
Ambitie grondwaterbeleid en droogte aanpak 

 

Aanleiding 

Droogvallende beken, vennen en visvijvers zijn de afgelopen drie jaar een niet te missen signaal dat 
er iets ernstig fout is met ons water. Het grondwaterniveau daalt tot ongekende diepten en er wordt 
in het gebied van waterschap De Dommel meer water aan de grondwatervoorraad onttrokken dan er 
wordt aangevuld. Dat is een vorm van roofbouw die we niet kunnen volhouden. Voor een duurzaam 
waterbeheer is het tijd dat we het probleem echt aanpakken. Er valt neerslag genoeg door het jaar 
heen maar we moeten er beter mee omgaan. 

 

Droogte wordt steeds erger 

Verdroging van natuurgebieden wordt in Brabant al 25 jaar als een probleem erkend. In 1995 is er 
onder leiding van de provincie een start gemaakt met de aanpak van verdrogingsbestrijding. De 
verdroging was een gevolg van veranderingen in het watersysteem sinds het begin van de 20e eeuw. 
Grote oppervlaktes heidevelden werden ontgonnen en van sloten voorzien. Beken werden 
rechtgetrokken en verbreed om sneller meer water af te voeren. Natuurgebieden waren restanten 
die bij de ontginning achterbleven zonder adequate inrichting. Vaak werden ze doorsneden met 
nieuwe watergangen voor de afvoer van water uit achterliggende en inliggende landbouwgronden. 

In de beginfase van de verdrogingsbestrijding was de aandacht gericht op afronding en inrichting van 
natuurgebieden en het instellen van een voor de natuur passend waterpeil (GGOR = gewenst grond- 
en oppervlaktewater regime). Daarnaast vond beekherstel plaats, waarbij beken werden verondiept 
en van meanders werden voorzien. De helft van de in aanmerking komende oppervlakte is tot nu toe 
op die manier aangepakt. 

Grondwater is afkomstig van regenwater dat in de bodem infiltreert. Die aanvulling van de 
grondwatervoorraad is minder geworden door veranderingen in het watersysteem en door toename 
van verhard oppervlak in de steden en dorpen. Achteruitgang van de bodemstructuur in de 
landbouw heeft ook geleid tot minder infiltratie van regenwater. 

Door klimaatverandering is er de laatste jaren een extra probleem bijgekomen. Door de hogere 
temperaturen verdampt er meer water wat leidt tot verdroging en tot minder aanvulling van het 
grondwater. De regen valt onregelmatiger in heftigere buien, waardoor het water niet kan infiltreren 
en sneller wordt afgevoerd. Door de droogte wordt er in de landbouw meer grondwater opgepompt 
voor beregening. Dat leidt ook tot lagere grondwaterstanden in een grote omgeving, waardoor 
natuurgebieden extra verdrogen. In grote delen van het Dommelgebied wordt er nu meer 
grondwater opgepompt voor drinkwater, industrie en beregening dan er wordt aangevuld met 
infiltratie. Dat is geen duurzame situatie. 

 

Kernprincipes voor aanpassing beleid 

• Gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor een klimaatrobuust en toekomstbestendig 
watersysteem voor mens en omgeving. Aanpak vraagt van iedereen een bereidheid om 
inspanning te leveren. Inzet van álle partijen voor duurzaam gebruik van grondwater en 
tegengaan van verspilling.  



• Zorg voor een eerlijkere waterverdeling dan nu: zorg naast water voor de landbouw ook voor 
voldoende en schoon water voor de natuur die al zo lang aan het verdrogen is. Benut en 
ontwikkel instrumenten om grondwater beter te beschermen zoals monitoring en 
vergunningverlening.  Reductie en quotering van grondwateronttrekkingen zal moeilijk zijn 
en tijd vragen, maar lijkt onontkoombaar om de trend te keren.  

• Herstel brongebieden voor de aanvulling van grondwater door waterconservering: zorg dat 
neerslag kan infiltreren in hogere delen in bebouwd gebied en buitengebieden en 
natuurgebieden, zodanig dat veel minder dan 80-85% van de neerslag wegstroomt. 

• Benut natuurgebieden als een klimaatbuffer, houdt regenwater vast waarmee grondwater 
wordt aangevuld en minder wateroverlast benedenstrooms ontstaat.  

• Groen/natuur in en rondom bebouwd gebied zorgt voor aanvulling grondwater naast 
verkoeling en biodiversiteit.  

• Stimuleer goed gedrag van bedrijven en inwoners door vergroten waterbewustzijn en 
ontwikkel positieve prikkels/ incentives (zuinig watergebruik, bodemverbetering etc.)  

• Ondersteun boeren die willen omschakelen naar meer toekomstbestendige natuurinclusieve 
bedrijfsvoering, bijvoorbeeld als ze in de beschermingszone rondom een natuurgebied 
liggen, zodat natuur ook genoeg water heeft en Natte Natuur Parels kunnen herstellen. 

 

Middelen en maatregelen 

Waterconservering 

Zorg dat regenwater niet meteen wegstroomt maar dat het infiltreert in de bodem op de plek waar 
het valt zodat het grondwater wordt aangevuld. Dat kan het beste in de winter gebeuren. Dan is er 
een neerslagoverschot en er staan geen gewassen op het land. Op allerlei schaalniveaus zijn er 
maatregelen nodig. 

• In kleine slootjes die de haarvaten vormen van het waterlopenstelsel kan met kleine 
stuwtjes en andere hulpmiddelen water worden vastgehouden, waardoor de 
grondwaterstand in het perceel hoger wordt. Er is dan in het voorjaar en de zomer meer 
water beschikbaar voor de gewassen en er infiltreert water in de bodem als aanvulling van 
het grondwater.  

• Het waterschap kan de stuwen in de grotere waterlopen hoger zetten waardoor het 
vasthouden van water in een groter gebied ondersteund wordt. Laaggelegen plekken in het 
landschap zouden niet meer onderbemalen of ontwaterd kunnen worden. Daarmee worden 
diepliggende sloten niet meer nodig. 

• In steden en dorpen kan het regenwater dat afstroomt van verharding worden opgevangen 
in waterpartijen in parken en in plassen (klimaatbuffers). Dat zorgt verkoeling en het water 
kan in de bodem infiltreren. Bovendien wordt overbelasting van waterzuiveringsinstallaties 
voorkomen waardoor overstorten van vervuild water niet meer in werking treden. Bij 
nieuwe woningen en bedrijfsgebouwen volledige infiltratie van alle regenwater tot 60 mm 
per etmaal vereisen (bouwbesluit, omgevingswet?). 

• Tuineigenaren kunnen regenwater van hun dak opvangen in regentonnen om de planten in 
de tuin water te geven. 

• In natuurgebieden kunnen klimaatbuffers worden ingericht om alle ter plaatse gevallen 
regenwater vast te houden en te infiltreren. Oude drooggelegde vennen kunnen worden 
hersteld en nieuwe waterplassen kunnen worden gegraven.  



• Door teelten die met een ondiepe grondwaterstand toekunnen in de beekdalen te leggen en 
in andere lage delen rond natuurgebieden kunnen op die locaties de slootpeilen verhoogd 
worden.  

 

Het vasthouden van water op grote schaal zal ertoe leiden dat de grondwaterstanden hoger zijn en 
de sloten vol staan. Bij hevige regenval kan dan plaatselijk wateroverlast ontstaan. Om het teveel aan 
water in goede banen te leiden zullen er meer plekken in beekdalen gezocht moeten worden om 
tijdelijk water te bergen. 

 

Wateropslag 

In de winter is er volop water. Dat water kan opgeslagen worden voor gebruik in de zomer in 
bekkens die op het maaiveld zijn aangelegd. Het water kan op natuurlijke wijze worden aangevoerd 
met speciaal daarvoor aangelegde waterlopen (zoals opgeleide beken). Het kan ook met pompen 
worden getransporteerd. Het kan op kleine schaal gebeuren door elk bedrijf afzonderlijk in een eigen 
bekken (of watertoren, voormalige mestsilo of mestkelder) of op grotere schaal met 
gemeenschappelijke voorzieningen. Daarvoor zijn hoger gelegen laagtes in het landschap geschikt 
(voormalige vennen, weiers). In droge perioden kan het water dan gebruikt worden om 
landbouwgewassen van water te voorzien, bijvoorbeeld door het vullen van drains voor subirrigatie 
of voor druppelirrigatie. 

 

Reguleren van onttrekkingen 

Het waterschap is sinds enkele jaren bevoegd gezag voor de onttrekkingen voor beregening en voor 
kleine onttrekkingen. Het stelt hiervoor regels op in de keur. Voor beregening zijn er 
beschermingszones voor natuur waarbinnen geen nieuwe onttrekkingen mogen worden gemaakt. 
Voor alle onttrekkingen geldt een maximum pompcapaciteit. De hoeveelheid op te pompen 
grondwater is echter op dit moment niet wettelijk begrensd. Dat leidt ertoe dat de opgepompte 
hoeveelheden water groter zijn dan de natuurlijke aanvulling (in combinatie met de onttrekking voor 
drinkwater en industrie, waarvoor wel maximum hoeveelheden gelden). De onttrekking voor 
beregening kan verminderen als beregening minder nodig wordt door waterconservering en 
wateropslag. Als dit onvoldoende het geval is zal de toegestane hoeveelheid opgepompt water 
gereguleerd moeten worden met vergunningen om een duurzame waterverdeling te bereiken. 
Vergunning voor beregening moet gekoppeld worden aan de op het bedrijf gerealiseerde infiltratie. 

Kleine onttrekkingen (minder dan 10 m3 per uur) zorgen bij elkaar ook voor een grote hoeveelheid 
opgepompt grondwater. Het aantal en de ligging van deze putten is niet bekend. Er is geen plicht tot 
registratie. Vanwege het niet duurzame grondwatergebruik moeten de kleine onttrekkingen beperkt 
worden. Een vergunningsstelsel gekoppeld aan een ontkoppel-/ontstening-plicht is nodig. Het saldo 
van onttrekkingen en infiltratie moet minimaal neutraal zijn. 

 

Verbeteren van de bodemstructuur in landbouwgronden 

De bodemstructuur van landbouwgronden kan verbeterd worden voor een goede waterhuishouding. 
De bodem is veelal arm aan organische stof waardoor weinig vocht wordt vastgehouden in de 



bovenste bodemlagen. Daaronder is de bodem vaak verdicht door gebruik van zware machines. Dat 
maakt aanvulling van het grondwater moeilijker. Oplossen van deze problemen vraagt om een 
langdurige inzet en om aanpassing van de mechanisatie en de bedrijfsvoering (bijv. strokenteelt). Er 
zijn effectieve combinaties mogelijk met biodiversiteitsmaatregelen. Ondersteuning van bedrijven bij 
dit proces is gewenst. 

 

Grondwater in balans 

We teren in op de ondergrondse watervoorraad: jaarlijks hebben we tenminste een netto tekort van 
15 mm (de kleine onttrekkingen niet meegerekend). In een gemiddeld jaar infiltreert daarmee netto 
45 mm en pompen we 60mm op met grondwateronttrekkingen (cijfers van 2017 en eerder). 
Verdroging is af te lezen aan de dalende grondwaterstand en droogvallende bovenlopen van beken. 
Onttrekking en aanvulling moeten zo snel mogelijk weer in evenwicht worden gebracht. 

Het evenwicht in de grondwaterstromen moet bovendien op een hoger niveau komen te liggen. Om 
grondwaterafhankelijke natuurgebieden in orde te krijgen is een herstel van de oorspronkelijke 
kwelstroom van 60 miljoen m3 nodig. Zie het recente onderzoek van RoyalhaskoningDHV, Ecogroen 
en Deltares*. Dit vraagt om een vermindering van alle onttrekkingen tezamen met 1/3. Daarnaast zal 
de waterafvoer via beken moeten worden teruggebracht van 85% naar 70%. Dat komt overeen met 
een extra infiltratie van 250 miljoen m3 in heel Brabant. Hiervoor moeten de grondwaterstanden 
overal structureel met 25 cm verhoogd worden. Bij een gereduceerde afvoer van beken zal het water 
voor een groter deel uit kwelwater bestaan en een meer regelmatige afvoer kennen. Dat is gunstig 
voor de biologische kwaliteit van beken. 

Het aanvullen en vergroten van de diepe grondwatervoorraad bereiken alleen als we de infiltratie 
van water weten te verhogen door het verhogen van de oppervlakkige grondwaterstanden en het 
verminderen van de onttrekkingen van grondwater. Het waterschap zal er met partners voor moeten 
zorgen om in steden en dorpen, in natuurgebieden en op landbouwgronden een zuinig en duurzaam 
watergebruik te bereiken, in evenwicht met de aanvulling van het grondwater. Het waterschap zal 
erop gericht moeten zijn om de zelfvoorzienendheid voor water van agrarische ondernemers te 
stimuleren. Via Bedrijfs- Bodem- en Waterplannen zouden kwantitatieve doelstellingen opgenomen 
moeten worden. Bijvoorbeeld door quotering van onttrekkingen af te spreken afhankelijk van het 
gebied en belonen van uitvoering van besparings- en conserveringsmaatregelen. Daarvoor zullen we 
een realistisch tijdvak voor handelingsperspectief moeten meegeven. 

 

Fractie Water Natuurlijk De Dommel 

* Een verkenning naar de watervraag van de Noord-Brabantse natuur. Stuurman, 2020.  
zie: https://www.brabantsemilieufederatie.nl/nieuws/onderzoek-herstel-grondwaterbalans-van-
groot-belang-voor-brabantse-natuur/ 

 


