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Het grondwater-
systeem: onze
grootste buffer

Op weg naar een
uitvoeringsprogramma
Op 25 maart vond in Deventer het bestuurlijke debat Zoetwater-
voorziening Oost-Nederland plaats, om te komen tot een regionaal
strategiedocument met uitvoeringsprogramma. Centraal stond de
landelijke notitie "Op weg naar kansrijke strategieën zoetwater" en

een concept strategiedocument uit de regio. Ambtelijk en bestuurlijk
was al veel voorwerk gedaan.

lnmiddels ligt er een eigen, regionaal geluid. Natuurlijk, het is nog een concept. En ja, er valt
nog veel met alle partners te bediscussiêren over tempo, fasering, financiering en lnhoud.

Maar we hebben vanuit onze regionale strategie een unieke zoetwatertrits in het leven

geroepen: eerst sparen (en zuinig doen), dan pas water aanvoeren (indien mogelijk) en als

sluitstuk volgt dan het adapteren (aanpassen) en accepteren van droogte. Die trits krijgt
inmiddels landelijke weerklank en daar ben ik trots op.

Zorg heb ik ook. Vanuit de Rijksvertegenwoordiging hoor ik verschillende geluiden over (co)

financiering van de regionale maatregelen door het Rijk. Daarzit nog een worsteling. Mijn

insteek: iedereen draagt solidair bij aan het hoogwaterbeschermingsprogramma, waarom zou

dat voor de zoetwatermaatregelen, noem het maar het 'laagwaterbeschermingsprogramma',

anders zijn? Een robuuste zoetwatervoorziening voor alle regio's is een nationale opgave, de

regionale en de landelijke uitvoering vormen een complementair geheel. Daarom moeten we
streven naar één uitvoeringsprogramma. Het is duidelijk: we hebben in Den Haag nog wat te
doen. Ondertussen gaan we door met het versterken van ons regionale uitvoeringsprogramma!

Stefan Kuks,

wotergraaf waterschap Regge en Dinkel
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" Natuu rlijke klimaatbuffers
doorzetten!"

Henk Hengeveld,
Directeur Landschap Overijssel

1. Wat kunt u ons over uzelf vertellen?
lk ben geboren in Elburg en opgegroeid in Nunspeet. ln Delft

studeerde ik Civiele Techniek. Bij mijn afstuderen richtte ik mij op

de thema's polderinrichting en planologie. Sindsdien heb ik een

passie voor het landschap en voor het belang van water voor de

kwaliteit van de omgeving. Die passie kon ik vervolgens goed

kwijt bij adviesbureau TAUW, waar ik 25 jaar werkte voordat ik 6

jaar geleden bij Landschap Overijssel aan de slag ging. lk woon al

weer vele jaren in Deventer en het valt wellicht te begrijpen dat

ik de lJssel de mooiste rivier van Nederland vind.

4. Wat kan er in de toekomst beter aan de
zoetwatervoorziening in Oost Nederland?
Na de agendering van dit soort grote thema's voor de lange

termijn moet altijd een concreet uitvoerende projectfase

volgen. Dan kan worden geTnnoveerd en geleerd. Vanuit mijn

ervaring in het bedrijfsleven is er dan vooral behoefte aan een

overheid die op de lange termijn consistent faciliteert en weet

en accepteert dat innovatie risico's met zich meebrengt.

Mijn observatie is dat overheden niet gemakkelijk ruimte geven

om te innoveren.

2. Hoe bent u bij het project Zoetwatervoorziening
Oost-Nederl and betrokken?
Natuur- en landschapsorganisaties zijn sinds jaar en dag

betrokken bij waterbeheer. Bij de Reest, de Regge, de Vecht en

de vele prachtige kleinere beken in Overijssel, beheert

Landschap Overijssel natuurgebieden. Water speelt hier een

belangrijke ruimtelijke rol maar we hebben ook te maken met

verdroging. Voldoende zoetwater is dus ook voor ons van

belang. Daarom is Landschap Overijssel actief betrokken bij de

hoogveenontwikkeling in het Wierdense Veld en het

klimaatbufferproject in de Regge.

3. Wat is uw beleving van het regionale debat op 25 maart?
Duidelijk is dat het belang en de urgentie van het onderwerp

sterk groeit, ln een goede sfeer werd open gediscussieerd over

de concretisering van het uitvoeringsprogramma. Tegelijkertijd

werd haalbaarheid in het perspectief van korte en lange termijn

aan de orde gesteld.

5. Op welke manier kan uw organisatie met eventuele
partners zelf bijdragen aan het oplossen van de
knelpunten?

Het is duidelijk dat natuur een belangrijke rol speelt bij water

sparen, bij het robuuster maken van watersystemen, kortom bij

het balanceren tussen te nat en te droog. De plannen voor

Natura2000 gebieden en de ecologische hoofdstructuur gaan

allemaal over natuur I water. Die relatie is een-op-een.

6. Wat moeten we als eerste aanpakken?

Natuurlijke klimaatbuffers doorzetten! Dat past uitstekend bij

het huidige waterbeleid en de projecten liggen op de plank.

Daarbij moeten we natuurlijk de verbinding met ruimtelijke

kwaliteit, toerisme en recreatie goed in acht nemen.
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Een volledig overzicht van de nrogelijke zoetwatermaatregelen is te

vinden in lret concept-rapport Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden,

te downloaden via www.zoetwatervoorzieningoostnederland.nl



Zoetwatervoorzien i ng Hoge Zandgronden

De regio's Oost en Zuid hebben samen hard gewerkt aan de totstandkoming van het strategiedocument met uitvoerings-
programma 'Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden'. De belangrijkste onderdelen zijn als bouwstenen voorgelegd op
25 maart in het regionaal bestuurlijk debat te Deventer. Momenteel wordt de input uit dit debat verwerkt. Eind juni komt het
geheel in concept in het Regionaal Bestuurlijk Overleg, waarna opnieuw een regionale dialoog volgt. Hieronder vindt u een

korte uiteenzetting van de belangrijkste programmaonderdelen.

Strategie

Het klimaatprobleem

Volgens de meest recente inzichten van het KNMI st¡gt de wereld-

temperatuur tot 2050 met zo'n 2 graden. Wanneer dit ook gepaard

gaat met veranderende luchtstromen zal de neerslag in de zomer

met 190/o afnemen terwijl de verdamping met 1 5% stijgt. ln droge

perioden neemt ook nog eens de aanvoer van water via Rijn, lJssel en

Maas af.

Ambitie
De klimaatverandering zet de watervoorziening nu al onder druk,

vooral in de hoger gelegen delen van Nederland. Daar is regelmatig

sprake van droogte en watertekorten, Dit leidt tot schade voor

landbouw en natuuL maar ook tot waterkwaliteitsproblemen in

stedelUk gebied en stremmingen voor de scheepvaart. Daarom streeft

de strategie en het uitvoeringsprogramma voor'Hoog' Nederland

naar voldoende (schoon) water voor een economisch vitaal en

ecologisch leefbaar gebied, voor de periode tot en met 2050. De

maatregelen in het UP zijn hierop geënt, maar de fasering hangt af

van onze 'ambitie' en hoe snel de ontwikkelingen echt gaan.

Debatquote: "Er blijft altijd onzekerheid over klimaatverandering op

Iange termijn. Er is dus niet altijd voldoende vertrouwen in de

noodzaak en urgentie van maatregelen. Heb desondanks de moed

om op korte termijn aan de slag te gaan."

Het grondwatersysteem is onze grootste buffer
Om het klimaatprobleem te tackelen is een robuust watersysteem

nodig en een betere balans tussen vraag en aanbod van water. Het

voorstel is nu om het watersysteem te herinrichten volgens een nieuw

basisprincipe: water zo traag mogelijk afvoeren via de ondergrond. ln

onze regio's is het grondwatersysteem immers de grootste buffer. We

doen dit gebiedsdekkend en zonder dat het lokaal tot wateroverlast

leidt of de waterkwaliteit en waterveiligheid in gevaar brengt.

ln debat
Zelfvoorzienendheid

De steun voor'zelfvoorziening in zoeilvater' blijkt groot. Ook

andere regio's moeten hier voor gaan. Alle neuzen moeten

dezelfde kant op wijzen. En besef dat zelfuoorzienendheid grenzen

kent: neerslagoverschot vasthouden kan namelijk leiden tot
wateroverlast. Het zou al helpen als de sponswerking van de

bodem in de bovenstroomse gebieden wordt hersteld.

Debatquote: "We moelen ook het niet-agrarische bedrijfsleven

betrekken. Ondernemers kunnen worden gemotiveerd om, als het

ware, met steeds minder water een liter bier te maken. lnnovatie kan

dus een belangrijke rol spelen."

De strategie tot nu toe
Om dit te kunnen waarmaken is een strategie geformuleerd waar veel

draagvlak voor blijkt, namelijk de trits'sparen-aanvoeren-accepteren/

adapteren aan watertekort'. Het begint in deze trits met een

watersysteem dat is geënt op zelfuoorzienendheid, gebruik makend

van beschikbaar grond- en oppervlaktewater. Natuurlijk investeren we

daarnaast in zuinig watergebruik en met precisieontwerp- en beheer

gaan we op zoek naar een nreuwe balans tussen overlast en tekort.

Wat betreft de wateraanvoer stellen we als doel behoud en

optimalisatie van de huidige wateraanvoer. De regionale economie

moet echter uiteindelijk accepteren dat in droge jaren watertekort kan

ontstaan en zich hierop aanpassen,

Maatregelen

Fasering

Het uitvoeringsprogramma onderscheidt maatregelen op korte termijn
(2016 - 202"1), op middellange termijn (2022-2027) en op de lange

termijn (2028 - 2050).

Debatquote: "Wat verstaan we exact onder een robuust

watersysteem? Dat moeten we beter definièren, zeker nu het KNMI

bi n n enkort n ieuwe kl tm aatsce na ri o's prese ntee rt."

ln debat

Waar kunnen we morgen mee beginnen?

Pluk het laaghangende fruit. Start met het gedeeltelijk omvormen

van naaldbossen naar minder verdampende loofbossen. Werk aan

de verbetering van wateropslag in (de randen van) natuurgebieden

Daarnaast draag je relatief snel bij aan robuust waterbeheer door

fijnregulering op bedrrjfs- en kavelniveau door boer of waterschap.
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Op weg naar een
uitvoeringsprogramma
Op 25 maart vond in Deventer het bestuurlijke debat Zoetwater-
voorziening Oost-Nederland plaats, om te komen tot een regionaal
strategiedocument met uitvoeringsprogramma. Centraal stond de
landelijke notitie "Op weg naar kansrijke strategieën zoetwater" en

een concept strategiedocument uit de regio. Ambtelijk en bestuurlijk
was al veel voorwerk gedaan.

lnmlddels ligt er een eigen, regionaal geluid. Natuurlijk, het is nog een concept. En ja, er valt

nog veel met alle partners te bediscussiëren over tempo, fasering, financiering en inhoud.

Maar we hebben vanuit onze regionale strategie een unieke zoetwatertrits in het leven

geroepen: eerst sparen (en zuinig doen), dan pas water aanvoeren (indien mogelijk) en als

sluitstuk volgt dan het adapteren (aanpassen) en accepteren van droogte. Die trits krijgt
inmiddels landelijke weerklank en daar ben ik trots op.

Zorg heb ik ook. Vanuit de Rijksvertegenwoordiging hoor ik verschillende geluiden over (co)

financiering van de regionale maatregelen door het Rijk. Daar zit nog een worsteling. Mijn

insteek: iedereen draagt solidair bij aan het hoogwaterbeschermingsprogramma, waarom zou

dat voor de zoetwatermaatregelen, noem het maar het 'laagwaterbeschermingsprogramma',

anders zijn? Een robuuste zoetwatervoorziening voor alle regio's is een nationale opgave, de

regionale en de landelijke uitvoering vormen een complementair geheel. Daarom moeten we
streven naar één uitvoeringsprogramma. Het is duidelijk: we hebben in Den Haag nog wat te
doen. Ondertussen gaan we door met het versterken van ons regionale uitvoeringsprogramma!

Stefon Kuks,

watergraaf waterschap Regge en Dinkel
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