
Reactie op aÉikel:
De Veluwe als bron voor drinkwatêr

Dhr, Driessen (Wijerd, Jaargang 28, nr.4 (dec. 20071 schetst een interessani
dilêmmá: i.v.m. de toepassing van het Voluwsê watêr: kwalitaiieÍ drinkwaler
voor de mens oÍ waier voor natuur (=watet in de beken op de Veluwe). -
Dat de winningen voor industÍio en dÍinkwater op de Veluwe (85 mln. m'/j)
meer bedragen dan de walêrafvo€r via dê beken (50 mln. m'/j) had ik niet
verwacht. Wat opvalt is dat dê particuliere winningen met ca. 30 mln. m'/i
een Íors aandeel uitmakên ván de totale hoeveelheid gewonnon water. Het
liikt mij botêr dat die hoevèelheid in de toekomst mindêrwordt.

De aanname dat dooÍ de klimaatuerandering de Veluwe natter wordt, is helemaal
niet zo zeker als enkele jaren geleden welwerd gedacht.

Klimaatverandering
EÍ woÍdt in het aÍtikel ten aanzien van de klimaetverandering verwezen naar het
middenscenario. Dit scenario is een onderdeelvan een set van mogeli jke scena-
Íio's, die in 2000 zijn opgesteld voor de Commissie WaterbeheeÍ 21ste eeuw (de
WB21 scenario's), waarbij het zogenoemde middenscenaÍio (temperatuur stijging
van 1 graad Celsius) breed geaccepteerd werd als de verwachte verandering, in
temperatuuÍ, neersleg en daarbi j  ook de verdamping.

Deze WB21 scenario's zijn echteÍ achterhaald, in 2006 is een nieuwe generatie
KNI\,,1|-klimaatscenario's gepubliceerd (zie ook !44|4L!!!1L!D. De nieuwe klimaat-
scenaÍio's zijn samengesteld op basis van de meest Íecente Íesultaten van het
kl imaatonderzoek in NedeÍland en het IPCC (lntergovernmentalPanelon Climate
Change). De temperatuur stijgt gemiddeld 1 oÍ 2 graden (gematigd of warmer: het
G en Wscenario). DaaÍnaast kan er door veÍanderende luchtcirculatie (toene-
mende oosten winden), het weer met name in de zomer nog droger woden (sce-
nario's G+ en W+)-

De vier klimaatscenaÍio's 2006 geven de bandbreedte waarbinnen de veÍande-
Íingen zullen optreden. De scenario's zijn stuk voor stuk aannemelijk, maar het is
momenteel onmogeiijk om aan te geven welk scenario het meest waarschijnlijk is.
In iabel 1 zijn de veranderingen in neeÍslag en verdamping aangegeven voor het
oude WB21 middenscenario en de nieuwe kl imaat scenaÍio's. Het gematigd sce-
nario G komt globaal oveÍeen met het oude middenscenaÍio.
Opvallend in de nieuwe scena o's van 2006 is de afname van de neerslag in de
zomeÍ (de plus scenario s) en een sterke toename van de verdamping in de sce-



nario's G+, W en W+ (zie tabel 1). Door de toename van de verdamping is de
kans op minder wateÍ in de zomer groteÍ dan de kans op meer water in de winter.

Berekeningen met een regionaalhydrologisch modelvoor het landgoed Lankheet
en omgeving (zuid van HaaksbeÍgen) laat in het W+ scenario zien dat met name
de afuoeren in de zomeÍ tot wel 5070 kunnen afnemen- Voor een gebied met
waterwinningen zou dit dus grote gevolgen kunnen hebben voor de beekan/oeÍ in
de zomer.

Tabel 1 Klimaatverandering in Nededand rond 2050 vooÍ de vier scenario's.
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Wat zijn de gevolgen voor de Vêluwe?
Als ik voor de nieuwe klimaatscenario's de veMachte neeÍslag en veÍdamping
bereken op jaarbasis met daaruit volgend een jaarlijks overschot (neelslag min
verdamping) dan geeft dit het beeld zoals weergegeven in tabel2. Hierbij is ge-
bruik gemaakt van de gegevens uit het boek Veluwse beken en Sprengen (l\,4en-
ke e.a., 2007). Met behulp van de procentuele verandeÍingen in neeÍslag en veÊ
damping is deze tabel afgeleid. Het is een rudimentaire aanpak, met wat haken
en ogen, zoals het verschil tussen de potentiële en actuele verdamping. Het geefr
evenwelêen goed beeld van wat we kunnen veMachten.

Íabel2 Geschatte jaaÍlijkse neelslag, veÍdamping en oveaschot voor de Ve-
luwe ( 'bron voor huidige situatie:tabelop blz. 174 van lvlenke e.a.,
2007. Veluwse Beken en Sprengen: Een uniek landscháp).
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De toename van 7 mm/j die de DhÍ. Driessen geeft, komt voor het middenscena-
do overeen met I mm4 tabel 2). Voor het c en W scenario neemt het ove6chot
toe, maar vooí het G+ en W+ scenario is er een aanmeÍkelijke afname in het
oveaschot. Het Veluwe massief is een groot systeem waar de gevallen neeÍslag
er een lange tijd over doet om weeí uitte heden in de beken en sprengen. De
vetandering in overschot kun je daarom niet techtstreeks vertalen in veranderen-
de beekafuoeÍen. Maar als een G+ of W+ scenario in de toekomst werkelijkheid
zou worden, dan verwacht ik dat vele beken langs de rand van de Veluwe een
stuk minder water zullen afuoeren, dan wel voor koÉere of langere tijd droob ko-
men te staan.

Persoonlijk vind ik een mooie zonnige en droge zomeÍ niet verkeerd, máár voor
de beken en spÍengen op de Veluwe ... . . . .
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