet of onvoldoende plaatsvinden zodat een verruiming en
optimalisatie van het doorspoelsysteem wenselijk is.
In het algemeen kan gesteld worden dat het zeekleigebied van
Groningen een gebrekkige waterhuishouding kent, met name voor wat betreft de wateraanvoer. Een belangrijke beperking is de beschikbare
hoeveelheid IJsselmeerwater die bij Gaarkeuken ingelaten kan worden.
Voorts ontbreekt het aan een adequate waterhuishoudkundige inf ras truc-
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tuur om het gebied van voldoende water te voorzien en om een zodanig
optimale doorspoeling te realiseren, dat de waterkwaliteit niet langer
een beperking vormt bij de watervoorziening van de landbouwgronden
(Winschoterdiep).
✓ erbetering

van

de

watervoorziening.

N-

genoeg alle Groningse waterschappen bezitten plannen om tot verbetering van de waterhuishouding te komen. Sommige van deze plannen maken
deel uit van een ruilverkaveling. De plannen hebben veelal betrekking
op verruiming van de inlaat- c.q. opmaalcapaciteit en op het aanpassen
van de watergangen. Het effect (en het ten uitvoer brengen) van deze
plannen hangt echter in sterke mate af van de bij Gaarkeuken beschikbare hoeveelheid IJsselmeerwater. De provincie Groningen onderzoekt op
welke wijze de inlaatcapaciteit te Gaarkeuken vergroot kan worden.
4.2.2. Friesland
D e wateraanvoersituati . De wateraanvoer in
Friesland kan in nagenoeg de hele provincie plaatsvinden vanuit de zogenaamde Friese boezem. Deze Friese boezem omvat de Friese meren en
een groot aantal kanalen en vaarten die de hele provincie doorsnijden
en via een aantal inlaatwerken (maximale inlaatcapaciteit 97 m 3/s bij
een IJsselmeerpeil van NAP -0,20 m) voorzien worden van IJsselmeerwater.
Het zuidoosten van de provincie, volgens de LEI-landbouwgebiedsindeling
behorend tot het Noordelijk Zandgebied, kan in beperkte mate vanuit de
Friese boezem van water voorzien worden via een opmalingssysteem in
het Tjongerkanaal en de Opsterlandse Compagnonsvaart.
K nelpunten

in

de

watervoorziening.

Momen-

teel doen zich bij de watervoorziening, zeker voor wat betreft het gedeelte van Friesland dat tot het Noordelijk Zeekleigebied en het Noordelijk Weidegebied (LEI-gebiedsindeling) behoort, geen grote moeilijkheden voor. Aan de waterbehoefte, benodigd voor landbouwwatervoorziening en/of doorspoeling ten behoeve van verziltingsbestrijding kan in
het algemeen voldaan worden met uitzondering van het gebied van de provincie dat deel uitmaakt van het Noordelijk Zandgebied, in het zuidoosten van de provincie. In dat gedeelte vindt geen wateraanvoer plaats
door het ontbreken van opmalingsinstallaties of de wateraanvoer is gebrekkig vanwege een beperkte capaciteit van de installaties. Verwacht

95

wordt dat bij verdere toename van de beregening de interne transportcapaciteit (gemaaltjes, duikers, watergangen) van de wateraanvoersystemen in het Noordelijk Zeeklei- en Weidegebied aangepast zal moeten worden.
Tenslotte dienen nog als knelpunten genoemd te worden het - incidenteel - hoge chloridegehalte van het boezemwater (in 1976 kon een
tweetal weken geen water vanuit het Van Harinxmakanaal worden ingelaten
vanwege het hoge zoutgehalte) en het - eveneens incidenteel - lage peil
van de Friese boezem. Met name bij langdurige oostenwind treedt vaak
een aanzienlijke peilverlaging op in het noordoosten, waardoor inlaatwerken en/of opmalingsinstallaties niet of onvoldoende benut kunnen
worden.
Verbetering

van

de

watervoorziening.

Er

worden plannen ontwikkeld om tot verbetering van de watervoorziening
van het zandgebied te komen, alhoewel uitgewerkte plannen voor een deel
van het Waterschap Tjonger Compagnonsvaarten en het Waterschap Stellingwerven door de ingelanden werden verworpen vanwege de hoge lasten.
Voor het Zeeklei- en Weidegebied worden in verschillende waterschappen, al of niet in ruilverkavelingsverband, plannen opgesteld voor
verbetering van de waterinlaat en verdeelsituatie, vooral ook vanwege
de te verwachten toename van de beregening.
4.2.3. Drenthe
De wateraanvoersituatie. Voor de wateraanvoer in
droge perioden is men in Drenthe vooral aangewezen op het IJsselmeer.
In de provincie is een stelsel van kanalen aanwezig dat oorspronkelijk
gegraven is voor afvoer van water en veen uit de veengebieden. Via dit
stelsel wordt tevens al sinds lange tijd water vanuit het IJsselmeer
aangevoerd door middel van bij de sluizen geplaatste gemalen, in eerste
instantie om optredende schutverliezen te compenseren. Later is dit
systeem uitgebreid, waarbij de landbouw als gebruiker sterk naar voren
is gekomen. Op deze wijze is een wateraanvoersysteem ontwikkeld door
middel waarvan momenteel circa 4,3 m3/s uit het IJsselmeer kan worden
onttrokken en waarmee circa 45% van de cultuurgrond van w ater wordt
voorzien, zij het in onvoldoende mate. (Tijdens de droge zomer van
1976 kon de aanvoercapaciteit door middel van noodvoorzieningen worden

96 .
3
uitgebreid tot ruim 5 m /s.) De hoger gelegen delen van het Drentse
plateau en de in het noordoosten gelegen veenkoloniën kunnen nauwelijks
met het bestaande kanalenstelsel van water worden voorzien.
Behalve wateraanvoer vanuit het IJsselmeer en Twenthekanaal is in
principe ook watertoevoer mogelijk vanuit de Vecht. In 1976 is van deze mogelijkheden gebruik gemaakt. Het voordeel van aanvoer van Vechtwater is dat het water over een veel geringere hoogte behoeft te worden opgepompt dan het water uit het Meppelerdiep c.q. IJsselmeer. Niettemin is deze aanvoerweg tegenover de aanvoer van IJsselmeerwater van
minder betekenis, omdat de Vecht in droge perioden zeer weinig water
voert.
In het noorden en zuidwesten van de provincie wordt enig (IJsselmeer-)water ingelaten vanuit de Friese- en Groningse boezem respectievelijk het Waterschap Vollenhove. Als aanvoerroute om grote delen van
de provincie van water te voorzien is de inlaat via Friesland en Groningen echter niet geschikt, met name vanwege de lange transportafstand en de te geringe capaciteit.
Knelpunten

in

de

watervoorziening.

Het

gedeelte van de cultuurgrond dat momenteel geen wateraanvoer kent bestaat - globaal gesproken - uit de hoger gelegen delen van het Drentse
plateau die niet over een stelsel van aanvoerwegen beschikken en waar
zeer droogtegevoelige gronden voorkomen en de noordoostelijke veenkoloniën. Echter ook in de nabijheid van het kanalenstelsel bestaan grote oppervlakten waar wateraanvoer ontbreekt of ten ene male onvoldoende
is. De oorzaak hiervan is meestal gelegen in een onvoldoende beschikbaarheid van water via het kanalenstelsel. Met name de transportcapaciteit van het 7e pand van de Verlengde Hoogeveensche Vaart, gelegen
tussen Noordscheschut en Erica, vormt met het oog op de toelaatbare
stroomsnelheden en het noodzakelijke verhang een belemmering voor een
adequate uitbreiding van de wateraanvoer via dit kanaal. Momenteel kan
3
maximaal + 20 m /s door dit pand worden getransporteerd. Dit geldt ook
voor het 4e pand van de Drentse Hoofdvaart (Uffelte-Diever) met een
3
huidige capaciteit van ruim 10 m /s. tehalve maatregelen voor het opheffen

van deze belemmeringen in het hoofdaanvoersysteem zouden voor

een uitbreiding van de watervoorziening ook vele aanpassingen van de
infrastructuur op waterschapsniveau noodzakelijk zijn. Het aantal in-
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laatwerken moet worden uitgebreid en van enkele bestaande zal de capaciteit moeten worden vergroot. Ook de capaciteit van de transportleidingen in de waterschappen is vaak onvoldoende voor een adequate watervoorziening. Bovendien ontbreekt vaak een opmalingssysteem om het water
naar de hoger gelegen gronden te transporteren. Een belangrijk knelpunt
wordt - met name op de hoger gelegen gronden - gevormd door de grote
verliezen die optreden door infiltratie van water uit de leidingen.
Hierdoor wordt het (directe) effect van wateraanvoer (als al een leidingenstelsel aanwezig is) sterk verminderd.
Verbetering

van

de

watervoorzienin

g.

Een omvangrijke studie naar de verbetering van de wateraanvoer naar
(en in) Drenthe heeft plaatsgevonden in het kader van de Werkgroep
Watervoorziening Drenthe (1979). Deze werkgroep heeft een aantal alternatieven voor verbetering van de watervoorziening beschouwd, zowel
voor wat betreft de omvang van het voorzieningsgebied als voor de mate
waarin aan de optredende waterbehoeften in uiteenlopende droogteklassejaren wordt voldaan. Voor de uiteenlopende varianten zijn kosten-baten
analyses opgesteld. De aanbevelingen van de werkgroep gingen in de
richting van een optimalisatie van de bestaande infrastructuur met
uitbreiding van het voorzieningsgebied voorzover dat met minimale aanpassingen en nieuwbouw mogelijk is. Daarbij zou de gemaalcapaciteit op
de Drentse Hoofdvaart gehandhaafd kunnen blijven en gemalen op de Hoogeveensche Vaart moeten worden geplaatst. In totaal zou op grond van
het door de werkgroep beschouwde alternatief 'uitbreiding met behulp
van betrekkelijk eenvoudige middelen' het voorzieningsgebied uitgebreid
kunnen worden tot 137 800 ha (bijna 70% van de cultuurgrond). De totale
aanvoercapaciteit zou in verband hiermee moeten worden uitgebreid tot
3
ongeveer 25 m /s.
Het ligt in de bedoeling dat op grond van de studie - waarvan de
resultaten momenteel in brede kring worden besproken - het beleid voor
de komende jaren wordt uitgestippeld.
De plannen van de waterschappen sluiten nauw bij de provinciale
studie aan. Aanpassing van de infrastructuur binnen de waterschappen
kan immers niet plaatsvinden zonder daarbij de externe mogelijkheden
voor wateraanvoer in beschouwing te nemen. In de verschillende plannen
van de waterschappen wordt ook aandacht geschonken aan verdere optima-
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lisatie van de bestaande watervoorziening, door waterconservering met
behulp van een uitgekiend stuwbeheer. Voor een aantal waterschappen
(De Wold Aa, Smilde, Drentse. Aa, Riegmeer, Middenveld, Loo- en Drostendiep en De Oostermoersevaart) zijn - al of niet in ruilverkavelingsverband en vaak nog zeer voorlopig van karakter - plannen voor verbetering en/of uitbreiding van de watervoorziening opgesteld. Voor de
Waterschappen Bargerbeek en De Veenmarken zijn voor dit doel reeds
uitgewerkte plannen voorhanden die, in het geval van De Veenmarken,
deels al uitgevoerd zijn.
4.2.4. Overijssel
De wateraanvoersituatie. In Overijssel kunnen
voor wat de watervoorziening betreft een drietal voorzieningsgebieden
worden onderscheiden, al naar gelang de herkomst van het water: het
gebied dat vanuit het IJsselmeer wordt voorzien, het gebied dat vanuit de IJssel van water wordt voorzien en het voorzieningsgebied van
de Overijsselse Vecht.
De waterschappen IJsseldelta, Vollenhove en de lage (westelijke)
delen van Benoorden de Dedemsvaart, De Noorder Vechtdijken, Bezuiden
de Vecht en Salland kunnen rechtstreeks via Vollenhovemeer, Zwartewater en Meppelerdiep van IJsselmeerwater worden voorzien. Naast de landbouwwatervoorziening wordt hiermee ook de watervoorziening ten behoeve van de scheepvaart (Waterschap Vollehove) en de natuurgebieden in
Noordwest Overijssel gediend. Ook vanuit de Friese boezem kan met behulp van mr. H.P. Linthorst Homansluis en de Driewegsluis en vanuit
het Meppelerdiep met de stroomsluis te Beukers IJsselmeerwater worden
ingelaten. Ten behoeve van de watervoorziening wordt z8 weinig mogelijk gebruik gemaakt van de Beukerssluis in verband met de vaak minder
goede kwaliteit van het Meppelerdiep.
Voor het op peil houden van het Twenthekanaal en het kanaal Deventer - Raalte wordt water uit de IJssel ingelaten met een gemaal te
3
3
Eefde (12 m /s) en hetgemaal H.J. Ankersmit te Deventer (4,7 m /s).
Eventueel kan bij Deventer ook het gemaaltje van de Prins Bernhard3 )
sluis worden ingezet (1,9 m /s . Bovendien vindt vanuit de IJssel
wateraanvoer plaats door middel van inlaatduikers voor een gebied
ten westen van de IJssel bij Kampen en voor een klein gebied ten
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oosten van deze rivier bij Zwolle. De gemalen te Deventer en Eefde
hebben een grotere capaciteit dan voor compensatie van de schutverliezen nodig is. Deze overcapaciteit komt de peilbeheersing van andere
waterlopen ten goede. Het Waterschap Salland beschikt daartoe over een
aantal inlaatwerken in de westelijke kade van het kanaal Deventer Raalte. De Schipbeek wordt 's zomers van water uit het Twenthekanaal
3
voorzien door middel van een gemaal (2 m /s). Voorts onttrekt het Waterschap Regge en Dinkel water aan het Twenthekanaal, met name ter
compensatie van grondwateronttrekkingen voor de drinkwatervoorziening.
Tenslotte kan, omdat het peil van het laatste pand van het Twenthekanaal hoger is dan het peil van het kanaal van Almelo naar de Vecht
(Almelo - de Haandrik kanaal), via de sluis te Aadorp en het Overijsselsch Kanaal water aan de Vecht geleverd worden (capaciteit van de
3
rinketten in de sluisdeuren maximaal 5 m /s).
In 1976 werd van deze mogelijkheid om de van watervoorziening uit
de Vecht afhankelijke kanalen op peil te houden met succes gebruik gemaakt. (De afvoer van de Vecht in droge perioden laat namelijk nogal
3
te wensen over; 1976: 1 a 2 m /s). Daardoor konden de Waterschappen
Het Ommerkanaal, De Bovenvecht, Noorder Vechtdijken en Benoorden de
Dedemsvaart alsmede de Drentse Waterschappen Loo- en Drostendiep,
Riegmeer en Bargerbeek, via de Lutterhoofdwijk en het Coevorden Vechtkanaal, zij het gedeeltelijk, van water worden voorzien.
Knelpunten

in

de

watervoorziening.

Bij

de watervoorziening van de tot het Noordelijk Weidegebied (LEI-gebiedsindeling) behorende Noordwesten van Overijssel doen zich geen
grote problemen voor. Direct of via de Friese boezem kan voldoende
IJsselmeerwater worden aangevoerd voor dit gebied, dat meestal onder
vrij verval kan worden ingelaten. Alleen in de iets hoger gelegen delen (het noordoosten van het Waterschap Vollenhove, het oosten van de
Waterschappen Benoorden de Dedemsvaart, De Noorder Vechtdijken en Bezuiden de Vecht) vindt nog geen watervoorziening plaats vanwege het
ontbreken van een opmalingssysteem en een aangepaste infrastructuur.
Het deel van Overijssel dat tot het Oostelijk Zandgebied (LEI-indeling)
behoort (het oosten van het Waterschap Salland, Waterschap Regge en
Dinkel en Waterschap de Schipbeek) is voor een groot gedeelte van wateraanvoer verstoken vanwege de hoge en hellende ligging van het ge-
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bied. Voor zover wateraanvoer plaatsvindt (slechts 25% van het gebied
kan - vaak op zeer gebrekkige wijze - van water worden voorzien) wordt
dit, zoals hiervoor beschreven, onttrokken aan het Twenthekanaal en
de daarmee in verbinding staande kanalen.
Een belangrijk knelpunt is het gemaal te Eefde. De huidige capaciteit hiervan laat niet toe dat verdere uitbreiding van onttrekkingen
aan het Twenthekanaal plaatsvindt. Vergroting van de capaciteit van
het gemaal te Eefde, waardoor meer water aan de IJssel zou kunnen
worden onttrokken, stuit mogelijk op bezwaren vanwege de aantasting
van de bevaarbaarheid van de IJssel.
Verbetering

van

de

watervoorziening.

Plannen tot verbetering van de watervoorziening bestaan bij nagenoeg
alle waterschappen in de provincie. In het noordwesten gaat het daarbij vooral om aanpassing van de interne infrastructuur met het oog op
uitbreiding van het gebied dat van water wordt voorzien, alsmede een
te verwachten toename van de beregening.
Voor de gebieden die voor wat betreft de watervoorziening afhankelijk zijn van de IJssel (het Twenthekanaal) en de Vecht zijn eveneens
door de waterschappen belangrijke verbeteringsplannen opgesteld. Deze
plannen omvatten een belangrijke uitbreiding van de watervoorziening
in het gebied van de Waterschappen Benoorden de Dedemsvaart, Noorder
Vechtdijken, Bovenvecht, Bezuiden de Vecht en Salland. Het doorgaan
en welslagen van deze plannen hangt echter voor een belangrijk deel af
van de beschikbaarheid van IJssel- en Vechtwater.
De uitbreiding van de capaciteit van het gemaal te Eefde zal dan
ook in samenhang met deze plannen en in het kader van de landelijke
waterverdelingsproblematiek bezien kunnen worden. Voor de opmaling van
water over de stuwen in de Vecht bestaan - behalve de bestaande noodvoorzieningen - nog geen concrete plannen. In een rapport van de Provinciale Waterstaat wordt aanbevolen bij twee stuwen in de Benedenvecht gemalen te plaatsen als tot het onttrekken van water aan dit riviergedeelte wordt besloten (Provinciale Waterstaat in Overijssel,
1980).
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4.2.5. Gelderland (met uitzondering van rivieren- en Valleikanaalgebied)
De wateraanvoersituatie. De aanwezige waterhuishoudkundige infrastructuur in de Gelderse Achterhoek bestaat uit beekjes en riviertjes (zoals de Oude IJssel, Berkel, Aa-Strang, Slinge,
Schipbeek en de Baakse Beek) die van oudsher dienen voor en afgestemd
zijn op het afvoeren van overtollig water uit dit hooggelegen en vooral in het oosten sterk hellende gebied. Dit in tegenstelling tot het
aangrenzende Twenthe, waar men beschikt over een netwerk van scheepvaartkanalen die mede voor wateraanvoer kunnen dienen.
Het gebied heeft nauwelijks mogelijkheden 'extern' water aan te
voeren. In 1976 is bij Doesburg IJsselwater opgepompt naar het laagste
pand van de Oude IJssel, met name om de bevaarbaarheid van dit pand
te handhaven, die vanwege onttrekkingen ten behoeve van beregening in
het gedrang kwam. Voorts werd via een aantal noodvoorzieningen water
vanuit het Twenthekanaal op de Berkel en de Eef se Beek gepompt. Door
deze noodmaatregelen was peilhandhaving in een klein gebied te realiseren. Een belangrijke 'interne' watervoorzieningsbron (vooral in droge
perioden) wordt gevormd door de rioolwaterzuiveringsinstallaties in het
gebied, die een belangrijke bijdrage aan de basisafvoer van bijvoorbeeld de Oude IJssel (RWZI Bocholt) en de Slinge (RWZI Winterswijk)
leveren.
In het gebied wordt, vanwege de geringe aanvoermogelijkheden,
veel aandacht aan de conservering van water besteed, door via een optimaal stuwbeheer zo veel mogelijk water in het gebied vast te houden.
Hiermee worden naast landbouwbelangen ook andere belangen (natuurbehoud, recreatie en sportvisserij) gediend.
Een duidelijk andere positie ten aanzien van de wateraanvoer neemt
het tussen de IJssel en het Apeldoorns Kanaal gelegen polderdistrict
Veluwe in. Via een aantal inlaatwerken kan hier water worden ingelaten
vanuit de IJssel en (beperkt) vanuit het Apeldoorns Kanaal. Dit kanaal
kan bij Dieren worden gevoed met IJsselwater wanneer de plaatselijke
aanvoer via sprengen te gering is om het kanaal op peil te houden. Het
polderdistrict Brummen-Voorst, dat eveneens gelegen is tussen de IJssel
en het Apeldoorns Kanaal, heeft geen vaste inlaatpunten en werd alleen
in 1976, als noodmaatregel, vanuit het Apeldoorns Kanaal van water
voorzien.
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De aan de Randmeren grenzende polderdistricten Arkemheen en Noordwest-Veluwe kunnen gedeeltelijk onder vrij verval vanuit deze meren of
met gemalen van water worden voorzien.
Knelpunten

in

de

watervoorziening.

In

de

beschrijving van de waterhuishoudkundige infrastructuur in de Achterhoek is reeds duidelijk de behoefte aan externe wateraanvoer aan de
orde gesteld. In principe is wateraanvoer door oppompen vanuit de IJssel
mogelijk, doch deze mogelijkheid is economisch vaak niet haalbaar. In
het meest oostelijk gelegen gedeelte van de Achterhoek, dat sterk hellend van karakter is (oplopend van 20 tot 40 m +NAP) en waar geen stuwen in de beken voorkomen, is een rendabele watervoorziening moeilijk
te realiseren.
Verbetering

van

de

watervoorziening.

Wateraanvoer via opmalen over de stuwen vanuit de IJssel is onderwerp
geweest van velerlei beschouwingen. De meest recente berekeningen naar
de rentabiliteit van een dergelijk wateraanvoersysteem vonden plaats
in de voorlopige notitie van Provinciale Waterstaat van Gelderland,
getiteld: 'De watervoorziening van Oost-Gelderland' d.d. april/mei
1979. In deze notitie wordt berekend dat tegen redelijke kosten (circa
f 60 per beregende ha per jaar) maximaal 10 000 ha van de Achterhoek
van oppervlaktewater kan worden voorzien. Het betreft hier waterinlaat
vanuit het Twenthekanaal, de IJssel, de Oude IJssel en de Rijn (middels
een inlaat bij Lobith ten behoeve van de polderdistricten Rijn en IJssel
en Oude Rijn). Er is in deze berekeningen uitgegaan van het ten hoogste
2 maal oppompen van water over opeenvolgende stuwen. (Een berekening
voor het Waterschap van de Baakse Beek, waarbij deze restrictie niet
was gehanteerd en waarbij het water in 35 etappes over stuwen werd opgepompt, resulteerde in jaarlijkse kosten per beregende ha van circa
f 600.)

Door de polderdistricten Veluwe en Brummen-Voorst werd berekend
dat een optimale watervoorziening van deze gebieden pas zal kunnen
plaatsvinden als de capaciteit van het gemaal dat te Dieren IJsselwa3
ter op het Apeldoorns Kanaal pompt wordt vergroot van 0,8 tot 10 m /s.
Bovengenoemde verbeteringsplannen hangen echter in sterke mate
af van het verkrijgen van toestemming om (in verhoogde mate) water aan
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de IJssel te kunnen onttrekken en in de betreffende gebieden te kunnen inlaten.
Het polderdistrict Noordwest-Veluwe tenslotte, beschikt over
plannen om het watervoorzieningsgebied (mede met het oog op infiltratie ter compensatie van grondwateronttrekkingen ten behoeve van de
drinkwaterbereiding) enigszins uit te breiden.
4.2.6. Valleikanaalgebied
De wateraanvoersituatie. Het Valleikanaalgebied,
in het westen begrensd door de Utrechtse Heuvelrug en in het oosten
door het Veluwe massief, wordt - in droge perioden - van water voorzien vanuit het Valleikanaal. Op dit kanaal, dat onder vrij verval afstroomt naar Amersfoort en daar uitmondt in de Eem, kan bij Rhenen
water via de Grebbesluis(capaciteit 6 á 7 m 3/s) uit de Nederrijn
worden ingelaten (via de Grift). De capaciteit van de Grebbesluis is
gebaseerd op een noodzakelijk doorspoeldebiet van 1 a 2 m 3/s en 4 a
3
5 m /s ten behoeve van de landbouwwatervoorziening, waarmee naar verwachting ruim 8000 ha van water kan worden voorzien. Van het Valleikanaal wordt geen gebruik gemaakt door de scheepvaart. De waterinlaat
te Rhenen vindt dan ook uitsluitend plaats voor verversing van het
Valleikanaal en voor de watervoorziening van de aan het kanaal grenzende gronden.
De afvoer van de op het kanaal uitmondende beken reduceert in
droge perioden tot nul. Het conserveren van water met behulp van stuwen biedt slechts ten dele (in de benedenstroomse panden) uitkomst,
vanwege de sterk hellende ligging van het gebied in de richting van
het Veluwe massief.
Knelpunten

in

de

watervoorziening.

Evenals bijvoorbeeld in de Gelderse Achterhoek moet in dit gebied
het ontbreken van een opmalingssysteem om het water via de bestaande
beken vanuit het Valleikanaal op te pompen als een belangrijk knelpunt worden beschouwd. Daartoe zou een vrij groot aantal beweegbare
stuwen gebouwd moeten worden.
Het verhogen van het zomerpeil van het Valleikanaal (ten behoeve
van de watervoorziening van de benedenstroomse panden van een aantal
beken) heeft als nadeel dat bij hevige neerslag plaatselijk wateroverlast kan ontstaan.
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Verbetering

van

de

watervoorzienin g.
3
Voor de verwerking van het debiet (6 a 7 m /s) via het Valleikanaal
en ter voorkoming van wateroverlast bij een verhoogd zomerpeil is
verruiming van het profiel van het Valleikanaal gewenst; deze verruiming is inmiddels in uitvoering.
Een aantal waterschappen in het gebied (Barneveldse Beek en de
Heiligenbergerbeek) heeft plannen tot uitbreiding van de watervoorziening vanuit het Valleikanaal door middel van pompen. Er wordt betwijfeld of een sterke uitbreiding van het aantal stuwen perspectief
biedt voor de waterconservering. De verwachting is dat veel water zal
wegzijgen zodat, mede vanwege het ontbreken van afvoer in droge perioden, het peil niet gehandhaafd zal kunnen worden. Beregening zal ook
niet of nauwelijks mogelijk zijn. Uiteraard zal de bouw van de stuwen,
in combinatie met een uitgekiend stuwbeheer, de aanvulling van het
grondwater wel ten goede komen.
Tenslotte kan in dit kader een idee van de Landinrichtingsdienst
genoemd worden om water vanuit de Grift (afkomstig uit de Nederrijn
via de Grebbesluís) op te pompen tot 10 m +NAP en vanaf een aanvoerleiding op deze hoogte, lopend in de richting Barneveld - Ede, de
benedenlopen van de kruisende beken te voeden. De gedachtenvorming
omtrent dit plan is echter nog in een zeer voorlopig stadium.
4.2.7. Noord-Holland benoorden het Noordzeekanaal
De wateraanvoersituatie. De watervoorziening
van het boven het Noordzeekanaal gelegen deel van Noord-Holland vindt
plaats vanuit het IJsselmeer en het Markermeer. Te Lutje Schardam,
Schardam en Monnickendam wordt water vanuit het Markermeer onder vrij
verval op de Schermerboezem ingelaten (thans maximaal 30 m3/s). Op
zijn beurt voorziet de Schermerboezem de noordelijker gelegen Verenigde Raaksmaats- en Niedorperkoggenboezem (VRNK-boezem) van water via
een duikersluis te Rustenburg met een maximum capaciteit (afhankelijk
van het peilverschil) van 6,5 m 3/s. Vanuit deze boezemwateren kunnen
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de aangrenzende polders via afsluitbare inlaatduikers van water worden
voorzien. Behalve voor peilbeheersing en watervoorziening van de landen tuinbouw wordt het Markermeerwater ook gebruikt voor bestrijding van
externe verzilting (te Den Helder en vanuit het Noordzeekanaal) en voor
doorspoeling van de boezemwateren in verband met (zoute) kwel en om de
gevolgen van vuillozingen op te vangen (de Zaan).
Behalve via de hierboven beschreven boezemwateren vindt in droge
perioden rechtstreekse aanvoer van Markermeerwater plaats naar het
Hoogheemraadschap Waterland (momenteel nog op bescheiden schaal) en
wordt IJsselmeerwater ingelaten ten behoeve van het Waterschap Westfriesland en - via de Amstelmeerboezem - ten behoeve van de in het
noordoosten van de provincie gelegen waterschappen.
Knelpunten

in

de

watervoorziening.

Aan-

gezien de watervoorziening nagenoeg in het gehele gebied onder vrij
verval plaatsvindt, hangt de inlaatcapaciteit af van de heersende peilverschillen. Indien in droge perioden een peildaling optreedt in het
Markermeer betekent dit bijvoorbeeld dat niet voldoende water aan de
Schermerboezem geleverd kan worden ten behoeve van doorspoeling en
peilbeheersing.
Een tweede knelpunt in de watervoorziening van de Schermer- en
VRNK-boezem is de doorvoercapaciteit van het achter de inlaatpunten
liggende stelsel van boezemkanalen. Ook in de gebieden die rechtstreeks
vanuit het Markermeer en het IJsselmeer voorzien worden, doen zich nog
moeilijkheden voor. Met het oog op de verwachting dat de beregening nog
verder zal toenemen (onder andere vanwege de in uitvoering zijnde
ruilverkavelingen die de percelen via de weg bereikbaar maken, waardoor
mechanisatie - en beregening - mogelijk wordt) zal bijvoorbeeld in diverse streken van Westfriesland aanpassing van de waterhuishoudkundige
infrastructuur noodzakelijk zijn.
In het noordoosten van de provincie kan de kwaliteit (zoutgehalte) van de Amstelmeerboezem een knelpunt in de watervoorziening vormen. Ten gevolge van het uitmalen van (zout) kwelwater uit de Wieringermeer kan periodiek niet voldoende zoet IJsselmeerwater op het Amstelmeerkanaal worden ingelaten. De inlaatmogelijkheid vanuit het kanaal
is daardoor beperkt, waardoor de watervoorziening van de aan de Amstelmeerboezem grenzende waterschappen tekort schiet.
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De wateraanvoer van het Heemraadschap van de Wieringermeer is
problematisch vanwege de zoute kwel, met name in het oostelijk deel
van deze polder. Aanvoer van zoet water zal, wil het bruikbaar voor
de landbouw blijven, via een apart leidingensysteem dienen plaats te
vinden, wat uiteraard hoge kosten met zich zal meebrengen.
Verbetering

van

de

watervoorzienin

g.

De Commissie Watervoorziening benoorden het Noordzeekanaal berekende
in het 'Interim-rapport Waterbehoefte' (d.d. juni 1977) de toekomstige
maximale waterbehoefte in een droogste dekade van het voorzieningsge3
bied van de Schermerboezem op 42,7 m /s (voorlopige prognose), ter3
wijl de transportcapaciteit van de boezemwateren circa 30 m /s bedraagt. Een provinciale stuurgroep bestudeert verschillende alternatieven om dit probleem op te lossen. Inmiddels heeft de genoemde commissie een nieuw rapport in voorbereiding: de berekeningen hierin lijken
3
in een lagere waarde (dan 42,7 m /s) voor de toekomstige waterbehoefte
te resulteren.
Voor het gebied van het Waterschap Westfriesland bestaan vele plannen
(onder andere in ruilverkavelingsverband) voor verbetering van de watervoorziening. Deze plannen, waarvan enkele reeds in uitvoering zijn,
betreffen zowel de aanpassing van de interne infrastructuur als ook
het vergroten van de inlaatcapaciteit vanuit het IJsselmeer. Hiermee
wil men niet alleen voorzien in de toename van de waterbehoefte van
het voorzieningsgebied dat momenteel vanuit het IJsselmeer van water
wordt voorzien, maar ook een uitbreiding van het voorzieningsgebied
tot stand brengen. Het betreffende gebied, de Vier Noorder Koggen,
wordt momenteel nog van water voorzien via de VRNK- en.Schermerboezem,
zodat deze uitbreiding van het voorzieningsgebied vanuit het IJsselmeer tevens enige ontlasting van de Schermerboezem zou inhouden.
In verband met de gesignaleerde knelpunten bij de watervoorziening vanuit de Amstelmeerboezem wordt momenteel de mogelijkheid bestudeerd het overtollige (kwel)water vanuit de Wieringermeer op de Waddenzee te lozen. Ten aanzien van de bestrijding van de interne verzilting
van de Wieringermeer acht het heemraadschap het economisch (nog) niet
haalbaar een adequaat doorspoelsysteem danwel een apart leidingsysteem
voor wateraanvoer ten behoeve van de land- en tuinbouw aan te leggen.
Het Hoogheemraadschap Waterland verwacht in de toekomst in toenemende mate te zullen moeten inlaten voor de bestrijding van de verzilting en eutrofiëring van het boezemwater. In het kader van de studies
in verband met de landinrichting van Waterland (Nationaal Landschap
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Waterland) wordt een aanpassing van de waterhuishouding van Waterland
voorbereid.
4.2.8. Midden-West Nederland ende Zuidhollandse Eilanden en Waarden
Het gebied omvat het gebied dat begrensd wordt door het Noordzeekanaal, Gooi, Utrechtse Heuvelrug, Nederrijn/Lek, Merwedekanaal, Hollandsch Diep en Grevelingen.
De wateraanvoersituatie. Het gehele gebied wordt,
met uitzondering van de Zuidhollandse eilanden, doorsneden door een
netwerk van boezemwateren, van waaruit water kan worden ingelaten in
de lager gelegen polders. Wateraanvoer vindt plaats ten behoeve van
peilbeheersing en doorspoeling. Het op min of meer constant peil houden van de boezem is nodig voor eventuele scheepvaart, de stabiliteit
van de kaden en funderingen, de watervoorziening van de polders (inlaatduikers), veekering en -drenking en dergelijke. Doorspoeling vindt
met name plaats ten behoeve van de bestrijding van zowel in- als externe
verzilting en om vervuild oppervlaktewater te verversen.
In het westelijk deel van het gebied (de Hoogheemraadschappen van
Delfland, Schieland en Rijnland) vindt de wateraanvoer voornamelijk
plaats vanuit de Hollandsche IJssel. Via de Gouwe (bij Gouda) wordt
Rijnlands boezem van water voorzien, welke op zijn beurt bij Leidschendam de boezem van Delfland van water voorziet. Schieland kan behalve aan de Gouwe ook direct water vanuit de Hollandsche IJssel
betrekken. Rijnland ontvangt naast water uit de Hollandsche IJssel
ook nog via het Grootwaterschap Woerden (Enckele Wiericke) water
vanuit de Gekanaliseerde Hollandsche IJssel. Deze wordt op zijn beurt
van water voorzien vanuit het Merwedekanaal. Dit kanaal wordt in Vreeswijk vanuit de Lek en te Jutphaas vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal van
water voorzien.
In het oostelijk deel van het gebied kunnen diverse gebieden direct vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal van water worden voorzien. Dit
is het geval in het Hoogheemraadschap Amstelland, waarvan de boezem
in open verbinding staat met het Amsterdam-Rijnkanaal evenals het gebied van de Leidsche Rijn en de Groote Heicop. Daarnaast wordt water
onttrokken aan de Kromme Rijn (door de waterschappen de Kromme Rijn en
de Vecht), aan de Vaartsche Rijn (Waterschap de Kromme Rijn), aan de
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Vecht (Waterschap de Vecht) en het Merwedekanaal (Waterschap de Vijfheerenlanden).
Het zuidelijk deel van het gebied, bestaande uit de Zuidhollandse
eilanden en waarden wordt, indien het zoutgehalte dit toelaat, rechtstreeks vanuit het aangrenzende oppervlaktewater van water voorzien.
Knelpunten

in

de

watervoorziening.

In

het

algemeen kan de watervoorziening van het in deze paragaaf beschreven
gebied als zeer goed worden beschouwd. Meer dan 80% van het gebied kan
van water worden voorzien. Knelpunten in de watervoorziening doen zich
uitsluitend in extreem droge perioden voor en hebben vaak (mede) betrekking op de kwaliteit van het beschikbare water.
In het Hoogheemraadschap Amstelland kan onvoldoende water vanuit
de boezem ingelaten worden vanwege de optredende verzilting, terwijl
een gedeelte van Goeree Overflakkee niet van water kan worden voorzien
vanwege het zoute Grevelingenbekken.
Een belangrijk knelpunt vormt de inlaatcapaciteit van Delf land.
Hoewel het hele gebied van dit hoogheemraadschap van water kan worden
voorzien, wordt de bottle-neck gevormd door het inlaatpunt te Leidschen3
dam. De capaciteit van dit inlaatpunt bedraagt momenteel 8 m /s (met
3
behulp van noodpompen op te voeren tot 9 m /s), terwijl de waterbehoefte

in droge perioden aanzienlijk meer bedraagt. Ook voor Schieland

geldt dat de waterbehoefte in droge perioden groter is dan de inlaatcapaciteit, mede vanwege het wegvallen van de inlaatmogelijkheid vanuit de Nieuwe Maas, die in droge perioden verzilt.
De overige knelpunten met betrekking tot de watervoorziening hebben vaak betrekking op de infrastructuur binnen het waterschap die
onvoldoende transport- en/of inlaatcapaciteit bezit, of een onvoldoende
flexibel beleid mogelijk maakt (bijvoorbeeld met het oog op doorspoeling) zodat het beschikbare water niet optimaal kan worden benut (bijvoorbeeld op sommige Zuidhollandse eilanden).
Verbetering

van

de

watervoorzienin

g.

Een grondige studie naar de watervoorziening in Midden-West Nederland
is in 1976 door het gelijknamige werkcomité opgesteld. Ter verbetering
van de wateraanvoersituatie werden, mede gelet op de kwaliteit van het
beschikbare water, een aantal alternatieven uitgewerkt door het werk-
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comité, welke nog steeds een belangrijke rol spelen in de discussie
over de watervoorziening van Midden-West Nederland en ook in de beschouwingen over de landelijke waterverdelingsproblematiek.
Teneinde de tekorten in Delfland en Schieland op te heffen voorzag de studie in de aanleg van een kanaal Waddinxveen - Voorburg ter
vervanging van de inlaat vanuit Rijnlands boezem te Leidschendam. Door
verruiming van de inlaatcapaciteit vanuit de Hollandsche IJssel zou
zowel dit kanaal als Rijnlands boezem van voldoende water kunnen worden
voorzien. Nieuwe berekeningen over de toekomstige waterbehoefte hebben
echter in lagere behoeften geresulteerd dan de berekeningen van het
werkcomité. De noodzaak dat de wateraanvoer ten opzichte van de huidige
aanvoermogelijkheid te Leidschendam verruimd dient te worden is echter
ook in deze nieuwe studie vastgesteld.
Teneinde een zo volledig mogelijk beeld van de waterbehoefte in
het westelijk deel van Midden-West Nederland en in het verlengde hiervan van de benodigde infrastructuur te verkrijgen is in 1979 een studie
gestart naar de waterbehoefte van het Hoogheemraadschap Rijnland en
Grootwaterschap Woerden. Een onzekerheid in de watervoorziening vanuit
de Hollandsche IJssel is de toekomstige situatie met betrekking tot de
verzilting. Er zijn daarom reeds verschillende alternatieven ontwikkeld
om het westelijk deel van het gebied minder afhankelijk te doen zijn
van de Hollandsche IJssel. Eén ervan is de aanleg van een kanaal
Maarssen - Bodegraven om zoet water uit het Amsterdam-Rijnkanaal aan te
voeren. Een andere mogelijkheid zou de aanleg van een koppelleiding
tussen de Lek en de gekanaliseerde Hollandsche IJssel kunnen zijn,
waardoor de beschikbare hoeveelheid zoet water in de Hollandsche IJssel
ten behoeve van de inlaat te Gouda zou toenemen. Tevens zou de Lopikerwaard uit deze koppelleiding (Lek-)water kunnen onttrekken en daardoor
de Hollandsche IJssel ontlasten. Deze varianten vormen onderwerp van
studie.
De genoemde knelpunten met betrekking tot de infrastructuur, die
in sommige gebieden optreden, o.a. in de Waterschappen de Kromme Rijn,
de Vecht, de Lopikerwaard, Goeree en Overflakkee, worden of zijn reeds
tot een oplossing gebracht. Vaak gebeurt dit in ruilverkavelingsverband. De vraag of het westen en zuiden van Goeree-Overflakkee in de
toekomst van water voorzien kan worden hangt af van de vraag of het
Grevelingenbekken zoet gemaakt zal worden.
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4.2.9. Het rivierengebied
De

wateraanvoersituatie
Het rivierengebied omvat - globaal gesproken - de tussen de Maas

en de Nederrijn/Lek gelegen gebieden. In het noorden van het gebied
stroomt de Linge, die voor de wateraanvoer van het gebied van groot
belang is.
Op de Linge kan water worden ingelaten vanuit het Pannerdenskanaal
3
te Doornenburg
g (maximaal 3 m /s bij laag rivierpeil) en vanuit de Ne3
met behulp van een gemaal nabij Randwijk (maximaal 3 m /s).
Ter plaatse van de kruising van de Linge met het Amsterdam-Rijnkanaal (syphon) staat een gemaal dat de Linge met maximaal 9 m/s kan
aanvullen. Tenslotte kan te Tiel onder vrij verval water vanuit de Waal
3
op de Linge warden ingelaten (bij lage rivierstand + 4 m /s) en bestaan er plannen om in de toekomst door middel van uitbreiding van het
gemaal te Hardinxveld-Giessendam ongeveer 10 m /s vanuit de Merwede
op het meest benedenstroomse pand van de Linge (het kanaal van Steenenhoek) te kunnen inlaten. Door de bouw van dit gemaal zal de inlaat van
het Amsterdam-Rijnkanaal beperkt kunnen worden. Daardoor zal de bevaarbaarheid van de Waal - Merwede verbeteren. In 1976 bedroeg de totale voeding van de Lingeboezem op de bovenomschreven wijze ongeveer
3
15 m /s, waarmede het gebied, op een enkele uitzondering na, redelijk
van water kon worden voorzien.
De in het rivierengebied gelegen waterschappen Maas en Waal, Bommelerwaard en Alm en Biesbosch vormen zelfstandige waterhuishoudkundige eenheden, die met behulp van inlaatwerken en gemalen aan de Maas
en de Waal (deels) rechtstreeks van water kunnen worden voorzien. Het
polderdistrict Maas en Waal wordt verder voor een deel vanuit het
Maas-Waalkanaal voorzien.
Knelpunten

in

de

watervoorziening.

De

watervoorziening van het gebied als geheel kan als voldoende worden
beschouwd, zij het dat plaatselijk nog wel enige tekortkomingen optreden. Hierbij kan gedacht worden aan stroken langs de rivierdijken waar
aanzienlijke negatieve kwel kan optreden en een gebied in het oosten
van de polderdistricten Over-Betuwe en Maas en Waal, waar nog geen
(of onvoldoende) wateraanvoer plaatsvindt. Het polderdistrict Maas en
Waal kreeg in 1976 een inlaatbeperking voor inlaat van Maaswater opgelegd.
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In het gebied wordt op zeer grote schaal beregend (40 á 50% van
de cultuurgrond), terwijl de waterschappen voor de toekomst rekening
houden met een toename tot 65%. Bij een dergelijke toename zal in vele
gevallen niet meer volledig aan de vraag kunnen worden voldaan.
✓ erbetering van de w a t e r v o o r z i e n i n g. Bij
de polderdistricten Maas en Waal en Over-Betuwe bestaan plannen om de
watervoorziening in het oosten van het gebied uit te breiden. Voorts
bestuderen de waterschappen of met het oog op de verwachte toename van
de beregening plannen voor uitbreiding van de waterinlaat en/of aanpassing van de interne infrastructuur noodzakelijk zijn. Deze studie
vindt plaats in het kader van de Werkgroep Waterbeheersing Rivierengebied.
4.2.10. Zeeland
D e wateraanvoersituatie. Zeeland heeft momenteel
geen mogelijkheden om zoet water van buiten de provincie aan te voeren.
Het realiseren van zoetwateraanvoer zou van groot belang zijn voor verziltingsbestrijding en watervoorziening ten behoeve van de landbouw.
Met name voor de droogtegevoelige plaatgronden die in Zeeland voorkomen
(ongeveer 10 000 ha) zou een adequate watervoorziening van groot belang zijn. In Zeeuwsch-Vlaanderen is in principe de mogelijkheid aanwezig via de aangrenzende Belgische afwateringsgebieden water geleverd
te krijgen, doch in droge, zomerse perioden is deze aanvoer kwantitatief
van geen betekenis.
K nelpunten

in

de

watervoorziening.

Het

belangrijkste knelpunt met betrekking tot watervoorziening is dat het
grootste deel van Zeeland omsloten is door zoutwaterbekkens, waardoor
externe zoetwateraanvoer onmogelijk is. Daarnaast dient vermeld dat
het aanwezige water ten gevolge van zoute kwel doorgaans dusdanig zout
is dat het niet bruikbaar is voor landbouwkundige doeleinden.
✓ erbetering

van

de

watervoorziening.

Of

verbeteringen in de watervoorziening van (delen van) Zeeland mogelijk
zijn, wordt in de eerste plaats bepaald door het antwoord op de vraag
of in de toekomst beschikt kan worden over zoet water vanuit het te
creëren Zoommeer en/of het Grevelingenbekken. Vooruitlopende op beslis-
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singen terzake zijn door een aantal waterschappen in Zeeland reeds
(globale) plannen opgesteld met betrekking tot waterinlaat en verdeling
vanuit beide bekkens, ervan uitgaande dat beide bekkens zoet worden.
In geval van een zoet Grevelingenbekken zou nagenoeg het gehele
Waterschap Schouwen-Duiveland onder vrij verval van water kunnen worden voorzien. Het huidige verschil tussen polderpeil en het peil in het
Grevelingenbekken bedraagt namelijk meer dan 1 meter. Vanwege het hoge
zoutgehalte in de polderwateren ten gevolge van zoute kwel zal water
nodig zijn voor doorspoeling. Het doorspoelwater kan met behulp van
bestaande gemalen op de Oosterschelde uitgeslagen worden. Onder bepaalde omstandigheden kan het lozen van doorspoelwater op de Oosterschelde met het oog op de natuurfunctie van dit bekken problemen opleveren.
Het Waterschap Tholen heeft op dezelfde wijze berekeningen opgesteld voor wateraanvoer ten behoeve van doorspoeling en landbouwwatervoorziening vanuit een zoet Zoommeer. Onder vrij verval zou geheel
Tholen en St. Philipsland van water kunnen worden voorzien. Het Waterschap De brede watering van Zuid-Beveland zou ook water kunnen inlaten
vanuit een zoet Zoommeer. Hoewel het in eerste instantie met het oog
op de kosten weinig voor de hand liggend lijkt deze wateraanvoer tot
voorbij het Kanaal door Zuid-Beveland uit te breiden, zou het uit oogpunt van opbrengstverbetering wel aantrekkelijk zijn. De meest droogtegevoelige gronden liggen namelijk in het midden-westen van Zuid-Beveland en zijn het meest bij wateraanvoer gebaat. De gedachten van het
waterschap met betrekking tot wateraanvoer vanuit het Zoommeer gaan
eerder uit naar watertransport via een persleiding dan naar transport
via een open leiding. De vele te kruisen waterkeringen en de geringe
beschikbare ruimte geven hiertoe aanleiding.
Voor Walcheren en de in Zeeuwsch-Vlaanderen gelegen waterschappen
lijkt een zoetwateraanvoersysteem vanuit het Zoommeer, indien de waterkwaliteit (zoutgehalte) op het meer geen belemmering vormt, uit oogpunt
van transportkosten (nog) niet rendabel. In deze waterschappen wordt getracht door middel van stuwen de peilen in de groeiperiode zoveel mogelijk te handhaven.
Tenslotte zij vermeld dat door de Gewestelijke Raad voor Zeeland
van het Landbouwschap een nota geproduceerd is over de baten van zoetwatervoorziening in Zeeland ten noorden van de Westerschelde. In deze
nota is ook een berekening opgenomen van de benodigde hoeveelheden.
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4.2.11. Noord-Brabant
De w a t e r a a n v o e r s i t u a t i e. Noord-Brabant is voor
wat de wateraanvoer van buiten het gebied betreft voornamelijk aangewezen op de Maas. Wateraanvoer is nodig ten behoeve van de landbouwwatervoorziening en doorspoeling van het oppervlaktewater met het oog
op de kwaliteitsbeheersing. In het gebied van het Hoogheemraadschap
West-Brabant is ook wateraanvoer nodig voor verziltingsbestrijding,
met name in het gebied van Mark en Dintel. Bovendien is zoet water nodig ter compensatie van grondwateronttrekkingen voor de drink- en industriewatervoorziening en beregening. Het schutbedrijf op de Brabantse
kanalen vereist momenteel, indien geen besparingen bij het schutten
3
worden toegepast, een minimum wateraanvoer van ongeveer 5 m /s.
In Noord-Brabant (en ook in Limburg) wordt ten opzichte van de
overige zandgebieden het meest beregend. Het gebied met oppervlaktewatervoorziening is beperkt, met name ook vanwege de beperkingen die
de Maasafvoer oplegt. Als voorzieningsgebieden kunnen genoemd worden:
het zuidelijk Peelgebied, Graaf se Raam en de Hertogswatering (Waterschap de Maaskant), de Maas- en Diezepolders, delen van het stroomgebied van Mark en Dintel en de Donge. In het kader van de wateraanvoer
en -verdeling naar en in deze gebieden zijn de volgende wateren van
belang: de Maas (inclusief Bergsche Maas, Amer, Hollandsch Diep en
hiermee in open verbinding staande wateren), de Zuíd-Willemsvaart, het
Wilhelminakanaal, het Markkanaal (Mark en Dintel), de Dieze, het afwateringskanaal van 's-Hertogenbosch naar Drongelen, het kanaal van
Deurne en het Peelkanaal. Tenslotte dienen in verband met de externe
aanvoer ook nog aangrenzende Belgische infiltratiegebieden en vloeivelden genoemd te worden, waarvoor water wordt onttrokken aan het
Maas-Scheldekanaal. Het uit deze gebieden afkomstige, grensoverschri.dende water is echter in droge perioden nauwelijks van betekenis. In
het waterschap de Aa leveren de effluenten van de rioolwaterzuiveringsinstallaties met name in droge perioden een belangrijke bijdrage
in de afvoer van de hier aanwezige wateren.
Knelpunten

in

de

watervoorziening.

In

het voorgaande zijn reeds kwantitatieve beperkingen als knelpunten
voor een verdere uitbreiding van de watervoorziening genoemd. In 1976
werd aan de Maas- en Diezepolders en aan het Waterschap de Maaskant
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een beperking voor de inlaat van Maaswater opgelegd. Het via de ZuidWillemsvaart aangevoerde Maaswater, dat tevens wordt gebruikt voor
compensatie van schutverliezen op de Limburgse kanalen, watervoorziening in de Peel en watervoorziening in België krachtens het Maastractaat van 1863, is in droge perioden nog niet eens toereikend voor voldoende compensatie van de schutverliezen op de Brabantse kanalen. In
3
1976 was in de droge periode 1,5 a 2 m /s minder beschikbaar dan het
3
vereiste minimum van 5 m /s. Van landbouwwatervoorziening en afdoende
bestrijding van vervuiling kan dan al geen sprake meer zijn, te meer
daar ook de additionele voeding van het Brabantse kanalenstelsel via
de Brabantse rivieren en beken in droge perioden zeer te wensen overlaat.
Door al dan niet gezuiverde afvalwaterlozingen en afwezigheid van
voldoende doorspoelmogelijkheden is voorts ook het gebruik van het in
het gebied zelf tot afstroming komende water aan beperkingen onderhevig. Dit speelt met name in het buitenpand van het Wilhelminakanaal,
waardoor het Markkanaal (en Mark en Dintel) niet optimaal van water
kan worden voorzien. Daardoor kan in deze gebieden ook geen adequate
verziltingsbestrijding plaatsvinden. Ook de waterinlaat vanuit de Dieze
op het Drongelenskanaal is in perioden met lage afvoeren (1976) om
kwaliteitsredenen aan beperkingen onderhevig.
Behalve de beperking van het niet beschikbaar zijn van voldoende
zoet water speelt ook een rol dat de infrastructuur in grote delen
van Noord-Brabant (nog) niet op wateraanvoer is afgestemd. Opmaalinstallaties om het water naar de hoger gelegen gebieden te transporteren ontbreken veelal, terwijl ook de dichtheid van het waterlopenstelsel en de profielen vaak een belemmering vormen voor een optimale watervoorziening.
Verbetering

van

de

watervoorzienin

g.

In het verleden zijn reeds verschillende studies naar de verbetering
van de watervoorziening van Brabant verricht. Genoemd kan worden het
watervoorzieningsproject 'Panheel' bedoeld voor watervoorziening van
Midden-Limburg en zuidoostelijk Noord-Brabant. Volgens dit plan zou de
3
uiteindelijke in te laten hoeveelheid Maaswater 27 m /s moeten gaan
bedragen. Tot op heden is geen besluit genomen over de vergroting van
3
de capaciteit van het gemaal te Panheel, dat een capaciteit van 3 m/s
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heeft. Voorts werd door de toenmalige Cultuurtechnische Dienst in
1962 in samenwerking met de Provinciale Waterstaat een 'Raamplan voor
de wateraanvoer ten behoeve van de landbouw in Noord-Brabant' opgesteld.
In het kader van deze studie is onder andere de watervoorziening vanuit de Belgische kanalen en vanuit het Wilhelminakanaal bestudeerd.
Vooralsnog bieden deze mogelijkheden echter, gezien de hiervoor beschreven knelpunten, weinig perspectief.
Door verschillende waterschappen zijn of worden plannen opgesteld
om, uitgaande van een bepaalde beschikbaarheid van water, tot verbetering van de watervoorziening te komen. Ook worden in verband hiermee
werken uitgevoerd. De bouw van de rioolwaterzuiveringsinstallatie
Dongemond brengt met zich mee dat vanaf 1980 de volledige aanvoer via
3
het Markkanaal (7,5 m /s) benut kan worden voor voeding van Mark en
Dintel voor verziltingsbestrijding en landbouwwatervoorziening. Wanneer een zoet Zoommeer tot stand wordt gebracht, is verziltingsbe3
strijding (3 m /s) niet meer nodig en staat de volledige aanvoer ten
dienste van het peilbeheer. Vanuit een zoet Zoommeer zou via vrij
verval een gedeelte van het Hoogheemraadschap West-Brabant van zoet
water kunnen worden voorzien. Voorts zou ook via opmalen langs de
Bovenmark en de Strijbeekse Beek via de Aa of Weerijs en via de Zoom
een aanzienlijke uitbreiding van het voorzieningsgebied in West-Brabant mogelijk zijn. Ook is het denkbaar dat water vanuit de Amer via
het Wilhelminakanaal naar de stroomgebieden van de Dommel (en wellicht
de Aa) wordt getransporteerd. In het Waterschap de Aa bestaan concrete plannen om het voorzieningsgebied uit te breiden, onder andere
door middel van terugpompen van de restafvoer van de Aa maar ook door
meer Maaswater te claimen in het kader van het Panheelproject. In het
Waterschap de Maaskant, dat met name met problemen betreffende de interne infrastructuur kampt en niet zozeer met beperkingen van inlaatcapaciteit en/of inlaatvergunningen, wordt volop aan het oplossen van
deze problemen gewerkt in ruilverkavelingsverband. Ook bestaan er
plannen voor het maken van nieuwe inlaatwerken en opvoergemalen teneinde het voorzieningsgebied uit te breiden.
Samenvattend kan gesteld worden dat de interne verbeteringen in
het gebied nodig zijn met het oog op optimale benutting van het aanwezige water. Zoetwatervoorziening via het toekomstige Zoommeer en/of
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uitbreiding van de inlaat van Maaswater lijken de enige mogelijkheden
om de toestand ook structureel te verbeteren.
4.2.12. Limburg
De w a t e r a a n v o e r s i t u a t i e. Het 13ssgebied in zuidLimburg heeft, behalve enige kleine oppervlakten langs de Maas, geen
wateraanvoermogelijkheden. Omdat in dit gebied vrij veel neerslag valt
en de vochtvoorraad in de bodem omvangrijk is, leidt deze afwezigheid
van wateraanvoermogelijkheden doorgaans niet tot ernstige vochttekorten. Hierbij dient echter wel in aanmerking genomen te worden dat in
bepaalde gebieden de laatste jaren als gevolg van onder meer onttrekkingen ten behoeve van de drink- en industriewatervoorziening aanzienlijke
grondwaterstandsdalingen opgetreden zijn waardoor de beken in het desbetreffende gebied in droge perioden vaak alleen gevoed worden door al dan niet gezuiverde - lozingen van afvalwater. Indien daarnaast extra afvoer plaatsvindt, is dit vaak dringend nodig met het oog op doorspoeling en in verband met aan de beken grenzende natuurterreinen en
visvijvers en dergelijke en kan dit water niet voor landbouwdoeleinden
worden gebruikt.
In midden-Limburg, in het gebied dat doorkruist wordt door de
Zuid-Willemsvaart, de Noordervaart en het Kanaal Wessem-Nederweert,
vindt beperkte wateraanvoer vanuit dit kanalenstelsel plaats. Deze wateraanvoer kan vanwege de noodzakelijke doorspoeling slechts ten dele
ten goede komen aan de landbouw. Het eveneens op de linker Maasoever
gelegen Waterschap Noord-Limburg, grenzend aan het Peelkanaal en de
Helenavaart, wordt voor een beperkt deel van (Maas-)water voorzien
vanuit de Noordervaart en het kanaal Wessem-Nederweert. Deze aanvoer
vindt plaats in het kader van het, in de vorige paragraaf reeds genoem3
de, plan Panheel. De inlaat omvat totaal ongeveer 2 m /s (de proefperiode is inmiddels in 1978 afgesloten). Het in het uiterste noorden
van Limburg aan de rechter Maasoever grenzende Waterschap Het Maasterras heeft, vanwege zijn hoge en sterk hellende ligging, nauwelijks
mogelijkheden voor wateraanvoer vanuit de Maas.
Knelpunten

in

de

watervoorziening.

Knel-

punten in de watervoorziening doen zich, zoals gezegd, op dit moment
met name voor in het zandgebied van Limburg, gelegen in het midden en
het noorden van de provincie. Verdergaande grondwaterstandsdalingen
in het 13ssgebied kunnen echter in de toekomst ook hier het wateraan-
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voerprobleem actueel maken. Voor de watervoorziening is men, zeker in
droge perioden waarin de beekafvoeren gereduceerd zijn, voornamelijk
aangewezen op de Maas en het daarmee in verbinding staande kanalenstelsel. In de paragraaf over de watervoorziening van Noord-Brabant
is reeds aangegeven dat op de in beperkte mate beschikbare hoeveelheid
Maaswater vele claims rusten. Om die reden zijn beperkingen opgelegd
aan onttrekkingen ten behoeve van de landbouw. Ook het feit dat het
stelsel van waterlopen en inlaatwerken in het zandgebied niet optimaal
op wateraanvoer is ingesteld dient als knelpunt genoemd. De genoemde
beperkingen en de onzekerheid of in de toekomst meer Maaswater beschikbaar kan worden gesteld spelen hierbij een belangrijke rol. Tenslotte
is ook de topografie van een deel van het gebied als knelpunt aan te
merken. Ook bij voldoende aanbod van Maaswater kunnen vanwege de hoge
ligging en het sterk hellend karakter grote delen van de Waterschappen
Midden- en Noord-Limburg ten westen van de Maas niet op een rendabele
wijze van water worden voorzien. Dit geldt ook voor de waterschappen,
die de beken aan de rechter Maasoever beheren.
Verbetering

van

de

watervoorzienin

g.

Gezien de aard van de knelpunten kan de watervoorziening van een aanzienlijk deel van het gebeid pas structureel worden verbeterd indien
over meer Maaswater kan worden beschikt. Het reeds genoemde proefproject Panheel speelt in dit verband een belangrijke rol.
Afgezien van dit 'structurele' knelpunt kunnen ook in het gebied
zelf nog vele verbeteringen worden aangebracht. Een aantal waterschappen heeft daartoe plannen opgesteld. Waterschap Het Maasterras denkt
aan uitvoering van werken om een grotere waterconservering te bereiken.
In Waterschap Noord-Limburg wordt, deels in ruilverkavelingsverband,
gewerkt aan het (verder) inrichten van het waterlopenstelsel voor wateraanvoer en aan het uitbreiden van het voorzieningsgebied. In het
Waterschap Midden-Limburg zijn in ruilverkavelingsverband werken
met betrekking tot wateraanvoer gedeeltelijk uitgevoerd, doch door de
onzekerheid omtrent de vergunning voor wateraanvoer in de toekomst
is het nooit tot een volledige realisering gekomen en leveren de uitgevoerde werken nauwelijks rendement op.
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5. MOGELIJKHEDEN VAN WATERVOORZIENING VANUIT HET GRONDWATER

5.1. Inleiding
Hoewel grondwater als zodanig in aanzienlijke hoeveelheden aanwezig is, moet toch worden gesproken van een schaarse grondstof. Dit
houdt zowel verband met beschikbare hoeveelheden als met de wens een
bepaalde grondwaterstand niet te onderschrijden.
Grondwater wordt gewonnen door waterleidingbedrijven, industrieen, diensten en dergelijke, landbouwbedrijven en particulieren. Het
opgepompte water wordt gebruikt voor drinkwaterbereiding, proceswater,
koeling, ketelvoedingswater, spoelwater en beregening van landbouwgewassen. Bovendien wordt water opgepompt ten behoeve van bouwputbemalingen.
Het gebruik van grondwater dat aan de bodem wordt onttrokken,
biedt vooral uit een oogpunt van waterkwaliteit belangrijke voordelen
boven het gebruik van oppervlaktewater. Hoewel grondwaterverontreiniging op vele plaatsen in ons land is geconstateerd, kan toch worden
gesteld dat het grondwater minder dan het oppervlaktewater aan verontreiniging is blootgesteld. Door de bescherming die de bodem biedt, is
het grondwater in belangrijke mate gevrijwaard voor plotseling optredende calamiteiten, die grote hoeveelheden oppervlaktewater onbruikbaar kunnen maken, bijvoorbeeld bij verontreiniging door toxische stoffen of door radio-actieve neerslag.
Een goede kwaliteit water is zowel voor de drink- en industriewatervoorziening als voor de landbouwwatervoorziening, met name in de
glastuinbouw, een vereiste.
In het algemeen kan worden gesteld dat ten gevolge van grondwateronttrekking de grondwaterstand wordt verlaagd, vermindering van beekafvoeren optreedt en de ondergrondse afstroming vermindert. Dit is
van invloed op de landbouwproduktie en de waarde van natuurgebieden,
omdat op een belangrijk deel van het oppervlak in Nederland de landbouwgewassen en natuurlijke vegetatie mede afhankelijk zijn van het
grondwaterregiem, In klei- en veengebieden kan zetting optreden met
schade aan gebouwen, kunstwerken en dergelijke en wateroverlast als
gevolg. Aan de kust en in enkele delen van Nederland bestaat gevaar
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voor het opt ekken van het zoet/zout grensvlak.
In het avolgende wordt allereerst ingegaan op het huidig aanbod
en gebruik v n grondwater. Vervolgens wordt, na een beschrijving van
de effecten an grondwateronttrekkingen,ingegaan op de uitbreidingsmogelijkhede voor onttrekkingen. Tenslotte worden nog enige beschouwingen gewij aan de mogelijkheden van waterconservering.

5.2.Huid

aanbod

en

gebruik

Door h

Rijksinstituut voor Drinkwatervoorziening is, onder meer

ten behoeve

an het Structuurschema, een raming gemaakt van de winbaar

geachte hoev elheid grondwater (RID, 1977). Voor het aangeven van het
huidige aanb d van grondwater wordt in deze paragraaf deze raming aangehouden. In onderstaande tabel (ontleend aan Van Boheemen en De
Wilde, 1979)

ordt per provincie de winbaar geachte hoeveelheid grond-

water, naast de omvang van de grondwateronttrekkingen door waterleidingbedrijve

en particulieren (vrijwel exclusief land- en tuinbouwers)

in 1975 en de omvang van de grondwateronttrekkingen voor beregening
en bevloeiing in 1976 weergegeven. Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat bij de vaststelling van de in 1975 onttrokken hoeveelheden
de onttrekkin en voor bouwputbemalingen en de winningen van infiltratiewater (dui en) buiten beschouwing zijn gebleven.
In het n

volgende wordt tabel 5.1 per provincie verder uitge-

werkt. Hierbi

is mede gebruik gemaakt van het RID-rapport 'De win-

ningsmogelijk eden van grondwater in Nederland' (1980) en de diverse
regionale Cog owa-nota's Veluwe (1974), Westelijk Noord-Brabant (1977),
Oos t-Gelderla d (1978), Centrale slenk Noord-Brabant (1980), Noorden Midden-Lim urg (1979).
In een g oot. deel van de provincie Groningen is het grondwater,
ten gevolge v n het hoge zoutgehalte, ongeschikt als bron voor de
zoetwaterwinn ng. Globaal loopt de grens tussen zoet en zout of brak
grondwater va

het westen naar het oosten langs de lijn over de stad

Groningen. Ee

belangrijk gegeven voor de aanwezigheid en de kwaliteit

van het grond ater in Groningen kan gerelateerd worden aan het voorkomen van pot lei als glaciale dalopvulling. Bij voldoende dikte zal
boven deze kl ilagen geen of nauwelijks beïnvloeding van de grondwa-
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Tabel 5. . Omvang van de grondwateronttrekkingen in 1976 voor beregening en bevloeiing, omvang van de grondwateronttrekkingen
in 1975 door waterleidingbedrijven en particulieren (vrijwel
exclusief land- en tuinbouwers) en de door het RID winbaar
geachte hoeveelheden grondwater (tabel ontleend aan Van Boheemen en De Wilde, 1979)

Gebied

Beregening Waterlei- Particu- Som van Winbaar
en
dingbelieren
1, 2 en
geacht
bevloeiing
drijven
3
in 1975
in 1976
in 1975
106 m3
1

106 m3

106 m3

2

3

106 m3

106 m3

Groningen

0

23

20

43

65

Friesland

1

39

17

57

130

Drenthe

2

45

21

68

200

Overijssel

23

59

35

117

175

Gelderland

76

101

100

277

395

Utrecht

7

58

23

88

140

Zuid. IJsselmeerpolders

0

4

0

4

35

Noord-Holland

5

46

6

57

60

Zuid-Holland

1

54

19

74

130

Zeeland

0

5

0

5

5

125

160

100

385

440

59

62

45

166

195

299

656

386

1341

1970

Noord-Brabant
Limburg
Totaal

terstand door onttrekkingen plaatsvinden. Naast de aanwezigheid van
potklei zijn er gebieden waarin de postglaciale bekkens zijn gevuld met
fijne zanden, die uit kwantitatief oogpunt weinig perspectief bieden
voor grondwateronttrekkingen. Voor de hele provincie geldt, dat op grote diepte zout water voorkomt in voornamelijk mariene afzettingen. Uit het
bovenstaande volgt, dat het aanbod van zoet grondwater in de provincie
Groningen niet groot is. De marge tussen de winbare hoeveelheid en de
onttrekkingen ten behoeve van waterleidingbedrijven en particulieren is
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gering. Momenteel is het gebruik van grondwater ten behoeve van de
landbouwwatervoorziening te verwaarlozen.
Het westen en noorden van de provincie Friesland moeten buiten
beschouwing blijven bij het aangeven van het aanbod van zoet grondwater in deze provincie, aangezien de ondergrond ter plaatse zout grondwater bevat. Over blijven de Waddeneilanden en het vasteland, globaal
ten oosten van de lijn over Sneek, Dokkum en Grijpskerk. Op de Waddeneilanden wordt water onttrokken aan de zoetwaterlenzen, die zich in de
loop van de eeuwen door infiltratie van neerslag hebben gevormd. Hier
zal met nadruk dienen te worden gewaakt tegen het verplaatsen van het
zoet/zout grensvlak. Bovendien is het van groot belang de kwetsbáre
natuurgebieden op de eilanden te sparen.
Het vasteland van Friesland wordt in geohydrologisch opzicht gekenmerkt door watervoerende lagen van grote dikte, die een goede gelegenheid bieden tot grondwateronttrekking. De afdekkende lagen zijn
sterk wisselend in dikte en samenstelling, waardoor plaatselijk de
beïnvloeding van landbouw- en natuurgebieden groot kan zijn. De watervoerende lagen worden grotendeels gevoed door neerslag, in veel mindere mate door ondergrondse toestroming vanuit Drenthe en door inzijging
van water uit meren en kanalen. De huidige onttrekkingen op de Waddeneilanden lijken de winbare hoeveelheid grondwater te naderen, dan wel
reeds te overschrijden. Voor het vasteland van Friesland bestaat nog
een zekere marge. Voor Friesland geldt dat het gebruik van grondwater
ten behoeve van de landbouwwatervoorziening momenteel zeer gering is.
De gehele provincie Drenthe is geschikt voor het winnen van zoet
grondwater. Bepalend voor de winbare hoeveelheid is de mate van verlaging van de grondwaterstand die toelaatbaar is voor de landbouw- en
natuurgebieden. Het grootste deel van Drenthe biedt in geohydrologisch
opzicht een tamelijk homogeen beeld. De watervoerende lagen, die geschikt zijn voor grondwaterwinning, vertonen over de gehele provincie
weinig variatie in samenstelling. Op het Drenths Plateau wordt de
hoeveelheid via geconcentreerde winning te onttrekken grondwater beperkt door belangen van landbouw en natuurbehoud. Voor gespreide onttrekkingen bestaan hier goede mogelijkheden. Op de agglomeratie van
Emmen na, waar een sterke concentratie van grondwateronttrekking
plaatsvindt, geldt hetzelfde voor zuidoost-Drenthe en de lage gebieden
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van Drenthe. Grondwaterwinning ten behoeve van de landbouwwatervoorziening vindt in de provincie Drenthe tot nu toe slechts op beperkte
schaal plaats.
De provincie Overijssel wordt hier onderscheiden in een drietal
deelgebieden: het gebied ten noorden van de Vecht en de Kop van Overijssel, Salland en het Reggegebied, en de rest van Twente. De ondergrond van het eerst genoemde deelgebied is te schematiseren tot drie
watervoerende pakketten, die onderling worden gescheiden door slecht
doorlatende kleiige lagen. Bij geconcentreerde ondiepe winningen moet
rekening worden gehouden met nadelige gevolgen voor landbouw en natuurgebieden. Bij de diepe winningen onder slecht doorlatende lagen zullen
deze gevolgen van minder belang zijn. Hier is echter de kans van het
optrekken van zout grondwater aanwezig. Dit is in het westelijk deel
van het gebied ook voor de ondiepe winningen een belangrijk criterium.
In de ondergrond van Salland en het Reggegebied worden in de ondergrond sterk geschematiseerd twee watervoerende pakketten aangetroffen, gescheiden door een slecht doorlatende kleiige tussenlaag, die in
Salland aanzienlijk dikker is dan in het Reggegebied. Vooral bij geconcentreerde ondiepe onttrekkingen moet rekening worden gehouden met nadelige gevolgen voor landbouw- en natuurgebieden. Bij de diepere onttrekkingen zal de mogelijkheid van het optrekken van zout grondwater
steeds in beschouwing moeten worden genomen. Salland en het Reggegebied
zijn gescheiden door een rij relatief hoge stuwheuvels. De ondergrond
van deze heuvels is gestuwd en wellicht ook verschubd, zodat de stroming van het grondwater gecompliceerd kan zijn. Het is niet duidelijk
of er in de niet-gestuwde diepere ondergrond nog watervoerende pakketten van betekenis aanwezig zijn. Bij geconcentreerde onttrekkingen moet
langs de flanken van de heuvels rekening worden gehouden met nadelige
gevolgen voor landbouw- en natuurgebieden.
In de ondergrond van Twente kunnen in grote lijnen één dan wel
twee watervoerende pakketten worden onderscheiden. De doorlatendheid
van de watervoerende pakketten is gering, terwijl in de diepere ondergrond brak tot zout grondwater voorkomt. In het oosten van Twente kan
de hydrologische opbouw aanzienlijk meer gecompliceerd zijn. Een voorbeeld hiervan is de omgeving van Losser, waar in de ondergrond gestuwde en scheef gestelde formaties voorkomen, die gedeeltelijk doorlatend
zijn.
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De ruimte die er volgens tabel 5.1 blijkt te bestaan tussen de winbare
hoeveelheid grondwater en de huidige onttrekkingen bevindt zich in de
twee eerstgenoemde deelgebieden. In deze gebieden zijn ook de onttrekkingen ten behoeve van de landbouwwatervoorziening, die in Overijssel
op relatief grote schaal plaatsvinden, geconcentreerd. In Twente bestaat er nauwelijks een marge tussen de onttrekkingen door waterleidingbedrijven en particulieren en de winbare hoeveelheid grondwater.
Onttrekkingen ten behoeve van de landbouw vinden momenteel slechts op
beperkte schaal plaats in dit gebied.
De provincie Gelderland kan worden onderverdeeld in Oost-Gelderland, de Veluwe met de Gelderse Vallei en het IJsseldal, en het Gelderse rivierengebied met het Rijk van Nijmegen. Ondanks het verspreid
voorkomen van slecht doorlatende lagen bestaat de ondergrond van OostGelderland regionaal gezien uit één watervoerend pakket. Hoewel de afdekkende dekzanden minder goed doorlatend zijn, moeten deze regionaal
bezien beschouwd worden als een deel van het onderliggend watervoerend
pakket. Als gevolg van het ontbreken van goed afsluitende lagen boven
het watervoerend pakket is de kans op negatieve gevolgen voor landbouwen natuurgebieden ten gevolge van onttrekkingen vrij groot.
De stuwheuvels van het Veluwegebied (inclusief Gelderse Vallei
en IJsseldal) bestaan tot op grote diepte uit zandlagen, lokaal gescheiden door kleiige lagen. Het bovenste gedeelte bestaat uit gestuwde en verschubde formaties. De ongestuwde formaties hieronder met een
relatief groot doorlaatvermogen zetten zich voort onder de valleien
naast de heuvels. Hier worden ze afgedekt door een minder goed doorlatende dalopvulling. Grondwateronttrekkingen op en langs de flanken
van de stuwheuvels kunnen schade toebrengen aan de landbouw, maar
vooral aan de kwetsbare natuurgebieden in de natuurlijke en kunstmatige beekdalen. Geconcentreerde grondwateronttrekking in de valleien zal
in de eerste plaats invloed uitoefenen op de landbouw, vervolgens moet
rekening worden gehouden met de aanwezigheid van natuurterreinen.
Het Rijk van Nijmegen wordt gekenmerkt door hoge stuwheuvels.
Hiervoor gelden dezelfde opmerkingen als gemaakt voor de stuwheuvels
van het Veluwegebied. De ondergrond van het Gelderse rivierengebied
bestaat uit een tweetal watervoerende pakketten, afgedekt door een holocene laag die klei- en/of veenlagen bevat. Plaatselijk, in de ge-
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bieden met rivierduinen, ontbreekt de afdekkende laag. Grondwateronttrekking in het gebied van de grote rivieren zal over het algemeen
geen problemen opleveren.
In Gelderland als geheel bezien bestaat er nog een ruime marge
tussen de grondwateronttrekkingen ten behoeve van waterleidingbedrijven en particulieren en de winbare hoeveelheid. In Oost-Gelderland werd
in 1976, de in dat gebied op grote schaal toegepaste onttrekkingen ten
behoeve van de landbouw meegerekend, de winbare hoeveelheid al overschreden. Ook in het Rijk van Nijmegen is de marge tussen onttrekkingen
en winbare hoeveelheid gering. Hetzelfde geldt voor de zuidelijke Veluwezoom, waar waterleidingbedrijven en particulieren grote hoeveelheden grondwater winnen.
De provincie Utrecht kan worden onderverdeeld in de Utrechtse Heuvelrug en het Gooi, het zuidelijk en westelijk poldergebied en het
overgangsgebied tussen de Heuvelrug en het poldergebied. De Utrechtse
Heuvelrug en het Gooi bestaan tot op grote diepte uit zand. Onttrekkingen aan de rand van het gebied moeten ongunstig voor de hydrologie van
de aangrenzende gebieden worden genoemd. In de ondergrond van het poldergebied worden twee watervoerende pakketten aangetroffen afgedekt
door slecht doorlatende klei- en veenlagen. In het overgangsgebied tussen het poldergebied en de Heuvelrug wiggen de weerstand biedende lagen uit, waardoor de spreidende en reducerende werking voor wat betreft
hydrologische ingrepen gering is. De grondwaterwinningssituatie in de
provincie Utrecht is momenteel niet optimaal. In het poldergebied,
waar relatief gezien de minste schadelijke gevolgen voor andere belangen zijn te verwachten, wordt relatief de geringste hoeveelheid grondwater gewonnen. Op de Heuvelrug en zijn flanken, waar d'e landbouwonttrekkingen in de provincie met name zijn geconcentreerd, en in het
Gooi, bestaan nauwelijks uitbreidingsmogelijkheden voor onttrekkingen.
Het overgangsgebied is het minst geschikt voor grondwaterwinning, gezien de gevoeligheid voor grondwaterstandsveranderingen.
Beperkingen voor wat betreft geconcentreerde grondwaterwinning in
de zuidelijke IJsselmeerpolders zijn voornamelijk het op- of aantrekken
van zout grondwater en de kans op schade aan natuur- en landbouwgebieden op het oude land. In de ondergrond komen twee watervoerende pakketten voor. In Oost-Flevoland bevat het diepe watervoerende pakket in
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hoofdzaak zout grondwater. Voor het ondiepe watervoerende pakket geldt
hetzelfde met uitzondering van de dijkstrook tussen Bremerberg en Zeewolde. In het grootste deel van Zuid-Flevoland is het diepe grondwater
zoet. Het ondiepe grondwater' is overwegend zout. In de polders vinden
momenteel vrijwel alleen onttrekkingen plaats ten behoeve van de drinkwatervoorziening. In Oost-Flevoland vinden op beperkte schaal ook onttrekkingen ten behoeve van de landbouwwatervoorziening plaats.
Behoudens de duingebieden in het Gooi bevat de ondergrond van
Noord-Holland grotendeels brak en zout grondwater. De mogelijkheden
van grondwaterwinning zijn in deze provincie dan ook zeer beperkt.
West-Friesland bevat nog wat zoet grondwater, maar dit is een hoeveelheid die eenmalig kan worden aangesproken, daar er waarschijnlijk niet
voldoende aanvulling kan plaatsvinden. De marge tussen de onttrekkingen ten behoeve van drinkwatervoorziening en particulieren en de winbare hoeveelheid grondwater in deze provincie is zeer gering. Landbouwonttrekkingen vinden met name plaats in West-Friesland en in het
gebied tussen Alkmaar en Haarlem.
De grondwaterwinning in de provincie Zuid-Holland wordt beperkt
door de gevaren voor het aan- of optrekken van water van slechte kwaliteit, ongelijkmatige zettingen van het maaiveld als gevolg van grondwateronttrekkingen en schade aan landbouw- en natuurgebieden. In het
noordelijk poldergebied, waar in de ondergrond veelal twee watervoerende pakketten worden aangetroffen, is de beschikbare voorraad zoet
grondwater klein. In de duinen en geestgronden van Zuid-Holland wordt
de winning van grondwater beperkt door nadelige gevolgen voor natuurterreinen, schade aan de landbouw (met name de bloembollenteelt) en
het aan- of optrekken van brak grondwater. De huidige onttrekkingen
in de duinen en geestgronden ten behoeve van drinkwatervoorziening
(exclusief de duininfiltratiewinningen) en particulieren overschrijden
de winbare hoeveelheid grondwater. De ruimte die er nog bestaat tussen
de winbare hoeveelheid voor Zuid-Holland en de onttrekkingen bevindt
zich in de rest van de provincie. Onttrekkingen ten behoeve van de
landbouwwatervoorziening vinden momenteel slechts op beperkte schaal
plaats.
In vrijwel de gehele provincie Zeeland komt in de ondergrond brak
of zout grondwater voor. De winningsmogelijkheden zijn om deze reden
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zeer beperkt. De huidige onttrekking ten behoeve van de drinkwatervoorziening en particulieren is even groot als de geraamde winbare
hoeveelheid. In Zeeland wordt slechts op zeer beperkte schaal op plaatsen waar een zekere hoeveelheid zoet grondwater in de ondergrond voorkomt, zoals bijvoorbeeld in het zuidwesten van Zeeuws-Vlaanderen en op
de kreekruggen, grondwater onttrokken ten behoeve van de landbouwwatervoorziening.
Zowel in westelijk als oostelijk Noord-Brabant komen in de ondergrond voor grondwaterwinning belangrijke watervoerende pakketten
voor. De ondergrond van westelijk Noord-Brabant kan worden geschematiseerd tot een ondiep, middeldiep en diep watervoerend pakket, van elkaar gescheiden door slecht doorlatende kleilagen. In zuidelijke richting neemt de dikte van de kleilagen af en de doorlatendheid toe, waarmee ook de gevoeligheid van de landbouw- en natuurgebieden voor geconcentreerde grondwateronttrekkingen toeneemt. Ook in de ondergrond van
oostelijk Noord-Brabant kunnen globaal drie watervoerende pakketten
worden onderscheiden. Het geohydrologisch beeld wordt echter gecompliceerd door breuktektoniek, die in heel zuidoost Nederland heeft plaatsgevonden. Zo kunnen in oostelijk Noord-Brabant de centrale slenk en de
oostelijk daarvan gelegen Peelhorst worden onderscheiden.
Het middeldiepe en diepe watervoerende pakket in Noord-Brabant
wordt op grote schaal geëxploiteerd door waterleidingbedrijven en particulieren. In het noorden en westen moet rekening worden gehouden met
het op- en aantrekken van zout water, in het overige gebied spelen de
gevolgen voor landbouw- en natuurgebieden een belangrijke rol. Ook met
een beïnvloeding van beekafvoeren, met name in het centrale slenkgebied, moet rekening worden gehouden. In Noord-Brabant wordt tenslotte
op zeer grote schaal grondwater ten behoeve van de landbouwwatervoorziening onttrokken. Er lijkt nog een kleine marge te bestaan tussen de
onttrokken hoeveelheid en de winbare hoeveelheid grondwater.
Ook in Noord- en Midden-Limburg heeft de ondergrond onder invloed
gestaan van breuktektoniek, hetgeen het geohydrologisch beeld gecompliceerd maakt. De grondwateronttrekkingen vinden plaats vanuit ondiepe
(pleistocene) en diepe (pliocene) pakketten, die veelal van elkaar gescheiden zijn door slecht doorlatende kleilagen. Met name de geconcentreerde ondiepe onttrekkingen kunnen nadelige gevolgen hebben voor
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landbouw- en natuurgebieden. In het zuidelijk deel van Zuid-Limburg
wordt grondwater onttrokken uit een viertal geologische formaties. In
het algemeen wordt het gebied gekenmerkt door diepe freatische grondwaterstanden. Als gevolg van goede vochthoudendheid van de gronden
vinden in Zuid-Limburg nauwelijks onttrekkingen ten behoeve van de
landbouwwatervoorziening plaats. De marge die er voor Limburg bestaat
tussen de winbare hoeveelheid grondwater en de onttrekkingen door waterleídingbedrijven en particulieren bevindt zich in Noord- en MiddenLimburg. In dit gebied wordt op grote schaal grondwater onttrokken ten
behoeve van de landbouwwatervoorziening.

5.3. E f f e c t e n van B rondwateronttrekking e n
Ten gevolge van grondwateronttrekkingen zal de grondwaterstand
(freatisch vlak) worden verlaagd. In het onderstaande zal worden
ingegaan op grondwateronttrekkingen ten behoeve van de drinkwatervoorziening en de landbouwwatervoorziening (beregening).
Grondwateronttrekkingen voor de drinkwatervoorziening met grote debieten per waterwinplaats die van zomer tot winter relatief weinig variëren, veroorzaken grote trechtervormige verlagingen van de grondwaterstand. In het centrum van een onttrekking kan de verlaging enkele meters bedragen. De verlaging kan zich over relatief grote afstand uitstrekken. Grondwateronttrekking voor beregening heeft een betrekkelijk
geringe intensiteit, terwijl ze over een relatief groot aantal punten
verspreid is. Er mag worden aangenomen dat deze onttrekkingen kunnen
worden beschouwd als één diffuse onttrekking, waarbij geen sprake is
van trechtervormige verlagingen. Om dit te illustreren is een situatie doorgerekend, waarbij is geconstateerd dat bij een onttrekkingsdichtheid van 1 onttrekkingspunt per 125 ha (wat ongeveer overeenkomt
met de situatie in Noord-Brabant in 1976) en een onttrekkingsgrootte
3
van 250 m /dag de afwijking van de gemiddelde verlaging voor 85% van
het gebied niet groter is dan 0,7 cm, hetgeen een te verwaarlozen afwijking is (v.d. Giessen, 1980).
In tegenstelling tot drinkwateronttrekkingen, die gedurende het
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gehele jaar plaatsvinden, vinden onttrekkingen voor beregening vrijwel
alleen in de maanden mei, juni, juli en augustus plaats. Om na te gaan
wat het blijvend effect is van de verlaging, veroorzaakt door een diffuse
onttrekking in het groeiseizoen, zijn een aantal berekeningen uitgevoerd voor enige beregeningsscenario's, waarbij is uitgegaan van een
tweetal opeenvolgende jaren van verschillende droogtegraad (v.d.
Giessen, 1980). Bij lage zandgronden wordt de door onttrekking voor
beregening veroorzaakte grondwaterstandsverlaging in de meeste gevallen
grotendeels goedgemaakt vóór het begin van de beregeningsperiode in
het volgend jaar (zie tabel 5.2). Bij beregening van 70% van het totale oppervlak zal echter in een 1,5% droog jaar een dusdanige grondwaterstandsverlaging optreden, dat aan het begin van de beregeningsperiode in het volgende jaar nog een verlaging van enkele decimeters is
overgebleven. Bij hoge zandgronden treedt zeker geen volledig herstel
op en speelt de voorgeschiedenis dus een rol van betekenis, zodat onttrekkingen voor beregening in een droog jaar een veel langer merkbaar
effect hebben op het grondwaterpeil.
Het verlagingspatroon (trechtervorm) wordt bij de onttrekkingen
ten behoeve van de drinkwatervoorziening onder andere beïnvloed door
de geohydrologische gesteldheid van de ondergrond, en de diepte van
de watervoerende laag waarin de onttrekking plaatsvindt. Voor onder
andere gebieden in de Achterhoek en Salland kan de geohydrologische
toestand worden geschematiseerd tot een enkele watervoerende laag afgedekt door een slecht doorlatende laag. De ondergrond van de centrale
slenk in Noord-Brabant kan worden geschematiseerd tot twee watervoerende pakketten. Bij onttrekkingen onder een slecht doorlatende laag
wordt de verlaging zodanig vlakker, dat amper van een trechtervormige
verlaging kan worden gesproken. Dit geldt in nog sterkere mate voor
een onttrekking in het onderste watervoerende pakket van een twee-lagen
systeem. De verlagingen in het centrum van de onttrekking zijn geringer maar verlopen veel vlakker dan bij een onttrekking in het bovenste
van de twee watervoerende pakketten (zie tabel 5.3).
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Tabel 5.2. Grondwaterstandsverlagingen (in cm) aan begin en eind van
de beregeningsperiode (1 mei respectievelijk 1 september)
ten gevolge van onttrekking voor beregening, afhankelijk
van de droogtegraad van twee opeenvolgende jaren en het percentage beregend oppervlak voor hoge en lage zandgronden.
Voor de beregeningsgift in een 1,5;10 en 50% droog jaar
is respectievelijk 400, 200 en 70 mm aangehouden (v.d.
Giessen, 1980)

Hoge zandgronden

Droogtegraad (%) % bere- Lage zandgronden
gend
2e jaar
le jaar 2e jaar
opp.
le jaar

2e jaar

le jaar

1/5 1/9 1/5 1/9 1/5 1/9 1/5 1/9

50

50

10
30
70

10

10

10
30

1,5

50

0
0
0

16
10

0

30

0

10

0

70

7

0

70

30

2

0

74

0
0

7

0

0
1

3
7

16

20

9

2

3
8

0 163 19 26

47
17

50

7

3
7

21

20

47

11
32

2
69

21 124 79 167

2 75
1

7

21

3

10
30

17
59

2

3
9

91

31

26

24
75

82

21 214 190 210

Uit tabel 5.3. blijkt dat met name bij onttrekkingen in het onderste watervoerend pakket de trechtervorm in het verlagingspatroon
nauwelijks meer herkenbaar is. Het verlagingspatroon gaat dan sterk
lijken op dat van een diffuse onttrekking voor beregening. Ook de orde
van grootte van de verlagingen ten gevolge van beide wijzen van grondwateronttrekking komt voor een aantal gevallen redelijk overeen, zoals
blijkt uit de vergelijking van de tabellen 5.2 en 5.3.
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Tabel 5.3. Relatieve overschrijdingskans (geeft aan in hoeveel procent
van het gebied een bepaalde verlaging wordt overschreden)
van grondwaterstandsdalingen (freatisch) ten gevolge van
3
drinkwaterwinning (Q = 8 milj. m per jaar) in het bovenste
en het onderste watervoerende pakket in de centrale slenk;
= 1000 dagen, weerstand tussen1
laag c2 = 10 000 dagen, doorlaatvermogen bovenste watervoe2
rende laag k D = 2500 m per dag, doorlaatvermogen onderste
1 1
2
watervoerende laag k
= 1350 m per dag (ontleend aan v.d.
2 D2
Giessen, 1980)
weerstand afdekkende laag c

Relatieve overschrijdingskans in %

Freatische grondwaterstandsverlagingen in cm
onttrekking in onder- onttrekking in bovenste watervoerend pak- ste watervoerend pakket
ket

10

19

32

20

16

18

60

14

5

100

13

4

Ten behoeve van de werkzaamheden van de Commissie Bestudering Waterhuishouding Gelderland is een vrij gedetailleerd rekenmodel ontwikkeld waarin verzadigde en onverzadigde stroming zijn gecombineerd (model GELGAM). Met behulp van dit model zijn voor de Achterhoek berekeningen uitgevoerd ter bepaling van de effecten van grondwateronttrekkingen met behulp van de meteorologische gegevens van de jaren 1971, 1972
en 1973. De behoefte aan beregening wordt in het model berekend uit
het verschil tussen de potentiële en actuele verdamping; gesteld wordt
dat de helft van dit verschil op 100% van het landbouwareaal wordt beregend. Dit komt overeen met een voorziening in de totale behoefte op
50% van het oppervlak. De berekeningen voor de drie genoemde jaren wezen uit dat behoeften aan aanvullende watervoorziening optraden van
respectievelijk 39, 0 en 49 mm, en dat verlagingen van de grondwaterstand groter dan 5 á 10 cm niet voorkwamen. Deze verlagingen zijn geringer dan de analytisch berekende verlagingen voor Noord-Brabant voor

131

een beregeningsgift van 70 mm (50% droog jaar) op 30 en 70% van het

oppervlak, die in tabel 5.2 zijn weergegeven. Buiten het feit dat het
hier twee geohydrologisch verschillende gebieden betreft, kan worden
opgemerkt dat er ook verschillen bestaan in de methoden van berekening.
Zo wordt er in het model GELGAM van uitgegaan dat de open waterlopen
het gehele jaar op peil worden gehouden, zodat er een continue voeding
kan plaatsvinden, terwijl in de berekeningen van v.d. Giessen volgens
Ernst met een in de zomerperiode afnemende voeding door het droogvallen van waterlopen rekening wordt gehouden. Verschillen in de resultaten van beide berekeningsmethoden liggen dan ook voor de hand. Er kan
echter wel worden geconcludeerd dat beide methoden geen onderlinge
strijdige resultaten opleveren.
Ten gevolge van de verlagingen waarmee onttrekkingen voor beregening gepaard gaan, zal er in het deel van het gebied dat niet wordt
beregend een nadeel ontstaan. Dit wordt geïllustreerd door de volgende
figuur (fig. 5.1), waarin de veranderingen in verdamping van een willekeurig gebied (met een enkel watervoerend pakket) als gevolg van
grondwateronttrekking voor beregening en drinkwatervoorziening zijn
aangegeven.

1

verdamping

r-zonder grondwateronttrekking

4

1-14-

E-met beregening .----J
26mm

r-met drinkwaterwinning

gemiddeld
verdampingsniveau Eact

10'x. van

de oppervlakte
beregend

oppervlakte Ei .100 V.

Fig. 5.1. Veranderingen in verdamping van een gebied met 10% overschrijdingskans voor de grondwaterstand als gevolg van grondwateronttrekking voor beregening, respectievelijk drinkwatervoorziening (Ernst en Feddes, 1979). (c = 1200 dagen, kD =
2
.3
1500 m /dag, Q = 8 milj. m /jaar, beregeningsgift 200 mm)
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De grondwaterstandsdaling is hierbij uitgedrukt in verdampingsreducties, waarbij is uitgegaan van 0,7 mm verdampingsreductie per cm
grondwaterstandsverlaging (Ernst, 1971). Uit fig. 5.1 blijkt dat in het
beregende deel (10% van het totale oppervlak) van een gebied met 10%
overschrijdingskans, door grondwaterstandsverlaging en beregening er
200 - 8 = 192 mm voor het gewas extra ter beschikking komt. Dit houdt
wel in dat voor de overige 90% van het gebied een daling van het verbruik van 8 mm zal ontstaan, zodat naast een belangrijk voordeel voor
het beregende gebied een niet te verwaarlozen nadeel voor het overige
gebied zal ontstaan. Daarnaast blijkt uit de figuur dat in het 10% punt
bij de veronderstelde onttrekking voor de drinkwatervoorziening, een
nog grotere achteruitgang in het waterverbruik geeft (26 mm). Wordt
echter in plaats van 10%, 30% van het totale oppervlak beregend, dan
zal de achteruitgang in het waterverbruik ten gevolge van beregening
in dezelfde orde van grootte liggen (circa 3 x 8 mm = 24 mm) als de
achteruitgang ten gevolge van drinkwaterwinning. Ook hieruit kan worden
geconcludeerd dat de gevolgen van onttrekkingen voor beregening voor
het niet beregende deel van het oppervlak zeker in relatief droge jaren
niet wezenlijk zullen verschillen van die van onttrekkingen voor de
drinkwatervoorziening.

5.4.Waterconservering

Het hydrologische jaar kan in een winterhalfjaar (oktober tot en
met maart) en een zomerhalfjaar worden verdeeld. Het in het winterhalfjaar optredende neerslagoverschot noodzaakt de landbouw tot het treffen van ontwateringsmaatregelen. In een relatief droog tomerhalfjaar
is het neerslagtekort zodanig, dat het niet gedekt kan worden door
waterlevering uit de bodem, zodat ten behoeve van de landbouw wateraanvoer noodzakelijk is om opbrengstderving te voorkomen. In de doorgaans vlakke poldergebieden is dit, indien voldoende zoet water beschikbaar is, geen probleem. In de hellende zandgebieden is wateraanvoer echter niet altijd mogelijk, soms zeer kostbaar, of niet wenselijk, bijvoorbeeld om redenen van natuurbeheer. Hier doet zich dan ook
de vraag voor of door ingrijpen in het hydrologisch regime de mogelijkheid bestaat om de afvoer zodanig te regelen, dat eventuele waterte-
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korten in het zomerhalfjaar worden opgeheven dan wel verminderd (waterbeheer). Voor het dekken van eventuele tekorten gedurende het zomerhalfjaar zou een deel van het neerslagoverschot in de winter moeten worden opgeslagen. De mogelijkheden hiervoor zijn:
- het vormen van open spaarbekkens waarin tijdelijk water kan worden
opges lagen;
- het afleiden van het neerslagoverschot naar gebieden waar infiltratie plaats kan hebben, waardoor een voorraad in het grondwater wordt
opgebouwd;
- de toepassing van een minder diepe of minder intensieve ontwatering,
waardoor de voorjaarsgrondwaterstand wordt verhoogd en de afstroming
van het grondwater wordt vertraagd;
- het verhogen van de beekpeilen teneinde gedurende het groeiseizoen
de afstroming van het grondwater te vertragen (stuwen).
De Nederlandse omstandigheden - het ontbreken van diepe, ondoorlatende dalen - lenen zich nauwelijks voor het vormen van open spaarbekkens. Een recent rapport van de Werkgroep Watervoorziening Drenthe
(1979) laat zien dat eventuele realisatie van open spaarbekkens hoge
3
kosten met zich meebrengt: 23,3 cent per m water voor kleine (25 ha)
3
en 12,7 cent per m voor grote reservoirs (1000 ha). Hierbij is uitgegaan van een nuttige hoogte van vier meter. Afgezien van de kosten
zal de inrichting van een spaarbekken vaak stuiten op landschappelijke
en/of planologische bezwaren.
Het terreinverhang in de bovenlopen van de Nederlandse beekgebieden zou gebruikt kunnen worden om water naar infiltratiegebieden af
te leiden, mits deze gebieden een voldoend lage grondwaterstand hebben. Dit zal veelal het geval zijn als grondwateronttrekking plaats
heeft. Infiltratieproeven nabij pompstations hebben aangetoond dat
een infiltratie van 0,5 a 1 mm/dag mogelijk is; bij een infiltratie
van 0,5 mm/dag zou gedurende het winterhalfjaar ongeveer 100 mm kunnen worden geinfiltreerd. Indien men de inrichtingskosten op f 650
3
per ha stelt, dan komt dit neer op een kostprijs van 5 cent per m
water. Hoewel financiëel aantrekkelijk, lijkt deze werwijze voor de
landbouw van weinig belang, omdat men vooral aangewezen is op gebieden
met diepere grondwaterstanden waar doorgaans de voor infiltratie be-
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nodigde sloten ontbreken. Bovendien zullen de gewassen vanwege de
diepe grondwaterstand slechts in geringe mate van deze infiltratie kunnen profiteren. In bepaalde gevallen kan het echter een geschikt middel
zijn om de grondwatervoorraad aan te vullen, waarvan kan worden geprofiteerd door de onttrekkers van grondwater (o.a. de land- en tuinbouw).
Door de toepassing van een minder diep ontwateringsstelsel of
minder intensief onttrekken kan voor een deel van het grondwater een
vertraagde afstroming tot stand worden gebracht. In dit geval zal in
principe meer water voor het gewas beschikbaar zijn. Het mogelijke effect van de ontwateringsdiepte op de gewasproduktie is nagegaan met
gebruikmaking van gegevens van het onderzoek Losser (Regionale Studie
ICW nr. 7, 1974). Hierin wordt gesteld dat bij een voorjaarsgrondwaterstand van 70 cm de nadelen (bewerkbaarheid, berijdbaarheid, vroegheid)
nog verwaarloosbaar zijn. Wordt een lineair verband tussen de relatieve
gewasverdamping en opbrengst aangehouden, dan kan worden berekend dat
door verhoging van de voorjaarsgrondwaterstand tot 50 cm, afhankelijk
van de bewortelingsdiepte en de ondergrond, in een 10% droog jaar een
opbrengstverhoging van maximaalSjsan worden bereikt. De nadelen als
gevolg van de hogere voorjaarsgrondwaterstand zijn ongetwijfeld groter;
Feddes en Van Wijk (1977) komen voor zavelgronden tot waarden van 10
a 30%.
Het effect van kunstmatige verhoging van het beekpeil op het
verloop van de afvoerintensiteit en de gemiddelde grondwaterstand is
door Kant en Stuyt (1980) bestudeerd voor het stroomgebied van de
Groenlose Slinge in de Achterhoek. Het hiertoe ontwikkelde analytische
(computer)model is gebaseerd op theorie volgens Ernst (1978) met be-

n

hulp waarvan de drainage van licht geaccidenteerd terrei , zoals de
hellende zandgebieden in het oosten van Nederland, kan worden beschreven.
Naast het effect van het opzetten van de peilen is met behulp
van het model bestudeerd in welke mate de schadelijke gevolgen van
grondwaterwinning - in de studie is gekozen voor een verlaagde voorjaarsgrondwaterstand - kunnen worden tegengegaan door het peil in sommige waterlopen op een hoger niveau te handhaven, bijvoorbeeld op het
te verwachten niveau zonder onttrekking. In beide gevallen werden berekeningen uitgevoerd voor drie meteorologisch verschillende jaren
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(90%, 50% en 10% droog jaar; gegevens KNMI), elk met drie verschillende voorjaarsgrondwaterstanden: 0,80; 1,00 en 1,20 m.

Tabel 5.4. Afname van de afvoersom gedurende de periode van 1 april
tot 1 oktober ten gevolge van opstuwing (Ly) in de Groenlose
Slinge, bij 3 verschillende voorjaarsgrondwaterstanden (h)
en voor 3 verschillende jaren (90%, 50% en 10% droog jaar)

h(m)

Afname afvoersom (mm)

AY (m)

90% droog jaar 50% droog jaar 10% droog jaar
0,80

0,20

18

11

8

0,80

0,30

30

17

12

0,80

0,40

45

25

17

1,00

0,20

21

11

7

1,00

0,30

35

17

11

1,00

0,40

53

25

16

1,20

0,20

24

10

6

1,20

0,30

40

17

10

1,20

0,40

59

24

14

Tabel 5.4 geeft weer welke hoeveelheden grondwater gedurende het
zomerhalfjaar kunnen worden geconserveerd door verhoging van het peil
van de Groenlose Slinge. De in de tabel vermelde volumina kunnen worden
opgevat als maximaal 'winbare' hoeveelheden voor de gewasverdamping
in het stroomgebied ten gevolge van het opzetten van de peilen. Bij
het trekken van conclusies dient enige terughoudendheid te worden betracht; naarmate de peilen meer worden opgezet treedt infiltratie vanuit de leidingen op. De hierbij optredende niet-stationaire effecten
in de nabijheid van de leidingen werden door het gebruikte model niet
gesimuleerd. Uit de berekende waarden blijkt dat in een 50% droog
jaar de diepte van de voorjaarsgrondwaterstand nauwelijks van invloed
is op de geconserveerde volumina. Bij een 10% droog jaar nemen de
volumina toe naarmate de voorjaarsgrondwaterstand ondieper is; voor
een 90% droog jaar geldt het omgekeerde. Een en ander kan eenvoudig
worden verklaard. In een 10% droog jaar is de mate van voeding (neer-
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slag) gedurende het zomerhalfjaar dermate gering dat de te conserveren
volumina grotendeels gedurende het hieraan voorafgaande winterhalfjaar
gevallen moeten zijn (voorjaarsgrondwaterstand). In een 90% droog jaar
daarentegen is de voeding in verhouding hoog en is de berging van de
nuttige neerslag in de bodem groter naarmate de voorjaarsgrondwaterstand dieper is. De geconserveerde volumina zijn cumulatief berekend
en wel per maand; de grootste winst blijkt te worden geboekt in de
periode direct na het opzetten van de peilen.
Ook is met behulp van dit model berekend in welke mate de nadelige
gevolgen van een door grondwateronttrekking verlaagde voorjaarsgrondwaterstand kunnen worden gecompenseerd door het peil van de Groenlose
Slinge gedurende het gehele groeiseizoen op het voorjaarsniveau te
handhaven. Daaruit blijkt dat het in een 10% droog jaar niet mogelijk
is om de schade ten gevolge van de grondwateronttrekking volledig te
compenseren. Hoe dieper de voorjaarsgrondwaterstand zonder winning,
des te minder is men in zo'n - relatief zeer droog jaar - in staat
iets tegen de gevolgen van de voorafgaande onttrekking te doen. In een
90% droog jaar is de situatie precies andersom en compenseert men in
vrijwel alle gevallen meer dan volledig. In relatief natte jaren lijkt
de schade veroorzaakt door voorafgaande onttrekking relatief gemakkelijk te kunnen worden tegengegaan en wel des te meer naarmate de voorjaarsgrondwaterstand zonder winning dieper staat; dan immers nemen
bergingscapaciteit en bergingscoëfficiënt toe (freatisch water). Men
kan in deze gevallen volstaan met gedeeltelijke peilhandhaving in de
grootste leidingen. In een 50% droog jaar blijken de mogelijkheden ter
compensatie sterk af te hangen van de voorjaarsgrondwaterstand zonder
winning. Opgemerkt dient te worden dat de berekeningen betrekking hebben op een situatie waarbij er geen onttrekking gedurende het groeiseizoen plaatsvindt, maar de voorjaarsgrondwaterstand is verlaagd ten
gevolge van onttrekkingen in de periode v66r 1 april.
De conclusie die uit het voorgaande kan worden getrokken is, dat
met behulp van waterconservering gemiddeld inderdaad enige winst in de
vorm van een vermindering van de basisafvoer en daarmee in de waterberging in de bodem kan worden behaald, doch dat deze winst in droge
jaren afneemt.
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5.5.Uitbreidingsmoge1ijkheden
grondwateront

voor

de

trekking

Ook bij het aangeven van de uitbreidingsmogelijkheden voor de
onttrekkingen van grondwater ten behoeve van de landbouwwatervoorziening wordt gebruik gemaakt van de door het RID geraamde winbare hoeveelheid grondwater. De mogelijkheden voor uitbreiding van de landbouwonttrekkingen worden enerzijds door deze raming, anderzijds door
de ramingen van de toekomstige onttrekkingen voor drinkwaterleidingbedrijven en particulieren beperkt.
Een beschouwing van de winbaar geachte hoeveelheid grondwater
en de aanspraken die daarop worden gemaakt door de diverse onttrekkers,
wordt bemoeilijkt door het feit dat nog niet kan worden aangegeven
hoe de diverse onttrekkingen onderling dienen te worden vergeleken
met betrekking tot hun aanslag op de winbare hoeveelheid grondwater.
De ruimtelijke verdeling van de onttrekkingspunten en de verdeling van
de onttrekkingshoeveelheid over het jaar verschillen bij de onttrekkingen ten behoeve van de land- en tuinbouw sterk van de overige onttrekkingen. Ook vertonen de onttrekkingshoeveelheden door de land- en
tuinbouw veel grotere variaties van jaar tot jaar dan de overige onttrekkingen. In par. 5.3 is aangetoond dat onder bepaalde geohydrologische omstandigheden de grondwaterstandsverlagingen ten gevolge van
onttrekkingen ten behoeve van beregening in orde van grootte vergelijkbaar zijn met de grondwaterstandsverlagingen ten gevolge van onttrekkingen door drinkwaterleidingbedrijven en particulieren. Voor andere gebieden is dit echter nog niet onderzocht, terwijl onderzoek
op basis waarvan een relatie kan worden gelegd tussen de winbaar geachte hoeveelheid grondwater en onttrekkingen, die van jaar tot jaar
sterk verschillen, nog vrijwel volledig ontbreekt.
Om toch enig inzicht te krijgen in de gebieden waar met betrekking tot de grondwaterwinning het eerst problemen te verwachten zijn,
zijn in tabel 5.5 de toekomstige grondwateronttrekkingen door de diverse sectoren gesommeerd en vergeleken met de ramingen van de winbare
hoeveelheid grondwater. Daarbij zijn de grondwateronttrekkingen door
de land- en tuinbouw weergegeven voor een 50%, een 10% en een 5%
droog jaar, terwijl ook het langjarig gemiddelde van de onttrekkingen
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is berekend. Bij de berekening van de grondwateronttrekkingen is voor
de zandgebieden verdelingsscenario C aangehouden en voor de overige
gebieden verdelingsscenario A. Op de reden hiervan zal nog worden teruggekomen in par. 6.4.
De prognose voor waterleidingbedrijven en particulieren is ontleend aan het tienjarenplan van de VEWIN (1978). Hierbij dient te worden opgemerkt dat in de particuliere onttrekkingen geen groei wordt
verwacht, zodat het niveau van deze onttrekkingen in 1990 gelijk is
aan dat in 1975.
Om een vergelijking tussen de diverse vormen van grondwateronttrekking mogelijk te maken, zijn in tabel 5.5 de onttrekkingen door
de landbouw, die per groep van CBS-landbouwgebieden bekend waren, omgerekend naar provincies. Dit is gedaan op basis van de oppervlakteverdeling van de landbouwgebieden over de provincies, waarbij is aangenomen dat de landbouwonttrekkingen homogeen over het gebied zijn
verdeeld.
Uit tabel 5.5 blijkt dat in Groningen, Utrecht, de Zuidelijke
IJsselmeerpolders, Noord-Holland en Zeeland de geraamde toekomstige
onttrekkingen door drinkwaterleidingbedrijven en particulieren al zo
groot zijn dat de winbaar geraamde hoeveelheid zeer dicht wordt benaderd of zelfs al overschreden. Worden ook de onttrekkingen door de
land- en tuinbouw mee in beschouwing genomen, dan komt duidelijk naar
voren dat in Noord-Brabant verreweg de grootste problemen te verwachten zijn. n de provincies Overijssel en Limburg zijn bij het tussenscenario overschrijdingen van de winbare hoeveelheid te verwachten in
een 5% droog jaar en bij het maximum-scenario in een 10% droog jaar
of droger. In Gelderland zijn er alleen bij een ontwikkeling van de
beregening volgens het maximum-scenario overschrijdingen van de winbare hoeveelheid te verwachten in extreem droge jaren. Bij een beschouwing van kleinere gebieden dan provincies zal blijken dat er ook
problemen kunnen optreden buiten de hier genoemde gevallen. Verder
dient te worden opgemerkt dat de in tabel 5.5 vermelde onttrekkingen
ten behoeve van de land- en tuinbouw netto-hoeveelheden zijn. De optredende verliezen zijn niet in rekening gebracht.
Samengevat kan worden geconcludeerd dat de mogelijkheden voor
uitbreiding van de grondwateronttrekking, gelet op de ruimte tussen
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de onttrekkingshoeveelheden en de winbaar geachte hoeveelheid, gering
zijn. Met betrekking tot het grondwater zal er zich daarom in toenemende mate een ver- en toedelingsvraagstuk voordoen, waarbij ook de
land- en tuinbouw in beschouwing dient te worden genomen.
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6. WATERBEHOEFTE EN WATERVOORZIENING

6.1.Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is ingegaan op de in de toekomst
te verwachten waterbehoefte van de land- en tuinbouw en de mogelijkheden om daarin te voorzien. In dit hoofdstuk zal de samenhang tussen de
in de voorgaande hoofdstukken beschreven onderdelen verder worden uitgewerkt en zullen de diverse mogelijke maatregelen om in de te verwachten waterbehoefte van de land- en tuinbouw te voorzien vanuit verschillende gezichtspunten worden bekeken. Hierbij zal ook worden ingegaan
op de mogelijke gevolgen voor andere, bij het grond- en oppervlaktewater betrokken belangen. De bedoeling hiervan is aan te geven welke aspecten er bij de evaluatie van plannen voor de aanvullende watervoorziening van de land- en tuinbouw in de afweging dienen te worden betrokken. De belangenafweging zelf valt echter buiten het kader van deze
studie. Deze laatste zal plaatsvinden in het kader van de nieuwe Nota
Waterhuishouding en uiteindelijk in de planvorming in het kader
van de in voorbereiding zijnde Wet op de Waterhuishouding gestalte moeten krijgen. Daarbij zal gebruik kunnen worden gemaakt van aanzienlijk
meer gekwantificeerde benaderingen van de gevolgen voor de diverse betrokken belangen dan in het kader van deze studie kunnen worden gegeven.
De samenhang tussen de in het voorgaande behandelde onderdelen
zal met name aan de orde komen in par. 6.2 'Waterhuishoudkundige aspecten'. In de twee daaropvolgende paragrafen zal worden ingegaan op
respectievelijk de met de aanvullende watervoorziening samenhangende
bestuurlijke en juridische aspecten en de economische aspecten. Tenslotte zal aandacht worden besteed aan niet-landbouwkundige aspecten
die een rol kunnen spelen bij de aanvullende watervoorziening in de
land- en tuinbouw. Met name zal dit het geval zijn voor de belangen
van natuur- en landschapsbehoud en de drink- en industriewatervoorziening. De landbouwkundige aspecten van de aanvullende watervoorziening
zijn in hoofdstuk 2 uitvoerig aan de orde geweest en zullen in dit
hoofdstuk niet meer expliciet worden behandeld.

6.2.Waterhuishoudkundige

aspecten

De aanvullende watervoorziening, die wenselijk is aangezien gedu-
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rende het groeiseizoen de potentiële verdamping de neerslag overtreft
en het verschil over het algemeen niet geheel vanuit bodem en grondwater kan worden gedekt, wordt van oudsher voor het overgrote deel vanuit
het oppervlaktewater gerealiseerd. In het lage deel van Nederland en
met name in de poldergebieden zijn daarvoor de aanvoermogelijkheden
aanwezig. Op de hogere gronden zijn deze echter beperkt en zal eerder
een beroep op het grondwater worden gedaan. Uiteraard hangt dit laatste ook af van de hoeveelheid oppervlaktewater die beschikbaar kan worden gesteld. In de huidige situatie is aanvoer van oppervlaktewater op
de hogere gronden voor circa 14% van het areaal mogelijk. Wat de wijze
van toediening van het water aan het gewas betreft, kan onderscheid
worden gemaakt tussen infiltratie, beregening en bevloeiing. Bij infiltratie vindt door middel van peilbeheer in de waterlopen aanvulling
plaats van het grondwater dat onder invloed van de verdamping van het
gewas aan daling onderhevig is. Een belangrijk vereiste om door middel
van infiltratie een bijdrage aan de watervoorziening van de gewassen
te kunnen leveren, is dat de cultuurgronden nagenoeg horizontaal gelegen zijn en dat een dicht slotenstelsel voorhanden is. Alleen in dat
geval is het mogelijk om de grondwaterstand op een zodanig hoog peil
te houden, dat de gewassen nog van de capillaire nalevering kunnen profiteren. Watervoorziening door middel van infiltratie is daardoor
vrijwel beperkt tot de poldergebieden en de lagere zandgronden. Ook
in die gebieden echter blijkt het niet altijd mogelijk te zijn om door
middel van infiltratie volledig in de waterbehoefte van de gewassen
te voorzien en is aanvullende beregening of bevloeiing noodzakelijk.
Op de hogere gronden is watervoorziening door middel van infil.
tratie in het algemeen weinig geschikt vanwege de veelal onregelmatige
maaiveldsligging en het ontbreken van een dicht leidingenstelsel. Een
groot deel van het geinfiltreerde water zijgt weg naar de diepere ondergrond en kan voor de gewassen dus als verloren worden beschouwd.
Wel is het mogelijk om op deze manier het invloedsgebied van grondwateronttrekkingen te beperken. Voor de watervoorziening van de landen tuinbouw evenwel vormen beregening en bevloeiing uit oppervlaktedan wel grondwater op de hogere gronden het meest geëigende middel.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van het gebruik van oppervlakte- en grondwater en de wijze van toediening in het zeer droge
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jaar 1976. Ten aanzien van de ramingen van de voor beregening en bevloeiing gebruikte hoeveelheid water dient te worden opgemerkt dat
hier van een overschatting sprake is. Gerekend is met de opgegeven
waarde van de pompcapaciteit die in de praktijk vooral bij beregening
uit grondwater niet gehaald zal worden.

Tabel 6.1. Omvang van het watergebruik ten behoeve van de kunstmatige
6
watervoorziening van de land- en tuinbouw in 1976 (in 10
3
m ) (naar Van Boheemen en De Wilde, 1979). Degetallen tussen haakjes geven de hoeveelheden in mm weer

Gebieden

Oppervlaktewater
beregening +
bevloeiing
(incl. glastuinbouw)

met aanvoer vanuit hoofdsysteem
zonder aanvoer vanuit hoofdsysteem
Totaal

420

infiltratie

944

76
496

944

Grondwater

Totaal

beregening +
bevloeiing

63

1427(104)

236

312( 25)

299

1739( 67)

De beregening en bevloeiing met oppervlaktewater in de gebieden
zonder aanvoer vanuit het hoofdsysteem heeft plaatsgevonden vanuit de
kleinere riviertjes en beken.
Vastgesteld is dat in 1976 ondanks de bijdrage van de kunstmatige
watervoorziening in veel gebieden niet aan de waterbehoefte kon worden
voldaan en dat vooral de watervoorziening op de hoge gronden wegens
het ontbreken van aanvoermogelijkheden problemen gaf.
Om een indruk te verkrijgen van de vraag naar water in de toekomst is het nodig aan te geven hoe de te verwachten ontwikkeling van
beregening en bevloeiing zal zijn. In hoofdstuk 2 zijn enkele factoren
belicht, die hierop van invloed zijn, resulterend in een drietal scenario's voor de toekomstige omvang van kunstmatige watervoorziening.
Met het oog op de verwachte uitbreiding van de beregenings- en
bevloeiingscapaciteit worden door de provincies en waterschappen de
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mogelijkheden van verbetering van de regionale waterhuishoudkundige
infrastructuur bestudeerd. Daarnaast maakt ook het streven om een groter gedeelte van het areaal cultuurgronden van water te kunnen
voorzien een aanpassing van het bestaande aanvoersysteem noodzakelijk.
Volgens een in 1975 door de Landinrichtingsdienst uitgevoerde inventarisatie (Ton en Lourens, 1978) kon 43% van de cultuurgrond van water
worden voorzien en zou dit in de toekomst kunnen worden opgevoerd tot
50%. De uitbreiding zou vooral plaatsvinden op de hogere gronden. Daarvan werd in 1975 op 14% oppervlaktewater aangevoerd; met eenvoudige
middelen zou dit kunnen worden verhoogd tot 20% en met wat meer ingrijpende maatregelen tot 30%. Volgens de door de Unie van Waterschappen
in de periode 1978-1979 verrichte inventarisatie was aanvoer van oppervlaktewater mogelijk op 44% van de cultuurgrond (inclusief het gebied
buiten waterschapsverband) en waren er voor 20% van de cultuurgrond
verbeteringsplannen in studie. Kennelijk heeft dus het extreem droge
jaar 1976 een forse aanzet gegeven tot de ontwikkeling van wateraanvoerplannen.
Een belangrijke vraag waarvoor de provinciale en regionale waterbeheerder zich ziet gesteld is of en in hoeverre aan de vraag naar water tegemoet kan worden gekomen. In de beschrijving van de mogelijkheden van watervoorziening vanuit de hoofdinfrastructuur is hiertoe een
eerste aanzet gegeven. Daarbij heeft om een indruk te verkrijgen van
de landelijke behoefte aan oppervlaktewater op grond van een globale
kosten-baten-analyse in het kader van de PAWN-studie een selectie plaatsgevonden van de in studie zijnde waterschapsplannen. Tevens is uitgegaan van een beregeningsscenario dat in orde van grootte overeenkomt
met de bovengrens die in hoofdstuk 2 is aangegeven. Op grond van de berekeningsresultaten kan worden geconcludeerd dat er op landelijke schaal
gezien vooralsnog voldoende ruimte in de aanbodmogelijkheden vanuit
het hoofdsysteem aanwezig is om aan een toenemende vraag vanuit de regio te kunnen voldoen. Het lijkt dan ook aannemelijk dat het accent bij
de verbetering van de waterhuishoudkundige infrastructuur in de nabije
toekomst vooral in de regio zal komen te liggen. Regionaal kunnen zich
echter grote verschillen in de wateraanvoermogelijkheden voordoen,
terwijl er op de wat langere termijn gezien ook knelpunten in de nationale hoofdinfrastructuur kunnen optreden.
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Indien aanpassingen van de waterhuishoudkundige infrastructuur
overwogen worden, zal de samenhang die bestaat tussen de regionale
vraag naar water en de aanbodmogelijkheden vanuit het hoofdsysteem
steeds voor ogen moeten worden gehouden. Deze onderlinge afstemming
tussen regionale- en hoofdinfrastructuur zal in de nieuwe Nota Waterhuishouding en uiteindelijk in de planvorming in het kader van de in
voorbereiding zijnde Wet op de Waterhuishouding gestalte moeten krijgen.
Een belangrijk punt bij de onderlinge afstemming van de regionaleen hoofdinfrastructuur, dat in het voorgaande nog niet aan de orde is
geweest, is de droogtefrequentie waarop het wateraanvoersysteem moet
worden gedimensioneerd. Op deze vraag, die in wezen een economische
is, zal met name in par. 4 van dit hoofdstuk nader worden ingegaan.
Er zijn echter ook enkele waterhuishoudkundige aspecten aan verbonden,
die hier zullen worden besproken.
In par. 2.3 is ingegaan op het verschil tussen de piekbehoefte
aan aanvullende watervoorziening in een 10% en een 5% droog groeiseizoen. Hieruit kwam naar voren dat dit hooguit enkele tienden m's per
dag bedraagt en daarmee als verwaarloosbaar klein kan worden beschouwd.
Voor de dimensionering van wateraanvoerplannen op regionaal niveau is
de keuze van de maatgevende droogtefrequentie dus nauwelijks relevant.
Veel meer bepalend is de wijze van watervoorziening en de daarbij optredende verliezen. Gerekend over het gehele groeiseizoen bestaat er
wel een groot verschil tussen het vochttekort in een 10% en een 5%
droog groeiseizoen. In par. 2.3 is dit geraamd op 65 mm als gemiddelde
voor geheel Nederland. Dit betekent dat de keuze van de maatgevende
droogtefrequentie hoofdzakelijk van belang is bij eventuele aanpassingen van de capaciteit van de in de hoofdinfrastructuur voorkomende reservoirs als het IJsselmeer, het Markermeer, het Zoommeer en in de
toekomst wellicht ook het Grevelingenmeer.
De watervoorziening van de hoge gronden dient mede in relatie
met het gebruik van grondwater te worden bezien. Door meer oppervlaktewater aan te voeren kunnen de aanspraken op het grondwater worden
verminderd en omgekeerd. Voorts blijkt dat een deel van het opper-
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vlaktewater dat in zandgebieden wordt aangevoerd, wegzijgt en zich
bij het diepere grondwater voegt. Deze hoeveelheid kan bij de aanvoer
ten behoeve van beregening vanuit het oppervlaktewater als een verliespost worden beschouwd, maar leidt wel tot een aanvulling van het
grondwater. Het is dan ook wenselijk vooral in die gebieden waar een
hoge aanvullende waterbehoefte van de landbouw samengaat met een sterke aanspraak op het grondwater een eventuele verbetering van de watervoorzieningsmogelijkheden niet uitsluitend vanuit een landbouwkundig
oogpunt te bezien, maar aansluiting te zoeken bij de behoeften in andere sectoren, zoals de drink- en industriewatervoorziening. Het is
duidelijk dat in een dergelijke situatie een goede afstemming van
grond- en oppervlaktewaterbeheer nodig is.
In gebieden waar het oppervlaktewater vanwege de hoge aanvoerkosten, andere belangen of een onvoldoende kwaliteit niet als bron voor
de aanvullende watervoorziening in aanmerking komt, zal aan alternatieven zoals de waterconservering, grondverbetering of gebruik van
grondwater gedacht kunnen worden.
Tot de mogelijkheden van waterconservering kunnen worden gerekend
de toepassing van spaarbekkens, het afleiden van overschotten, vermindering van de ontwateringsdiepte en (aangepast) stuwbeheer. Deze vormen van waterconservering zijn besproken in par. 5.4. Daarbij is naar
voren gekomen dat met name de laatstgenoemde vorm van waterconservering
onder bepaalde omstandigheden een bijdrage aan de watervoorziening van
de gewassen kan leveren, maar dat geen van de genoemde mogelijkheden
als een alternatief voor wateraanvoer kan worden beschouwd.
Een onzekere factor vormt de onvoorspelbaarheid van de weersomstandigheden. Rekening dient te worden gehouden met een vergrote kans op
wateroverlast, indien tot het opzetten van de stuwen wordt overgegaan.
Dit in combinatie met het voordeel van een geringere kans op droogteschade maakt het voeren van een efficiënt stuwbeheer moeilijk. Het
ter beschikking hebben van een goed grondwaterstandsmeetnet lijkt
daarbij een belangrijk hulpmiddel.
Met betrekking tot de mogelijke toepassing van een geringere ontwateringsdiepte kan nog worden opgemerkt dat dit in het algemeen tot
grote nadelen voor de landbouw in de vorm van wateroverlast zal kunnen leiden. Onder bepaalde omstandigheden kan de grondwateronttrekking ten
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behoeve van de drink- en industriewatervoorziening in zekere mate als
alternatief dienen voor de ontwatering door middel van drains, sloten
en leidingen. Voorwaarde daarbij is dat in droge perioden wanneer
geen ontwateringsbehoefte binnen de landbouw bestaat een andere oplossing wordt gevonden, zoals bijvoorbeeld de overschakeling naar een
pompstation in een hoger gelegen gebied met diepere grondwaterstanden.
Het is duidelijk dat dit extra investeringen met zich meebrengt en
een goed samenspel tussen de waterbeheerder en de drinkwatervoorziening vereist. Als voorbeeld van een dergelijke aanpak kan worden gewezen op de waterwinning Espelose Broek van de WMO, gelegen in de ruilverkaveling Holten-Markelo.
Op een aantal gronden wordt de voorziening van het gewas vanuit
bodem en grondwater beperkt door een ongunstige profielopbouw en hiermee samenhangende ondiepe beworteling. Als voorbeelden hiervan kunnen
worden genoemd de zand(ontginnings)gronden en veenkoloniale gronden.
In die gevallen waarbij de aanvoer van oppervlaktewater niet in aanmerking komt danwel verhoging van de grondwaterstand niet tot de mogelijkheden behoort of ongewenst is (vergroting van oogstrisico's),
kan vergroting van de bewortelingsdiepte door middel van grondverbetering worden overwogen. Vooral op de veenkoloniale gronden is gebleken dat met verbetering van die gronden waarin nog voldoende veen is
overgebleven droogteschade aldaar grotendeels kan worden voorkomen.
Bij veldpodzolen (ontginningsgronden) is het effect sterk afhankelijk
van de hoogte van de grondwaterstand. Wanneer het grondwater betrekkelijk diep staat, wordt met de grondverbetering geen vermindering van
het vochttekort bewerkstelligt, omdat de afstand tussen de plantewortels en het grondwater te groot blijft om voldoende capillaire opstijging mogelijk te maken. Bij veldpodzolen, die als grasland worden gebruikt, is grondverbetering als middel om de vochtvoorziening te verbeteren niet effectief gebleken. De droogtegevoeligheid van het grasland wordt daardoor niet opgeheven.
Uit bovenstaande kan worden afgeleid dat de mogelijkheden van
waterconservering en grondverbetering behalve in specifiek gunstige
gevallen beperkt zijn en in het algemeen slechts een geringe bijdrage
in de aanvullende watervoorziening van de land- en tuinbouw kunnen
leveren. In gebieden waarvoor aanvoer van oppervlaktewater niet in
aanmerking komt, is men dan aangewezen op het grondwater.
Door de toepassing van beregening of bevloeiing met grondwater
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kan de watervoorziening in principe veilig worden gesteld. Een nadeel
is de met de onttrekking gepaard gaande grondwaterstandsdaling die
schade kan toebrengen aan zowel andere bij het grondwater betrokken
belangen (natuurbehoud) als aan de gewasopbrengsten op landbouwbedrijven, die niet de beschikking hebben over een beregenings- of bevloeiingsinstallatie. Een bijkomend voordeel kan de gunstige kwaliteit van
het grondwater zijn: dit kan ertoe leiden dat met name voor de watervoorziening van de tuinbouw in gebieden waar weliswaar de aanvoer van
oppervlaktewater tot de mogelijkheden behoort danwel aanwezig is, gezien de slechte kwaliteit van dit oppervlaktewater (bijvoorbeeld hoog
chloridegehalte) de voorkeur wordt gegeven aan grondwater.
Ramingen van de op lange termijn te verwachten behoefte aan grondwater in de land- en tuinbouw tonen aan dat in bepaalde regio's, rekening houdend met de geplande onttrekking door de drink- en industriewatervoorziening, in droge jaren problemen ten aanzien van het grondwaterbeheer te verwachten zijn. Vooral in Noord-Brabant is dit het
geval. Het is dan ook wenselijk dat bij de verdeling van de beschikbare hoeveelheden grondwater en bij de planning van de winningsmogelijkheden, de landbouw tevens in de beschouwingen wordt betrokken. De door
de landbouw onttrokken hoeveelheden kunnen van jaar tot jaar sterk variëren. Er kan nog niet worden aangegeven welke droogtefrequentie in
dit opzicht als maatgevend moet worden beschouwd.

6.3.Bestuur1ijke

aspecten

6.3.1. Inleiding
In het voorgaande is de behoefte aan water van de land- en tuinbouw aangegeven. Soms zal in deze behoefte voorzien kunnen worden door
aanvoer van oppervlaktewater, soms door de winning van grondwater. In
de hoofdstukken 3, 4 en 5 is globaal beschouwd of en hoe in deze behoefte voorzien zou kunnen worden gezien de beschikbaarheid van gronden oppervlaktewater en gezien de landelijke en regionale waterhuishoudkundige infrastructuur. Of deze hoeveelheden ook inderdaad op het juiste moment en de gewenste plaats beschikbaar komen voor de land- en
tuinbouw hangt af van een aantal bestuurlijke beslissingen omtrent het
te voeren beleid en beheer (maatregelen en regelingen) met betrekking
tot het water. In dit rapport mag daarom een beschrijving van de bestuurlijke aspecten van de Nederlandse waterhuishouding niet ontbreken.
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De bestuurlijke verantwoordelijkheden in het kader van de waterhuishouding en het juridisch instrumentarium, dat daarvoor ter beschikking moet staan, kunnen worden onderscheiden naar een tweetal beheersdoelen, de kwantiteit en de kwaliteit, en naar een tweetal beheersobjecten, oppervlaktewater en grondwater. Overigens moet hierbij worden
opgemerkt dat de in Nederland zo manifeste samenhang binnen de waterhuishouding ertoe leidt dat het beleid met betrekking tot het water
zich nooit kan beperken tot één doel en één object of een onderdeel
daarvan, maar zich over de totale waterhuishouding dient uit te strekken en op die wijze kan bevorderen, dat de verschillende beheersvormen
in de praktijk onderling worden afgestemd.
Omdat met de bestaande verdeling van formele bevoegdheden ten
aanzien van het beheer tussen de verschillende overheden toch meestal
bij het bovenvermelde onderscheid wordt aangesloten, wordt ook in de
onderstaande beschrijving van deze indeling uitgegaan.
6.3.2. Kwantiteitsbeheer van het oppervlaktewater
Het kwantiteitsbeheer van de Rijkswateren berust vanouds bij de
Minister van Verkeer en Waterstaat. Dit kwantiteitsbeheer wordt in
het algemeen gevoerd door middel van het feitelijke beheren van bepaalde waterstaatkundige werken teneinde te kunnen voldoen aan de eisen
die aan de waterhuishouding door de verschillende in het geding zijnde
belangen, ieder afzonderlijk en in onderlinge relatie worden gesteld.
In de praktijk betekent dit onder meer dat een gewenst waterpeil wordt
gehandhaafd en dat afvoer, aanvoer of doorvoer van water een rol
speelt. De formele middelen welke de minister hier ten dienste staan
ten aanzien van onttrekkingen of lozingen zijn beperkt. Alleen het
Algemeen Reglement van Politie voor rivieren en rijkskanalen kent enkele bepalingen met betrekking tot het onttrekken van water aan de
rijkskanalen. Voor het overige staan het rijk geen rechtstreekse formele middelen ter beschikking om zijn kwantiteitsbeheer in het kader
van de waterhuishouding daadwerkelijk af te dwingen.
Aan- en afvoer alsmede lozing en onttrekking van water met betrekking tot de rijkswateren kunnen thans veelal vrijelijk plaatsvinden.
Het kwantiteitsbeheer over de overige wateren wordt gevoerd door
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lagere overheden, waar in het bijzonder de waterschappen ingevolge
provinciale reglementering een centrale rol spelen. Ook voor de regionale situatie geldt, dat het kwantiteitsbeheer met het oog op de eisen
die daaraan door de verschillende belangen worden gesteld, wordt gevoerd met behulp van een aantal kunstwerken. Het beheer manifesteert
zich eveneens in peilhandhaving, aan-, af- of doorvoer. Tussen het
kwantiteitsbeheer op landelijk en regionaal niveau bestaat een sterke
wisselwerking. Hoewel op grond van sommige provinciale waterstaatsverordeningen en waterschapskeuren beperkingen ten aanzien van lozingen
op en onttrekkingen aan het oppervlaktewater opgelegd kunnen worden,
wordt in het algemeen niet over een adequaat juridisch instrumentarium
beschikt om in tijden van schaarste een gewenste verdeling van water
tot stand te kunnen brengen.
6.3.3. Kwantiteitsbeheer grondwater
Tot nu toe is er geen landelijk gecardineerd kwantitatief beheer
van grondwater, met uitzondering van onttrekkingen ten behoeve van de
drinkwatervoorziening, waarvoor vergunningen worden verleend door de
Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne. Deze laat zich onder
meer adviseren door een commissie van deskundigen, de Commissie Grondwaterwet Waterleidingbedrijven (Cogrowa). Voor de overige onttrekkingen worden vergunningen afgegeven door de provincies krachtens provinciale verordeningen, die hierbij advies kunnen inwinnen bij de Commissie Wateronttrekking aan de Bodem (Cowabo). Hier is sprake van een
zekere co3rdinatie, omdat de Cowabo dezelfde samenstelling heeft als
de Cogrowa.
6.3.4. Kwaliteitsbeheer van het oppervlaktewater
Ook met betrekking tot het kwaliteitsbeheer van oppervlaktewater
moet onderscheid worden gemaakt tussen rijkswateren en overige oppervlaktewateren (niet-rijkswateren). Voor zover het de rijkswateren betreft, is op grond van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO)
de Minister van Verkeer en Waterstaat primair verantwoordelijk. Met
betrekking tot de overige oppervlaktewateren is de verantwoordelijkheid primair opgedragen aan de provinciale besturen, die van de mogelijkheid om bevoegdheden krachtens de wet aan de lagere overheden,
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in het bijzonder waterschappen, toe te kennen op ruime schaal gebruik
gemaakt hebben. Evenals ten aanzien van het kwantiteitsbeheer geldt
hier dat er een sterke onderlinge afhankelijkheid is tussen het kwaliteitsbeheer op landelijk en regionaal niveau.
6.3.5. Kwaliteitsbeheer van het grondwater
In een aantal provinciale grondwaterverordeningen zijn bepalingen
opgenomen over 'deep well'-lozingen terwijl enkele provincies bodembeschermingsverordeningen hebben ontworpen of ontwerpen die ook de kwalitatieve bescherming van het grondwater beogen.
Vaak wordt in de ruimtelijke ordening door het vastleggen van de
bestemming van waterwingebieden de kwaliteit van het grondwater in de
omgeving van winmiddelen ten behoeve van de drinkwatervoorziening beschermd.
6.3.6. Evaluatie
De daadwerkelijke effectuering van het voorzien in de behoefte
hangt behalve van de technische mogelijkheden af van bestuurlijke beslissingen, die zowel het kwalitatief als het kwantitatief oppervlaktewater- en grondwaterbeheer betreffen. Gezien de grote samenhang
tussen de verschillende beheersvormen is het wenselijk dat de diverse
vormen van beheer op elkaar worden afgestemd. Met de ontwikkelingen
en veranderingen die in de waterstaatszorg zijn te onderkennen, zal
deze onderlinge afstemming steeds belangrijker worden. De behoefte
aan procedureregels om tot de juiste inhoudelijke afstemming te komen
neemt bij de beheerders toe. Voorts ontstaat in toenemende mate de
noodzaak te beschikken over een instrumentarium, dat de mogelijkheid
biedt een eenmaal uitgestippeld beheersbeleid daadwerkelijk te effectueren. Procedureregels en instrumentarium zullen behalve in normale
omstandigheden ook in extreme omstandigheden moeten voorzien.
Naar is beschreven voldoet de huidige wetgeving niet aan de hiervoor aangegeven wensen. Het is echter bekend dat op het gebied van de
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waterstaatszorg een aantal wetgevende maatregelen in voorbereiding zijn,
die de gerezen vragen voor een groot deel zullen ondervangen. In het onderstaande wordt daarom op deze wetgeving ingegaan.
6.3.7. De wetgeving in voorbereiding
In de eerste plaats dient dan te worden genoemd de in voorbereiding zijnde Wet op de Waterhuishouding. In deze wet wordt de mogelijkheid geschapen voor een goede afstemming van de verschillende beheersvormen door het formaliseren van een systeem van planvorming. Voorts
voorziet het voorontwerp van wet in een beheersinstrumentarium dat in
het bijzonder betrekking heeft op het effectueren van het beleid met
betrekking tot het kwantiteitsbeheer. Het ligt in de bedoeling door
middel van de Wet op de Waterhuishouding een planningsstructuur tot
stand te brengen waartoe op rijksniveau een aan de Tweede Kamer te overleggen beleidsnota voor de waterhuishouding wordt opgesteld, waarin de
algemene beginselen en doeleinden van het landelijk te voeren waterhuishoudkundig beleid zijn neergelegd. De inhoud van een dergelijke nota
zal dan uitgewerkt dienen te worden door het rijk in onder meer een
kwantiteitsplan voor de rijkswateren. Daarnaast stellen de provincies
een waterhuishoudingsplan op, waarin de hoofdlijnen van het in de provincie te voeren beleid met betrekking tot de waterhuishouding zijn
neergelegd. De beleidsnota en het provinciale waterhuishoudingsplan hebben betrekking op de gehele waterhuishouding, waaronder wordt verstaan
de zorg die zich richt op het op en in de bodem aanwezige water met
het oog op de daarbij betrokken belangen. Bij het opstellen van het
provinciale plan wordt rekening gehouden met de beleidsnota en het
rijksplan. Als planonderdeel behoren tot het provinciale plan de
hoofdlijnen van het te voeren kwantiteitsbeheer met betrekking tot
de in het plangebied gelegen oppervlaktewateren. Het provinciale plan
wordt in gemeenschappelijk overleg met de regionale beheerders (waterschappen) opgesteld.
Deze waterschappen zullen voorts op hun beurt ter vervulling van
hun reglementaire taak met inachtneming van het provinciale plan, plannen met betrekking tot het kwantiteitsbeheer in hun gebied (zogenaamde
kwantiteitsbeheersplannen) kunnen opstellen. De plannen die met het oog op
het waterkwaliteitsbeleid op grond van de aanhangige WVO-wijziging
door rijk, provincies en waterschappen zullen moeten worden opgesteld
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en de grondwaterplannen behouden in deze opzet hun zelfstandige wettelijke status. Er is echter een wisselwerking met de beleidsnota en de
plannen, die in het kader van de Wet op de Waterhuishouding worden opgesteld.
In het voorontwerp van de Wet op de Waterhuishouding wordt voorts
de mogelijkheid geopend dat in nader aan te wijzen gevallen de oppervlaktewaterbeheerders het regelen van de onderlinge aan- en afvoer van
water vastleggen in een overeenkomst: het zogenaamde wateraccoord.
Verder zal het lozen en onttrekken aan vergunningen gebonden kunnen worden, is er een registratieplicht en voorziet de wet in regelingen in geval van te voorziene buitengewone omstandigheden.
In de tweede plaats wordt het ontwerp-Grondwaterwet genoemd
waarin onttrekking van grondwater en infiltratie aan een vergunningenstelsel worden onderworpen. Dit wetsontwerp is in behandeling bij de
Staten-Generaal. Uitgangspunt voor het ontwerp-Grondwaterwet is een
kader te bieden waarbinnen de verdeling van de schaars te achten winbare hoeveelheid grondwater zal plaatsvinden, naast de wenselijkheid
het grondwaterbeheer te betrekken in het wijdere verband van de waterhuishouding. De provincies gaan het grondwaterbeheer voeren, terwijl
de Minister van Verkeer en Waterstaat de eerst verantwoordelijke minister zal zijn. Voor het onttrekken en infiltreren is een vergunning
vereist van de provincies. Voor de vergunningaanvraag die betrekking
heeft op grotere winningen is een onderzoek voorgeschreven van de (landelijke) Technische Commissie Grondwaterbeheer. Het technisch rapport
van deze commissie wordt met de/vergunningsaanvraag ter visie gelegd,
zodat ieder in de gelegenheid is zich mede aan de hand van dit rapport
een oordeel te vormen over de vraag of de voorgenomen onttrekking of
infiltratie mede zijn belangen aangaat.
Vergunningsaanvragen zullen worden gewogen aan de hand van door
de provincies op te stellen grondwaterplannen. De bedoeling is dat in
zo'n grondwaterplan in ieder geval zal worden aangegeven wat in de
verschillende, binnen de provincie uit een oogpunt van grondwaterbeheer
te onderscheiden gebieden, de gewenste ontwikkeling is op het punt van
de uitbreiding dan wel beperking van de grondwaterwinning. Hierbij zal
tevens rekening kunnen worden gehouden met de nationale belangen, die
bij het grondwaterbeheer in de provincie zijn betrokken en de andere
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plannen die in het kader van de waterhuishouding tot stand worden gebracht. Bij infiltratie is ook het kwaliteitsaspect van belang.
Een tweede beleidsinstrument in het voorgestelde ontwerp zal het
rijk de mogelijkheid geven een heffing op te leggen aan bepaalde grondwateronttrekkers. Deze heffing zal gerelateerd zijn aan de prijs van
drinkwater. Het rijk is niet verplicht deze heffing op te leggen, terwijl de heffing tevens gedifferentieerd kan worden naar regio en gebruiksdoel. Per jaar kan per onttrekker op grond van dit ontwerp 24 000
3
m vrij van deze heffing worden onttrokken; drinkwaterbedrijven zijn
geheel vrijgesteld.
De bescherming van de kwaliteit van het grondwater tegen verontreiniging van de bodem zal geregeld worden in de Wet op de Bodembescherming.

6.4.Economische

aspecten

6.4.1. Inleiding
In de voorgaande hoofdstukken is duidelijk naar voren gekomen
dat water van goede kwaliteit in veel jaren een schaars goed is, waarop door meerdere sectoren aanspraak wordt gemaakt. Het gebruik van dat
water ten behoeve van een bepaalde sector kan weer gevolgen hebben
voor andere sectoren, die slechts voor een deel in geld kunnen worden
uitgedrukt.
Het is dus duidelijk dat de aanvullende watervoorziening van de
land- en tuinbouw tal van economische aspecten heeft. De behandeling
daarvan valt echter grotendeels buiten het kader van deze studie.
In deze paragraaf zal worden getracht aan de handvan een economische benadering de voorgaande hoofdstukken in hun onderling verband
te plaatsen en zal de aandacht worden gevestigd op enkele economische
aspecten van de aanvullende watervoorziening, die van belang kunnen
zijn bij het ontwerp en de beoordeling van wateraanvoerprojecten.
6.4.2. Toekomstig beregeningsniveau
De ontwikkelingen in de aanvullende watervoorziening in de land-
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en tuinbouw zullen in sterke mate worden bepaald door de kosten van watervoorziening, eventuele wettelijke maatregelen en ontwikkelingen in
het EEG-prijsbeleid.
Uitbreiding van de aanvullende watervoorziening zal in vele gevallen
aanpassingen van het wateraanvoersysteem vereisen. De kosten daarvan kunnen, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, sterk uiteenlopen.
Een indicatie van het kostenniveau kan worden gegeven aan de hand van de
ten behoeve van de PAWN-studie verrichte inventarisatie van waterschapsplannen, praktijkervaringen van de Landinrichtingsdienst en regionale wateraanvoerstudies zoals de rapporten van de Werkgroep Watervoorziening
Drenthe (1979) en de Werkgroep Watervoorziening Salland (1978). Daaruit
blijkt dat de investeringskosten in de lagere gebieden ca. f 500 per ha bedragen en op de hogere zandgronden kunnen oplopen tot meer dan f 1000
per ha. Deze bedragen hebben alleen betrekking op de verbetering van
de lokale infrastructuur. Daarnaast kunnen er nog verbeteringen van
de regionale en hoofdinfrastructuur nodig zijn, die zo sterk van gebied
tot gebied kunnen verschillen, dat daarvoor in dit rapport geen kostenniveau kan worden aangegeven.
Behalve op investeringskosten moet er bij wateraanvoer ook worden
gerekend op extra onderhoudskosten. Nieuwe aanvoerleidingen zullen
moeten worden onderhouden en bestaande afvoerleidingen die ook voor
wateraanvoer worden gebruikt zullen in het algemeen extra onderhoudsbeurten nodig hebben om ook in de zomer hun transportfunctie te kunnen
vervullen. Het aantal extra onderhoudsbeurten kan sterk variëren met
de plaatselijke omstandigheden, afhankelijk van o.a. de afmetingen van
de leiding, de voedselrijkdom van het aangevoerde water en het feit
of de leiding oorspronkelijk 's zomers droog stond of nog water bevatte. Voor hoofdafvoerleidingen zijn 3 extra onderhoudsbeurten geen uitzondering. Voor de kleinere leidingen zijn 1 á 2 extra beurten veelal
voldoende. De extra onderhoudskosten kunnen per gebied dus sterk verschillen.
Om een indruk te geven van hun orde van grootte kan worden vermeld
dat de jaarlijkse extra onderhoudskosten door de Werkgroep Watervoorziening Salland (1978) werden geraamd op 15 á 20 gulden per ha. Daarnaast moet er nog worden gerekend op extra exploitatiekosten, wanneer
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de wateraanvoer gepaard gaat met de bouw van gemalen. Het is dus duidelijk dat uitbreiding van de aanvoer van oppervlaktewater in veel
gevallen met aanzienlijke kosten gepaard gaat. Van deze kosten wordt
in de praktijk slechts een deel door de boeren en tuinders opgebracht.
In ruilverkavelings- en waterschapsverband zijn er mogelijkheden voor
subsidiëring van wateraanvoerplannen, terwijl aanpassingen aan de hoofdinfrastructuur worden bekostigd uit de algemene middelen.
Bij het alternatief, beregening vanuit het grondwater, hoeven er
geen investeringen ten behoeve van de wateraanvoer te worden gedaan,
tenzij dit laatste met het oog op het grondwaterbeheer wenselijk wordt
geacht. Wel is sprake van andere kosten. De belangrijkste kostenverschillen voor de agrariër tussen beregening vanuit het grondwater en uit het
oppervlaktewater hangen samen met de inrichting van pompputten, die voor
de eerstgenoemde vorm van beregening noodzakelijk is. Hieraan zijn,
afhankelijk van de diepte waarop de onttrekking kan plaatsvinden,
aanzienlijke kosten verbonden. Bovendien zijn systemen van watervoorziening vanuit het grondwater minder flexibel, zodat aan de bedrijfsvoering hogere kosten kunnen zijn verbonden. Uit de PAWN-studie kan worden afgeleid dat de totale jaarlijkse kosten, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, 25 tot 50% hoger kunnen zijn. Verder is in een aantal
gebieden het grondwater ongeschikt voor beregening (zout) of moeten er
kosten worden gemaakt voor een verbetering van de grondwaterkwaliteit
(ontijzering).
Naast deze kostenverschillen, die een min of meer technische oorzaak hebben, kunnen er in de toekomst nog kostenverschillen optreden
ten gevolge van wettelijke maatregelen. Bij het in werking treden van
de bij het Parlement nog aanhangige Grondwaterwet wordén de Provinciale Staten namelijk bevoegd een heffing in te stellen voor het onttrekken van grondwater. Een dergelijke heffing kan zich ook over onttrekkingen ten behoeve van de landbouwvoorziening uitstrekken. Naast een
provinciale heffing wordt in de Grondwaterwet ook een rijksheffing ge3
noemd. Deze laatste heffing kent een heffingsvrije voet van 24 000 m
per jaar.
Uit het bovenstaande kan worden afgeleid dat wanneer de kosten
vanuit het standpunt van de boer worden beschouwd, beregening vanuit
het oppervlaktewater in de laaggelegen gebieden in het algemeen goed-
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koper is dan beregening vanuit het grondwater. Op de hogere gronden
is beregening vanuit het grondwater uit kostenoogpunt aantrekkerlijker.
Bij beregening vanuit het grondwater is de boer minder afhankelijk van
externe omstandigheden, wat vooral op de hogere zandgronden door hem
als een belangrijk voordeel zal worden beschouwd vanwege het feit dat
in extreem droge perioden eventuele beperkingen in de aanvoer van oppervlaktewater in deze gebieden het eerst tot problemen zullen leiden.
Op grond van het bovenstaande en gezien het feit dat er vooral in
de hogere zandgebieden op een aanzienlijke toename van de beregende oppervlakte moet worden gerekend (zie tabel 2.5), zal in deze gebieden
het aandeel van het grondwater in de totale onttrekking ten behoeve van
beregening en bevloeiing, naar verwachting toenemen ten opzichte van de
situatie in 1976. Voor deze gebieden is daarom verdelingsscenario C
aangehouden, wat ervan uitgaat dat de grondwateronttrekking vanaf 1976
tweemaal zo snel zal toenemen als de onttrekking vanuit het oppervlaktewater. Voor de overige gebieden valt het niet te verwachten, dat er op
grote schaal verschuivingen zullen optreden in de verdeling van de totale onttrekking ten behoeve van beregening en bevloeiing. Voor deze gebieden kan daarom verdelingsscenario A, dat uitgaat van een gelijke
verdeling als in 1976, als het meest realistische worden beschouwd.
Het maximum-beregeningsscenario is gebaseerd op de aannamen dat:
1) de uitbreiding van de aanvoer van oppervlaktewater niet met toenemende kosten gepaard gaat;
2) dat grondwateronttrekking niet aan beperkingen is gebonden en
3) dat het EEG-prijsbeleid niet zal worden gewijzigd.
De eerste twee punten zijn in deze paragraaf besproken, punt 3 is
in par. 2.2 aan de orde geweest. Geconcludeerd kan worden dat het
voorgaande en de resultaten van het onderzoek naar de baten van beregening erop wijzen dat het bij het maximum-scenario behorende hoge beregeningsniveau in de toekomst waarschijnlijk niet zal worden bereikt. Voor
bepaalde gebieden of bepaalde gewassen moet wellicht een uitzondering worden gemaakt. Bij het onderzoek naar de rentabiliteit van beregening
van grasland moet echter worden opgemerkt dat de sterke toename van de
beregening, die met name in het extreem droge jaar 1976 is opgetreden,
niet kan worden verklaard met behulp van de onderzoeksresultaten. Dit
wijst er op dat de landbouwers de kosten en baten van beregening anders inschatten dan de onderzoekers. Er moet daarom rekening worden
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gehouden met de mogelijkheid dat toekomstig onderzoek tot aanzienlijk
hogere baten komt, wanneer daarin meer aandacht aan extreem droge perioden worden geschonken. Hierbij speelt de overweging een belangrijke
rol dat in de veehouderij het besluit om een beregeningsinstallatie
aan te schaffen vooral voortkomt uit de behoefte om zich te verzekeren
tegen de grote risico's die droge perioden met zich mee kunnen brengen
voor de bedrijfsvoering. Een ontwikkeling van de beregening volgens
het maximum-scenario kan daarom niet helemaal worden uitgesloten.

6.4.3. Ontwerp en evaluatie van wateraanvoerplannen
Op een aantal technisch/hydrologische aspecten, die een rol spelen bij het ontwerp van wateraanvoerplannen en bij de onderlinge afstemming van plannen op lokaal, regionaal en nationaal niveau, is al
ingegaan in par. 2.3.4 en par. 6.2. Daarbij is o.a. gesproken over de
keuze van de droogtegraad van het jaar, waarop de plannen gedimensioneerd zouden moeten worden, wat in wezen als een economisch probleem
werd aangemerkt.
Gezien de geringe variatie van de agro-hydrologische piekbehoefte
met de droogtegraad van het groeiseizoen is in dat verband gesteld dat bij
de dimensionering van wateraanvoerplannen op lokaal en regionaal niveau
de keuze van de maatgevende droogtefrequentie economisch gezien nauwelijks relevant is. In de praktijk zullen de kosten van de plannen nauwelijks variëren met de keuze van de maatgevende droogtefrequentie. Wel
speelt de keuze van de maatgevende droogtefrequentie een belangrijke
rol bij eventuele aanpassingen van de landelijke hoofdinfrastructuur,,
die ook grote reservoirs omvat. De reservoirs waarvoor deze vraag aan
de orde zou kunnen komen zijn het IJsselmeer, het Markermeer, het
Zoommeer en het Grevelingenmeer in het geval er voor een zoete Grevelingen wordt gekozen. In het kader van de PAWN-studie is (nog) geen
aandacht geschonken aan de mogelijkheid om peilfluctuaties op het
Grevelingen- en Zoommeer toe te laten. Wel is er gekeken naar de mogelijkheid van het instellen van een grotere berging op het IJsselen Markermeer door middel van een verhoging van het zomerpeil of een
verlaging van het minimumpeil. Hieruit bleek dat alleen in extreem
droge jaren, met een droogtegraad van minder dan 5%, de thans aanwe-
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zige reservoircapaciteit te klein is om de vraag naar water te dekken.
Hierbij dient nog te worden opgemerkt dat dit alleen geldt bij hoge
beregeningsniveaus en wanneer het gebied met wateraanvoer aanzienlijk
is uitgebreid ten opzichte van de huidige situatie. Dit betekent dat
het althans voor het IJssel- en Markermeer-nog enige tijd zal duren
alvorens er behoefte zal ontstaan aan vergrotingen van de bergingscapaciteit. De plannen daarvoor zullen tegen die tijd kunnen worden gebaseerd op meer inzicht in het rendement van beregening en op beter
onderbouwde prognoses van de toepassing van beregening. Gezien de aanwijzingen dat met name voor grasland vooral tot beregening wordt overgegaan om de bedrijfszekerheid in extreem droge perioden te vergroten,
verdient het aanbeveling een zodanige waterhuishoudkundig en planologisch beleid te voeren dat de realisering van wateraanvoerplannen voor
de bovengenoemde omstandigheden (hoog beregeningsniveau, extreme droogte) mogelijk blijft.
In dit verband kan nog worden opgemerkt dat, hoewel de keuze van
de maatgevende droogtefrequentie nauwelijks van invloed is op de maatgevende aanvoerintensiteit voor een aanvoerleiding, de droogtegraad
wel op een andere manier mede bepalend kan zijn voor de keuze van de
maatgevende aanvoerintensiteit. Zou toekomstig onderzoek naar het rendement van beregening namelijk uitwijzen dat de baten vooral moeten
worden gevonden in een vergroting van de bedrijfszekerheid in extreem
droge perioden, dan kan dit van grote invloed zijn op het aantal bedrijven dat tot beregening overgaat en daarmee op de maatgevende aanvoerintensiteit van de grotere aanvoerleidingen. De droogtegraad van
het groeiseizoen speelt in dat geval dus een rol bij de prognose van
het deel van het plangebied dat zal worden beregend.
Tenslotte is het nog van belang te wijzen op een mogelijke complicatie bij de economische evaluatie van wateraanvoerplannen, die
voortvloeit uit het feit dat het vooral bij grasland met name de nadelige gevolgen in extreem droge perioden lijken te zijn, die de boeren
ertoe bewegen om tot beregening over te gaan. Dit betekent namelijk
dat:
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1) de ontwikkeling in de toepassing van beregening schoksgewijze zal
verlopen;
een belangrijk deel van de baten van beregening zal optreden in jaren, die gemiddeld slechts enkele malen per eeuw voorkomen.
Als gevolg van punt 1) moet er op worden gerekend, dat het na
uitvoering van een wateraanvoerplan nog geruime tijd kan duren voordat
het aantal beregeningsinstallaties in het plangebied het niveau heeft
bereikt waarop het plan is gedimensioneerd. Punt 2) betekent dat er
een niet te verwaarlozen kans is, dat tijdens de afschrijvingsperiode
van de werken, de extreem droge omstandigheden waarvoor het plan is
ontworpen, zich niet of minder vaak zullen voordoen dan gemiddeld zou
mogen worden verwacht. Dit effect wordt nog versterkt doordat bij de
evaluatie wordt uitgegaan van de contante waarde van de baten, omdat
dan de baten die in de eerste jaren optreden relatief zwaarder meetellen dan de baten in latere jaren.

6.5.Niet-landbouwkundige

aspecten

Wat landbouwkundig als een verbetering van de waterhuishouding
wordt gezien kan vanuit andere invalshoeken anders worden beoordeeld.
In dit rapport is nagenoeg geen aandacht geschonken aan andere vormen
van bodemgebruik zoals bos, natuur en landschap. Voor een evenwichtige
afweging van de totale problematiek is het van belang dat ook deze facetten worden onderzocht. De studiecommissie heeft gezien zijn opdracht
en de daarop gebaseerde samenstelling in die richting slechts enkele
globale indicaties kunnen geven welke hierna volgen.
De toenemende vraag naar oppervlakte- en grondwater in de land- en
tuinbouw beinvloedt de beschikbaarheid van water voor andere gebruiksfuncties en kan behalve positieve ook negatieve gevolgen voor die andere
gebruiksfuncties met zich meebrengen. Naast deze kwantitatieve beinvloeding, die samenhangt met de waterverdeling en op een veelheid van belangen betrekking heeft, kan de landbouwwatervoorziening uit een oogpunt van waterkwaliteit met name consequenties hebben voor het natuurlijk milieu. Verder legt de landbouwwatervoorziening door de inrichting van de benodigde waterhuishoudkundige infrastructuur een zeker
beslag op de beschikbare ruimte, waardoor bijvoorbeeld landschappelijke
of natuurlijke waarden schade kunnen ondervinden. In dit kader zullen
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met name de mogelijke gevolgen voor de natuur en de drink- en industriewatervoorziening in beschouwing worden genomen. Onderscheid zal
worden gemaakt tussen de voorziening van de land- en tuinbouw uit oppervlakte- danwel grondwater, een indeling die gezien de onderlinge
samenhang tussen grond- en oppervlaktewater (par. 6.2) in de praktijk
niet geheel toepasbaar zal zijn.
Voorziening

vanuit

het

oppervlaktewa-

t e r. Zoals in par. 6.3 is gesteld, zijn er landelijk gezien geen
grote verschuivingen te verwachten in de verdeling van de totale onttrekking door de land- en tuinbouw aan het grond- en oppervlaktewater.
In de vraag naar water door de land- en tuinbouw zal daarom naar verwachting ook in de toekomst grotendeels vanuit het oppervlaktewater
worden voorzien. Onder gemiddelde omstandigheden blijkt dit in kwantitatief opzicht niet tot problemen met andere belangen aanleiding te
geven. Echter in droge jaren kunnen de aanspraken van de land- en tuinbouw een zodanige omvang bereiken, dat deze in conflict komen met andere wensen ten aanzien van het beschikbare water. Aangezien het oppervlaktewater een groot aantal functies vervult, zal de landbouwwatervoorziening in een dergelijke situatie een veelheid van belangen kunnen raken. Genoemd kunnen worden de scheepvaart, de koelwatervoorziening, maar ook het natuurlijk milieu, de drink- en industriewatervoorziening en de openluchtrecreatie. De problematiek kan van gebied tot
gebied grote verschillen vertonen. Gestreefd zal dan moeten worden naar
een vorm van waterverdeling waarbij de betrokken belangen optimaal
worden gediend. Op de bestuurlijke aspecten van deze veelzijdige belangenbehartiging en het instrumentarium dat hiervoor (in de toekomst)
ter beschikking staat, is ingegaan in par. 6.3.
In relatie tot de watervoorziening van de land- en tuinbouw neemt
het natuurbeheer een belangrijke plaats in. De aanvoer van oppervlaktewater kan van invloed zijn op de in het betrokken gebied aanwezige
natuurwaarden als gevolg van eventuele wijzigingen in het peilregime
van het oppervlaktewater en grondwater, veranderingen in de snelheid
en richting van de grondwaterstroming en veranderingen in de kwaliteit
van het grond- en oppervlaktewater.
Bij de aanvoer van 'gebiedsvreemd' water ten behoeve van beregening wordt de kwaliteit van het oppervlaktewater direct beinvloed. Een
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indirecte beinvloeding kan plaatsvinden wanneer er als gevolg van de
veelal met beregening gepaard gaande verhoging van de mestgift in het
groeiseizoen, een toename van de uitspoeling van meststoffen en daardoor een wijziging van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater
optreedt.
De reactie van de natuur op wijzigingen in het waterhuishoudkundige systeem is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden en de
aard en omvang van de ingrepen. In het algemeen kan worden gesteld
dat de natuurlijke waarden, die samenhangen met of onderdeel zijn van
het aquatisch milieu zeer direct zullen worden beïnvloed door wijzigingen in het oppervlaktewater-regime. Overgangssituaties van voedselarm
naar voedselrijk die oorspronkelijk op diverse schaalniveaus aanwezig
waren, kunnen geleidelijk verdwijnen. De op diverse schaalniveaus in
de levende natuur aanwezige verscheidenheid zal daardoor in meerdere
of mindere mate worden aangetast. Voorbeelden hiervan zijn te vinden
in de Vechtstreek en noordwest Overijssel, terwijl ook de aanvoer van
Maaswater in het Brabants-Limburgse Peelgebied tot een dergelijke
achteruitgang heeft geleid.
Voorziening

vanuit

het

grondwater.

Bij

de watervoorziening van de land- en tuinbouw vanuit het grondwater
treden vooral de belangen van de natuur en de drink- en industriewatervoorziening op de voorgrond. De onttrekkingen van grondwater ten behoeve van beregening en bevloeiing beinvloeden naast de grondwaterstand de voor andere gebruiksdoeleinden beschikbare hoeveelheid grondwater. Een indicatie van de knelpunten bij de verdeling van de beschikbare hoeveelheid grondwater kan worden verkregen door vergelijking
van de onttrekkingen ten behoeve van de drink- en industriewatervoorziening en de onttrekkingen ten behoeve van de landbouwwatervoorziening met de winbaar geachte hoeveelheid grondwater (zie hoofdstuk 5).
Met het oog op de resultaten van het onderzoek naar de effecten
van beregening uit grondwater (par. 5.3) lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat, vooral in die gebieden waar de mogelijkheden tot het gebruik van oppervlaktewater gering zijn, naast het belang van de drinken industriewatervoorziening tevens het belang van de land- en tuinbouw bij het aanwezige grondwater in de beschouwingen dient te worden
betrokken. Voor de planning van de onttrekkingsmogelijkheden vormt de
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huidige winbaar geachte hoeveelheid grondwater een belangrijk gegeven.
De uiteindelijke verdeling van het beschikbare grondwater zal in voorkomende gevallen echter pas na een meer gedetailleerde en regionaal of
lokaal gebonden belangenafweging in het kader van de waterhuishouding
kunnen plaatsvinden.
Wat betreft de beïnvloeding van het waterhuishoudkundig systeem
en daarmee van de natuur door de landbouwwatervoorziening vanuit het
grondwater, kan worden opgemerkt dat hierbij dezelfde factoren een rol
spelen als bij de voorziening vanuit het oppervlaktewater. Dit spreekt
vanzelf als oppervlaktewater van elders wordt aangevoerd om aanvulling
van het grondwater te bewerkstelligen. Indien bij voorziening vanuit
het grondwater geen water van elders wordt aangevoerd, speelt de kwalitatieve beïnvloeding een minder belangrijke rol, behalve eventueel als
gevolg van wijzigingen in het bemestingsregime. Er is bij grondwateronttrekkingen echter wel sprake van een directe kwantitatieve beinvloeding van het waterhuishoudkundige systeem in de vorm van een verlaging
van de grondwaterstand en een vergroting van de fluctuatie. Voor een
verdere beschrijving van de reactie van de natuur op ingrepen in het
hydrologische veld wordt verwezen naar het voorgaande.
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7. SAMENVATTING

I n l e i d i n g (hoofdstuk 1)
Ingevolge de toezegging van de Ministers van Landbouw en Visserij en
Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer is in mei 1977 de Studiecommissie
Waterbehoefte in de Land- en Tuinbouw (SWLT) ingesteld. De aanleiding hierto
werd gevormd door de problemen die zich in het zeer droge jaar 1976 ten
aanzien van de watervoorziening van de land- en tuinbouw hebben voorgedaan.
Gebleken is dat in dat jaar niet aan de waterbehoefte kon worden voldaan en dat de watervoorziening vooral in gebieden waar de aanvoermogelijkheden van oppervlaktewater ontbreken te kort is geschoten.
Het gebruik van beregening in de land- en tuinbouw, alsmede de toekomstige ontwikkeling hiervan, diende in de studie van de commissie een central
plaats in te nemen. Overleg tussen de beide betrokken departementen resulteerde in de volgende taakomschrijving:
1)het bepalen van de regionale waterbehoefte, in het bijzonder als gevolg
van de toepassing van beregening in de land- en tuinbouw, gelet op de
klimatologische, topografische en bodemkundige omstandigheden, alsmede op
de te verwachten ontwikkelingen met betrekking tot de toepassing van bere
gening in de komende jaren;
2) het bestuderen van de gevolgen van een hieruit voortvloeiend gewijzigd
gebruik van grond- en/of oppervlaktewater.
Deze doelstellingen zijn in het voorliggende rapport nader uitgewerkt.
Daarbij is gebruik gemaakt van en getracht zo veel mogelijk aansluiting te
vinden bij studies die zich met dezelfde problematiek bezighouden. In dit
verband kan onder meer gewezen worden op de in 1978/1979 door de Unie van
Waterschappen gehouden inventarisatie van de watervoorziening binnen de wate
schappen. Met betrekking tot de door de Rijkswaterstaat ondernomen PAWN-stud
(Policy Analysis Watermanagement in the Netherlands) heeft een regelmatige
informatie-uitwisseling plaatsgevonden. Tevens zijn de resultaten van enkele
technische en economische studies met betrekking tot de mogelijkheden en effecten van beregening in de beschouwing opgenomen.
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Ontwikkelingen
voorziening

van

in
de

de

aanvullende

land-

en

water-

tuinbouw

(hoofdstuk 2)
De aanvullende watervoorziening van de land- en tuinbouw vindt in
Nederland plaats door middel van infiltratie, beregening en bevloeiing.
Vooral de toepassing van beregening vertoont een sterke toename. De afgelopen jaren is het aantal beregeningsinstallaties sterk gestegen, waardoor ook de vraag naar water in droge perioden is toegenomen. De belangstelling voor wateraanvoer, waterconservering en grondwateronttrekking
is als gevolg daarvan ook toegenomen.
Inzicht in de huidige toepassing van beregening is verkregen aan de
hand van de enquêtes, die de laatste jaren op dit terrein zijn gehouden.
Zo blijkt uit de enquête van 1976 dat in dat jaar 16% van de bedrijven
met een omvang van 10 SBE (standaardbedrijfseenheden) of meer een beregenings- of bevloeiingsinstallatie gebruikt hebben. Voor de veehouderijbedrijven bedroeg dit 13%, voor de akkerbouwbedrijven 11%, voor de tuinbouwbedrijven 32% en voor de gecombineerde bedrijven 20%.
Van een bedrijf dat over een beregeningsinstallatie beschikt, wordt
niet de gehele bedrijfsoppervlakte beregend. De beregende of bevloeide
oppervlakte bedroeg in 1976 respectievelijk 6,5%; 14,5% en 28,5% van de
totale oppervlakte bouwland, grasland en vollegrondstuinbouw. Over de
toename in de toepassing van beregening en bevloeiing staan geen de gehele
land- en tuinbouw beslaande enquêtegegevens ter beschikking. Uit gegevens
van enquêtes voor bepaalde produktierichtingen (melkveehouderij, vollegrondsgroententeelt) kan echter worden afgeleid dat er sinds 1976 nog
een aanzienlijke toename heeft plaatsgevonden. Deze is geraamd op respectievelijk 30, 35 en 10% voor achtereenvolgens het bouwland, het grasland
en de vollegrondstuinbouw.
Met betrekking tot het effect van beregening op de gewasopbrengst
staan diverse proefveldonderzoeken en een enkel regionaal onderzoek ter
beschikking. De effecten van beregening (onder meer toename bruto opbrengst)
lopen per gewas nogal uiteen, maar kunnen aanzienlijk ziin. Daarentegen
vallen de resultaten van het tot dusverre uitgevoerde bedrijfseconomische
onderzoek tegen. Overigens geven de thans beschikbare resultaten van bedrijfseconomisch onderzoek nog onvoldoende houvast om een prognose van de
toekomstige behoefte aan beregening op te baseren.

166

Bij gebrek aan gegevens en onderzoeksresultaten is het nog niet mogelijk om een goed onderbouwde prognose op te stellen van de toekomstige omvang van de beregening en bevloeiing. In dit rapport zijn daarom met betrekking

tot de toekomstige ontwikkelingen een aantal aannamen gedaan,

aan de hand waarvan een drietal beregeningsscenario's zijn opgesteld, waarvan vervolgens de gevolgen zijn bekeken.
Het maximum-scenario gaat uit van de veronderstelling dat er geen
externe (dat wil zeggen buiten het bedrijf gelegen) factoren zijn die de
toepassing van beregening afremmen. Mogelijke externe factoren kunnen zijn
gelegen in het EEG-prijsbeleid, kosten van wateraanvoer en wettelijke maatre
len ter beperking van de onttrekkingen. Per groep van CBS-landbouwgebieden z
voor dit scenario ramingen gemaakt van de toekomstige behoefte aan beregening aan de hand van inzichten van bedrijfstakdeskundigen en enquêtegegevens
Het minimum-scenario gaat uit van de aanname, dat de toepassing van
beregening en bevloeiing niet verder zal groeien. Het huidige niveau is
daarbij benaderd door uit te gaan van de beregeningsenquête 1976 en daarop
de in het voorgaande beschreven groei toe te passen. Verder is de jaarlijkse
afname van de oppervlakte cultuurgrond, waardoor de beregening relatief
gezien toeneemt, in het minimum-scenario verdisconteerd.
Het tussen-scenario is gekozen als gemiddelde van het minimum en
maximum-scenario. Tabel 7.1 geeft een landelijk overzicht van de toekomstige
beregeningsniveaus bij de diverse scenario's.

Tabel 7.1. Beregende oppervlakte in de toekomst, uitgedrukt in % van de oppe
vlakte cultuurgrond voor de betreffende vorm van grondgebruik

Bouwland

Grasland

Tuinbouw
glas open grond

Minimum-scenario

11

20

100

32

Tussen-scenario

22

35

100

55

Maximum-scenario

33

51

100

78

De behoefte aan aanvullende watervoorziening is berekend op grond van
gegevens over de neerslag en verdamping en de bodemvochtleverantie. Hierbij
is onderscheid gemaakt naar CBS-gebieden en naar gewasgroepen, terwijl de
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berekening voorts is uitgevoerd voor een 50%, een 10% en een 5% droog jaar.
Naast de seizoenbehoefte is aandacht besteed aan de piekbehoefte aan
aanvullende watervoorziening. Deze laatste grootheid is van belang bij de
dimensionering van wateraanvoerleidingen. Uit de berekeningen blijkt dat
in de drogere jaren (bijvoorbeeld 10 en 5%) de piekbehoefte nauwelijks
variaert met de droogtegraad van het groeiseizoen.
Op basis van de 3 scenario's met betrekking tot de toepassing van beregening en de berekende seizoenbehoefte zijn berekeningen uitgevoerd van
de toekomstige onttrekkingen ten behoeve van de aanvullende watervoorziening van de land- en tuinbouw. Met betrekking tot de verdeling van de totale
onttrekking over het grond- en oppervlaktewater zijn een drietal alternatieven doorgerekend, te weten:
A. de verdeling blijft gelijk aan die in 1976;
B. de onttrekking vanuit het oppervlaktewater neemt vanaf 1976 tweemaal zo
snel toe als de onttrekking vanuit het grondwater;
C. de onttrekking vanuit het grondwater neemt vanaf 1976 tweemaal zo snel
toe als de onttrekking vanuit het oppervlaktewater.

De

mogelijkheden

gezien

vanuit

de

van

watervoorzienin

landelijke

infrastru

g,
k-

tuur (hoofdstuk 3)
Als bron voor de watervoorziening van de land- en tuinbouw met oppervlaktewater fungeert in hoofdzaak het water dat via de grensoverschrijdende
rivieren Rijn en Maas ter beschikking komt. De afvoer van de kleinere rivieren en beken is in droge perioden veelal gering en alleen van regionale
betekenis. Het Rijn- en Maaswater wordt via een stelsel van grote riviertakken
kanalen en meren, die tesamen het waterhuishoudkundig hoofdsysteem vormen,
en met behulp van de daarin aanwezige regelmogelijkheden over de verschillende delen van Nederland verspreid.
Op grond van de ervaringen in 1976 is beschreven welke problemen zich
ten aanzien van de behartiging van de verschillende bij de waterhuishouding
betrokken belangen en in het bijzonder ten aanzien van de watervoorziening
van de land- en tuinbouw kunnen voordoen en welke middelen binnen de huidige
hoofdinfrastructuur ten dienste staan om een zo doelmatig mogelijke watervoorziening te bewerkstelligen. De waterbalansstudie toont aan dat bij het
huidige behoeftepatroon de totale hoeveelheid water die via het waterhuis-
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houdkundig hoofdsysteem ter beschikking komt veelal voldoende is om de
behoefte van de gebieden, die van water kunnen worden voorzien, te dekken.
Zeker indien de landbouwwaterbehoefte in een 10%-droog jaar, dit is de
aanvoerbehoefte die in 10 van de 100 jaar wordt bereikt of overschreden,
als maatgevend wordt aangehouden, zijn nagenoeg geen tekorten op de landeli
waterbalans te verwachten. In drogere jaren en met name in een jaar als
1976 kan in het noordelijk deel van Nederland (voorzieningsgebied IJsselen Markermeer) een maatregel als beperking van de doorspoeling van het
Markermeer gewenst zijn om de benodigde toevoer naar de regio te realisere
In Midden-West Nederland kan een verslechtering van de waterkwaliteit als
gevolg van een onvoldoende bestrijding van de verzilting op de Nieuwe
Waterweg optreden: deze situatie zal zich echter, behalve in een jaar als
1976, voornamelijk voordoen aan het eind van het groeiseizoen.
Ook indien tot uitvoering van de in studie zijnde waterschapsplannen
wordt overgegaan en een beregeningsniveau wordt gehanteerd dat in grote
lijnen overeenkomt met het in hoofdstuk 2 aangegeven maximum-scenario
zullen de onttrekkingsmogelijkheden aan het hoofdsysteem in de voor de
landbouw en tuinbouw kritieke periode (juni/juli) landelijk gezien nagenoe
geen beperkingen behoeven te ondervinden. Een uitzondering geldt voor de
omstandigheden, die vergelijkbaar zijn met die van het jaar 1976. De bijzonderheid van dat jaar ligt vooral in het vroeg in het seizoen optreden
van lage Rijnafvoeren. Gewoonlijk vallen de geringe rivierafvoeren in de
voor de land- en tuinbouw minder ongunstige periode (september/oktober),
hoewel dit voor de glastuinbouw nog volop in het groeiseizoen is. Om bij
een herhaling van de omstandigheden als in 1976 te kunnen beantwoorden
aan de wensen ten aanzien van de watervoorziening zal in het noordelijk
deel van Nederland tot aanvullende maatregelen moeten worden overgegaan,
zoals vergroting van de beschikbare voorraad op het IJssel- en Markermeer.
Denkbaar is een combinatie van een relatief geringe verhoging van het zome
peil, die in de meeste voorjaarsperioden zal worden toegepast en het toelaten van een peilverlaging in de loop van het groeiseizoen, wanneer de
droge weersomstandigheden dat noodzakelijk maken. Deze peilverlaging zal
naar verwachting slechts van beperkte tijdsduur behoeven te zijn en een zee
geringe frequentie van voorkomen hebben (kleiner dan 2%).

169

De zandgebieden in Noord-Brabant en Limburg worden behalve door een
grote aanvullende waterbehoefte gekenmerkt door een ongunstige oppervlaktewatervoorziening. De Maas voert in droge perioden te weinig water aan om
in alle behoeften te kunnen voorzien. Als mogelijkheid om de watervoorziening te verbeteren en mede de invloed van de grondwateronttrekkingen te beperken kan naast een aantal regionale aanpassingen van de waterhuishoudkundige infrastructuur, gedacht worden aan vergroting van de beschikbaarheid
van water te Panheel door het oppompen van water afkomstig van de Roer. Voor
de Zeeuwse eilanden en de poldergebieden in westelijk Noord-Brabant kan
de realisering van een zoet Zoommeer en mogelijk een zoet Grevelingen een
belangrijke verbetering van de watervoorziening betekenen.
Afsluitend wordt geconcludeerd dat op grond van het geschetste beeld
van de aanbodmogelijkheden vanuit het hoofdsysteem landelijk gezien ruimte
aanwezig lijkt te zijn om aan een vergroting van de vraag vanuit de regio
tegemoet te kunnen komen. Benadrukt wordt dat het in deze studie om een
globale probleemverkenning aan de hand van landelijke waterbalansen handelt,
waarbij Nederland in slechts twee delen is opgesplitst, terwijl de problemen
zich veelal op regionaal niveau voordoen. In de nieuwe-Nota "Waterhuishouding en in de plaftvorming in het kader van de toekomstige Wet op de Waterhuishouding zal een meer geregionaliseerd beeld van de relatie tussen de
(in de toekomst te verwachten) vraag vanuit de regio en de aanbodmogelijkheden
vanuit het hoofdsysteem gestalte moeten krijgen.

De

mogelijkheden

voor

de

watervoorziening

vanuit de regionale infrastructuur (hoofdstuk 4)
In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van de in studie zijnde
plannen, alsmede een beschrijving van de huidige aanvoersituatie en de daarin optredende knelpunten voor de diverse deelgebieden. Hierbij is gebruik
gemaakt van de in 1978/79 door de Unie van Waterschappen verrichte inventarisatie van de watervoorziening van en in de waterschappen.
Het beeld van de huidige wateraanvoersituatie ziet er in de verschillende regio's globaal als volgt uit. De hoger gelegen gronden in het oosten
en zuidoosten van ons land worden gekenmerkt door onvoldoende mogelijkheden
om water in de betreffende regio's in te laten. Ook de infrastructuur binnen
de waterschappen is meestal niet op watervoorziening ingesteld. In het noorden en (midden) westen van ons land beschikt men momenteel meestal over voldoende water, zij het dat de kwaliteit - vooral in droge perioden - vaak te
wensen overlaat (verzilting). Een groot deel van het zuidwestelijk deltagebied (Zeeland) wordt momenteel gekenmerkt door het volledig ontbreken van
wateraanvoermogelijkheden.
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In nagenoeg het gehele land wordt thans gewerkt aan plannen voor de
aanpassing van de waterhuishoudkundige infrastructuur. Het gaat daarbij
zowel om uitbreiding van het areaal dat kan worden voorzien als om verbetering van bestaande aanvoersystemen. Ook in gebieden waar momenteel de aanvoer voldoende geacht wordt, wordt vaak aan aanpassing van de infrastructuur
gedacht met het oog op onder meer een toename van de beregening in de toekomst. Op grond van de inventarisatie kan worden verwacht dat het areaal dat
van oppervlaktewater kan worden voorzien in de toekomst zal worden uitgebrei

De

mogelijkheden

van

watervoorziening

vanuit het grondwater (hoofdstuk 5)
Onttrekkingen ten behoeve van de landbouwwatervoorziening vinden zowel
plaats vanuit het grondwater als het oppervlaktewater. Het gebruik van gron
water biedt vooral uit een oogpunt van waterkwaliteit voordelen boven het
gebruik van oppervlaktewater, hoewel er ook gebieden voorkomen waar het
grondwater te zout of anderszins ongeschikt is voor beregening. Een goede
waterkwaliteit is zowel voor de landbouwwatervoorziening, met name voor de
glastuinbouw, als voor de drink- en industriewatervoorziening een vereiste.
Hoewel grondwater als zodanig in aanzienlijke hoeveelheden aanwezig is
moet toch worden gesproken van een schaarse grondstof. Dit houdt zowel verband met de voeding door de neerslag als met de wens een bepaalde grondwate
stand niet te onderschrijden. De grondwateronttrekking ten behoeve van de
drinkwatervoorziening wordt gekenmerkt door relatief grote onttrekkingen pe
winplaats, die weinig variatie over het jaar vertonen. De grondwateronttrek
kingen ten behoeve van beregening zijn relatief klein, komen verspreid over
een groot aantal punten voor en vinden alleen plaats in het groeiseizoen.
De gevolgen van beide onttrekkingen voor de niet-beregende gronden blijken
echter, zeker in relatief droge jaren, niet wezenlijk van elkaar te verschillen.
Bij waterconservering, dat wil zeggen het opslaan van een deel van het
's winters opttedende neerslagoverschot om dit in droge zomerperioden te
kunnen benutten, kan worden gedacht aan de volgende mogelijkheden:
- de aanleg van spaarbekkens;
- het afleiden van het neerslagoverschot naar gebieden waar door middel van
infiltratie een extra grondwatervoorraad kan worden opgebouwd;
- het opbouwen van een extra grondwatervoorraad door middel van manipulatie
met beekpeilen of ontwateringsdiepten, waardoor de afvoer wordt verminder
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Van deze mogelijkheden biedt alleen de laatstgenoemde in de Nederlandse
omstandigheden een regel perspectief. De beide andere zijn te duur (spaarbekkens) of slechts in bijzondere gevallen toepasbaar (afleidingen). De
vermindering van de droogteschade door de toepassing van een geringere ontwateringsdiepte weegt in het algemeen niet op tegen de extra wateroverlast,
die hierdoor ontstaat. Als mogelijkheid voor waterconservering blijft dus
in het algemeen alleen het verminderen van de afvoer door middel van verhoging van de beekpeilen over. Hiervan kan worden gesteld dat dit niet overal toepasbaar is en dat de effectiviteit ervan afneemt naarmate het groeiseizoen droger is, terwijl het juist dan voor de watervoorziening het meest
nodig is.
Uit een vergelijking van enerzijds

ramingen van de winbare hoeveel-

heid en anderzijds de geraamde toekomstige onttrekkingen door waterleidingbedrijven en particulieren, wordt geconcludeerd dat de winbaar geachte hoeveelheid grondwater in Groningen, Noord-Holland en Zeeland zeer dicht wordt
benaderd en in Utrecht en de Zuidelijke IJsselmeerpolders zelfs wordt overschreden. In de overige provincies is er nog sprake van een marge tussen de
ramingen van de toekomstige onttrekking en de winbare hoeveelheid.

In welke mate de grondwateronntrekkingen door de land- en tuinbouw ten
koste gaan van de winbare hoeveelheid grondwater kan niet worden aangegeven.
Worden de onttrekkingen door de land- en tuinbouw, die te verwachten zijn
bij een ontwikkeling van de beregening volgens het tussen-scenario, opgeteld
bij de ontwikkelingen ten behoeve van de drink- en industriewatervoorziening,
dan ontstaat het volgende beeld.
In Groningen, Utrecht, de Zuidelijke IJsselmeerpolders, Noord-Holland
en Zeeland is de totale onttrekking in jaren met een droogtegraad van 50%
of droger gelijk aan of groter dan de winbaar geraamde hoeveelheid. In NoordBrabant treden er overschrijdingen op in 10% droge jaren of droger, terwijl
in Limburg en Overijssel de overschrijdingen beperkt zullen blijven tot de
extreem droge jaren (ca. 5 % of droger). Met name in Noord-Brabant zijn de
grootste problemen te verwachten. Zelfs bij een ontwikkeling van de beregening volgens het minimum scenario zijn er in deze provincie nog overschrijdingen van de winbare hoeveelheid grondwater te verwachten in jaren met een
droogtegraad van 10% of droger.
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Samengevat kan worden geconcludeerd dat de mogelijkheden voor uitbreiding van de grondwateronttrekkingen, gelet op de nog bestaande ruimte en
de juist in extreem droge jaren beperkte mogelijkheden om de grondwateronttrekking door middel van waterconservering te compenseren, beperkt zijn.

Waterbhoefte
e

en watervoorziening (hoofdstuk

In dit hoofdstuk wordt de samenhang tussen de in de voorgaande hoofdstukken beschreven onderdelen verder uitgewerkt. Tevens worden de mogelijke
maatregelen om in de toekomstige behoefte aan aanvullende watervoorziening
van de land- en tuinbouw te voorzien vanuit verschillende gezichtspunten
bekeken. Hierbij komen waterhuishoudkundige, bestuurlijke, economische en
niet-landbouwkundige aspecten aan de orde. Dit moet worden gezien als een
indicatie van mogelijke gevolgen en niet als een evaluatie van de verschillende alternatieven. Deze laatste zal in een ander kader plaatsvinden.
Voor een korte samenvatting van hoofdstuk 6 wordt verder verwezen naar
hoofdstuk 8: 'Conclusies en aanbevelingen'.
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8. CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

8.1.Aanvullende

watervoorziening

en

water-

behoefte
Bij de bepaling van de regionale waterbehoefte in de land- en tuinbouw, in het bijzonder als gevolg van de toepassing van beregening, stuit
men op een aantal onzekerheden waarover op korte termijn geen uitsluitsel
valt te verkrijgen. Deze onzekerheden hebben met name betrekking op de
invloed van beregening op de bedrijfsvoering en de bedrijfsuitkomsten en
op een aantal technische relaties tussen beregening en de gewasopbrengst
bij het huidige opbrengstniveau. De mogelijke ontwikkeling van de
regionale waterbehoefte is daarom beschreven aan de hand van een drietal
scenario's met betrekking tot de toepassing van beregening, te weten een
maximum, een minimum en een tussen-scenario.
De evaluatie van de aannamen, waarop het maximum-scenario is gebaseerd en de resultaten van het onderzoek naar het rendement van beregening wijzen erop dat het bij het maximum-scenario behorende hoge beregeningsniveau waarschijnlijk niet zal worden bereikt. Een ontwikkeling volgens het tussen-scenario lijkt realistischer.
In het beregeningsonderzoek is tot nu toe nauwelijks aandacht geschonken aan het bedrijfsrisico in extreem droge perioden, terwijl juist
deze factor met name in de melkveehouderij, gezien de omvang van de beregening in het extreem droge jaar 1976 en de ontwikkelingen daarna,
een belangrijke rol lijkt te spelen bij de beslissing om tot beregening
over te gaan. Een ontwikkeling van de beregening volgens het maximumscenario kan daarom niet helemaal worden uitgesloten. Het verdient dan
ook aanbeveling een zodanig waterhuishoudkundig en planologisch beleid
te voeren, dat de realisering van wateraanvoerprojecten voor de bovengenoemde omstandigheden (hoog beregeningsniveau, extreme droogte) mogelijk blijft.
De verwachte ontwikkelingen in de aanvullende watervoorziening van
de land- en tuinbouw leiden tot een toenemende vraag naar water. Bezien
vanuit het standpunt van de boer is het in de laaggelegen gebieden voordeliger om gebruik te maken van het oppervlaktewater, terwijl op de
hogere gronden beregening vanuit het grondwater relatief goedkoper is. Er
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moet daarom op worden gerekend dat in de hoger gelegen zandgebieden
het aandeel van de grondwateronttrekking in de totale wateronttrekking
door de land- en tuinbouw zal toenemen ten opzichte van de situatie in
1976. Voor de overige gebieden zal de verdeling van de onttrekking over
het grond- en oppervlaktewatér naar verwachting ongeveer gelijk blijven
aan de verdeling in 1976.

8.2.Mogelijkheden
ziening

vanuit

en

gevolgen

het

van

voor-

oppervlaktewater

De toename van de landbouwwaterbehoefte als gevolg van de toepassing
van beregening gaat gepaard met een toenemende behoefte aan aanpassingen
van het wateraanvoersysteem. Deze zal zich aanvankelijk vooral voordoen
op lokaal en regionaal niveau. Bij een ontwikkeling van de beregening
volgens het maximum-scenario zullen er echter ook aanpassingen van de
landelijke hoofdinfrastructuur nodig zijn om in extreem droge jaren
aan de vraag naar water te kunnen voldoen.
Om de mogelijke baten van wateraanvoer in de praktijk te verwezenlij
ken, dient het aanvoersysteem te worden gedimensioneerd op de behoefte
in extreem droge perioden. Voor de transportcapaciteit van de aanvoerleidingen moeten in dat verband de watertekorten in relatief korte perioden (bijvoorbeeld decaden) worden beschouwd, terwijl voor de bergingscapaciteit van de grote reservoirs in de landelijke hoofdinfrastructuur
de watertekorten gedurende het gehele groeiseizoen maatgevend zijn.
Het vochttekort per decade in een 5% droog groeiseizoen is nauwelijks
groter dan in een 10% droog groeiseizoen, zodat de keuze van de maatgevende droogtefrequentie bij de dimensionering van de wateraanvoerleidingen nauwelijks relevant is. Tussen de vochttekorten in een 5% en een 10%
droog groeiseizoen bestaan wel aanzienlijke verschillen. Bij de dimensionering van de grote reservoirs in de hoofdinfrastructuur speelt de keuze
van de maatgevende droogtefrequentie dus wel een belangrijke rol. Deze
keuze zal moeten plaatsvinden op basis van een afweging van de kosten
en baten voor alle betrokken belangen.
Aangezien het oppervlaktewater een groot aantal functies vervult,
heeft de landbouwwatervoorziening zowel uit een oogpunt van kwantiteit
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als kwaliteit veel raakvlakken met andere belangen. Met name is dit het
geval in droge jaren, wanneer de aanspraken van de land- en tuinbouw op
het beschikbare oppervlaktewater van invloed kunnen zijn op de scheepvaart, de verziltingsbestrijding, de doorspoeling van poldergebieden, de
koelwatervoorziening, het natuurbehoud, de drink- en industriewatervoorziening en de openluchtrecreatie. Een gekwantificeerde beschrijving op
boven-regionaal en landelijk niveau van de gevolgen van uitbreiding van
de landbouwwatervoorziening kan met name voor het natuurbehoud nog onvoldoende worden gebaseerd op onderzoeksresultaten. Op het niveau van regionale projecten is meer informatie beschikbaar.

8.3.Mogelijkheden
ziening

vanuit

en

gevolgen

het

van

voor-

grondwater

In grote delen van de hogere zandgronden is de landbouw voor zijn
aanvullende watervoorziening aangewezen op het grondwater. De aanvoer van
oppervlaktewater ten behoeve van beregening is in deze gebieden te duur
en biedt te weinig bedrijfszekerheid. Met name in deze gebieden zal de
toename van de aanvullende waterbehoefte van de land- en tuinbouw leiden
tot grotere aanspraken op de grondwatervoorraad. Recent onderzoek naar
de grondwaterstandsverlagingen ten gevolge van grondwateronttrekkingen ten
behoeve van beregening in deze gebieden wijst erop dat deze vergelijkbaar
zijn met de verlagingen ten gevolge van de onttrekkingen door drinkwaterleidingbedrijven en industrieën. In welke mate de grondwateronttrekking
door de landbouw ten koste gaat van de winbare hoeveelheid grondwater kan
niet worden aangegeven. De onttrekkingshoeveelheden kunnen namelijk, afhankelijk van de droogtegraad van het jaar, sterk variëren en het is
niet duidelijk welke droogtefrequentie in dit opzicht als maatgevend
moet worden beschouwd.
De onttrekking van grondwater ten behoeve van beregening kan leiden
tot nadelen voor de niet-beregende landbouwgronden, natuurbehoud en de
drink- en industriewatervoorziening.
Het is daarom wenselijk dat met name in de zandgebieden, waar een
hoge aanvullende waterbehoefte van de landbouw samengaat met een sterke
aanspraak op het grondwater, bij de ontwikkeling van plannen ten behoeve
van de verbetering van de landbouwwatervoorziening, aansluiting wordt
gezocht bij andere sectoren. Op die wijze kan worden gestreefd naar een
zodanige combinatie van waterconservering, oppervlaktewateraanvoer en
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grondwateronttrekking, dat de betrokken belangen optimaal worden gediend.

8.4. P l a n v o r m i n g
Het is van groot belang dat tussen grond- en oppervlaktewaterbeheerders afspraken worden gemaakt omtrent het in een bepaalde regio te
voeren beleid met betrekking tot wateronttrekkingen zoals ten behoeve
van land- en tuinbouw. Dergelijke afspraken kunnen van doorslaggevende
betekenis zijn in verband met de door de verschillende beheerders te
treffen voorzieningen.
Planvorming, waarbij alle bij de waterhuishouding betrokken belangen
in de afweging worden betrokken, dient zowel op regionaal als op nationaal
niveau plaats te vinden. Hierbij dienen de regionale plannen en de
nationale plannen op elkaar te worden afgestemd. Het ontwerp Wet op de
Waterhuishouding biedt een goed kader voor de planvorming zowel op
nationaal als regionaal niveau.
Bij de opzet van watervoorzieningsprojecten is duidelijkheid gewenst
met betrekking tot de normen, die de overheid hanteert bij de beoordeling
van deze projecten.

8.5.Aanbevelingen

voor

verder

onderzoek

Voor alle gewassen en vooral voor grasland bestaat nog behoefte
aan meer inzicht in het rendement van aanvullende watervoorziening. Nader onderzoek hiernaar dient te worden gericht op:
a. de relaties tussen de gewasopbrengst enerzijds en de hydrologische
(grondwaterstand, capillaire nalevering), bodemkundige (bewortelingsdiepte), plantenfysiologische (groeistadia) en meteorologische omstandigheden anderzijds. Dit onderzoek dient mede te zijn gericht op
een efficiënt waterverbruik;
b. de invloed van beregening op de bedrijfsvoering. Hierbij is vooral
de invloed van beregening op de vermindering van het bedrijfsrisico
op veehouderijbedrijven in extreem droge jaren van belang;
c. de stochastische aspecten van de spreiding van de kosten en baten over
de tijd.
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De regionale aanvullende waterbehoefte van de land- en tuinbouw,
samenhangend met de toepassing van zowel infiltratie als beregening, dient
nog nader te worden onderzocht. Hierbij kan voor de poldergebieden gebruik worden gemaakt van een door het ICW ontwikkeld model, dat reeds is
toegepast voor verschillende gebieden in Midden West-Nederland. Voor de
toepassing in de hogere zandgebieden dient dit model nog verder te worden
ontwikkeld.
Met betrekking tot de aanvoer van oppervlaktewater is het wenselijk
dat nader onderzoek wordt verricht naar de volgende punten:
a. de invloed op het natuurlijk milieu. Met name de vraag wat in de hogere
zandgebieden de gevolgen zullen zijn van de aanvoer van gebiedsvreemd
water is in dit opzicht zeer belangrijk;
b. de verziltingsproblematiek, die vooral voor de tuinbouw in het westen
van het land van belang is;
c. de gevolgen van wateraanvoer voor het onderhoud van sloten en leidingen.
Met betrekking tot de grondwateronttrekking door agrarische bedrijven
bestaat nog onvoldoende inzicht in:
a. de gevolgen daarvan voor het grondwaterbeheer, vergeleken met de gevolgen van onttrekkingen ten behoeve van de drink- en industriewatervoorziening. Dit aspect kon door de commissie slechts worden bestudeerd
met behulp van sterk vereenvoudigde modellen. Voor meer gefundeerde
uitspraken is nader onderzoek nodig, zo mogelijk op praktijkschaal;
b. de vraag op welke wijze de onttrekkingshoeveelheden ten behoeve van de
land- en tuinbouw, die van jaar tot jaar sterk kunnen variëren, tezamen
met de overige, veelal meer constante grondwateronttrekkingen, in
relatie kunnen worden gebracht met de winbare hoeveelheid grondwater.

Studies van de waterhuishouding van grotere gebieden zijn gecompliceerd
en vertonen veel raakvlakken tussen de landbouw en andere sectoren van
de maatschappij. De laatste jaren is vordering gemaakt met de beleidsanalytische benadering van dergelijke problemen. In de komende jaren zal
dit type benadering onderwerp van studie moeten zijn en beter toepasbaar
moeten worden gemaakt voor waterhuishoudkundige studies op regionaal niveau. Vooral in de hogere zandgebieden is het daarbij van groot belang
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dat de samenhang tussen het grond- en oppervlaktewater duidelijk
wordt onderkend. Om de kwantitatieve en kwalitatieve gevolgen te
kunnen beschrijven van ingrepen in de waterhuishouding voor de bij
het grond- en oppervlaktewater betrokken belangen, is nog veel onderzoek nodig.
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