
Wordên de sprengenbeken bedrèi9d?

De Veluwe hedergt als gevolg van een eeuwenlang jaarlijks neerslag ovêrschqt
een enorme ondergÍondse watervoorraad, aangeduid als waterbel.
Dit grondwater heeft een hoge kwaliteit en wordt door veel factoren zoals neer-
slag, vedamping, onttrekkingen ên kwel beÏnvloed. Het heefr derhalve een dy_
namisch kaÍaktet.

omdat er meerdere belanghebbenden zijn die aanspraak maken op het gebruik
van hetVeluwse grondwater, vereist dit een zorgvuldig en afgewogen grondwa-
teíbeheer. Dit betekent dat het gÍondwaterbeheer van de Veluwe van boven loka_
le, lees provinciale, importantie is en om duurzaam beheer vraagt.

Omdat er in zrjn algemeenheid sinds een aantaldecennia grotere wateratuoer-
problemen bestaan, is het overstromingsgevaar urgent gewoden. De Commissie
WaterbeheeÍ 21e Eeuw heeft daarom de trits vasthouden, bergen en dan pas
afvoeíen van water ingevoed. Dit is zeker ook voor de Veluwe van belang om de
afooeí op Rijn, lJsselen Randmeren gunstig te beÏnvloeden.

Een ander aspecl van de waterafi/oer is dat er via het bekenstelsel hoogwaardig
water verloren gaat dat aÍvloeit in het rivierensysteem. Het zou logisch zijn meer
diÍect of indirect gebruik te maken van dit hoogwaardige water.

Éen van de feiten is dat in het kadervan de vernatting (tevens waterbeÍging) teÊ
reinbeheerders en waterbeheerders elkaar vinden. Meeí berging - minder afvoer -
meer natuurbouw. De term antiverdroging is voor deze initiatieven in dit verband
niet op zijn plaats.

Er blijven meeÍdeíe vragen over. Dreigt het gevaar dat dê commercie gaat over-
heersen over meeÍ imponderabele, d.w.z. minder 'weegbare', belangen? ls de
25olo reductie die op sommige waterwinningen is toegepast wel voldoende op
langeÍe termrjn? Er is namelijk nog onvoldoende zicht op de dooMerking van de
klimaatverandeÍing. l\roet er niet (nog?) meer nagedacht worden over het gebruik
van oppervlaktewateÍ in plaats van gÍondwater vooí industriële en mogelijk díink-
watervoorziening?

EÍ is sinds het begin van de jaren 80 van de vodge eeuw zeer veel overheidsgeld
'à fonds perdu' geïnvesteed in het herstel van sprengen en beken op de Veluwe.
DaaÍom is een zorgvuldig tot watervoerendheid van de sprengenbeken leidend
beheer ook een zaak van goed Íinancieel beheer.
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Aan de gÍondwaterbeheelsing tengevolge van grootstedelijke uitbreidingen is niet
veel meer te doen. Ook niet aan een optimaal peilbeheeÍ vooa de landbouw-
Waar wel het nodige aan kan gebeuren is de (sprengen-)bekenstelsels- Zo zou
bijvooóeeld sedeus oveÍwogen moeten woÍden hoe de Heelsumse en Renkum-
se beken voldoende watervoerend gemaakt kunnen worden na de grote kapi-
taalsinvestering in de Renkumse Poort. Vermindering van onttrekkingen? InÍltra-
tie met gebiedseigen water in de sandr?(spoelzandvlaKe). Beiïvloeding onttrek-
kingen ten zuiden van de Rijn? Andere maatregelen?

We moeten oppassen dat het beheer van de sprengenbeken niet doorslaat naar
de eerste term in de trits vasthouden, beÍgen, afuoeren, waarbij tot verlanding
van sprengen woÍdt overgegaan omdat daarmee bijzondeÍe biotopen om zeep
worden geholpen. Natuurbouwecologen zouden hier voldoende oog vooí moeten
hebben.

Vernafting en daarmee vermindeíde afuoer kan goed gepaard gaan met zorgvul-
dig beekbeheer. Aan het beekregiem eigen specif:eke levensomstandigheden
behoeven daar niet onderte lÍden. Het stromende karakter is daarbij naast vol-
doende diepe spÍengen een vooMaarde. waarbij stuwtjes een goede reguleÍende
werking kunnen hebben. Dit mits de mogelijkheden voor vismigaatie niet te dog-
matisch worden doorgevoerd.

Er zijn voorbeelden van goed en efficiënt afi/oerende beken met behoud van de
verschillende waarden. Bijvoorbeeld dooÍ een gering nat profiel (de dwarsdooÊ
snede van het stroombed) te bewerkstelligen, met een smalle bodembreedte.

Van gÍoot belang is hoe subtiel het onderhoudsregiem wordt aangepaK, want
met verkeeÍde maakegelen in een cultuuatechnische context kan veelworden
vemield.

Tenslotte wordf het tijd om, cultuurhistorisch gezien, spÍengenbeken met spreng-
koppen en wallen langs uitgegraven dalen en opgeleide trajeclen wettelijk te
gaan beschermên. Hêt gaat per slot van rekening om "bouwwerken" die veelal
dateÍen uit de l4de tot de 17de eeuw.

Laten we hopen dat de disciplines waterbeheer, natuurbehartiging en cultuurhis-
torie elkaar tijdig vinden om een duurzaam grondwaterbeheer op lange termiJn te
bewerkstelligen, met inbegrip van het behoud en goed functioneren van het unie-
ke sprengenbekenstelsel-

Peter Stork.
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