LANDBOUW

De wedloop om het
schaarse grond
dwater
De aanspraken van burgers,
boeren en bedrijven op grondwater zijn de afgelopen decennia dik verhonderdvoudigd. Zo
neemt het aantal boeren dat met
grondwater beregent snel toe.
Het aantal grondwaterputten is
geëxplodeerd tot 134.801, blijkt
uit niet eerder gepubliceerde
cijfers. Deltacommissaris Peter
Glas wil dat er een eind komt
aan de ‘ongebreidelde groei
van grondwateronttrekkingen’.
Agrarische grondwaterwinning
is een van de groeiers: ruim 35%
van de putten is van een boer.
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Inzicht

Grondwaterwildwest in Zuid- en Oost-Nederland

LANDBOUW

De wedloop
om het
schaarse
grondwater

Explosieve groei grondwaterputten

Alle geregistreerde actieve agrarische grondwaterputten in
Nederland (47.374). Het zuidelijke en oostelijke deel van Nederland
zijn het gevoeligst voor droogte. En daar zijn de meeste agrarische
grondwaterputten geslagen.

Aantal actieve grondwaterputten in Nederland (t/m juni 2020)*
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WATER ALS VESTIGINGSFACTOR

In het kort

. Het aantal grondwa-

terputten is geëxplodeerd tot 134.801, blijkt
uit niet eerder gepubliceerde cijfers.
Agrarische grondwaterwinning is een van
de groeiers: ruim 35%
van de putten is van een
boer.
‘Zorgwekkend’, reageert Deltacommissaris Peter Glas. Hij wil dat
er een eind komt aan de
‘ongebreidelde groei’.
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Extreme droogte wordt een kracht om rekening mee te houden. Rabobank voorspelt
in zijn toekomstverkenning dat ‘lokale beschikbaarheid van water’ in 2030 een bepalende vestigingsfactor wordt voor intensieve
agrarische subsectoren zoals bloembollen,
fruitteelt, vollegrondsgroente en boomkwekerijen. In waterland Nederland was het
enkele jaren nog onvoorstelbaar dat watertekort de economie zou kunnen schaden.
Het Financieele Dagblad merkte dit jaar
in een eerder droogteartikel een toenemende vraag op naar eigen grondwaterputten. Daarmee bereiden mensen zich
voor op terugkerende extreme droogte en
de beperkingen die autoriteiten dan opleggen aan het gebruik van leidingwater en
oppervlaktewater.
Voor het eerst zijn er nu cijfers over het
groeiend aantal grondwateronttrekkingen.
Provincies en waterschappen verzamelen
die in het Landelijk Grondwater Register
(LGR). Op verzoek van het FD stelde het
LGR deze database beschikbaar. De data
werden niet eerder openbaar, vanwege hiaten (zie kader).
Volgens het LGR telde Nederland aan
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Afgelopen twee jaar veel behoefte aan beregeningsputten
Aantal bij het LGR nieuw geregistreerde grondwaterputten voor beregening, per jaar
1200
1000
800
600
400
200
0

2014

2015

2016

2017

2018

2019

© FD Bron: LGR

Verbeterde registratie grondwaterdata op komst
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BEKENDE VORM VAN PLUNDERING

Ruim 35% van alle
grondwaterputten
is agrarisch. De bulk
is voor beregening
in de landbouw

1950

© FD Bron: LGR | *In 2013 corrigeert LGR gegevens over voorgaande jaren

het eind van de Tweede Wereldoorlog 1292
grondwaterputten. Vanaf de jaren zeventig
loopt dit aantal steeds sneller op, waardoor afgelopen zomer 134.801 grondwateronttrekkingen in werking waren. Ruim
het honderdvoudige. Er is een run op het
grondwater gaande. ‘De aanslag op het
grondwater wordt groter. Drinkwaterbedrijven maken zich daar in toenemende mate
zorgen over’, zegt Stuyfzand.
Weinig staat die run op grondwater in de
weg. Voor minder dan 150.000 m³grondwater per jaar oppompen, is geen vergunning
van de provincie nodig. De regels variëren,
maar een melding bij het waterschap volstaat vaak. Wie eerst komt, eerst maalt.
Mogen de snelsten het grondwater opsouperen? Hoogleraar ﬁlosoﬁe René ten Bos
behandelt in zijn boek Water de vraag of
water iemands eigendom kan zijn. Generaties ﬁlosofen bogen zich erover en hij citeert
ze uitgebreid. Maar in zijn boek ontbreekt
grondwater. ‘Op rechtsﬁlosoﬁsch terrein
is er weinig te vinden over grondwater. Een
enorme leemte’, zo verklaart Ten Bos, die
ook FD-columnist is.
‘Water is vaak beschouwd als een roerend
goed, dat je je niet kunt toe-eigenen’, zegt
Ten Bos. ‘Filosoﬁsch interessant, maar een
non-issue bij droogte.’
De LGR-cijfers over de groei van het aantal grondwaterputten doen hem verzuchten
‘dat dit de bekende vorm van plundering
is. The tragedy of the commons.’ De ﬁlosoof
doelt op maximalisering van individuele opbrengsten uit publieke goederen, waardoor
de collectieve welvaart wordt geschaad.
In de cijfers vallen de agrarische grondwateronttrekkingen op: minimaal 47.374.
Dat is ruim 35% van alle grondwaterputten.
De bulk is voor beregening in de landbouw.
In de jaren zeventig gebruikten boeren
daarvoor zelden grondwater.
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De aanspraken van burgers, boeren en
bedrijven op grondwater zijn de afgelopen
decennia dik verhonderdvoudigd, zo
blijkt uit niet eerder gepubliceerde cijfers.
Zorgwekkend, want de grondwaterstand
gaat omlaag en de natuur verdroogt.
ergeet lente, herfst, zomer
en winter. In de 21ste eeuw
heeft Nederland nog maar
twee seizoenen. Het KNMI en
Rijkswaterstaat bestempelen
de zes maanden van 1 april
tot 1 oktober tegenwoordig als het ‘droogteseizoen’. Dat maakt de andere helft van het
jaar vanzelf tot het natte seizoen, zoals we
afgelopen weken konden ervaren.
Een stevige herfstbui doet de droogte
snel vergeten. Zo dramatiseerde de weerdeskundige van Boerenbusiness half
oktober op het eigen videokanaal dat ‘de
hemelpoorten zijn geopend’. Op die dag
van pittige buien publiceerde het KNMI
zijn laatste actualisering van de kaart van
het neerslagtekort dit jaar: heel Zuid- en
Oost-Nederland kleurde donkerrood en de
rest van Nederland vuurrood. ‘Eén buitje is
nog geen enkele verlichting’, zegt emeritus
hoogleraar hydrogeologie Pieter Stuyfzand.
Drie opeenvolgende extreme droogteseizoenen hebben een cumulatief effect.

Totaal aantal
putten

120.000

oorzitter Huub Verresen van het Landelijk
Grondwater Register
(LGR) reageerde deze zomer
verrast toen het FD hem cijfers over het Nederlandse
grondwaterverbruik voorhield van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
Verrast, omdat volgens Verresen het LGR als enige de
grondwateronttrekkingen
bijhoudt. ‘Een deel van onze
grondwatercijfers zijn inderdaad inschattingen op basis
van een steekproef’, bevestigt CBS-projectleider Cor
Pierik. Vooruitlopend op de
FD-publicatie van vandaag,
hebben LGR en CBS contact
gezocht om in een gezamenlijk project de grondwaterdata te verbeteren. ‘Want water

wordt steeds belangrijker’,
zegt Pierik. De LGR-data bevatten leemtes omdat niet iedereen meedoet. Het Waterschap Limburg bijvoorbeeld
niet. ‘Deelname aan LGR is
geen verplichting. Om technische redenen zijn we niet
aangehaakt’, legt een woordvoerder uit. Het waterschap
verstrekte de gegevens over
alle 9193 agrarische grondwaterputten in Limburg wel
aan het FD. Verresen meldt
dat binnenkort op landelijk
niveau wordt besproken hoe
bij voorkeur alle overheden
aan het LGR kunnen meedoen. Per 1 juli 2022, of anders per 1 januari 2023, zijn
overheden verplicht grondwaterdata te leveren aan de
nieuwe Basisregistratie On-

dergrond (BRO). De relatie
tussen LGR en BRO is nog
onduidelijk. Het LGR zit nog
met een erfenis uit de tijd dat
lokale overheden hun eigen
grondwaterdata registreerden. Een inhaalslag in 2013
veroorzaakte dat veel waterputten onterecht dat jaar als
aanlegdatum hebben. Veel
putten in Groningen kregen
1900 als jaar van aanleg. Het
FD ﬁlterde 7060 dubbel geregistreerde grondwaterputten
uit de LGR-cijfers. Volgend
jaar, meldt Deltacommissaris Peter Glas, zullen de
zandregio’s en een interbestuurlijke studiegroep voor
een nieuwe strategie tegen
verdroging ‘ook kijken naar
de huidige wijze van regulering en registratie’.

*data over Groningen waarschijnlijk onvoldoende representatief
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De kaart met agrarische grondwaterputten valt samen met de kaart van het neerslagtekort. In jaren met normale neerslag
blijft het aantal meldingen en vergunningen bij het LGR van nieuwe grondwaterputten voor agrarische beregening rond de 600.
In het droge jaar 2018 explodeerde dat tot
1198 nieuwe agrarische grondwaterputten.
‘Als het minder regent, gaat een boer de
diepte in’, redeneert Stuyfzand. ‘Maar één
grote put kan meer oppompen dan een boel
kleintjes’, nuanceert hij. Niet alleen aantallen, maar ook volume telt.
GRIJS GRONDWATERGEBRUIK

Het Centraal Bureau voor de Statistiek
(CBS) ziet ook een verviervoudiging van het
volume aan grondwater dat boeren in het
droge jaar 2018 oppompten. Het grondwatergebruik door andere sectoren stabiliseerde zich of daalde. Recentere cijfers heeft het
CBS nog niet.
Het Waterschap Limburg meldt in het
droge 2018, vergeleken met voorgaande
normale neerslagjaren, een ruime verdubbeling van het agrarische grondwaterverbruik tot 50 miljoen m³, ondanks de tamelijk unieke standstill die het waterschap
sinds 2008 kent: er mag alleen een nieuwe

Een derde grondwaterputten gebruikt voor landbouw
Primaire gebruiksdoeleinden alle grondwaterputten (134.801), totaal aantal x 1000
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agrarische put bij komen als een oude vervalt. ‘We zien dat steeds meer een beroep
op het grondwater wordt gedaan’, zegt Joost
Oude Hengel. Zijn waterschap schat de
omvang van ‘het grijze’ grondwatergebruik,
waarvan niemand cijfers heeft, in Limburg
op 40% van het totaal.
‘De toename van grondwateronttrekkingen
door de landbouw, naast industriële en
drinkwateronttrekkingen, is een zorgwekkende trend’, reageert Deltacommissaris
Peter Glas. Hij raamt dat voor agrarische
beregening dit droge jaar 300 miljoen m³
grondwater aan de Nederlandse bodem is
onttrokken.
‘Lokaal kan dit tot ernstige verlaging van
de grondwaterstand leiden met schade aan
natuur en landbouw.’
Dit is volgens hem slechts een van de
factoren waardoor ‘de balans tussen de aanvulling en het gebruik van het grondwater
is verstoord’. Hij verwacht komend voorjaar
een rapport van de zandprovincies over aanpassing van het grondwatergebruik aan de
klimaatverandering.
‘Ongebreidelde groei van grondwateronttrekkingen past daar niet bij.’

In Noord-Brabant lieten Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en de Brabantse Milieufederatie de
verdroging onderzoeken door Haskoning
en Deltares. Volgens de onderzoekers moet
per jaar 100 miljoen m³ minder grondwater
in Noord-Brabant worden onttrokken om
verdere verdroging van de natuur te verhinderen. Hun rapport noemt verdroging ‘een
verdelingsvraagstuk’ van het grondwater.
De agrarische koepelorganisatie LTO ziet
dat anders. ‘Bij grondwater gaat het niet om
een verdelingsvraagstuk, zoals bij oppervlaktewater, maar om het bergingsvraagstuk’, stelt LTO-bestuurder Trienke
Elshof. Daarom hoeft volgens haar bij
droogte de Landelijke Commissie Waterverdeling niet te beslissen wie voorrang
verdient op schaars grondwater, zoals wel
gebeurt voor schaars oppervlaktewater.
Elshof: ‘Voor grondwater is terecht door
de Beleidstafel droogte geadviseerd geen
verdringingsreeks op te stellen.’ Dus inderdaad: wie eerst komt,eerst maalt.
Dit is deel 1 van een tweeluik.
Morgen deel 2 over oplossingen: ‘Niet het klimaat, maar wij zelf veroorzaken droogte’

