
LANDBOUW

Dewedloop omhet
schaarse grond
Deaansprakenvanburgers,
boerenenbedrijvenopgrond-
water zijndeafgelopendecen-
niadik verhonderdvoudigd. Zo
neemthetaantalboerendatmet
grondwaterberegent snel toe.
Het aantal grondwaterputten is
geëxplodeerd tot 134.801,blijkt
uitniet eerder gepubliceerde
cijfers.DeltacommissarisPeter
Glaswil dat er eeneindkomt
aande ‘ongebreideldegroei
vangrondwateronttrekkingen’.
Agrarischegrondwaterwinning
is eenvandegroeiers: ruim35%
vandeputten is vaneenboer.
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t Grondwaterwildwest in Zuid- en Oost-Nederland
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.

*data over Groningen waarschijnlijk onvoldoende representatief
© FD | Bron: LGR, waterschap Limburg, KNMI

. Het aantal grondwa-
terputten is geëxplo-
deerd tot 134.801, blijkt
uit niet eerder gepubli-
ceerde cijfers.. Agrarische grondwa-
terwinning is een van
de groeiers: ruim 35%
van de putten is van een
boer.. ‘Zorgwekkend’, rea-
geert Deltacommissa-
ris Peter Glas. Hij wil dat
er een eind komt aan de
‘ongebreidelde groei’.

V
ergeet lente, herfst, zomer
enwinter. Inde21ste eeuw
heeftNederlandnogmaar
twee seizoenen.HetKNMIen
Rijkswaterstaat bestempelen
de zesmaanden van1april

tot 1 oktober tegenwoordig als het ‘droogte-
seizoen’.Datmaakt de anderehelft vanhet
jaar vanzelf tot het natte seizoen, zoalswe
afgelopenwekenkondenervaren.

Een stevigeherfstbui doet dedroogte
snel vergeten. Zodramatiseerdedeweer-
deskundige vanBoerenbusinesshalf
oktober ophet eigen videokanaal dat ‘de
hemelpoorten zijn geopend’.Opdiedag
vanpittigebuienpubliceerdehetKNMI
zijn laatste actualisering vandekaart van
hetneerslagtekort dit jaar: heel Zuid- en
Oost-Nederlandkleurdedonkerroodende
rest vanNederland vuurrood. ‘Eénbuitje is
noggeenenkele verlichting’, zegt emeritus
hoogleraar hydrogeologie Pieter Stuyfzand.
Drie opeenvolgendeextremedroogteseizoe-
nenhebbeneen cumulatief effect.

WATER ALS VESTIGINGSFACTOR
Extremedroogtewordt eenkracht omreke-
ningmee tehouden.Rabobank voorspelt
in zijn toekomstverkenningdat ‘lokale be-
schikbaarheid vanwater’ in 2030 eenbepa-
lende vestigingsfactorwordt voor intensieve
agrarische subsectoren zoals bloembollen,
fruitteelt, vollegrondsgroente enboomkwe-
kerijen. InwaterlandNederlandwashet
enkele jarennogonvoorstelbaar datwater-
tekort de economie zoukunnen schaden.

Het FinancieeleDagbladmerktedit jaar
in eeneerder droogteartikel een toene-
mende vraagopnaar eigengrondwater-
putten.Daarmeebereidenmensen zich
voor op terugkerende extremedroogte en
debeperkingendie autoriteitendanopleg-
genaanhet gebruik van leidingwater en
oppervlaktewater.

Voorhet eerst zijn ernu cijfers over het
groeiendaantal grondwateronttrekkingen.
Provincies enwaterschappen verzamelen
die inhet LandelijkGrondwaterRegister
(LGR).Op verzoek vanhet FDsteldehet
LGRdezedatabasebeschikbaar.Dedata
werdenniet eerder openbaar, vanwegehia-
ten (zie kader).

Volgenshet LGR teldeNederlandaan

In het kort

het eind vandeTweedeWereldoorlog 1292
grondwaterputten. Vanaf de jaren zeventig
loopt dit aantal steeds sneller op,waar-
door afgelopen zomer 134.801grondwa-
teronttrekkingen inwerkingwaren.Ruim
hethonderdvoudige. Er is een runophet
grondwater gaande. ‘De aanslagophet
grondwaterwordt groter.Drinkwaterbedrij-
venmaken zichdaar in toenemendemate
zorgenover’, zegt Stuyfzand.

Weinig staat die runopgrondwater inde
weg. Voorminderdan150.000m³grondwa-
ter per jaar oppompen, is geen vergunning
vandeprovincienodig.De regels variëren,
maar eenmeldingbij hetwaterschap vol-
staat vaak.Wie eerst komt, eerstmaalt.

BEKENDE VORM VAN PLUNDERING
Mogende snelstenhet grondwater opsou-
peren?HoogleraarfilosofieRené tenBos
behandelt in zijnboekWaterde vraagof
water iemands eigendomkanzijn.Genera-
tiesfilosofenbogen zich erover enhij citeert
zeuitgebreid.Maar in zijnboekontbreekt
grondwater. ‘Op rechtsfilosofisch terrein
is erweinig te vindenover grondwater. Een
enorme leemte’, zo verklaart TenBos, die
ookFD-columnist is.

‘Water is vaakbeschouwdals een roerend
goed, dat je jeniet kunt toe-eigenen’, zegt
TenBos. ‘Filosofisch interessant,maar een
non-issuebij droogte.’

DeLGR-cijfers over de groei vanhet aan-
tal grondwaterputtendoenhemverzuchten
‘dat dit debekende vormvanplundering
is.The tragedyof the commons.’ Defilosoof
doelt opmaximalisering van individuele op-
brengstenuit publieke goederen,waardoor
de collectievewelvaartwordt geschaad.

Inde cijfers vallende agrarische grond-
wateronttrekkingenop:minimaal 47.374.
Dat is ruim35%vanalle grondwaterputten.
Debulk is voorberegening inde landbouw.
Inde jaren zeventig gebruiktenboeren
daarvoor zeldengrondwater.

Dekaartmet agrarische grondwaterput-
ten valt samenmetdekaart vanhetneer-
slagtekort. In jarenmetnormaleneerslag
blijft het aantalmeldingenen vergunnin-
genbij het LGRvannieuwegrondwaterput-
ten voor agrarischeberegening rondde600.
Inhet droge jaar 2018 explodeerdedat tot
1198nieuweagrarische grondwaterputten.
‘Als hetminder regent, gaat eenboerde
diepte in’, redeneert Stuyfzand. ‘Maar één
groteput kanmeer oppompendaneenboel
kleintjes’, nuanceert hij. Niet alleen aan-
tallen,maar ook volume telt.

GRIJS GRONDWATERGEBRUIK
HetCentraal Bureau voorde Statistiek
(CBS) ziet ook een verviervoudiging vanhet
volumeaangrondwater dat boeren inhet
droge jaar 2018oppompten.Het grondwa-
tergebruikdoor andere sectoren stabiliseer-
de zichof daalde. Recentere cijfers heeft het
CBSnogniet.

HetWaterschapLimburgmeldt inhet
droge2018, vergelekenmet voorgaande
normaleneerslagjaren, een ruime verdub-
beling vanhet agrarische grondwaterver-
bruik tot 50miljoenm³, ondanksde tame-
lijk unieke standstilldiehetwaterschap
sinds 2008kent: ermagalleen eennieuwe

L A N D B O U W

Dewedloop
omhet
schaarse
grondwater
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.

Ruim 35% van alle
grondwaterputten
is agrarisch. De bulk
is voor beregening
in de landbouw
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agrarischeputbij komenals eenoude ver-
valt. ‘We ziendat steedsmeer eenberoep
ophet grondwaterwordt gedaan’, zegt Joost
OudeHengel. Zijnwaterschap schat de
omvang van ‘het grijze’ grondwatergebruik,
waarvanniemandcijfers heeft, in Limburg
op40%vanhet totaal.

VERLAGING GRONDWATERSTAND
‘De toenamevangrondwateronttrekkingen
doorde landbouw,naast industriële en
drinkwateronttrekkingen, is een zorgwek-
kende trend’, reageertDeltacommissaris
PeterGlas.Hij raamtdat voor agrarische
beregeningdit droge jaar 300miljoenm³
grondwater aandeNederlandsebodem is
onttrokken.
‘Lokaal kandit tot ernstige verlaging van

degrondwaterstand leidenmet schadeaan
natuur en landbouw.’

Dit is volgenshemslechts een vande
factorenwaardoor ‘debalans tussendeaan-
vulling enhet gebruik vanhet grondwater
is verstoord’.Hij verwacht komend voorjaar
een rapport vande zandprovincies over aan-
passing van het grondwatergebruik aande
klimaatverandering.

‘Ongebreidelde groei vangrondwateront-
trekkingenpast daarniet bij.’

InNoord-Brabant lietenNatuurmonu-
menten, Staatsbosbeheer, Brabants Land-
schap endeBrabantseMilieufederatie de
verdrogingonderzoekendoorHaskoning
enDeltares. Volgensdeonderzoekersmoet
per jaar 100miljoenm³minder grondwater
inNoord-Brabantwordenonttrokkenom
verdere verdroging vandenatuur te verhin-
deren.Hun rapport noemt verdroging ‘een
verdelingsvraagstuk’ vanhet grondwater.

De agrarischekoepelorganisatie LTOziet
dat anders. ‘Bij grondwater gaat het niet om
een verdelingsvraagstuk, zoals bij opper-
vlaktewater,maar omhetbergingsvraag-
stuk’, stelt LTO-bestuurderTrienke
Elshof.Daaromhoeft volgenshaarbij
droogtedeLandelijkeCommissieWater-
verdelingniet te beslissenwie voorrang
verdient op schaars grondwater, zoalswel
gebeurt voor schaars oppervlaktewater.
Elshof: ‘Voor grondwater is terecht door
deBeleidstafel droogte geadviseerd geen
verdringingsreeks op te stellen.’Dus inder-
daad:wie eerst komt,eerstmaalt.

Dit isdeel 1 vaneen tweeluik.
Morgendeel 2overoplossingen: ‘Niethet kli-
maat,maarwij zelf veroorzakendroogte’
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Een derde grondwaterputten gebruikt voor landbouw
Primaire gebruiksdoeleinden alle grondwaterputten (134.801), totaal aantal x 1000

© FD | EH | Bron: LGR, waterschap Limburg

Verbeterde registratie grondwaterdata op komst

VoorzitterHuubVerre-
sen vanhetLandelijk
GrondwaterRegister

(LGR) reageerdedeze zomer
verrast toenhetFDhemcij-
fersoverhetNederlandse
grondwaterverbruik voor-
hield vanhetCentraalBu-
reauvoordeStatistiek (CBS).
Verrast, omdat volgensVer-
resenhetLGRals enigede
grondwateronttrekkingen
bijhoudt. ‘Eendeel vanonze
grondwatercijfers zijn inder-
daad inschattingenopbasis
vaneensteekproef’, beves-
tigtCBS-projectleiderCor
Pierik.Vooruitlopendopde
FD-publicatie vanvandaag,
hebbenLGRenCBScontact
gezochtomineengezamen-
lijkprojectdegrondwaterda-
ta te verbeteren. ‘Wantwater

wordt steedsbelangrijker’,
zegtPierik.DeLGR-databe-
vatten leemtesomdatniet ie-
dereenmeedoet.HetWater-
schapLimburgbijvoorbeeld
niet. ‘DeelnameaanLGR is
geenverplichting.Omtech-
nische redenenzijnweniet
aangehaakt’, legt eenwoord-
voerderuit.Hetwaterschap
verstrektedegegevensover
alle 9193agrarischegrond-
waterputten inLimburgwel
aanhetFD.Verresenmeldt
datbinnenkort op landelijk
niveauwordtbesprokenhoe
bij voorkeuralleoverheden
aanhetLGRkunnenmee-
doen.Per1 juli 2022, of an-
dersper1 januari 2023, zijn
overhedenverplicht grond-
waterdata te leverenaande
nieuweBasisregistratieOn-

dergrond (BRO).De relatie
tussenLGRenBROisnog
onduidelijk.HetLGRzitnog
meteenerfenisuit de tijddat
lokaleoverhedenhuneigen
grondwaterdata registreer-
den.Een inhaalslag in2013
veroorzaaktedat veelwater-
puttenonterechtdat jaar als
aanlegdatumhebben.Veel
putten inGroningenkregen
1900als jaar vanaanleg.Het
FDfilterde7060dubbel gere-
gistreerdegrondwaterputten
uitdeLGR-cijfers. Volgend
jaar,meldtDeltacommis-
sarisPeterGlas, zullende
zandregio’s eneen interbe-
stuurlijke studiegroepvoor
eennieuwestrategie tegen
verdroging ‘ookkijkennaar
dehuidigewijze van regule-
ringen registratie’.

Afgelopen twee jaar veel behoefte aan beregeningsputten
Aantal bij het LGR nieuw geregistreerde grondwaterputten voor beregening, per jaar
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Explosieve groei grondwaterputten
Aantal actieve grondwaterputten in Nederland (t/m juni 2020)*
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