
Het grondwaterbeheer is een onmisbaar onderdeel van de inspanningen voor
natuur- en landschapsbehoud.
Voor veel natuurgebieden vormt het zelfs het kernpunt.

WATERHUISHOUDING
Vincent Klynsma

Afwateringssloot langs het reservaat De Broeklanden bij Langelo

"ndergronds afstromend
grondwater vervult een belangrijke rol in het
bestaan van veel beekdal- en moerasekosys-
temen. Aan de randen van hoge zandgron-
den, waar het afstromend grondwater als
kwel aan de oppervlakte komt, vertonen de-
ze ekosystemen een grote soortenrijkdom.
Een ontregelde waterhuishouding veroor-
zaakt grote problemen. Oorspronkelijk stro-
men ondergronds grote hoeveelheden water
naar de randgebieden af. Daar ontstaan hoge
waterstanden in de winter, als het neerslag-

water zich bij het kwelwater voegt. In de zo-
mer zijn de waterstanden minder hoog dan
's winters, maar door de kwel drogen deze
gebieden niet uit. Bovendien zorgt de kwel
voor een voedselarm maar mineraalrijk mi-
lieu.
Door de winning van diep grondwater op de
zandgronden sijpelt het ondiepe grondwater
sneller naar beneden. Ook boeren en indus-
trieën onttrekken grondwater. Voorts is bij
veel ruilverkavelingen peilbeheersing van
het grondwater gerealiseerd. Dit betekent

dat er meer en grotere sloten zijn gegraven
om het water snel te kunnen afvoeren naar
beken en rivieren. Het regenwater kan zo het
grondwater niet meer voeden. In droge peri-
oden zal de grondwaterstand zelfs dalen.
Hierdoor zal vaak vervuild en voedselrijk
oppervlaktewater het gebied instromen.
Dit is het proces dat de laatste decennia op-
treedt. Ondanks het instellen van natuur-
reservaten en ondanks het zorgvuldig be-
heer loopt het aantal vindplaatsen van ka-
rakteristieke water- en moerasplanten terug.
Dit is het gevolg van de verlaging van de
grondwaterstand, afname van de kwel en de
toename van de verontreiniging.

Drente
Ook in Drente is de opkomst van de moderne
landbouw gepaard gegaan met grote in-
grepen in de waterhuishouding. Ooit werd
de afwatering verzorgd door enkele natuur-
lijke waterlopen. Tegenwoordig wemelt het
van sloten en kanalen.
Waterleidingbedrijven en industrie leggen
rond het Drents Plateau (een zwak glooiend
keileemplateau dat zich uitstrekt tot ver in
Friesland en Groningen) beslag op 160 mil-
joen kubieke meter grondwater. Dit terwijl
jaarlijks door de drie noordelijke provincies
2,5 miljard kubieke meter zoet water in zee
wordt geloosd.
Zelfs ver buiten ruilverkavelings- en water-
wingebieden is het grondwaterpeil twintig
tot vijftig centimeter gedaald. Een daling
van enkele centimeters heeft al meetbare ge-
volgen voor de vegetatie. Maar ook de land-
bouwgebieden lijden aan droogteschade.
Dit is dus paradoxaal genoeg vooral het ge-
volg van maatregelen ten behoeve van de
landbouw. Hiervoor wordt vervuild IJssel-
meerwater tot ver op het Drents Plateau in-
gelaten, of er wordt extra grondwater opge-
pompt voor beregening.
Diepe ontwatering is slecht voor de natuur,
maar kan ook onvoordelig zijn voor de boer.
Dit blijkt uit het rapport 'Slootpeilverlaging,
de landbouw aan lager wal' van F. Bethe,
uitgegeven door de Friese Milieuraad. Dit
rapport heeft in Friesland heel wat losge-
maakt. Boeren en natuurbeschermers heb-
ben een 'aktiecornite voor Normaal Water-
peiJ' gevormd en een aantal successen be-
haald (zie 'Diepe ontwatering beneden peil',
Natuur en Milieu, december 1984).

Drinkwater
De al genoemde 160 miljoen kubieke meter
grondwater kan volgens het Tweede Struk-
tuurschema Drink- en Industriewatervoor-
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ziening van de rijksoverheid in twintig jaar
nog groeien tot 230-320 miljoen kubieke me-
ter per jaar. Een mogelijke verdubbeling
dus, met alle mogelijke gevolgen vandien.
Een ander toekomstbeeld zal moeten uit-
gaan van de natuurlijke kringloop van wa-
ter, waarbij het pas wordt gewonnen nadat
het zijn cyklus heeft voltooid. Hierbij zal op-
pervlaktewaterwinning een veel grotere rol
moeten spelen dan tot nu toe.
Sleutel voor de oplossing van deze proble-
men is een integraal beheer van grond- en
oppervlaktewater. Hierbij is de enorme ver-
vuiling zowel voor de natuurbescherming
als voor de drinkwatervoorziening het pro-
bleem met de grootste prioriteit. Het bestrij-
den van de vervuiling opent de mogelijkheid
voor de winning van oppervlaktewater,
waardoor minder grondwater hoeft te wor-
den onttrokken aan de eindige voorraad.

Bestemmingsplan
Uit jurisprudentie blijkt dat in veel uitspra-
ken van de Kroon de eis van een aanlegver-
gunning voor het uitvoeren van werken en
werkzaamheden die een wijziging van de
waterhuishouding als doel of als gevolg heb-
ben, niet in stand kon blijven. Dit omdat het
gebied waarvoor het aanlegvergunningen-
stelsel zou gelden, op zichzelf geen water-
staatkundige eenheid vormt. Soms is de re-
den voor het niet door de Kroon accepteren
van de eis van een aanlegvergunning het ten
onrechte ontbreken van een nadere om-
schrijving van het werk of de werkzaam-
heden.
Toch is het mogelijk, wanneer de waarde
van een gebied gekenmerkt wordt door een
bepaalde grondwaterstand, de wijziging
daarvan aan een aanlegvergunning te bin-
den.
Bij de voorbereiding van het bestemmings-
plan moeten dan de waterstaatkundige een-
heden vastgesteld worden, als zodanig be-
stemd worden en aangegeven op de plan-
kaart. Wanneer binnen zo'n waterstaatkun-
dige eenheid zich waardevolle gebieden
bevinden, die gevaar lopen bij een gewijzigd
grondwaterpeil, dan moet het waterpeil van
die gebieden centraal worden gesteld. Hier-
bij moet een onder- en een bovengrens wor-
den aangegeven. Dit omdat de Kroon eist dat
voor werken van geringe omvang geen aan-
legvergunning wordt verlangd.
Het probleem van bestemmingsoverschrij-
ding wordt op deze manier ondervangen.
Het probleem van de grenzen van het plan-
gebied en de gemeentegrenzen blijft echter
bestaan. Aansluiting van de verschillende
plannen op elkaar heeft de gemeente zelf in

Ruilverkcwelinessloot

de hand. Wat betreft de gemeentegrenzen
kan overleg (art. 8 BRO) uitkomst bieden:
met aangrenzende gemeenten wordt bij de
voorbereiding van een bestemmingsplan
overleg gepleegd.
Zoals gezegd moeten de werken en werk-
zaamheden die een wijziging van de grond-
waterstand kunnen inhouden, zijn aange-
geven. Het standaardiseringsrapport 'Op de-
zelfde leest' van het NIROV noemt de vol-
gende voorbeelden:
• in het tekstvoorbeeld 'agrarisch gebied

met landschappelijke en natuurlijke
waarde': het bemalen of draineren van de
grond alsmede het winnen, toevoeren, af-
dammen of stuwen van water;

• in de tekstvoorbeelden 'agrarisch natuur-
randgebied' en 'natuurgebied': het aanleg-
gen van waterlopen of het vergraven, ver-

ruimen of dempen van reeds bestaande
waterlopen.

De Kroon heeft uitgesproken dat het water-
schap de belangen van de waterhuishouding
en waterbeheersing behartigt en dus niet is
belast met de zorg voor de aanwezige land-
schappelijke en natuurwetenschappelijke
waarden. Deze waarden veilig te willen stel-
len is voldoende aanleiding voor het eisen
van een aanlegvergunning. Als gevolg van
deze redeneerwijze is het onder meer moge-
lijk het aanbrengen van oeverbeschoeiingen
e.d. aanlegvergunningplichtig te maken.
Voor wat betreft natuurgebieden en gronden
met grote landschappelijke waarde is dit in
de praktijk inderdaad voorgekomen: Ko-
ninklijk Besluit (KB) Werkendam, 25 novem-
ber 1980, en KB Vianen, 17 september 1981.
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Dijkbmiw Noord-Groningen

Dijkwerkzaamheden (met uitzondering van
zeeweringen) kunnen, wanneer landschap-
pelijke en natuurwetenschappelijke waar-
den daartoe aanleiding geven, aan een aan-
legvergunning worden verbonden. Het
NIROV-rapport spreekt van 'het leggen van
dijken of andere taiuds of het vergraven of
ontgraven van reeds bestaande dijken of ta-
iuds'. Zoals steeds moet voor normaal onder-
houd en voor werken van geringe omvang
een uitzondering worden gemaakt.

Konklusie
Het blijkt mogelijk in het bestemmingsplan
het één en ander te regelen met betrekking
tot de waterhuishouding. Wanneer de waar-
de van een gebied gekenmerkt wordt door
een bepaalde grondwaterstand kan een wij-
ziging van die stand aan een aanlegvergun-
ning verbonden worden. Belangrijk hierbij
is dat er van waterstaatkundige eenheden
wordt uitgegaan en dat werken en werk-
zaamheden die een wijziging van het water-
peil kunnen inhouden zijn aangegeven.
Hiermee zullen de in de inleiding geschetste
grote problemen zeker niet geheel opgelost
kunnen worden. De provincie is de aange-
wezen instantie om een integraal water-
beheer op te zetten. De grondwaterbescher-
mings- en bodembeschermingsgebieden uit
de Wet Bodembescherming, een grond-
waterplan op basis van de Grondwaterwet
en een waterkwaliteits- en een waterkwan-
titeitsplan kunnen hier een belangrijke rol in
vervullen. Niettemin biedt het bestem-
mingsplan een aantal mogelijkheden.
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