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Op 29 scptcmber 1989 wordt afscheid genomen van K.1'. Rlumenthal als ambtenaar van de 

Kijkiwaterstaat in d e  functie van hoofd van het bureau SAMWAT. Per l oktober 1989 

gaat hij met pensioen. Dit is op zich al een bijzonderheid in een tijd waarin een groot 

g e d d t e  van de ambtenaren al voor de pensioengcr~htigde leeftijd de dienst verlaat door 

gebruik te maken van daarvoor in het leven geroepzn regelingen. 

Bij de voorbereidingen van dit afscheid is bcsloten om hiervoor de vorm van een 

symposium te kiezen waarbij het thema aansluit bij de actualiteit van het waterbeheer en 

episodes in de loopbaan van Blumenthal. 

Hoewel d e  gebeurteniiien in het waterbeheer elkaar snel opvolgen, zijn er  in deze tijd 

twee activiteiten die i n  het bijzonder de aandacht trekken. Heel actueel is de 

totswndkoming van de derde n o u  waterhuiihouding; Ten tweede moet hier genoemd 

worden de totstandkoming van de provinciale waterhuishouding\plannen. k i d e  m r t e n  

beleidsnota's zijn mede gebaseerd o p  voorbereidende studies op uitecnlopend terrein. 

Bij deze beleidsvoorbereidende en vooral bij de beleidsanalytixhe studies ligt het raakvlak 

met de loopbaan van Rlumenthal. Zoals in zijn bijdrage aan het symposium wordt 

beschreven was hij betrokken bij de beleidvmalyse zowel op nationaal als op provinciaal 

niveau. Daarmee lag het thema voor het symposium vast: 'Beleidsanalyse voor het 

Nederlandse waterbeheer'. 

Dat de beleidsanalyse a l  zodanig in de belangstelling staat wordt mede geillustreerd door 

het feit dat de Afdeling voor Waterbeheer van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs in 

het najaar van l989 een prijsvraag uitschrijft waarbij d e  toepassing van beleidsanalytixhe 

methoden en technieken en d e  vertaling van resultaten van beleidsanalytixhe studies naar 

het te voeren beleid centraal staat. 



In  deze publicatic dic tcr gclcgcnhcid van hct aS\chcid van I3lurnciithal u.ordt iiiigegevcn 

vindt u naast cen arijkcl van hcrnrclf een bijdriigc van 7 h . J .  van de Ne5 oher de 

hclcidwnalyse op provinci:ial n i v w i  en van J.P.A. Luiten die ingaat up de alwegingen op 

nationaal niveau. 

Ilr J. de  Jong 

Hoofdingenieur-1)irectc~ir van de Kijksw;i!crst;iat, 

Dienst iìinnenwa!ercnlKl%A. 



l HOE HELEIDSANALYSI IN NliDI2KLAND KWAM 

K.P. Hlurnenthal 

Met betrekking tot de titel en de stijl van deïe  bijdrage zijn twee opmerkingen vooraf van 

belang. 

Allcrwrst dient gezegd, dat de titel vaart ondcr de vlag van de titel van het boekje, omdat 

hel natuurlijk gaat over beleidranalyse voor waterbeheer: zouden daarover twijfels bestaan, 

dan zijn die nu weggenomen. Er kan nog aan worden toegevoegd, dat het woord 

"bcleidsanalyse" als zodanig niet eenduidig is. l m  scherpzinnige analyse o p  enkele 

A-4-tjes is iets anders dan het uit 20 lijvige delen bestaande rapport van de Rand 

Corporation, dat in dit boekje ter sprake ml komen. In de titel daarvan komt het wrx~rd 

"l'dicy Analysis" v m r ,  vandaar. De basis van die studie is de systeemanalytische 

methode. De grenzen zijn echter vaag, omdat die methode v«or niets anders wordt gebruikt 

dan v m r  onderbouwing van beleidskeuzen. 

I>e twccde opmerking betreft de ik-vorm, die in dit artikel wordt gcbruikt. Wie mij, of dc 

manier waarop ik schrijf, wat beter kent, wect dat ik behalve in brieven, stccds d e  

voorkeur heb gegeven aan de onpermnli jke vorm. Wat hierna volgt, bevat zakelijke 

informatie over achtergronden en ontstaan van de toepassing van systeemanalyse, 

informatie die bij sommigen wellicht herinncringen i.al oproepen, en voor anderen (dat 

hoop ik tenminste) nieuws beval. Toch is het niet meer dan een greep, en die greep is 

bcpaald door de belevenissen en activiteiten die tot mijn persoonlijke belevingswereld in 



een bepalde periode van mi jn lmpbaan behoren. I k  zie geen kans dit anders te 

brengen dan i n  de ik-vorm. 

1.2 De oentc nota waicrhuishouding. 

'l'egcn het einde van de zestiger jarcn werd b i j  de Kijkwaterstaat gesproken over 

hcrstructurering van de directie Waterhuishouding en Waterbeweging, met de bedoeling 

meer samenhang te brengen i n  het werk van de "natte" studiediensten. In 1971 werd in die 

directie een nieuwe homfdingenieiir-directeur benocmd. ir H.M.  Oudshoorn. die opdracht 

had ecn nieuwe structuur tot stand ie brengen. H i j  mcht  een staf van r n e n m  om zich 

heen, die hem daarbij konden en wilden bijstaan. 

Ik  was i ~ p  dat moment arrondisseincntsingcnicur (een tot veler spijt inmiddels opgeheven 

ambt) in Hoorn. I n  die functie was ik onderineer hox>fd van een van de genocmde 

studiediensten, maar i k  was op weg. mi j  los te maken uit de sfeer van het onderzoek ten 

gunste van de bchwrulicnst. Maar toen Oudshox~rn mi j  vroeg om hoofd te worden van de 

L>icnst (later: hoofdardeling) Waterhuiriiouding, hen i k  bwwcken voor de daarin vervatte 

uitdaging en voor het landelijke karakter van de pro~hlematiek. I k  zag bovendien vooral 

organiiatorischc en management-wken liggen, het onderzoek zouden andcrm docn. 

Op 1 dcccmber 1971 begon i k  mijn wcrkl;i;iriiheden i n  Den Haag. 

De herstructurering, die tastenderwijs plaats vond, later terecht kwam in de strcom van 

grntcre veranderingen bi j  de Rijkswaterswtt en tenslotte uitmondde i n  het instellen van de 

Dienst Getijdewaieren en de Dienst BinnenwaterenIKlZA. i s  niet het onderwerp van dit 

verhaal. Het verhaal begint b i j  de eerste nota Waterhuishouding, die in l968 i s  

verschenen, die reeds in Hoorn op mi jn burcau is bcland en die door mi j  geboeid werd 

gelezen. De lecruur ervan kan bijgedragen hebben tot mi jn besluit naar Den Haag te gaan. 

I n  ieder geval werd mi j  b i j  aankomst in Den Haag te verstaan gegeven, dat er snel een 

tweede nota Waterhuishouding moest komen en dat het vastgelopen werk aan een wet 

op de Waterhuisho~uding opnieuw moest worden opgestart Toch is het nodig eerst stil te 

staan b i j  de eerste nota. Wat maakte die zo Ierenswaard? 



1 Figuur l .  1 Hoogtekaart ui t  de Ie Nota Waterhuishouding (1968) 



De ouderen welen het nog, d e  jongeren ~ u l l c n  het misschien niet willen geloven: voor  de 

Nota Waterhuishouding bestond er  nict z ~ ~ i c t s  als een beleidsterrein genaamd 

watcrhuishouding. I k  nota heeft de bes tandc  elementen daarvan ~ o d a n i g  in hun 

samenhang beschreven, dat over dit punt g w n  twijfel r n u r  kon bcstaan. H ~ c u c l  er  

inmiddels andere bronnen rijn,  is het nog 5 t d 5  ï c i  dat, wie snel ecn inricht wil krijgen in 

het watcrsystum Nederland, dezc nota inaar inoct grijpcn. I k  nota ïclf tclt 41 bladzijden, 

in bijlagen worden onderdelen verder uitgcdiept. 

Het is hier niet de plaats om d e  inhoud van d e  nota rarncn te vatten,marir o m  later duidelijk 

te maken waarom er  behoefte ontstond aan een volgende, m m e n  enkele elementen wordcn 

gcnwmd.  De nota onderscheidt een hoog en w n  laag d w l  van Ncdcrland en.  naast het 

landelijke systeem, een zuidelijke helft (aanvoer: Rijn cn hlaas) en een noordelijke helft: 

a a n v w r  IJsrel. De figuur I .  l ,  ontleend aan de nota, gccft dit aan. 

Tabel 1. I Raming waterbehoefte in het j:ar 2íXXJ 

pcr jaai over lict gehele 
land 

Miljarden in3 rnrri waterxhiif  

P 

Huishoudelijk verbruik 
Industrieel verbruik 

I'cilbehccrsing en water- 
aanvulling in d e  landhouw 

Verriltingrbestrijding 
Nieuwe Waterweg 

totaal 



Tabel 1.2 Aanvoer i n  ccn gemiddeld jaar 

Miljarden m3 mm waterschijf 
over het gehele 
land 

Rijn [Lobith] 69 1725 
Kcgcn 1 0  750 
Maas [Borgharen] 8 200 
Kleine rivieren 3 75 

Totaal 110 2750 

Tabel I .? 1kschikb;iar water en hehocften i n  ecn zomerhalfjaar met ei 
dr<x~gtcgraad D = 95% ornslrccks 2000 

Beschikbaar water Waterbehoeften in 
in miljarden m3 miljarden m 3  

Rijn 21, l  Huishoudelijk vcrhruik 0,h  
Maas 0,7 Industrieel verbruik 2,7 
Kleine rivieren 0,s 
Afwatering Nd I'eilbehccrsing en 
gebied 0.8 wateraanvulling i n  de 
Grondwater 0,8 landbouw 3,3 
Spaarbekkens I ,O 
Gereinigd afvalwater l , ]  Doorspoeling f), I 

Verziltingsbestrijding 
Nieuwe Waterweg 4,7 

Sluitpost 8,6 

Totaal 26,0 26,0 



I z n  watcrbalan\ wordt gciii;ii!kt door de ; ~ i r i v w r  irivicrcn. nccrslagj te Icitcn tcgcnoicr liet 

p h r u i k .  Verreweg d e  grootste leveraricicr i \  de Kijn, de ovcrhwrscndc gchruikcr is de 

vcr~.ilt ingihcitri jding. I>c balans t w n t  w n  a;inlicriiijk overschut aan r l x t  uatcr  viwr een 

gcrniddeld jaar, m;ur ook nog een oversctií~t v w r  een droog mmerh;tllj;tar: /ic dc 

hijg;i;inde tahcllcn, < x ~ k  ontlwnd ;$;in <Ie n o u  

Ickilrtcn kunnen rint\iann in kortere, ,.wr driigc pcrirnlen en op  hcpialdc ]>l;i;iticii: 

ungczien er  g c n w g  watcr is, kan dit wordcn verlidpcn dcmr iniaatregclcn: tie1 deltaplan 

ccn plan oin in hct IJiiclrnccr grotc híxvwlhc<lcii ua tc r  op  te slaan. en een plan om het 

noordelijk en het zuidelijk ryiteeni te verhinden door liet geschikt niakcn ban lict 

Ami1erd;trn~Kiiiikan;mI v w r  &alcrdrxirvoi.r. 

I>c vcrvuiling van het r i v ~ c r ~ a t c r ,  in het t ~ ~ j m r i d ~ r  dc liijn, wordt g c s ~ g i i ; i l ~ ~ r d :  

~ i i t g c h a l t c ,  andcrc iwll'eri, riug nict de u;iriiitct~cl;i~ting. I k i r  dz  conccritr;itic van d e  

vervuiling geringer is hij hoge afvwrcn dan hij lage, kan dit problwrn door i>pslag van 

watcr wordcn gcreducwrd. 

l .1 Gcvolgcn van d c  nol2 

I>c dcskiiiidigcn hehhcn tict al gc/icn: on/c  ccillcga's uit de jaren f i l  Iichhcn grotc fiiutcn 

gemaakt. I k  bij water betrukken hclangcii wrirdcn onderschat, d e  kunlitcitsprol~leiiicn 

uordcn lichtvaardig hchandeld, het begrip riiilicii wordt nict gehanteerd en de imirgcsteldc 

oplossingen zijn financieel nict tiaalb;ur cri l i lsxn t rwwens  niets op. hlen hwft  

er  zich iniakkelijk van af ge rnak t  en i\  iiici grote sinppcn o i c r  d e  werkclijkc i rz tgi tukken 

ticcri gestapt. 

O f  toch nict'? Oindat iiiijn taak allccn nog I u t a a t  uit terugblikken, mag ik niij misschien 

hier en d a r  een filnsr1fi5ch zij\tapjc periiiittcrcn. T e  gemakkelijk wordt aan voorgangers, 

de rnenscn van vroeger, verweten dat ze fuiitcri hchhcn geniaakt. Nu ben ik d e  laatste die 

/al ontkennen dat mensen fouten kunnen niakcn, r r iar  u 'n  S~iiil makcn is icti dwi i  of 

iet5 ve r~x~rzaken  dal ongewenste resultaten r i~~lcvcr t ,  terwijl je beter had kunnen weten. 



Degenen die met de vinger naar het verleden wijzen, vergeten heel vaak, dat d e  dingen die 

zij zelf weten, geen invloed kunnen hebben gehad op de handelwijze van hun voorgangers. 

Als dat ligt aan gebrek aan fantasie, dan hebben dc mensen die dit vergeten ook hun 

nazaten niet voor ogen, wier vingers naar henzelf zullen wijzen. 

De eerste nota Waterhuishouding biedt een duidelijk voorbeeld. Veel van de problemen 

van vandaag waren in d e  zestiger jaren nog niet of nauwelijks zichtbaar. De sainenstellcrs 

van de nota hebben echter voor de problematiek van het waterbeheer een zodanig kader 

geschapen, dat d e  groeiende problemen daarin hun plaats vonden. Die samenhang heeft 

wezenlijk bijgedragen tot de nu bestaande inzichten, die het onder meer mogelijk maken 

dat niet alleen water wordt gezien als onderdeel van de milieuproblematiek, maar dat 

tevens duidelijk is dat het milieu deel uitmaakt van de waterproblematiek. 

Er is niets op tegen de conclusie te veralgemeniseren: hecl vaak zijn de "fouten" uit het 

verleden de motor achter de inspanningen, dic tot het inzicht van het heden hebben geleid. 

Gelukkig is dat zo, want anders zouden wij de rnocd verliezen, ons vandaag uit te spreken. 

Wij hebben niet de wijsheid in pacht, maar houden het denkproces op gang. 

Ik heb al aangeduid, dat in 1971172 door d e  nola en d e  maatschappelijke ontwikkelingen 

het denkproces al aardig op gang was. Inderdaad, de maatschappelijke belangen bij water 

dienden zich gedifferentieerder aan dan d e  nota had aangegeven. Als é é n  van die 

belangen profileerden zich nadrukkelijk natuur en milieu, en d e ~ e  sstelden niet zo zeer eisen 

aan de waterdistributie als wel aan d e  waterkwaliteit: die eisen waren niet gering, want (al 

naar de spreker) hoorde men vol ontzag of vol hoon zeggen dat drinkwaterkwaliteit ver 

onvoldoende was. Opgemerkt was, dat zelfs het begrip "cen 95% droog zomerhalfiaar in 

d e  noordelijke helft van Nederland" gecn informatic bevatte over werkelijk optredende 

rchaarstesituaties op bepaalde plaatsen en tijdstippen, nog afgezien dus van de vraag of 

water dat werd aangeboden wel geschikt was voor het gebruikdoel. 

Zo was er meer, maar vergeleken met de omvang en de complexiteit van de problemen van 

vandaag lijkt het nog wel te overzien. We dachten ook dat wc de zaken o p  een rijtje 



konden zetten en mugelijkc opl<i\iingcn kondcii hcdcnkcn. De grote werken. blxirgcstcld in 

de nota Waterhuishouding, bleven de vcrhcelding prikkelen: het was r a k  z in  te 

tnnen dat ze rendabel waren en aan de verwachtingen zouden voldoen, maar twijfel aai1 

t ~ u i i  nut bestond nier. I h t  was ovcrigcns wc1 het geval met de inpoldering van de 

Waddenzee, die m k  toen al niet mccr ccht op hct verlanglijstje stond. 

Ik wet op de Waterhuishouding lieten wc nog cven liggen. maar het werk ann de tweede 

n o u  Waterhuishouding kon beginnen: al \poedig waren enkele mensen berig, de wrste 

concepten te schrijven 

1.4. Gelderlandstudie 

h l i jn  haas vertroiiw<lc mi j  ter zrlfdcr ti jd tix. nanicns hen toe tc treden als l id vali de 

<:oniiniisie I?atudcring Watcrhui\hoiiding <;clderland. die in opdracht van hct pr~ivinci;ial 

bestuur van Gelderland in 197U wa\ ingc\tcld iiict al\ doelitelling "het \cheppen van een 

wctenschappclijke hasis voor ecn optiniaal hehccr van het aanwezige oppervlakte cn 

grondwater in Gcldcrland n:ur kwantiteit cn kwal i tc~t" .  Dcre d<xl\ tcl l ing hield in dat ''alle 

belangen die b i j  het watcr zijn betrokken, wordcri hc~tudecrd". 

Het zitting nemen in die coiiiiriiisie h u f t  voor i i ~ i j  gcvolgcn gehad, die tot de dag van het 

verschijnen van dit hoekje voortduren: hicrop 121 i k  nog in het kort fcriigkornen, maar nu 

g u t  het er eerst om: h w  kwam dcre studie t r~t  \tand en hoe verhoudt zij r ich tot de sludici 

op landelijk gebicd'! 

I n  Celdcrland waren al in de vijftiger jaren sriidicci,riimissic~ acficf, die order vcr\chillciidc 

thema's verschillende gebieden bcstudccrdcn, en u;mriiit (mk enkele hydr~~logi \chc 

proefgebieden zijn vcmngckoinen. 1-1x.n diiidelijk werd dat de Kijksuatcrsta;it. d ~ x x  o.m. 

de Rijnkanaliutie en de na de storrnraiiip van 1'153 op gang gekoinen I>eltawcrken i n  s t a t  

~ o u  zijn, en  MI^ van plan was, i n  sch;txstcpcrioden ecn distributiebclcid voor water te 

gaan voeren, was het voor <;eldcrland r invol oin een g ~ r r l  onderbouwd mndpunt te 

ontwikkelen. Ook de toeneining van de grmdwaterwinning en \chaar\tepn~hlcmcn m.b.t. 



drinkwatervoorziening s p l d e n  een rol, tenv~jl  de problemen rond natuur en milieu ook in 

de provincie zeer actueel werden. 

Er was dus alle rcden voor de provincie Gelderland om ecn brecd opgcz t te  studie te 

entameren, Of  er  voor andere provincies minder reden was, kan ik niet beoordelen, en 

zeker ir dit aspect ook elders niet uit het oog verloren, maar door de instelling van dezc 

commissie en door dc wijze waarop zij haar laak verrichtte, heeft Gelderland in 

dil opzicht een d ~ ~ r  iedereen erkende pimiersrol gespeeld: z l f s  t.o.v. het rijk, zoals nog 

zal bliiken. 

D e  commissie was breed samengesteld. Het eindrapport vermeldt 29 leden, inclusief 

secretariaat en v»orzitter: d e z  laatste was de gedeputeerde drs R. van den B a g ,  het 

secretariaat bestond uit ;imbtenaren van de Provinciale Waterstaat van Gelderland. De 

commissic stelde l l studie en werkgroepen i n  en werd geleid door een stuurgroep, waarin 

ik zelf de Rijkbwatcrstaat vertcgcnwoordigde. 

Hoewel d e  studie in principe en in het bijzonder waar het natuurbehoud in het geding was, 

de hele provincie Gelderland omspande, viel d e  aandacht voor een belangrijk deel op het 

gebied beoosten de IJsxl ,  en werden de modellen die men ontwikkelde, vooral gericht op 

deze streck, o p  ecn dcc1 van de k t u w e  en de zuidelijke Veluwezoom, en o p  een deel 

van de Gelderse Vallei. Inhoudelijk zal ik op de studie niet ingaan (behalve in zeer 

algemene zin v(mr ecn vergelijking met de PAWN studie) omdat dit door van de Nes zal 

worden gedaan, waarbij hij ook de onderzoekingen na het optreden van de Commissie zal 

meenemen. Ik kan imk niet zeggen dat het lidmatichap mij in de eigenlijke studieperiode 

(die duurde tot 1979) sterk belastte. k n  " bewaker van 's rijks belangen" 

heb ik me nooit gevoeld, wel kon de Rijkswatcrstaal aan d e  studie bijdragen door 

deskundigen in diverse sub-groepen te laten deelnemen en door het beschikbaar stellen van 

kcnnis en gegevens. In omgekeerde zin gebeurde dat later ook bij de PAWN-studie. 

t iet is niet overbodig er  op te wijzen, dat de Gelderland-studie ruim voorliep o p  de 

vergelijkbare studie van het rijk. Weliswaar verrcheen het rappon pas in 1982, maar de 



studiepcriode was 1971-1976 en bereikte ha11 hix~gtepunt al toen de I'AWN-studie nog in 

de luiers lag. 

»e titel van het rapport Iiiidt: " k n  systecrnhenadering voor de Waterhuishouding van 

Gelderland": systccin;~n;~ly.rc werd pas rond 1976 genirmd als wellicht hruikhaar voor de 

nationale probleinalick. Ik ondertitel van het <;clderland~rapport luidt: "(;rondslagen voor 

w n  integraal waterhehccr". Voor mijn gcvocl (maar i k  kan me vergisxn) werd het 

integrale waterbchccr als heleidsuitgangspiint pas gemeengod in het begin van de tachtiger 

jaren. Uitsluitend tcn hc i icwe van een vwrlopige bccldvorming neein i k  enkele figuren op 

uit het rapport, waarmee i k  niet hoop voomit te lopen op het volgende anikcl. 
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ITiguur 1.2 In  de <ieldi.rland~studic ondermdite natuurterreinen. 

Aan waterkwaliteitshehccr en aan natuurbchnud wordt relatief veel aandacht bested. Het 

r i jk  moest later het verwijt horen dat zelfs in de tweede n o u  Waterhuishouding hieram te 

weinig aandacht was best&. I n  feite echter i s  hier w'n belangrijke overeenkomst te 

constateren tusrcn de onderzoekingen uit die ti jd: milieudeskundigen en ecologen waren 

zelf nog nauwelijks in staat, wetmatigheden aan te geven. die systematische studie i n  relatie 

tot andere belangen in<igclijk maakten. Grote inspanningen waren nodig (en zullen nog lang 

nodig blijven) om hieraan enigszins legemcxt te komen. 

Verder is het opvallend. dat het computermdcl als hulpmiddel b i j  de Gelderland~studie een 

hoge vlucht heeft gcnornen. Veel van de ontwikkelde modellen waren, althans in eerste 



instantie, te gedetaillwrd urn v ~ ~ r  landelijke studies van nut te zijn. F m  aantal 

van de in Gelderland gebouwde modellen hebben echter ïccr algemene toepassing 

gevonden en worden nog steeds gebruikt en verder ontwikkeld. 

Figuur 1.3 Modelgebicden uit d e  Gelderland-studie 

1.5 Het rn<xiel WAMAMO 

Intussen ben ik hier en daar vwrui t  gelopen o p  de zaken die aan de orde waren bij de 

Rijkswaterstaat, en het is nrxlig, dat ik daarop voorlopig de aandacht gericht houd. Ik 

herinner e r  aan, dat i k  de eerste schrijvers van de tweede nota Waterhuishouding in de 

steek heb gelaten om even naar Gelderland te gaan kijken. Zij hebben mij dat 

niet in dank afgenomen, want zij zijn allemaal, en telkens weer, vastgelopen. 

Niet dat ik ze had kunnen helpcn: dat hebben anderen, dat heb ook ik natuurlijk 

geprobeerd. Wat zich in die periode allemaal hecfl afgespeeld staat mij niet meer erg 



helder v ~ x ~ r  de gccit, i imir  er l i j n  veel di\cii\ i ies geweest en "hrdinst~~riii"-~ergadcr~ngcn, 

en we kwamen gcwixjri niet uit het prohlwi i i .  Achteraf gezien 15 duidelijk dat er t i xn  

al zo v w l  faci~ireri een rol ipceldcn. die clk;~ir allernaal bc inulwddci i ,  dat inricht en 

gcmnd veriwnd nict iiiccr v i~ ldí~cndc warcri, oin alles overtiiigcnd q) ccn rijt lc ie ~ct tcr i .  

I>at kwam ook iri de discii i i ic\ languincrhand nx i r  voren, en ik g c l i ~ ~ l  dat dc prolilenicn 

in die jaren sneller g r ~ r i d c n  dan de ideeeri oii i /e op te I o i x n .  

Wat tenslotte uitkri\t;illi\ccrdc. wa i  Iiei víxirricrnen om een computerincdel te houucn, dat 

op vragen die opkw:ii~icn hi j  het Irirrniilereii ban de problematiek, snel kon antwiwidcn. 

We spreken nog ober Oc ccritc helft van de ~cventiger jarcn, en rnissciiien jou het \and;i;ig 

mogelijk ~ i j n ,  het Water h1;iii;igcriicnl Mi~Ii.1 (WAMAMO)  door ecn paar sliiiiiiic jongcni 

in een p u r  weken v(x>r inii i i of micro wiiipiirer Ie laten ontwikkelen In die dagen wai  er 

nierriand, die dat m inxir k m ,  en hct heeft wel t w w  j;mr hard u.crken, icrgadcreii, i;illcri 

en opslaan gekmi voordai W A M A M O  np de g n w  coniputcr van dc I l icr i i t  Intorrnatic~ 

vcrwcrking werkclijk drxiidc. la len we eerst eens xicn wat dar m d c l  kon preiteren. 

Hcl syitccin van 1i~xiidw;iicrcii in  Nulcrland wcrd gcrchcrnalisccrd tul cen s tc lx l  van 

takken en knooppunten, waarvan de aÏgchccldc figuur een vmrbceld geeft. l k n  vwrbeeld. 

want een sterke karit van het rn~idcl wai, dat de configuratie een inv~wgegeven was, z~xlat 

planner1 voor verandcririg gciiiakkclijk kriiidcn worden doorgerekend. 

F m  lak rtelde een u.;itcrg;ing vtmr (rivier of kana l )  waarin water kon struinen. In een 

knix~ppunt bestiml de irir>pclijklieid, water te hergen, zodat niet hi j  elke ii jditap de t o x i ~ x r  

en de afvoer gelijk inwi ten r i j n  Was er g w n  hcrging, dan inoest dat wcl. I jat gaf geen 

prot>lcmcn als verschcidcne Uikkcn water aanv~xrden, dat d m r  een tak wcrd afgevoerd. 

Was dat omgekeerd, dan momt cen vcrdeelslcutel uorden gegeven. In geval van hcrging, 

die uiicraard kwaii t ikt icf hegrend rnoxst worden, was dit nog iets gec«iiiplicecrdcr. 

Het model kende tijdiUippcn van tien dagen, decaden. en het jaar was verdeeld in 36 

decaden. D i t  betekende dal dchictcn over 10 dagen werden gesommeerd. en dat het geti] 

niet was meegem~xiellwrd: de rw had een gemiddeld peil. Toch k n  het ver lmp van de 



aanvoer van de rivieren en de afvoer naar zee vrij realistisch worden weergegeven: 

het waren vaste randvoorwaarden van het model, en dit was voor e e n  periode van 40 jaar 

(als i k  mij goed herinncr 1910 - 1970) vastgelegd. 

Het doorrekenen van 40 jaar kostte overigens erg veel computertijd, en is maar enkcle 

malen uitgevoerd: al gauw hlcek dat er enkele karakteristickc natte, droge en min of meer 

gemiddelde jaren waren. Met runs over dcïe jaren kon meeslal worden volstaan, omdat 

langere perioden weinig extra infurmatie gaven. Wel was van hclang, deze jaren 

te draaien voor diverse systeernconfiguraties: dit leverde informatie over de gevolgen van 

maatregelen. 

I l i r ïk  van H o l i a d  

Figuur l .4 Een configuratie van het model WAMAMO 

Opnieuw, dus, alleen de kwantiteit? Niet helemaal, want toen blcek dat het model werkte, 

is voortgegaan met het modelleren van zoutconcentraties, en ook dat is gelukt. Daarmee 



was het tevens rnogclijk. cmcentratics van vcrviiilciide rtcil'ien iiicc te ncnicn. maar 

alleen als het zogcnrxrndc "c~~iiscrv;iticvc" rtdl 'cn waren: stoffen die qua h~xvcclhc id en 

hocdanigtieid nict vcr;iridcrden inct de tijd. Dit war wel een u n ~ i e n l i j k e  beprk i i ig .  en er i s  

aan verdere ve:hi.icririg gewerkt (warmte b i j v i x~r t~cc ld  muden we graag tiebhen 

mcegcnmicn), i i i a x  iiiiriiddelr verschir~l de ;mildacht naar h w l  andere riiiddeleri om de 

prilhlcmcn te l i j f  Ie g;i;iri, cri r;utkic W A h l A M O  ui l  de ti jd. 

D i t  is z w r  radica4 gcheiird tut i i i i jn vi.rh;i,ing hcb ik tusrcn de dixiirricritcn die ik terccht 

of ten i i n r ~ h t e  hch hcw;iard, nietr over W A h l A M O  kunnen vinden. hc1iali.e het hier 

afgebwldc simpcle rcliciii;~. Zckcr lxschiht de I<ijkswaters!aat ovcr uiigchrei(lc 

dixurncntatie, iii;Uir ccri gcdetaillccrdcre iiiteen/itting dan Iiicr tiovcii gcgei.cn lcck mij 

nict op n j n  plaats. Wcl rii;ig hicr g c w c ~ i i  uordcii i i p  hct vcrscliil mct de 

<;clderland-studie, w;i;irv;in, ma l r  ::i1 i r  upgcriierkt. wrii i i i ige i ndc l l cn  nu m g  actiiccl zijn. 

l 'cxh ben i k  nict uiigcpraat ovcr W A M A M O .  Wat hadden wc cr nice v m r  en wat hsl~hen 

we er mee hcrcikt'! Ixrder  in dit verhml tieb ik gewezen op de bepcrkingeii van de eerste 

nilta Watcrhuistiriii<Iir,g: irioeiz;i;riii was Nederland vcrdeeld in h w g  l aag  N c w d  Zuid, en 

voor waterbalanicri moest worden gerekend riict gciiiiddclden: het rekenen % a i  de 

hepcrking gcwcest. iii;i::ir ria 1070 viel die handicap snel weg. Wat m\ i.<x>: ogen 

stond was w n  guiil icrcnticcrdc rchciri;itiwtic van het watersyrtcem van Nulerland, snel 

opeenvolgende w;itcrb;il;inseri gehawrd  op liet werkelijke vc r lwp,  en de mogelijkheid om 

alle te bedenken infrastructurele varianten op hun d iec t  te toctren: iedere run van 

het computerpr«graitiiiia niixst ecn niciiwc n o h  Waterhiiishuuding oplexren 

Aan dere verlangcris kwam W A M A M O  echt wel tegemoet. Wc hcbheri er in k u r k  ti jd vele 

vragen aan gesteld, cri aridcrcn deden dat ook: studicgrnqxn en cm i i i i r r i c s  die zich met 

grootschalige pro1)lcriicri hczig Iiieldcn (bijv. de Criinmir\ie Spaarbekken I J s ~ I r n w r )  

stelden vragen en krcgen behoorlijke antwoorden. Het model h e f t  ons doen begrijpen. 

waarom het zo mw i l i j k  was een t w d e  nota Waterhuishouding te maken, maar het heeft 

die moeilijkheden nict kunnen wegnemen. 



1.6. Naar systeemanalyse bij d e  Rijkswaterstaat. 

Het is minder eenvoudig dan het lijkt om te zeggen wat die moeilijkheden dan wel waren. 

De PAWN studie heeft niet alleen de weg gewezen naar de oplossing van de problemen, 

maar is begonnen (en is eigenlijk nooit echt opgehouden) die problemen te identificeren en 

te definiëren. Ik ral dur wel globaal aangeven waar we toen mee zaten, maar helemaal 

betrouwbaar kan dat niet zijn. 

Inals  gezegd zijn er  vele belangen te onderkennen bij het water, waarmee zowel 

oppervlaktewater als grondwater is bedoeld, en waarbij de hoedanigheid van het water een 

zeer aanzienlijke en steeds groeiende rol speelde. Om enige belangen te noemen: de 

verziltingsbestnjding, de handhaving van waterpilen, de veiligheid, het drinkwater en het 

industriewater, koelwater voor elektriciteitsvoorziening, de xhecpvaart, de recreatie, het 

natuurbehoud en het milieu, de zorg om ecologische evenwichten; misschien vergeet ik er  

een paar. De belangen worden bedreigd, bijv. door schaarste: meer bij grondwater dan bij 

oppervlaktewater, maar ook daar o p  bepaalde tijden en plaatsen wel degelijk. F m  wellicht 

nog ernstiger bedreiging is de verontreiniging, die ons grotendeels uit het buitenland 

bereikt, maar die we zelf ook in ruime mate veroorzaken. Over dit probleem worden 

kranten en boeken volgeschreven, ik zal er  hier niet verder o p  ingaan. 

Voor het beschermen van d e  belangen zijn maatregelen mogelijk: technische (het bouwen 

van een gemaal), beheersmaatregelen (water dirigeren naar plaatsen waar het veel gocd 

resp. weinig kwaad kan doen) wetten en regels stellen (verbieden van lozingen) en ook 

economische maatregelen (subsidies, boetes). 

In deze opsomming is al iets van de PAWN-redenering geslopen, maar dat is niet zo erg. 

Laten we aannemen dat we een maatregel voorstellen om een bepaald belang te dienen. Het 

is zeker dat hierdoor een of meer, vaak vele, soms alle andere belangen worden geschaad. 

Het is nodig een evenwicht te vinden, dal algemeen aanvaard wordt, maar welk criterium 

moet dan worden aangelegd? Het economische criterium is uitstekend: zo veel mogelijk 

belangen moeten worden gediend voor zo weinig mogelijk geld. Maar dat kan alleen als de 



i>clarigcn ook in geld wiirdcn uitguirukt, en dat is nu juist v w r  het ene rii;ikkcli,ker dan 

v<mr het andere. Natuur en niilicu liggen al\  wxirixcld het mccst voor de hand  

wie bepaalt wat de  gcniccrisc1i;ip h ic rvwr  ui l  bc!alcn'! Maar vergist u zich nict: [xik het 

schecpvaartbelang is niet op  cciivoudigc u'ij/.c cconoiiii\cli te waarderen, en ,elf\ het 

landbouwbelang (mag je beregenen of niet'!) gwft  de n d i g c  mwilijkhcdcn. 

h t c n  wc e r  geen doekjes oin winden: dil ; i H o  stijgt ver uit boven de  inogelijklicdcri van 

technischirationccl redeneren en het iiiakeii van ii iwie somnien, al is het in de vorm van 

een g«ed doordacht model. Er verscheen /«als dat h w r t ,  een reddende engcl in de pers(x1ii 

van de  Amerikaanse (in Ncdcrland geboren) professor Tcebes, die hier zijn sibntlical 

dwrbracht ,  die daarbij op  de  genwiiidc problciiiatiek stuitte en zei: "Wat )o11 need is 

systems analysis: it solves lots of probleiiis in tlie Staies". 

Dat was, ik moet een beetje gokken. niet eerder dan 1975: de  Gelderland-studie was in 

volle gang. Hadden we dan iiict zelf gezien hm inen gecompliceerde vragen te lijf kon 

gaan? Het is niet iets oni je v w r  o p  de borst te slaan, maar de  vertaling van een territoriaal 

begrensde, erg in de diepte gaande stiidic n a r  dc  gr(x>tsch;iligc landcli~kc sitiiatic u a i  

kennelijk nict zo v m r  dc  hand liggend, en tict hccl'i i x ~ k  nog wel even geduurd v w r  het ii 

gelukt een vergelijkbare incthc4c, geschikt vrxir t i ~ p a \ \ i n g  o p  de na t imak  pr~hleniatiek, 

te ontwikkelen. 

lir bestond een onder/.mkprugramrna, dat de I<ijkswaterstaat uitvoerde met het 

Waterloopkundig I~borator iui i i :  'Toegepast Onder/wk Waterstaat, T O W  I;r waren diverse 

onderloekingen gaande, vcelal zeer concrwt gericht op  verbeterd sluizcnoiiiuerp, nieuwe 

rncthcdcn voor grondiiieciianisch o n d e r z ~ k ,  ctc. Hieraan werd nu tccgevwgd T O W  

systccmanalysc", altijd een vrccmdc ccnd in de bijt geilleven. want het loeken naar 

systccmanalytische methoden was in de  ogen van velen vaag in vergelijking niet andere 

tlicrna's, en het kostte natuurlijk wel een deel van het budget. 

Ik was voorzitter van de begeleidingsgroep en we werden aanvankelijk gesteund d w r  prof. 

Tcebes. Zowel de  Rijkswaterstaat als het Waterloopkundig Laboratorium waren ervan 



overtuigd, dat aan een systeemanalyse voor de Waterhuishouding moest worden begonnen. 

Men beschikte over ruim voldoende deskundigheid op alle terreinen die met 

water te maken hadden, en het was bekend, dat de systeemanalytische technieken in 

Nederland werden toegepasf. Maar daarmee had je die disciplines nog niet in ecn team bij 

elkaar, want ialcreen was intensief met zijn eigen probleinen bezig. De gedachte rees 

daarom, om een voldoende aantal Nedcrlandre waterdcskundigen op te leiden in 

systeemanalyse, en deze training te laten uitvoeren door een daarvoor toegerust 

Amerikaans opleidingsinstituut. 

Omdat hieromtrent consensus leek te besmn, brachten collega <;.Abraham van het W.L. 

en ik in l976 een bezock aan de Verenigde Staten, waar we ons vooral in Washington 

orienteerden over de mogelijkheden en wenselijkheden. We hadden gesprekken bij 

overhcidsinstituten als de Ll'A en de Water Hesouces Council, en bezochten enkele 

adviesbureaus en andere ons aanbevolen adviseurs. De Rand Corporation kwam ter sprake, 

maar men had geen hoge dunk van hun kennis van water (dat wa terecht!). Andere 

mogelijkheden lagen in Harward, bij het M.I.T. en daarmix verbonden institutcn. Onze 

keuze viel tenslotte op Mela Systcm,, een klein maar zcer deskundig bureau, 

dat ervaring had met het benaderen van waterprobleinen met systeemanalyse, en dat ook in 

swit en bereid was dcze vaardighedcn in ecn currus aan Nederland over te dragen. 

Met een advies in deze zin, en een prijsaanbicding, keerden wij verheugd uit Amerika 

tcrug, en het denkbeeld werd in vakkringen positief ontvangen. Alleen bleek het niet zo 

eenvoudig om het benodigde geld van hct rijk los te krijgen. Dat was natuurlijk 

kortzichtig en kleinzielig, maar ze hadden wc1 gelijk; ik ZA wat verderop uit eigen ervaring 

berichten hoe mijn overtuiging van de effectiviteit van wn cursus in duigcn i s  gevallen. 

l .7. PAWN 

Ik Rijkswaterstaat ontkende overigens niet, dat beleidsanalyse nodig was. Men had alleen, 

via de Deltadienst, ervaring opgedaan mct de van water onkundige Rand Corporation, en 

was daar zeer tevreden over. Wij werden zachtjes in die richting geduwd, en dat heeft het 



Ri jk  10 a 20 maal zoveel geld gekost als hei houden van een cursus, maar daarover 

m w t ,  zoals i k  al heb aangeduid, nict worden getreurd. 

De Rand ï o r p r a t i o n  pretendwrde niet, iets van water af te weten. I h i  horen we van jull ie 

wel, zei men, w i j  zijn deskundig in het oplossen van problemen. Z i j  deden a n  

pruhlcemverkenning door o m  en vele anderen uit te horen, cn kwamen met een 

projectvwrstel. Het projeet zou heten: "IJolicy Analysis o f  Water hlanagernent lor the 

Netherlands" (I'AWN). De beschrijving van hun mcthode vestigde inderdaad de 

overtuiging, dat de grote m a s i  van belangen, problemen en d ix ip l incs aan elkaar 

geknuopt zou worden. Het resultaat zuu niet r i j n  een kant- en klare oplorring, maar zou 

bestaan uit een aantal beleidrkeurcn, waarvan de consequenties onduhhelrinnig aan de 

beleidsmakers zouden worden geprcscnteerd. Ik keuren. eenmaal gcmaakt, zouden de 

b a ~ i s  vormen voor ecn twdedc nota Waterhui~houding. 

Ik studie moest 1 jaar duren van 1977 tot en met 1979, waarna nog ccn rapporuigeíae 

nodig was. 

F m  tweede, zeker 7.0 bdangrijk (acet van hci vrnrstc\ was, dat een Kand-icain .zou wordcn 

gcvorind uit 10 a 12 dcskundigcn, met daarnast ccn cven g r m t  Ncdcrlandr team, 

heslaande uit deskundigen van de Kijkswatcrstnal en hct WL :  door het gccornbinccrde team 

zou de studie worden uitgevoerd. Dat hield van heide kanten nogal wat rei len in, 

u,ant de Rand Corporation woont i n  Sanui Monica, Californie, maar b i j  de totale korten 

viel dal in het niet. 

Het aantrekkelijke van deze upzet, daarover kan g w n  twijfel bestaan, was niet alleen dat 

een zcer noodzikelijk rtudieprllject tot u i tvwr ing zou komen, maar dat na a f l ~ w p  een 

Nederlands team zou overblijven dat doorkneed was in het vak, en de ongetwijfeld 

nood7akelijke v~mrtzetting van de studie op zich kon nemen. Leaming by doing, 

noemden ze dat, en dat is iets anders dan een cursus. Ook de te oniwikkelen modellen en 

teehnieken zouden voor Nederlands gebruik beschikbaar blijven. 



Figuur 1 . S  Illustratie uit d e  Nederlandse PAWN-rapportage. 

Varianten watervoorziening Schouwen-Ihiveland 

(liteenzettingen over methode en inhoud van de PAWN-studie zelf laat ik graag aan Luiten 

over, in het derde artikel van dit bock. De hierbij afgebeelde figuur uit d e  Nederlandse 

PAWN-rapporlage is ook weer alleen illurtratief bedoeld: het soon varianten dat in de 

studie werd meegenomen. Op deze plaats is het aardiger iets te zeggen over wat het 

allemaal teweeg bracht. Voor de studie waren natuurlijk nodig kennis, onderzoekresultaten, 

informatie op vele terreinen. »e Amerikanen waren recr consequent in het afzien van 

vergroting van de informatidichtheid of van de nauwkeurigheid van gegevens, als kon 

worden aangetoond dat hierdoor niets aan het studie-resultaat werd twgevocgd. Dal hracht 

telkens weer d e  informanten in grote opwinding, want veel onderzoekers zijn nauwelijks in 

s t a t  om te abstraheren van de nauwkeurigheidsdoelrtellingen die ze zich stellen. Wat ze 

wel wisten was vaak ruim voldoende als voer voor het PAWN-team, maar het kostte soms 

onevenredig veel moeite, dit van ze lus te krijgen. 



I im ander bwicnd aspcct is , dat,  v o o r  de I'AWN-studie, vimr d e  in\p;inningen van de 

I<ijkswatcrs(aat bij het fi~rrniilcren van ccn uatcrbcleid, bij andere instanties cn oicrticdcn 

d e  belangstelling maar matig was: wij rrioxstcn het d i m ,  hun ox~rdwl ower het rcsiilunt zou 

wel volgen. Gulurende PAWN verandcrdc dat radicaal. 'Twee tot drie inaA per jaar \ t r e d  

ccn ploeg Amerikanen als w n  zwerm spriiikh;incn in Nederland nccr, / i j  v r i q c n  belet bij 

iedcrwn die <x,k maar op  enigerlei wilre riict water te maken had (of ix>k rnct bestuur of 

economie) en 7.c vrwgcn jc hcr hemd van hct lijf. Was d e  gcvra;igdc inf(irniatic (nog) niet 

beschikbaar? Het PAWN systccm had h m  nodig, en in Anierika was ioldoxiide ervaring 

opgulaan (m verantwrx~rdc schattingen te maken. Solni\ traag. soins i x ~ k  hccl siiel. 

kwamen de gegevens er  dan toch wel, want d e  Aincrikinnse schattingen warcn misschien 

wel fout, niaar het kon ecns wat moeite kostcn dat aan te tonen. 

I ) c x  situatie, m;ar (xik het duidelijk /iciitb;~re feit dat de Kijkswetcr\t;tiit \<mr de studie 

c rn  miljoen of zeven per j;i;ir riaar Amerika stuurde, had tut gevolg dat andere 

ri jkdiensien, provincies cn waterscliappcn ~ i c h  afvrocgcn of Waterstaat sorns op  hun 

terrein grasduinde, en wat hij daar dan wc1 d c d .  NWIII het wantr i~uucn of nieuwsgierig 

hcid, maar inen kwam kijken, en iiicii vond dat het bcicr was om ~ c l f  i i i < ~ l t z  ti. d w n  om 

d e  nodige informatie te verschaffen dan de drie-eenheid Hand, Waterstaat en W.I.. 

hinderlijke loiiten te laten inakeri. Het was x k c r  geen voriroipgclctte ~ i c t i c k ,  i n a r  de 

gckozcn i~nderr(>ekmethodc h w l t  up ( l e x  minier vcrix,r/aakt, dat hij kcel overhulen en 

instituten in het land stiidics ten behoeve van PAWN werden gedaan. Ondanks dit brede 

draagvlak hebben later de uitkoiiistcn van I'AWN nog vomr d e  nodige verrassingen 

gezorgd, en het bereiken van uverwnsterniiiing ilvcr de tweede n o u  Waterhuishouding. om 

maar niet ie spreken van d e  wet, Iieeft nog langdurig en inoeizaam overleg geeist. 

I k  PAWN~stud ie  zelf is overigens in vele kadcri riiiinschmti begeleid. k n  van de 

belangrijkste principes die d w r  Rand werd uitgedragen was, dat j e  bij zo'n studie de 

beleidinakers en beslissers slap v m r  stap diende te betrckkcn, waarniw kon wordcn 

voorkomen dat het denken zich in een villkonicn onrealistixhe richting /ou hcwcgcn: in 

elk btadium kon worden bijgestuurd. Hand I i ~ ï  dat op  door tweemaal per jaar ecn 

"briefing" te houden: d e  stand van zaken werd indringend uit d e  dwken  gedaan, iedereen 



was welkom en niemand kon zeggen dat hij het niet had geweten (waarmee overigens is 

aangetoond, dat ook dingen die nict kunncn, soms toch gebeuren!). 

I k  Rijkswaterstaat had voorts in eigen kring op hoog niveau een stuurgrnep 

Waterhuishouding (STUWA), en er was w n  Interdepartementale Coordinaticgrocp 

Waterhuishouding (ICWA), geleid door de directeur-generaal, met als uitvoercndc gr»cp 

de Intcrdeparternentale Werkgroep Waterhuishouding (IWW). Ook de participdntcn aan de 

studie, de Rijkswaterstaat als opdrachtgever en Rand en W.L. als opdrachtnemers, hadden 

een begeleidingsgroep gevormd uit leidinggevende figuren, die de gang van zaken 

bewaakten en er waar nodig richting aan gaven. 

Een bijzondere plaats werd ingcnoincn d m r  d e  eerdergenoemde projectgroep van het 

Toegepast Onderzoek Waterstaat CSOW), die overigens ook nog een stuurgroep kendc. 

Hier werd de studie o p  werkniveau begeleid, en omdat er  een (zij het niet zecr omvangrijk) 

budget voor onderzoek was, konden studics in de marge van PAWN worden gedaan. Dc 

methoden en technieken die Rand kende en tcepaste, waren weliswaar geavanceerd, maar 

vaak ook zeer globaal. Voor Nederland wai mms veriïjning nodig, en hiervoor kon TCIW 

zorgen: zowel in de KANU-pcriode als later heeft I'AWN hiervan duidclijk geprolitccrd. 

Nogmaals: over de studie zelf wil ik in dit artikel nict spreken, en <x)k over de uitkomsten 

ral ik kort zijn. E n  aantal minder omvangrijke, maar nuttige maatregelen wordt 

voorgeiteld, maar het belangrijkste is wellicht dat van enkele zeer dure infraslructurele 

werken kon worden aangetoond dat zij niet rendabel zr~udcn zijn: het aanpassen van het 

Amsterdam Rijnkanaal voor watertransprt, die Dsselkanalisatie, een 

mammoet-spaarbekken in het Iliielinecr en enkelc zoctwater-aanvoerkanalen in zuid-wesi 

Nederland. Het is niet mkcr dat zondcr de I'AWN-studie deze miljarden verslindende 

projecten zouden zijn uitgevwrd, maar in elk geval waren discussies en nadere studies 

erover niet meer nodig. 

Het contract met Rand liep (afgezien van de rapportage) eind 1979 af, dus de "eigenlijke" 

PAWN-studie was toen afgelopen. Maar de uitkomsten waren duidelijk, een schat van 



in~xlcllcn en kennis van undcrzwkii ie thdin was in Nulerland he\chikhaar, en inderdaad 

hc\tmdcn nu, mwel hij de Kijkswatcr\taat al\  bij het W.L. ,  complci i te  tcains, 

dwrkneed in sy5tcem en belcidsinalysc. In principe lag de  weg o p n  voor het 

~ r n e n r t e l l e n  van een nota Wdterhuishoudirig, in de  in van de  daarvoor nodige kennis en 

denkpatronen. Niettemin waren, o . m  d ~ x ~ r  het abrupte einde van de Wand-heinwicni\, nog 

diverse prohleineii onopgelost gebleven. Men begon nu opnieuw te schrijxri  aan de  nota. 

en de  daarbij opdoeinende vragen werden volgcnl de  I 'AWN-methde bcantuoord, 

waardoor een behoorlijke afronding van de studie ontstond. 

1.8. De tweede nota Waterhuishouding: naar integraal 

waterixleid. 

De "Nota Waterhuishouding 1984" verscheen tenslotte, in fraaie uitvoering, in 1985. Zij 

telt ruim 250 bladzijden, waarvali 80 v w r  de  eigenlijke nota, de  rest voor bijlagen. De 

nota gaat uit van een beknoptere en veel bredere definitie van het begrip 

Waterhuishouding, maar is minder geschikt voor een snel begrip van ons watersysteem: zij 

vcrrindcrstclt dat dit begrip voor de Ieler vcrirouwd is. Ikhandeld worden: lict 

heleidsterrein en ~ i j n  rarnenhangcn, dc «ntwikkclingen sinds 1968, de  pr«t>lcrnatick zoal5 

die zich in de  cersie helft van de Uichtiger larcri v ( n i r d 4 ,  hct gewenste beleid en de  

coniqiientie\  daarvan: duidelijk gegrond op  de denktrant van I'AWN. I k  aigcdrukie 

liguur 1.6 i \  aan de  nuta untlecnd, en cmk wcer allcen hedwld als illu\tralie van de  

hc~chuuwde  maatregelen en de  iiiate van deui l  dic het stuk kenmerken. 

Het voorgestelde beleid is al bij de  bespreking van I'AWN aangeduid: grootschalige 

rnaatrcgclcn worden als niet rendabel terzijde gesteld, een reeks subticlcre uctickcn ral een 

gunjtigc invlowl hebben op  de  waterbchcerssii~iatic. Het bclangrijk\tc vcr\chil met de 

vorige nota is , dat t m n  het uitgangspunt was dat aan vraag naar water n i c a t  

worden voldaan, terwijl dit nu am beperkingen en voorwaarden is gebonden. Als kritiek 

op  het stuk kan worden gehoord, dat het nog s t d s  onvoldoende ingaat op  natuur. milieu, 

ecologie. Uit eigen ervaring kan ik getuigen, dat niet heeft gelegen aan gebrek aan 

pogingen. Veeleisende inaar vrijblijvende verhalen waren er voldoende. 



Met d e  "nul-optie" (koelwater mag, als je  het maar niet opwarmt!) zat je  altijd g o d ,  maar 

op  d e  vraag hoe ver je  kon gaan, en waar wel en waar niet , was nauwelijks antwoord te 

krijgen. 

Figuur 6. Illustratie uit de  tweede nota Waterhuishouding. 

Waterhuishoudkundige infrastructuur Middenwest 

Nederland 

En hier is tevens de  overeenkomst met d e  vorige nota te herkennen: ecn betere behandeling 

van d e  problematiek is nauwelijks denkbaar, op het moment van verschijnen zijn de  

ontwikkelingen alwecr hun autonome gang gegaan, maar als uitgangspunt voor het verdere 

denk~roces  is de  nota van onschatbare waarde. 

Het nieuwe denken kwam al tot uiting in de  Rijkswatersmtnotitie "Omgaan met water, 

naar een integraal waterbeleid". D e  notitie is ongedateerd, maar Ftamt uit 1985 en 



iritr»diiceert het begrip "watcrsystccriibcnaclcr~ng". I f c i  nationale heleid mag nict uit het 

oog worden verloren, maar de interacties van factoren (waaronder eculogisciic, sociale, 

cconoiiiische etc.) r i j n  ï o  complex, dat de stiidic zich bctcr kan richten op duidclijk 

hcgrcnide. als cenhcid te beschouwen syitciiicn. Allcen zo kan de inicgralc benadering 

inhoud krijgen en kan rncn nagaan hoe watcrsystciiien kunnen voldwn aan ecologische 

doelstellingen en aan gcbruiksfunctics, nict inachtneming van de rnogclijkhedzn die elk 

systeem biedt. 

Met  zulke uitgangspunten i s  de PAWN-stuclic. na ecn flinkc adernpawc, binnen Ncdcrland 

v(K>rlgeLct. t e n  concept voor een dcrdc nota Waterhuishouding bcstimt al, n w i r  b i j  het 

s~hr i jvcn van d e ~ c  regels i s  nog niet dilidelijk. o f  de nola al openhaar ml f i jn  als dit 

h txk je vcrxhi jn t .  Orndai i k  op die n o u  t ~ h  ntct kati ingaan. laat i k  dit E r u g  een  van de 

opcn einden r i jn  van dit verhaal. 

' r ~ h  zijn er nog ecn paar piintcn waar ik graag up wi l  ingaan: cen heel globale 

vcrgclijking tussen de <;cldcrland~siudic cri IJAWN, de relatic van P A W N  en nutn inct de 

wctgeving, en enkele specifieke nawerkingen \;in I 'AWN en van dc <icldcrl;tnd~itudic. 

1.9 Ik Gelderland-studie vcrgclcken met I'AWN 

Lxrst de vcrgclijking tussen "Gelderland" en I 'AWN, wer igcn i  nauwelijks i i iw r  dan een 

indruk. I n  de ti jd l iep Gelderland voorop, en het heirof een regionale oplet tegenuver de 

iiaiionale van P A W N  Als intellwtucle prestatic doei de Gelderland-studie nict onder voor 

I 'AWN, zelfs had / i j  mccr diepgang. ticigwri uitcr;l;ird s t a t  tegenover de Lecr veel grotere 

lireuite van PAWN. De Gelderlarid-modellen ï i j n  qua diepgang ainbiiieuzer (cri daarom, 

.wc weet, nog van nut voor de watcrsysteernbcn;idcring) en de integrale oprct IS beter 

lxnaderd dan b i j  PAWN. De factoren natuur en milieu krijgen relatief meer aandacht. 

l i ~ i d e  studies beslaan uit dcelonderzoekingcn. die aan clkaar geknoopt m ~ x t c n  worden. Bi j  

(;elderland val1 dan de nadruk op de thmrie ven de hierarchische systemen en up 

iiiiilti-criteria-analys. P A W N  ontwikkelde hel zccr omvangrijke distributiein<xlel en het 

vrxlr P A W N  karakteristieke eigen sysiecrn-concept. Het mee$t ambitieus b i j  P A W N  was 



het "Management Strategy Design Model": dat had baanbrekend moeten zijn, en helaas kan 

ik niet bcoordelcn of de mislukking is toe te xhrijven aan gebrek aan middelen of aan te 

hoog gegrepen doelstellingen. 

Beide studies hebben v«edsel gegeven aan nieuwe denkwijzen. De Gelderland-studie 

leverde het reeds eerder genoemde eindrapport, PAWN d e  tweede nota Waterhuishouding. 

De concrete gevolgen voor het beleid behoren wecr mccr tot de onderwerpen van de twee 

volgende artikelen. 

Wel i 5  dit misschien de plaats, om een antwoord te vinden op de in de titei van dit artikel 

vervatte vraag. Hoe kwam belcid.analysc in Nederland? Wel, enerzijds van binneriuit: de 

Gelderlanders (en niet alleen zij, want hun studie was wel de meest geavanceerde, maar 

niet de enige regionale analyse) hadden wellicht in het buitenland rondgekeken, maar d e  

studie gebeurde in Nederland door Nederlanders. 

Anderzijds van buitenaf: de PAWN-studie gebeurde voor w n  belangrijk decl in het 

buitenland en door buitenlanders. Ook door Nederlanders, zeker, met veel eigen kennis, 

maar de "methoden"-kennis kwam van buiten. Voor wie in deze paswge een analogie wil 

zien met biologische reproducliemcchanismen: dat is toegestaan! 

1.10 Wetgeving. 

Over de wetgeving moet ik noodgedwongen kon  zijn. Toen ik eind 1971 bij de "Dienst 

Waterhuishouding" aankwam, was de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren (WVO) 

van kracht. In een wetswijziging werd later bepaald, dat eens per 5 jaar een "Indicatief 

Mecrjaren Programma Water" (IMP-water) moest worden gemaakt. Dit is door het R1I.A 

enige malen gedaan, het laatste was van kracht tot 1989: daarna zou het, in het kader van 

integraal waterbeleid, in de nota Waterhuishouding worden opgenomen. 

De voorbereiding van een algemene Grondwaterwei, die moest dienen ter vervanging van 

d e  Grondwatenvet Waterleidingbedrijven, was begonnen en heeft een moei7ame weg 



afgelegd tot de wet in 1981 d iwr het p;irlcmcrit werd aanvaard. I k  hen h i j  dere prwedure 

nauwelijki betrokken gcwecit. 

I k n  initiatief voor -11 Wet op de Wdterhiiish~~uding was gemand op six~ngeli jkc 

tckmki~ni ingen in de gcd;ict i tcr ivi i i~i~~r~g iil, hi j  de nota ecn rol hebben g c p x l d .  I'as t w n  

gedurende de PAWN-studie duidelijk werd dat er een beleid zou komen, dat er danrvix~r 

regels moeiten komen en w;il er g<:regcld rnwst worden, kondcn de stukken wccr oiidcr 

her stof vandaan gehaald wi~rden v i x ~ r  een niciiwc runde. Ditmaal u a i  er goed 

iamenspel tussen technici (in voortdurende relatie inct de v»orbercidingcn voor de nota), 

t~elcidsmakcr\ en jiiristen: dele riiwsten uiiciridcii~k vilrm geven aan de wet. 

Ook deze wet hcel't de ntxlige concepten gekend. maar kreeg u c l  in tocncmcnde mate steun 

i.it de wereld van het watcrbeliecr. I'iilitick hclanddc dc wet in de pcricxlc van 

deregulering, en allecn het vimruitncht op wil iiiteindelijke wmenvoeging van WVO, 

íirondwatcrwet en wet Waterhui\tioiiding, en w n  r&\ dircct aangchra~hte 

vereenvoudiging van dc planning-structiiiir, konden uiteindclijk, in 1988, a;iiivairding dixlr 

lict parlcmcnt bcwcrkstclligen. 

I j e  wet regelt (nu nog alleen) het kwantitatieve bchcer van oppewlaktew;itcren. 

Ondcrwcrpcn zijn waterverdeling, aan- en afvocr en dcx~rvocr van water. en de 

bevoegdheden van r i jk, provincies en wateriihappcn. I k n  bijzonder facet is het 

"watcr-akkoord" tuswi  ovcrhcdcn met betrekking lot beheersafspraken. Andere 

instruinenten zijn heffingen, vcrgiinningen en planning. D i t  laatste is, ondanks de 

genoemde vereenvoudigingen, een te ingewikkelde materie om te passen in dit verhaal, 

m;ur wel 1s verrneldcn\waard dat de nota Waterhuishouding hel planning-instrument van dc 

rijks-overheid i s :  de nota gecft het beleid\kader v ~ ~ r  de overige plannen, en de 

voorgenomen vervlechting inet het IMP-Water prcludecit op het mmenvoegen van 

wetten en is een van de aangebrachte vcrecnvoudigingen. 



1.11 Systeemanalyse voor ontwikkelingslanden. 

Illustratief voor bepaalde beweringen in het voorgaande is een "spin-off" van de 

I'AWN-studie die ik niet onbesproken wil laten. Keren wij even terug tot het 

"IJAWN-team" dat in Nederland gevormd wa\: toen de Kand Corporation ons aan ons lot 

overliet. Het bestond uit Rijkswaterslaatsmensen (met los-vaste "aanhang" bij andere 

depanementen en overheden) en uit mensen van het Waterloopkundig Laboratorium. De 

ecrste groep bleef min of mcer in tact in de fase van rapportage, afronding en toelevering 

aan de nota. Daarna, zoals te verwachten was, werden mensen overgeplaatst en richtten zij 

hun aandacht o p  andere onderwerpen. F.nkelen bleven, en ik ge lwf  dat het 

de nrdige moeite heeft gekost om , toen de aanzet tot d e  derde nota Waterhuishouding dat 

nodig maakte, wcer een nieuw tcam tot stand te brengen. 

Niet zo bij het W.L. Daar waren hei team en zijn vaardigheden een verkwpdrtikel, dat 

eerst in Nederland, daarna ook in het buitenland het W.L. aan de nodige inkomsten kon 

helpcn. Bij enkele van de buitenlandse projecten ben ik betrokken gewecst. 

In Bangladesh was opgevallen, nadat ik eind 1981 in Dacca tijdens een congres een 

voordracht had mogen houden, dat de problemen van dat land en Nulerland tot o p  zekere 

hoogte vergelijkbaar waren. Men wilde een I'AWN-achtig project opstarten dat door de 

Wereldbank gefinancieerd moest worden. Het project 7.ou bestaan uit een opleiding van 

"counterparts" uit Bangladesh, gevolgd dtmr de uitvoering van de analyse. Het lag voor de 

hand dat Nederland dit zou doen, en samen met een collega van het W.L., ir E. van Beek, 

ben ik naar Dacca gere id  om de diensten van het W.L. aan te bieden, met steun van de 

Rijkswaterstaat en het International Institute for Hydraulic and Environmental Engineering 

(IHE). Het gevolg was, dat circa 25 academici uit Bangladesh in Nederland gedurende drie 

maanden een intensieve training kregen in beleids- en systeemanalytische technieken. Zelfs 

is het gelukt, de cursisten van hun respectieve diensten en departementen los te weken, 

zodat 7.e een bureau vormden, (een soort "waterslaatje") dat de analyse aan de 

Bangladesh-kant kon uitvoeren. 



l l c t  "cctitc" pniject. w;Uiriiicc As i k  mi j  g ~ x d  Iierinricr circa h n i i l jw i i  guldcii uziren 

gcmccid, werd echter d(xir de Wercldliank gcgiind aan w n  Arncrik;~inu: l i inia. I l o e  had 

een uitstekende naam inaar riiistc dc a ;d i i i t i i i g  iiict de I'AWN-gdachteiiuzrcld. 

Ovcrwngckorricn was, d;ii de Aincrik;uriw pri>jcctlcidcr de cursus in Ncdcrlmd m u  

hijwoncn. I l i j  i \  hier twee dagen gcwwst, cri u c  hcl>l>cn gou l  sinicn gcgctcii, iii;tiir rivcr 

rcsulliitcn van hel prujcct heb ik tiooit iets gclirxird. IX laatste inf i~ri i iat ic i n c r  het I>ureau 

is gcwccst, dat het nug bcstoiid. iiiaar geen ovcrleviiig\kansen had. ('oncliisic: ccii ciirsu5, 

al is die hix>g van kwaliteit, i s  nor geen priijcct. 

Iii 1984 ben i k  met van I k c k  i i i ~ i r  Ii idone\ie gcuccsf oi i i  te bcvordcren, dat een d(x1r 

Ncdcrlaiidse ontwikkelirigsiaii~cnu'crk~iig te Iiri;riicicrcn cri d i m  W.I.. tc Icidcii pr(ijcct m u  

u d c n  aanvaard, dat bestond ii it ccn pl;iiiiiiiig op l>clcidranalytisctic gr(~r1diIiig. \ a r  tict 

u;~tcrhcliccr in de nixirdclijkc l ic l l i  van West-Jam Ui t  prujecl is iiiderd;ind in 19x5 

:ic\tart op ecn hasis. die ~crgclijkb;mr i s  iiict I 'AWN in Ncdcrland, w a r h i j  W.I.. de rol 

,.;m de I<and (:orpoiatiim spe l t .  I r i  de pri~jcctplanning is nadrukkelijk het "lcariiing by 

diling" gcstipulecrd cri í hwwe l  dc counterparts nu en dan bijscholing ontvangcri) m 

gcbciiri het i n k ,  roals i k  re l f  in 19x6 i i jdeni een cvalu;itieiiii\sie licl) pc l i t i , .  

Dc  (ivcrdracht van va;irdighcdcii vcr l (x~pi  in IiiOoiicsie i i i o c i ~ i i i c r  dan dat iii Kcdcrl;ind liet 

geval was. Hct i\ daar cchler zo rriogciijk nog ixl;irigrijkcr, oiiidat niet allccri ria alloop van 

het project de stiidics, nct als tiier, ni<xtcn worden \witgezet, maar <x,k de hckuaarnhcden 

verder rnrxtcn w<)rden iiitguiragcn, oriidat in de vclc aridcrc dclcn van Indoncsie 

s<x>rtgclijke projcctcn, als het kan op eigen kracht, tot stand n iwtcn komen. 

%o vcr is het nog lang niet, en «in w n  kans te rnakcn dat de kennis en de iiicntale 

instelling die nodig zijn. ter plzitsc wortel schieten, al verlenging in enigerlei vorm van 

het lopcnde prilject lof het starten van een pn~ject  in het verlengde) nwiig zijn. hl;w de 

;m/ct  is aanwerig, en m a l i  ik A f  in 1986 he11 kiirincn zien: het Nuicrlarid$~lndonesischc 

project v<wr een verbetering van het watcrbehccr, ml in ieder geval 101 een g ~ K d  einde 

worden gebracht. 



IJit de twee voorgaande voorbeelden kan wordcn afgeleid, dat de PAWN aanpak in 

Nederland, ondanks vallen en opstaan en mogelijke kritiek, de best mogelijke is geweest. 

1.12 SAMWAT. 

Ik heb beloofd, aan het slot nog iets te zeggen over ecn opmerkelijke ontwikkeling in het 

verlengde van de Gelderland-studie. Tegen het cind van hct rapport komt in het hoofdstuk 

"Behecr van meetnetten en modellen" na opsomming van de in de studie ontwikkelde 

niodellen, de volgende passage voor, die ik leiterlijk overneem: 

"De  ontwikkeling van deze modellen vereiste gespecialiseerde kenni5 en simenwerking 

tussen verschillende deskundigen, waarbij uitgebreide computerfaciliteiten onmisbaar 

warcn. De complexiteit van de modcllcn en de benodigde kennis en ervaring voor een 

verantwoorde toepassing maken ecn centraal bchecr en onderhoud van deze modellen 

gewenst. Gezien de snelle ontwikkelingen op het gebied van de modclthcurie zal 

het behecr tevens een verdere ontwikkeling van bovengenoemde moiiellcn met zich 

mecbrcngen, zodat dczc "up to date" kunnen blijven. Het ligt vour de hand, gezien de 

ruime toepasbaarheid, ook in andere provincies, van de ontwikkelde modellen, de primaire 

verantwoordelijkheid voor het modelbeheer en onderhoud aanvankelijk te leggen o p  

Rijksniveau. Dit spreekt te meer, daar d e  ontwikkelde modellen wx)r de landelijke 

waterhuishouding (P.A.W.N.-studie) en bovengenoemde regionale modellen in een 

samenhangend pakket moeten worden ondergebracht. 

Een centraal beheer heeft als groot voordeel, dat een goede kwaliteitsbewaking van de 

modelresultaten kan gerchieden. De= kwaliteitsbewaking is van belang aangezien het 

nagenoeg onmogelijk is de met de computer uitgevoerde modelberekeningen met de hand 

na te rekenen. Speciale technieken en toetsen en inzicht in d e  fysiiche-mathematische 

grondslag van de modellen zijn hiervoor nonlrakeli~k. 

Naarmate bi; de Provincie mecr inzicht in de modellcn bestaat en meer deskundig 

personeel aanwezig is, kunnen in d e  toekomst mcer toepassingen op provinciaal niveau 



plaatsvinden. ik decentralisatie van het beheer der inodellen is dan mogelijk, waarbij het 

Ki jk een belangrijke coordinerende en onder\teunende rol dient te bli jven 

vervullen. De ervaring die met de modelt»ep;tssingen wordt opgedaan in de komende jaren, 

ml leren in welke richting het behccr zich dient te mtwikkelen. 

Voorlichting aan de regionale watcibchwrdcr cn bcgclciding van e n  verantwoorde 

toepassing van de modellen i s  een belangrijkc taak van de centrale beheerder van de 

niixlellen. Hct  l igt v<xu de hand, dat diiartw op Rijkmiveau een lamenwerking\vorin 

tussen diensten, onderzoekinstituten en Ilniversitciten tot stand komt, waarbinnen ook 

de regionale waterbchcerder (als gebruiker) een belangrijke invloed moct kunnen 

u i tdenen" .  

' lo t  zover het citaat. In  de pcriode tuscn de heeindiging van de studie in 1479 en de 

afrundiiig van lict rapport in d u e  tekst ontman. Hij is het resultaat var! berad4agiiigeri 

van de stuurgrmp, waarin i k  zitting had, en die beduidend langer heeft besuin dan de 

<:ommissie Ikstudering Waterhuishouding <;clderland zelf. Hoewel van Kijk\watcrsta?ts- 

zijde instemmende geluiden werden gemaakt, was het niet zo dat b i j v ~ x ~ r b w l d  de Dienst 

Inf~~rmatievenverking zich op de modellen w r t t e  om ze te beheren en te onderhouden. 

Vccl meer viel het oog op het woord "\amenwcrkingsvorm". Onder voorritterxtiap van 

i r  M. Tamminga van de provincie Drcnthc werd een grote overleggrwp gcwrind, 

simengcstcld uit vertegenwoordiger\ van rijk, provincies, waterschappcn en 

onderroekinstellingen, waar beraad plaats vond over wat er te doen stond. Of de groep van 

begin a f  "Begeleidingsgroep SAMWAT"  hwtte o f  dat de naam S A M W A T  pas later 

q x k x ~ k ,  kan i k  me niet herinneren. i'xkcr is dat het ccn "voorlopige" akor t ing was. en dat 

hct woord pas geruime tijd daarna wcrd geformal imrd tot acroniem van "Samenwerking 

op het gebied van het onderzoek ten behmve van het waterbeheer". 

V w r  de D I V  was aan de groep tcegevcegd dr ir W.This\en, vers terug uit Amerika waar 

hi j  was gepromoveerd. H i j  kreeg tijd om voor de groep een zeer uitgebreid onderxek tc 

doen, dat inhield het enquêteren van alle instanties en instituten die met onderzoek voor 

waterbeheer te maken hadden. De vraag was, beknopt gezegd. welke problemen men 

l ondervond van gebrek aan communicatie en informatie over onderroek: 



van opdrachtgeverszijde inzake de mogelijkheden, van onderzoekerszijde inzake de 

behoeften aan onderzoek. De antwoorden waren zeer uiteenlopend, maar Thissen heeft dit 

in zijn befaamde rapport aan de begeleidingsgroep voorbeeldig gesystematiseerd en kwam 

tot een suggestie die in grote lijnen de basis is geweest van de oprichting 

van SAMWAT. 

Er zijn nog enkele tussenstappen geweest, die niet allemaal moeten worden opgesomd. Ik 

wijs er alleen op, dat er in de voorbereidingsfase van SAMWAT geen daarmee belaste 

groep is geweest waar ik geen lid van was: niet met enig speciaal doel voor ogen, maar 

omdat het zo uitkwam. 

Doorslaggevend is geweest het werk van de "Werkgroep Structurering SAMWAT", wier 

bestaan praktisch samenviel met het kalendejaar 1984, en die rapporteerde aan het 

Automatiseringsoverleg Waterstaat (AOW), een permanent orgaan van Rijkswaterstaat, 

Provincies en Waterloopkundig Laboratorium. Na aanvaarding van het rapport gaf het 

AOW opdracht aan het Klein Comité van de Commissie Hydrologisch Onderzoek TNO om 

de besluitvorming v w r  de instelling van het samenwerkingsverband tot stand te brengen. 

Dit leidde tot de oprichting, ingaande 1 april 1986 voor een proefperiode van drie jaar 

van SAMWAT en het uit 4 personen bestaande uitvoerende bureau. 

Het is hier niet de plaats voor een uiteenzetting over doel, taken en werkwijze van 

SAMWAT, al was het maar omdat vermoedelijk weinig mensen dit boekje onder ogen 

zullen krijgen, die daarvan niet op de hoogte zijn. Duidelijk is, dat het iets anders is 

geworden dan de Stuurgroep in Gelderland voor ogen stond, hoewel SAMWAT in potentie 

die wensen zou kunnen invullen. Aan de andere kant zou het onjuist zijn, over 

SAMWAT helemaal te zwijgen, want deze uitgave is tenslotte een SAMWAT produkt. 

Sedert de oprichting en tot en met de dag van verschijnen van dit boekje, heb ik het 

voorrecht gehad, het bureau SAMWAT te mogen leiden. Dat was een eigen initiatief, 

gesteund d w r  mijn werkgever, en voortkomend enerzijds uit mijn langdurige 

betrokkenheid bij de voorbereiding, anderzijds uit de uitdaging die deze raak inhield. Deze 



3 112 jaar hebben behoord tot de meest stiiiiulerende per iden  van mijn loopbaan. 

Dat ik er  aan ben begonnen kwain voort uit de overtuiging. dat hel niet alleen mocst. maar 

ook kon. Omdat nog niet iedereen die overtuiging deelt. is de toekomst van SAMWAT nog 

altijd onzeker, en is ecn intensieve evaluatie gestart, die aan de onzekerheid, in positieve of 

negatieve zin, een eind moet maken. Ik neem de vri~heid, enige facetten van deze kwestie 

op een rijtje te zetten: 

- Aan alle wensen, die de vele betrokkenen bij onderzoek voor waterbehccr in de 

Thissen-enquéte hebben geuit, kan SAMWAT met zijn beschikbare middelen tegeinnet 

komen. Daarvoor is wel nodig dat de wenscii nnk in de vorm van vrasen worden 

geformuleerd. 

- Hoewel het gebmik dat van de SAMWAT-faciliteiten wordt gemaakt al niet al niet 

onbevredigend is, staat het in geen verhouding tot de iiiate van onbehagen, die de 

genoemde enquéte aan het licht bracht. Hct pil moet gehandhaafd worden d m r  

voortdurende stimulering, maar wellicht is Iiet een kwestie van t i ~ d  en gewenning om het 

omslagpunt naar eigen dynamiek te bereiken. 

- Er bestaat een geprononceerd verschil iii gebruiksintensiteit door de 

verschillende belanghebbenden. Naarmate Iiet begin van de operationele 

fase van SAMWAT meer naar het verlcdcii schuift, zal dit naar verwachting veranderen, 

maar gezien het grote zintal financierende inslmties geeft deze omstandigheid nu nog 

aanleiding tot zeer uitceiilopende opvattingen over Iiet nuttig effect van het bestede geld. 

- Het bureau meet zijn eigen effectiviteit o.m. af aan een zorgvuldig bijgehouden lijst van 

"wapenfeiten". Maar omdat dienstverlening en openheid ten grondslag liggen aan de 

werkwijze, wordt waar mogelijk de informatie zo verspreid, dat de ontvangers 

zelfstandig kunnen voortgaan. De indruk bestaat, dat de diensten van SAMWAT ecn 

"multiplier"-effect hebben, dat slecht te kwantificeren is. 

Er zijn hieraan wellicht nog vele overwegingen toe te voegen, en de evaluatie zal dat 



hopelijk doen. Ik wil, tot besluit van mijn uiteenzetting deze beschouwing vastknopen aan 

het onderwerp van dit artikel, dat heeft laten zien hoe de beleidwnalytische aanpak heeft 

bijgedragen tot inzicht over de noodzaak van integraal waterbeleid. 

Ook van een hecl andere kant komt de onontkoombaarheid van integratie van waterbeleid, 

ja van beleid op ons af: het voortbestaan van h a  leven op aarde wordt bedreigd, en dat kan 

alleen worden afgewend als we mondiaal, maar om te beginnen in elk geval nationaal, de 

handen ineen slaan. 

Integratie betekent niet alleen dat de verschillende disciplines, de wetenschappen, de 

belangen zich op elkaar oriënteren. In een pluriforme maatschappij moeten ook dc diverse 

overheden, de hogere en de lagere, maar ook die van hetzelfde niveau, hun beleid op 

clkaar afstemmen, en niet zo'n beetje vrijblijvend maar door ccht iamen de 

schouders onder de oroblemen te zetten. 

SAMWAT is een erwt in het overheidsbestel, en ik zou niet willen beweren dat het qua 

opzet en intentie uniek is. Maar de hinderlijke financieringsstructuur is ook een voordeel 

en een toetssteen: het samenwerkingsverband staat tastbaar tussen d e  overheden in. Door 

de jeugd van SAMWAT is vooralsnog het nul eerder beredeneerbaar dan met cijfers 

aantoonbaar, en is het voor de ene instantie duidelijker dan voor de andere. 

Nederland, o f  de aardbol, zullen niet staan of vallen met het bestaan van SAMWAT, maar 

het kan een kleine, c n  heel kleine bijdrage Icvercn aan integraal beleid, al was het maar 

omdat hel een voorbeeld zou kunnen zijn van een initiatief dat tot bloei kon komen omdat 

overheden bereid waren verder te kijken dan het belang van de dag, om, voordat 

de nood het afdwingt, te beginnen aan het samenspel van morgen. 
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WATERHUISHOUDKUNDIG ONDERZOEK IN RFUTIE TOT 

INTHÌRAAL WATERREHEER OP PROVINCIAAL NIVEAU 

ï'h.1. van de Nes 

2.1 Inleiding 

De fysische samenhang tussen njkswateren en regionale oppervlaktewateren, tussen 

grondwater en oppervlaktewateren, zowel wat kwantiteit als de kwaliteit betreft, maakt het 

noodzakelijk dat doelen en waterbeheersmaatregelen op elkaar worden afgestemd. 

Door de huidige wetgeving c.q. toekomstige wetgeving is de zorg voor de 

waterhuishouding als volgt geregeld. Toegespitst op de Gelderse situatie berust het 

oppervlaktewaterbeheer naar kwantiteit en kwaliteit bij het Rijk, waar het de njkswateren 

betreft en voor de overige wateren, uitzonderingen daar gelaten, berust het beheer voor het 

waterkwantiteitsbeheer bij de waterschappen en bij de zuiveringsschappen wat het 

waterkwaliteitsbeheer betreft. 

De provincie neemt ten aanzien van de waterschappen en zuiveringsschappen een speciale 

plaats in door reglementering en toezicht. Hiermee is de eigen verantwoordelijkheid van de 

schappen voor de hun opgedragen taken vastgelegd. Het oppertoezicht berust bij het Rijk. 

Het grondwaterbeheer naar kwantiteit berust bij de provincie, terwijl de provincie ook de 

verantwoordelijkheid heeft voor het kwalitatieve grondwaterbeheer, in het kader van de 

Wet op de bodembescherming. 



liit het bovengen<rinde volgt dat de provincie voor wat betreft de regionale 

waterhuishouding ecri speciale rol vïrvult, w;~<rbij het behmr van het oppcrvlaktcu'ater 

vergaand is gcdclegeerd. 

Kecds daarom ligt het i n  dc  rcdc bij de integratie van de onderscheiden waterheheren de 

provincie een knooppuntfunctie tw te kennen. Bovendien vervult d e  provincie belangrijke 

iakcn die voor het waterhiiishi~udkundig beleid van belang zijn op het gcbild van 

ruimtelijke ordening, inilieuhygiene, landhmnv, naluur en l andshap  en recreatie. 

De  integratic van het watcrbchecr - ver~orgd  door verschillende opeiibarr iichaiiicii - niwt 

er op gericht rijn een bclcidsinatig samenhangend waterhuishoudkundig beleid te voeren. 

waarbij tevens is wxJriien i n  de coordinatie nict andere overheidstaken. k n  r d a n i g e  

verticale integratie en coordinatie kan worden bereikt dcmr een op elkaar afg,estciiidc 

planvorining op r i j k m i v ~ i u ,  op  provirici;~il nivcau en op schap\niveaii. 

I k  technisch-wctcnschappelijkc hasi\ v<x)r de planvorming in de provincie (icldcrland heeft 

iiict het iristelicri ir i  1970 van de <'orniiiissie Iksiiidering Waterhuishouding Gelderland 

(CWC;) zijn ecrste voriii gekregen. 

De CWG had als taak: "hct scheplm van E n  wetenschappelijke basis v w r  een optimaal 

beheer van het aanweïige oppervlaktewater en grondwater i n  onderlinge wncnhang,  

rekcning houdend met alle daarbij betrokken maatschappelijke belangen. 

Om het complexe watcrt>cheerry\tecm te kunnen analyuxen werd gekolcn voor een 

yymcm benndcring 

2.2 Systecmknadcring v w r  het waicrbehoer 

De beschrijving van hel waterbeheersystcern 

In figuur 2.1 is het waterbeheersysteem schematisch wcergegeven. Drie worten elementen 

kunnen worden onderxheiden, namelijk: 



maatschappelijke elementen: de behoefte aan water voor verschillende doeleinden; 

natuurlijke elementen: de verschillende verschijriingsvormen van water met hun 

fysische, chemische en biologische kenmerken; 

- kunstmatige elementen: technische en bestuurlijke maatregelen. 

I n  het beleid dient een g r d e  afstemming tussen de genoemde elementen plaats te vinden. 

Ik maatschappelijke elementen vormen de drijvende kracht voor het waterbeheer. %ij 

kunnen worden onderscheiden in de behoefte aan watcr voor de bevolking (drinkwater), 

bedrijven (prixeswater, kixlwater en sanitair water), landbouw en veeteelt (bcrcgcning, 

pcilhcheersing, vd renk ing ) ,  natuur en landichap (instandhouding, c.q. herstel), 

openluchtrecrmtic (varen, visscn, zwemmen), transport en omzetting van afvalstoffen, 

peilbeheersing ten behoeve van stedelijkc gebieden, drx~rspoeling en bevaarbaarheid. D e  

behoeften kunnen naar plaats en tijd sterk varieren. 

De natuurlijke elementen omvatten de neerslag, de verdamping, het in de bodem aanwezige 

watcr en het oppervlaktewater. Het water in de hrxiem kan worden onderscheiden in watcr 

boven de grr~ndwaterspiegcl (het bodemvocht) en watcr beneden de grnndwaterspicgel (het 

eigenlijke grondwater). I>it  onderscheid is belangrijk omdat cultuurgewassen allecn water 

i n  de vorm van bodemvocht kunnen onttrekken. 

In figuur 2. l is aangegeven, dat de verdamping van landbouwgewassen en natuurlijke 

vegetaties afhankelijk is van het aanwezige h~xieinvocht. I k ~ e  aanwezigheid hangt echter 

iamen met de grondwaterstand. die weer gekoppeld is aan het peil van het 

oppervlaktewater. Door pcilbcheer van het oppervlaktewater kunnen de landbouwproduktie 

en de natuurlijke vegetatie wordcn b c i n v l r d .  Het is mogelijk, dat de natuurlijke vegetatie 

wordt geschaad d m r  een ~ i lbeheers ing ,  die tot verhoging van de landbouwprcduktie leidt. 

Anderzijds wordt de verdamping b e ï n v l c d  door gewaskeuze en d»or bebossing, waardoor 

de herchikbare hoeveelheid g r o n d  en oppervlaktewater kan t r x  o f  afnemen. Het 

onttrekken van grondwater doet de grondwaterstand dalen en kan daardoor schade aan 

landbouw en natuur veroorraken. D e  lozing van vaste en vloeibare afvalstoffen op de 

bodem o f  direct op het oppervlaktcwater heinvloedt de kwaliteit van g r n n d  en 
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oppervlaktewater. Over het algemeen worden andere belangen daardoor geschaad. 

Het kenmerkende is dat d e  natuurlijke elementen, evenals de maatrchappelijke elementen, 

zccr sterk naar plaats en tijd varieren. 

De kunstmatige elementen omvatten de tcchnische en bestuurlijke maatregelen. Zij vormen 

de hulpmiddelen, die het bestuur ten dienste stam om de behoefte te beinvlocden, zoals 

voorlichting, vergunningen, verordeningen en prijspolitiek, en anderzijds maatregelen die 

trachten het aanbod te beinvlccden. zoals het uitvimen van technische werken. 

Het waterbehccrsy$teem kan in vier sub-systemen worden verdeeld: 

- waterwinning: grond- en oppervlaktewaterwinning, vergunningen, enz.; 

- waterbeheersing: pcilbehxrsing en watenierdeling door middel van dijkbouw, 

beekverbeleringen, stuwpmgramma's, enz.; 

- waterkwaliteitsbehccr: zuiveringsinstallaties, rioleringen, lo~ingsvergunningen enz.; 

- natuurbehoud en natuurbeheer: instandhouding of herstel van natuurlijke terreinen en 

wateren 

Uit d e  reeds eerder beschreven samenhang tusscn de natuurlijke elementen volgt, dat 

onderlinge afstemming van d e  maatregelen van d e  hier genoemde sub-beheersystemen 

noodzakclijk is. I k  gegeven beschrijving van het waterbeheersystccm met zijn 

maatschappelijke, natuurlijke en kunstmatige elementen kan niet los worden gezien van de 

grootte van het beschouwde gebied en de periode, waarover de maatregelen zich 

uitstrekken 

Uit het voorgaande blijkt dat het waterbeheersysteem gecompliceerd is. Het omvat vele 

elementen, die onderling gerelateerd zijn. Het aantal belangen, dat bij het waterbeheer is 

betrokken, is groot. Er is niet altijd voldoende aanbod van water om aan de vraag te vol- 

doen. De maatregelen die moeten leiden tot een m goed mogelijke afstemming van vraag 

en aanbod zijn divers. 

Teneinde deze complexe materie te kunnen hanteren, is bij het onderzoek gekozen voor een 



iystccni-ther~retische benadering van het watcrhchccr. D i t  betekent dat de vcrschillcnde 

elementen door middel van wiskundige modellen worden bex-hreven. Hetzelfde geldt voor 

de rclaties tusicn de cleiiicnten. h lc t  dergelijke iiiixlellcn kunnen dc gcvolgcii var! bcpaaldc 

maatregelen worden berekend. Omdat de veelal complexe sub~systcrnen een \olledige en 

gcdctailleerde beschrijving van het systeem als gehwl bemoeilijken, i s  het gewenst om in 

de beschrijving niveau's aan te brengen. Men noemt dit beschrijvingshierarchie. Hoe hoger 

het niveau, des te meer elenicntcn worden meegenomen. Op het hoogste niveau wordt dc 

integratie van het watcrhchwr heschrcven. In bencdenwaart\e richting van de hierarchie 

krijgt men een inecr gcdetailleerdc hcichrijving cn uitleg, terwijl inen i n  bwcnwaar tx  

richting van de hierarchie w n  heter inl icht krijgt in de betekenis vaii Iict sub->ystcrm 

hirinen het tolale iystcern. 

Rij de beschrijving van het watcri>ehecriysteein, waarbij de niaatschappelijke, natuurlijke 

cn kunstmatige elementen in hun onderlinge winenhang worden behandeld, zijn vier lagen 

wdcrscheidcn (figuur 2.2): 

binnen de wr5te laag worden de af/.mdcrli)kc basiselementen van het 

waterhehecriystccrn besclircveri, uitgadridc vaii dc vcrichiilendc vakdisciplincs; 

binnen de twec<lc l a g  worden encrzijdi de natuurlijke en kunstinatige cleiiienten in hun 

onderlinge wrnenhang hcstudecrd, terwijl anderlijds de maatwhappclijke en kunstmatige 

elementen in hun imderlinge \amenhang worden bestudeerd. Samen vormen l i j  het 

f ys ixh  systeem en het econoiniich systexm. I)c rtiidie gexhiedt met modellen v»or de 

stroming van groncl en oppervlaktcw;itcr. mtdeilcn voor de chemisch-biologische 

kwaliteit van het oppervlaktewater en inde l len  voor de vraag naar water door 

Iiuistioudirig, induslric cri lmdhuuw. Met dczr niudellcn kunnen de f y i i xhc ,  chrinischc 

en economische gevolgen van de verschillende maatregelen worden bestudeerd. 

F.valuatie van de natuurlijke hulphr<~nncn kan niet behulp van he~li~singsriiodellen 

geschieden; 

binncn de derde laag wordt het íyiischc rystecm in onderlinge mmcnhang inet een 

aantal maatschappelijke elementen v i ~ ~ r  de vc r~h i l l ende  suh~behecrsyiteiiicn bestudeerd; 

binnen de vierde laag wrirdt getracht tot een integraal model voor het waterbeheer te 

komen, waart i ie wononiische en rnaarschap~li jkc afwcging van bclangen mogelijk is. 
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Figuur 2.2 Beschrijving van het waterbeheersysteem 

Het bcslissingsprou=, 

E e n  andere systeembenadering is noodzakelijk, indien het beslissingsproces complex is. Er 

zijn twee triviale, maar belangrijke kenmerken in bijna iedere beslissingrsituatie: 

wanneer het tijdstip van beslisxn aanbreekt, kan het nemen van de beslissing niet 

worden uitgesteld: ieder uitstel betckent immers, dat gekozen is voor "geen beslissing"; 

- de onzekerheden betreffende de consequenties van de beslissing en het gebrek aan 

kennis ten aanzien van de ver.schillende relaties binnen het systeem maken een rationele 

beslissing vaak onmogelijk. 



I k z e  twec factoren rc\ultcren in het fundamentele dilemma van het berl isxn zonder uitstel, 

aan de andere kant de n ~ x n i ~ k  om het systwni heter te leren kennen. I n  de hierarchischc 

systeembenadering tracht men nu ecn structuur te formuleren, waarbij de oplossing van de 

beilissingivraagrtiikkcn op vericliillcnde n i v u u ' r  wordt geplaatst. 

Hierbij kunnen drie nivcau's worden onderscheiden: 

het oprtellcn van d<xlstcllingen en het aangeven, van de randvoorwaarden o f  

beperkingen, waarbinnen nicn m ix t  opereren; 

- het verminderen van «nrekcrheid door niiddel van studie; 

- het aangewn van de optim;ile oplorring. 

De algemene d<xdstelling van het waierbehwr kan omschreven worden als het 

inaximalixren van het ma;it\ihappclijk nut. dat aan het water verbonden i s .  H i j  kan 

worden ondcrverdccld in hct maximaliieren van het inatschappelijk nut van waterwinning, 

waterbcheer\ing. waterzuivering en natuurbcheer. 

A l r  de preferenties van de bevolking voldoende objectief lot collectieve gewichten kunnen 

worden gekwantificeerd. dat wi l  zeggcn in getallen uitgedrukt, kunnen de elementaire 

dc~lstell ingen volgens deze gewichten tot hogere doelstellingen worden simengevoegd al\ 

een opte lam van de gewichten. De keuzeprocedure kan dan tot een "uni-criterium" 

optimalisatie zonder begrenzingicriteria worden teruggebracht. 

Als gewichten niet a priori  bekend r i jn, zullen de elementaire doelstellingen slechts tot een 

bepaald riivcau kuiiiieii worden arncrigcvocgd. Er bli jvcn dan verschillende ddstel l ingen, 

die in verschillende wnheden r i j n  uitgedrukt, naa\t elkaar bestaan. »e volgende 

keuzeprocedures bieden dan echter wel mogelijkheden tot oplossing van 

beslissingsproblerriatirk. 

F m  multi-criteria p n x d u r e  zonder bcgrenïingscriteria kent pas in de beslir\ingsfax 

rangordes o f  gewichten aan de verschillende doelstellingen toe. 

F m  uni-critcriurn prwxdi ire met hcgrcnzingscriteria maakt het mogelijk om met een 

optimaliwringscriterium te werken d w r  de overige tot begrenzingscriteria o f  



randvoowaardcn te maken. Men kan deze criteria variabel stellen, waardoor het effect van 

de criteria op de optimale oplossing kan worden gekwantificeerd. Men spreekt dan van een 

gevoeligheidranalyx. Dit resulmt kan dan weer als basis dienen voor de afweging op ccn 

hoger niveau. 

ûrganisatichierarchie 

Bij het ontwerpen van e e n  hierarchische organisatie is het toedelen van laken aan  

verschillende beslissingseenheden op verschillende niveau's en de coordinatie tus.scn de 

verschillende beslissingseenheden het belangrijkste vraagstuk. 

Decompositie en integratie 

De bexhrijvings-, beslissings- en organisatie-hierarchie maken het mogelijk om het 

ingewikkelde waterbeheersysteem te ontleden naar tijd (korte termijn en lange termijn 

problematiek), plaats (lokaal, regionaal, etc.) en functie (de verschillende belangen), 

zonder evenwel de onderlinge samenhang uit het oog te verlieï~n. De gemeenschappelijke 

kenmerken van de drie hierarchieen kunnen als volgt worden samengevat: 

- een hoger niveau beschouwt een groter deel van het totale systeemgedrag, zodat meer 

aspecten aan de orde komen; 

- de beilissingsperide ofwel de tijd die nodig is om tot cen beslissing te komen, is op een 

hoger niveau langer dan op een lager niveau; 

- een hoger niveau houdt zich met de meer algemene aspccten van het totale 

systeemgedrag bezig. Het hogere niveau kan daardoor niet reageren op snellere en meer 

lokale variaties in de omgeving of in de processen zelf, de lagere niveau's wel; 

- de beschrijving van het systeem en het beslirsingsvraagstuk zijn op het hogere n iveau  

minder gestructureerd, moeilijker kwantitatief te formuleren en bevatten meer 

onzekerheden. In het algemeen is er voor ieder niveau een specifiek stel van technieken 

geschikt voor de oplossing van de problemen; 

- het toepasSn van een bepaalde combinatie van deze drie hiërarchische systemen zal 

afhangen van de aard van het beschouwde systeem, de beschikbare kennis en de reeds 

aanwezige organisatie. 



2.3 Wiskundige rnulcllcn cn de k n u l i g d e  gcgevwis 

Oii i  dwlgenchte watcrplaiineri te kiiiiiicn opstellen is inzicht in dc sanncnharig tuswn 

inaalregelen en hun fysische en rniUttich;ip~>clilkc gcvi~lgcn nodig. H i c r v~x i r  i s  kcnnis 

m t r c n t  de prixcsscn biriiicn het systwrn ntxxi?i<kcIijk. Deze kennis kan wi~rdcn icrkrcgcn 

door gcgevens oriiircrit de vcrs~hi j r ix le i i  I~innen Iict systwin in te winnen en up grond 

liicrvan vcrschillcridc wiskundige iiiwJcllcn op te stellen, die tcmrncri een all~cclding van 

tiet systwrn vornicii. I íet gccoiiipiceerde uiiatcrbciiccrsyslc~~n kan nici met één inicdel 

worden bcsclirevcri, iri;tiir slwl i tr  d w r  ccii wiieriliaiigcnd stel\el van dwl-rri ixicllcn van <Ir: 

\ul>~systcrncn. In het wiskiin<iige i i ~ x l c l  f i j n  de clcrricntcn als variahclcn en huil onderlinge 

relaties als wi\kundigc hnctics gckwantil icwrd. I>cie functies worden door txpiUilde 

conwntcn (rn~xlcl~xir;iiiietcrs) pckaraklcriwertl. Ik iii&itregclcn (stiiiirvari;il>elcn) en 

o rngev ing inv lwdc~ ii~ii igcviri~ivarial,cIi.ri) voiincri .urnen dc ingangsiririabclcn. de te 

bcwrdclcn gevolgen id~K'lvnri;iIiclm) en dc iveritiiclc ii>clichtende infi>rin;iiie biirinen de 

uitg~ir~gsv;~rial~cl i i i  \';m Ijct mx lc l  

Wiskundigc i i i~xlcl lcn kiinricri de wncn1i;iripcii in ccn sysiwiii en daardmr imk de ge~olgcri  

van cc~rnbinatics var1 rii;tiiIrepelcn v i ~ l l d i g c r .  cf l ic icnlcr cn nauwkeuriger uccryci.cn dar1 

verbale of' louter scliciiiatisciic rriixlcllcn. %ij staan bovendien eer1 systcmatischcr aanpak 

l van het I w r  cri ~ > l ; i r i r i i r i g s ~ ~ r ~ ~ ~ s  tix. Ik oriiwikkclirig van dc curnpiitcr en de uctciiscliaps~ 

l gebicden wis!uridc c11 inlorrri,~lic,~ hcblicri t i icr l>~j ccn bclangrijkc rol gcspcrld. 

l 
l IJitdrukkeiijk mtx t  wordcn gesteld dat wiskundige rnodellen b i j  verantuwrdc twpassing 

I waardevolle tiiilpiiiiddclen kunnen r i j n  bi j  het waterbchwr, inaar w k  niet i n w r  dan dat. 

Hij het toepaswn van niíxlcllcn kan w n   cvc cri tal Tdsen worden ondcrrchcidcn in de 

iilodclcyclu,: 

l I>rohlccm-idcii1ilic;ilic. Hier wordcn de rii;i;it\chappclijkc d~xlsLelling van de 

m~xlcltwpaïsir ig gelorii iulwrd en dc beschikbare gegcvcns geinvcntarixerd. 

2 Mixlel-identificatie. Hier rnwt  u'í~rdcn vasigeïtcld, welk rnodel (type, complexiteit) 

geschikt is als hiilpniiddcl \(Kir de ~ j~ l oss ing  van de probleniatiek. iiicdc in 



afhankelijkheid van de beschikbare o f  nog te verzamelen gegevens. 

3 Parameter-identificatie. Hier moet worden vastgesteld op welke wijze de 

modelparameters kunnen worden bepaald. 

4 Deductie van het model. Hier wordt het model wiskundig uitgewerkt en vastgelegd in 

een computerprogramma. 

5 Kalibratie (ijking) van het mcdel. Hier worden modelresullaten getoetst aan de 

werkelijkheid. Hicrvoor zijn veldgegevens noodzakelijk. Gevoeligheidsanalysen ten 

aanzien van de modelparameters gevcn inzicht in de nauwkeurigheid van de 

modelresultaten. Aíhankelijk van de gewenste nauwkeurighcid kan hiermee d e  gewenste 

nauwkeurighcid van de rnodclparametcrs worden vastgesteld. In deze fase vindt zo 

nodig terugkoppeling plaat5 naar fase 2 enlof 3, waarbij wijziging in de modelconceptie 

enlof modelparameters plaatsvindt. 

6 Validatie van het model. Hier worden de modelresultaten getoetst aan onafhankelijke 

veldgegevens, dat wil zeggen gegevens die niet voor d e  ijking van het model gebruikt 

zijn. Ook dczc faie kan weer aanleiding geven tot terugkoppeling naar vcx~rgaande 

fasen. 

7 Implementatie van het model. Hier worden de modelresultaten getoetst o p  de praktische 

bruikbaarheid van hct gestelde probleem. De preientatie van de modelresultaten is 

hierbij belangrijk, Blijken de resultaten niet bruikbaar, dan kan men opnieuw beginnen. 

Het is duidelijk dat het slagen van een modeltoepassing zorgvuldigheid vereist ten aanzien 

van probleem\telling, oplossingsmeth»diek en beschikbare of nog te vemniclen gegevens. 

k n  nauwe samenwerking tussen practici, deskundigen er) systeemanalisten - c.q.  

modelbouwers is hiervoor een vereiste. 

In het CWG onderzoek is een zevental wiskundige modellen ontwikkeld ten behoeve van 

het waterbeheer. In het volgende ral ingegaan worden o p  de mogelijkheden van deze 

modellen en de hiervoor benodigde informatie. 

- GELGAM beschrijft regionaal en dynamisch de onderlinge samenhang tussen 

verdamping, grondwater en oppervlaktewater naar kwantiteit. De fysische gevolgen van 

beheersmaatregelen (peilbeheer, grondwateronttrekking, beregening e.d.) worden 



voorspeld en kunnen daarna in kostcn en baten worden o m g u e t .  I)czc fysische 

gevolgen zijn verandering in grondwaterstand. afvoer en verdamping. V<x>r de  

berekeningen is het n(xxlzakclijk te beschikken over bodernkundige, gcuhydrologische, 

waterstaatkundige en klirnatologiichc inforniatie. 

- GELQAM beschrijft dynamisch d e  waterkwaliteit met betrekking tot de  

zuurstolhuishouding van heken en rivieren. Het bestaat uit een aantal gekoppelde 

submodcllen voor rcspecticvclijk ruurstof, biologisch zuur>tofverbruik, algen en fosfait. 

I k  fysische gevolgen van bchccrsmaatregelen ( Ie ,  2e  en 3e trap van de  ruivering van 

afvalwater, c .q .  dix~rspoeling) wordcn v<x~rspeld en kunnen daarna in kosten en baten 

worden omgezet. Vixlr de bcrckcningen is het noodzakelijk te beschikken over fy- 

sische, chcmisciic, hiolugiiciic en watcrstxitkundige inf(~rniatie. 

- HUISIM beschrijft de  v r u g  n a r  w;itcr (op j;urba\is) v w r  huishoudclijk gebruik als 

functie van de  prijs van het water, inkonicn, grzinsgrootte, de verandering in mentaliteit 

van de  bevolking, de twncmcndc welvaart, hemetering, de graad van kerstcdelijking en 

het weer. Ilet gckozcri aggrcgaticiiiv~iu i \  de geinccnte. Dit model heeft een 

macroxconomisch karakter en beiioort tot de categorie regressicmodellen. 'Tijdreeksen 

betreffende hct watcrverbruik en watcrvcrhruik bepalende factoren rijn noodukelijk oiii 

modelconstanten te hepalen. 

AQUSIM beschrijft de  vraag naar water d w ~ r  de  industrie, Het beitaat uit acht 

deelmodellen wxlr vcrschillcnde sectoren binnen de  industrie. Ieder deelniodel beschrijft 

het jaarli jkx watcrverbruik als een functie van de prijs van het water, de  herkomst 

(eigen winning of waterleiding), de  functic in het praduktieproces (kcclwater of  

proceswater), innovatie van dc  indu\tric, waterruiveringslastcn en de netto toegevoegde 

waarde tegen Inctorskoiten. In het algcmwn is het aggregatieniveau afhankelijk van de 

beschikbaarheid van gegevens. Het geriieentenivmu bleek te klein te rijn, zodat gekozen 

is voor de grotere regio's. 

- MUST beschrijft dynamisch de  vraag naar water d w r  de  landbouw. Dit model is een 

sub-model van CiEl.GAM, waarbij het rncteorologixhe systeem en het 

bodemvochtsysteem bexhreven worden. Op basis hiervan rekent het model de  vraag 

naar water door de  landbouw als functic van gewas, bodemtype, 

grondwaterstandsvcrioop, en het weer. Vcmr de berekeningen is het noodzakelijk te 



beschikken over gegevens betreffend bodemgebruik, bodem, grondwaterstand en het 

weer. Dit model is reeds veelvuldig in Gelderland toegepast. Uitgaande van statistische 

gegevens betreffende het klimaat is nagenoeg voor geheel Gelderland per vierkante 

kilometer de waterbehoefte vastgesteld, levens is nagegaan wat de gevoeligheid in 

waterbehoefte is bij verschillende grondwaterstandsverlagingen. 

- QUALIFLEX beschrijft het afwegingsproces bij de integratie van de vele bij het 

waterbeheer betrokken aspecten, van zowel technische als bestuurlijke aard. Het vormt 

de verbinding tussen beleidwoorbereiding en beleid. Het model rekent prioriteiten uit 

van alternatieve waterbehesrsactivitciten als functie van per criterium gewogen 

alternatieven en gewogen criteria. De verandering in prioriteiten bij verchillende 

wegingen wordt door het model zichtbaar gemaakt. Vixu de berekeningen is het 

noodzakelijk te beschikken ovcr beleidscriteria (in een of andere dimensie) op basis 

waarvan gewogen wordt, alternatieven met consequenties die gekoppeld kunnen worden 

a a n  de criteria en indien mogelijk de gewichten van de criteria. Is dit laatste niet het 

geval dan worden alternatieve berekeningen gedaan voor verschillende 

gewichtenwmbinaties, zodat de beleidsruimte wordt afgetast (gevoeligheidsanalyse). 

- GELPAM beschrijft eveneens het afwegingsproces bij de integratie van de vele bij het 

waterheheer betrokken aspecten, van wwel technische als bestuurlijke aard. Het vraagt 

echter om meer kwantitatieve informatie dan QUALIFLEX, hetgeen voor watcrbehecr 

problemen over het algemeen geen bezwaar vormt. Het model heeft echter het voordeel 

dat gewerkt kan worden met een hierarchie van criteria (hoofdcriteria en sub-criteria), 

met veel alternatieven (max. 400) en met beslissingsgroepen, waarbij de vereiste 

computercapaciteit gering is. Het model werkt interactief met beleidsvoorbereiders en 

bestuurders. 

In figuur 2.3 is de relatie tussen onderzoek (inclusief de modellen) en beleid schematisch 

weergegeven. Op beleidsniveau (3e c.q. 4e laag) zullen provinciale c.q. regionale 

doelstellingen ten aanzien van het waterbehesr moeten worden geformuleerd, rekening 

houdende met streekplannen, inspraak, structuurschema's etc. Op basis hiervan zullen 

criteria moctco worden afgeleid waaraan het waterbeleid getoetst kan worden. Hieraan 

kunnen richtlijnen worden ontleend voor op te stellen waterplannen, zoals thans reeds door 



I ccn aanlal wetten wordt vrr~r,ien (provincinal uatcrhuishoudingsplan, watcrkwaliteitsplan 
! 

en grondwaterplan). I*.n provinciaal riatuurhchoud\plan ontbreekt vooralmug. wel wordt 

gewerkt aan ecn plan ter bescherming van de grc>ndwaterku'aliteit (Wet up de  

hodembescherniing). Vanuit de  Ie  laag (ba\i\informalie via meetnetten) worden gegevens 

ver7ameld betreffende twhnirchc en he\tuurlijke rnaatrcgclen, het hydrologirch systeem 

(wateraanbod) en de  niaatxhappclijkc behoeften aan water. I k ~ e  informatie leidt tot het 

opitcllen van alternatieve waterplannen: tot het indien mogelijk ontwikkelen van modellen, 

zoals reeds eerder genwiiid voor de vraag en aarib(x1 van water naar kwantiteit en 

kwaliteit; cri tot het vervolgens hiernice berekenen van verwachte gevolgen van de  

alternatieve plannen. I k z e  gevolgen wordcn getwtst aan de  eerder gcnocmde 

beleidsuiteria. Hieruit volgt dat de  rc\ultateri van modcllen heleidsrelevarit moeten zijn. 

Het toetsen van de  con.*.qucnlie\ van plannen aan afzonderlijke beleidrriteria kan door 

deskundigen gerchieden, daarentegen is het wegen van de criteria uiteindelijk een taak van 



de bestuurder. Een integrale afweging van plannen geschiedt dan ook d w r  samenwerking 

t u s e n  deskundige en bestuurder. De multi-criteria afwegingsmodellen QUALIFLEX en 

Cil;.l.PAhl kunnen hierbij een belangrijk hulpmiddel vormen. 

Uit het schema blijkt dat een model voor de grondwaterkwaliteit vooralsnog ontbreekt. Er 

bestaan echter modellen (de FLOP'S) waarmee het mogelijk is de beweging van 

waterdeeltjcs te beschrijven en daarmede ook bij benadering de verplaatsing van 

rcrontreinigingen. Fysixhe processen zoals dispersie en chemische processen in d e  bodem, 

zoals adsorptie en omzettingsmechani~men worden echter niet beschouwd. Bij de 

vraagmodellen ontbreken modellen van de kwaliteit, aangezien over hct algemeen 

uitgegaan wordt van normstelling in relatie tot de functie. 

Kccente ontwikkelingen o p  modelgebied 

Vanwege de grondwaterkwaliteitsproblemcn en mede dientengevolgï oppewiaktewater- 

kwaliteitsproblemen is een onder7oekspro;ect gestart, waarbij de regionale 

grondwaterstroming en kwaliteit i n  onderlinge samenhang worden gemodelleerd. Het 

gcdrag van stikstof en fosfor heeft hierbij de hoogste pnoritcit gekregen. Het model 

Gl;.l.tiAM wordt hierbij verder ontwikkeld. l'evens wordt hierbij gestreefd naar een 

koppeling van de rn»dellen aan het provinciale gegevens bestand. Uit zal in de foekomrt de 

toepassing van modellen vergemakkelijken 

2.4 Toepassingen 

De systeembenadering, waarbij gebruik wordt gemaakt van de eerder beschreven 

wiskundige modellen is ten behoeve van het provinciale waterbeleid veelvuldig toegepast. 

D e  toepassingen vonden plaats in hct kader van gebiedsgericht enlof themagericht 

onderzoek. 

De onderzoeksresultaten zijn uiteindelijk verwerkt in het provinciaal grondwaterplan en 

oppewlaktewaterkwaliteitsplan en worden nog verwerkt in het in voorbereiding zijnde 

provinciaal waterhuishoudingsplan. 

In het volgende zal o p  een aantal toepassingen beknopt worden ingegaan. 



2.4.1 Kendabilitcil van beregening op rnelkvccbedrijven en watcrbehoefte 

van de Gelderse landbouwgronden 

In de provinciale plannen moet onder andere een prognox worden opgenomen van de 

t x h ~ x f t e  aan g rond  en oppervlaktewater voor de landbouw. V w r a l  i n  droge jaren worden 

door beregening in de landbouw grote hoxveelhulcn water onttrokken, met nar~ie voor de 

beregening vm grasland. Daarom is door de provincic Gelderland i n  lamenwerking met 

het Proefstation voor de Rundveehouderij ondcrzock gedaan naar de rendabiliteit van 

beregening op melkvmbulrijven en de waterbehoefte van de Gelderse laiidbouwgronden. 

Het onderzoek 15 opgesplit\t in drie dcclondcrtocken te weten een hydrologixh onderzoek, 

een bedri j fseconorri i~h ondcrtxxk en ecn inventarisatie van de omvang van beregening 

Hier zal s l lwn  op de twee wnt gcnocindc dmlonderrocken worden ingegaan 

'Pabel 2.1 'Tutale vwhttekoirtcn per regio in 1971 ( l x  per 5 jaar), in 1975 ( l x  

per 10 jaar), in 1976 ( l x  per 100 jaar) 

Het hydrologisch ondcrt.o>ek had tot doel aan te geven welke vochttekorten in Gelderland 

v~xrko inen en wat de invloed i s  van beregening op dezz vochttekorten. Voor een groot 

aantal boùcmproficlcn in (ielderland r i j n  daartox: met het m~>del MIJST vochttekon- 

berekeningen uitgevcxrd. Ik berekeningen hadden betrekking op de jaren uit de periode 

2 1971 tot en met 1982. Per k m  hok is v w r  de cultuurgrond in Gelderland aangegeven de 

grootte van het vochttekr~rt i n  de jaren 1971, 1975 en 1976. 

De vochttekorten in dere jaren hebben bi j  benadering E n  frequentie van optrulcn van 

respectievelijk l x  per 5 jaar, l x  per 10 jaar en l x  per 100 jaar. Tabel 2.1 geeft het hieruit 



verkregen vochttekon voor de regio's i n  Gelderland. 

Met het model MUST is voor een drietal bodemprofielen wik de beregende situatie 

gesimuleerd, volgens een beregeningsregime wals dat ook in de praktijk wordt toegepast. 

De hoeveelheid beregcningswatcr nodig om het vochttekort terug te dringen bleek vaak 

aanzienlijk groter dan het ~irspronkelijke vochttekort in de onberegende situatie. De 

verhouding tuwm d e x  twee grootheden varieerde echter zeer sterk voor de verschillende 

bodemprofielen en jaren (zie tabellen 2.2 en 2.3). De beregeningsefficiency varieert veelal 

tussen 112 en 113. 

Tabel 2.2 Beregening op een zandgrond met slechte capillaire eigenschappen 

Het bedrijfseconomische ondermek 

Het bedrijfseconomisch onderzoek had tot doel de arbeidsopbrengsten van 

mclkveebedrijven met en zonder beregening te vergelijken. Hierbij zijn dus geen kosten 

voor arbei0 in rekening gebracht. Met behulp van lineaire programmeringstechnieken zijn 

bedrijfseconomische berekeningen uitgevoerd, waarbij de volgende uitgangspunten zijn 

gehanteerd: 

- 5 varianten in bedrijfmpzet welke verschillen in oppervlakte (10, 15 en 20 ha) en 

beweidingssysteem (onbeperkt weiden: 04 en beperkt weiden: W); 

- een bedrijf.wpzet, die bij de grargroei uitgaand van een gemiddeld vochttekort, in de 



'Sabel 2 .1  lieregening op  ccn z u ~ l g r i ~ n d  inct gncde capillaire eigenictiapjxn 

,,,b>,.,, u,, :, rl~.,lll,>il \ I  , , , l l j  

\,m,, ' , C  

' 1 ,111 ,  1 .1 .1 . , - . . ,  i .: ,,,' ' i i i : ihir,  I r -  . . , i h ! l i i  i !  n i i i  i <,%II!.S' i ? ~ n  ~~ ~ _ , , , l ~  -- I . ,  L I  ~ Inlm8 ~ ~ - ~ -  $. ,  ..,r, 

onbcregende situatie opt i inal  is. I k z e  bcdrijlr~>pret is niet alleen in de (inberegende maar 

< ~ , k  in de  bercgcridc \ituatic gchantccrd; 

- vochiickoricn van graslarid op  ccri /nndgr(ind (%A)  en ccn konikleigroiid ( K I < ) ,  /wals dic 

hij het hydr i~ l i~g ixh  onder/oel. rrict hlllS'S lijn berekend; 

- heregening volgens het regime angcgcven in het hydrologisch oriderrixk; 

beregening mrt ccn hui i .cnindlal ic ,  iy\tcini U a r s  en een haspclinstallatv. 

Verschillen in arhcidsopbreng\t orit\ti~nden vcxiral door verschillen in graiproduktie, 

aankoop van ruwvwr  en kasten van bcrcgciiing. 'Tabcl 2.4 geelt de vrrrcliillcn in 

arheidwphrengsicn tussen dc hercgendc sitiiatic en de  i~nberegende sit~iatie hij gebruik van 

een systeem Raar\. 

Hcl gebruik van een huirenin\tail;iiie bleek arhcidrtcchnisch niet gocd rn(1gelijk. tenvijl bij 

een haspelinstallatic vanwcge dc hoge kosten de verschillen nog aanzienlijk groter bleken te 

zijn dan in tabcl 2 .4 .  Ihj het systecrn I?aar\ ,ijn de  arheidstcchnischc prublcriicn minder 

groot dan hij een lhui/eninstallatie. Allccn v w r  Ieer droge jaren bij hoge v»chttckonen is 

de  arbeidsopbreng>t bij heregciiiiig Iiugcr dan m i d e r  bcrcgcning. Over ecn langerc pcriode 

blijkt ook daar cxhrcr beregening nicl rcndal>cl te zijn (tabel 2 . 5 ) .  

Cornbincren van d e  resultaten van het hydrologiichc en bedrijfseconomische onderzoek 

lcidt tot de conclusie, ilai hij de  hier g c k o x n  uitganpspuntcn zclfs in bijïondcr droge jaren 



Tabel 2.4 Verschillen in arbeidsopbrengst (guldens per bedrijf), tussen de 

beregende en de onberegende situatie voor 5 varianten, 7 combinaties 

van bodemprofiel en jaar, bij beregening met het systeem Baars. 

slechts een zeer geringe oppervlakte in Gelderland een zodanig gr<x)t vochttekort kent, dat 

rendabel beregenen mogelijk is. De beloning voor geleverde extra arbeid ir in die gevallen 

uiterst gering. 

Belangrijke oorzaken voor het niet rendabel zijn, zijn de te geringe extra 

arbeidsopbrengsten in relatie tot de hoge investeringskosten voor een beregeningsinstallatie, 

en de hoge variabele kosten. Het aankopen van ruwvoer is voordeliger dan het door middel 

van beregening op peil houden van de ruwvoerproduktie op het eigen bedrijf. In de 

situaties waarin beregening wel rendabel is, wordt gebruik gemaakt van een elektromotor 

in plaats van een trekker. De kosten van beregening dalen hierdoor aanzienlijk. 

De hoge variabele kosten vinden vooral hun oorzaak in de grote hoeveelheden water die 

nodig zijn om het vochttekon tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. In veel 

situaties blijkt capillaire nalevering vanuit het grondwater e e n  aanzienlijke bijdrage te 

leveren aan de vochtvoorziening van het gewas. Bij beregening wordt een groot deel van 

de capillaire nalevering teruggedrongen. Dit heeft tut resultaat dat de hoeveelheid 

beregening vaak veel groter is dan het vochttekort in de onberegende situatie. 



Tabel 2.5 <iemiddelde jaarlijkse, opgeheven vochttekorten X in nim (over w n  lange 

recks van jaren), warboven  beregening rendabel wordt als functie van het 

gekwen  bcrcgcningssystecm, de  beregeningsefficiency, de  stijging in prijs, 

uiigcdrukt in %,  voor het alternalief aankopen van ruwvoer en de  

bednjfsgrootte (10.15 en 20 ha). 
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Contrarterend met de  ~onc lus ie  dat beregening veelal niet rendabel is. ir de omvangrijke 

beregening van grasland en de  nog s t d s  optredende uitbreiding hiervan. Er kan echter 

teven5 nog schade optreden v w r  bwren die niet beregenen. 

Het beregenen uit grondwatcr verlaagt de grondwaterstand. Hierdoor krijgen bedrijven, die 

niet beregenen, te maken krijgen met lagere grondwaterstanden. Daaroin wordt in tabel 2.6 

het effect gegeven van de verandering in grondwaterstand op het vochttekort koor een 

zindgrond met g~>ede capillaire eigcmchappen. 

In deze tabel zijn teven\ de  resultaten wccrgcgeven voor een aantal grondwatcr~ 

standsverhogingen. Hiermee kan het eliect van een gewijzigd oppcrvlaktewaterbeheer via 

de  grondwaterstandsverandering o p  het vochttekon worden nagegaan. Hieruit blijkt dat de 

vochttekonen aanzienlijk kunnen worden teriiggcdrongen. 



Tabel 2.6 Effect grondwalerstandsverandering op het vochttekort (mm) 

(hy?teresisfactor = 112) 

De conclusie uit het onderzoek is dat beregening van grasland over het algemeen niet 

rendabel is. Het negatieve jaarlijks rendement voor 60.000 ha beregend grasland in 

Gelderland bedraagt ca. 21 miljoen gulden. Toch bestaan er duidelijke vochttekorten, die 

wellicht via het oppervlakte water pcilbeheer door middel van waterconxrvering en 

waterinlaat wel gedeeltelijk rendabel kunnen worden opgeheven 

Hiermee komt de volgende toepassing van de systeembenadering aan de orde. 

2.4.2 Uscelvallciunder~aek (kwantiteit) 

De Provinciale Waterstaat in Overijssel en de toenmalige dienst Waterbeheer van de 

provincie Gelderland hebben het ondcrmk ten aanzien van e e n  aantal problemen op het 

gebied van waterbeheersing in het Iksieldal ondergebracht in e e n  gezamenlijk IJsselvallei- 

onderzoek. 

Het IJsselvallei-onderzoek bestond uit drie fasen (I, I1 en 111). In het Usselvallei 1 

onderzoek werd voor het gehele Usseldal aandacht besteul aan de invloed van diepe 

grondwaterwinningen onder de glaciale klei van Drente op het freatische grondwater. 

Het hier te bespreken onderzoek (IJsselvallei 11) was meer in detail gericht op de relatie 

tussen grond- en oppervlaktewater, en dan met name op de mate waarin verbeterde of 

bestaande oppervlaktewater aanvoer een gunstige invloed heeft op de gewasopbrengst. De 



derde f a x  ( IJsdval lc i  111) betrof de kwalitatieve gevolgen voor het oppewlaktewater in 

het Apeldoornskaneel (eerste pand) en het ruilverkavelingsgebied Brummen~Voorst door 

voor de  toekomst overwrgcn inlaat van "vreemd" IJs\elwater.Voor de  f a w  I en I 1  werd 

IWACO als ondcrrwksburuiu i n g c ~ h a k c l d .  UC derde fare werd d w r  het ingcnicursbureau 

DHV uitgevoerd. 

Iksloten werd hei onder~oek  in fase I1 te richten op  directe voeding (inliltratie) vanuit 

watergangen naar het gri~ndwater enlof conumering van grondwater d w r  verbeterde 

peilbeheersing van het oppervlaktcwater Ikregcning wcrd niet in onderhavig onderroek 

meegenomen 

Gckozcn wcrd voor hei dwrrekencn van ccii aantal alternatieven in plaats van het 

verrichten van een studie naar optiinii;rl peilbehwr. I>e berekeningen wcrdcn uitgevoerd 

met het grondwatrrstroiningsm(drl GLl.<iAhf voor d r  gebieden Salland~Wcst en 

I3rummen~Vwrst .  O p  het laatste gebied zal wi~rden ingegaan. Rerekeningen werden 

uitgevoerd voor de  periode 1979 tot en met 1983, (een redelijk repreuintatief geachte 

opeenvolging van natte en droge jaren). Voor beide gebieden zijn ijking\berekeningen 

uitgevoerd voor de  werkelijk apgctredcn twstand in die jaren. 

Ilaarnaast werden de  volgende alternatieven dwrgerekend voor Brurnrnen-Vcorst (zie 

figuur 2.4): 

I k n  twstand met opgezette waterpeilen in een aantal tertiaire watergangen, die in 

werkelijkheid ' s  zomers droogloperi of geen optimaal pcil hebben. 

3 11 Een toestand met ccn extra grondwaterwinning van 2 miljoen m- per jaar uit het tweede 

watervoerende pakket (ronder opgezette p i l en ) .  

111 k n  combinatie van I en 11, namelijk een tcatand met opgezette peilen en met cm extra 
R grondwaterwinning van 2 miljoen ni per jaar. 

Uit de  resultaten van de  rnodclherckeningeri v l u r  Brummen-Voorst kunnen de  volgende 



Figuur 2.4 Penetratie van het inlaatwater in het studiegebied 

conclusies getrokken worden: 

- Hoewel in het westelijk deel van het modelgebied de sloten in de zomer drooglopen, is 

de actuele verdamping in grote delen toch gelijk aan de potentiele verdamping in de 

huidige situatie. 

- E n  grondwatenrap I11 met af en toe V biedt op deze dekzandgronden reeds voldoende 

vochtvoorziening in het groeiseizoen. 

- In het middengedeelte van het modelgebied met veelal grondwatertrap V,  V1 en V11, is 

de verdamping vaak niet potentieel. Dit gedeelte wordt verder "middengebied" 

genoemd; de volgende conclusies hebben uitsluitend op dit middengebied betrekking. 

Als gevolg van het opzetten van de slootpeilen is in het middcngebied het gebied met 

grondwatertrap 111 en IV sterk toegenomen. De geïnfiltreerde hoeveelheid water in het 

middengebied is voor het droge jaar 1982 maximaal 0,13 l/seclha (augustus). Uit het 
3 Apeldoorns kanaal zal dan ongeveer 28.000 m /dag aangevoerd moeten worden. De 

totale wateraanvoer vanuit he: Apeldoorns kanaal voor 1982 ligt rond de 

4 miljoen (gemiddeld 0,10 llseclha). 



Voor de extra gnmlwatcrwirinirig bij opgezette rxilcn (alternatief 111) van 

2 miljoen m3/jaar mi niaxirnaal (in augustus) l X 4 0  m3/dag (0.03 ilseclhaj extra 

aangevoerd inwtcn worden u i t  het Apeldoorns kanaal. 

Van de extra grondwatcrwinning mndcr opgezet peil (alternatief I I j  gaat gemiddeld 

circa 10% van de onttrckking\h(xvwlhcid ten koste van de verdamping. [>oor tevens de 

>loten op te zetten (alternatief 111) kan dit geruluceerd worden tot circa 5 %  

- Waterconservering ivcriiiindcrde afstroming van grondwater) gedurende het 

groeiseizoen levert wn vwl geringer aandeel aan de extra watervooiïiening dan 

inliltratie vanuit de sloten. 

Voor het droge jaar 1982 is de verhouding con\ervering/infiltratie gelijk aan I op 8. 

V w r  de overige jaren ligt dc/c vcrhuuding rond I op 2. 

- In de situatie met opgcrcttc pcilcn (aiterrialief I j  is de tcrnarnc van de verdamping circa 

10% van de gcinfiltrwrdc hcwcelhcid. Het op/.ctlen van slootpcilcn gedurende het 

grwiseizoen hwft extra afvwr i n  het najaar lot gevolg, maar heeft geen i n v l ~ d  op de 

afvoer in het opvdgendc vix~rjaar. Indien door ccn g c d  peilbeheer extra waieroverlav 

kan worden voorkomen 121 het rendement gemiddeld f 1 0 0 , -  F r  ha zijn; v(x1r het 

droge jaar 1982 is dit origcvccr hct duhbele. 

- Over de jaren 1979 tot en met 19x3 is er in het niiddengcbiul gemiddeld 27% van het 

bestaande vochttckori opgeheven. <hk in het relatief drogere jaar 1482 is het opgeheven 

vochttekon gemiddeld 27% van het bestaande vc~httckori. 

- Het opzetten van pcilcn in I5rumnien-Voorst /al afname van de stroming u i t  het Veluwe 

massief veroorakcn. Mogelijk kan dit nadelige gevolgen hebben voor de kwaliteit van 

het grondwater i n  hct gebied en daarmee op de aanwezige kwel afhankelijke 

natuurwaarden. 

2.4.3 U w l v a l l e i ~ n d e r ~ m k  (kwaliteit) 

Als gevolg van het invoeren van IJsselwater ia1 de kwaliteit van het oppervlaktewater en 

het grondwater in het gebied kunnen veranderen. 1)aardoor kunnen minder wenselijke 

verschijnseleii optreden, zoals schades aan de natuurlijke flora en fauna en 

landbouwkundige bezwaren. Ilaaarnaast kan het grondwater op den duur minder geschikt 



voor d e  produktie van drinkwater worden. Voor dit doel wordt nu nog geen grondwater in 

het gebied gewonnen. 

Fxn beslissing over het al dan niet inlaten van IJsselwater in het gebied en een beslissing 

over de hoeveelheid in te laten water moeten op informatie met betrekking tot d e  verwachte 

voordelige en nadelige effecten van de varianten zijn gebaseerd. Tot de af te wegen 

effecten behoren onder andere de kosten en baten van d e  ie treffen maatregelen en d e  

gevolgen voor de waterkwaliteit van de watergangen die bij het inlaten van water zijn 

betrokken. 

Deze studie geeft een beeld van de gevolgen van het inlaten van IJsielwater v w r  d e  

waterkwaliteit, waarbij gebruik is gemaakt van een oppervlaktewaterkwaliteit model, gelijk 

type GELQAM. Er is in dit geval echter stationair gerekend. 

Uil de modelberekeningen kunnen de volgende conclusies worden getrokken: 

Het stromingspatrwn tijdens het inlaten van gebiedsvrcemd water in het onderzochte deel 

van de IJsselvallei wijkt sterk af van het normale stromingspatroon. 

- Het Apeldoornich Kanaal tussen de IJssel en de Eerbecksche Beek wordt matig 

stromend (ca. 600 mld), terwijl de oorspronkelijke stroming verwaarloosbaar is. 

- In bovenlopen die bij waterinlaat met het A~ldcmrnsch  Kanaal of d e  Eerbeeksche Dcck 

worden verbonden, wordt de stroming vele malen groter dan onder normale 

omstandigheden het geval is. 

In andere bovenlopen die bij waterinlaat voor infiltratie dienen verloopt de stroming 

tegengesteld aan d e  normale richting. 

- De Oude Ussel ontvangt bij waterinlaat geen water uit de Voorstondensche Beek meer, 

wel uit leidingvak 50 en d e  Emper Beek. 

Op d e  grens van de infiltratiezone komt het ingelaten water of het daarvoor verdrongen 

water tot stilstand. Verder stroomafwaarts komt grondwater tot afvoer. 

De volgende watergangen in het studiegebied ontvangen Usiclwater, dat door sedimentatie, 



rex t ies  en vcrdiinriing i n  x k c r c  riiatc vaii kw;ilitcit i \  veranderd: 

- Alpcldwrnsch Kiinal 

1:krbeeksche en V~xmtondensclie I k c k  

Oude Voorstcrbwk 

- Tondenschc Ikck 

- Veldbcck 

Oekenxhe k k  

leidingvakken SC) en 58.  

flct Ilsselwater komt hixigstwaarschijnlijk n o o i t  in leidingvak 90. 

I)oor de langere duur van dc inl;iat[cri<xle i n  wn dnxig jaar, dringcri in die sitiiatie cchtcr 

grotere hocvaltiulcii i'crvuilcndc stollen hct gebied binnen. Daardoor worden de 

~~ndcrwaterbodern\ van hct Apcldmrnsch Kari;til en de infiltrercndc watergangen /waarder 

inel vervuilende stoffen helast. 

De gehantccrdc stationaire Iheriadering geeft een rclaticf pessimistisch b a l d  ban de 

c«nccnlraties aan sloffen, maar nict van de vcr5preiding van de stoffen en evcniiiin 

van de belasting van het bodemslib inct de stoffen. 

Apeldoomsch Kanaal 

Tussen I k  IJsicl en de fkrbcckschc I k k  ïullen niin o f  meer ernsiigc gcvdgcn van de 

walcrinlaat waarnwiiibaar rijn: 

- hogere concentraties aan chloride, calciiini. nitraat, totaal fosfaat, chlorofyl, ruiirstof en 

biochemisch zuur$lof'vcrbruik van c~rganische verbindingen (kwls to tUZV);  

hogere conceniraiics z in  kactcrien van dc  c d i g r í r p  en laccale strcpiococccn; 

- hogere gehalren a n  zware mctalcn en orgaiiiichc microverontrcinigingcn. 

De kwaliteit van het inlaatwater ondergaat o p  het genmmde traject de volgende 

kwalitcitsverandering: 

bezinking van zwcvcndc stof met daarzin geadwrbccrde zware metalen en organixhe 

microverontrcinigingcn; 



- verwijdering van een deel van de nutriënten; 

- aanzienlijke ontwikkeling van fytoplankton; 

- verhoging van het zuurstofgehalte; 

- verhoging van de koolstof-BZV; 

- eliminatie van thermotolerante bacteriën en faecale streptococcen 

De genoemde effecten ten aanzien van de eutrofiering, de ontwikkeling van fytoplankton 

en de zuurstoíhuishouding zullen ook optreden op het traject ten noorden van de 

krbeeksche k e k .  

Secundaire (hydrobiologische) gevolgen van de effecten op de fysisch chemische 

waterkwaliteit kunnen op basis van de beschikbare gegevens niet worden beschreven 

Pxrbeekxhe Dcek en Vwrsiondense k e k  

De waterkwaliteit van de krbecksche en Voorstondensche k e k  wordt in grote trekken 

niet negatief beinvloed door de inlaat van Usselwater. Dit is het gevolg van reeds 

aanwezige, bestaande vervuiling in de Eerbeeksche k e k  en de kwaliteitsverbetenng van 

het ingelaten water in het Apeldcmnsche Kanaal. Wel zullen de algen, die zich in  hel 

Apcldoomsch Kanaal hebben ontwikkeld, voor een verhoogd BZV zorgen, maar dit heeft 

weinig effect op de zuurstofconcentratie. 

Oude Vwrsterbcek, Tondensche Beek, Veldbeek, Oekensche Beek en leidingvakken 50, 58 

en 59 

Deze watergangen worden bij inlaat van water zijtakken van de Fkrbeeksche I b k  en de 

Voorstondensche Beek. De inlaat van water uit de Eerbeeksche Beek heeft een negatief 

effect op de waterkwaliteit van deze beken en beinvloedt mogelijk de aangrenzende 

natuurgebieden. 

Ook zonder de aanvoer van Ussclwater naar het studiegebied zou waterinlaat uit de 

Eerbeeksche Beek negatieve effecten hebben. Deze effecten betreffen: eutrofiering, 

algengroei en - in mindere mate - introductie van zware metalen. Door het ontbreken van 

kwaliteitsgegevens over de huidige situatie kan de ernst van de effecten niet worden 



aangegeven 

Ik Oude Ussel en h a  slelsel L a e n u i x h e  Ilcek, Verloren Beckjc, Vwrskrt>eek en 

Klarcnbeck 

I k z e  beken ondervinden invloed van de  inlaat van IJsrelwater via het grllndwatcrpeii en 

door het wcgvallrn van aanvocr uit bovenwooiiis griegen oppervlaktcwatrren. De afvoeren 

worden een factor l ,? tot 3 kleiner. 

UC gevolgen voor de  waterkwaliteit lijn beperkt. Ikstaande lozingen (Klarenheek) o f  een 

vervuilde externe aanvoer (I~>enen\che Ikxk) wllrdcn minder verdund. Anderzijds bereikt 

een kleinere hoeveelheid verontreinigd watcr de  Oude 1JsreI. 

Op grond van bovengenmnidc onder~.~>ek\rcsultaten ml  in het provinci;ul 

Waterhuishouding5pl;in een keuïc inwtcn worden gemaakt over het al o f  niet inlaten van 

IJssclwater in het eerste pand van hei Apeld<x~rnsch Kanaal. I k n  belangenafwcging tussen 

cncrzijds landbouw en drinkwatervo«r,.iening en anderzijds natuur is hierbij aan de  orde. 

Op 28 andere locatie\ in de  provincie (kidcrland is een haten-kosten analyie gedaan naar 

hei mogelijk inlaten van gcbicdhvreeind water. Uc gevolgen voor de  waterkwaliteit dienen 

nog nader bekeken te worden. 

2.4.4 I'rovinciaal Grondwalerplan 

In dit plan komen aan de  orde de p r o g n o m  vm het actief watergebruik door 

huishoudingen, industrie en landbouw. I k  rndel len HUISIM, AQUSIM en MUST zijn 

respectievelijk hierbij als hulpmiddel gebruikt. De verlaging van de  grondwaterstand als 

gevolg van grondwateronttrekkingen i 5  herekend met behulp van typ:  (iI:l.<jAM modellen. 

1)aarnaast zijn er los van de  besmndc  grondwateronttrekkingen een drietal 
2 gexhiktheidskaanen gemaakt, uitgedrukt in een vierlal klassen per km voor geheel 

<ielderland: 



de geohydrologische geschiktheid voor grondwaterwinning (naar grondwaterkwaliteit en 

-kwantiteit); 

- de geschiktheid voor grondwaterwinning vanuit het gezichtspunt "Gevolgen voor 

landbouw"; 

- de geschiktheid voor grondwaterwinning vanuit het gezichtspunt "Gevolgen voor natuur 

en landschap". 

Met behulp van het model GELPAM zijn deze drie geschiktheidskaarten geïntegreerd tot 

é é n  kaart. Hierbij zijn drie beleidsvisies onderzocht: 

Beleidsvisie l :  landbouw en natuur worden gelijk gewogen. 

Beleidsvisie 2:  landbouw krijgt meer gewicht dan natuur. 

Beleidsvisie 3: natuur krijgt meer gewicht dan landbouw. 

In het grondwateiplan is gekozen voor beleidsvisie 3. Het vergunningenbeleid voor 

grondwateronttrekkingen wordt hier tevens o p  afgestemd. 

In het provinciaal waterhuishoudingsplan ml cen meer genuanceerde afweging plaatsvinden 

tussen de belangen landbouw, natuur en drinkwatervoorziening, waarbij vooral de 

samenhang tussen grond- en oppervlaktewater aan de orde wordt gesteld. Het beter omgaan 

met het watersysteem staat hierbij centraal. 

2.5 Toekomstige ontwikkelingen 

D e  systeembenadering van de waterhuishouding voor Gelderland, zoals ingezet met d e  

Commissie Bestudering Waterhuishouding Gelderland, is een noodzaak gebleken om de 

ingewikkelde waterbeheersproblematiek o p  te lossen. 

De problemen zijn toegenomen door de verslechterde grondwaterkwaliteit en d e  

verontreinigde waterbodem, terwijl ook in het stedelijk gebied duidelijk problemen zijn 

geconstateerd, zoals grondwaleroverlast, grondwaterkwaliteitsproblemen en 

oppervlaktewaterkwaliteitsproblemen. 



D e  problemen liggen niet alken in hct technitch vlak, maar ook i n  het hc~tuurli jk-juridisch 

vlak. 

In  het kader van de heschrijving\hierarchic 121 iiiecr basisinforniatie vcrmincld dienen te 

worden ten aanzien van de volgende aspecten van het waterryrteem: 

kwaliteit waterbodein i n  landelijk- en stedelijk gebied; 

de kwaliteit van het grondwater en het b(xlemvocht; 

- de bodemchemie; 

de fysische, chemische en biologische berchrijving van het oppervlaktewater in 

onderlinge samentiang; 

- de grondwatcrstan<l en stroming van diverse regionale hydrologirche systcincn. 

Op het gebicd van de ni~xlcl lcn zullcri dc grondwaterkwalitcitsni(Xlcllcn verder ontwikkeld 

mmten wordcn. Ik gevolgen vari het bidcrngebruik, zoals dit in hct vcrlidcn heeft 

plaatsgevonden, v w r  dc watersystcincn kunnen hiermec worden berekend. Het t(>ekomstig 

beleid ten aanzien van hct bodeingebruik kan h icrdmr beter worden geformuleerd. Het 

betekent tevens dat waterbclcid cn rnilicutiygierii\ch beleid beter op e l k m  kunnen worden 

afgestemd. 

Ook modellen ten hcii(>eve van tiet opti inal ixrcn van het oppcrvlaktcwatcr peilbeheer, in 

relatie tot landbouw, natuur en waterkwaliteit zullen verder ontwikkeld worden. 

Op beheersniveau i\ het noodukcl i jk dat rriwtlatten worden ontwikkeld voor a q u a t i ~ h e  en 

terrestische ccosystcnicn, opdat de natuur op volwaardige wijze kan worden genomen in de 

belangenaiweging. Hiervoor ir kennis (,ver de relatie tussen natuurwaarde en fysische en 

chemische kenmerken van het water\ysicein noodzakelijk. Dit kan tevens grote invloed 

hebben op het beheer en onderhoud van watergangen en op de dirnensionering en 

vormgeving van watergangen. 

I n  het kader van de organisatiehierarchie en beslissingshierarchie i s  het nax luke l i j k  dat 

tot een duidelijker wikverdeling cn afstemming dient te worden gekomen tussen de 

verschillende waterbehccrders. Wettcn en verordeningen dienen hiervoor het juridisch 



kader te vormen, terwijl de financiering hierbij een belangrijk vraagstuk is. D e  

planvorming is een belangrijk hulpmiddel voor d e  afstemming. 

Tenslotte: waterhuishoudkundig onderzoek is sinds de vijftiger jaren in de provincie 

Gelderland altijd uitgevoerd in samenwerking met belanghebbenden, beheerders en 

verschillende deskundigen bij Universiteiten, onderzoeksinstituten en ingenieursbureaus. 

Deze samenwerking is bijzonder vruchtbaar gebleken, waarbij de systeembenadering een 

duidelijke bijdrage heeft geleverd aan het integrale waterbeheer o p  provinciaal niveau. 

Het zal duidelijk zijn dat de provincie Gelderland gaarne deze traditie wil voortzetten, 

gezien de vele problemen die nog opgelost moeten worden. 
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AFWEGINGEN OP NATIONAAL NIVEAU 

J.P.A. I ~ i l e n  

3.1 Inleiding 

De beleidsanalyx waterhuishouding is in het afgelopen decennium de basis geweest 

waarop op nationaal niveau keuzen voor het ie voeren beleid inzake de waterhuishouding 

zijn voorbereid. De noodzaak daartoe komt voort uit een steeds complexer worden van de 

maatschappij en de daaruit voortkomende wenxn. Heel duidelijk daarbij is dat risico's, die 

potentieel in velerlei vormen aanwezig zijn (milieuvervuiling, financiële debacles, 

calamiteiten, hoogwater) in steeds verdergaande mate moeten worden verkleind. De 

toenemende mogelijkheden die de mens tot zijn beschikking heeft om invloed op 

zijn omgeving te hebben, vergroten de verantwoordelijkheid omtrent het bereikte resultaat. 

Daarbij komen nog de onzekerheden over toekomstige ontwikkelingen in soms zeer 

essentiële omstandigheden (meteorologie, economische groei, bevolkingsgroei). Het geheel 

resulteert in e e n  groeiende behoefte beleidskeuzen voor te bereiden door 

een gedegen analyse van de mogelijkheden en de daarbij behorende consequenties. 

Hoofdstuk 3.2 beschrijft de plaats van de beleidsanalyre in het maatschappelijke proces 

van besluitvorming; dat zal geschieden aan de hand van een zgn. beleidscyclus, die vooi 

alle soorten van beleidsanalyse van toepassing zou kunnen zijn. Met voorbeelden 

zullen de elementen van de cyclus worden toegespitst op de problematiek van de 

waterhuishouding. Een definitie zal worden gegeven en besproken, alsmede een aantal 

relevante kenmerken van beleidsanalyse waterhuishouding. Ter voorbereiding van het 



landelijke beleid inzake de waterhuishouding is in de tweede helft van de zeventiger jarcn 

de zgn. PAWN-studie gestart I'AWN betekent "lJolicy Analysis o f  Watermanegement Tor 

the Netherlands". Het h~mfdstuk 3.3 behandelt dc opzet en aanpak van de beleidxnalyse 

zoals die in P A W N  is ingericht. De resultaten van de feitelijke analyse zoals die voor de 

derde Nota Waterhuishouding is verricht, zijn i n  hoofdstuk 3.4 globaal bexhreven. 

Als laatste wordt nader ingegaan op de ontwikkelingen in de beleidsvormende prccesren, 

zodlr die zich in de afgelopen 25 jaar hebben v~x~rgedaan. Aan de hand van een voorbeeld 

betreffende de aanvoer van gebicdsvreemd watcr, wordt gerchetst hoe de wijze 

waarop over een v~x~rgcnomen besluit wordt nagedacht, ~ i c h  ontwikkelde en dat daarbij 

steeds mecr nadruk wordt gelegd op een integrale effectenstudie. 

3.2 I)<: plaats van de bcle idmalyy:  waterhuishouding in de 

maatschappij 

3.2.1 De definitie "Ikleidsanalyse Wakrhuishouding' 

Onder beleidsanalyse waterhuishouding wordt verstaan het analyseren van alle relevante 

aspecten van de waterhuishouding in hun onderlinge samenhang, zcxlat verantwoorde 

beleidskeuxn te maken zijn. 

Het belangrijkste elerncnt in dcze definitie is vervat in de term waterhuishouding. 

I>aarunder wordt verstaan de overheidzorg die tot doel heeft de watersystemen zodanig te 

beheren en tot ontplooiing te laten komen dat ze voldoen aan de toegedachte ecologische 

doelstellingen en gebruiksfuncties, uitgaande van de potentie van de watersystemen (uit: 

projectprogramma derde Noia Waterhuishouding). I n  de definitie van de b e l e i d ~ a l y s e  

waterhuishouding wordt gesproken uver relevante aspecten. Hieronder worden verstaan: 

- de maatschappelijke aspecten: 

* landbouw 

* scheepvaart 

* drinkwatervoorziening 



* industriewatervoorziening 

* elektriciteitsvoorziening 

* recreatiemogelijkheden 

* visserij 

* ontgrondingen 

- de ecologische aspecten: 

* natuur i n  de grote wateren 

* terrestrische natuur 

* natuur in de regionale wateren 

veiligheid 

* tegen hoogwater 

* tegen calamiteiten 

Aangegeven is dat de onderlinge samenhang van de interne en externe aspecten beschouwd 

worden: 

* relatic oppervlaktewater-grondwater 

* relatie kwaliteit-kwantiteit 

* interactie water-bodem-lucht 

* relatie zoute wateren-mte wateren 

Tot slot zijn er nog een aantal elementen die van belang rijn bij de integratie van 

waterbeleid: 

* geografische afstemming 

* de bestuur- en beheerstructuur 

* de economische facetten 

* de volksgezondheidraspecten 

* de mimtelijke ordening 

3.2.2. De beleidscyclus waterhuishouding 

Elke beleidsanalyse, betrekking hebbend op welk fenomeen dan ook, bestaat uit een aantal 



fasen, t.w.: 

- de  problcemdeiinitic. 

- het opzetten van de  analyse, 

- het uitvoeren van de analyse 

Deze fasen worden in elke belcidxinalyic in meer of mindere mate uitgewerkt. De 

beleidxnalyse vult daarmee een aantal stappcn in de  zgn. "Beleidxyclus", een cyclus 

volgens welke beleid, beheer en analyse elkaar afwisselen en voeden. 

In figuur 3.1 is aangegeven dat de  bcleidsinalyse een belangrijk deel van die beleidscyclus 

invult. Hierna volgt stap5gewijze bespreking van de cyclus: 

Ikginnend bij het blokje "maatschappclijkc wenicn" geeft de  figuur aan dat de  

maatschappelijke wensen het vigerende beheer (en daaraan voorafgaand ook het beleid) 

bepalen, doordat de  b e s m n d e  twstand wel of niet voldoet. In het waterbeheer is dat bv. 

de onvoldoende waterbexhikbaarhcid in landbouwgebiedcn voor de beregening van de  

gewasien. Vanzelfsprekend oefent de maatschappij l.elf ook invloed uit op  de te stellen 

wenicn. Door een prijsbeleid in de  landbouw wordt de  gewaswaarde beinvloed cn 

daarniee e v r n e i i s  de  bchwfte m i  b~~regu ingswatc r .  

- D e  confrontatie van wensen en de  bestaande toestand, c.q. te verwachten toestand bij 

handhaving van het vigerende beleid, m1 kunnen leiden tot het herkennen van een of 

meer problemen. In het beschouwde voorbeeld is dat de drwgteschade in de  landbouw, 

die vooral in droge zomer5 aanzienlijk kan zijn. Het constateren van problemen geschiedt 

voornamelijk a.d.h.v. gegevens uit de praktijk van alledag. Aan de  hand van metingen 

kan men afleiden in hoeverre de  voorraadfunctie van bepaalde wateren benut wordt. 

Na de  herkenning van het probleem (en na het besluit dat e r  gezocht dient te worden 

naar een oplossing ervan) volgt de  analyse van het systeem. In deze fase dienen alle 

relevante gegevens over het functioneren van het systeem verzameld te worden. Vragen 

als: "Hoe werkt het systeem?", "Welke stuurmechanismen zijn er?", "Wat zijn de  

repercussies als ergens in het systeem ingcgrcpcn wordt?" dienen beantwoord te worden. 

Veel kennis omtrent deelaspecten van het systeem worden of zijn bestudeerd in het kader 

van het Algemeen Onderzrxk; zij dienen ten nutte te worden gebracht aan de  

systeemanalyse. In het waterhuishoudkundige voorbeeld betekent dat ondermccr een 



studie naar de mogelijkheden en rendabiliteit van wateraanvocrprojecten. In de sfeer van 

algemeen onderzoek kan bv. gekeken worden naar de vochthuishouding in de wortelzone 

en het fenomeen van capillaire opstijging. 

Figuur 3. l De Beleidscyclus 
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- Als de systeemanalyse bevredigende resultaten oplevert, kan dat leiden tot een bijstelling 

van het beleid. Vaak is daarbij sprake van een keuzemogelijkheid. De systeemanalyse 

dient het tot besluitvorming bevmgde gezag te informeren ovcr de keuzemogelijkheden 

en de daarbij behorende conxquenties. De systeemanalyse kan mogelijk concluderen dat 

enkele gebieden die tot n u  toe verstoken zijn van oppervlaktewater, door middel van 
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infrastructurele werken de mígclilkhcid krijgen water uit het hoofdsysteem te ontbangen. 

Ik bclcidsimplciiicnraiie m1 hct gcko~cn bclcid dienen uit te werken d w r  de uitvoering 

van de concrete maaircgclcn. Ik mogelijkhuien d a r m  en de wijze waarop dat geichicdt 

wordcn bepaald d w r  de actuele \tand van de technologie. In  deze fase worden werken 

uitgcvrxrd, regelingen ingesteld en z o n d i g  wetten aangspast. 

- Ik cyclus wordt gecompleteerd d w r  het feitelijke beheer, dat conform de beleidslijnen 

en de uitgewerkte hclcidsiniplemenurie gcvocrd dient te wordcn. 

In figuur R. 1 is evcncens aangegeven welk deel van het gcheel wordt ingevuld d w r  de 

hclcid\analyse. Hei omvat naast de systeeiiian;rlyic. w k  de invenlaris& van de maat- 

schappelijke wensen, de probleerriverkcnning en de vwrbereiding van de beleidskeuze. 

h i t e n  de heleidianalyse gaai dc cyclus vcrdcr door de feitelijke belcidskcure, de 

implcmcnutie ervan en het operationclc bct iwr. 

1.2.3 Ik factoren die de h lc id.malyse b e i n v l u x l m  

Als de cyclus ccn ruilde is gevolgd ml ccn verbetering zijn gerealiseerd van de sit uatie 

waarin het systeem verkeert. I n  thcr~ric kan drmr diverse keren de cyclus te doorlopen ecn 

evenwicht worden bereikt, waarin het opiirnalc beleid en beheer gevoerd worden. Fxhter, 

de cyclus kan CJP vier manieren van buitenaf worden beinvloed: 

Ik mmtichappij kan d í x ~ r  verandering in de waarde die aan de diverse aspecten wordt 

verhonden, een andere invulling van de maatichappelijke wensen veroorraken. 1X;-beleid 

doct bv. de gewaswaarde van gras weer tocneiricn d w r  (gedeeltelijke) af.schaffing van de 

superheffing. 

- Het metcn van de relevante fenomenen kan meer o f  andere informatie Icvcren, waardwr 

de problwmvcrkenning verandert. Als vwrbeeld zou hier kunnen dicnen dat uit 

metingen b l i jk t  dat de peildaling in het IJsselmeer als gevolg van onttrekkingen 

gcdurendc een droge zomer, sneller gaat dan verwacht. 

- 1)wr onderzoek kan de kennis t.a.v. de processen en de interacties binnen het systeem 

alsmede t.a.v. de relatics naar andere systemen vcrgroot worden. D e  invulling van de 

systeemanalyse kan daardoor veranderen. Uc berekening van de gewasschade bevat de 



nodige veronderstellingen. Het is mogelijk dat een meer theoretische benadering van het 

rekenprobleem meer bevredigende resultaten biedt. 

Door verbeterde technologieën kan de beleidsimplementatie doelmatiger worden. De 

effectiviteit kan dan groter worden. In de landbouw wordt steeds meer gebruik gemaakt 

van de mogelijkheid de wortelzone d.m.v. infiltratie van water te voorzien. Vroeger was 

het gebmik van dure beregeningsinstallaties meer gemeengoed. Infiltratie is weliswaar 

een minder directe vorm van watersuppletie, maar ook veel goedkoper. 

3.2.4 ñcleidsanalysc: een continu p r m  

Elke verandering in een van de genoemde invloeden kan in theorie leiden tot e e n  

aanpassing van de cyclus en dus eveneens tot een aanpassing van het gekozen beleid. 

Doordat nagenoeg continu veranderingen in de vier invloeden optreden zal het prtx;es van 

beleidsanalyse een continu proces dienen te zijn. Dat geldt in de algemene beschrijving van 

de cyclus, maar net zo goed voor die van de waterhuishouding. 

In de praktijk zullen de diverse fasen echter de nodige doorlooptijd behoeven, nodig voor 

het bereiken van de gewenste acceptatie van de resultaten en het verantwoord concluderen 

aan de hand van verkregen resultaten, zodat i n  de voorbije periode eveneens een 

cyclusgang is te constateren. Soms staat de systeemanalyse i n  de volle aandacht; die 

periode is in het kader van de voorbereiding van de derde Nota Waterhuishouding recent 

afgesloten. Door het uitbrengen van de nota zelf heeft ook de vastlegging van de keuzes in 

kader van het waterbeleid plaatsgevonden. Wat n u  moet volgen is de feitelijke 

implementatie ervan en de nodige aanpassingen van het operationele beheer. Na verloop 

van tijd zal geconstateerd moeten worden dat de doelen wel of niet (geheel) bereikt zijn. 

Opnieuw zal de vergelijking van de ontstane situatie en de (veranderde?) wensen van de 

maatschappij moeten leiden tot het redigeren van de exacte probleemverkenning. 

Ondanks de regelmatige verschuiving van de accenten tussen beleidsvoorbereiding en 

beleidsimplementatie is van uitermate groot belang dat de beleidsanalyse als zodanig een 

continu proces is en blijft. Dan alleen wordt voorkomen dat steeds weer een intensief 



proces opnieuw opgestart moct worden, waardoor sliirtverliezen optreden, hetgeen niet 

alleen kosten met zich meebrengt en ti jd vraagt, maar ook het eindresultaat nadelig 

bemvloedt. De garantie dat de bc1eidsanaly.x snel en doelmatig i n  kan spelen op 

veranderingen in maatschappij en wetenschap, kan alleen gegeven worden als de studie wr i  

voortdurend karakter heeft en tevens van enige omvang is. 

3.2.5 Kclatie met maatschappelijke wensen 

D e  eerder genoemde rnaatschappclijke en ecologische belangen, die d.m.v. gou l  

waterbeheer dienen te worden behartigd, hangen sterk af van de toatand van het 

watersysteem. I l w r  middel van een hcschrijving van de fysische en chcrnirche parameters 

kan een beeld verkregen worden van de twstand ervan. Dat kan voor de huidige 

situatie, maar ook in de vorni van een schatting, voor een toekomstige situatie. Ilaarnaast 

i s  het ook nog nodig dat van alle rclev;inte functie\ die aan water verbonden kunnen zijn. 

bekend is welke eircn de maatschappij daaraan stelt en op welke manier het 

waterhehcer de relevante parameters kan bc inv lwden.  Het is duidelijk dat de 

waterhuishouding zelf geen d»cl op zich ~ c l f  is, r n a r  dar de achterliggende functies 

alleshcpalend zijn. In  welke mate en met welk gewicht wordt door de politiek bepaald. Ik 

taak van de beleidi i inalyx is de kcuzcmr~gelijkhedcn aan te geven, voorr.ien 

van de le verwdchleri gevolgen bi j  elk van die keuzen. Het streef1 naar een optimale en 

evenwichtige behartiging van alle wenwn die uit de belangen naar voren k ~ m c n .  

Per gebied worden visies ontwikkeld door o f  i n  nauw overleg met de desbetreffende 

waterbeheerders. Daaruit zijn richtingen te ontlenen die sturend zullen 7ijn voor de wij72 

waarop beleid t.a.v. die systemen /AI worden ontwikkeld. Potentiele 

ontwikkelingsmogclijkheden worden daardoor bekend en geven invulling aan beleid. 

Op deze wijze wordt ingespeeld op het feit dat degene die dagelijks omgaat met het water 

ook i n  staat moct worden geacht het best de potentie van het systeem als geheel aan te 

geven. Deze systeemgerichte benadering kan, naast de eerdergenoemde functiebenadering, 

diverse knelpunten opleveren, aangerien nergens alle verlangens vervuld kunnen worden. 



3.2.6 Kelatie met ondermek 

Diverse diensten en instituten binnen en buiten Nederland verrichten allerlei onderzoeken 

naar elementen in het functioneren van watersystemen en de relatie met de 

gebruiksfuncties. Vaak richten die zich alleen op een onderdeel van het watersysteem: bv. 

de uitwisseling tussen water en bodem van cadmium, of de knelpunten in de recreatie 

langs de Maas, of de kosten in de scheepstransporten over de Waal bij lage afvoer, of het 

voedselgedrag van steltlopers in het deltagebied of de effecten van machinaal winnen van 

zee-aas in de diverse zoute wateren. De resul'aten van die studies zijn 

onontbeerlijk voor het inschatten van de afwnderlijke effecten en dragen bij tot de keuzes 

t.a.v. het te formuleren bclcid en de onderbouwing ervan. 

In het kader van de beleidsanalyse wordt alle beschikbare informatie bijeengebracht en 

worden zo nodig initiatieven genomen voor het uitvoeren van aanvullende studies. Helaas 

kunncn met de huidige stand van de kennis nog niet alle effecten van de keuze even 

nauwkeurig beschreven worden. Op zich betekent dit dat altijd een bepaalde marge van 

onzekerheid rond een beleidsvanant in acht moet worden gehouden. 

Anderzijds kan de beleidsanaiyre sturing geven a a n  het algemeen onderzoek. Als tijdens de 

analyse nl. blijkt dat er storende hiaten zitten in de kennis die van groot belang zijn in de 

gehele analyse kan e e n  signaal gegeven worden richting onderzoek om in de komende 

pericde op dat aandachtspunt meer studie te verrichten. Aan de hand van een 

gevoeligheidsondermk in de beleidsanalyse kan duidelijk worden hoe belangrijk de 

beschikbaarheid van de aanvullende kennis kan zijn. 

3.3 De aanpak van de belcidsanalysc waternuishouding in PAWN 

3.3.1 Stappen in de beleidsanalyse 

De diverse stappen die genomen moeten worden om systematisch het einddoel te bereiken 

zijn: 



1. een bcschnjving van de huidige situatie betreffende de waterhuishouding in Nederland 

wordt opgesteld; 

2. ccn vourspslling wordt gedaan hcxl dc situatie rich ral gaan ontwikkelen, indien het 

liuidige (incl. reeds voorgenomen) belcid zich ral voortzetten; 

3. het aangeven van de daarbij te verwachten knelpunten; 

4. het inventariseren van de mogelijke maatregelen die aanvullend zouden kunnen worden 

getroffen ter vcrhctering van de situatie; 

5 .  het evalueren van dic rriaatrcgelen aan dc hand van alle relevante c o n q u e n t i e s  ervan; 

6. het opstellen van een of mccr mogelijke nieuwe beleidsvananten; 

7. het beschrijven van de t«ekomstigc si1ii;itic die lal ontstaan bij uitvwring van de nieuwe 

beleidsvariant, c .q .  helcidsvariantcn 

PAWN is gericht op het bepalen van de gevolgen van alternatieve niogelijkhcden t.a.v. het 

waterhuishoudkundig beleid. Ikn dergelijke beleidwptie is samengesteld u i t  cm 

ssinenhangcnd geheel van rnaatrcgelcn, waarbij rlkc rnaairrgrl op zich trn dm1 heeft een 

bepaald aspcct van de waterhuishouding te verbeteren. De volgende wmnen maatregelen 

kunnen worden onderscheiden: 

- waterreguleringsmaatregelen; het veranderen van waterstromen (aan- en a fwer )  d.m.v. 

infrastructurele werken of het gebruik ervan; 

emissiereducerende maatregelen: het saneren van bestaande lozingen (puntgericht en 

diffuus) d.m.v. vergunningenheleid en regelgeving t.a.v. vervuilende sectoren; 

- innchtingsmaatregclen; het aanpasen van de inrichting van de watersystemen »m een 

optimale ontwikkeling mogelijk te maken. 

De algemene benadering m.b.t. het genereren van alternatieve beleidwpiies is 

weergegeven in figuur 3.2. I k  belangrijkste onderdelen uit de studie zijn de \electie van 

altcrnatieve maatregelen (het scrmningsproces), het ontwcrpen van een beleids- 

optie (policy design) en het bepalen van de effecten daarvan (assesment of impacts). 

- In de selectiefase wordt een groot aantal individuele maatregelen ruwweg geevalueerd; 

vcclal op basis van mrstc orde effecten (kortenlbaien of  onaanvaardbare gevolgen) en 



realiatiemogelijkheden. Deze fase resulteert in een set van veelbelovende maatregelen. 

- In de ontwerpfase wordt e e n  aantal veelbelovende maatregelen op verschillende wijzen 

gecombineerd om te komcn tot enkele veelbelovende beleidsopties. 

- In de fase waarin de effecten van de veelbelovende beleidsopties worden bepaald, wordt 

voor alle relevante sectorïn nagegaan wal de diverse consequenties zijn van de gekozen 

beleidwoties. 

Figuur 3.2 Fasen i n  PAWN-aanpak 

Uiteraard zijn verscheidene iteratiestappen nodig in het onderzoek naar de veelbelovende 

beleidsopties onder andere d.m.v. het uitvoeren van gevoeligheidsanalyses. 

Zowel i n  de selectiefase als in de effectbepalingsfase is het gehele waterhuishoudkundig 

systeem beschouwd met en zonder de te beschouwen maatregel(en). Het 

waterhuishoudkundig systeem omvat daarbij: 



- het geheel aan grondwater en «ppervlaktcwater (kwantiteit en kwaliteit), alsmede de 

kwaliteit van de waterb<xlcm; 

d e  infrastructuur van vaarwegen, rivieren, kanalen. meren. estuaria en zeeen; 

- het gehecl aan regels, die de vraag en het aanbod van water beinvloeden; 

- de onderscheiden watergebruikers. 

3.3.3 Gcbniik van modellen 

C c m n  de vele wrnponenten, die beschouwd moeten worden, de ayxctcn ruimte en tijd en 

de vaak ingewikkelde relaties, die bestaan tursen de componenten van het 

-- 

- ~ p  

Figuur 3 .3  Pawn systeemplaatje 

waterhuishoudkundig systeem, is in PAWN veelvuldig gewerkt met wiskundige modellen. 

k n  overzicht van de modelstmctuur met hun onderlinge samenhang is weergegeven in 

figuur 3.3. 

In die modellen worden het landelijke waterhuishoudkundige systeem of delen ervan 

geschematiwrd. Door middel van het aanbrengen van wijzigingen in d e  schematisaties of 

door het invoeren van andere basisgegevens c .q .  andere beheersregels. kunnen simulaties 



Figuur 3.4 Schematiratie Dislnbutiemodel en Stofstromenmodel in PAWN 
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worden uitgevoerd, waardixtr het iiiogelijk uordt  de effecten van de  aangebrachte 

wijzigingen te schatten. I>ic effecten kiirincn cveiieens worden beinvl(>ul dimi de 

omsUrndighcdcn (hydroiogic, rnctwrologie, infrastructuur. beheer ervan, waterbehoeftes. 

ctnissies, etc.). UI niodcllen bicdcn dc  rriogelijkhcid d e  g c v d i g l i e d  van dc syseincn voor 

deze omstandigheden te bepalen. 

O v e r ~ i c h t  van modellen 

»e volgende modellen rijn speciaal voor I'AWN ontwikkeld: 

Hel Distributiemodel dat de  nationale watcrverdeling beschrijft. Het Nederlandse 

oppcrvlaktewatcrstcI$cl i \ ,  voor wat hctrcft hct landelijke hoofdsysteem en de  

belangrijkste regionale wateren geschematiseerd d.m.v. ca. 95 knopen en ca. 150 takken 

(zie figuur 3.4). Dit mixlel maakt gebruik van de inforinalie ver7aineld en 

berekend door het rn(xle1 IXM<;I:N (zie vcrdcr). In liguur 3.5  wordt het vereenvoudigde 

stroomschema gepresentwrd voor hei I>istrihutiernodel. [litgaande van de 

invoergcgcvcn? genereert het model vele rcwltaten t.a.v. de  waterbeweging en de  

daaraan gcrelatcerdc effecten 

Figuur 3.5 Stroomschema Distributiemodel 
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- Stofstromenmodel voor de waterkwaliteit, dat gebmik maakt van dezelfde schematisitie 

als het Distributiemodel; gegevens over de waterbeweging worden dan ook eenvoudig 

van het Distributiemodel overgeheveld naar het Stofstromenmodel. 

Het Stofstromenmodel bestaat uit drie delen: 

- een module die emissie-bestanden genereert uitgaande van algemeen beschikbare 

basisbestanden; 

- de "Districtwatermodule" die d e  processen, menging en retentie in d e  gebieden 

beschrijft; deze module maakt het mogelijk de primaire emissie in de gebieden om te 

rekenen naar lozingen van de gebieden o p  het oppcrvlaklewaterstelxl (boezem, 

hoofdsysteem); 

- het waterkwaliteitsmodel DELWAQIBLOOM dat de processen in het oppervlakte- 

waterstelsel beschrijft en d e  waterkwaliteit o p  vele locaties simuleert. Stofbalansen en 

belastingen van deelsystemen kunnen hieniit afgeleid worden. 

- DEMGEN (DEMand-GENerator) voor d e  beschrijving van de vochthuishouding in d e  

bodem en daarmee de invloed o p  d e  grondwaterstand en de landbouw: Nederland is in 

dit model verdeeld in ca. 80 districten (zie figuur 3.6), waarbinnen alle functies die met 

water van doen hebben worden gekwantificeerd. Deze districten zijn modelmatig te 

koppelen aan de netwerkschematide van het Distributiemodel c.q. Stofstromen- 

model. 

Het veelvuldig gebruikmaken van modellen betekent enerzijds dat een dwangmatig elcmcnt 

in de analyse wordt gebracht dat de creativiteit en hel "gevoelsmatig reageren" zou kunnen 

dwarsbomen. Anderzijds dwingt het tot logisch redeneren en het kiezen van de beste (of 

minst slechtste) formuleringen. Het biedt daarnaast de mogelijkheid tot reproduceren van 

de analyses, omdat computermatig vastgelegde gegevens "onbeperkt" bewaard kunnen 

worden. Ook is er een element van dialoog met het watersystwm mogelijk. Die dialoog 

loopt dan via modelinstrumentarium. Het watersysteem kan dan d.m.v. modelberekeningen 

aangeven wat de gevolgen zijn van ingrepen op cruciale punten. k n  iteratief spel tussen 

beleidsanalist en systeem kan dan o p  gang komen, dat tot doel heeft d e  optimale optie voor 

de toekomst boven water te krijgen. 





De inrichtingsmaatregelen 

F.r bestaat een categorie maatregelen, waarvan de invloed niet via waterparameters loopt. 

Deze kunnen niet m.b.v waterkwantiteits en kwaliteitsmodellen worden bestudeerd. 

Daarvoor is een andersoortige analyw: geeigend. Als voorbeeld kunnen dienen: het 

creeren van rust- en stiltegebieden in de Oosterschelde door middel van een 

betrcdingsregeling of het inrichten van een watersystccm d.m.v. eilanden, ocvers, 

mocrasyen, e.d. De analyxmethodc die v w r  dit typ. maatregelen wordt toegepast, is het 

zgn. "Deskundigenoordeel". In feite worden de effecten van die maatregelen geschat 

tijdens een geùachtenvormende discussie tussen deskundigen. Leidraad daarbij zijn de zgn. 

"Doelvariabelen", dat zijn biotische of abiotixhe parameters die ccn maatstaf zijn 

voor het bereiken van de gewenste situatie. 

De effectenstudies 

Aansluitend op deze beschrijving van de te verwachten veranderingen in fysische en 

chemische parameters van het water, zijn voor de meeste functies van zoete wateren een of  

meer modellen beschikbaar, waarmee een indruk verkregen kan worden van de invlocd die 

de gerealiseerde veranderingen kunnen hebben op flora, fauna, meni ï n  maatschappij. 

Daar waar geen modellen vcarhanden zijn, meestal omdat de kennis nog onvoldwnde is 

om geformaliieerde modellen te kunnen ontwikkelen, wordt teruggevallen op het oordeel 

van dc deskundigen. 

Voor de zoute watercn is dit type modellen in mindere mate vomhandcn; daarom moct in 

een aanlal gevallen eveneens worden volstaan met het de\kundigen~»ordel.  

3.4 Analyses: t.b.v. derde Nota Walerhuishouding 

3.4.1 I'rccfexercities 7aetc wateren 

OpzA proefexercitie 

In de aanvangsfase van de beleidsanalyse zijn voor de binnenwateren de zgn. proef 

exercities uitgevoerd. Het docl ervan was: 

1 .  het aangeven van de speelruimte in het beheer, 



2. de rnogelijkticdcn vsti <Ie ctfwtcnstiidics vcrkenncn. 

3. liet inslriirncntariurn Ie lesten. 

Ik volgcride hclcid\;illcrn;itil.vcn zijii ondcr,<>cht: 

a. natuur-nat, 

ti. nat i iur~dnx>g, 

c .  landh«uw, 

d .  overige bclangeii. 

In  elk van de/c aItcrnatievcri w d e n  wii iif 'cnkcle sectoren centraal gesteld. Het beleid 12: 

in wiste instantie m ~ngcvuld worden (Iixir ccn pikket vcnr de hand liggende rnaatregelcii, 

wurdoor  dic scclor opt i~wml hulicnd rciu wordcn. De overige sectoren zullen 

,ich naar het pakket (liciien te vucgcn. I k / c  hcriadciing, wzi rh i j  de watcrhiiishoiiding 

i t d s  ccn/i]dig wordt ingcuuld, vcrkcni de "raridcn van het beleid". 

Naluur nat alkrnaticí 

In  dit alternatief werd gcstrwfd n;ix de nieesl r~ptirnalc orn5tandighedcn oin liet 

I:irictionercri van de aqii;<ti\clie ec<isyWsieii v ï i l i g  ie  \tcllcn. Al% eewc \lap op ucg naar 

de ontwikkcliiip van een l i~ igc  divcrsitcit a;in wosystcinen i \  v~x i ra l  van hclang hct 

ticschr~uwcn van de vdpciide hioliigisclic systccrnkcnrnerkeii: 

pr~xl i ik t iu i tc i t ,  i . I i .h. tiopcrc iirg:inisiiicii ;ijs ~ w t i ~ i r i d c n  en /alm; 

diversiteit; 

compleetheid van de voulxlkctcn: 

sl;ihilitcit (ïclfrcgularie); 

Ik ondershndc iiiaalregclcn zullen ~ x ~ s i t i c f  bijdragen: 

I. Het hcvordcrcri v;iii hei ontstaan van iniwrassystciiicn in ond iep  delen van nieren en 

rivieren. 

2.  Het aangeven van kanvi jke gehicdcri voor naii~iirontwikkcling. 

3.  I k n  cficcticvc hcstrijding van de cutroliering oni de natuurlijke ontwikkeling rnwr kan:. 

te geven 

4. Het voork~iinen van belasting van het systeem iiiet microverontreiniginun door 



bronranering, begeleiding van verspreiding en sedimentatie. 

5.  De elektriciteitsbedrijven minimaliseren dc warmtelozingen op de binnenwateren. 

6. Het toepassen van een actief biologisch beheer van de watersystemen om het herstel te 

bevorderen. 

7. Aangeven van d e  wetland-stalus aan de relevante wateren. 

E. Minimaliseren van de inlaat van gebiedsvrezmd water in de regionale wateren. 

9. Aanwijzen van gebieden met kansen v a i r  waterconservering. 

Natuurdroog a l ~ m t i e f  

Het beleid in dit alternatief zal dienen te resulteren in een natuurlijke basis v<xx flora en 

fauna, waarbij de terrestrische sys!emen optimaal zouden moeten kunnen functioneren 

gezien de hydrologische en geologische situatie. Op weinig plaatren in Nederland is 

sprake van zo'n optimum. De verdroging, vervuiling, verzuring, vermesting, enz. 

veroorzaken verstoring. Uitgaande van de huidige situatie is natuurbehoud in te 

vullen als herstel, behoud en ontwikkeling van de elementcn van natuurlijke waarde. 

In deze f a x  van de studie is deze variant als volgt ingevuld: 

l .  Minimalisaiie van de gr»ndwateronttrekkingen d w r  drink- en industriewatervoorziening 

en de landbouw. 

2. Het tegengaan van (grootschalige) projecten, waarbij een systematische vergroting van 

de ontwateringidiepte gerealiseerd wordt: herinrichting, ruilverkaveling, verlaging 

polderpeilen, peilverlaging in beken. 

3. Het slechts beperkt aanvoeren van gebiedsvreemd water naar de gebieden; eventueel 

beperken tot die gebieden waar het verdrogingseffcct w n  ontoelaatbare en onherstelbare 

omvang heeft aangenomen. 

4. Het uitvoeren van compenserende maatregelen d w r  de aanleg van bufferzones, 

beschermende zones, omlegkanalen, en infiltratieputten. 

5. t e n  toekenning van functies aan grondwatervairkomens om een betere beheersbaarheid 

ervan te realireren. 

6. Waterconservering in de gebieden d.m.v.  peilopzetting of kunstmatige infiltratie in 

zandpakketten. 

7. Het weren van landbouwactiviteitcn zoals mestverspreiding en andere aspecten van 



intensieve landboiiw en vw tw l t .  

8. Het zovccl mligclijk in sUind hoiidcri ol tcruglialen van gradientsitu;itie\ (bv. kwel). 

landbouw alkmal ief  

Met het w g  op de bclangcn van de agrarische w t o r  q n  een aanUrl rnatrcgclen in de 

waterhuishouding optionwl. Ik rn;mrcgclcn ï i j r i  alle in de sl'wr van opprvlakte- en 

grondwaterbchccr. 

1. Het stiinuieren v;iri de u i tvwr ing van w;itcraanvoerplannen d w r  de watcrxhappcn; 

2. Het uitvocrcn van c;i~~acitciti.crrui~r~cndc werken i n  de regionale iní'rastriictuiir; 

R. l i e t  ui tvwrcn van capaciteitvcrriiirncn~lc ucrkcn i n  de hwfdinl.ra\tructuur; 

4. Het beheren van de rcgiorialc wateren <lp w n  rdan ige  w i j x  dat de landbi>iiw~ 

wdtervwrricriirig <~ptirri;<iil hi i rdt (bv.  weinig d<x~rspoclcn. pcilvariaties t<x\Ui;in, ed.); 

5 .  Het behercn var1 het hixll'd\y\twin op  een /dan ige  wijze dat de laiidl>(iuuu;iterv~xir~ 

zicning optlrn%i wrlrdt ( b v .  v(xirradvorming. verkleinen dwr\p<xl ing, u i . ) ;  

h. Hel icxwij/.cri van gr(~ndwatcrvtxirkoiiien\ aan de landbouw, 

Overige belmgcn alkrnatief 

Hierbij worden de overige belangcri nai r  voren gehaald. V w r  de eenboud wordt 

verondersteld dat die belangen onderling nict conflicteren, hetgeen nict altijd juist i\. 

1. Ten behoeve van het handhaven \;m wri I I I  g r w t  mogelijke vaardiepte in de 

schccpvaanwegcii dicncn de oriltrckkingcn vanuit rivieren ei1 kanalen z u i w l  mogelijk ie 

worden bcpcrkt. 

2. I'rioritcit wordt tucgckcnd aan de drinkwatcrv(x~rriening. Verontreiniging van b d c m  cri 

grondwater dient tc wordcn v~x~rkoi i icn.  

S .  Centrale-uitbreidingen c.q. nieuwbouw i s  mrigeli~k aan meren en eitiiaria, binnen de 

voorwaarden gcitcld d ~ x ~ r  het waterbeheer. 

4. Het peilbchccr in de mgnantc wateren ,;i1 z<xiariig dicncn te zijn dat huge watcrsmndcri 

niet meer frequcrit zullen vuilrkuincii. Alle mogelijkhcdcn urn hoge water\unden op de 

rivieren te voorkomen dienen te wordcri hcnut (bv. door het uitvoeren van 

profielverruimende maatrcgclcn). 

5. E n  beheersing van de watcrstr(x~m in calamiteit-situaties is gewenst. 



6. Emissiereductie t.b.v een gocde waterkwaliteit, een groot doorzicht en een goede 

visstand. Maatregelen dienen gericht te zijn o p  het bereiken van minimaal de 

basiskwaliteit en de kwaliteit verbonden aan die voor zwemwater en die voor viswater. 

7. Sluizen dienen voldoende visparrage-mogelijkheden te hebben. 

KesullaM procfexercities 

Uit de resultaten blijkt dat de landbouw-variant niet veel veranderingen t.o.v. de huidige 

situatie te zien geeft. Dat zou erop kunnen duiden dat de huidige infrastructuur en het 

beheer ervan r d s  redelijk afgestemd is op de vraag en behoefte in de sector 

landbouw. Weliswaar is de analyse in de prwfexcrcitie gericht geweest o p  een gemiddeld 

jaar qua droogtegraad, hetgeen voor de landbouw zeker niet d e  maatgevende is, maar in 

ook in andere, en mcer gedetailleerde studies blijkt dat de rendabiliteit van 

wateraanvoer voor de landbouw terugloopt. 

Ook de variant t.b.v. "ovcrigc belangen" duidt niet o p  ingrijpende veranderingen in watcr- 

beweging c .q.  -kwaliteit. Hierbij dient wel aangetekend te worden dat een aantal 

conflicterende belangen hier gecombineerd worden, waardoor effecten elkaar teniet zouden 

kunnen doen. 

De beide andere beleid!alternatieven geven aanzienlijke v e r ~ h i l l e n  te zien t.o.v. de 

huidige situatie. In de natuur-nat-casc verbeten over het algemeen de nutrientensituatie in 

hoofdsysteem en regio's. De effecten o p  chlorofyl zijn overigens wat wisselend in tijd en 

plaats. In d e  natuur-droog-ca.%. waarbij een aanzienlijke reductie van d e  waterinname doof 

de regio's is ingevoerd, blijken de nutrientengehaltes in d e  regio's aanzienlijk toe te 

nemen. Voor een deel is dit temg te voeren op gebreken aan het rekeninstru- 

mentarium, maar ook d e  te verwachten verminderde doorspoeling van d e  gebieden zal 

debet zijn aan een grotere ophoping van verontreinigende stoffen in de regio's. 

l 3.4.2 K n e l p u n ~ y s c  mule  wateren 

~ In d e  beleidsanalyse voor de zoute wateren is de aandacht in eerste instantie gericht o p  d e  



knelpuntenanalyse In deze an;ilyre zijn alle knelpunten in de zoute wateren vcrmneld 

voor zover deze zijn verineld in heleid- en hchwrplannen. Vervolgens heeft er w n  

selectie plaatsgevonden op hasi\ van criteria als bv-omvang.  weliniet regionaal ri i initeli jk 

oplosbaar. 

Als conclusie van dcze analyse kwam naar voren, dat de v<x~rnaamste knelpunten zijn: 

I opname afvalstoffen versus natuur, visrerij en recreatie; 

I1 scheepvaart, opname afvalitoffcn, visrerij, recreatie, winning 

dclfstoffen, veiligheid versus natuur. 

O m  deze knelpunten op te los\en dan wel de gevolgen ervan te docn verminderen is het 

met name nodig te komen tot cen reductie van de belasting met verontreinigende stoffen cri 

t i l t  een ruimtcli jkc afstcmniing op landclijk nivl t iu. 

Iedereen die b i j  het waterheheer bctrokkcn i \  heeft mogelijk een o f  meer suggchtics om het 

waterbeheer te verixtercn. Die suggestie\ zijn in een brede exercitie ver7mxld. Het 

resultaat was een bestand van meer dan 280 i n w r  o f  minder uitgewerkte v»«rrtellen. »e 

volgende soorten midtregelen kunnen wordcn onderscheiden: 

- waterreguleringsni;idtrcgcIen; het veranderen van waterstromen (aan  en a fvwr )  d.m.v. 

infrastructurele werken o f  het gebruik ervan; 

- ernissiereducerende maatregelen; het saneren van bestaande lozingen (puntgericht en 

diffuus) d.m.v. vergunningenbeleid en regelgeving t.a.v. vervuilende sectoren; 

inrichtingsmaatrcgclcn; het aanparren van de inrichting van de watersystemen om een 

optimale ontwikkeling mogelijk te maken. 

F m  groot a a n l i  voorstellen was zodanig vaag o f  onrealistisch dat een wrste selectie 

er vele deed vervallen. De selectie heeft plaatigevonden op basis van de volgende 

criteria: 

- Maatregelen die duidelijk gecn enkele r ï i l i te i t  (meer) hadden, zijn verwijderd uit 

de set; 



In geval twee of meer maatregelen elkaar in fysische zin onmogelijk maken 

tegenspreken, dient een keuze gemaakt te worden. Die keuze is n u  geschied op 

basis van gevoel, in enkele gevallen getoetst a a n  de resultaten van de procf- 

exercitie; 

- Maatregelen die waarschijnlijk niet het beoogde effect bereiken, zijn verwijderd. 

Aangezien hierin een grote mate van subjectiviteit schuilt is hiermee vwrzichtig 

omgegaan. 

Vervolgens zijn de overgebleven maatregelen nader geanalyseerd. De maatregelen die 

daarna nog als mogelijk kansrijk zijn te beschouwen, zijn in het verdere beleidsanalytisch 

proces meegenomen. 

In de fase van inventarisatie zijn creativiteit en originaliteit nog belangrijke stimulansen om 

Ie komen tot een stapel interessante bouwstenen voor het beleid. Later in de beleidsanalyse 

zal, door de confrontatie met de gevolgen voor de vele aan water verbonden 

belangen, wellicht blijken dat creativiteit en originaliteit weleens duur kunnen zijn. Het is 

dan aan de beleidsbepalende instanties om te bezien of dergelijke nieuwe elementen 

onderdeel kunnen uitmaken van het nieuwe beleid. 

3.4.4 De iteratieve belcidsanalyse 

De eerste fase 

In de eerste face van de beleidwnalyse (tot medio november 1988) is een negental 

beleidsalternatieven bestudeerd. Zie ook figuur 3 7 

De volgende alternatieven zijn in de eerste f a x  uitgewerkt: 

1. De huidige situatie bij het huidige beleid (1985) 

2. De toekomstige situatie bij voortzetting van het huidige beleid en emissieniveau 1985 

3. De toekomstige situatie bij het huidige en voorgenomen beleid, waaronder het 

Rijn-actieplan, KAP (50% emissiereductie i n  het Rijn-stroomgebied) 

4. De toekomstige situatie bij het huidige en vrmgenomen beleid, waaronder het 



Piguur 1.7 Over~ ich t  geanalyseerde varianten I e  ronde 

Kijn-actieplan cn het Níx~rd,w a~ticplan,NAi'  (50% emi\sicreductic) 

S .  Ik toekomstige situatic b,; verderg;aridc einissiernaatregelen (75% eniisicrul i ict iej  

h. Als alternatief 3, r n a r  de functies natuur, visscri;, rccrcaiie cn dr inkuatervínr~icning 

worden bevorderd d w r  middel van watcrrc:.uleringsinaatregeIcn 

7. Als alternatief 1, maar nii worden de Sunctic\ scheepvaart. landbouw en 

eleklriciteitwíxlr7icning bevorderd díxir iniddcl van waterreguleringsmiidtrcgclcn 

X. I x n  combinatie van de alternatieven 5 en h 

Y. I x n  combinatie van de alternaticven S cri 7 

Ik wrste f a x  van de hclcidianalyic werd afgciotcn met de volgende cí~nclu\ic$: 

- De "huidige 'iluatic" (1985) wordt ook in de t w d c  Sax rneegenoiiicn als 

referentiesituatie. I n  k i t e  i s  hier geen rprakc van een beleidiallernaticf. 

- l ier RAP en NA IJ  zijn (hoewel nog nier criricru't ingevuld) onderdeel van het huidige 

beleid. Het "O-aiternaticl" v w r  de twudc  la% g u t  dus uit van irnplernenutie van zmvel 

KAP als N A P  

Ik aanvullende rnaiiregclen zijn relatief gwdkoop en effectief. Her l i jk t  dat ze qua 

effectivileit kansrijker zijn dan de overige tiiaatregelen. 

V w r  het bereiken van goede rcsultatcn i \  een grotere saneringsinspanning dan 50% 

noodzakelijk, met narnc wat betreft de organische microveronlreinigingcn. 
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De netto-resultaten van een emissiereductie van 75% zijn niet significant beter dan van 

een 50%-emissiereductie. Voor een daadwerkelijke verbetering van de situatie i ?  e e n  

voor ecn aantal microverontreinigingen sanering van orde grootte 90% nood~akelijk. 

Gezien de hoge kosten wordt dit alternatief vooralsnog niet als haalbaar gezien, maar 

wel als doorkijk voor de lange termijn in de tweede f a x  van de beleidsanalyse 

meegenomen. 

De waterreguleringsmaatregelen, althans in de mate waarin in de eerste ronde daar 

invulling a a n  geeft, hebben landelijk gezien weinig effect op de waterkwaliteit. Lokaal 

kan wel sprake zijn van invloed. 

De twesde fase 

Op grond van de conclusies in de eerste f a x  van de beleidianalyse zijn enkele 

alternatieven geformuleerd die in de tweede fase verder zijn uitgewerkt. Deze altema- 

lieven zijn wat betreft emissies in beginsel gebaxerd op e e n  oplopend reductiepercen- 

i 
tage (0, 50, 60, 90%). Ten opzichte van de eerste ronde zijn de emissiebestanden 

verbeterd, en zijn de waterverdelings en inrichtingsmaatregelen genuanceerder ingevuld. 

i Zie w k  figuur 3.8. 

De volgende variantcn zijn bestudeerd: 

1. De huidige situatie bij huidig beleid (1985) 

2. De toekomstige situatie bij voortzetting van hel huidige beleid en emissieniveau 1985. 

3. De toekomuige situatie bij huidige en voorgenomen beleid, waaronder R A P  + NAP. 

I n  deze variant is t.o.v. de eerste ronde een betere invulling van de emissie-sanering 

gerealiseerd. 

4. De toekomstige situatie bij verdergaande emissiereductie tot het bereiken van de 

basiskwaliteit i n  de m t e  oppervlaktewateren; daarvoor i 5  aangenomen dat een 

emissiereductie van 60% veelal toereikend zou zijn. 

5. De toekomstige situatie bij zeer vergaande emissiereductie. zodat de watersystemen de 

mogelijkheid krijgen het zgn. "Streelbeeld" te bereiken. Het streefbeeld is de situatie 

waarbij de systemen tot optimale ontwikkeling zijn gekomen. De streefbeelden zijn 

beschreven in de derde Nota Waterhuishouding. 



6. De toekomstige situatie bij uitvoering van de inrichtingmaatregelen. 

7. De toekomstige situatie bij uitvoering van de waterreguleringsmaatregelen 

8. Diverse combinaties van bovenstaande varianten. 

Figuur 3.8 Te analy\eren beleidsvarianten 2e ronde 

De belangrijkste conclusies uit de tweede ronde zijn: 

- De inrichtingsmaatregelen zijn niet alleen goedkoper dan de emissiemaatregelen, maar 

zijn veel sneller effectief voor de ontwikkeling van de ecosystemen dan de 

emissiemaatregelen 

- De emissiemaatregelen zijn voorwaarde voor het ontplooien van de ecosystemen tot het 

gewenste niveau van de streebeelden. 

- Voor diverse stoffen zijn de emissiereducties nog niet toereikend om de algemene 

milieukwaliteit (basiskwaliteit) voor water en bodcm te realiseren. 

- Analyses van elk van de waterreguleringsmaatregelen afzonderlijk laat zien dat er slechts 

enkele aanpassingen van de infrastructuur rendabel te noemen zijn. De meeste zijn 

macro-economisch niet effectief. 

- E e n  voorlopige keuze wordt gedaan: voor de eerstkomende periode worden uitgevoerd: 

- de maatregelen ter invulling van RAP en NAI'. 



- de meeste inrichtingsmaatregelen, met name die i n  de aandachtsgebieden. 

- die waterreguleringsmaatregelen die rendabel te noemen zijn en die tevens geen 

ontoelaatbare schade berokkenen aan de terrestrische vegetatie. 

- Voor latere periode wordt voorzien dat e e n  verdergaande emissie-reductie nodig 

is. 

De derde fase 

In de derde ronde van de beleidsanalyse zijn t.o.v. de tweede ronde de volgende 

veranderingen aangebracht: 

- enkele modelverbeteringen zijn doorgevoerd; 

- de ernisssieniveau's zijn nauwkeuriger gedefinieerd; 

- de keuze t.a.v. de waterreguleringsmaatregelen is aangepast. 

Daarmee wordt de sct varianten: 

I .  De huidige situatie bij huidig beleid. 

2 .  De toekomstige situatie bij uitvoering van de maatregelen voor de eerstkomende 

periode, waaronder RAP- en NAP-maatregelen. 

3. Een doorkijk naar een latere periode waarbij verdergaande emissiereductie wordt 

gerealiseerd. De mate waarin de emissiereductie uiteindelijk dient plaats te vinden hangt 

af van de stof. 

De conclusies die naar aanleiding van de derde fase zijn getrokken, zijn beschreven in de 

volgende paragraaf a.d.h.v. de beschrijving van de toekomstige situatie die zal ontstaan na 

operationalisering van het gekozen beleid. 

3.4.5 Reschnjving loekornstige situatie 

Aanpassingen van de emissieniveau's 

De maatregelen bestudeerd in de derde ronde houden wat betreft de emissie i n  dat zoveel 

mogelijk inspanningen worden gedaan om de afspraken die zijn gemaakt in het kader van 

het Rijn-Actie-Plan en de Noordzee-ministerconferentie daadwerkelijk in te vullen. 

Aangezien allereerst rekening moet worden gehouden met de natuurlijke belasting van de 



systemen met eutrofierende stoffen en met zware metalen, zullen de  effecten van 

%neringen enigsrins wnrden afgevlakt. O o k  is er sprake van een niet k i n v l o e d b a r e  

Tabel 3 .  l P r ~ e n t u e l e  afname van de  belasting van het Nederlands 

~~pp"rvlaktcwatcr t u s w  1985 cn 2íXK) 

STOF 'TO'TAAI. 

T í J f - N  1 5  

NH4-N 28 

N03-N 4 1 

T(Yi'-l' 44 

1'04-1' 45 

Cu 28 

Cd 59 

%n 37 

Ni 25 

Hg 25 

I'b 42 

C r  16 

A i  h 

-;H('H 42 

HCI3 44 

13-A-IJ 50 

f:I.UOKAN'l'Hl~liN 47 

PC13153 42 

belasting van de  systemen, die weliswaar van antropogene aard is, maar niet o p  

overzienbare termijn te raneren valt. Dijvoorbecld de fosfaat- en nitraatuitspoeling uit de  

bodem zal nog decennia voortduren. lm ander probleem is dat e r  regelmatig nieuwe 

stoffen ontstaan en in het systecm worden gehracht, waarvan het g d r a g  en 

de  eigenschappen o n v d d ~ m d e  bekend zijn. 



I n  het kader van de beleidranalyse waterhuishouding heeft een inventarisatie van alle 

emissies (diffuus, puntgericht, grensoverschrijdcnde belasting) plaatsgevonden; dit leverde 

het emissiebestand 1985. Vervolgens zijn voor alle emisries vcrwachlingen opgesteld ter 

bepaling van het emissieniveau in het jaar 2000. De belangrijkste emissiereducties zijn 

voorzien i n  het kader van de uitvoering van RAP en NAP. Die opgestelde actiepro- 

gramma's zijn gericht op het jaar 1995; de emissieniveau's rijn overigens geschat voor het 

jaar 2MN. 

Effecten op de  watcrkwaliteicsnivaus 

Uc bovenbeschreven reductie van emissies betekent ecn verbetering van de waterkwaliteit. 

Een toetsing van de huidige en in de toekomst te verwachten waterkwaliteit aan de 

algemene milieukwaliteit geeft een verbetering te zien die overeenkomt met 

de bovenbeschreven emissiereductie. I n  kader van de beleidranalyse is de waterkwaliteit 

berekend op ecn 1Wtal plaatsen i n  de belangrijkste Nulerlandie oppervlaktewatc- 

ren. Berekend is onder meer de huidige waterkwaliteit (emissie-niveau 1985) en de 

waterkwaliteit die ie verwachten is in het jaar 2000, waarbij de emissies gereducwrd rijn 

conform de eerder beschreven rnaatregclen 

Voor een viertal parameters wordt i n  tabel 3.2 aangegeven hoe vaak de diverse klassen 

van concentratieniveaus volgens de berekeningen voorkomen voor de huidige (1985) en de 

toekomstige (2000) situatie. 

Effecten voor de  waterbodemkwaliteit 

Bij de waterbodcm-problematiek zijn er twee typen maatregelen aan de orde: 

- emissiemaatregelen, die relatief snel effect hebben op de waterkwaliteit en de kwaliteit 

van het meegevoerde slib, en mei korte of lange vertraging eveneens een effect hebben 

op de bodemkwaliteit, en dan met name voor de nieuw gedimenteerde bovenlaag. 

ranering waterbodems; eventuwl hieronder tevens te laten vallen de verbetering van de 

b~xlern door baggeren om nautische redenen. Uij uitvoering van deze maatregelen is het 

nwxhkelijk over bergingslokaties tc beschikken, dan wel de mogelijkheid te 

hebben de specie (na reiniging) te hergebruiken. 



Tabel 3.2 Frequentie diverse klassen van concentratieniveaus voor de huidige (1985) 

en de toekomstige (2W) Gtuatie 

Voor 20 stagnante wateren in Nederland: 
P-tolaal, zomergemiddelde i n  mg11 Algemene milieukwaliteit: 0.15 mg11 

<0.080 08-0.15 0.15-0.25 0.25-0.5 >0.5 

1985 1 3 2 5 9 
2000 2 6 6 6 0 

Voor 20 stagnante wateren i n  Nederland: 
N-totaal, zomergemiddelde in mg11 Algemene milieukwaliteit: 2. mg11 

c 2 . 2  2.2-3 3-4 4-5 >5  

Voor l 0 0  lokatie in Nulerland\ oppervlaktewater: 
slibgebonden Cd, jaargemiddeld in mglkg Algemene milieukwalitei : 3 i i igikg 

< 1 1-2 2-3 3-4 4 ~ 6  > 6  

Voor l 0 0  lokaties in Nederlands oppervlaktewater: 
Slibgebonden HCB, jaargemiddelde in uglkg Algemene milieukwaliteit:X ugl l  

< I  1-3 3-6 6-8 8 ~ 1 6  > 16 

1985 22 l I 14 3 l 7  33 
2000 25 18 23 2 3 29 

Effïct ernissiereductie 

D e  verwachting is dat de voorziene emissiereductie 721 leiden tot een verbetering van de 

slib-kwaliteit i n  de grote rivieren. Als de kwaliteit van het aangevoerde slib voldoet is i n  

principe de nood7akelijke voorwaarde geschapen voor het (doorgaans op lange 

termijn) ontstaan van een goule bodem. O f  de bodem ook werkelijk die wenselijke 

kwaliteit verkrijgt hangt af van enkele andere factoren: menging, baggeren, aanvoer 



vervuild slib van elders, uitwisseling water-bodem. De berekende waarden laten een 

duidelijke verbetering zien van de kwaliteit van het aangevoerde slib. Echter, toetsing aan 

de algemene milieukwaliteit geeft aan dat het aangevoerde slib voor wat betreft 

kwik, koper en HCB en benzo(a)pyreen nog niet voldoet. Voor de Maas moet daar ook 

nog zink en cadmium aan worden toegevoegd. Voor de kwaliteit van de waterbodems 

betekent de reductie tot 50% dat de bodem van het Usselmeer zal gaan voldoen aan de 

algemene milieukwaliteit; de meeste andere bodems voldoen er nog steeds niet 

aan. De probleemstoffen zijn: cadmium, kwik, koper, zink, PCB-153, HCB en 

benzo(a)pyreen. 

Bodemianering 

Hocwel waterbodemsanering vandaag de dag als noodzakelijk gezien wordt voor een 

duurzaam en gezond aquatisch ecosysteem, is de waterbodcmsanenng tot nog toe niet 

structureel aangepakt. Door de presentatie van het "Saneringsprogramma waterbodem 

rijkswateren 1990-2000" en de uitvoering van het daarin opgenomen beleid wordt 

deze situatie doorbroken. De verantwoordelijkheùen van rijk, provincie en 

waterkwaliteitbeheerder worden vastgelegd. Er bestaat duidelijkheid over de verdeling van 

de saneringskosten en er is een begin gemaakt met het planmatig schoonmaken van de 

vervuilde waterbodemlocaties; een operatie die tot ver na 1995 voortgezet zal 

moeten worden, zoals het Saneringsprogramma Waterbodem rijkswateren 1990-2000 laat 

zien. 

De inventarisatie van de verontreinigde waterbodems in de rijkswateren heeft geresulteerd 

in een  lijst met meer dan honderd grote en klcinc locaties waar de signaleringswaarde 

wordt overschreden. Dit betekent: locaties met mogelijk ernstig gevaar voor 

volksgezondheid of het milieu waar nader ondermk noodzakelijk is en wellicht sanering 

moet worden overwogen. Nader onderzoek en eventuele sanering van de afzonderlijke 

locaties zal zoveel mogelijk per watersysteem plaatsvinden. De sanering van locaties is pas 
l 

voorzien wanneer de lokale lozingen gesaneerd zijn en de kwaliteit van het aangevoerde 

slib in het water van voldoende kwaliteit is. Saneringen kunnen een bijdrage leveren a a n  

het bereiken van de doelstellingen van het Rijn-Actie-Programma. 



De inventarisatie van de  waterbodemkwaliteit van de  regionale wateren iiordt 

gccoordineerd door de 1:IJWVO. De rewltaten worden verwmeld in een landelijk 

hestand. De invenwriratic i \  thans nog niet /over gevorderd dat ecn redelijk hccld kan 

wwden gegeven van de w:itcri~~xleriikwal~tcit en cvcritiielc aner ingcn in de le  uatcrcn. 

1.4.6 lirrmtcn van het beleid voor d e  maatschappelijke belangen 

l m d b o u w  

(Jit de  landclijk g c t ~ ~ l a l i w r d e  cijfcrs, koinciidt. uit de beleidwialysz, blijkt dat de  

drixlgtewhadc vrxlr een 1>SO-jaar ~ ~ n g c v e c r  7ín mln. gulden bedraagt. Voor ecri I>lO~jaar  

i \  dc  schade ongevecr ecir Pncu~r 4 h~igcr  en vimr een cxtrccin d r w g  j;ur ecri 

factor 1 hoger t . i ~ . v .  ccn 1)IO~j;ur.  (iemiddeld over vele jaren betekent dat hijna 700 iiiln. 

gulden per jaar. 'l . I I . ~ .  de huidige situatie rnec111t de droogteschade als gevolg van 

autonome ontwikkelingen en het vcxlrgcnoiiicn waterbeleid met ca ?O% af .  Hiervan is 

ongeveer 314 veroor~xikt  d w r  de  autonime ontwikkelingen en het huidige en rccdi 

voorgenomen beleid In figuur 3.9 i 5  het I;in<lelijkc hccld geschetst van de t ( rkc~m\t igc 

drw>gteschade in de  larid1)ouw. Uit de cijfers blijkt dat de drixlgtcschade zich hmfdzakelijk 

manifesteen in Drcnthc,Overijsicl, (;clderlarid. Zeeland, N1~1rd~l3rab;iiit en 1.imhiirg. 

%outschade trccdt eigenlijk allccn op in het weitcn van Nederland en in mindere mate in 

de  Noordoostpolder, in het noordelijk dcc1 van Groningen en in d e  Betuwe. Algemeen 

geldt dat de  zoutschade twnccint naarniate het jaar droger is; d e l e  relatie is echter niet 

zeer gevoelig. In ecn gemiddeld jaar is de  zoutschade enkele 1lKkn mln.; in m n  extrecm 

droog jaar ongeveer een factor twee huger. 

S c h q v a a r t  en Iilektricitcitsvoor~iening 

Aangezien de  bcleidi;inalysc uiteindelijk weinig rnzitregelen op  het gebied van 

veranderingen in de  watcrrcgulcring positief bux~rdeel t ,  zullen er slechts geringe 

wijzigingen te verwachten zijn in de debielen en vaardiepten op  d e  beiangrijkrtc 

vaarwegen. Daardwr  ïiillen de  gevolgen v m r  de  scheepvaan en elektriciteitwtor 

gering zijn. 7xIfs tijdens jaren niet langdurig lage afvoeren bedraagt de x h a d e  als gevolg 



Figuur 3.9 Droogteschade in de landbouw 

van d e  maatregelen slechts enkele miljoenen. Dit wordt vooral veroorzaakt door het 

onttrekken van meer water aan de rivieren bovenstrooms van de kritieke locaties. 

Drink- en industriewatervourziening 

Het gevolg van het pakket maatregelen waartoc d e  beleidranalyx uiteindelijk concludeert, 

zal zijn dat in d e  jaren 1995-2000 de eerste projecten in het kader van reallocatie en over- 

gaan o p  oppervlaktewateriwvergrondwater drinkwater gaan leveren. Daarmee zal het aan 

deel grondwater in de drinkwatervoorziening zijn teruggebracht. Het aandeel van grond- 

water in drinkwater zal met ca. 20% afnemen. De landelijk gemiddelde kostprijs van 

drinkwater zal toenemen met ca. 23 ct., als gevolg van de uitvoering van het 

gepresenteerde beleid. 

De industriële onttrekkingen zullen worden verminderd. Per bedrijf(stak) zal moeten 



worden bezien hoe die teruggang in het grondwatergebmik kan worden opgevangen. 

Alternatieve waterbronnen zi;n oppervlaktewater, leidingwater (evt. halffabrikaat), 

recirculatiewater, a ls inde voor koeldoeleinden gebruik van luchtkoeling. Wellicht zullen 

wijzigingen i n  de bdri j fsvoering moeten worden ingevoerd. Als de omschakeling kan 

plaatsvinden i n  het kader van (her)nieuwbouw hoeft dit niet te leiden tot ko\tenverhoging 

v w r  het bedrijf en dur niet v»«r de consunicnt. Indien versneld invulling 

gegeven moet worden aan de teruggang in grondwatergebruik kan dat leiden tot 

kapitaalvernietiging. 

Natuur in groie wakren 

Ik effecten op de d(~lvar iebclcn ~ i i l l c n  worden geichetst t.o.v. het refcrentichwld en 

t.o.v. cen strccli>eeld. Hct referentiebeeld houdt in dat de dcrlvariabelen i i c h  ontwikkelen 

tot een niveau dat vanuit het <x>gpunt van aquatiichc ecologie het mcest wenx l i j k  is. Het 

strccfbeeld is het niveau dat wordt nagestrccid voor de uiteindelijke situatie. 

I n  figuur 3.10 worden van enkele sysiemcn de perceniagcs getwnd. belreifende de mate 

waarin de strecfhrrldeii wordcri g e r a l i a r d .  

ikl iaecbied 

Voor de eerstkonlende pcriode betekent het pakket maatregelen dat de waterbodem in het 

Hollandsch DieplHaringvlict nog stceds ecn optimale eeosysteernontwikkcling verhindert. 

De inrichtingsmaatregelen bevorderen er overigens wel de haalbaarheid van de 

diverse doelvariabelen. Voor het Volkerak/l*x>mmeer levert de emissie-aanpak enige 

verbetering op t.o.v. de huidige situatie. I loor  een uitgebreid pakket van gebiedsgerichte 

maatregelen is de ontwikkeling van het ecosysteem g(&. De kans van slagen van 

ARR-maatregelen nccmt toe, naarmate de belasting met nutrienten afneemt. 

Rivieren 

Het effect van de maatregelen ral zijn dat divcrse doelvanabelen tot een veibeterde 

ontwikkeling komen, zi; het in bepcrkte mate. Het totaalbeeld is dat in de huidige situatie 

ca. 22% van de streefbeeld aanweiig is; na de maatregelen zal dat zijn toegenomen tot 

27%. 



Skore natuur-aquatisch 

max. reductic 

Waal. huid14 I I 

Figuur 3.10 Skore Natuur-aquatisch 

IJsselmeer 

V w r  het Usselmeer geldt dat de emissiebeperkende maatregelen (nog) niet voldcende 

uitwerking hebben op de meeste doelvariabelen. D w r  het instellen van visdoortrekvwr- 

zieningen kunnen anadrome vissen als zeeforel in aantal toenemen. De overige 

maatregelen veroorzaken dat aan het streefbeeld voor het Usselmeer aanmerkelijk wordt 

tegemoetgekomen. Er wordt een goede aanzet gegeven voor de oeverontwikkeling 

(oeveraanleg en zonering). Tevens zal de roofvislprooivis verhouding sterk verbeteren. De 

scores resulteren in een stijging van de mate van realisering van het streefbeeld van 45 tot 

ruim 70%. 



Veluwemeer 

I n  het Veluwemeer ontstaat het volgende bwld :  De P-emissie beperking leverl een 

verlaging van de algengrwi op en waarschijnlijk een geringe verbetering van de 

waterplantengrmi. Andere doclvariabelen zullen niet o f  nauwelijks verbeteren. De 

brasem bl i j f t  domineren. Als gevolg van gebiedrgerichte maatregelen i n  het kader van 

BOVAR kan de situatie sterk verbctcren voor een aantal doelvariabelen. Als gevolg van de 

zonering recreatieinatuur en herstellaanpassing wvcrs voor ecologische verbindingen 

zullen m.n. de ocverplantcn beter scoren. 7fials i n  de score figuur i r  aangcgeven,zil de 

score oplopen van 45 tot ruiin 70 9% van het streelbeeld. 

Zwarte Meer 

Het Zwarte Meer geeft een enigszins ander beeld. Als gevolg van de genomen maatregelen 

i n  de emissie-sfeer ml er weinig veranderen. I'as hi j  verdergaande P-emirriebepcrking ral 

de algengrwi gaan verminderen, waard»or de meeste doelvariahelen vooruit kunnen gaan. 

De score in de bijgaande figuur baseert zich op een verbetering van de waterkwaliteit in 

combinatie met maatregelen in het kader van integraal waterbeheer. De scorcs geven aan 

dat ca. 10 tot 65% van het s t rwlhwld gerealiseerd wordt. 

Terrestrische natuur 

D e  voorgestelde maatregelen zullen landelijk gezien de natuurwaarde rond de 

eeuwwisseling weer een stuk i n  de richting v a  het streetbeeld 1950 kunnen brengen (zeer 

grove prognoses geven een netto herstel van l a 5 % t.o.v. de 20 a 25 % teruggang sinds 

1950, gemiddeld voor alle ecotmptypcn). I n  figuur 3.1 l is voor een 12-!a1 verschillende 

wotooptypen de verandering in volledigheid aangegeven b i j  de verschillend situaties. 

Rocrealie 

Verbetering van de waterkwaliteit ral c r t w  leiden, dat voor recreanten het water 

aantrekkelijker wordt. Het doorzicht, een factor voor de veiligheid van de recreant en 

v m r  de esthetica, voldoct momenteel vrijwel nergens aan de zwemwaternorm en hangt 

nauw samen met de eutroriering. ï'crugdraaien van de eutrofiring d m t  ook het dmrzicht 

weer tmnemen. Milieuvriendelijke wvers verhogen de aantrekkelijkheid van een gebied 



ECUIOUDIW~~ ~ U n d ~ l i ~ r n x h ~ v m ~  

1 matie tot iwr vwdularrn  water en cericdick drwi~vallciid u cn 
hmgve i i ,  nairc hcidc, anbemest grasland op n a m ,  zeer vcedsclarme, zure 
(ven)grond 
vwhtige hcidc en onbemcrt grasland up v&slarinc, r u r c ,  humeuze grond 
onbcmc51 (b1auw)grasland. venmoirictland op natte. matig u d r i a r r n c ,  zwak 
zure, vcnigc grond 
wxhtige hcidc cn onberneit grailand op v d x l a r m e ,  rurc, hurncuz grond 
matig vc&vAarm, kalkrijk, baiiwh moeras (duinvallei) 
matig v&.vdnjk water. walerkant en moeras 
malig voed r l i i~k  grailand op natte grond of mct sterk wi \ r lcnde watcriwnd 
bos op v&dri jke  natte grond en bronbor 
zeer vmdrclrijk uatcr,  watcrkanl en moeras 
open, v&wlri~ke. natte grond 
mspaeigoidel.  natte migu ,  rivierbegeleidende w ~ l g ~ n ~ s t m w ~ l  

Figuur 3. l l Terrestrische natuur 



voor de waterrecreatie, althans dc recreatie die vanaf de oever plaatsvindt (zwemmen. 

surfen). D e  recreatie-toervaart staat i.h.a. neutraal hiertegenover. 

Visserij 

D e  verbetering van de waterkwaliteit en de uitvoering van een groot aantal specifieke 

maatregelen zullen er toe Ieidcn, dat er zich weer ecn natuurlijke vispopulatie kan 

ontwikkelen en in stand kan blijven. Bovendien al de gevangen vis weer zonder gevaar 

gegeten kunnen worden (vri j  van zware metalen en microverontreinigingen). 

3.5 Dr ie nota's waicrhuishouding 

Iii de afgelopen 25 jaar r i j n  een drietal nuta's Waterhuishouding voorbereid en 

gepubliceerd. De karakters van die nota's lopen sterk uiteen, terwijl ze dezelfde materie 

bespreken, nl. hoe gaan we om met het watcr. Aan de hand van het probleem "Hoeveel 

watcr kunnen we naar de gebieden aanvoeren'!" ral besproken worden dat in de loop der 

tijden op verschillende manieren met de beantwmrding van die vraag i s  omgegaan. 

Er  zijn i n  Nederland vele gebieden die de mogelijkheid hebben om uit het oppervlakte- 

watersysteem, hetzij direct uit het hoofdsystwm, hetzij indirect via regionale systemen, 

water te betrekken. Ik gebieden die daarvan verstoken zijn zouden eigenlijk graag die 

mogelijkheid verkrijgen. Het vwrdeel van die wateraanvoer is duidelijk de 

Iandbouwwaterbehoelte dekken om de gewasproduktie op niveau te houden o f  te brengen. 

Fxn tweede argument is om doorspoeling te plegen. teneinde de interne belasting van zout 

of van verontreinigende stoffen die in de gebieden worden geemitteerd te verwijderen. 

Ook is van belang de aanvulling van de open wateren teneinde de verdamping o f  

onttrekkingen voor drinkwaterbereiding dan wel industriele activiteiten te compenseren. 

Mogeli jk verdwijnt er ook water uit het g e b i d  door infiltratie naar diepere 

bodemlagen. 

Er  zijn echter ook nadelen verbonden aan de aanvoer van water en het creeren van de 

mogelijkheid daartoe. Niet gering zijn de kosten verbonden aan de benodigde werken. 



Daarnaast zijn er  ecologische effecten mogelijk. Door het binnenhalen van gebiedsvreemd 

water kan de vegetatie worden beinvloed, zeker die vegetatie die zeer gevoelig 

zijn voor een afwijkende ionensamenstelling. Globaal uitgedrukt zijn dat vooral de 

vceselarme ecotopen die een overmaat aan nutrienten niet goed kunnen verwerken en 

zullen verdwijnen. 

De eerste nota Waterhuishouding 

In de eerste nota werd in het geheel niet de vraag gesteld o f  er wateraanvoer diende plaats 

te vinden. Dat was een vanzelfsprekende zaak. De behoefte aan water bestond in de 

landbouw, de doorspoeling van de polder- en boezemwateren was onmiskenbaar een 

noodraak en handhaving van peilen in de diverse waterlopen eveneens geen 

discussiepunt. Het gevolg was dat de studie ter voorbereiding van de eerste nota 

Waterhuishouding uitsluitend gericht was op de vraag: "Hoe kunnen de waterbeheerders 

ervoor zorgen dat de onvoorstelbaar grote behoefte aan water gedekt kan worden. Geen 

wonder dat er maatregelen als een peilverhoging van het IJsselmeer met mogelijk 1 meter, 

een Ilsselkanalisatie, een Noord-zuid-koppeling als oplossingen werden aangedragen. 

Daarmee werd de watervoorziening in Nederland tenminste veiliggesteld. Gezien vanuit 

het oogpunt van die periode waren het creatieve oplossingen die volledig waren 

toegesneden op het doel: Nederland mag gecn waterlekort hebben, nooit en nergens. 

De tweede nota waterhuishouding 

Het belangrijkste element dat de tweede nota doet afwijken van de eerste is dat er n u  wel 

e e n  analyse naar de noodzaak van wateraanvoer wordt uitgevoerd. Het "volgende" beleid 

wordt verlaten. Alle maatregelen worden met een modelinstrumentarium bestudeerd. De 

voordelen en de nadelen worden naast elkaar gezet, waarbij over de grens van het eigen 

waterbeheer wordt heengekeken. Dat hield ondermeer in dat berekend werd welk gewin de 

landbouw zou kunnen hebben van de wateraanvoer. Niet dat dat voordien niet werd 

gedaan, maar nu werd de confrontatie uitgevoerd met alle inspanningen die d a a ~ 0 0 r  nodig 

zijn. Het resultaat van de analyses was dat ongeveer de helft van de wensen en werken 

afviel; zij waren onvoldoende rendabel om bij het bepalen van het landelijke 

beleid als uitgangspunt te dienen. 



Bi j  de analyse werd gekeken naar de inacro~econornische aspicten, maar ook naar de 

mogelijke invlocd die de wateraanvoer op de grondwaterstanden zou kunnen hebben. 

Daarmee was de analyx al redelijk integraal. Echter de stap naar de b iot ixhe effccten in 

regionale wateren en op terrestrische systemen wa5 nog niet mogelijk. I>aarvwr is na de 

t w d e  nota Waterhuishouding ecn studie gestart de vooral naar die e f fu tcn  van 

waterbchcersmaatregelen diende te roeken: Studiccoinrnissie Waterhchccr Natuur Bos en 

Landschap. 

De derde nota wakrhuishouding 

Het volledig iritegraal bcstudcrcn van tiet icnoniecn wateraaiivoer naar de gchicden heeft in 

de voorbereiding van dele n o k  plaat\gcvi~ndcii. Hoewel de kennis ointrent de te 

verwachten effecten op  de riatuur nog niet echt compleet is, konden toch 7involle 

ana ly ic  wordcn verricht. Wdtcraaiiv<xrprf~jecten /i]n m.b.v. het modelinitrurncntarium 

geevaluecrd. Naast de uonoinische ana l ym uiritrerit kostcn en baten van wtc raanvwr  

kan nu een redelijk gcnuancccrde schets gegeven worden van de effecten op de natuur. 

Natuur in regionalc wakrcn 

D e  natuur i n  de regionale watcrcn wordt bclnvloed door zowel de aanvoer van vreemd 

water naar de verschillende gebidcn, al\ d w r  het niveau van de grondwaterstanden in de 

omgeving. Aangelien daarcnhovcn de grrindwatcrstanden op hun beurt uecr  positief 

b e i n v l d  wordcn door de watcraanvwr naar de gebieden, is er sprake van cen complex 

systeem van e f f ~ t e n .  Ik cxactc gevolgen voor de regionale wateren i s  dan i x ~ k  moeilijk 

aan te geven. I n  algcnicnc zin l i j n  wel enige opmerkingen te maken. 

Hct uiteindelijke bccld laat zien dat de wateraanvixr naar de gebieden twneernt, zeker in 

droge per iden.  Hiervan is vooral voor die regiiinale wateren, die een functie vervullen in 

de wateraanvoer, een nadelig effect te verwachten. D i t  zijn met name de lanalen. 

meren, beken en kleine riviertjes. 1:utroiiring en toename van de gehalte aan toxische 

stoffen is het gevolg. Ila;iriiaa\t is er in de lwkomsi  een stijging van de grondwater- 

standen te verwachten, mkcr  in vergelijking rnet het beeld dat tot voor deze nota zou 

ontstaan onder inv l rxù van de autonome (intwikkelingen in de grondwateronttrekkingen en 



de ontwatering. Van de hogere grondwaterstanden is een vermindering van het verdro- 

gingsprobleem ie verwachten, Het droogvallen van regionale wateren zal verminderen, de 

kwelsituatie zal een natuurlijker beeld geven. Dit effect zal vooral groot zijn in die wateren 

die sterk b e i n v l d  worden door de omgeving: bronnen, bovcnlopen, beken, stilstaande 

wateren ver weg van het hoofdsysteem. 

Natuur in terrestrische systemen 

Uit de analyses van de effecten van aanvoer van vreemd water op de terrestrische natuur 

komen twee tegengestelde patronen naar voren. Enerzijds zijn er  de positief ie beoordelen 

grondwaterstandsverhogingen. Anderzijds veroormikt de waterkwaliteit, die 

afwijkt van de lokale waterkwaliteit, ecn vervlakking van de diversiteit en compleetheid 

van d e  diverse ecotypen in d e  gebieden waar d e  aanvoer plaatsvindt. Mits d e  wateraanvoer 

gericht plaatsvindt naar de landbouwgebieden, waar het water nodig is, en de 

kwetsbare natuurgebieden worden ontzien, kan per saldo een verbetering van de situatie 

van de terrestrische natuur ontstaan. 


