Reactieop aÉikel:
De Veluweals bron voor

drinkwatêr

Dhr, Driessen(Wijerd,Jaargang28, nr.4 (dec.20071schetsteen interessani
dilêmmá:i.v.m.de toepassingvan het Voluwsêwatêr: kwalitaiieÍdrinkwaler
voor de mens oÍ waier voor natuur (=watetin de bekenop de Veluwe). Datde winningenvoor industÍioen dÍinkwaterop de Veluwe(85mln. m'/j)
meer bedragendan de walêrafvo€rvia dê beken(50mln. m'/j) had ik niet
verwacht.Wat opvalt is dat dê particulierewinningenmet ca. 30 mln. m'/i
eenÍors aandeeluitmakênván de totale hoeveelheidgewonnonwater.Het
liikt mij botêr dat die hoevèelheidin de toekomstmindêrwordt.
De aannamedat dooÍde klimaatuerandering
de Veluwenatterwordt,is helemaal
nietzo zekerals enkelejarengeledenwelwerdgedacht.
Klimaatverandering
EÍ woÍdtin het aÍtikelten aanzienvan de klimaetverandering
verwezennaarhet
middenscenario.
Ditscenario
is eenonderdeelvan
eensetvanmogelijke
scenaÍio's,die in 2000zijnopgesteld
voorde Commissie
WaterbeheeÍ
21steeeuw(de
WB21scenario's),
waarbijhetzogenoemde
(temperatuur
middenscenaÍio
stijging
van 1 graadCelsius)breedgeaccepteerd
werdals de verwachteverandering,
in
temperatuuÍ,
neersleg
endaarbij
ookde verdamping.
DezeWB21scenario'szijnechteÍachterhaald,
in 2006is een nieuwegeneratie
gepubliceerd
(zieook!44|4L!!!1L!D.
KNI\,,1|-klimaatscenario's
De nieuweklimaatscenaÍio'szijnsamengesteld
op basisvande meestÍecenteÍesultaten
van het
klimaatonderzoek
in NedeÍland
en hetIPCC(lntergovernmentalPanelon
Climate
Change).De temperatuur
stijgtgemiddeld1 oÍ 2 graden(gematigd
of warmer:het
G enWscenario).
DaaÍnaast
kanerdoorveÍanderende
(toeneluchtcirculatie
mendeoostenwinden),hetweermetnamein de zomernogdrogerwoden (scenario's
G+ enW+)De vierklimaatscenaÍio's
2006gevende bandbreedte
waarbinnen
de veÍandeÍingenzullenoptreden.De scenario'szijnstukvoorstukaannemelijk,
maarhet is
momenteel
onmogeiijk
om aante gevenwelkscenariohetmeestwaarschijnlijk
is.
In iabel1 zijnde veranderingen
in neeÍslagen verdamping
aangegeven
voorhet
oudeWB21middenscenario
ende nieuwe
klimaat
scenaÍio's.
Hetgematigd
scenarioG komtglobaal
oveÍeen
methetoudemiddenscenaÍio.
Opvallend
in de nieuwe
scenao'svan2006is de afnamevande neerslag
in de
zomeÍ(de plusscenarios) en een sterketoenamevande verdamping
in de sce-

is de
nario'sG+,W en W+ (zietabel 1).Doorde toenamevan de verdamping
kansop minderwateÍin de zomergroteÍdan de kansop meerwaterin de winter.
hetlandgoed
Lankheet
modelvoor
Berekeningen
meteenregionaalhydrologisch
laatin hetW+ scenarioziendat metname
en omgeving(zuidvan HaaksbeÍgen)
Vooreengebiedmet
de afuoerenin de zomeÍtot wel 5070kunnenafnemenin
waterwinningen
zoudit dus grotegevolgenkunnenhebbenvoorde beekan/oeÍ
de zomer.
Tabel1

in Nededandrond2050vooÍde vierscenario's.
Klimaatverandering
Gematigd
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Winter
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-104/o
+6%
gemiddeldeneerslag +3Vo
+a%
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. +30/o
verdamping
+ zomeÉwarmeren drogerdoormeeroostenwind

+j4o/a

+6o/o
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+15o/o
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Wat zijn de gevolgenvoor de Vêluwe?
de veMachteneeÍslagen veÍdamping
Als ik voorde nieuweklimaatscenario's
berekenopjaarbasismetdaaruitvolgendeenjaarlijksoverschot(neelslagmin
in tabel2. Hierbijis gedangeeftdit hetbeeldzoalsweergegeven
verdamping)
bruikgemaaktvande gegevensuit het boekVeluwsebekenen Sprengen(l\,4enverandeÍingen
in neeÍslagen veÊ
ke e.a.,2007).Met behulpvande procentuele
rudimentaire
aanpak,
metwat haken
dampingis dezetabelafgeleid.Het is een
potentiële
Hetgeefr
en
actuele
verdamping.
tussen
de
en ogen,zoalshetverschil
goed
wat
we
kunnen
veMachten.
beeld
van
evenwelêen
Íabel2

jaaÍlijkseneelslag,veÍdamping
en oveaschot
voorde VeGeschatte
e.a.,
situatie:tabelop
blz.174vanlvlenke
luwe('bronvoorhuidige
Eenunieklandscháp).
Bekenen Sprengen:
2007.Veluwse

NeeÍslag(mm/j)
VeÍdamping(mm/j)
Overschot(mm/j)
ovelschot
Verandering
situatie
t.o.v.huidige

s
KNMl2006
scenario
G
G
+
W
W
+
861
823
886 819
576
619
554
58'1
242
3 1 1 200
307
-52

17

17

WB21 Huidig"
midden Veluwe
862
560
303

432
538
294

De toenamevan 7 mm/jdiede DhÍ.Driessengeeft,komtvoorhetmiddenscenado overeenmetI mm4tabel 2). Voorhetc en W scenarioneemthetove6chot
toe,maarvooíhetG+ en W+ scenariois er eenaanmeÍkelijke
afnamein het
oveaschot.
HetVeluwemassiefis eengrootsysteemwaarde gevallenneeÍslag
er een langetijd overdoetom weeíuitte hedenin de bekenen sprengen.De
vetandering
in overschotkunje daaromniettechtstreeks
vertalenin veranderende beekafuoeÍen.
Maarals eenG+ of W+ scenarioin de toekomstwerkelijkheid
zouworden,danverwachtik datvelebekenlangsde randvan de Veluweeen
stukminderwaterzullenafuoeren,
dan welvoorkoÉereof langeretijd droobkomente staan.
Persoonlijk
vindik een mooiezonnigeen drogezomeÍnietverkeerd,máárvoor
de bekenen spÍengen
opde Veluwe.......
EÍikQuemer
(erik@querner.eu)

