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Aan (aangetekend) 

Het dagelijks bestuur van Waterschap Vallei & Veluwe 

Postbus 4142  

7320 AC Apeldoorn 

 

Van 

Vereniging Vijf dorpen in ’t Groen  

Vereniging Mooi Wageningen  

Stichting Milieuwerkgroepen Ede 

 

Afschrift (per mail) 

Gedeputeerde Staten van Gelderland 

Provinciale Staten van Gelderland 

 

Betreft  

Beregening uit grondwater 

 

 

 

Doorwerth, Wageningen & Ede, 10 december 2022 

 

Geachte bestuursleden, 

De afgelopen jaren zijn bijzonder droog geweest. Daardoor daalden grondwaterstanden en 

namen kwelstromen af. De aanslag op ons grondwater werd tijdens de droogte nog versterkt 

door onttrekking van grondwater voor de beregening van landbouwgewassen, sportvelden 

en tuinen. Recent onderzoek heeft aangetoond dat deze vorm van beregening substantiële 

gevolgen kan hebben voor grondwaterafhankelijke natuurgebieden. Beken kunnen daardoor 

droogvallen en terrestrische ecosystemen, waaronder habitattypen binnen Natura 2000, hun 

karakteristieke soorten verliezen.  

Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen, Vereniging Mooi Wageningen en Stichting 

Milieuwerkgroepen Ede komen ieder vanuit hun eigen doelstellingen op voor het groen in 

respectievelijk de gemeente Renkum, de gemeente Wageningen en de gemeente Ede. Vanuit 

 
 
Vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen 
 

 

 

 

 

 
 
Vereniging Mooi Wageningen 
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die achtergrond maken wij ons zorgen over het beregeningsbeleid van uw organisatie. Wij 

denken dat het wenselijk zou zijn geweest als het waterschap tijdens de droogte van 

afgelopen jaren effectieve verboden had ingesteld op het onttrekken van grondwater nabij 

grondwaterafhankelijke natuurgebieden. Uw waterschap stelde in 2022 weliswaar even een 

verbod in, maar wij hebben de indruk dat dat te laat kwam (22 augustus) en te beperkt was 

(alleen een zone van 200 meter rond beken).  

Wij willen graag met u in gesprek over het beregeningsbeleid van uw organisatie. Daarvoor 

zouden we graag een uitnodiging van u ontvangen. Tegelijkertijd wensen wij zelf te 

onderzoeken wat de gevolgen voor de natuur in onze gemeenten zijn van beregening uit 

grondwater. Artikel 6.11 van het Waterbesluit uit 2009 schrijft voor dat degene die 

grondwater onttrekt, verplicht is om de hoeveelheid hiervan ieder kwartaal te meten met een 

nauwkeurigheid van 95% (2e lid). Deze regeling geldt voor zowel vergunningplichtige als 

vergunningvrije onttrekkingen (1e lid). De resultaten van een afgelopen kalenderjaar dienen 

binnen een maand na de beëindiging van de onttrekkingen te worden gemeld bij het 

bevoegd gezag (4e lid), in dit geval bij het waterschap. Uw Keur uit 2013 biedt volgens ons 

geen mogelijkheid om onder deze verplichtingen uit te komen. 

Op grond van dit artikel en met een beroep op de Wet Openbaarheid Overheid, verzoeken 

wij u ons de volgende gegevens te verstrekken: 

1. De locatie (coördinaten) en de diepte (NAP of t.o.v. maaiveld) van iedere 

grondwaterput in de gemeenten Renkum, Wageningen en Ede. 

2. De per kwartaal onttrokken hoeveelheid grondwater van ieder van deze putten in de 

jaren 2010 t/m 2022. 

De gegevens kunnen digitaal, bijvoorbeeld in de vorm van een MS Excel bestand, verzonden 

worden naar secretaris@vijfdorpen.nl. 

 

 

Bij voorbaat dank voor uw medewerking en met een hartelijke groet, 
 

  

Vereniging Vijf dorpen in ’t Groen   M. Husewé, vicevoorzitter     

 

M. Smit, secretaris 

 

 

Vereniging Mooi Wageningen  R. Beunen, bestuurslid 

 

 

Stichting Milieuwerkgroepen Ede  P.A. Slim, secretaris  
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Correspondentieadressen: 

 

Vereniging Vijf dorpen in ’t Groen 

Postbus 65 

6865 ZH  Doorwerth 

E secretaris@vijfdorpen.nl 

 

Vereniging Mooi Wageningen 

Abersonlaan 2 

6703 GG Wageningen 

E bestuur@mooiwageningen.nl 

 

Stichting Milieuwerkgroepen Ede 

Halderweg 11A 

6721 ZJ  Bennekom 

E secretaris@sme-ede.nl 

 


