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1
INLEIDING
1.1

Probleemschets en achtergrond

Door klimaatverandering staat de waterbeschikbaarheid in heel Nederland ’s zomers in toenemende mate
onder druk en in de zandgronden van Hoog-Nederland in het bijzonder. Dat leidt tot knelpunten voor landen tuinbouw, natuur, drinkwater, scheepvaart, industrie, recreatie en het stedelijk gebied. De droge zomer
van 2018 heeft deze knelpunten goed zichtbaar gemaakt. Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON) richt
zich op onderzoek naar de huidige en toekomstige droogteproblematiek en mogelijke oplossingen en
maatregelen.
In Oost- en Zuid-Nederland ontwikkelen het Regionaal Bestuurlijk Overleg Rijn-Oost (waar ZON onder valt)
en het Regionaal Bestuurlijk Overleg Maasregio (waar het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) onder valt, in
Zuid-Nederland) een gezamenlijk programma voor een toekomstbestendige watervoorziening op de hoge
zandgronden. In Oost-Nederland is dit programma uitgewerkt door de werkgroep ZON.
In 2015 is de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Hoge Zandgronden 2016 - 2021 regio Oost
ondertekend. Daarin verklaren de deelnemende partijen dat zij zoetwatermaatregelen nemen om de
negatieve gevolgen van droogte, als gevolg van klimaatverandering te beperken. Deze partijen ontvangen
hiervoor een bijdrage uit het Deltafonds.
De eerste fase van uitvoering loopt van 2016 tot en met 2021. In 2022 start de tweede tranche van de
uitvoering van het Deltaprogramma Zoetwater. Daarvoor wordt een nieuwe Bestuursovereenkomst
opgesteld en een nieuw regionaal bod uitgebracht. Er wordt weer een bijdrage gevraagd uit het Deltafonds.
Het Rijk vraagt een economische en hydrologische onderbouwing van de maatregelen voor de tweede fase.

1.2

Doel

Het doel van dit rapport is om voor het ZON-gebied voor de periode tot 2050 de gewenste/kansrijke
zoetwatermaatregelen, de globale planning en de onderbouwing van de kosten en effecten daarvan te
beschrijven. Hierbij wordt ingezet op maatregelen die het watersysteem blijvend verbeteren en de jaarlijks
beschikbare zoetwatervoorraad in het gebied vergroten, en dat dit positieve effect van de maatregelen dus
ook na 2050 blijft doorwerken.
Dit rapport betreft een onderbouwing van de ZON-maatregelen in de stap ‘Kansrijke maatregelen’ die
landelijk in het ZON-traject via de zogenoemde ‘Routekaart ZON’ met het Bestuurlijk Platform Zoetwater
(BPZ) is afgesproken. In die stap met horizon 2050 wordt mede gevraagd de kosten en baten van kansrijke
maatregelen op hoofdlijnen te onderbouwen. Samen met de ZON-partners wordt in 2020 gewerkt aan een
concreet regionale bod voor een uitvoeringsprogramma voor de periode 2022-2027. De voorliggende
rapportage vormt hiervoor een van de bouwstenen.
In samenhang met dit rapport zijn voor alle maatregelen factsheets ingevuld volgens het format van het
Economisch Centrum voor Kosten en Baten (ECKB) van het Deltaprogramma Zoetwater. De ECKB-factsheets
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dienen als basis voor de doorrekening van een maatschappelijke kosten- en baten analyse (MKBA) van de
zoetwatermaatregelen op landelijk niveau.
Dit rapport vormt één complementair geheel met de ECKB-factsheets. In de factsheets zijn per maatregel
onderwerpen beschreven als initiatiefnemer, organisatie, kosten, financiering, voorwaarden, procedures en
effecten. Deze rapportage dient daarbij vooral om per maatregel een wat uitgebreidere inhoudelijke
beschrijving te geven, en om de belangrijkste aannames en uitgangspunten voor het bepalen van de kosten
en de effectiviteit te beschrijven.

1.3

Methode en algemene uitgangspunten

In een gezamenlijke aanpak van ZON en DHZ is een zo concreet mogelijke lijst van zoetwatermaatregelen
voor Oost- en Zuid-Nederland samengesteld. Daarbij is voortgebouwd op het bestaande
uitvoeringsprogramma zoetwater uit 2014, maar is dit aangepast en uitgebreid op basis van voortschrijdend
inzicht in de afgelopen 5 jaar. Voor het programma vanaf 2022 is gefocust op wat potentieel realiseerbaar
wordt geacht. Deze maatregelen zijn ook besproken in werksessies met de hydrologen uit beide gebieden.
Vervolgens zijn de maatregelen uitgewerkt op de volgende onderdelen:
- een beschrijving van het doel en het verwachte effect van de maatregelen op de grondwateraanvulling
en/of aanvulling bodemvocht;
- een beschrijving waar de maatregel toegepast kan worden;
- een onderbouwing van de globale investeringskosten.
Arealen
In de onderbouwing van de maatregelen zijn steeds de totale arealen genoemd waar een maatregel
toepasbaar is. In principe wordt hierbij uitgegaan van het haalbaar geachte potentieel in 2050. Daarbij wordt
steeds aangegeven welk percentage van het potentieel geschikte gebied haalbaar wordt geacht om de
maatregel te realiseren. Zeker omdat veel actiehouders buiten Zoetwater liggen (bij bijvoorbeeld boeren of
particulieren) is 100 % van het areaal geen realistisch eindbeeld voor 2050. Bovendien zal het gebied bij
uitvoering van alle maatregelen op 100 % van het areaal te veel vernatten. Dit is een gewogen
maatregelenpakket met een gewogen eindbeeld voor 2050. Dit zal later genuanceerd worden en in
gebiedsprocessen toegespitst. Binnen het programma kan dan nog geoptimaliseerd worden.
Voor het bepalen van de arealen zijn de volgende GIS-bestanden gebruikt:
- Landgebruik Grondgebruiksbestand Nederland versie 6 (LGN6);
- wateraanvoergebieden en vrij-afwaterende gebieden (versie 2013);
- beekdalen (versie 2013);
- naaldbos (versie 2013).
Effectiviteit
De effectiviteit per maatregel is uitgedrukt in m3 water per jaar toegevoegd aan de grondwatervoorraad
(verzadigde zone) of als aanvulling van het bodemvocht. Om mm water naar m3 grondwateraanvulling om te
rekenen, is de aanname gemaakt dat 25 volumeprocent van de ondergrond beschikbaar is voor
grondwateraanvulling (vanaf hangwater naar verzadigde situatie op zandgronden, bron: Cultuurtechnisch
Vademecum, 1988). Voor de bepaling van de effectiviteit wordt aangegeven of het effect jaarrond of
seizoensgebonden is. Ook wordt onderscheid gemaakt in een gemiddeld of een droog jaar. Hierbij geldt de
algemene aanname dat in een droog jaar de neerslag lager is en de verdamping hoger, waardoor het
jaarlijkse neerslagoverschot 50 % kleiner is dan in een gemiddeld jaar.
De onderbouwing is op basis van de volgende gegevens tot stand gekomen:
- eerdere modelresultaten (Deltares LHM, Deltares Regioscan, Ibrahym);
- bestaande (onderzoeks)rapporten (zie hoofdstuk 5 ‘Referenties’);
- kengetallen en ervaringscijfers;
- expert-judgement.

6 | 42

Witteveen+Bos | 114764/19-018.074 | Concept 02

Kosten
De kosten worden volgens SSK-systematiek onderscheiden in investeringskosten en levensduurkosten. De
levensduurkosten zijn de extra jaarlijkse beheer- en onderhoudskosten (extra ten opzichte van de huidige
situatie).
De investeringskosten zijn opgegeven in prijspeil 2017. In de investeringskosten wordt ook een percentage
proceskosten meegerekend. In de ECKB factsheets worden de totale investeringskosten weergegeven. In de
overzichtstabel die het eindbeeld voor 2050 weergeeft (hoofdstuk 4 uit dit rapport), zijn dit de totale
investeringskosten tot 2050. Deze kunnen verschillen van de investeringskosten voor tranch 2; dit hangt
namelijk af van de levensduur van de maatregel.
In de overzichtstabel in hoofdstuk 4 worden de maatregelen ten slotte vergeleken op basis van
kosteneffectiviteit: het aantal euro per m3 zoetwater toegevoegd aan bodemvocht of grondwater. Hiervoor
zijn de investeringskosten per jaar en de baten (m3) per jaar gebruikt.
Opgemerkt wordt dat een groot deel van deze maatregelen bespaart op de onttrekking vanuit grondwater
of de drinkwatervraag bespaart. Dit brengt ook een besparing van kosten met zich mee. Kentallen hiervoor
zijn circa EUR 0,15/m3 voor onttrekking/beregening uit grondwater en EUR 1,20/m3 voor drinkwater uit
grondwater. Deze kostenbesparing kan een belangrijke baat zijn voor de gebruikers zoals landbouw en
industrie. Deze besparing is niet verwerkt in de kosten.
De kosten zijn gebaseerd op bestaande (onderzoeks)rapporten, de Regioscan en kostenkentallen en
ervaringscijfers.

1.4

Leeswijzer

Hoofstuk 2 geeft een beschrijving van het ZON-gebied en toont de locaties van het stedelijk gebied,
natuurgebieden en de landbouwgebieden. Daarnaast wordt een karakterschets gegeven van het gebied
waarmee de logica van het maatregelprogramma kort wordt toegelicht.
In hoofdstuk 3 zijn de maatregelen gepresenteerd. Eerst wordt een overzicht gegeven van de maatregelen
gevolgd door een onderbouwing van de effecten en kosten per maatregel.
Hoofdstuk 4 geeft ten slotte een overzichtstabel van het eindbeeld in 2050.
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2
KARAKTERSCHETS GEBIED EN INSTEEK ZOETWATERPROGRAMMA
2.1

Karakterschets Hoge Zandgronden - ZON-gebied

Het ZON-gebied omvat 920.000 ha en heeft ongeveer 3,5 miljoen inwoners. Afbeelding 2.1 toont een kaart
van het gebied, waarop het gebied is onderverdeeld in de categorieën: stedelijk, landbouw en natuur. Ook
toont het de gedeeltes van het gebied die worden voorzien van wateraanvoer vanuit het
hoofdwatersysteem. Ten slotte zijn de waterschapsgrenzen weergegeven.

Afbeelding 2.1 Overzichtskaart ZON-gebied

De beekdalen zijn weergegeven in afbeelding 2.2. Dit is circa 70.000 ha.

8 | 42

Witteveen+Bos | 114764/19-018.074 | Concept 02

Afbeelding 2.2 Beekdalen in ZON-gebied

Het ZON-gebied karakteriseert zich door ‘hoge zandgronden’: hoog omdat het gebied boven zeeniveau ligt
en gedeeltelijk heuvelachtig is, en ‘zandgronden’ omdat de ondergrond veelal uit zandige afzettingen
bestaat. Doordat in het huidige watersysteem in circa 2/3e van het gebied wateraanvoer vanuit het
hoofdwatersysteem niet mogelijk is, is de afhankelijkheid van het jaarlijks neerslagoverschot en de
grondwatervoorraad groot. Ook de beken worden hierdoor gevoed.
In het droge jaar 2018 is gebleken dat grondwaterstanden zo ver uitzakten dat dit knelpunten gaf voor de
verschillende functies. Ook aan het begin van hydrologisch jaar 2019 waren de grondwaterstanden veelal
nog niet aangevuld.

2.2

Zoetwaterprogramma

Het zoetwaterprogramma voor ZON en DHZ is integraal opgezet. Het programma is gericht op het
verbeteren van de balans in het grondwatersysteem. Die balans moet leiden tot minder diep uitzakkende
grondwaterstanden en een verbeterde afvoerdynamiek met minder hoge piekafvoeren en een grotere
basisafvoer. Dit leidt tot aanvulling van het grondwatersysteem in algemene zin, waar alle
zoetwaterafhankelijke functies baat bij hebben. Zo komt bijvoorbeeld meer infiltratie in stedelijk gebied
aanvulling van het grondwatersysteem ook ten goede aan landbouw, natuur en drinkwater, en vice versa. De
functies helpen dus elkaar middels het gezamenlijk in stand houden van de grondwatervoorraad. Ook wordt
het systeem op deze manier duurzamer en beter bestand tegen weersextremen die gepaard gaan met de
klimaatverandering.
Omdat de maatregelen als doel hebben waterbesparing of water vasthouden (en zo min mogelijk water
aanvoeren), sluit dit aan bij de landelijke voorkeursvolgorde: 1. zuinig zijn 2. beter vasthouden 3. extra
aanvoeren. Daarnaast is de regio Hoge Zandgronden op deze manier solidair met de landelijke
zoetwatervoorziening, omdat er zo min mogelijk (extra) beroep wordt gedaan op het landelijk
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hoofdwatersysteem, waardoor de druk op de landelijke watervraag aan het hoofdsysteem laag blijft.
Hierdoor blijft er op landelijk niveau meer zoetwater beschikbaar om in droge tijden te gebruiken in regio’s
die afhankelijk zijn van wateraanvoer uit het hoofdwatersysteem.
Door een maatregelprogramma voor te stellen met verschillende maatregelen, is er een palet aan
maatregelen beschikbaar, wat de flexibiliteit oplevert om per gebied, gebiedsproject of projectlocatie voor
de maatregelen te kiezen die daar het beste passen, qua effecten en kosten/baten verhouding.
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3
UITWERKING MAATREGELEN
3.1

Overzicht maatregelen

De zoetwatermaatregelen die hier zijn uitgewerkt maken gezamenlijk het zoetwaterprogramma. In het
algemeen geldt dat maatregelen in combinatie moeten worden genomen om maximaal effect te hebben.
Het positioneren van maatregelen is gebiedsgericht maatwerk waarbij gebiedskenmerken bepalend zijn voor
de effectiviteit van de maatregelen.
De zoetwatermaatregelen zijn onderverdeeld in de volgende drie categorieën:
1 optimalisatie watersysteem en waterbeheer (klimaat-robuust watersysteem);
2 efficiënter waterverbruik of verminderen watervraag;
3 ruimtelijke adaptatie.
Tabel 3.1 toont een overzichtstabel van de zoetwatermaatregelen voor regio Oost.

Tabel 3.1 Overzichtstabel van zoetwatermaatregelen
Codering

Type maatregel

1 Optimalisatie watersysteem en waterbeheer (klimaat-robuust watersysteem)
doel: aanvullen grondwatervoorraad
1.1

optimalisatie operationeel peilbeheer in hoofdsysteem van regionale waterbeheerders

1.2

klimaat-robuuste inrichting in hoofdsysteem van regionale waterbeheerders (beekherstel,
herprofilering leggerwaterlopen)

1.3

a ) aanleg regelbare / peilgestuurde drainage
b ) aanleg onderwaterdrainage in veengebieden

1.4

conservering op perceelsniveau:
a ) sloten dempen
b ) sloten of greppels verondiepen of afdammen
c ) greppels afsluitbaar maken
d ) duikers verhogen
e ) plaatsen van stuwen in detailwaterlopen
f ) aanleg infiltratiegreppels
g ) beperken oppervlakkige afstroming

1.5

herinrichting stedelijk gebied:
a ) afkoppelen verhard oppervlak naar bergings- of infiltratievoorziening
b ) groenblauwe structuren
c ) waterpartijen omvormen tot wadi’s
d ) ontstenen van publiek verhard oppervlak

2 Efficiënter waterverbruik of verminderen watervraag
doel: verminderen watervraag
2.1

verbeteren bodemstructuur

2.2

investeringen in gerichte watergeefsystemen
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Codering

Type maatregel
a ) druppelirrigatie
b ) subirrigatie

2.3

water (lokaal) opvangen en opslaan als voorraad voor droge perioden

2.4

bedrijfsgerichte stimuleringsplannen voor waterbeschikbaarheid

2.5

besparen drinkwater

2.6

hergebruik water:
a ) hergebruik regenwater
b ) hergebruik proceswater
c ) hergebruik RWZI-effluent

3 Ruimtelijke adaptatie
doel: grondgebruik afstemmen op water vasthouden en zoetwatermaatregelen mogelijk maken
3.1

functie veranderen en ruimte voor water

3.2

grondgebruik permanent aanpassen gericht op vergroten waterbeschikbaarheid: naaldbos
omzetten in heide of loofbos

3.2

Optimalisatie operationeel peilbeheer in hoofdsysteem van regionale
waterbeheerders (1.1)

Beschrijving
Door een slimmere sturing van het regionale watersysteem kan er een dynamisch/flexibel peilbeheer
gevoerd worden in de wateraanvoergebieden. Deze maatregel wordt genomen in de hoofdwatergangen (in
beheer bij de waterschappen) en niet in de detailwatergangen.
Het doel van deze maatregel is om in het voorjaar en in zomers water vast te houden in de
hoofdwatersystemen van de regionale waterbeheerders. Tijdelijk kunnen dan iets hogere peilen
geaccepteerd worden. Hogere peilen in de watergangen resulteren via infiltratie ook in hogere
grondwaterstanden.
Ook na hevige regenval in het voorjaar of in de zomer kunnen tijdelijk hogere peilen geaccepteerd worden.
Met deze maatregel worden naast de extra berging in het hoofdwatersysteem ook de grondwaterstanden
iets verhoogd.
Effecten en kosten maatregel
De maatregel kan in het gehele ZON-gebied worden toegepast, daarom wordt gerekend met een areaal van
920.000 ha. Opgemerkt wordt dat het wel stuwen van waterbeheerders in hoofdwatergangen betreft.
Verwacht wordt dat de grondwaterstand met 20 cm (0,2 m) kan worden verhoogd. Uitgaand van een
verandering van het volumepercentage water in de bodem van 25 % is de effectiviteit van de maatregel voor
het vergroten van de grondwatervoorraad 460 Mm3 per jaar voor Oost-Nederland (920.000 ha x 0,2 m x
0,25). Aangenomen wordt dat in een droog jaar op eenzelfde manier de peilen tijdelijk opgezet kunnen
worden en het effect daarom gelijk is.
De kosten van deze maatregel zitten vooral in het aanbrengen van telemetrie, de aanpassing van de sturing
van kunstwerken en eenmalige instructie van peilbeheerders. Uitgangspunt is dat er geen kosten zijn voor
het aanpassen van de stuwen, of dat de stuwen worden aangepast in de reguliere vervangingsperiode.
Ingeschat is dat de investeringskosten ongeveer 1 M€ per waterschap zijn. De totale investeringskosten van
deze maatregel komen daarmee op 4 M€ voor Oost-Nederland.
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3.3

Klimaat-robuuste inrichting in hoofdsysteem van regionale waterbeheerders
(beekherstel, herprofilering leggerwaterlopen) (1.2)

Beschrijving
Het doel van het klimaat-robuust inrichten van het regionaal system is de infiltratie naar het grondwater te
bevorderen en de grondwaterstanden te verhogen. Deze maatregel omvat alleen leggerwatergangen.
Maatregelen voor detailwaterlopen zijn apart beschreven onder (1.4).
Met deze maatregel worden beken verondiept en ingericht ten behoeve van natuurlijke dynamiek en
morfologie. Deze maatregel omvat een reeks technische ingrepen, bijvoorbeeld beekherstel of de
herprofilering van leggerwaterlopen. Door het verhogen van beekbodems, aanleggen van meanders,
inbrengen van obstakels (zoals dood hout) of creëren van natuurvriendelijke oevers stijgen de waterstanden.
Door een hogere oppervlaktewaterstand infiltreert meer water en wordt de grondwaterstand verhoogd.
Verder kunnen de maatregelen tot regelmatigere overstromingen leiden waardoor de wortelzone en het
grondwater kan worden aangevuld. Daarnaast wordt door deze maatregelen ook een bijdrage geleverd aan
het realiseren van KRW-doelen.
Het klimaat-robuust inrichten van leggerwatergangen focust vooral op het grotere regionale watersysteem.
Om gebiedsgericht grondwaterstanden te verhogen wordt deze maatregel bij voorkeur uitgevoerd in
samenhang met maatregelen ter conservering van water op perceelsniveau (maatregel 1.4).
Effecten en kosten maatregel
De maatregel kan toegepast worden in de beekdalgebieden buiten de wateraanvoergebieden
(afbeelding 2.2). De maatregel wordt niet toegepast in stedelijk gebied, op de stuwwallen en in gebieden
met keileem of hoogveen. Het oppervlak waar deze maatregel toegepast kan worden bedraagt ongeveer
70.000 ha beekdalgebieden in Oost-Nederland.
Door het verhogen van de drainagebasis met 40 cm wordt de grondwaterstand aan het begin van het
groeiseizoen met 20 cm (200 mm) verhoogd. Met een verandering van het volumepercentage water in de
bodem van 25 % is de effectieve toename 50 mm water. Dit komt overeen met 35 Mm3 water toegevoegd
aan het grondwatersysteem. Aangenomen wordt dat in een droog jaar op vergelijkbare manier de
waterstanden verhoogd worden en het effect daarom gelijk is.
De kosten bedragen EUR 1.800/ha. Daarnaast zullen 20 % proceskosten nodig zijn om deze maatregel
gebiedsbreed te initiëren en te begeleiden. De totale investeringskosten zijn dus 151 M€ voor OostNederland.

3.4

Aanleg regelbare/peilgestuurde drainage, en onderwaterdrainage in
veengebieden (1.3)

Beschrijving
De maatregel bestaat uit twee delen:
A. conventionele drainage wordt vervangen door regelbare/peilgestuurde drainage. Dit betekent dat, in
tegenstelling tot conventionele drainage, de ontwateringsbasis in hoogte kan worden gevarieerd. Bij
deze maatregel wordt aangenomen dat de huidige drainage niet hoeft te worden verwijderd, maar dat
een verzameldrain en regelput worden aangelegd, van waaruit het peil wordt gestuurd. Dit kan worden
toegepast in alle landbouwgebieden waar in de huidige situatie drainage aanwezig is;
B. in veengebieden met landbouwfunctie wordt onderwaterdrainage aangelegd. Uitgangspunt is dat in
deze veengebieden in de huidige situatie nog geen onderwaterdrainage aanwezig is. Bij deze vorm van
drainage liggen de drainbuizen onder het slootpeil.
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Afbeelding 3.1 Voorbeelden van regelput (links, bron: https://www.akkerwijzer.nl/artikel/86842-waterpeil-exact-op-peil/) en aanleg
drainage (rechts, bron: https://ppp-agro.nl/Actueel/demoproject-peilgestuurde-drainage-alblasserwaard-van-start)

A) Effecten en kosten regelbare/peilgestuurde drainage
Bij de aanleg van regelbare/peilgestuurde drainage kan beter worden ingespeeld op droge periodes omdat
voorafgaand aan een droge periode (bijvoorbeeld in het voorjaar) eenvoudig de ontwateringsbasis kan
worden verhoogd. Dit zorgt voor een verhoging van de grondwaterstand en dus van de
grondwatervoorraad. Ook kan na een natte periode de afvoer worden vertraagd door de peilen langer hoog
te houden.
Regioscan
De Regioscan (Deltares, 2019) laat de kansrijkheid, kosten en baten zien van verschillende
zoetwatermaatregelen. De kansrijkheid is bepaald op basis van de hydrologische situatie, berekend met het
Landelijk Hydrologisch Model (LHM). De kansrijkheid is uitgedrukt in percentielen en weergegeven op
kansrijkheidskaarten (Stowa, 2019)
Afbeelding 3.2 laat de kansrijkheid zien van deze maatregel. Ingeschat wordt dat tot 2050 de maatregel
toegepast kan worden op de kansrijke helft van het toepasbare areaal in het ZON-gebied: tot en met
percentiel 50. Dit betreft een areaal van circa 276.000 ha.
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Afbeelding 3.2 Kansrijkheidskaart Regioscan voor het grotere ZON-gebied (mc11), met kansrijkheid uitgedrukt in percentielen:
meest kansrijk is donkergroen (percentiel 0-10) en minder kansrijk is donkerpaars (percentiel 40-50)

In een gemiddeld jaar leiden hogere grondwaterstanden (circa 15 cm gemiddeld met verandering van het
volumepercentage water in de bodem van 25 %) tot een vergroting van de grondwatervoorraad van
0,0375 m3/m2 = 375 m3/ha. Voor het totale gebied in Oost-Nederland is dat: 276.000*375 = 103,5 Mm3
water. Aangenomen wordt dat in een droog jaar nog beter gebruik kan worden gemaakt van peilgestuurde
drainage en de grondwaterstand nog minder ver uitzakt dan zonder peilgestuurde drainage. Aangenomen
wordt dat het effect 2x zo groot is als in een normaal jaar: 30 cm hogere grondwaterstanden, oftewel
207 Mm3.
De kosten voor de aanleg van regelbare/peilgestuurde drainage bedragen circa EUR 2.000/ha Regioscan fase
1 ((Deltares), 2018-13) tot EUR 2.400/ha (Iersel, 2010). Aangenomen wordt dat voor drainage die in de
huidige situatie al aan vervanging toe is, de totale investeringskosten EUR 2.400/ha zijn. Voor net
aangelegde conventionele drainage hoeven alleen de T-stukken, verzameldrain en put te worden
toegevoegd (kosten circa EUR 1.250/ha). Er wordt hier gerekend met EUR 1.850/ha. De totale
investeringskosten voor Oost-Nederland komen dan neer op 511 M€. Daarbovenop is 10 % nodig voor
stimulering, begeleiding en proceskosten (zoals overleggen). De totale investeringskosten bedragen dan
562 M€.
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Er worden geen extra onderhoudskosten gerekend, aangezien het onderhoud vergelijkbaar is met
conventionele drainage. Uitgaande van volledige vervanging na 20 jaar (Stowa, 2019) bedragen de kosten
EUR 0,27 per m3 water toegevoegd aan de grondwatervoorraad.
B) Effecten en kosten onderwaterdrainage
Bij onderwaterdrainage wordt de infiltratie vanuit de sloot naar de veenbodem versneld, waardoor de
grondwaterstand minder ver uitzakt. Ook dit leidt zodoende tot een grotere grondwatervoorraad. Volgens
het NHI kan onderwaterdrainage in totaal op 70.500 ha (veengebieden met landbouwfunctie) worden
aangelegd. Afbeelding 3.3 toont deze gebieden op kaart.

Afbeelding 3.3 Gebieden kansrijk voor toepassing onderwaterdrainage: veengebieden met landbouwfunctie

Hogere grondwaterstanden (circa 15 cm gemiddeld met verandering van het volumepercentage water in de
bodem van 25 %) leiden tot een vergroting van de grondwatervoorraad van 0,0375 m3/m2 = 375 m3/ha.
Voor het toepassingsgebied Oost-Nederland is dat: 70.500*375 = 26,4 Mm3 water. In een droog jaar kan
men beter gebruik maken van onderwaterdrainage en is de grondwaterstandverhoging circa 30 cm oftewel
52,9 Mm3 water.
De investeringskosten worden geschat op EUR 1.700 tot EUR 2.500/ha (Stowa); voor berekening wordt het
gemiddelde van EUR 2.100/ha aangenomen. De totale investeringskosten komen voor Oost-Nederland neer
op 148 M€. Daarbovenop is 10 % nodig voor stimulering, begeleiding en proceskosten (zoals overleggen).
De totale investeringskosten bedragen dan 163 M€.
Onderhoud is niet jaarlijks nodig, aangezien de drains jaarrond onder het waterpeil liggen en er dus geen
oxidatie van ijzerrijk water plaatsvindt (Loman, 2010). De onderhoudskosten worden daarom geraamd op
EUR 40/ha/jaar (eens per 5 jaar controle door een terreinbeheerder die à EUR 50/uur een halve dag per ha
hiermee bezig is). Dit is lager of gelijk aan huidige onderhoudskosten. Uitgaande van volledige vervanging
na 20 jaar (Stowa) bedragen de kosten EUR 0,31 per m3 water toegevoegd aan de grondwatervoorraad.
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3.5

Conservering op perceelsniveau (1.4)

De grondwatervoorraad kan lokaal worden aangevuld door maatregelen te treffen op perceelsniveau. Hierbij
wordt het water op perceelsniveau vastgehouden waardoor de afvoer wordt vertraagd, infiltratie toeneemt
en de grondwaterspiegel stijgt. Om het effect van conserverende maatregelen te kunnen bepalen, zijn
verschillende uitwerkingen nader onderzocht.
Onderstaande maatregelen zijn keuzemaatregelen voor conservering op perceelsniveau. Zo kunnen
maatregel 1.4a ‘sloten dempen’ en maatregel 1.4b ‘sloten verondiepen’ niet gelijktijdig uitgevoerd worden,
maar moet een keuze gemaakt worden. Het wordt geadviseerd per locatie te bekijken welke maatregel het
beste past. In onderstaande paragrafen wordt wel de totale potentie in beeld gebracht van de baten en
kosten als in het gehele areaal de maatregelen worden toegepast, om een goede kostenindicatie te kunnen
geven. Het is uiteraard niet realistisch dat in het gehele gebied alle sloten worden gedempt, maar wel dat in
het gehele gebied maatregelen op perceelsniveau gedaan worden (en dus een keuze uit maatregelen 1.4a1.4g wordt gemaakt). Het zijn relatief goedkope maatregelen waar vol op ingezet moet worden om zoveel
mogelijk grondwater aan te vullen.
A) Sloten dempen
Door het dempen van sloten wordt het ontwateringsmiddel uitgeschakeld zodat het neerslagoverschot
maximaal zal infiltreren. De afvoer wordt daarmee eveneens vertraagd. In droge perioden zal dit een grotere
grondwatervoorraad opleveren. Sloten dempen is een permanente maatregel en bij heftige neerslag bestaat
het risico op wateroverlast, afhankelijk van de ligging van het perceel.
In Oost-Nederland kan deze maatregel op een oppervlakte van 530.000 ha worden toegepast, zoals blijkt uit
de Regioscan (Deltares, 2019). Afbeelding 3.4 laat de kansrijkheid zien van deze maatregel.
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Afbeelding 3.4 Kansrijkheidskaart Regioscan voor het grotere ZON-gebied (mc35), met kansrijkheid uitgedrukt in percentielen:
meest kansrijk is donkergroen (percentiel 0-10) en minder kansrijk is donkerpaars (percentiel 40-50)

Het toepassen van deze maatregel zorgt voor een stijging van de grondwaterspiegel van circa 20 cm in het
voorjaar. Dit komt goed overeen met de waarden uit de Regioscan: een stijging van GVG van 10-25 cm in
zandgronden (afhankelijk van kansrijkheid). Omdat de invloedzones van sloten in zandgronden zeer groot
zijn vanwege de grote doorlatendheid van zand, wordt aangenomen dat het weghalen van sloten doorwerkt
in het gehele areaal van 530.000 ha. Uitgaande van een verandering van het volumepercentage water in de
bodem van 25 % betekent dat een vergroting van de grondwatervoorraad van 265 Mm3. In een droog jaar is
de neerslag lager en de verdamping hoger, waardoor het jaarlijkse neerslagoverschot circa 50 % kleiner is
dan in een gemiddeld jaar en het effect van deze maatregel 132 Mm3 oplevert.
De kosten bedragen circa EUR 20 per strekkende meter. De gemiddelde slootdichtheid op de zandgronden
is 20 m/ha. Ervan uitgaande dat alle sloten hier gedempt worden, zijn de kosten EUR 400/ha. De totale
kosten voor Oost-Nederland komen hiermee op 212 M€. Daarbovenop is 10 % nodig voor stimulering,
begeleiding en proceskosten (zoals overleggen). De totale investeringskosten bedragen dan 233 M€. Er zijn
geen jaarlijkse extra kosten. Een extra baat die deze maatregel met zich meebrengt, is dat de watergang
geen periodiek onderhoud meer nodig heeft. Bovendien kan de grond die hiermee vrijkomt in sommige
gevallen voor landbouw gebruikt worden. Een nadeel is dat er geen drainage meer toegepast kan worden.
B) Sloten of greppels verondiepen of afdammen
Het verondiepen of afdammen van sloten of greppels heeft hetzelfde effect als het dempen van sloten: ook
hier kan het neerslagoverschot maximaal infiltreren door een verhoogde ontwateringsbasis en wordt de
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afvoer vertraagd. Deze maatregel is een permanente ingreep in het watersysteem en ook hierbij neemt het
risico op eventuele wateroverlast toe vanwege een afgenomen ontwateringscapaciteit.
In Oost-Nederland kan deze maatregel op een oppervlakte van 530.000 ha worden toegepast, zoals blijkt uit
de regioscan van Deltares (2019). Afbeelding 3.4 laat de kansrijkheid zien van deze maatregel. Het toepassen
van deze maatregel zorgt voor een stijging van de grondwaterspiegel van circa 20 cm in het voorjaar
(volgens Regioscan (Deltares, 2019)). Uitgaande van een verandering van het volumepercentage water in de
bodem van 25 % betekent dat een vergroting van de grondwatervoorraad van 265 Mm3, aangenomen dat
het weghalen van sloten over het gehele areaal effect heeft. In een droog jaar is de neerslag lager en de
verdamping hoger, waardoor het jaarlijkse neerslagoverschot 50 % kleiner is dan in een gemiddeld jaar en
het effect van deze maatregel 132 Mm3 oplevert.
Bij verondiepen bedragen de kosten circa EUR 10 per strekkende meter (ZLTO). Bij een slootdichtheid van
200 m/ha en aangenomen dat alle sloten gedempt worden, komen de kosten uit op EUR 200/ha. De totale
kosten voor Oost-Nederland zijn dan 106 M€. Daarbovenop is 10 % nodig voor stimulering, begeleiding en
proceskosten (zoals overleggen). De totale investeringskosten bedragen dan 117 M€. Er zijn geen jaarlijkse
extra kosten.
C) Greppels afsluitbaar maken
Door greppels afsluitbaar te maken (zie bijvoorbeeld de afsluiter in Afbeelding 3.5) wordt eveneens de
ontwateringsbasis verhoogd en kan het neerslagoverschot maximaal in de bodem infiltreren. Ook wordt de
afvoer vertraagd. Het verschil met sloten dempen of verondiepen is voornamelijk dat het hier geen
permanente maatregel betreft: bij heftige buien kan de afsluiter open worden gezet en wordt het water
maximaal afgevoerd. Hierdoor zal wateroverlast niet snel optreden.

Afbeelding 3.5 Voorbeelden van stuwen op perceelsniveau (Projectplan conform Waterwet, Project Agrarisch Waterbeheer,
Waterschap Brabantse Delta)

In Oost-Nederland kan deze maatregel op een oppervlakte van 530.000 ha worden toegepast, zoals blijkt uit
de regioscan van Deltares (2019). Afbeelding 3.4 laat de kansrijkheid zien van deze maatregel. Het toepassen
van deze maatregel zorgt voor een stijging van de grondwaterspiegel van circa 20 cm in het voorjaar.
Uitgaande van een verandering van het volumepercentage water in de bodem van 25 % betekent dat een
vergroting van de grondwatervoorraad van 265 Mm3. Aangenomen wordt dat in een droog jaar op
eenzelfde manier water kan worden vastgehouden en het effect daarom gelijk is.
De prijs voor een gemiddelde klepafsluiter bedraagt EUR 750 (zlto.nl). Uitgaande van 0,3 duikers/ha
(gebaseerd op gegevens waterschap Scheldestromen) zijn de kosten EUR 225/ha. De totale kosten komen
uit op 119 M€. Daarbovenop is 10 % nodig voor stimulering, begeleiding en proceskosten (zoals
overleggen). De totale investeringskosten bedragen dan 131 M€. Een stalen afsluiter dient circa elke 30 jaar
vervangen te worden.
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D) Duikers verhogen of verkleinen
Het verhogen van duikers heeft hetzelfde effect op de grondwaterstand als het dempen of verondiepen van
sloten of het afsluitbaar maken van greppels. Deze maatregel is permanent, waardoor bij implementatie
mogelijk een risico op wateroverlast ontstaat. Het verkleinen van duikers heeft hetzelfde effect als het
verhogen van duikers: het zal de afvoer verminderen en hierdoor ook de infiltratie van het neerslagoverschot
stimuleren.
Het areaal waar het verhogen van duikers in Oost-Nederland kan worden toegepast is ook 530.000 ha
(regioscan Deltares, 2019). De grondwaterspiegel kan hierdoor circa 20 cm hoger zijn in het voorjaar.
Uitgaande van een verandering van het volumepercentage water in de bodem van 25 % betekent dat een
vergroting van de grondwatervoorraad van 265 Mm3. Aangenomen wordt dat in een droog jaar op
eenzelfde manier water kan worden vastgehouden en het effect daarom gelijk is.
Het verhogen van een gemiddelde duiker kost EUR 500 (ZLTO). Uitgaande van 0,3 duikers/ha komen de
kosten uit op EUR 150/ha. De totale kosten voor het gebied komen daarmee op 79,5 M€. Daarbovenop is
10 % nodig voor stimulering, begeleiding en proceskosten (zoals overleggen). De totale investeringskosten
bedragen dan 87,5 M€. Er zijn geen jaarlijkse kosten.
E) Plaatsen van stuwen in detailwaterlopen
Het plaatsen van stuwen en deze opzetten in winter en voorjaar is een niet permanente maatregel waarmee
het waterpeil kan worden geregeld. Door de hogere ontwateringsbasis wordt de grondwatervoorraad
aangevuld. In droge periodes kan op die manier voor meer grondwaterbeschikbaarheid worden gezorgd.
Binnen Oost-Nederland kan deze maatregel op circa 505.000 ha worden toegepast (Deltares, 2019).
Afbeelding 3.6 laat de kansrijkheid zien van deze maatregel.
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Afbeelding 3.6 Kansrijkheidskaart Regioscan voor het grotere ZON-gebied (mc32), met kansrijkheid uitgedrukt in percentielen:
meest kansrijk is donkergroen (percentiel 0-10) en minder kansrijk is donkerpaars (percentiel 40-50)

De gemiddelde effectiviteit is een verhoging van de grondwaterstand van 0,2 meter (Deltares, 2019). Bij een
verandering van het volumepercentage water in de bodem van 25 % betekent dat een vergroting van de
grondwatervoorraad van 253 Mm3. Aangenomen wordt dat in een droog jaar het effect even groot is.
De investeringskosten bedragen EUR 2.000 per stuw. Er is uitgegaan van 1 stuw per 5 ha (persoonlijke
communicatie projectgroep). Daarbovenop is 10 % nodig voor stimulering, begeleiding en proceskosten
(zoals overleggen). De totale investeringskosten bedragen dan 222 M€. Een houten schot of stuwtje dient
elke circa 25 jaar vervangen te worden.
F) Aanleg infiltratiegreppel
Het aanleggen van een infiltratiegreppel op een perceel zorgt ervoor dat afstromend water bij heftige of
langdurige regenbuien niet wordt afgevoerd, maar zoveel mogelijk infiltreert. Belangrijk is dat de greppel
niet direct naast een afvoerende watergang komt te liggen, aangezien dan het geïnfiltreerde water alsnog
zal worden afgevoerd. Omdat water op vlakke percelen nauwelijks oppervlakkig wordt afgevoerd en omdat
Oost-Nederland zeer beperkte landbouwpercelen in hellende gebieden bevat, is deze maatregel hier niet
toepasbaar.
G) Beperken oppervlakkige afstroming (door drempeltjes rond akkers, terrassen en planten van heggen)
Net als bij maatregel F is deze maatregel niet/nauwelijks toepasbaar in Oost-Nederland. Daarom wordt deze
hier niet behandeld.
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3.6

Herinrichting stedelijk gebied (1.5)

Dit is een combinatie van maatregelen in stedelijk gebied met sterke samenhang met het Deltaplan
Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). Afkoppelen van verhard oppervlak kan goed gecombineerd worden met een
infiltratievoorziening, zoals een wadi, of een ontsteend of groenblauw gebied. Dit wordt steeds vaker
gedaan, omdat het ook sterke baten heeft wat betreft het verminderen van wateroverlast en hittestress, en
omdat het in vergelijking met andere maatregelen tegen hittestress een kosteneffectieve maatregel is.
A) Afkoppelen verhard oppervlak naar bergings- of infiltratievoorziening

Afbeelding 3.7 Voorbeeld van een infiltratievoorziening (wadi) in stedelijk gebied (@bron Urban Green-Blue Grids, © Floris
Bogaard (links) en © Atelier Dreiseitl (rechts)

Beschrijving
Veel gemeenten zijn reeds bezig met het afkoppelen van verhard oppervlak om hiermee de waterkwaliteit te
verbeteren en wateroverlast en hittestress te voorkomen. Door het afkoppelen van verhard oppervlak wordt
de riolering ontlast en komen overstorten minder vaak voor. Een ontlasting van het rioolstelsel leidt tot een
verbetering van het rendement van een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) en een verbeterde
waterkwaliteit van oppervlaktewater in stedelijk gebied. Ook resulteert het in minder water op straat tijdens
extreme neerslagevents. Het regenwater wordt via een buizen of leidingenstelsel naar een bergings- of
infiltratievoorziening geleid waar het gebruikt wordt voor een betere vochtvoorziening van stedelijk groen
en verder kan infiltreren naar de grondwatervoorraad.
Effecten en kosten maatregel
In bestaand stedelijk gebied wordt zo veel mogelijk verhard oppervlak afgekoppeld. Op basis van de LGN6
wordt het totaal verhard oppervlak in stedelijk gebied voor regio Oost geschat op circa 66.000 ha. Dit betreft
zowel publiek als privaat verhard oppervlak. Afkoppelen wordt alleen toegepast op bestaand verhard
oppervlak dat zit aangesloten op een gemengd stelsel. Uit cijfers van Stichting RIONED (Stichting RIONED)
volgt dat ongeveer 70 % van de rioleringen een gemengd stelsels betreft. Het areaal waarop deze maatregel
kan worden toegepast wordt hiermee gereduceerd tot circa 46.000 ha. Afbeelding 2.1 laat het totaal stedelijk
gebied binnen de regio ZON zien.
In het regionaal bod in de eerste fase hebben gemeenten een indicatie gegeven van het oppervlak dat zij nu
al afkoppelen. Op basis hiervan is in overleg met de projectgroep ingeschat dat in 2050 50 % van het
bestaand verhard oppervlak met een gescheiden stelsel kan worden afgekoppeld. Dit komt overeen met
circa 23.000 ha.
Voor een gemiddeld jaar wordt geschat dat op jaarbasis 300 mm (het volledige neerslagoverschot) kan
infiltreren; uitgaande van 800 mm/jaar neerslag en 500 mm/jaar verdamping. Aangenomen wordt dat deze
300 mm water volledig ten goede komt aan de grondwatervoorraad. Door deze maatregel wordt de
grondwatervoorraad op jaarbasis aangevuld met 69,3 Mm3 water. In een droog jaar is de verdamping hoger
en/of valt er minder neerslag. Hierdoor wordt aangenomen dat op jaarbasis minder water kan infiltreren ten
opzichte van een gemiddeld jaar. Ingeschat is dat in een droog jaar 150 mm/ha kan infiltreren. De
grondwatervoorraad wordt in een droog jaar aangevuld met circa 34,7 Mm3 water.
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Eerste modelresultaten Ibrahym
Waterschap Limburg heeft enkele maatregelen doorgerekend met het regionale model Ibrahym voor regio
noord-west Limburg en zuid Limburg. De eerste modelresultaten laten zien dat 25 % afkoppelen in Venray
(noord-west, onderstaande afbeelding) in een lokale stijging van de grondwaterstand resulteert van 0,10,5 m (afbeelding 3.8). 100 % van het verharde oppervlak afkoppelen kan lokaal voor grondwaterstijgingen
van meer dan 1-2 m zorgen (afbeelding 3.9 en afbeelding 3.11).

Afbeelding 3.8 Gemodelleerde verandering Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand (GVG) en Gemiddeld Laagste
Grondwaterstand (GLG) na 25 % afkoppelen in noord-west Limburg (RHDHV, 2018)
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Afbeelding 3.9 Gemodelleerde verandering Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand (GVG) en Gemiddeld Laagste
Grondwaterstand (GLG) na 100 % afkoppelen in noord-west Limburg (RHDHV, 2018)

Afbeelding 3.10 Gemodelleerde verandering Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand (GVG) en Gemiddeld Laagste
Grondwaterstand (GLG) na 100 % afkoppelen in zuid Limburg (RHDHV, 2018)

Alleen het infiltreren of op andere wijze hergebruiken van het afgekoppelde water wordt aangemerkt als
zoetwatermaatregel. Aangenomen wordt dat de buffercapaciteit van de infiltratievoorziening 30 mm moet
zijn om 300 mm per jaar te infiltreren. Om in een jaar 69,3 Mm3 te infiltreren is daarom een buffercapaciteit
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van 6,93 Mm3 benodigd. De kosten voor een infiltratiegeul of krat zijn gemiddeld circa EUR 120/m 3 (Samen
Waterproof). De totale kosten komen daarmee op 832 M€, oftewel EUR 3,6/m2 af te koppelen verhard
gebied. De exploitatiekosten van een gescheiden rioolstelsel (in afgekoppeld gebied) zijn ongeveer gelijk
aan die van een gemengd stelsel en daarom niet opgenomen.
De kosten per m3 water toegevoegd aan de grondwatervoorraad bedragen bij een levensduur van de
infiltratievoorziening van 25 jaar EUR 0,48.
B) Groenblauwe structuren in bestaand stedelijk gebied

Afbeelding 3.11 Schematische weergave van groenblauwe structuren in stedelijk gebied (@bron Ontwerpen aan Zoetwater)

Beschrijving
Door een integrale aanpak van stedelijke herstructurering en watermaatregelen is veel winst te behalen,
onder andere door restruimtes te benutten voor groen en waterberging. Door koppeling van verspreid
liggende waterpartijen en waterlopen kunnen nieuwe groenblauwe structuren ontstaan die bijdragen aan
belevingswaarde en leefkwaliteit van het stedelijk gebied. Meer groen heeft een verkoelend effect op de
omgevingstemperatuur en vermindert daardoor problemen als gevolg van hittestress. Dit is een wezenlijke
maatregel om de stedelijke omgeving klimaatbestendig te maken.
Effecten en kosten maatregel
Het inrichten van groenblauwe structuren in bestaand stedelijk gebied leidt tot meer infiltratie van
regenwater in de bodem, maar ook tot meer verdamping van water, bomen en planten. Netto levert dit geen
extra waterbeschikbaarheid op en deze maatregel levert dus geen bijdrage aan de grondwatervoorraad.
Het inrichten van groenblauwe structuren in bestaand stedelijk gebied is complex, onder andere
planvorming en grondaankoop maken het ingewikkeld. Het areaal waarop deze maatregel kan worden
toegepast wordt mede hierom geschat op circa 600 ha (0,5 % van het stedelijk gebied). Afbeelding 2.1 laat
het totaal stedelijk gebied binnen de regio ZON zien.
Deze maatregel leidt tot meer infiltratie van regenwater in de bodem, maar ook tot meer verdamping van
water, bodem en planten. Netto levert dit alleen waterbeschikbaarheid op als deze maatregel gecombineerd
wordt met afkoppelen. Daarom worden de baten niet opnieuw hier berekend.
De kosten voor het aanplanten van een grote loofboom zijn EUR 650 per stuk. Uitgaande van maximaal
100 bomen per ha zijn de kosten EUR 65.000/ha. In deze studie wordt EUR 50.000/ha gehanteerd omdat niet
alles vol beplant wordt met bomen, maar er ook ruimte komt voor andere functies (iets goedkopere
inrichting). De totale kosten komen daarmee op 30 M€. Er zijn geen kosten opgenomen voor grondaankoop
en planvorming.
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C) Waterpartijen omvormen tot wadi’s
Beschrijving
Stedelijke waterpartijen liggen vaak geïsoleerd ten opzichte van de rest van het watersysteem in stedelijk
gebied, of het water stagneert in dode hoeken van kanalen en krijgt daardoor een lange verblijftijd. Deze
wateren hebben in droge en warme perioden vaak te maken met een slechte waterkwaliteit. Blauwalg en
stankoverlast vormen de belangrijkste klachten in droge zomers in steden. De waterpartijen dienen daarom
vaak te worden aangevuld of doorgespoeld en zijn daarom juist in droge tijden een belangrijke post van de
watervraag.
Een mogelijke oplossing van het waterkwaliteitsprobleem en om de vraag naar doorspoelwater te
verminderen, is het omvormen van de waterpartijen tot wadi’s. Omdat wadi’s ook een functie hebben wat
betreft wateroverlast, is dit een belangrijke maatregel om stedelijk gebied gezonder te maken in droge en
natte omstandigheden.
Effecten en kosten maatregel
Bij wadi’s wordt hemelwater opgevangen dat kan infiltreren in de bodem, of vertraagd kan worden
afgevoerd naar oppervlaktewater. Een wadi verdampt minder dan open water. Een hydrologische baat van
het omzetten van waterpartijen in wadi’s is dat doorspoelen niet meer nodig is, dus dat vermindert de
watervraag in droge/warme perioden. Als bijvoorbeeld een stadsvijver wordt omgevormd tot wadi, levert dit
een aanvulling van de grondwatervoorraad op. Echter gaat dit om een marginaal verschil omdat het
verdampingsverschil gering is en doorspoelwater niet verbruikt wordt. Daarom wordt er geen inschatting
gemaakt van het aantal kuub dat deze maatregel bespaart.
Wel is de maatregel opgenomen omdat deze onderdeel maakt van het klimaat-robuust maken van het
stedelijk gebied. Het is een belangrijke meekoppelmaatregelen bij afkoppelen van verhard oppervlak. Het
belangrijkste voordeel van het omzetten van waterpartijen naar wadi’s is dat er geen
waterkwaliteitsproblemen meer optreden in warme droge perioden, omdat een wadi dan droog is.
De kosten voor de aanleg van een wadi variëren van EUR 5/m2 (Rainproof) tot EUR 20/m2 (Samen
Waterproof). Omdat de huidige waterpartijen ook leeggepompt moeten worden, wordt hier gerekend met
de bovengrenswaarde van EUR 20/m2.
Het percentage oppervlaktewater in nieuwbouwwijken in hoog Nederland is circa 7 % (Compendium voor de
Leefomgeving). Omdat dit percentage in oudere wijken lager is, wordt uitgegaan van 3 % water in stedelijk
gebied, wat overeenkomt met circa 4.000 ha. Aangenomen dat de helft van deze waterpartijen
waterkwaliteitsproblemen ondervindt en 50 % tot wadi omgevormd kan worden (meegekoppeld met het
afkoppelen), is het totale areaal 2.000 ha. De totale investeringskosten tot 2050 komen hiermee op 400 M€.
D) Ontstenen van publiek verhard oppervlak

Afbeelding 3.12 (bron: Wikimedia Commons) en de aanleg van een groenstrook rechts (bron: Rainproof © Merlijn Michon)
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Beschrijving
In deze maatregel wordt het effect onderzocht van het ontstenen van publiek verhard oppervlak.
Voorbeelden zijn: het vervangen van asfalt door grasbetontegels (parkeerterreinen), het vergroenen van
schoolpleinen, aanleggen van doorlatende betonstraatstenen en het vergroenen van pleinen in winkelcentra.
Het vervangen van verhard oppervlak door grasbetontegels wordt verder uitgewerkt.
Effecten en kosten maatregel
Net als bij de maatregel afkoppelen verhard oppervlak leidt het ontstenen van verhard oppervlak tot meer
infiltratie van regenwater in de bodem. Ingeschat is dat in regio Oost ongeveer 5 % van het publiek verhard
oppervlak kan worden ontsteend. Dit betreft een areaal van circa 2.200 ha.
Voor een gemiddeld jaar wordt geschat dat op jaarbasis 300 mm/ha kan infiltreren; uitgaande van
800 mm/jaar neerslag en 500 mm/jaar verdamping. Aangenomen wordt dat deze 300 mm/ha water volledig
ten goede komt aan de grondwatervoorraad. Hiermee wordt aangenomen dat bij verhard oppervlak geen
infiltratie plaatsvindt en bij grasbetontegels alle neerslagoverschot infiltreert. Door deze maatregel wordt de
grondwatervoorraad op jaarbasis aangevuld met 6,6 Mm3 water. In een droog jaar is de verdamping hoger
en/of valt er minder neerslag. Hierdoor wordt aangenomen dat op jaarbasis minder water kan infiltreren ten
opzichte van een gemiddeld jaar (50 % van het normale neerslagoverschot). Ingeschat is dat in een droog
jaar 150 mm/ha kan infiltreren. De grondwatervoorraad wordt dan op jaarbasis aangevuld met circa 3,3 Mm3
water.
De kosten voor de aanleg van open verharding (grasbetontegels) zijn ongeveer EUR 15/m² (Samen
Waterproof). De kosten voor ontstenen zijn echter iets hoger aangezien ook bestaande verharding
verwijderd dient te worden. Er is daarom uitgegaan van een gemiddeld bedrag van EUR 25/m². De totale
investeringskosten voor het ontstenen van 2.200 ha komen daarmee op 550 M€.

3.7

Verbeteren bodemstructuur (2.1)

Afbeelding 3.13 Bodem met hoog organische stofgehalte (bron: http://ramm.nl/houdt-organisch-stof-op-peil-met-klepelmaaiersvan-tmc-cancela/)
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Beschrijving
Het verbeteren van de bodemstructuur kan worden bereikt door het organische stofgehalte in de bodem te
verhogen, door storende, slecht doorlatende bodemlagen te doorbreken of door het tegengaan van
bodemverdichting. Dit vermindert ook het risico op wateroverlast. Dit is een belangrijke stap naar circulaire
landbouw.
Effecten en kosten maatregel
Het verbeteren van de bodemstructuur leidt ertoe dat er meer vocht in de bodem wordt vastgehouden. In
droge periodes leidt dit ertoe dat er op een later tijdstip beregend zal hoeven te worden omdat planten
langer voldoende water tot hun beschikking hebben. Dit betekent een verlaging van grond- of
oppervlaktewateronttrekking voor beregening. Door het organische stofgehalte met 3 % te verhogen kan
het vochttekort ieder jaar met circa 11 mm worden verlaagd.
Voor Oost-Nederland is ongeveer 540.000 ha geschikt om deze maatregel toe te passen (Deltares, 2019).
Afbeelding 3.14 laat de kansrijkheid zien van deze maatregel.

Afbeelding 3.14 Kansrijkheidskaart Regioscan voor het grotere ZON-gebied (mc29), met kansrijkheid uitgedrukt in percentielen:
meest kansrijk is donkergroen (percentiel 0-10) en minder kansrijk is donkerpaars (percentiel 40-50)

Er wordt nu al ervaren dat het verhogen van het organische stofgehalte in de bodem een vlucht neemt in
Oost-Nederland, omdat boeren zien dat collega-boeren die dit hebben toegepast, groener gras en een
hogere opbrengst hebben. Ingeschat is dat in 2050 ongeveer 40 % van de landbouw op het gewenste niveau
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is (circulaire landbouw) en een groot deel dit ook al in gang heeft gezet. Daarom is uitgegaan dat deze
maatregel op 60 % van het areaal is toegepast in 2050. Dit betekent dat het areaal in 2050 324.000 ha is.
Met dit areaal en een vochtaanvulling van 11 mm zal er circa 0,011*540.000*10.000*0,60 = 35,6 Mm3 water
extra worden vastgehouden in de bodem, die voornamelijk aan een betere gewasgroei ten goede komt. In
een droog jaar is het effect hetzelfde.
De kosten van het verbeteren van de bodemstructuur bestaan uit jaarlijkse kosten (geen investeringskosten)
en bedragen circa EUR 95/ha/jaar (Deltares, 2019). Daarbovenop is 10 % nodig voor stimulering, begeleiding
en proceskosten (zoals overleggen). Dat resulteert in totale kosten voor Oost-Nederland van 33,9 M€/jaar.
Voor een tranch (6 jaar) zijn de kosten daarmee 203 M€.

3.8

Investeringen in gerichte watergeefsystemen (2.2)

Afbeelding 3.15 Voorbeelden van druppelirrigatie (links) en beregening (rechts). Bron: https://www.stowa.nl/deltafacts/
zoetwatervoorziening/droogte/hergebruik-van-effluent

Beschrijving
Deze maatregel bestaat uit twee onderdelen:
A. druppelirrigatie in plaats van beregenen. Hierbij wordt het beregenen met allerlei vormen van
sprinklerinstallaties vervangen door druppelirrigatie (zie afbeelding 3.15). Dit kan worden toegepast op
locaties met kapitaalintensieve teelten (waar de irrigatiebuizen niet worden omgeploegd);
B. aanleggen van subirrigatiesysteem: hierbij wordt een (eventueel aanwezig) drainagesysteem uitgebreid
met een verzamelput die ondiep grondwater vanuit een onttrekkingsput inlaat. Op die manier wordt
water de wortelzone in gepompt.
Beide hierboven benoemde irrigatiemethoden zorgen voor een reductie van verdampingsverliezen ten
opzichte van reguliere beregeningsmethoden. Daardoor hoeft het grond- of oppervlaktewater minder te
worden aangesproken en daalt de watervraag. Hierdoor zakt het grondwaterpeil in droge perioden minder
ver uit.
A) Effecten en kosten druppelirrigatie
Druppelirrigatie kan toegepast worden voor kapitaalintensieve teelten waar nu beregening plaatsvindt,
zowel in de aanvoergebieden als in de vrij-afwaterende gebieden. Het uitgangspunt is dat het hele areaal
kapitaalintensieve teelten beregend wordt, waar de buizen niet worden omgeploegd. Het totale areaal
kapitaalintensieve teelten in het ZON-gebied is ongeveer 5.000 ha. Er is van uitgegaan dat nu nog geen
gebruik wordt gemaakt van druppelirrigatie en dat over het hele areaal de beregeningsefficiëntie verhoogd
kan worden.
Gemiddeld wordt circa 75 mm water per groeiseizoen beregend. Door middels druppelirrigatie de efficiëntie
van beregening te verhogen van circa 70 % naar 90 % (Mulder, mei 2019) kan in een gemiddeld jaar 15 mm
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water bespaard worden. Aangenomen wordt dat deze 15 mm ten goede komt aan de grondwatervoorraad
(wordt minder onttrokken aan de grondwatervoorraad). Dat leidt tot een jaarlijkse grondwateraanvulling van
0,75 Mm3. (Opgemerkt wordt dat dit een conservatieve aanname is: in Regioscan 1 ((Deltares), 2018-13)
wordt aangenomen dat druppelirrigatie de efficiëntie verhoogt van 25 % naar 75 %).
Het effect van deze maatregel is groter in droge jaren met hogere temperatuur. Door het inzetten van
druppelirrigatie worden grotere verdampingsverliezen voorkomen. Ook wordt er meer beregend in droge
jaren. Het wordt ingeschat dat de maatregel 10 % effectiever is. In een droog jaar zou door aanleg van
druppelirrigatie dus rond 0,8 Mm3 grondwater kunnen worden bespaard.
De investeringskosten van een druppelirrigatie installatie bedragen ongeveer EUR 2.000/ha (Y. Leonard,
2007, met inflatiecorrectie naar 2017). Over een areaal van 5.000 ha komen de totale investeringskosten uit
op 10 M€. Daarbovenop is 10 % nodig voor stimulering, begeleiding en proceskosten (zoals overleggen). De
totale investeringskosten bedragen dan 11 M€. De totale investeringskosten tot en met 2050 bedragen dan
63,8 M€.
Er is aangenomen dat de exploitatiekosten van druppelirrigatie ongeveer gelijk zijn aan beregening. Hiervoor
zijn daarom geen extra kosten geraamd ten opzichte van de huidige situatie.
B) Effecten en kosten subirrigatie
Subirrigatie is toepasbaar bij de overige akkerbouwgewassen (onder andere tuinbouw) op de droge gronden
(grondwatertrappen 6,7 en 8). Dit oppervlak beslaat in Oost-Nederland circa 77.000 ha. Uitgangspunt is dat
op deze droge gronden in de huidige situatie nog geen drainage gelegen is. Doordat het water ondergronds
blijft, zijn er bij subirrigatie geen interceptieverliezen of verdampingsverliezen voordat het water de plant of
bodem bereikt. Ten opzichte van beregening kan daardoor de efficiëntie worden verhoogd van 70 % naar
100 % ( (Mulder, mei 2019), er van uitgaande dat eventuele wegzijging naar de ondergrond weer ten goede
komt aan de grondwatervoorraad). Gemiddeld wordt 80 mm per groeiseizoen besproeid. Daarmee zorgt
subirrigatie voor een jaarlijkse waterbesparing van circa 24 mm. Uitgaande van eenzelfde waterverbruik door
de gewassen, blijft hiermee 18,5 Mm3 extra in het grondwater ten opzichte van conventionele
beregeningsmethoden.
Het effect van deze maatregel is groter in droge jaren met hogere temperatuur. Door het inzetten van
subirrigatie worden grotere verdampingsverliezen voorkomen. Ingeschat is dat de maatregel dan 30 %
effectiever is. In een droog jaar zou door aanleg van subirrigatie dus rond 24 Mm3 grondwater kunnen
worden bespaard.
De kosten van een dergelijk systeem worden geraamd op circa EUR 2.500/ha, met een afschrijvingstermijn
van 10 jaar. Kosten ten behoeve van peilsturing zijn beperkt ( (Lievense, 2018)) en worden niet meegenomen.
Daarbovenop is 10 % nodig voor stimulering, begeleiding en proceskosten (zoals overleggen). De totale
investeringskosten bedragen dan 212 M€. De beheerkosten worden op basis van de Regioscan 1 ((Deltares),
2018-13) geraamd op EUR 70/ha.
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3.9

Water (lokaal) opvangen en opslaan als voorraad voor droge perioden (2.3)

Afbeelding 3.16 Voorbeeld van een foliebassin (bron: http://www.waterportaal.be/WATERBRONNEN/Opslagwater/
Bovengrondseopslaghemelwater/Foliebassin.aspx)

Beschrijving
In natte perioden wordt water opgevangen en opgeslagen als voorraad voor droge perioden. Opslag vindt
plaats in een foliebassin of vijver met ondoorlatende bodem, waardoor infiltratie naar het grondwater niet
mogelijk is. Water komt in het bassin via afkoppelen van daken van bebouwing of pompen vanuit
watergangen/oppervlaktewater. Zonder bassin zou dit water worden afgevoerd via de watergangen. Bij
glastuinbouw wordt deze methode al toegepast; hier wordt de toepassing bij kapitaalintensieve gewassen
onderzocht.
Effecten en kosten maatregel
Water dat wordt opgevangen in het bassin, kan in droge perioden gebruikt worden voor beregening.
Hierdoor hoeft de grondwatervoorraad of de voorraad in de sloten minder te worden aangesproken. Tevens
maakt het de boer minder afhankelijk van waterkwaliteit en -kwantiteit van de waterbeheerder.
Vanwege de relatief hoge aanlegkosten van een dergelijk bassin, kan deze maatregel alleen worden
toegepast bij kapitaalintensieve teelten. Dit betreft circa 5.000 ha in Oost-Nederland.
Uitgaande van drie irrigatiegiften van 20 mm, is een bassingrootte van 600 m3/ha nodig. Daarmee hoeft
jaarlijks 60 mm minder uit de grondwatervoorraad te worden gehaald. Over het totale oppervlak
kapitaalintensieve gewassen gerekend, komt dit neer op een vermindering van het aanspreken van de
grondwatervoorraad met 3 Mm3.
Het effect is in een droog jaar hetzelfde, omdat dit beperkt wordt door de bassingrootte. De aanvulling van
de bassins is niet direct weersafhankelijk en kan vanuit verschillende bronnen gebeuren.
De aanlegkosten van een foliebassin van 1.000 m3 bedragen circa EUR 10.000. Om de genoemde irrigatiegift
(60 mm) mogelijk te maken komt dit neer op EUR 6.000/ha investeringskosten. De totale investeringskosten
voor Oost-Nederland komen neer op 6.000*5.000 = 30,0 M€. Daarbovenop is 10 % nodig voor stimulering,
begeleiding en proceskosten (zoals overleggen). De totale investeringskosten tot en met 2050 bedragen dan
137 M€. De levensduur is circa 7 jaar (afschrijving 15 % volgens (Stowa)).
Er is nu aangenomen dat het bassin zich onder vrij verval kan vullen. Is dit niet het geval, dan moet nog een
pompje worden geïnstalleerd inclusief pomp- en onderhoudskosten.
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3.10

Bedrijfsgerichte stimuleringsplannen voor waterbeschikbaarheid. (2.4)

Beschrijving
Een gebiedsgericht plan betreft hier het gezamenlijk opstellen van het plan door meerdere
landbouwbedrijven in een gebied. De grondwatervoorraad profiteert van verminderen van
grondwaterverbruik en daardoor verbeterde waterbeschikbaarheid. Om de effectiviteit van op
waterbeschikbaarheid gerichte maatregelen te verbeteren is het belangrijk niet alleen naar lokale of
verbruikersschaal te kijken, maar maatregelen gebiedsgericht te implementeren. Het is hierbij van belang dat
verbruikers zoals landbouwbedrijven zich bewust worden hoe hun handelen de waterbeschikbaarheid
beïnvloedt en hoe zij deze kunnen verbeteren. Omdat deze maatregel verschillende manieren (‘elementen’)
omvat om de bewustwording ten opzichte van waterbeschikbaarheid gebiedsgericht vooruit te laten gaan,
zou zij in principe voor alle landbouwgebieden toegepast kunnen worden.
Mogelijke manieren zijn:
A. bedrijfswaterplannen. Hiermee wordt vastgelegd hoe landbouwbedrijven met het onttrokken water
omgaan. Door het van tevoren vastleggen is het mogelijk om onttrekkingsvolumes en waterverbruik per
gebied te sturen;
B. bodempaspoort. Een bodempaspoort maakt de toestand en kwaliteit van de bodem zichtbaar wordt. Een
bodempaspoort kan als basis dienen voor een bodembeheerplan, bijbehorende maatregelen kunnen ook
positieve gevolgen voor het bodemvochtgehalte hebben;
C. ‘Vruchtbare Kringloop’ is een programma in samenspel met partners van de overheid en maatschappij
met als doel onder andere mineralen in de bodem efficiënter te kunnen gebruiken en daarmee meer
toekomstproof en milieuvriendelijk te worden.
Deze maatregelen dienen dus vooral ter bewustwording. Door het actief aansturen van landbouwbedrijven
op een of meerdere van de besproken elementen wordt de problematiek en de samenhang van
grondwateronttrekkingen en landgebruik aan de ene kant, en lage grondwaterstanden aan de andere kant
bespreekbaar en zal dit bedrijven stimuleren om waterbesparingsmaatregelen te treffen.
Effecten en kosten maatregel
De elementen moeten uiteindelijke op regionale schaal worden geïmplementeerd. Voor regionale instanties
is vooral het begeleiden en sturen van het implementeren van de fysieke maatregelen belangrijk. De
uiteindelijke effectiviteit wordt bepaald door de daadwerkelijk uitgevoerde fysieke maatregelen. Deze fysieke
maatregelen zijn grotendeels hiervoor beschreven, zoals conservering op perceelsniveau, water opvangen in
bassins, of aanleg van druppelirrigatie. Voor de kosten en hydrologische effecten van deze maatregelen
wordt naar de betreffenden paragrafen verwezen. Een kengetal is dat de kosten voor de stimulering
ongeveer 10 % van de uiteindelijke kosten voor de fysieke maatregelen bedragen.
LTO schat in dat een bedrijfswaterplan tussen de EUR 1.500 en EUR 2.500 kost (persoonlijke communicatie
projectgroep). Om meer vruchtbare landbouwpraktijken te stimuleren, kan het doorvoeren van meerjarige
‘Vruchtbare Kringloop’ programma’s tot EUR 800.000 kosten (persoonlijke communicatie projectgroep)
afhankelijk van de geplande activiteiten, beoogde aantal deelnemers en geplande looptijd. Afgeleid van al
doorgevoerde case studies in Overijssel en Gelderland wordt aangenomen dat de jaarlijkse kosten voor het
stimuleren van bedrijfsgerichte maatregelen tot gemiddeld EUR 200.000 kunnen bedragen voor OostNederland. Deze kosten zijn onderdeel van het totale zoetwaterprogramma.

3.11

Besparen drinkwater (2.5)

Beschrijving
Al jaren is er een stijging te zien in de vraag naar drinkwater (bijlage I). Deze maatregel bekijkt de
mogelijkheden om deze stijging te verminderen. In Nederland wordt drinkwater onder andere gebruikt door
particulieren, industrie en landbouwbedrijven. Het grootste drinkwaterproductiebedrijf in regio OostNederland is Vitens. Het drinkwater wordt grotendeels gewonnen uit de (diepe) grondwatervoorraad. In
2018 leverde Vitens in totaal 353 Mm3 drinkwater aan 5,7 miljoen klanten (bijlage I). Door de aantrekkende
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economie en de bevolkingsgroei neemt de vraag naar drinkwater toe. In totaal gaat het om circa 16,4 Mm3
extra drinkwater in 2021 ten opzichte van 2017. Het is dus nuttig mogelijkheden te verkennen om deze
drinkwatervraag te verminderen.
Effecten en kosten maatregel
Drinkwaterbesparingsmaatregelen leiden tot een verminderde drinkwatervraag. In 2018 leverde Vitens
ongeveer 217 Mm3 drinkwater aan regio Oost. Van deze 217 Mm3 drinkwater is 153 Mm3 bestemd voor
particulieren, onder de aanname dat één persoon gemiddeld 120 liter/dag oftewel 45 m3/jaar verbruikt (CBS,
2019) en (Deltares, Stratelligence en LEI, 2015). In totaal vormen particulieren met 70 % van het totale
drinkwaterverbruik de grootste groep gebruikers. Bij de verdere uitwerking van deze maatregel wordt
hierom alleen naar particulieren gekeken.
Afbeelding 3.17 toont het drinkwatergebruik in huis naar toepassing sinds 1995. Het watergebruik voor de
meeste toepassingen neemt af of blijft constant, echter is er een aanzienlijke stijging te zien in het
waterverbruik voor douchen. In 2016 was het aandeel van douchewater 40 % van het dagelijkse
waterverbruik en hiermee de toepassing met het meeste waterverbruik. Hierom wordt bij deze maatregel als
voorbeeld alleen deze toepassing uitgewerkt.

Afbeelding 3.17 Drinkwaterverbruik in huis naar toepassing (@bron: Vewin, https://www.vewin.nl/SiteCollectionDocuments/
Publicaties/Cijfers/Kerngegevens2018-NL-web.pdf)

Door een waterbesparende douchekop te gebruiken, bespaart een gemiddeld huishouden 8.500 liter
drinkwater per jaar (Vitens, 2019). In regio Oost wonen circa 3,5 miljoen mensen, ongeveer 1,6 miljoen
huishoudens (uitgaande van 2,2 personen per gemiddeld huishouden, CBS 2018). Aangenomen dat 10 % van
de huishoudens een waterbesparende douchekop installeert, levert dit jaarlijks een besparing van 1,4 Mm3
drinkwater op. Vitens haalt het drinkwater voornamelijk uit grondwater dus deze besparing werkt
voornamelijk door in het grondwater.
Aangenomen wordt dat men in een droog jaar hetzelfde douchegebruik heeft als in een regulier jaar en de
besparing dus gelijk is.
De gemiddelde marktprijs voor een waterbesparende douchekop is ongeveer EUR 20. Stel dat 10 % van de
huishoudens een waterbesparende douchekop installeert zijn de investeringskosten gelijk aan 3,2 M€. Met
10% stimuleringskosten erbij opgeteld, zijn de totale investeringskosten tot en met 2050 12,7 M€. De
levensduur van een douchekop is circa 8 jaar.
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De kosten zijn EUR 0,31 per m3 bespaard drinkwater. Dit is een gunstige verhouding ten opzichte van de
prijs van drinkwater van EUR 1,20 per m3.

3.12

Hergebruik water (2.6)

Beschrijving
Door het hergebruiken van water hoeft er minder drinkwater te worden gebruikt. Zo kan bijvoorbeeld
regenwater worden gebruikt voor het spoelen van het toilet of het besproeien van de tuin. Door het
hergebruiken van proceswater kunnen industriële bedrijven op hun waterverbruik besparen, de thermische
energie uit water kan bijvoorbeeld worden gebruikt in warmte/koudeopslag (WKO)-installaties. Gezuiverde
RWZI-effluenten kunnen worden gebruikt voor het irrigeren van akkerland in plaats van afwateren naar een
waterlichaam.
Als basis voor de berekening van de kosten en effectiviteit is op drie mogelijke realisaties gefocust:
- hergebruik van regenwater voor huishoudelijk waterverbruik, bijvoorbeeld het spoelen van toiletten;
- hergebruik van industrieel proceswater, bijvoorbeeld voor het koelen van leidingen;
- hergebruik van RWZI-effluenten, bijvoorbeeld voor het irrigeren van landbouwgebieden.
Er zijn echter nog aanvullende mogelijkheden om water te hergebruiken. Deze worden hier buiten
beschouwing gehouden omdat hun bijdrage in vergelijking veel minder is.
De maatregel kan afhankelijk van de gekozen realisatie in stedelijk en/of landbouwgebied worden
toegepast.
A) Effecten en kosten hergebruik regenwater
Bij deze maatregel wordt een regenwatertank in huis bedoeld; geen (kleine) regenton in de tuin.
Het gemiddelde waterverbruik per persoon is gemiddeld 120 liter/dag en jaarlijks circa 45 m3 (CBS, 2019) en
(Deltares, Stratelligence en LEI, 2015). Bij een populatie van 3,5 miljoen mensen in Oost-Nederland komt dat
overeen met een totaal jaarlijks drinkwaterverbruik van 158 Mm3.
De vermindering van het drinkwaterverbruik door hergebruik van regenwater als huishoudelijk water is 30 %
tot 50 % (Mijn Waterfabriek). Een gemiddelde effectiviteit van 40 % is aangenomen in de berekening. Dit
betekent een totale jaarlijkse drinkwaterbesparing van 63 Mm3.
Aangenomen wordt dat men in een droog jaar hetzelfde waterverbruik heeft als in een regulier jaar en de
besparing dus gelijk is. Wel is in een droog jaar de kans op langere perioden zonder neerslag groter,
waardoor ook de kans groter wordt dat opvangtanks voor regenwater langer leeg zijn, en alsnog
leidingwater gebruikt zal moeten worden.
Deze waarde gaat echter ervan uit dat de besparing voor alle huishoudens haalbaar is. Voor een
realistischere inschatting van het besparingspotentieel wordt aangenomen dat 5 % van de bestaande
huishoudens regenwater zal kunnen hergebruiken. Dit betekent dat in Oost-Nederland door het
hergebruiken van regenwater circa 3,2 Mm3 drinkwater per jaar bespaard kan worden. Vitens haalt het
drinkwater voornamelijk uit grondwater, dus deze besparing werkt door in het grondwater.
Voor het gebruik van regenwater hebben huishoudens een opvangtank nodig. Het gemiddelde volume van
een opvangtank zou rond de 2.000 liter moeten zijn voor een gemiddeld huishouden om het toilet te
spoelen en de tuin te besproeien (Australian Government, 2013). In regio Oost wonen circa 3,5 miljoen
mensen, ongeveer 1,6 miljoen huishoudens (uitgaande van 2,2 personen per gemiddeld huishouden, CBS
2018). Als door 5 % van de huishoudens regenwater wordt hergebruikt voor de huishoudelijke
watervoorziening zullen circa 80.000 tanks nodig zijn.
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De kosten voor de installatie van een tank inclusief aansluiting van regenwater afvoer zijn ongeveer
EUR 3.000 (Renewable energy hub). De totale kosten worden hiermee circa 240 M€. Een levensduur van
10 jaar wordt aangenomen: de pomp is de beperkende factor voor de levensduur, terwijl de tank en pijpwerk
veel langer meegaan (Renewable Energy Hub).
Overigens is de prijs van drinkwater (circa EUR 1,20/m3) significant hoger dan die van grondwater (circa
EUR 0,15/m3 voor beregening uit grondwater), waardoor de baten van het besparen van drinkwater groter
zijn dan het besparen van grondwater zelf.
B) Effecten en kosten hergebruik proceswater
Het hergebruiken van proceswater is juist in droge perioden interessant, omdat dit een jaarronde, zekere
bron van water is, terwijl andere bronnen in droge perioden kunnen wegvallen.
In Oost-Nederland wordt jaarlijks rond 21 Mm3 van het grondwater onttrokken voor toepassing als
proceswater, exclusief onttrekkingen door drinkwaterleveranciers. Hierbij is aangenomen dat het
waterverbruik van de aanwezige industrie gelijk is aan de vergunde grondwateronttrekkingen.
De tegenwoordig stagnerende of zelfs het licht stijgende landelijke waterverbruik door industrie
(Afbeelding 3.18) toont aan dat een grotere vermindering door technische maatregelen lastig is. Daarom
wordt aangenomen wordt dat tot 2050 20 % van de onttrekkingen kan worden vervangen door het
hergebruiken van proceswater. Voor Oost-Nederland betekent dit jaarlijks een volume van rond 4,2 Mm3 dat
minder hoeft te worden onttrokken. Aangenomen wordt dat in een droog jaar hetzelfde watervolume wordt
verbruikt als in een regulier jaar en de besparing dus gelijk is.

Afbeelding 3.18 Ontwikkeling van de grondwateronttrekkingen voor industriële doeleinden sinds 2001 voor heel Nederland
(https://www.clo.nl/indicatoren/nl0018-waterverbruik-industrie?ond=20900)
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De kosten voor het implementeren van maatregelen voor het hergebruiken van industrieel proceswater
hangt sterk af van bedrijf en werksector. Een regionale kosteninschatting is daarom niet mogelijk en moet op
maatwerk basis per bedrijf gebeuren. Het wordt daarom voorgesteld dat de waterschappen/projectgroep
ZON proces begeleidend actief zijn en bedrijven erin (financieel) steunen proceswater efficiënt te
hergebruiken.
Als indicatie kunnen de totale zuiveringskosten van afvalwater worden gehanteerd. Deze zijn voor het ZONen DHZ-gebied rond EUR 0,36/m3 (Unie van Waterschappen). Dit bedrag per kubieke meter water bevat
zowel de exploitatiekosten als de afschrijvingskosten. Voor 4,2 Mm3 per jaar betekent dat kosten van 1,4 M€
per jaar.
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Overigens zijn de kosten voor water uit grondwater circa EUR 0,15/m3. Door minder water uit grondwater te
hoeven onttrekken, besparen industrieën daarmee een significant bedrag, dat verrekend kan worden met de
zuiveringskosten.
C) Effecten en kosten hergebruik RWZI-effluent
Het hergebruiken van RWZI-water is juist in droge perioden interessant, omdat dit een jaarronde, zekere
bron van water is, terwijl andere bronnen in droge perioden kunnen wegvallen.
In de praktijk worden RWZI-effluenten na de zuivering in kanalen of rivieren (de IJssel) geloosd, en
uiteindelijk afgevoerd naar zee. Een onbekend deel daarvan wordt in droge perioden in de huidige situatie
vanuit diezelfde kanalen en rivieren al gebruikt voor zoetwatervoorziening. Bijvoorbeeld door
zoetwateronttrekking uit de Twentekanalen, de Overijsselsche Vecht of het IJsselmeer. De effluenten van
RWZI’s zouden echter ook ter plaatse meteen kunnen worden gebruikt om bijvoorbeeld akkerbouwgebieden
te irrigeren. Echter is hiervoor een voldoende waterkwaliteit nodig die niet door alle RWZI’s kan worden
bereikt.
In deze context is het belangrijk te weten van welke kwaliteit de effluenten op dit moment zijn. Verder is een
voorwaarde voor haalbaarheid van deze maatregel dat landbouwgebieden dichtbij een RWZI gelegen zijn
zodat het transport van de gezuiverde effluenten kostentechnisch te realiseren is. Het transporteren van een
kubieke meter is namelijk een grote kostenpost en kan tot bijna EUR 26.000 per kilometer kosten (Unie van
Waterschappen).
Om deze redenen is wordt aangenomen dat 7 % van de RWZI-effluenten op een economisch verantwoorde
manier kunnen worden hergebruikt. In Oost-Nederland is het totale jaarlijkse RWZI-effluent circa 254 Mm3
(persoonlijke communicatie projectgroep ZON en DHZ). Door hergebruik van RWZI-effluenten zou dus
jaarlijks 18 Mm3 kunnen worden bespaard op het grondwatergebruik voor irrigatie. Aangenomen wordt dat
in een droog jaar het RWZI effluent een 10 % kleiner volume heeft, omdat er dan minder neerslag-afvoer
naar de RWZI’s gaat.
De kosten voor deze maatregel variëren sterk per situatie. Per situatie zal uitgezocht moeten worden welke
kosten en baten van toepassing zijn (Stowa). Een project in Braunschweig (Duitsland) heeft een capaciteit
van 11 Mm3 per jaar wat redelijk vergelijkbaar is met de effluentvolumes in Oost-Nederland. Voor dit project
kost het hergebruiken van RWZI-effluenten EUR 0,50/m3. Kosten voor kleinere installaties kunnen sterk
oplopen (Mattheis, 2016).
Op basis van deze schatting zijn de jaarlijkse kosten voor het hergebruiken van 18 Mm3 RWZI-effluenten
9 M€.

3.13

Functie veranderen en ruimte voor water (3.1)

Beschrijving
Functie veranderen betekent dat er in plaats van bijvoorbeeld landbouw natte natuur komt, of een vorm van
extensieve landbouw, zoals agrarisch natuurbeheer. Daardoor is er meer ruimte voor water om te inunderen
zonder voor wateroverlast te zorgen. Dit kan voordelig zijn voor laaggelegen gebieden waar snel sterke
natschade kan optreden, zoals gebieden naast beken of lokale laagtes op plateaus en flanken die nat
worden wanneer de ontwateringsbasis wordt verhoogd. Deze maatregel kan noodzakelijk zijn om in
gebiedsprojecten gebiedsdekkend de grondwatervoorraad te kunnen vergroten. Daarmee is deze maatregel
dan in feite een randvoorwaarde voor de maatregelen in categorie 1 (klimaat-robuust watersysteem).
De volgende aspecten zijn van belang:
- in stedelijk gebied is het veranderen van functie om natschade te voorkomen vaak niet gewenst,
waardoor andere maatregelen moeten worden getroffen;
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in natuurgebieden zijn hogere grondwaterstanden en vaker voorkomende inundatie meestal juist
gewenst, en wordt met deze maatregel een belangrijke bijdrage geleverd aan het realiseren van Natura
2000 instandhoudingsdoelen;
bij landbouwgebieden is regelmatigere inundatie ongunstig. Om deze maatregel toe te kunnen passen,
zouden landbouwgebieden in lage, natte delen ‘geruild’ kunnen worden met bijvoorbeeld hoger
liggende droge natuurgebieden om natschade in de landbouw te voorkomen. Het ruilen van gronden is
zo een manier om het risico op lokale natschade in de landbouw te beperken. Een andere optie is
peilgerichte drainage, maar dit zal niet in alle landbouwgebieden natschade kunnen voorkomen.

Effecten en kosten maatregel
Omdat deze maatregel een randvoorwaarde voor andere maatregelen is, heeft zij geen aparte effectiviteit,
maar is de effectiviteit terug te vinden is bij maatregelen van categorie 1 (optimalisatie watersysteem en
waterbeheer).
De kosten van deze maatregel zitten in kosten voor een gebiedsproces inclusief het veranderen van
ruimtelijke bestemmingen en het veranderen van grondeigendom (inclusief notaris- en kadasterkosten).
In overleg met de projectgroep is ingeschat dat bij uitvoering van dit maatregelprogramma tot 2050 bij 5 %
van de landbouwgronden grondruil noodzakelijk is. Met een totaal landbouwareaal (inclusief grasland) van
circa 537.000 ha komt dit neer op een areaal van 27.000 ha.
Door de boven genoemde redenen worden de kosten voor grondruil, herinrichten, documentatie en
administratie, overleg met partijen etc. op rond EUR 10.000/ha geschat. Deze schatting is gebaseerd op de
kosten die voor de herinrichting en ruilverkavelen van de veenkoloniën zijn ontstaan. De kosten hiervoor zijn
2 miljard euro voor een gebied van 130.000 ha (EUR 15.000/ha; (Herinrichting veenkolonien)). Echter is
tijdens de ruilverkaveling meer gebeurd dan in het kader van de maatregel noodzakelijk waardoor kosten
van EUR 10.000/ha als realistisch kunnen worden beschouwd. De totale kosten tot 2050 zijn daarmee circa
270 M€.

3.14

Binnen de bestaande functie het grondgebruik permanent aanpassen (3.2)

Beschrijving
Door het aanpassen van grondgebruik kan de hydrologische cyclus worden beïnvloed en extra water ter
aanvulling van grondwater opgeslagen. Planten beïnvloeden het neerslagoverschot door interceptie en
evapotranspiratie. Het doel van deze maatregel is daarom om waterverlies door verdamping te verminderen
een daardoor meer water aan de grondwatervoorraad beschikbaar te stellen. Voorbeelden zijn naaldbos
omzetten naar gemengd bos, loofbos of heide, en de Dinkeldalregeling.
In dit rapport is dit uitgewerkt door het omzetten van naaldbos naar heide of loofbos, waardoor vooral in de
wintermaanden minder water door interceptie verdampt. Het overgaan op meer droogteresistente gewassen
is geen onderdeel van deze maatregel.
Naast het aanpassen van het grondgebruik omvat deze maatregel ook het implementeren van een robuuster
bomenplan in stedelijke gebieden waardoor de watervraag door gewassen geringer is en beter verdeeld
over het jaar. De effectiviteit van een robuuster bomenplan zou op lokale schaal moeten worden bepaald en
wordt daarom hier buiten beschouwing gehouden.
Effecten en kosten maatregel
Uitgangspunt is dat 50 % van het naaldbos buiten Natura 2000-gebieden omgezet kan worden (in verband
met diversiteit niet 100 %). In Oost-Nederland omvat dat een oppervlak van ongeveer 30.000 ha.
Afbeelding 3.19 laat de naaldbosgebieden in regio ZON zien.
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Afbeelding 3.19 Naaldbosgebieden in regio ZON

De effectiviteit van deze maatregel is ongeveer 160 m³/ha (16 mm extra grondwateraanvulling). In totaal kan
met deze maatregel in Oost-Nederland ongeveer 4,8 Mm3 water per jaar worden bespaard.
Eerste modelresultaten Ibrahym
Waterschap Limburg heeft enkele maatregelen doorgerekend met hun regionale model Ibrahym voor regio
noord-west Limburg. De eerste modelresultaten laten zien dat de Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand
(GVG) stijgt met 10-50 cm. De Gemiddeld Laagste Grondwaterstand (GLG) kan tot 10 cm stijgen.
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Afbeelding 3.20 Gemodelleerde verandering Gemiddelde Voorjaars Grondwaterstand (GVG) en Gemiddeld Laagste
Grondwaterstand (GLG) na bosomvorming in noord-west Limburg (RHDHV, 2018)

De verdamping is groter in droge jaren. Aangenomen wordt dat de maatregel in droge jaren 10 %
effectiever is: 5,3 Mm3.
De kosten van omzetten van naaldbos naar zowel loofbos als heide zijn ongeveer EUR 2.000/ha (prijspeil
2017). Hiermee komen de totale investeringskosten van deze maatregel op 60 M€ voor Oost-Nederland.
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4
SYNTHESE EINDBEELD 2050
Paragraaf 2.2 geeft een toelichting bij het zoetwaterprogramma voor de Hoge Zandgronden. Op basis van
die visie is een maatregelenpakket samengesteld. Bijlage II bevat een overzichtstabel waarmee een overzicht
verkregen kan worden van alle maatregelen, arealen, effecten en kosten.
Te zien is dat flexibel peilbeheer (1.1) de goedkoopste maatregel is per m3 grondwateraanvulling. De
maatregel is daarnaast overal toepasbaar en heeft permanent effect (aangenomen dat de kunstwerken al
automatisch zijn). Dit is daarom een zeer gunstige maatregel.
Ook de maatregelen op perceelsniveau (1.4) komen als relatief goedkoop naar voren. Geadviseerd wordt om
op het gehele toepasbare areaal maatregelen op perceelsniveau te stimuleren. Welke deelmaatregel het
beste is, verschilt per locatie.
De stedelijke maatregelen (1.5) zijn relatief duur. Stedelijk gebied is echter kapitaalintensief en in die zin
‘hoogwaardig’. De maatregelen zijn bovendien een essentieel onderdeel van het leefbaar houden en
klimaat-robuust maken van een stad. De maatregelen versterken elkaar ook: afkoppelen kan gekoppeld
worden met infiltratie in bijvoorbeeld een wadi of een groenblauwe structuur.
Het verminderen van de watervraag is een essentieel onderdeel van het zoetwaterprogramma. Deze
maatregelen hebben als voordeel dat er minder beroep wordt gedaan op het beschikbare zoetwater. Hier
profiteren alle functies van. De actoren van deze maatregelen zijn veelal bedrijven of particulieren, daarom
zijn stimuleringsplannen en stimuleringskosten opgenomen in het programma.
Ten slotte zorgt het maatregelpakket voor vernatting. Waar dit minder gewenst is, is functieverandering
essentieel om de zoetwaterregio klimaat-robuust te maken.
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(MIJN WATERFABRIEK)
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Bijlage(n)

I
BIJLAGE: KERNGEGEVENS DRINKWATERBEDRIJF VITENS
Afbeelding I.1 Kengetallen Vitens 2018
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Afbeelding I.2 Stijging en prognose drinkwatervraag
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II
BIJLAGE: OVERZICHTSTABEL ZOETWATERVOORZIENING OOST NEDERLAND (ZON)
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aanvulling of

Aquatische Biodiversiteit

investeringsgrondwater-

Overige maatschappelijk /

bouw Natuur

per jaar

Gewasopbrengst

totalen

CO2 vastlegging

ZON

+
+

*
+
+
+

klimaatrobuust watersysteem
1.1

flexibel peilbeheer

1.2

beekherstel en herprofilering leggerwaterlopen

1.3A regelbare drainage
1.3B onderwaterdrainage

920.000

460.000.000

€ 4.000.000 permanent

€ 4.000.000

€ 140.000

€ 0,00030

70.000

35.000.000

€ 151.000.000 permanent

€ 151.000.000

€ 5.210.000

€ 0,15

276.000

103.500.000

€ 562.000.000

20

€ 814.900.000

€ 28.100.000

€ 0,27

70.500

26.400.000

€ 162.900.000

20

€ 236.205.000

€ 8.150.000

€ 0,31

1.4A sloten dempen

530.000

265.000.000

€ 233.200.000 permanent

€ 233.200.000

€ 8.040.000

€ 0,03

1.4B sloten verondiepen of afdammen

530.000

265.000.000

€ 116.600.000 permanent

€ 116.600.000

€ 4.020.000

€ 0,02

1.4C greppels afsluitbaar maken

530.000

265.000.000

€ 131.200.000

30

€ 126.826.667

€ 4.370.000

€ 0,016

1.4D duikers verhogen of verkleinen

530.000

265.000.000

€ 87.500.000

€ 3.020.000

€ 0,011

1.4E plaatsen stuwen detailwaterlopen

505.000

253.000.000

€ 222.000.000

25

€ 257.520.000

€ 8.880.000

€ 0,035

0

0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1.4F aanleg infiltratiegreppel

€ 87.500.000 permanent

1.4G beperken oppervlakkige afstroming

0

0

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

1.5A infiltratievoorziening bij afkoppelen

23.100

69.300.000

€ 831.600.000

25

€ 964.656.000

€ 33.260.000

€ 0,48

600

0

€ 30.000.000

150

€ 5.800.000

€ 200.000

n.b.

1.5B groenblauwe structuren

+
+
+
+
+
+
+

+/+
+
+
+
+

+

+

+

1.5C waterpartijen omvormen tot wadi's

2.000

0

€ 400.000.000

€ 13.790.000

n.b.

1.6

2.200

6.600.000

€ 550.000.000

25

€ 638.000.000

€ 22.000.000

€ 3,33

+

324.000

35.600.000

€ 33.900.000

1

€ 983.100.000

€ 33.900.000

€ 0,95

+
+
+
+
+
+

ontstenen publiek verhard oppervlak

€ 400.000.000 permanent

+

+
+
+
+
+
+
+
+

-

+
+
+

-

-

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

-

-

+
+
+
+

+

+

-

+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

efficienter watergebruik of verminderen watervraag
2.1

verbeteren bodemstructuur

2.2A druppelirrigatie

5.000

750.000

€ 11.000.000

5

€ 63.800.000

€ 2.200.000

€ 2,93

77.000

18.500.000

€ 211.750.000

10

€ 614.100.000

€ 21.180.000

€ 1,14

5.000

3.000.000

€ 33.000.000

7

€ 136.700.000

€ 4.710.000

€ 1,57

n.b.

n.b.

€ 200.000

1

€ 5.800.000

€ 200.000

n.b.

n.v.t.

1.400.000

€ 3.500.000

8

€ 12.700.000

€ 440.000

€ 0,31

2.6A hergebruik regenwater

n.v.t.

3.100.000

€ 240.000.000

10

€ 696.000.000

€ 24.000.000

€ 7,74

2.6B hergebruik proceswater

n.v.t.

4.200.000

€ 1.500.000

1

€ 43.500.000

€ 1.500.000

€ 0,36

2.6C hergebruik RWZI-effluent

n.v.t.

17.800.000

€ 8.900.000

1

€ 258.100.000

€ 8.900.000

€ 0,50

270.000.000

n.b.

€ 270.000.000

€ 9.310.000

n.b.

€ 60.000.000

€ 2.070.000

€ 0,43

2.2B subirrigatie
2.3

water opvangen in bassins

2.4

bedrijfsgerichte stimuleringsplannen

2.5

besparen drinkwater

+

+
+
+
+

+

+
+/+/+
-

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

-/+

+
+
+
+
+
+
+
+

ruimtelijke adaptatie
3.1

functie veranderen in ruimte voor water

27.000

0

3.2

naaldbos omzetten

30.000

4.800.000

2.362.400

1.054.950.000
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60.000.000 permanent

ter indicatie: totale areaal ZON gebied 921.000 ha. Dus dit maatregelenpakket beslaat circa 2,5x het ZON gebied.
ter indicatie: in 2018 leverde Vitens ongeveer 217 Mm3 drinkwater aan het ZON gebied. Dit aantal kuubs is dus circa 5x het totale drinkwatergebruik in het ZON gebied.

+/-

-

-

+/-

+

www.witteveenbos.com

