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De droom van Lambert Verheijen, dijkgraaf Waterschap Aa en Maas 

‘Integraal gebiedsgericht  
bodembeheer’

door de zandige bodem heeft zoet 

water een speciale betekenis in 

het werkgebied van waterschap 

Aa en Maas. Het is dan ook niet 

toevallig dat men hier, nog vóór 

het deltaprogramma ging lopen, 

de problematiek van de droge 

zandgronden al in kaart heeft 

gebracht. dijkgraaf Lambert 

Verheijen, een warm pleitbezorger 

voor meer aandacht voor de 

ondergrond, over het thema  

‘zoet water’.
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Lang hoeft Verheijen niet na te denken, 

als hem wordt gevraagd naar het ver-

band tussen zoet water, de KRW en het 

Deltaprogramma: ‘Naar aanleiding van het 

Adaptatieprogramma Ruimte en Klimaat 

hebben wij in Brabant al in 2008 met 

een aantal partijen het Deltaplan Hoge 

Zandgronden opgesteld. In de praktijk is 

deze groep van waterschappen, drink-

waterbedrijven, provincies en landbouw- en 

natuurorganisaties een soort voor portaal 

voor het Deltaprogramma geworden. Wij 

organiseren regionale conferenties, waar 

onderwerpen worden besproken die later 

via het Platform Zoetwater worden inge-

bracht bij het Deltaprogramma.’

Integrale Maas-agenda
Hij vervolgt: ‘Veel mensen denken bij delta-

problematiek ten gevolge van klimaat-

veranderingen vooral aan het laagliggende 

westen. Maar juist zandgronden hebben al 

decennia te maken met verdroging en de 

noodzaak tot bescherming van het grond-

water. Wij vragen de minister ook om 

– bijvoorbeeld in de internationale Maas-

commissie – bestuurlijk meer aandacht 

te geven aan een integrale Maas-agenda, 

waarbij kwantiteits-vraagstukken samen-

gaan met waterkwaliteits-aspecten.’

Maas-Rijn-verbinding
‘Er is over het algemeen nog steeds vol-

doende water in Nederland, alleen heb je 

soms lokale of regionale overschotten en 

tekorten. Het is de taak van de waterschap-

pen om het beschikbare water goed te 

verdelen. Dat zou nog kunnen verbeteren 

door de bestaande scheepvaartverbinding 

tussen de Maas- en Rijnbekkens, het Maas-

Waalkanaal, als watertransportkanaal te 

gebruiken. Zo kun je in tijden van tekort of 

overschot Rijn- en Maaswater verdelen over 

de verschillende stroomgebieden.’

Grand Canal du Nord
‘Daarnaast beschikt Brabant over een stel-

sel van oude scheepvaartverbindingen, 

waarvan sommige nog zijn gegraven in 

de tijd van Napoleon, die ook droomde 

van een verbinding tussen Maas, Rijn en 

Schelde. Ze zijn enigszins in verval ge-

raakt, maar om Maaswater te verdelen in 

de regio, is bijvoorbeeld de Noordervaart 

– een overblijfsel van het Grand Canal du 

Nord van Napoleon – bijzonder geschikt. 

Daarom willen wij het onderhoud van dit 

kanalensysteem op de zoetwateragenda 

van  het Deltaprogramma brengen.’

Wat is er nodig voor een duurzame zoetwater-

voorziening op lange termijn?

Verheijen: ‘Wij hanteren drie strategieën: 

besparen, vasthouden in het regionale sys-

teem en aanvoer/verdeling. Voor het ene 

gebied kun je het oplossen met regionale 

zelfvoorziening, in een ander gebied zul 

je met een slimme tactiek van aanvoer en 

verdeling voor voldoende water moeten 

zorgen.’

Zoetwater-aquifers aanleggen
‘De bodemopbouw in ons gebied vormt 

altijd een uitdaging: door de zandgronden 

heb je immers extra technische maatrege-

len nodig om water vast te houden, zoals 

waterbergingsgebieden voor oppervlakte-

water. Daarnaast onderzoeken we samen 

met drinkwaterbedrijven de mogelijk-

heden voor ondergrondse infiltratie-

buffers, zoals ook in de duinen gebeurt. 

Brabant Water heeft eerder al twee pilots 

uitgevoerd met het infiltreren van water in 

zandlagen.’

Cradle to cradle
‘Voor een duurzame toekomst willen we, 

samen met bedrijven, bekijken hoe we de 

afvalproblematiek kunnen omzetten naar 

een grondstoffenbenadering. Naast het 

concept Energiefabriek (energie uit slib) 

onderzoeken we mogelijkheden om uit 

afvalwater grondstoffen te halen, zoals 

fosfaten of cellulose.’

Voor grondwater is de bodem van levensbelang. 

De hoeveelheid grondwater lijkt onuitputtelijk, 

maar is dat ook zo?

Verheijen: ‘Tot nu toe misschien wel, 

maar in het licht van de klimatologische 

ontwikkelingen moet je toch verstandiger 

omgaan met grondwater. We zullen dus 

ook meer moeten gaan nadenken over 

voorraadvorming. Niet alleen voor de 

drinkwatervoorziening, maar ook voor 

de landbouw. We willen naar een samen-

hangend beleid voor beregening, grond- én 

oppervlaktewater.’

Welke bedreiging ziet u voor de bodem op u  

afkomen? 

Verheijen: ‘Naast fosfaten zitten er in 

Brabant nog flink wat bestrijdingsmidde-

len in de grond. Een ander aandachtspunt 

hier is de mogelijke schaliegaswinning, 

waarnaar momenteel onderzoek wordt 

gedaan. We hebben daar onze algemene 

zorg over uitgesproken, maar zijn er niet 

per se tegen. In de cyclus van de KRW 

speelt de komende twee jaar verder de 

vraag welke zuiveringstechnieken nodig 

zijn om nieuwe stoffen, zoals hormonen 

en medicijnresten, uit het water te halen. 

Maar liever dan zo’n ‘end of pipe’-oplossing 

zien wij een aanpak aan de bron. De farma-

industrie zou bijvoorbeeld bij de ontwik-

keling van medicijnen ook moeten kijken 

naar de biologische afbreekbaarheid.’

Wat is er nodig om bodem en water naar de toe-

komst toe veilig te stellen?

Verheijen: ‘Qua governance zoeken we 

naar goed bodembeheer. Voor het boven-

‘liever preventief dan reactief’
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grondse water is het beheer in Nederland goed geregeld, met de 

waterschappen en drinkwaterbedrijven. Maar in de ondergrond 

mist er nog iets, daar zijn geen ‘Bodemschappen’. Gelukkig is er nu 

politiek meer aandacht voor de bodem en werkt het ministerie van 

I & M aan een structuurvisie voor de ondergrond.’

Integraal gebiedsgericht bodembeheer
‘Ik denk niet dat er institutionele herschikking of een nieuwe 

 organisatielaag nodig is, maar meer een diagonaal afspraken-

stelsel tussen gemeenten, waterschappen, 

provincies en het rijk. Ik hoop dat we in 

het kader van de KRW een impuls kunnen 

geven aan een regionaal bodembeheer-

overleg, ten behoeve van de bescherming 

van grond- en oppervlaktewater. Met als 

ideaal toekomstbeeld: integraal gebieds-

gericht bodembeheer, zodat alle bedrei-

gingen kunnen worden meegenomen.’

Het Bestuursakkoord Water moet leiden 

tot een betere samenwerking in de water-

keten. Hoe is de situatie in Brabant? 

Verheijen: ‘Na de eerste optimalisatie-

studies zijn wij in 2010 met de 28 gemeen-

ten in ons werkgebied Oost-Brabant gaan 

kijken naar technische mogelijkheden 

voor samenwerking en meer efficiency. 

Ik kan inmiddels meedelen dat ons water-

schap de BAW-doelstellingen gewoon 

binnen de termijn haalt: wij gaan zo’n 

8 tot 10 miljoen euro inverdienen op de 

geplande uitgaven door samenwerking in 

de uitvoering tussen het waterschap en de 

gemeenten. Omdat Brabant Water alleen 

grond water gebruikt voor de drinkwater-

productie, bleken er weinig raakvlakken te 

zijn om met hen naar efficiency-voordelen 

in de waterketen te zoeken. Maar wellicht 

dat daar nog verandering in gaat komen.’

Wat is het belang van internationale samenwerking voor Aa en Maas?

Verheijen: ‘Wij hebben lijnen met verschillende internationale 

samenwerkingsverbanden, maar de belangrijkste zijn toch wel 

de Interreg-verbanden. Daarin werken wij structureel met Franse, 

Belgische en Duitse partners aan het beheer van de Maas. Zo wor-

den lokale projecten betaald uit het programma Amice en wordt 

kennis uitgewisseld uit programma Nagrewa, over overstromings-

risico’s. Ook gaat de aandacht uit naar monitoring en waterkwali-

teitsmaatregelen voor de landbouw.’

KRW succesvol
‘De KRW is mede naar aanleiding van de kalimijnen-problematiek 

opgezet. De afgelopen jaren is het Maaswater significant schoner 

geworden, onder andere omdat er in de Elzas geen zout meer wordt 

geloosd. Verder heeft België de laatste jaren echt werk gemaakt 

van oppervlaktewaterzuivering. Wat dat betreft is de KRW een 

succesvol instrument gebleken bij het sturen van investeringen.’

‘Ook in ons gebied zie je dat de investeringen, die we gedaan heb-

ben vanuit de KRW, enorme resultaten hebben voor de ecologische 

kwaliteit van het water. Zo hebben wij nu al 16 vispassages aange-

legd en dat worden er in de toekomst bijna 60. Daardoor komen 

tot in de kleinste boerenslootjes spectaculair veel meer vissoorten 

voor dan vroeger. De KRW is een typisch langetermijnprogramma 

en dat past ook bij het werk van een waterschap: koers bepalen, 

een gedegen uitvoering opzetten, een lange adem hebben, en dan 

zie je de resultaten om je heen groeien.’

‘krw is succesvol 

sturinGsinstrument 

voor investerinGen’


