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Geachte voorzitter,
De Beleidstafel Droogte is ingesteld naar aanleiding van de droogte in 2018.
Hieraan nemen alle relevante waterpartners deel. In april 2019 heeft de
Beleidstafel een tussenrapportage opgeleverd. Ik heb uw Kamer hierover
geïnformeerd met mijn brief van 4 april 2019(kamerstuk 27625-468). Deze
tussenrapportage bevatte een aantal urgente acties en aanbevelingen om beter
voorbereid te zijn op een eerstvolgende droogteperiode. De zomer van 2019
kende landelijk niet dezelfde droogteproblemen, maar op de hoge zandgronden in
oost en zuid Nederland – waar geen wateraanvoer mogelijk is – was het opnieuw
extreem droog (zie mijn brief van 9 september 2019 over stand van zaken
droogte, kamerstuk 27625-482). Als gevolg van twee droge zomers achter elkaar,
stonden in deze gebieden met name de natuur en landbouw onder druk. Om de
gevolgen van de droogte van 2019 zoveel mogelijk te beperken, hebben de
waterbeheerders direct gebruik kunnen maken van de aanbevelingen zoals
opgenomen in de eerste rapportage van de Beleidstafel droogte en in de Evaluatie
crisisbeheersing watertekort 2018 (zie mijn brief van 25 april 2019, kamerstuk
27625-469).
Aanbevelingen Beleidstafel droogte worden onderschreven en opgepakt
In december heeft de Beleidstafel Droogte de Eindrapportage ‘Nederland beter
weerbaar tegen droogte’ opgeleverd. In deze rapportage zijn 46 aanbevelingen
opgenomen, waarmee Nederland beter weerbaar wordt tegen droogte en
watertekorten. Een deel van de aanbevelingen is in 2019 al geïmplementeerd. Zo
hebben waterbeheerders maatregelen genomen om aanvulling van grondwater te
versnellen. Ook is een handleiding verdringingsreeks opgesteld. Deze geeft
helderheid over het toepassen van de verdringingsreeks en helpt partijen bij de
regionale uitwerking hiervan. Alle aanbevelingen zijn met termijnen belegd bij
individuele partijen en reguliere (interbestuurlijke) projecten en programma’s,
zoals het Deltaprogramma, Integraal Riviermanagement en de omgevingsvisies
van provincies en gemeenten. De concept-eindrapportage is geaccordeerd in het
Bestuurlijk Platform Zoetwater, de Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie en in het
laatste overleg van de Beleidstafel Droogte van 27 november 2019. Ik ben
uitermate verheugd dat alle partijen hebben aangegeven de realisatie van de
aanbevelingen op te pakken en de voortgang daarvan te bewaken.
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Vanzelfsprekend geldt dat ook voor de aanbevelingen die zijn belegd bij mijn
ministerie.
De conceptversie van het eindrapport is besproken met de maatschappelijke
partners in het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving. Hieruit is gebleken dat er
maatschappelijk draagvlak is voor de aanbevelingen en dat er een grote
bereidheid is om met elkaar in gesprek te gaan over waterbeschikbaarheid en bij
te dragen aan regionale afspraken over waterverdeling. Daarnaast heeft een
onafhankelijke wetenschappelijke commissie de uitkomsten beoordeeld. De
commissie heeft ingestemd met het eindrapport en onderschrijft op hoofdlijnen de
aanbevelingen zoals opgenomen in het eindrapport. De voorgenomen maatregelen
zijn volgens de commissie zinnig en uitvoerbaar en volgen logisch uit ervaringen
van de zomer in 2018. Ze zijn coherent, consistent (mits in samenhang
uitgevoerd) en zullen op een betrekkelijk eenduidige manier leiden tot
verbeteringen. De Beleidstafel Droogte heeft haar werkzaamheden met de
afronding van het eindrapport beëindigd. Ik dank alle deelnemers voor hun
bijdrage om Nederland weerbaar te maken tegen watertekorten.
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Ik onderschrijf de conclusies en aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte, en
waardeer de concreetheid waarmee de aanbevelingen zijn vormgegeven. Om
Nederland beter weerbaar te maken tegen droogte zullen we een omslag moeten
maken naar een watersysteem dat op alle niveaus veel beter in staat zal zijn om
water vast te houden. Ook zullen we in de ruimtelijke inrichting meer rekening
moeten houden met waterbeschikbaarheid. Dat vergt een cultuuromslag in het
watermanagement én een gezamenlijke inspanning van alle waterbeheerders en –
gebruikers.
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Economische schade
De totale kwantificeerbare economische schade van de droogte 2018 ligt tussen
de 900 en 1.650 miljoen Euro. In het Ecorys-rapport wordt de droogteschade voor
de landbouw geschat op tussen 820 en 1.400 miljoen Euro. Uit de meeste recente
inzichten blijkt dat de bovenkant van deze bandbreedte mogelijk naar beneden
kan worden bijgesteld. De economische schade als gevolg van hogere
transportenkosten in de scheepvaart bedraagt tussen de 65 en 220 miljoen Euro.
Ook in natuurgebieden en in bebouwd gebied is aanzienlijke droogteschade
opgetreden. Deze schade kon echter niet gekwantificeerd worden en is in de
eindrapportage in kwalitatieve zin beschreven.
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Langetermijnperspectieven
Het klimaat verandert en daarmee ook de maatschappelijke opgaven. Het wordt
volgens de KNMI’14-klimaatscenario’s in ieder geval warmer, met meer kans op
extreem weer. Er is meer kans op droogte, maar hoeveel droger is niet duidelijk.
In twee van de vier klimaatscenario’s wordt Nederland behoorlijk droger. De
andere twee klimaatscenario’s geven weinig of geen toename van droogte. Ik
onderschrijf de aanbeveling om een aantal toekomstperspectieven te ontwikkelen
voor het geval dat het meest droge KNMI-scenario uitkomt. Het Bestuurlijk
Platform Zoetwater en de Stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie gaan deze
aanbeveling, in samenwerking met de kennisinstellingen uitvoeren.
Water beter vasthouden
We lopen tegen de grenzen aan van de mogelijkheden binnen het huidige
watersysteem bij het omgaan met droogteproblematiek. Structurele maatregelen
in het watersysteem en meer waterbewustzijn bij het watergebruik zijn nodig om
Nederland weerbaar te maken tegen watertekorten. Hiervoor moeten we veel
meer dan nu water vasthouden, zeker in die gebieden waar geen externe
wateraanvoer mogelijk is. Dit vergt bij alle waterbeheerders een omslag in denken
van snel water afvoeren naar water vasthouden door meer te bufferen en te
infiltreren, rekening houdend met een goede balans tussen watertekort en
wateroverlast.
Klimaatbestendig land- en watergebruik
Maatregelen in de watersystemen alleen zijn niet voldoende om in de toekomst
gevolgen van droogte te kunnen voorkomen. Een toekomstbestendige
zoetwatervoorziening vergt ook een klimaatbestendig land- en watergebruik.
Provincies en gemeenten zullen bij de ruimtelijke inrichting meer rekening moeten
houden met waterbeschikbaarheid, bijvoorbeeld op de hoge zandgronden en in
verziltingsgevoelige gebieden Dat kan betekenen dat het landgebruik aangepast
moet worden. Dat vraagt mogelijk regionaal maatwerk. De uitkomsten van de
stresstesten en risicodialogen klimaatadaptatie leiden tot afspraken voor
klimaatbestendige inrichting. Daarnaast zijn de dialogen over
waterbeschikbaarheid tussen waterbeheerders en -gebruikers in de
zoetwaterregio’s noodzakelijk om te bepalen of de watervraag en het wateraanbod
voldoende in balans zijn en blijven. De water gebruikende sectoren hebben ook
een eigen verantwoordelijkheid en zullen zich door in te zetten op waterbesparing
en door water vast te houden moeten voorbereiden op meer droge zomers met
watertekorten. De Actieprogramma’s klimaatadaptatie landbouw en natuur, die de
minister van LNV binnenkort naar uw Kamer zal sturen, zijn goede voorbeelden
daarvan. Soms zullen we de economische schade van droogte ook moeten
accepteren als de maatschappelijke kosten en baten van maatregelen niet in
evenwicht zijn te brengen.
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Toekomstbestendige drinkwatervoorziening
De drinkwatervoorziening in Nederland staat mondiaal op een hoog niveau. Wel
neemt door klimaatverandering, de toenemende watervraag en verontreinigende
stoffen in oppervlakte- en grondwater de druk op de drinkwatervoorziening en de
drinkwaterbronnen toe. Ik wil in lijn met de aanbeveling van de Beleidstafel,
gezamenlijk met de drinkwaterbedrijven, de provincies en waterbeheerders,
werken aan een robuuste drinkwatervoorziening. Dit door (gezamenlijk) meer in
te zetten op waterbesparing en bewustwording bij watergebruikers, het
ontmoedigen van laagwaardig gebruik van drinkwater en op de diversificatie van
drinkwaterbronnen, zodat ook tijdens periodes van droogte- een grotere diversiteit
aan drinkwaterbronnen beschikbaar is.
In de nieuwe Beleidsnota Drinkwater 2020 zal ik expliciet maken welke
inspanningen er nodig zijn vanuit beleidsterreinen buiten het drinkwaterdomein
om te komen tot een toekomstbestendige drinkwatervoorziening, in lijn met de
Omgevingswet, de Drinkwaterwet en de Richtlijn Drinkwater en de doelen van de
KRW. Op advies van de Beleidstafel Droogte wil ik de implementatie van de
Beleidsnota Drinkwater versterken door met de partners in de Stuurgroep Water
een gezamenlijk uitvoeringsprogramma op te stellen.
Een goed uitvoerbaar en handhaafbaar escalatiesysteem voor het toepassen van
drinkwaterrestricties is een sluitstuk als andere (crisis-)maatregelen onvoldoende
werken. De noodzaak voor beperkingen aan het gebruik van drinkwater kan zich
bijvoorbeeld aandienen bij een combinatie van extreme droogte én een incident
met stoffen in de drinkwaterbronnen. Het RIVM heeft op basis van de ervaringen
in het buitenland een voorstel gedaan voor drinkwaterrestricties in crisissituaties.
De Beleidstafel Droogte adviseert om dit voorstel samen met de Vewin, de
veiligheidsregio’s en de VNG verder uit te werken. Ik neem deze aanbeveling over
en kom hierop terug in de nieuwe Beleidsnota Drinkwater.
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Klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem
We kunnen in tijden van droogte het water slimmer sturen. Daarvoor is het nodig
om over grenzen heen te kijken en regio-overstijgende afspraken te maken.
Waterbeheerders werken al samen aan Slim Watermanagement. Via
maatwerksturing van het watersysteem konden de lage rivieraanvoeren met grote
inspanningen toch doelmatig worden verdeeld. Voor het gehele
hoofdwatersysteem werken we nu aan een vervolgstap met een strategie
‘klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem’, waarbij we het
water uit onze rivieren beter vasthouden en slimmer verdelen.
Regionale en bovenregionale samenwerking
Veel aanbevelingen zullen regionaal uitgewerkt moeten worden omdat regionale
verschillen bestuurlijk maatwerk vragen in aanpak en oplossingen. Een goed
voorbeeld is een verdringingsreeks voor grondwater. Een landelijke
verdringingsreeks voor grondwater is niet zinvol en niet werkbaar. Lokaal kunnen
onttrekkingen wel een significant effect op de grondwaterstand hebben. Het gaat
dus om maatwerk en een bestuurlijke afweging op regionaal en lokaal niveau.
Provincies hebben hierbij de regierol en de bevoegdheid om desgewenst een
verdringingsreeks voor grondwater in te stellen. Het grondwaterbeheer kan ook
meegenomen worden in de regionale uitwerkingen van de verdringingsreeks.
Internationale samenwerking bovenstrooms
Een groot deel van onze wateraanvoer komt via de grote rivieren vanuit
bovenstroomse landen. Met de ervaring van 2018 en 2019 zullen we de
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internationale en interregionale samenwerking met Duitsland, Frankrijk en België
over droogte, extreem laagwater en grondwater in de stroomgebieden van Rijn en
Maas intensiveren. Daarbij gaat het om de thema’s als waterkwantiteit,
waterkwaliteit en bevaarbaarheid om in de toekomst weerbaarder te zijn tegen
watertekorten. In lijn met de aanbeveling van de Beleidstafel Droogte zullen Rijk
en regio de samenwerking met de bovenstroomse landen op het gebied van
grondwaterbeheer intensiveren. Ik heb deze thema’s geagendeerd voor de
Rijnministersconferentie, die op 13 februari 2020 in Amsterdam plaatsvindt.
Daarnaast werkt mijn ministerie in de Internationale Maascommissie samen met
de waterpartners in België en Frankrijk aan een Plan van aanpak voor extreem
laagwater.
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Aanpak laagwaterknelpunten scheepvaart
Lage rivierafvoeren hebben in 2018 geleid tot langdurige beperkingen voor
scheepvaart en tot economische schade. De scheepvaartsector zal zich moeten
voorbereiden op het frequenter optreden van extreem laagwater. Voor de korte
termijn bestaat het handelingsperspectief uit bijvoorbeeld aanpassingen van de
belading, alternatieve vaarroutes, uitstel van transport en voorraadbeheer. Op de
lange termijn kan gedacht worden aan het vergroten van de opslagcapaciteit,
aanpassen van productieprocessen, het aanpassen van de vloot aan vaker
optredende lage rivierafvoeren of aanpassingen aan de vaarroutes.
Mede op advies van de Beleidstafel Droogte wordt in het programma Integraal
Riviermanagement beleid ontwikkeld voor de bodemligging van de rivieren.
Daarbij worden ook de laagwaterknelpunten, die zich in 2018 manifesteerden
meegenomen.
Beschikbaarheid van data en informatie
Het uniformeren, ontsluiten en uitwisselen van data en informatie tussen
waterbeheerders, watergebruikers en kennisinstellingen is een ‘must’ voor
effectief waterbeleid en -beheer. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor het
begrijpen van het watersysteem als het gaat om transparantie en monitoring,
analyses en beleid en beheer. Een uniforme data-ontsluiting is ook nodig voor een
landsdekkend informatiesysteem. Deze aanbeveling wordt opgepakt binnen het
Bestuursakkoord Water, dat ik samen met de waterpartners heb vastgesteld en
zal uitvoeren. Daarnaast wordt het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium
(NHI) up-to-date gebracht. Hierover heeft mijn ministerie inmiddels afspraken
gemaakt met de andere beheerders van het NHI, het Interprovinciaal Overleg
(IPO), de Unie van Waterschappen (UvW) en de Vereniging van
drinkwaterbedrijven in Nederland (Vewin).
Kennisontwikkeling droogte
Het ontsluiten, ontwikkelen en bij elkaar brengen van de kennis op het gebied van
droogte is nodig voor een klimaatbestendig water- en landgebruik. Bij de
ontwikkeling van nieuwe droogte-indicatoren met remote sensing,
toekomstperspectieven op basis van klimaatscenario’s, prognoses van
rivierafvoeren, worden kennisinstellingen, zoals KNMI, RIVM, Deltares en de
universiteiten betrokken. De kennisvragen die de Beleidstafel Droogte heeft
geïdentificeerd worden in overleg tussen de kennisvragers en kennisaanbieders
verder uitgewerkt.
Duidelijke, consistente en tijdige communicatie
Duidelijke, consistente en goed afgestemde communicatie over droogte is
essentieel voor het bieden van handelingsperspectieven voor watergebruikers. Het
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vergroot het waterbewustzijn en het draagvlak voor maatregelen in tijden van
(dreigend) watertekort. Door de waterpartners zijn inmiddels gezamenlijke
communicatieboodschappen opgesteld en in de communicatie van Rijk en regio
wordt meer aandacht besteed aan regionale verschillen. Dit blijkt bijvoorbeeld uit
de Droogtemonitor van 3 september en mijn brief van 9 september over de stand
van zaken droogte op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van het land
en delen van Zeeland (kamerstuk 27625-482).
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Integraliteit
Het beter om kunnen gaan met droogte vergt niet alleen maatregelen in het
watersysteem, maar ook in de ruimtelijke inrichting. Nederland staat daarbij voor
meerdere transities in de fysieke leefomgeving, zoals de energietransitie,
circulaire economie, landbouwtransitie, biodiversiteit en het aanpakken van
bodemdaling. De integratie van deze opgaven komt in regionale gebiedsprocessen
tot stand. Dit biedt kansen op synergie. De basis voor geïntegreerd beleid ligt in
de omgevingsvisies van de verschillende overheden en interbestuurlijke
programma’s zoals het Deltaprogramma en Integraal Riviermanagement.
Financiering
Financiering van uitvoering van de aanbevelingen verloopt via de reguliere
middelen van de partijen en programma’s waar de aanbevelingen zijn belegd. In
het Deltaprogramma Zoetwater en Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie werken
partijen aan structurele maatregelen voor het beter omgaan met droogte.
Voor het Deltaprogramma Zoetwater stel ik in de fase 2022 – 2027 150 miljoen
euro beschikbaar vanuit het Deltafonds. Dit bedrag wordt aangevuld met
cofinanciering vanuit provincies, waterschappen, gemeenten en watergebruikers
zoals de drinkwaterbedrijven. Naar verwachting zal dit optellen tot in totaal zo’n
400 miljoen euro. Daarnaast heb ik zoals bekend de intentie om 150 tot 250
miljoen euro uit het Deltafonds te reserveren voor de impulsregeling
klimaatadaptatie, met als doel de versnelling van de aanpak van ruimtelijke
adaptatie voor wateroverlast en droogte door decentrale overheden financieel te
ondersteunen. Deze middelen worden aangevuld met cofinanciering vanuit de
regio.
Regie op de uitvoering
De Beleidstafel Droogte heeft de aanbevelingen belegd bij individuele partijen en
verschillende interbestuurlijke projecten en programma’s. Veel van de
aanbevelingen vergen samenwerking tussen verschillende partijen. Daarom is
telkens één coördinerende partij benoemd als trekker. Deze partij is
eerstverantwoordelijk voor de realisatie van de aanbeveling en monitoring van de
voortgang. Daarnaast zal ik, in lijn met het advies van de Beleidstafel, samen met
de partners in de Stuurgroep Water de regie houden op het geheel.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,

drs. C. van Nieuwenhuizen Wijbenga
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Addendum

Wat heeft 1 jaar Beleidstafel Droogte opgeleverd?
Een jaar Beleidstafel Droogte heeft het besef van urgentie en de samenwerking
tussen partijen versterkt, het inzicht in de (grond)watersystemen vergroot en
onder meer de volgende concrete resultaten opgeleverd:


Een onderzoek naar de economische schade van de droogte 2018;



Een handleiding voor de verdringingsreeks;



Een natuurkaart die inzicht biedt in de ligging van kwetsbare natuurgebieden
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waar onomkeerbare schade op kan treden bij droogte (categorie 1 van de
verdringingsreeks);


Een handleiding verzilting drinkwaterbronnen;



Een onderzoek naar de internationale ervaringen met drinkwaterrestricties in
crisissituaties en de mogelijkheden voor toepassing daarvan in de Nederlandse
situaties;



Een onderzoek naar de buffercapaciteit van de drinkwaterbedrijven in
Nederland;



Het onderzoek Droogte in zandgebieden van Zuid, Midden en Oost Nederland,
onder leiding van provincie Noord-Brabant;



Een set afgestemde redeneerlijnen voor waterbeheer tijdens (dreigende)
watertekorten binnen het Programma Slim Watermanagement;



De doorontwikkeling daarvan tot een meer klimaatbestendige
zoetwaterstrategie voor het hoofdwatersysteem binnen het Deltaprogramma
Zoetwater;



Het ontwikkelen van informatieschermen, de gezamenlijke informatiebasis
voor waterbeheerders op grond waarvan betere afwegingen voor de
waterverdeling kunnen worden gemaakt;



Joint Fact Finding voor de klimaatbestendigheid en robuustheid van het
watersysteem in het IJsselmeergebied, resulterend in afspraken over
waterverdeling;



De aanzet voor een nieuwe droogte-indicator, te combineren met
satellietgegevens over bodemgesteldheid;



Door alle partijen gezamenlijk opgestelde kernboodschappen voor eenduidige
communicatie, met aandacht en ruimte voor regionale verschillen en invulling.
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Nederland beter weerbaar tegen droogte
MANAGEMENTSAMENVATTING
Droogte: een urgente opgave
De droogte van 2018 en 2019 heeft in delen van Nederland grote maatschappelijke en economische
gevolgen gehad. Om beter gesteld te staan voor volgende droogteperiodes, doet de Beleidstafel Droogte
in deze eindrapportage 46 aanbevelingen. Door opvolging hiervan is Nederland beter weerbaar tegen
droogte en watertekorten. Alle aanbevelingen zijn met termijnen belegd bij individuele partijen en
reguliere (interbestuurlijke) projecten en programma’s, zoals het Deltaprogramma, Integraal
Riviermanagement, de Beleidsnota Drinkwater en omgevingsvisies van provincies en gemeenten. Een
deel van de aanbevelingen is in 2019 al geïmplementeerd. Zo hebben waterbeheerders maatregelen
genomen om aanvulling van grondwater te versnellen. Ook is een handleiding verdringingsreeks
opgesteld. Deze geeft helderheid over het toepassen van de verdringingsreeks en helpt partijen bij de
regionale uitwerking hiervan.
De droogte van 2018
De droogte van 2018 was een belangrijk signaal en stresstest voor waterbeheerders en
watergebruikers in Nederland. De droogte leidde niet alleen tot watertekorten, maar ook tot
verslechterende waterkwaliteit. Dit heeft effect gehad op verschillende sectoren en water
gebruikende functies, zoals de landbouw, scheepvaart, natuur en drinkwater. Op de hoge
zandgronden in Zuid- en Oost-Nederland – waar geen wateraanvoer mogelijk is – zakten de
grondwaterstanden diep weg en vielen waterlopen geheel droog. Herstel van de grondwaterstanden
in winter 2018-2019 bleef in de infiltratiegebieden van hoog Nederland ver achter. In laag Nederland
hebben de waterbeheerders in 2018 met grote inspanning de economische schade zoveel mogelijk
kunnen beperken. Lokaal trad meer verzilting op dan verwacht, waardoor extra maatregelen voor
bijvoorbeeld drinkwaterwinning nodig waren. Sinds 2010 werkt het Deltaprogramma Zoetwater aan
de voorbereiding op droogte. Maatregelen uit het Deltaprogramma, zoals Slim Watermanagement,
het peilbesluit IJsselmeer en de capaciteitsvergroting van alternatieve wateraanvoer naar WestNederland hebben in 2018 hun nut bewezen maar aanvullende maatregelen bleken ook
noodzakelijk.
Het doel van het Deltaprogramma Zoetwater is dat Nederland in 2050 weerbaar moet zijn tegen
watertekorten. Met dat doel voor ogen zal waterbeherend en –gebruikend Nederland aan de slag
moeten om de effecten van toekomstige droogte zoveel mogelijk te beperken.

Aanleiding en afbakening
Het managementteam watertekorten (MTW) constateerde dat tijdens de droogte 2018 op diverse
terreinen vragen ontstonden bij partijen over duiding van beleid, verantwoordelijkheden, bevoegdheden,
keteneffecten en effectiviteit van maatregelen. Daarom heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat
met de betrokken partijen besloten om een Beleidstafel Droogte in te richten.
Het doel van de Beleidstafel Droogte is om op bestuurlijk niveau, met meenemen van de kennis van
experts, de verschillende vraagstukken die zijn gerelateerd aan droogte te evalueren, conclusies te
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trekken en aanbevelingen te doen. Met de uitkomsten zal Nederland nog beter voorbereid zijn op
komende droogteperioden. De Beleidstafel Droogte is opgericht voor de periode van één jaar en belegt
aanbevelingen bij reguliere bestuurlijke gremia en interbestuurlijke programma’s en projecten.

Economische schade
De totale kwantificeerbare economische schade van de droogte 2018 ligt tussen de 900 en 1.650 miljoen
Euro. De grootste schade is berekend voor de landbouw: tussen 820 en 1.400 miljoen Euro. De
economische schade als gevolg van hogere transportenkosten in de scheepvaart bedraagt tussen de 65
en 220 miljoen Euro. In natuurgebieden en in bebouwd gebied is ook aanzienlijke droogteschade
opgetreden. Deze schade kon echter niet gekwantificeerd worden en is in de eindrapportage in
kwalitatieve zin beschreven.
Conclusies en aanbevelingen
Voor een klimaatbestendig water- en landgebruik zijn grote inspanningen nodig tot in de haarvaten van
het watersysteem, van alle waterbeheerders en –gebruikers, maar ook van andere overheden. Dit zijn de
conclusies en aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte om Nederland in 2050 weerbaar te laten zijn
tegen watertekorten:
Langetermijnperspectieven
Het klimaat verandert en daarmee ook de maatschappelijke opgaven. Het wordt volgens de KNMI’14
klimaatscenario’s ieder geval warmer, met meer kans op extreem weer. Er is meer kans op droogte maar
het is nog niet helemaal duidelijk hoeveel precies. In twee van de vier klimaatscenario’s wordt Nederland
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behoorlijk droger. De andere twee klimaatscenario’s geven weinig of geen toename van droogte. De
Beleidstafel Droogte adviseert daarom voor langere termijn een aantal perspectieven voor Nederland te
ontwikkelen voor het geval dat het meest droge KNMI-scenario bewaarheid wordt.
Water beter vasthouden
We lopen tegen de grenzen aan van de mogelijkheden binnen het huidige watersysteem bij het omgaan
met droogteproblematiek. Structurele maatregelen in het watersysteem en meer waterbewustzijn bij het
watergebruik zijn nodig om Nederland weerbaar te maken tegen watertekorten. Hiervoor moeten we veel
meer dan nu water vasthouden, zeker in die gebieden waar geen externe wateraanvoer mogelijk is. Dit
vergt bij alle waterbeheerders een omslag in denken van snel water afvoeren naar water vasthouden
door meer te bufferen en te infiltreren, hierbij rekening houdend met een goede balans tussen
watertekort en wateroverlast. Hiermee werken ze aan een klimaatbestendig watersysteem en het op peil
houden van de grondwaterstanden.
Klimaatbestendig land- en watergebruik
Maatregelen in de watersystemen alleen zijn niet voldoende om in de toekomst gevolgen van droogte te
kunnen voorkomen. Een toekomstbestendige zoetwatervoorziening vergt ook klimaatbestendig land- en
watergebruik. Niet altijd en overal kan voor alle watergebruikers en sectoren voldoende zoetwater van
goede kwaliteit gegarandeerd worden. Zeker niet in die delen van Nederland waar geen wateraanvoer
mogelijk is en in sommige verziltingsgevoelige gebieden. Op sommige plekken kan dat betekenen dat we
ons landgebruik aan moeten passen aan de waterbeschikbaarheid. Dit vergt regionaal maatwerk in de
ruimtelijke inrichting door provincies en gemeenten. De uitkomsten van de stresstesten en risicodialogen
klimaatadaptatie leiden tot afspraken voor klimaatbestendige inrichting. Daarnaast zijn de dialogen
tussen waterbeheerders en-gebruikers in de zoetwaterregio’s over waterbeschikbaarheid noodzakelijk
om te bepalen of er aan de watervraag kan worden voldaan. De watergebruikende sectoren hebben ook
een eigen verantwoordelijkheid en zullen zich moeten voorbereiden op meer droge zomers met
watertekorten door in te zetten op waterbesparing en door water vast te houden. De Actieprogramma’s
klimaatadaptatie landbouw en natuur zijn goede voorbeelden daarvan. Soms zullen we de economische
schade van droogte ook moeten accepteren als de maatschappelijke kosten en baten van maatregelen
niet in evenwicht zijn te brengen.
Toekomstbestendige drinkwatervoorziening
De drinkwatervoorziening in Nederland staat mondiaal op een ongeëvenaard niveau. Wel neemt door
klimaatverandering, de toenemende watervraag en verontreinigende stoffen in oppervlakte- en
grondwater de druk op de drinkwatervoorziening en de drinkwaterbronnen toe. Gezamenlijk moeten
drinkwaterbedrijven, het ministerie van IenW, provincies en waterbeheerders werken aan een robuuste
drinkwatervoorziening. Dit vraagt ook intensieve samenwerking met de ons omringende landen.
Klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem
We kunnen in tijden van droogte het water slimmer sturen. Daarvoor is het nodig om over grenzen heen
te kijken en regio-overstijgende afspraken te maken. Waterbeheerders werken al samen aan Slim
Watermanagement. Via maatwerksturing van het watersysteem konden de lage rivieraanvoeren met
grote inspanningen toch doelmatig worden verdeeld. Voor het gehele hoofdwatersysteem werken we nu
aan een vervolgstap met een strategie ‘klimaatbestendige zoetwatervoorziening hoofdwatersysteem’
waarbij we het water uit onze rivieren beter vasthouden en slimmer verdelen. De eerste uitkomsten zien
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er goed uit. De voor- en nadelen worden verder uitgewerkt zodat we volgend jaar in het kader van het
Deltaprogramma Zoetwater een principebesluit kunnen nemen over verdere toepassing.
Regionale en bovenregionale samenwerking
Veel aanbevelingen zullen regionaal uitgewerkt moeten worden omdat regionale verschillen bestuurlijk
maatwerk vragen in aanpak en oplossingen. Een goed voorbeeld is een verdringingsreeks voor
grondwater. Een landelijke verdringingsreeks voor grondwater is niet zinvol en niet werkbaar. Tijdens
droogte is verdamping uit de bodem, oppervlaktewater en via gewassen de dominante factor. Lokaal
kunnen onttrekkingen wel een significant effect op de grondwaterstand hebben. Het gaat dus om
maatwerk en een bestuurlijke afweging op regionaal en lokaal niveau. Provincies hebben hierbij de
regierol en de bevoegdheid om desgewenst een verdringingsreeks voor grondwater in te stellen. Het
grondwaterbeheer kan ook meegenomen worden in de regionale uitwerkingen van de verdringingsreeks.
Internationale samenwerking bovenstrooms
Een groot deel van de Nederlands wateraanvoer komt via de grote rivieren vanuit bovenstroomse
landen. Met de ervaring van 2018 en 2019 weten we dat ook de internationale en interregionale
samenwerking met Duitsland, Frankrijk en België over droogte, extreem laagwater en grondwater in de
stroomgebieden van Rijn en Maas geïntensiveerd moet worden. Daarbij gaat het om de thema’s als
waterkwantiteit, waterkwaliteit en bevaarbaarheid om in de toekomst weerbaarder te zijn tegen
watertekorten.
Aanpak laagwaterknelpunten scheepvaart
Lage rivierafvoeren hebben in 2018 geleid tot langdurige beperkingen voor scheepvaart en tot
economische schade. De scheepvaartsector zal zich moeten voorbereiden op het frequenter optreden
van extreem laagwater. De Beleidstafel Droogte adviseert om de laagwaterknelpunten die zich in 2018
manifesteerden op te pakken in het programma Integraal Riviermanagement en daarbij rekening te
houden met het droogste KNMI’14-scenario. Voor de korte termijn bestaat het handelingsperspectief uit
bijvoorbeeld aanpassingen van de belading, alternatieve vaarroutes, uitstel van transport en
voorraadbeheer. Op de lange termijn kan gedacht worden aan het vergroten van de opslagcapaciteit,
aanpassen van productieprocessen, het aanpassen van de vloot aan vaker optredende lage
rivierafvoeren of aanpassingen aan de vaarroutes.
Beschikbaarheid van data en informatie
Het uniformeren, ontsluiten en uitwisselen van data- en informatie tussen waterbeheerders,
watergebruikers en kennisinstellingen is een ‘must’ voor effectief waterbeleid en -beheer. Het is een
noodzakelijke voorwaarde voor het begrijpen van het watersysteem als het gaat om transparantie en
monitoring, analyses en beleid en beheer. Een uniforme eenduidige data-ontsluiting is ook nodig voor
een landsdekkend informatiesysteem. Deze aanbeveling wordt opgepakt binnen het Bestuursakkoord
Water. Daarnaast wordt het Nederlands Hydrologisch Instrumentarium (NHI) up-to-date’ gebracht.
Kennisontwikkeling droogte
Het ontsluiten, ontwikkelen en bij elkaar brengen van de kennis op het gebied van droogte is nodig voor
een klimaatbestendig water- en landgebruik. Of het nu gaat om de ontwikkeling van nieuwe droogteindicatoren met remote sensing, toekomstperspectieven op basis van klimaatscenario’s, prognoses van
rivierafvoeren, onderzoek naar uitwisseling van water tussen bodem en atmosfeer, in al die gevallen is
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het van belang om de kennisinstellingen te betrekken. De kennisvragen die de Beleidstafel Droogte heeft
geïdentificeerd worden in hoofdzaak belegd in de kennisagenda’s van het Deltaprogramma Zoetwater en
het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. De kennisvragen worden in overleg tussen de kennisvragers
en kennisaanbieders verder uitgewerkt.
Duidelijke, consistente en tijdige communicatie
Duidelijke, consistente en goed afgestemde communicatie over droogte is essentieel voor het bieden van
handelingsperspectieven voor watergebruikers en vergroot het waterbewustzijn en het draagvlak voor
maatregelen in de koude en warme fase. In de gezamenlijke communicatieboodschappen moet
aandacht worden besteed aan regionale verschillen. Regionale afwegingen vragen nadere toelichting in
relatie tot de landelijke droogte situatie.
Integraliteit
Het beter om kunnen gaan met droogte vergt niet alleen maatregelen in het watersysteem, maar ook in
de ruimtelijke inrichting. Nederland staat daarbij voor meerdere transities in de fysieke leefomgeving,
zoals de energietransitie, circulaire economie, landbouwtransitie, biodiversiteit en het aanpakken van
bodemdaling. De integratie van deze opgaven komt in regionale gebiedsprocessen tot stand. Dit biedt
kansen op synergie. De basis voor geïntegreerd beleid ligt in de omgevingsvisies van de verschillende
overheden en interbestuurlijke programma’s zoals het Deltaprogramma en Integraal Riviermanagement.
Beleggen acties
De Beleidstafel Droogte belegt zijn aanbevelingen bij individuele partijen en verschillende
interbestuurlijke projecten en programma’s. Veel van de aanbevelingen vergen samenwerking tussen
verschillende partijen. Hierbij is telkens één partij als trekker/coördinator benoemd. Een groot deel van de
aanbevelingen is belegd bij het Deltaprogramma Zoetwater en Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.
Kennisvragen zijn belegd bij reeds bestaande kennisagenda’s en -programma’s. De Beleidstafel Droogte
adviseert om de regie en monitoring van de voortgang van de aanbevelingen bij de Stuurgroep Water te
beleggen. Hiermee houdt de minister van Infrastructuur en Waterstaat regie op de uitvoering van de
aanbevelingen.
Financiering
Financiering van uitvoering van de aanbevelingen verloopt via de reguliere middelen van de partijen en
programma’s waar de aanbevelingen zijn belegd. In het Deltaprogramma Zoetwater en Deltaprogramma
Ruimtelijke Adaptatie werken partijen aan structurele maatregelen voor het beter omgaan met droogte.
Voor het Deltaprogramma Zoetwater is in de fase 2022 – 2027 150 miljoen euro beschikbaar in het
Deltafonds. Dit bedrag wordt aangevuld met cofinanciering vanuit provincies, waterschappen, gemeenten
en watergebruikers zoals de drinkwaterbedrijven. Naar verwachting zal dit oplopen tot in totaal zo’n 400
miljoen euro. Daarnaast is de intentie uitgesproken om circa 150 tot 250 miljoen euro uit het Deltafonds
te reserveren voor de impulsregeling klimaatadaptatie, met als doel de versnelling van de aanpak van
ruimtelijke adaptatie voor wateroverlast en droogte door decentrale overheden financieel te
ondersteunen. Deze middelen worden aangevuld met cofinanciering vanuit de regio
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Wat heeft 1 jaar Beleidstafel Droogte opgeleverd?
Een jaar Beleidstafel Droogte heeft het besef van urgentie en de samenwerking tussen partijen
versterkt, het inzicht in de (grond)watersystemen vergroot en onder meer de volgende concrete
resultaten opgeleverd:
•

Een onderzoek naar de economische schade van de droogte 2018;

•

Een handleiding voor de verdringingsreeks;

•

Een natuurkaart die inzicht biedt in de ligging van kwetsbare natuurgebieden waar
onomkeerbare schade op kan treden bij droogte (categorie 1 van de verdringingsreeks);

•

Een handleiding verzilting drinkwaterbronnen;

•

Een onderzoek naar de internationale ervaringen met drinkwaterrestricties in crisissituaties en
de mogelijkheden voor toepassing daarvan in de Nederlandse situaties;

•

Een onderzoek naar de buffercapaciteit van de drinkwaterbedrijven in Nederland;

•

Het onderzoek “Droogte in zandgebieden van Zuid, Midden en Oost Nederland”, onder leiding
van provincie Noord-Brabant;

•

Een set afgestemde redeneerlijnen voor waterbeheer tijdens (dreigende) watertekorten binnen
het Programma Slim Watermanagement;

•

De doorontwikkeling daarvan tot een meer klimaatbestendige zoetwaterstrategie voor het
hoofdwatersysteem binnen het Deltaprogramma Zoetwater;

•

Het ontwikkelen van informatieschermen, de gezamenlijke informatiebasis voor
waterbeheerders op grond waarvan betere afwegingen voor de waterverdeling kunnen worden
gemaakt;

•

Joint Fact Finding voor de klimaatbestendigheid en robuustheid van het watersysteem in het
IJsselmeergebied, resulterend in afspraken over waterverdeling;

•

De aanzet voor een nieuwe droogte-indicator, te combineren met satellietgegevens over
bodemgesteldheid;

•

Door alle partijen gezamenlijk opgestelde kernboodschappen voor eenduidige communicatie,
met aandacht en ruimte voor regionale verschillen en invulling.
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1

Leren van de droogte 2018

1.1

Aanleiding voor de Beleidstafel Droogte
Het voorjaar, de zomer en het najaar van 2018 waren uitzonderlijk droog en de aanvoer van de grote
rivieren laag (figuur 1). Daardoor is schade opgetreden in de landbouw, scheepvaart, recreatievaart,
andere economische sectoren en in natuurgebieden.
In bebouwd en landelijk gebied was sprake van
waterkwaliteitsproblemen en extra bodemdaling door

Opnieuw droogte in 2019

lage grondwaterstanden, wat effect had op

In de zomer van 2019 waren er wat betreft de

gebouwen. De scheepvaart had ernstige problemen

droogte grote verschillen in het land (figuur 1). Op

door geringe vaardiepten en beperkingen bij sluizen.

de hoge zandgronden en delen van Zeeland was

Als gevolg daarvan ontstonden ook knelpunten bij de

de droogte vrijwel net zo ernstig als in 2018. De

grondstoffenvoorziening voor de bouw en

waterbeheerders hebben alle beschikbare

bevoorrading van tankstations. De verzilting was in

maatregelen ingezet om de gevolgen van de

sommige gebieden ernstiger dan verwacht.

droogte zoveel mogelijk te beperken, het
beschikbare water zoveel mogelijk vast te houden

Nederland heeft de luxe dat ze een groot deel van

en zo efficiënt mogelijk te verdelen. Om de

het land kan voorzien van zoetwater via de aanvoer

gevolgen van de droogte zoveel mogelijk te

van de rivieren. Bij de verdeling van het rivierwater

beperken hebben de waterbeheerders in 2019

over Nederland maken we onderscheid in een koude

direct gebruik gemaakt van de leerervaringen van

fase waarin er voldoende water is, en een warme

2018 en enkele van de aanbevelingen zoals die

fase waarin in geval van droogte er te weinig water is

in de Evaluatie crisisbeheersing watertekort 2018

om gebieden en functies van voldoende water te

en de Beleidstafel Droogte zijn gegeven

voorzien. In de warme fase beslist het

(Kamerbrief met stand van zaken over de

Managementteam Watertekorten (MTW) over de

droogte, 9 september 2019).

landelijke verdeling van oppervlaktewater.

Figuur 1 Doorlopend potentieel neerslagoverschot in 2018 (links) en 2019 (rechts). Bron: KNMI
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KNMI: Wordt het in de toekomst droger?
De KNMI’14 klimaatscenario’s laten een beeld zien van hogere temperaturen, een sneller stijgende
zeespiegel, nattere winters, hevigere buien en kans op drogere zomers. Uit de KNMI’14klimaatscenario’s blijkt dat Zuid-Europa zeker droger wordt en dat er in Noord-Europa zeker meer
neerslag gaat vallen. Nederland ligt daar tussenin waardoor de prognose onzekerder is. In twee van de
vier KNMI’14-klimaatscenario’s wordt het in Nederland zeker droger.
Proces
De nieuwe KNMI-klimaatscenario’s van 2023 vormen de basis voor het nieuwe Deltaprogramma in 2025.
De KNMI’23 scenario’s zijn de basis voor de nieuwe Deltascenario’s waarin naast klimaat ook de
sociaaleconomische ontwikkeling zit. Deze Deltascenario’s zijn het vertrekpunt voor de maatregelen in
het Deltaprogramma Zoetwater vanaf 2025.

Het MTW constateerde dat tijdens de droogte op diverse terreinen vragen leefden over
verantwoordelijkheden, bevoegdheden, keteneffecten en effectiviteit van maatregelen. Daarom heeft de
minister van Infrastructuur en Waterstaat met de betrokken partijen afgesproken om een Beleidstafel
Droogte in te richten. Het doel van de Beleidstafel Droogte is om met de kennis van de betrokken experts
de verschillende vraagstukken die zijn gerelateerd aan droogte te beantwoorden, conclusies te trekken
en aanbevelingen te doen zodat Nederland nog beter is voorbereid op het droogteseizoen van 2019 en
daarna.

1.2

Economische schade droogte 2018
Waterbeheerders hebben in 2018 een breed palet maatregelen getroffen in het hoofdwatersysteem en
de regionale watersystemen om het beschikbare zoetwater in tijden van watertekort zo goed mogelijk te
sturen. Veendijken werden nat gehouden, verzilting is zo veel mogelijk tegengegaan en water is daar
waar mogelijk aangevoerd. Delen van Nederland (Hoog Nederland en Zeeland) kennen geen
wateraanvoermogelijkheden en zijn volledig afhankelijk van neerslag en grondwater. De gevolgen
hiervan waren goed zichtbaar, denk aan de drooggevallen beken en verdorde vegetatie.
De getroffen maatregelen waren over het algemeen genomen effectief en zijn mede door de goede
samenwerking tijdig en kundig getroffen. Hierbij is flexibel ingesprongen op soms onverwachte
ontwikkelingen. Uit evaluaties van maatregelen en samenwerking komen verschillende lessen en
aanbevelingen naar voren.
Toch heeft de droogte van 2018 economische effecten gehad voor Nederland als geheel waarbij ook
schade is opgetreden die niet in euro’s is te vatten, zoals schade in bebouwd gebied en aan natuur.
De omvang van de berekenbare schade is geschat tussen 900 en 1.650 miljoen euro. Ecorys heeft op
basis van data-analyse, literatuurstudie en gesprekken met verschillende sectoren de schade ingeschat.
Deze effecten zijn berekend ten opzichte van de effecten tijdens een gemiddeld hydrologisch jaar uit de
100-jarige reeks. Schade voor de sector en schade voor de Nederlandse economie zijn ingeschat voor
de belangrijkste gebruikers van zoetwater: landbouw, scheepvaart, waterbeheerders, drinkwater,
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bebouwd gebied, industrie, recreatievaart, energie en natuur. In het Ecorys onderzoek is voor bebouwd
gebied en natuur de schade slechts beperkt of niet gekwantificeerd. Voor de recreatievaart en de
energiesector is de omvang van de economische schade als verwaarloosbaar ingeschat en niet
gekwantificeerd. Wel was er in de recreatievaart sprake van hinder door stremming van sluizen. In bijlage
1 is dit schadebeeld onderbouwd.

1.3

Opzet en structuur eindrapportage Beleidstafel Droogte
De Beleidstafel Droogte heeft vraagstukken geïdentificeerd die urgent en voorafgaand aan het
droogteseizoen van 2019 moesten zijn beantwoord. Hiervoor is in april 2019 een eerste fase rapportage
opgesteld en gedeeld.1 De Beleidstafel Droogte heeft deze resultaten voorzien van aanbevelingen welke
in 2019 ook al zijn opgepakt. De aanbevelingen uit april 2019 zijn opgenomen in deze eindrapportage
met een korte beschrijving van de voortgang.
Daarnaast zijn er vraagstukken die na het droogteseizoen van 2019 beantwoord zijn. Deze vraagstukken
gaan over waterverdeling, (klimaatbestendige) landbouw en natuur, beleid waterkwaliteit en (lange
termijn) handelingsperspectieven voor de scheepvaart, bebouwd gebied en industrie bij droogte. De
aanbevelingen en conclusies bij deze vraagstukken worden in de voorliggende rapportage voor het eerst
gerapporteerd.
De voorliggende rapportage presenteert alle resultaten van de Beleidstafel Droogte.
De hoofdstukken 3 – 10 behandelen de aanbevelingen geordend naar thema, waterbeschikbaarheid en
verdringingsreeks, grondwater, klimaatbestendig land- en watergebruik, IJsselmeergebied, data en
informatie, communicatie, waterkwaliteit en internationale samenwerking.
Deze hoofstukken beschrijven allereest de nieuwe aanbevelingen die in het najaar van 2019 zijn
geformuleerd met hun onderbouwing. Vervolgens vindt u de aanbevelingen die in april 2019 zijn
vastgesteld door de Beleidstafel Droogte en de voortgang die sindsdien op deze aanbevelingen behaald
is. De aanbevelingen zijn opnieuw genummerd. In bijlage 2 is een tabel opgenomen met daarin de
nummering uit de eerste fase rapportage en deze eindrapportage. In bijlage 3 vindt u een verklarende
lijst van de gebruikte afkortingen.

1

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/04/rapport-eerste-fase-beleidstafel-droogte
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2

Resultaat Beleidstafel Droogte is product van
samenwerking
De Beleidstafel Droogte verenigt bestuurlijk en ambtelijk de overheden die een rol hebben in het
waterbeheer, de ruimtelijke inrichting en een rol hebben in de watervraag vanuit drinkwater, industrie,
bebouwd gebied, landbouw en natuur. De Beleidstafel Droogte heeft de kennis en ervaring van experts
binnen deze partijen ingezet om de vraagstukken naar aanleiding van de droogte van 2018 te
beantwoorden. Gezamenlijk hebben de partijen aanbevelingen geformuleerd en de benodigde
actietrekkers bepaald. De Beleidstafel Droogte heeft de gremia van het waterbeheer benut om de
conclusies en aanbevelingen aan te scherpen. De Beleidstafel Droogte is een tijdelijk orgaan: de
aanbevelingen worden belegd bij en overgenomen door diverse andere organisaties en gremia.
In dit hoofdstuk staat beschreven hoe de watergebruikers betrokken zijn bij de aanbevelingen van de
beleidstafel, hoe de Beleidstafel Droogte is omgegaan met de adviezen van de wetenschappelijke
commissie en de kennisvragen die nog leven. Tenslotte beschrijft dit hoofdstuk hoe de aanbevelingen
van de Beleidstafel Droogte opgepakt worden na 2019.

2.1

Advies van watergebruikers via Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving
Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL), bestaande uit vertegenwoordigers van diverse
belangengroepen, heeft de Beleidstafel Droogte op twee momenten geadviseerd. De samenstelling van
het OFL is beschreven in bijlage 4. In maart heeft een bijeenkomst plaatsgevonden waarin leden van het
kernteam Droogte in gesprek zijn gegaan met de leden van het OFL. Op basis daarvan heeft het OFL
een gezamenlijk advies meegegeven aan de Beleidstafel Droogte. In oktober zijn de leden van het OFL
schriftelijk geconsulteerd.
Het overlegorgaan spreekt over het algemeen grote herkenning en draagvlak uit over de aanbevelingen
uit april 2019. Verschillende leden van het OFL zijn gedurende de zomer van 2019 betrokken geweest bij
het opstellen van de handleiding verdringingsreeks, een van de producten vanuit de Beleidstafel
Droogte.
In het najaar van 2019 hebben leden van het OFL schriftelijk gereageerd waarbij verschillende leden hun
belangen voor het voetlicht hebben gebracht. Doorsnijdend thema is de vraag om watergebruikers en
andere stakeholders te blijven betrekken bij de acties uit de Beleidstafel Droogte.
De Beleidstafel Droogte heeft de adviezen van het OFL tot zich genomen en verwerkt.

2.2

Advies wetenschappelijke commissie
Een wetenschappelijke adviescommissie heeft in het voorjaar en het najaar haar advies gegeven op het
werk van de Beleidstafel Droogte. De samenstelling van deze commissie is beschreven in bijlage 4.
De wetenschappelijke commissie onderschrijft op hoofdlijnen de aanbevelingen. “Deze zijn coherent en
consistent, mits ze in samenhang worden opgevolgd. De meeste aanbevelingen zullen op een
betrekkelijk eenduidige manier leiden tot verbeteringen. De onderliggende analyse die de afgelopen
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periode gemaakt is, is een combinatie van expert judgement van deskundigen en ervaringen uit de
praktijk.”
Advies voorjaar 2019
De commissie onderschrijft in het voorjaar 2019 op hoofdlijnen de aanbevelingen van april 2019: “De
voorgenomen maatregelen lijken grotendeels logisch, vanzelfsprekend, zinnig en uitvoerbaar. Ze zijn
coherent en consistent (mits ze ook in samenhang worden opgevolgd). De meeste aanbevelingen zullen
op een betrekkelijk eenduidige manier leiden tot verbeteringen. De onderliggende analyse (onder de
aanbevelingen) is een combinatie van expert judgement van deskundigen en ervaringen uit de praktijk.”
Daarnaast stelt de commissie dat de Beleidstafel Droogte een beperkte analyse van de
droogteproblematiek heeft gemaakt en dat de Beleidstafel Droogte een snelle sprong van probleem naar
oplossing maakt. Een diepgaande probleemanalyse inclusief kennishiaten en robuustheid voor extreme
scenario’s ontbreekt terwijl dit mogelijk wel tot “goedkopere en meer robuuste oplossingen” kan leiden.
De commissie heeft daarnaast adviezen gegeven over de wijze van opvolging van de aanbevelingen en
de daarbij benodigde kennis en informatie. Deze adviezen worden meegegeven aan de actiehouders van
de aanbevelingen. De commissie benadrukt het belang van goede en eenduidige gegevens. Daarnaast
adviseert de commissie de kennis beschikbaar uit de lopende EU/NWO onderzoeken te gebruiken.
Advies najaar 2019
De commissie heeft in het najaar een aantal hoofdadviezen meegegeven voor het opstellen van de
eindrapportage. Vervolgens heeft zij nog een aantal detailaanbevelingen gedaan als verdere
aanscherping van de hoofdadviezen. De hoofdadviezen voor verwerking in de eindrapportage luiden:
1.

Voer een Droogte-stresstest uit. “Californië scenario in Nederland” Er moet serieuzer nagedacht
worden over meerdere jaren droogte achter elkaar (>2 jaar), na implementatie van alle
aanbevolen maatregelen (dus perfecte seizoensvoorspelling, hoog serviceniveau, buffers op
orde, etc.): Wat is plausibele extreme droogte? Wat betekent dat in termen van waterbeheer
(technisch)? Wat is het handelingsperspectief nog voor gebruikers? Wat is de bestuurskracht?
Waar kunnen dan nog keuzes gemaakt worden?

2.

Droogtemonitor: Operationaliseer indicatoren en maak ze regionaal en functie-specifiek
concreet. Zie onderzoek Droogte Zandgebieden waarin gebruik is gemaakt van combi van
metingen bodemvocht, satellietmetingen, beste modellen, etc.; is mooie start. Levert fijnmaziger
informatie op die (potentieel) lokaal tot andere besluiten leidt.

3.

Uniformeren data uitwisselen/ontsluiten en modellen zoals Nationaal Water Model op orde: is
‘must’ voor begrijpen van je systeem en transparantie in monitoring, analyses en
beleidsevaluaties. Is nu taai proces. NL loopt hier internationaal gezien achter. Helpt
formaliseren via Bestuursakkoord water hier? Zie EU afspraak: bij waterkwaliteit gaat
dataontsluiting beter.

4.

Gevolgen van droogte: Integraal denken. Waar liggen echte beslispunten?
a.

Hoe werken maatregelen door voor verschillende gebruikers? Hoe zien effecten van
de ene gebruiker op de andere eruit? (Kruistabel, risicobenadering)

b.
5.

Wat is de wisselwerking met andere transities, zoals energie en landbouw?

Internationale context:
a.

Wat gaat België doen? Wat gaat Duitsland doen? Zij zullen ook maatregelen tegen
impact droogte nemen.
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b.

6-8 weken vooruit voorspellen, bijv. van minst gepeilde diepte? Wordt hard aan
gewerkt, maar is ‘tricky’ gezien weercirculatie boven West-Europa. Komende jaren
waarschijnlijk van 2 weken naar 3-4 weken vooruit voorspellen. Nog verder vooruit is
meer tijd/onderzoek voor nodig.

De adviezen van de wetenschappelijke commissie zijn opgepakt
In de meer structurele aanpak voor zoetwater die in deze rapportage is benoemd en veelal bij het
Deltaprogramma is belegd, wordt aandacht besteed aan de robuustheid voor meerdere klimaat-,
economische en beleidsscenario’s. In het Deltaprogramma wordt ook via een proces van trechteren
gewerkt, via mogelijke- naar kansrijke- en voorkeursmaatregelen, juist om onconventionele maatregelen
volwaardig mee te nemen in de afwegingen. De aanbevelingen van de commissie worden dus
onderschreven en opgepakt waarbij ook dankbaar gebruik zal worden gemaakt van het aanbod vanuit de
kenniswereld om actief bij te dragen.
De klimaatscenario’s van het KNMI wijzen erop dat de kans op droogte toeneemt, ook extreme droogte.
In navolging op het advies van de wetenschappelijke commissie heeft de Beleidstafel Droogte een
aanbeveling opgenomen om de impact van een extreem droogtescenario op de maatregelpakketten mee
te nemen voor de tweede fase Deltaprogramma Zoetwater.
In april 2019 heeft de Beleidstafel Droogte de aanbeveling gegeven om data beter en op uniforme wijze
uit te wisselen tussen waterbeheerders. Deze aanbeveling is opgepakt binnen het Bestuursakkoord
Water. Een uniforme eenduidige data-ontsluiting draagt bij aan het maken van een landsdekkend
informatiesysteem (aanbeveling 15). Belangrijk hierbij is dat de leden van de Beleidstafel Droogte eigen
verantwoordelijkheid hebben en ouden voor het ontsluiten van data (aanbeveling 36). De gezamenlijke
zandprovincies zijn voor Hoog-Nederland een droogteonderzoek gestart2. Daarnaast zijn het ministerie
van IenW, RWS, IPO, UvW en Vewin in gesprek met de beheerders van het Nederlands Hydrologisch
Instrumentarium (NHI) over het ‘up-to-date’ brengen van het NHI.
Het KNMI heeft een eerste aanzet gemaakt voor nieuwe droogte-indicator, daarnaast zijn de eerste
resultaten gepresenteerd van het onderzoek ‘Droogte in zandgebieden van Zuid, Midden en OostNederland’ onder leiding van provincie Noord-Brabant. Beide onderzoeken kunnen leiden tot nieuwe
indicatoren om de droogte-situatie te bepalen. In hoofdstukken 4 en 7 zijn daarover aanbevelingen
opgenomen. De gevolgen van de droogte voor verschillende vormen van land- en watergebruik zijn
uitgewerkt, zie hoofdstuk 5.
Op zowel regionaal als nationaal niveau zal bepaald moeten worden welke maatregelen zinnig zijn en of
maatregelen elkaar versterken of tegenwerken. Daarbij is bovenregionale samenhang tussen regio’s een
belangrijk aandachtspunt. De relatie en samenhang van beleidsmaatregelen droogte met andere
ruimtelijke opgaven zoals de energietransitie, valt buiten de scope van de Beleidstafel Droogte. In
ruimtelijk beleid kan deze samenhang wel aan bod komen, bijvoorbeeld in omgevingsvisies.

2

‘Droogte in zandgebieden van Zuid, Midden en Oost-Nederland’, uitgevoerd door een consortium onder leiding van

provincie Noord-Brabant. Rapportage Fase 1: ontwikkeling van uniforme werkwijze voor analyse van droogte en
tussentijdse bevindingen is op 17 september 2019 gepubliceerd.
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2.3

Samenwerken bij en regie op uitvoering aanbevelingen is cruciaal
Bij de oprichting van de Beleidstafel Droogte is afgesproken dat de Beleidstafel Droogte voor de periode
van circa een jaar bestaat én dat na het afronden van deze eindrapportage de uit de Beleidstafel Droogte
voortvloeiende aanbevelingen en acties worden belegd bij de daarvoor meest geschikte partijen.
De aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte zijn belegd bij deelnemers van de Beleidstafel Droogte en
bij verschillende interbestuurlijke projecten en programma’s, zoals het Deltaprogramma, de Delta-aanpak
Waterkwaliteit, Integraal riviermanagement (IRM), Beleidsnota Drinkwater en het Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer (DAW). Voor een goede uitvoering is het essentieel dat de programma’s in samenhang met
elkaar worden uitgevoerd. Daarnaast adviseert de Beleidstafel Droogte synergie te zoeken tussen de
transitie naar een klimaatbestendige watervoorziening, de energietransitie en de transitie naar een
circulaire economie en landbouw.
De Beleidstafel Droogte heeft in 2019 46 aanbevelingen gedaan die ertoe moeten bijdragen dat
Nederland beter voorbereid is op een volgende droogte en meer weerbaar wordt tegen watertekorten.
Elk van de aanbevelingen is voorzien van actiehouder(s) en een uitvoeringstermijn. Samenwerking is
voor een betere weerbaarheid tegen watertekorten cruciaal. Daarom zijn in veel gevallen meerdere
actiehouders benoemd. Bij aanbevelingen die meerdere actiehouders kennen, is één actiehouder
aangewezen als trekkende partij. Het totaal van aanbevelingen is gebundeld in bijlage 5.
De actiehouders zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en voortgang van de aanbevelingen, waarbij de
trekkende partij een aanjagende rol vervult. Genoemde actiehouders bepalen gezamenlijk hoe zij de
uitvoering van de aanbeveling vormgegeven. De leden van de Beleidstafel Droogte en de leden van het
OFL benadrukken dat de relevante stakeholders betrokken zijn bij de uitvoering van de aanbevelingen.
De Beleidstafel Droogte adviseert om de regie en monitoring van de voortgang van de aanbevelingen na
opheffing van de beleidstafel bij de Stuurgroep Water te beleggen. Daar waar in de uitvoering van de
aanbevelingen discussiepunten ontstaan, vormt dit aanleiding om deze in de Stuurgroep Water te
bespreken. Hiermee houdt de minister van IenW regie op de uitvoering van de aanbevelingen.
Naar aanleiding van de droogte 2018 zijn enkele kennisvragen geadresseerd. Deze kennisvragen (zie
bijlage 6) worden opgepakt door de partijen die deze vragen hebben in lopende onderzoekssporen,
bijvoorbeeld de kennisagenda van het Deltaprogramma Zoetwater.

2.4

Financiering
Om de aanbevelingen te kunnen uitvoeren is geld nodig, dit komt bij elkaar vanuit verschillende bronnen
van rijk en regio. In het Deltaprogramma Zoetwater en Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie werken
partijen aan structurele maatregelen voor het beter omgaan met droogte. Voor het Deltaprogramma
Zoetwater is in de fase 2022 – 2027 150 miljoen euro beschikbaar in het Deltafonds. Provincies,
waterschappen, gemeenten en watergebruikers, vullen dit bedrag aan tot circa 400 miljoen euro.
Daarnaast is de intentie uitgesproken om circa 150 tot 250 miljoen euro uit het Deltafonds te reserveren
voor de impulsregeling klimaatadaptatie, met als doel om de versnelling van de aanpak van ruimtelijke
adaptatie door decentrale overheden financieel te ondersteunen. Ook deze middelen worden aangevuld
met cofinanciering vanuit de regio.
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3

Maak afspraken over waterbeschikbaarheid en
verdringingsreeks
Aanbevelingen najaar 2019
Aanbeveling 1 - Zet blijvend in op uitwerking waterbeschikbaarheid
De dialoog waterbeschikbaarheid geeft inzicht in vraag en aanbod van zoetwater en het
handelingsperspectief bij watertekorten. De Beleidstafel Droogte adviseert blijvend in te zetten op
uitwerking van waterbeschikbaarheid in de volgende fase van het Deltaprogramma Zoetwater (DPZW).
Beleg het houden van overzicht op voortgang bij het Bestuurlijk Platform Zoetwater (BPZ). Uitwerking
in de regio vindt plaats door waterbeheerders, andere overheden én watergebruikers. Zoek hierbij
actief verbinding met de stresstesten en risicodialogen klimaatadaptatie, Klimaatactieprogramma’s
landbouw en natuur, redeneerlijnen Slim Watermanagement, regionale uitwerking verdringingsreeks en
het regionale omgevingsbeleid. Neem als waterbeheerders hierin het lokale beregeningsbeleid mee.
Actiehouder: BPZ en waterschappen
Termijn: Volgende fase Deltaprogramma Zoetwater (2022 – 2027)
Aanbeveling 2 - Betrek nieuwe kennis in regionale uitwerking verdringingsreeks
De Beleidstafel Droogte adviseert de waterbeheerders stakeholders te betrekken in de regionale
uitwerkingen van de verdringingsreeks. De Beleidstafel Droogte adviseert de waterschappen en
stakeholders de regionale uitwerking van de verdringingsreeks te intensiveren en voor 1 april 2020 een
werkversie voor het komende droogteseizoen beschikbaar te hebben. Deze kunnen vervolgens
stapsgewijs verder ontwikkeld worden.
Actiehouder: BPZ (coördineert proces), waterschappen, provincies en RWS verantwoordelijk voor
inhoudelijke uitwerking, i.s.m. stakeholders
Termijn: werkversie april 2020, besluitvorming over definitieve regionale verdringingsreeks eind 2020,
zodat voor het droogteseizoen van 2021 een vastgestelde versie beschikbaar is.
Aanbeveling 3 – Versterken verbinding DPZW en DPRA onder regie van Deltacommissaris
De Beleidstafel Droogte adviseert om de verbinding tussen het Deltaprogramma Zoetwater en het
Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA) op de volgende punten te versterken, met als doel om
droogte en ruimtelijke inrichting beter te verbinden:
•

DPZW en DPRA werken op programmaniveau steeds beter samen, dat kan nog verder
versterkt worden. Daar past ook een nog meer inhoudelijk afgestemde of gezamenlijke
agendering van bepaalde onderwerpen in het BPZ en de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie bij.

•

Dit vergt dat de twee werelden van water en ruimte, met elk verschillende sturingslijnen,
beleidsinstrumenten en culturen nader tot elkaar moeten komen. Vanwege deze complexiteit
is regie van de Deltacommissaris nodig bij het beter verbinden.

•

Gemeenten moeten droogte meenemen in de stresstesten DPRA en kunnen daarbij optimaal
gebruik maken van alle reeds beschikbare resultaten van waterbeschikbaarheid DPZW.

•

Waterbeheerders moeten gemeenten betrekken bij de DPZW-dialoog en afspraken maken
over waterbeschikbaarheid.

Actiehouder: Deltacommissaris, BPZ, Stuurgroep RA, gemeenten en waterbeheerders
Termijn: 2020
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Waterbeschikbaarheid als preventie voor
droogte; verdringingsreeks als respons op
droogte

Waterbeschikbaarheid

In het Deltaprogramma Zoetwater wordt sinds

Waterbeschikbaarheid is het inzicht in de

2015 gewerkt aan de uitwerking van

beschikbaarheid van zoetwater onder normale en

waterbeschikbaarheid3

(zie kader). Met het

droge omstandigheden - nu en in de toekomst -

inzichtelijk maken en optimaliseren van de

én de inzet die daarvoor door de overheid wordt

beschikbaarheid van zoetwater werken

geleverd. Het gaat om de beschikbaarheid van

overheden en gebruikers samen toe naar een

grond- en oppervlaktewater. De gebruikers van

klimaatbestendig grond- en

zoetwaterweten hierdoor wat ze van de overheid

oppervlaktewatersysteem en naar

kunnen verwachten en waar hun eigen

handelingsperspectief voor klimaatbestendig

verantwoordelijk ligt. Dat inzicht helpt om

land- en watergebruik.

investeringsbeslissingen te kunnen nemen en
biedt dus een handelingsperspectief.

De gebiedsprocessen Waterbeschikbaarheid

Waterbeheerders en watergebruikers doorlopen

leiden tot beter inzicht in de werking van het

gezamenlijk een proces om tot deze inzichten,

watersysteem. Maatregelen en afspraken

optimalisaties en mogelijke afspraken te komen.

dragen bij aan efficiënter gebruik van zoetwater

(Bron: Helpdesk Zoetwater).

en adaptatiemaatregelen om schade te
voorkomen. Het vormt de basis voor een
preventieve aanpak om beter om te kunnen gaan met droogte. Hiermee kan (economische) schade
worden beperkt en de inwerkingtreding van de verdringingsreeks als gevolg van een tekort aan
zoetwater (regionaal) worden uitgesteld.
Waterbeheerders en -gebruikers werken continu aan de beschikbaarheid van zoetwater: nieuwe
ontwikkelingen en maatregelen in het watersysteem en bij watergebruikers leiden tot veranderende
weerbaarheid tegen een watertekort. Het is van belang om deze aanpak te continueren in volgende
fases van het DPZW en regionaal uit te werken in samenhang met stresstest en risicodialoog uit het
DPRA. Het zoeken van bredere verbinding tussen het nog te publiceren Actieprogramma
klimaatadaptatie landbouw, de uitwerking van regionale verdringingreeksen (zie kader volgende pagina),
redeneerlijnen Slim Watermanagement en het instrumentarium van de Omgevingswet verdient hierbij de
aanbeveling.
De waterbeheerder past de (regionale) verdringingsreeks toe bij het afwegen van de
waterverdeling in tijden van nationaal of regionaal watertekort
Niet alle watertekorten kunnen worden voorkomen met het uitwerken van waterbeschikbaarheid, het
gebruik van redeneerlijnen en optimalisaties in het watersysteem. Het risico op watertekorten zal altijd
blijven bestaan.
Bij een (dreigend) watertekort neemt de inspanning om het beschikbare water goed te verdelen toe. Dit
doen de waterbeheerders conform de afspraken die zijn vastgelegd in het Landelijk Draaiboek
Waterverdeling en Droogte. De Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling (LCW), Regionale

3

https://www.deltacommissaris.nl/documenten/videos/2015/12/01/voorzieningenniveau-zoetwater

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/water-ruimte/waterkwantiteit/waterbeschikbaarheid/
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Figuur 2: De verdringingsreeks. Binnen categorieën 3 en 4 kunnen regio’s prioriteren.
Bron: Waterbesluit, art. 2.1.
Droogte Overleggen (RDO), het MTW en het instrument van de verdringingsreeks blijven van belang, als
preventieve en responsieve aanpak om in tijden van droogte zo goed mogelijk het beschikbare
(aanvoer)water te verdelen (figuur 2). De verdringingsreeks heeft een breed draagvlak en geeft ruimte
om regionaal op onderdelen te specificeren. Wijziging van de verdringingsreeks (en een daarvoor
benodigde wijziging van het Waterbesluit) is niet nodig. Deze conclusie is in april 2019 al door de
Beleidstafel Droogte getrokken en is
voorzien van de nodige aanbevelingen
(aanbevelingen 4 en 5 in deze

Regionale uitwerking verdringingsreeks

rapportage).

De verdringingsreeks geeft een duidelijke richting voor
het stellen van prioriteiten en wordt toegepast bij

Een effectieve toepassing van de

regionale en bovenregionale watertekorten. De reeks

verdringingsreeks vergt goede

kent vier categorieën met functies. Functies in categorie 1

voorbereiding in de koude fase door

en 2 zijn nationaal vastgesteld en geprioriteerd. Binnen

waterbeheerders en stakeholders om

categorie 3 en 4 kan regionaal geprioriteerd worden.

inzicht te verkrijgen in de grenzen van
verschillende categorieën. De

Afhankelijk van tijd en plaats zullen afwegingen ten

waterbeheerders in de regio’s zijn aan de

aanzien van voorkomen van (maatschappelijke en

slag gegaan met de regionale

ecologische) schade divers zijn. Voor toepassing van de

uitwerkingen voor de verdringingsreeks.

verdringingsreeks is een regionale uitwerking met duiding

De handleiding verdringingsreeks4 en de

van de in de regio aanwezige watervragende functies van

centrale bijeenkomsten hebben houvast

belang om een goed beeld te krijgen van waterbehoefte

geboden. Bij de uitwerkingen komen

in tijd en ruimte. Dit geldt voor functies in alle

lokale kennisvragen in beeld en zijn

categorieën.

processtappen nodig tussen
waterbeheerders en stakeholders.

Binnen categorieën 3 en 4 bestaat regionaal de

Verschillende partijen uit het OFL als ook

mogelijkheid een nadere prioriteitsvolgorde vast te

de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed

stellen. Vaststelling kan formeel plaatsvinden in de

vragen hierbij om blijvende aandacht

provinciale verordening, maar dit hoeft niet. Ook het

voor het tijdig betrekken van (nieuwe)

opnemen in een draaiboek of redeneerlijn is denkbaar,

stakeholders bij de regionale

zodat de afwegingsruimte per situatie beschikbaar blijft.

uitwerkingen van de verdringingsreeks
4

Op de helpdesk water is de handleiding verdringingsreeks te downloaden.
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en toepassing hiervan. In de toekomst kan de inwerkingtreding van de verdringingsreeks mogelijk
worden uitgesteld door het verder uitwerken van waterbeschikbaarheid én blijvend in te zetten op de
realisatie van een klimaatbestendig grond- en oppervlaktewatersysteem gecombineerd met goed gebruik
van land- en water. Het is de verantwoordelijkheid van de waterbeheerders om kennis en informatie van
stakeholders mee te nemen in de RDO-en. In de LCW is het de verantwoordelijkheid van de deelnemers
van de LCW om informatie en kennis van stakeholders in te brengen.
Het instellen van een beregeningsverbod overdag is een regionale afweging
Een beregeningsverbod is een beleidsregel van waterbeheerders die ze in kunnen zetten als
omstandigheden daar om vragen. Dit kan samenvallen met de (regionale) verdringingsreeks. In
verschillende regio’s hebben waterschappen in 2018 beregeningsverboden afgekondigd en/of agrariërs
gevraagd minder te beregenen. De beregeningsverboden lopen uiteen in type verbod (uit grond- of
oppervlaktewater), lengte (dagen tot maanden) en duur (dag rond / dagdeel).
Het alleen ’s nachts toelaten van beregening leidt tot beregenen in een periode waarin minder
verdamping plaatsvindt. Een groter deel van het beregeningswater komt in de bodemzone. Ervaringen uit
onder andere Zeeland en bij waterschap Rivierenland in 2018 laten zien dat door een beregeningsverbod
overdag langer gebruik gemaakt kon worden van dezelfde hoeveelheid water. Praktische overwegingen
bij agrariërs, zoals de beschikbaarheid van menskracht en beregeningshaspels kunnen ook een rol
spelen bij het al dan niet ’s nachts beregenen. Elders in het land zijn door waterschappen uiteenlopende
keuzes gemaakt rond het instellen van een beregeningsverbod. Het instellen van een beregeningsverbod
(al dan niet overdag) is een regionale afweging omdat droogte en watertekorten verschillen per regio.
Waterbeheerders maken deze afweging.
Ervaringen uit 2018 laten zien dat goede communicatie over beregenings- en onttrekkingsverboden van
belang is, waarbij duidelijk moet worden aangeven om wat voor verbod het gaat (type, lengte,
dag/dagdeel, vergunning-/meldingsplicht) en waarom het betreffende besluit is genomen. Regionale
waterbeheerders kunnen typen verboden als mogelijke maatregelen al opnemen in hun
beregeningsbeleid en in de uitwerking van regionale verdringingsreeksen. Het bieden van duidelijkheid
over het regionale beregeningsbeleid en mogelijke beregeningsverboden is voor de agrarische sector
een belangrijk onderdeel van transparantie over waterbeschikbaarheid.
Versterken verbinding DPZW en DPRA
De Deltaprogramma’s voor zoetwater en ruimtelijke adaptatie hebben een aantal raakvlakken. De
stresstesten en risicodialogen over wateroverlast, droogte, hittestress en gevolgbeperking van
overstromingen en de dialogen over waterbeschikbaarheid zijn vergelijkbaar qua opzet. In de regionale
overleggen kunnen DPRA en DPZW beter geïntegreerd worden, inhoudelijk én qua governance, zowel
bestuurlijk als ambtelijk. Daar past ook een nog meer inhoudelijk afgestemde of gezamenlijke agendering
van bepaalde onderwerpen in het BPZ en de stuurgroep Ruimtelijke Adaptatie bij. Dit vergt ook dat de
werelden van water en ruimte met elk verschillende sturingslijnen, beleidsinstrumenten en culturen,
nader tot elkaar moeten komen. Vanwege deze complexiteit adviseert de Beleidstafel Droogte de
Deltacommissaris om regie te nemen bij het beter verbinden van DPZW en DPRA.
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Aanbevelingen vastgesteld april 2019
Aanbeveling 4 – Stel verduidelijkende handleiding nationale verdringingsreeks op (in
uitvoering)
Beleidstafel Droogte adviseert de Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen
(SMWO) om een verduidelijkende handleiding bij de nationale verdringingsreeks op te stellen,
met daarin een nadere toelichting op de categorieën en definities en hoe hiermee in de praktijk
om te gaan. Zorg dat de waterbeheerders en -gebruikers goed betrokken worden zodat de
handleiding goed landt. Borg dat deze handleiding wordt toegevoegd aan het Landelijk Draaiboek
Watertekort en Droogte (LDWD). Maak duidelijk dat ruimte blijft voor bestuurlijke afwegingen.
Actiehouder: RWS i.s.m. waterschappen, IPO, ministerie van EZK, ministerie van LNV en
ministerie van IenW, uiteindelijk vast te stellen in de SMWO
Termijn: mei 2019 (eerste aanzet voor de handleiding conceptversie) en april 2020 een definitieve
versie.
Aanbeveling 5 – Stel regionale uitwerkingen van de verdringingsreeks op (in uitvoering)
De Beleidstafel Droogte adviseert de waterbeheerders om in 2019 een nadere regionale
uitwerking van de verdringingsreeks op te stellen van de wijze waarop in de praktijk omgegaan
wordt met de prioritering. Doe dit op basis van de aanzet van de handleiding verdringingsreeks en
betrek die ervaring in het opstellen van de definitieve uitwerking. Betrek daar waar nodig bij de
uitwerking van de verdringingsreeks de stakeholders.
Actiehouder: waterschappen, provincies en RWS in de regionale droogte overleggen
Termijn: 2020
Aanbeveling 6 – Stel een ‘Categorie-1-Natuur’ kaart op (in uitvoering)
De Beleidstafel Droogte adviseert het IPO om de werkversie 2019 “Categorie 1 Natuur” te
gebruiken in 2019. Laat deze kaart actualiseren en vervolgens vaststellen met een toelichting wat
onder kritische omstandigheden wordt verstaan. Leg hierin vast hoe de geactualiseerde kaarten
actueel gehouden gaan worden. Ontsluit deze informatie aan de crisisorganisaties.
Actiehouder: IPO i.s.m. provincies, waterschappen en terreinbeheerders
Termijn: april 2019 (werkversie 2019); 2020 geactualiseerde kaart.
Aanbeveling 7 – Breng juridische verhouding waterakkoord en verdringingsreeks in beeld
(in uitvoering)
De Beleidstafel Droogte adviseert RWS en de waterschappen om te bepalen wat de juridische
verhouding is tussen de afspraken in de verschillende waterakkoorden en de verdringingsreeks.
Actiehouder: RWS en waterschappen i.s.m. ministerie van IenW
Termijn: april 2020
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Aanbeveling 8 – Verbeteren informatievoorziening en bewustwording via
waterbeschikbaarheid (in uitvoering)
De Beleidstafel Droogte adviseert de waterbeheerders om de informatievoorziening aan en
bewustwording van de gebruikers van zoetwater te verbeteren, zowel voorafgaand aan als tijdens
een droogteperiode. De verwachtingen van de gebruikers over de mogelijkheden van de
waterbeheerders om de watervoorziening te optimaliseren worden hierdoor beter gemanaged.
Doe dit door inzicht te geven in kwetsbaarheid van (deel)gebieden voor droogte
(waterbeschikbaarheid, stresstesten) en ga de dialoog aan met de gebruikers. Op basis daarvan
kunnen gebruikers zelf maatregelen nemen, alternatieven zoeken en in gesprek gaan met
waterbeheerders over een doelmatige aanpak van de droogteproblematiek.
Actiehouder: ministerie van IenW, ministerie van LNV, ministerie van EZK, provincies,
waterschappen, gemeenten en RWS
Termijn: 2021
Aanbeveling 9 – Zorg voor een set afgestemde redeneerlijnen voor droogte (in uitvoering)
De Beleidstafel Droogte adviseert het BPZ opdracht te geven aan het programma Slim
Watermanagement om te zorgen voor een set afgestemde redeneerlijnen voor waterbeheer in
verband met zoetwaterbeschikbaarheid inclusief verzilting.
Actiehouder: BPZ
Termijn: 1e concept in dec 2019
Aanbeveling 10 – Grondwateronttrekkingen bij kwetsbare natuurgebieden in beeld brengen
(in uitvoering)
De Beleidstafel Droogte adviseert provincies om grondwateronttrekkingen nabij kwetsbare
grondwaterafhankelijke natuurgebieden in kaart te brengen en te bepalen of maatregelen nodig
zijn om onomkeerbare schade te voorkomen. Dit is maatwerk en vergt bestuurlijke afweging op
regionaal niveau, met inachtneming van eigen verantwoordelijkheid en wettelijke verplichtingen
van de betrokken bestuursorganen.
Actiehouder: Provincies en waterschappen i.s.m. belanghebbenden
Termijn: start 2019
Het beleid voor onttrekkingen ten behoeve van de drinkwaterwatervoorziening kan tevens worden
meegenomen in de evaluatie van de Beleidsnota Drinkwater, die op korte termijn wordt gestart.
Actiehouder Beleidsnota drinkwater: ministerie van IenW, i.s.m. de bevoegde gezagen en Vewin
Termijn: start 2019
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Voortgang aanbevelingen najaar 2019
Handleiding verdringingsreeks is opgesteld
In navolging van aanbeveling 1 heeft de WMCN-LCW in samenwerking met RDO’en en stakeholders een
eerste verduidelijkende handleiding verdringingsreeks opgesteld. Deze is vastgesteld door de SMWO en
is op 15 mei 2019 gepubliceerd op de Helpdesk Water5. Met deze handleiding wordt in 2019 ervaring
opgedaan. In de winter van 2019-2020 en voor het droogteseizoen 2020, stelt RWS met die ervaringen
een nieuwe versie van de handleiding op.
Uitwerking regionale verdringingsreeksen gestart, voortgang loopt uiteen
Regionaal zijn partijen gestart met de uitwerking van regionale verdringingsreeksen. Er leven nog kennisen procesvragen waardoor de voortgang verschilt per regio.
Natuurkaart voor categorie 1 verdringingsreeks opgesteld
Onder leiding van IPO is door provincies, waterbeheerders en natuurorganisaties voor de zomer van
2019 een eerste versie van de categorie 1 natuurkaart opgesteld. IPO stelt in 2019 een advies op over
de vastlegging/vaststelling van de categorie 1 natuurkaart en het beheer van deze kaart.
Daarnaast is een proces opgestart waarbij provincies samen met waterschappen en terreinbeherende
organisaties werken aan het inzichtelijk maken van categorie 1 natuur per provincie. Het Alterra-rapport
“Natuur in de Verdringingsreeks” vormt daarbij de wetenschappelijke basis voor het bepalen van de
delen natuur waar onomkeerbare schade bij onvoldoende water(kwaliteit) uit het hoofdwatersysteem zich
kan voordoen. Het IPO stelt in 2019 een advies op over de werkwijze waarop onomkeerbare schade kan
worden bepaald aan natuur waar geen wateraanvoer vanuit het hoofdwatersysteem mogelijk is.
Juridische verhouding verdringingsreeks en waterakkoorden in beeld
RWS heeft de UvW gevraagd om de waterakkoorden tussen de waterschappen onderling te bezien op
de juridische verhouding tussen de afspraken in de verschillende waterakkoorden en de
verdringingsreeks. De UvW heeft daar positief op gereageerd. Daarnaast neemt RWS de
aandachtspunten omtrent de relatie verdringingsreeks-waterakkoorden op in het ‘RWS verbeterplan
Waterakkoorden 2019’. Het verbeterplan wordt meegenomen in de evaluatie van de ‘Leidraad
waterakkoorden 2018’, welke is voorzien voor 2024.
Afspraken gemaakt over uitwerking waterbeschikbaarheid in urgente gebieden
In het BPZ is afgesproken dat gebiedsprocessen voor waterbeschikbaarheid in alle urgente gebieden zijn
doorlopen voor de volgende deltabeslissing in 2021. Overige gebieden volgen na 2021. Hiermee wordt
bijgedragen aan duidelijke informatievoorziening over de beschikbaarheid van zoetwater. In de
uitwerking van waterbeschikbaarheid en maatregelen voor optimalisatie is samenwerking van
watergebruikers met waterbeheerders van belang. Gebruikers kunnen in overleg met waterbeheerders
maatregelen nemen om beter weerbaar te zijn tegen watertekorten.
Afgestemde redeneerlijnen Slim Watermanagement in de maak
Bij Slim Watermanagement zijn voor alle regio’s redeneerlijnen gemaakt (zie kader op de volgende
pagina). Op advies van de Beleidstafel Droogte loopt er nu een studie die kijkt in hoeverre deze met

5

https://www.helpdeskwater.nl/onderwerpen/wetgeving-beleid/handboek-water/thema-

s/watertekort/verdringingsreeks/
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elkaar in de knel komen. Vervolgens zullen deze knelpunten voor de start van het droogteseizoen 2020
worden uitgewerkt.

Redeneerlijn Slim Watermanagement
Een redeneerlijn beschrijft hoe de waterbeheerders het water gezamenlijk verdelen in
omstandigheden van (dreigend) watertekort of wateroverlast. Het is een samenhangende set
beheergrensoverschrijdende afspraken. Met de redeneerlijnen benutten de waterbeheerders de
mogelijkheden van het watersysteem zo optimaal mogelijk om schade door wateroverlast of
watertekort zo lang mogelijk te voorkomen. De opgestelde redeneerlijnen zijn te raadplegen via de
website van Slim Watermanagement.
Bron: https://www.slimwatermanagement.nl/instrumenten/redeneerlijnen

Inventarisatie grondwateronttrekkingen nabij kwetsbare natuurgebieden gepland
In het onderzoek Droogte Onderzoek NL is een eerste beeld ontstaan van wat bij onttrekkingen bij
kwetsbare natuurgebieden relevant is. Deze data en resultaten kunnen gebruikt worden bij het
vervolgonderzoek. Daarnaast worden bij Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit (OBN)
onderzoeksvragen neergelegd met betrekking tot onomkeerbare schade aan (grondwater-afhankelijke)
natuur. Ook vragen over het cumulatieve effect van meerdere droogtejaren achter elkaar worden bij dit
onderzoek voorgelegd. De ligging van de onttrekkingen dient door provincies (verantwoordelijk voor
vergunningen drinkwateronttrekkingen en industriële onttrekkingen > 150.000 m³) en waterschappen
(onttrekkingen < 150.000 m³) te worden aangeleverd. Vervolgens zal informatie uit het Droogte
Onderzoek, het OBN onderzoek en de informatie over ligging van onttrekkingen aan elkaar worden
gekoppeld.
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4

Naar een klimaatbestendig grond- en
oppervlaktewatersysteem
Aanbeveling najaar 2019
Aanbeveling 11 – Werk de strategie Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening
Hoofdwatersysteem verder uit
De Beleidstafel Droogte adviseert het ministerie van IenW de strategie Klimaatbestendige
Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem verder uit te werken als kansrijke strategie. Neem deze
uitwerking mee in het komen tot een voorkeursstrategie voor de 2 e fase DPZW, in samenhang met
de regionale zoetwaterstrategieën en de daarbij betrokken partijen. Neem wanneer deze strategie de
voorkeursstrategie wordt, hierover een principebesluit op in de herijking van de Deltabeslissing
Zoetwater en werk de voorkeursstrategie richting de 2e fase DPZW verder uit.
Actiehouder: ministerie van IenW en RWS
Termijn: Najaar 2020 principekeuze vastleggen in het Deltaprogramma Zoetwater en het ontwerp
Nationaal Waterplan 2022-2027
Aanbeveling 12 - Gebruik extreem droogtescenario en ontwikkel toekomstperspectieven
De Beleidstafel Droogte adviseert, voortbouwend op het advies van de wetenschappelijke
commissie, het BPZ en Stuurgroep RA om:
•

ten behoeve van de besluitvorming over de 2 e fase DPZW (2022-2027), een extreem
droogtescenario mee te nemen bij de gevoeligheidsanalyse op het maatregelenpakket;

•

Voor de lange termijn (2050) in samenwerking met de sectoren een aantal perspectieven
voor Nederland te ontwikkelen, mocht het deltascenario STOOM werkelijkheid worden en
daarbij als basis de adaptatiepaden uit het DPZW te gebruiken, waarbij in de perspectieven
in ieder geval de volgende varianten worden meegenomen:
a)

een variant waarbij maximaal wordt ingezet op grootschalige infrastructurele
ingrepen (maximaal aanvoeren);

b)

een variant waarbij gebruiksfuncties zich maximaal aanpassen d.m.v. innovaties;

c)

een ruimtelijke variant waarbij de inrichting van Nederland zo goed mogelijk wordt
aangepast aan de extreem droge omstandigheden.

Het doordenken van deze perspectieven draagt bij aan het verkennen van handelingsperspectief van
de gebruiksfuncties en de mogelijkheden voor ruimtelijke adaptatie bij extreme klimaatverandering.
Actiehouder: BPZ, i.s.m. Stuurgroep RA
Termijn: 2021
Klimaatbestendig grond- en oppervlaktewatersysteem is een urgente opgave
Voor de hoge zandgronden en de Zuidwestelijke Delta is 2019 het tweede achtereenvolgende jaar
waarin sprake is van een langdurig droge periode. In de media is hier veelvuldig aandacht voor geweest
en de minister van Infrastructuur en Waterstaat bracht gedurende de zomer werkbezoeken aan Twente,
de Achterhoek, Brabant en Limburg om bij watergebruikers en overheden de gevolgen van droogte te
aanschouwen.
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De Beleidstafel Droogte doet verschillende aanbevelingen om op korte en lange termijn met extra
urgentie toe te werken naar een klimaatbestendig grond- en oppervlaktewatersysteem: een systeem met
een nieuwe balans tussen het vasthouden en het afvoeren van (grond)water om schade door droogte en
wateroverlast te minimaliseren. Actief voorraadbeheer van grondwater en bijbehorende maatrelen is
daarbij de sleutel. Het realiseren van een klimaatbestending systeem vergt jarenlange inzet en wordt
onder meer bereikt met het nemen van structurele maatregelen zoals die in aanbeveling 12 door de
Beleidstafel Droogte in het voorjaar van 2019 zijn voorgesteld. In het watersysteem gaat het dan onder
meer om water langer vasthouden, op percelen om het meer opvangen en infiltreren van zoetwater. Een
systeem waarin bij de toekenning van functies rekening wordt gehouden met een veranderend klimaat.
Aanpassing van teeltkeuzes en perceelmaatregelen bij grondeigenaren vormen ook onderdeel van een
klimaatbestendig systeem.
De verdeling van bevoegdheden voor grondwaterbeheer zijn goed belegd bij gemeenten, provincies, Rijk
en waterschappen en bieden voldoende mogelijkheden voor maatwerk in situaties van (dreigend)
watertekort. Er is dan ook geen aanpassing van wet en regelgeving nodig. Regionaal hebben provincies
de bevoegdheid om een verdringingsreeks voor grondwater op te stellen. Wel kan de
bevoegdheidsverdeling als complex worden ervaren. Het is dan ook zinvol de kennis en ervaring van de
droogte in 2018 te borgen in draaiboeken, zodat de betrokken partijen bij een volgende droogteperiode
hiervan optimaal gebruik kunnen maken bij het uitoefenen van hun taken en bevoegdheden.

Verdeling van bevoegdheden grondwaterbeheer Nederland
Het Rijk heeft een systeemverantwoordelijkheid: het wijst taken en bevoegdheden toe en stelt
(landelijke) kaders en normen vast. Provincies zijn verantwoordelijk voor het strategisch
grondwaterbeleid. Provincies zijn bevoegd gezag voor grondwateronttrekkingen voor drinkwater en
voor grote industriële onttrekkingen per jaar. Provincies zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van
de Kaderrichtlijn Water waar het grondwater betreft. Waterschappen zijn op grond van de Waterwet
als beheerder van het regionaal watersysteem medeverantwoordelijk voor het grondwaterbeheer.
De waterschappen zijn daarmee bevoegd gezag voor de meest voorkomende en kleinere
grondwateronttrekkingen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toedelen van functies aan
locaties en dienen daarbij rekening te houden met de kwaliteit van de bodem en het grondwater.
Gemeenten hebben daarbij een zorgplicht.

Kansen voor slimmer sturen en meer water vasthouden in het hoofdwatersysteem
Niet alleen in de regionale watersystemen, maar ook in het hoofdwatersysteem is het van belang beter
en meer water vast te houden. Ervaringen tijdens de droogte van 2018 en met het programma Slim
Watermanagement laten zien dat de bestaande infrastructuur slimmer en flexibeler ingezet kan worden
voor de zoetwatervoorziening vanuit het hoofdwatersysteem. Met deze ervaringen als basis kan het Rijk
de strategie voor Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem als onderdeel van de
volgende fase van het Deltaprogramma Zoetwater verder verkennen.
Kern van de strategie is flexibeler sturen binnen de bestaande infrastructuur. In de uitwerking is het van
belang de voor- en nadelen van de strategie voor de verschillende functies van hoofdwatersysteem en
hoofdvaarwegennet, zoals scheepvaart, natuur, drinkwater en regionale waterinlaten in beeld te brengen.
Mogelijk zijn mitigerende maatregelen nodig wanneer negatieve effecten optreden. Een
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uitvoerbaarheidstoets door RWS is wenselijk om in een vroegtijdig stadium te signaleren wat nodig is
voor uitvoerbaarheid van de strategie.
De Beleidstafel Droogte adviseert om deze strategie verder te bespreken in het BPZ in samenhang met
de regionale zoetwaterstrategieën, en in het bredere Deltaprogramma en programma Integraal
Riviermanagement (IRM) voor de andere relaties. Indien deze strategie de voorkeursstrategie wordt dan
moeten de voor uitvoering hiervan benodigde maatregelen opgenomen worden in de betreffende
uitvoeringsprogramma’s.
Test robuustheid met extreem droogtescenario en ontwikkel toekomstperspectieven
De wetenschappelijke commissie adviseert de Beleidstafel Droogte om rekening te houden met extreme
situaties en te testen hoe weerbaar Nederland daartegen is. Twee van de vier klimaatscenario’s van het
KNMI wijzen erop dat de kans op droogte toeneemt. Het wordt in ieder geval warmer, mogelijk kan er
ook sprake zijn van extreme droogte. Om goed met deze situaties om te gaan, is het belangrijk om de
impact van een extreem droogscenario op de ruimtelijke inrichting, de gebruiksfuncties en het
watersysteem te bepalen met toekomstperspectieven. In het opstellen van deze toekomstperspectieven
is het meenemen van diverse transities in de fysieke leefomgeving van belang. Om vervolgens te
bepalen wat die impact structureel betekent voor ons handelen.

Aanbevelingen vastgesteld april 2019
Aanbeveling 13 – Benut herstelperiode voor aanvulling van grondwatervoorraden (afgerond)
Op korte termijn - de herstelperiode richting voorjaar 2019 - is het, in gebieden met wateraanvoer
nodig om extra water aan te voeren voor de aanvulling van het grondwater.
In gebieden zonder wateraanvoer dienen maatregelen gericht te worden op water vasthouden en
infiltreren. Waterschappen zijn hier al mee bezig. De Beleidstafel Droogte adviseert de
waterschappen in Oost en Zuid Nederland met dit herstel door te gaan.
Actiehouder: waterschappen en grondgebruikers
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Aanbeveling 14 – Agendeer het belang van structurele maatregelen i.v.m. droogte (in
uitvoering)
Actief voorraadbeheer van grondwater is de sleutel. Ook na 2021 dient ingezet te worden op
structurele maatregelen gericht op een klimaatbestendig grond- en oppervlaktewatersysteem,
ruimtelijke inrichting en grondgebruik. Dit vergt naast Deltaprogramma Zoetwater ook inzet vanuit
het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, het ministerie van LNV en het Deltaplan Agrarisch
Waterbeheer. De droogte van 2018 onderschrijft het belang van dergelijke maatregelen.
De Beleidstafel Droogte stelt voor om het belang van structurele maatregelen i.v.m. droogte te
agenderen bij:
a) Het BPZ met het oog op de 2e fase van het DPZW en de verdere uitwerking van
waterbeschikbaarheid.
b)

De stuurgroep van het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie voor de nadere uitwerking
van het thema droogte bij stresstesten en risicodialogen.

c)

De gemeenten en waterbeheerders voor de uitvoering van stresstesten en het nemen van
operationele maatregelen

d)

Het ministerie van LNV voor de uitwerking van de Actieprogramma’s Klimaatadaptatie
Landbouw en Natuur en met name het onderdeel bodem en waterbeschikbaarheid. Daar
waar mogelijk met het Bestuurlijk Overleg Open Teelten samenwerking opzoeken met
agrarische sector (via Deltaplan Agrarisch Waterbeheer)

e)

De provincies en gemeenten voor de ruimtelijke borging in hun omgevingsvisie

Actiehouders: a BPZ, b Stuurgroep RA, c waterschappen en gemeenten, d ministerie van LNV
en Bestuurlijk Overleg Open Teelten (BOOT), e provincies.

Aanbeveling 15 – Continueer het programma Slim Watermanagement (in uitvoering)
De Beleidstafel Droogte adviseert het BPZ het programma Slim Watermanagement (SWM) voort te
zetten en breed uit te rollen in de volgende fase van het DPZW. Geef het programma de opdracht
om de informatieschermen door te ontwikkelen tot een landsdekkend informatiesysteem.
Actiehouder: DPZW – Programma SWM
Termijn: start in 2019
Aanbeveling 16 – Onderzoek uitwisseling van water tussen bodem en atmosfeer (in
uitvoering)
De Beleidstafel Droogte adviseert de gezamenlijke zandprovincies onderzoek uit te laten voeren
naar de uitwisseling van water tussen bodem en atmosfeer en de vochttoestand van de bodem. Dit
helpt in de toekomst betere afwegingen te kunnen maken tussen water vasthouden en water
afvoeren.
Actiehouder: Gezamenlijke zandprovincies (Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Limburg,
Utrecht)
Termijn: 2020
Voortgang aanbevelingen najaar 2019
Waterbeheerders en grondeigenaren nemen maatregelen in herstelperiode
Zowel waterbeheerders als grondeigenaren hebben operationele maatregelen getroffen om water langer
vast te houden in het systeem en grondwatervoorraden waar mogelijk aan te vullen. Veel waterschappen
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hebben langer water aangevoerd waar dat kon om hiermee grondwatervoorraden aan te vullen. Agrariërs
hebben door het gedeeltelijk afsluiten van perceelsloten water langer vastgehouden. Meerdere
waterschappen hebben het (hogere) zomerpeil gedurende de winterperiode gehandhaafd. Dit heeft op
lokaal niveau geleid tot het in 2019 niet meer droogvallen van watergangen waar dit zelfs voorheen in
normale jaren wel optrad.

Figuur 3: In het kennisprogramma Lumbricus

Figuur 4: Drinkwaterbedrijven, kennisinstellingen,

ontwikkelen overheden en kennisinstellingen,

overheden en bedrijfsleven onderzoeken het slim

maatregelen waarmee zij méér en beter

gebruik maken van de ondergrond voor wateropslag

water vasthouden in het watersysteem, zoals

en verkleinen van watertekorten.

de Slimme Stuw. Bron: Programma

Bron: H2Owaternetwerk.

Lumbricus
Structurele maatregelen klimaatbestendig grond- en oppervlaktewatersysteem landen onder meer
in maatregelpakketten 2e fase DPZW
Waterschappen op de hoge zandgronden nemen maatregelen om oppervlaktewater vast te houden en
daarmee het grondwater aan te vullen. Het belang van structurele maatregelen in verband met droogte is
geagendeerd bij het DPZW, BPZ en de stuurgroep Deltaprogramma. Voorbeelden van structurele
maatregelen zijn stuwbeheer, peilgestuurde drainage en actief bodembeheer. In nationale en regionale
maatregelpakketten voor de 2e fase DPZW worden structurele maatregelen meegenomen voor zowel de
hoge zandgronden als andere delen van Nederland. Ook het voortzetten van het programma Slim
Watermanagement maakt deel uit van de maatregelpakketten die in ontwikkeling zijn. Eind 2019 beslist
het BPZ over kansrijke maatregelpakketten, die de partijen in het DPZW in 2020 uitwerken tot een
totaalpakket aan voorkeursmaatregelen voor uitvoering in de periode 2022 -2027. Het ministerie van LNV
werkt aan Actieprogramma’s Klimaatadaptatie Landbouw en Natuur, zie paragraaf 5.1 in deze
rapportage.
Van groot belang is dat bij uitvoering van structurele maatregelen uit deze plannen en programma’s,
goed wordt gekeken waar ze van toegevoegde waarde zijn voor andere beleidsopgaven, zoals
biodiversiteit, stiktstofproblematiek en de energietransitie. Andersom geldt voor deze beleidsopgaven
hetzelfde.
Voortgang droogte in stresstesten, risicodialogen en omgevingsvisie
Gemeenten en waterschappen maken stresstesten en voeren risicodialogen met watergebruikers. De
Deltarapportage 2020 (september 2019) rapporteert dat 90% van de gemeenten een stresstest heeft
uitgevoerd. Droogte is een van de vier klimaatadaptatiethema’s waarover in DPRA verband is
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afgesproken dat ze mee worden genomen in de stresstesten en risicodialogen die in 2019 en 2020
worden gevoerd. Gemeenten bepalen zelf de voor hen relevante onderwerpen die zij bespreken in de
risicodialoog. Gemeenten, provincies en Rijk werken aan omgevingsvisies, waarin ook droogte als
onderwerp en ontwikkeling in de fysieke leefomgeving mee moet worden genomen. Dit geldt ook voor
andere documenten onder de Omgevingswet, zoals het regionale waterprogramma en de provinciale
omgevingsverordening. De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) benoemt klimaatbestendigheid, een goede
waterkwaliteit, duurzame drinkwatervoorziening en voldoende beschikbaarheid van zoetwater als
nationaal belang6. In hoeverre droogte en klimaatadaptatie in gemeentelijke en provinciale
omgevingsvisies is opgenomen is niet geïnventariseerd.
Voortgang Slim Watermanagement
Binnen het programma Slim Watermanagement is een werkgroep gevormd die een plan van aanpak
opstelt voor het uitwerken van een landsdekkend informatiesysteem. Voor de volgende fase van DPZW
wordt een voorstel voorbereid om het programma Slim Watermanagement te continueren.
Droogte-onderzoek gezamenlijke zandprovincies brengt effecten droogte in
grondwaterafhankelijke gebieden in beeld
Provincies en waterschappen op de zandgronden en het ministerie van LNV zijn gezamenlijk het
onderzoek ‘Droogte in zandgebieden van Zuid, Midden en Oost-Nederland’ gestart. Het onderzoek levert
kennis op over de reactie van het bodem- en grondwatersysteem en de vegetatie in tijden van droogte en
de te beïnvloeden factoren om de gevolgen van de droogte zoveel mogelijk te beperken. Dit onderzoek
wordt deels gefinancierd vanuit het Deltafonds en deels door het ministerie van LNV en provincies.
Fase 1 van het onderzoek is afgerond. In volgende fases zal men ingaan op een systematiek voor het
volgen van droogteperiodes en effecten in lucht, bodem en grondwater. Ook wordt ingegaan op het beter
inzichtelijk maken van effecten van droogte in hoge (grondwaterafhankelijke) gebieden op natuur en
landbouw.

6https://ontwerpnovi.nl/nationale+belangen+en+opgaven+fysieke+leefomgeving/nationale+belangen+en+opgaven+in+

de+leefomgeving/default.aspx
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5

Naar klimaatbestendig land- en watergebruik
Een klimaatbestendig grond- en oppervlaktewatersysteem alleen betekent nog niet dat Nederland
weerbaar is tegen zoetwatertekorten. Een tweede belangrijke factor in het weerbaar zijn tegen
zoetwatertekorten is het land- en watergebruik. Door klimaatbestendig(er) gebruik van land en water
vergroten we de weerbaarheid tegen watertekorten.
De schade als gevolg van de droogte van 2018 is door Ecorys waar mogelijk in beeld gebracht (bijlage 1)
voor sectoren landbouw, natuur, scheepvaart, recreatievaart, drinkwater, energie, industrie en
waterbeheer. Daarnaast is ook in bebouwd gebied bij cultureel erfgoed schade opgetreden als gevolg
van lage grondwaterstanden. In verschillende sectoren is het schadebeeld aanzienlijk. In onderstaande
paragrafen wordt hier voor een aantal sectoren nader op in gegaan. Voor een overall bondig beeld per
sector dat voorkomt uit het onderzoek van Ecorys wordt verwezen naar bijlage 1. De in beeld gebrachte
schade laat de urgentie zien voor het weerbaarder worden van sectoren tegen watertekorten.
Sectoren kunnen op verschillende manieren meer weerbaar worden tegen watertekorten. In alle gevallen
zijn daarbij een handelingsperspectief, duidelijke communicatie en informatievoorziening over de
waterbeschikbaarheid op korte en lange termijn van belang. Een klimaatbestendig grond- en
oppervlaktewatersysteem is hiervoor leidend. Hier ligt een duidelijke link met de vragen en acties van de
Beleidstafel Droogte rond waterbeschikbaarheid en verdringingsreeks (hoofdstuk 2), klimaatbestendig
grond- en oppervlaktewatersysteem (hoofdstuk 3), data- en informatievoorziening (hoofdstuk 6) en
communicatie (hoofdstuk 7).
De Beleidstafel Droogte adviseert de verschillende sectoren in samenwerking met waterbeheerders en
andere overheden te blijven werken aan klimaatbestendig land- en watergebruik; lopende en nog te
starten gebiedsprocessen voor waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie zijn hiervoor bij uitstek
geschikt. In de volgende paragrafen worden resultaten, aanbevelingen en acties met betrekking tot
verschillende sectoren nader toegelicht.

29

5.1

Landbouw en natuur
Aanbevelingen november 2019
Aanbeveling 17 – Voer acties voor klimaatadaptieve landbouw regionaal en in samenhang uit
De Beleidstafel Droogte adviseert om
•

te bevorderen dat de landbouw wordt meegenomen in de regionale gebiedsprocessen voor
waterbeschikbaarheid, ruimtelijke adaptatie, DAW en klimaatbestendige natuur en dat acties
voor klimaatadaptieve landbouw gezamenlijk en regionaal worden opgepakt.

•

daarbij de kansen voor zuiniger watergeefsystemen te benutten en de kennis daarover af te
stemmen met lopende acties uit DPZW en DAW en te verspreiden.

•

de informatie over de actuele waterbehoefte van de sector landbouw in een periode van
(dreigend) watertekort in te brengen in de LCW/MTW.

Actiehouder: BPZ (waterbeschikbaarheid), ministerie van LNV (actieprogramma landbouw, inbreng
vanuit het sectoroverleg in LCW/MTW), LTO (regie op inbreng sector landbouw en DAW) en
Stuurgroep RA (stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda’s ruimtelijke adaptatie)
Termijn: 2020
Aanbeveling 18 – Neem klimaatbestendigheid mee in gezamenlijke natuurambitie
De Beleidstafel Droogte adviseert het ministerie van LNV en provincies om klimaatbestendigheid van
natuur mee te nemen in de gezamenlijke natuurambitie en dit te verbinden met de natuur- en
ontwikkelopgave. Benut daarbij de aanbevelingen uit het Klimaatakkoord voor veenweide en
klimaatslim bosbeheer en de rapportage van de Natuurdialoog klimaatadaptatie.
Actiehouder: ministerie van LNV en IPO
Termijn: voorjaar 2020
Aanbeveling 19 – Breng extra benodigde inspanning voor klimaatbestendige natuur in beeld
De Beleidstafel Droogte adviseert een interbestuurlijke projectgroep van LNV, IenW, IPO, UvW en
VNG te benoemen en deze als opdracht mee te geven:
•

Analyseer in welke lopende sporen en programma’s aanbevelingen uit het klimaatakkoord
voor veenweide, klimaatslim bosbeheer en de rapportage Natuurdialoog Klimaatadaptatie
zijn opgepakt.

•

Stel een advies op en benoem daarin welke aanbevelingen extra inspanning behoeven en
op welke wijze deze aanbevelingen kunnen worden uitgevoerd (inclusief benodigde
financiering, governance en regelgeving) en leg dit bestuurlijk voor.

Actiehouder: ministerie van LNV en IPO i.s.m. IenW, UvW en VNG
Termijn: voorjaar 2020
Aanbeveling 20 – Blijf inzet crisismaatregelen vroegtijdig voorbereiden
De Beleidstafel Droogte beveelt het ministerie van LNV aan om het proces rond inzet van
crisismaatregelen op het gebied van mestbeleid en vergroeningsmaatregelen blijvend vroegtijdig voor
te bereiden indien het verloop van het neerslagtekort vroeg in het teeltseizoen daar aanleiding voor
geeft.
Actiehouder: ministerie van LNV
Termijn: vanaf 2020
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Impuls voor het toewerken naar een betere weerbaarheid tegen droogte
De sectoren landbouw en natuur hebben in 2018 de gevolgen van de droogte door heel het land
gemerkt. De economische schade die de landbouwsector in 2018 heeft geleden is met 820 tot 1.400
miljoen euro de grootste gekwantificeerde kostenpost (bijlage 1). Ook de natuur heeft aanzienlijke
schade opgelopen (bijlage 1). Verminderde beschikbaarheid van water leidde onder andere tot het
droogvallen van beken en vennen op de hogere gronden, veenoxidatie in laagveengebieden en schade
aan bossen en de droge situatie leidde tot het eerder ontstaan van natuurbranden. In natuurgebieden
waar soorten zijn uitgestorven of veen is beschadigd kan herstel nog (tientallen) jaren duren, of zelfs
onomkeerbaar zijn. Monumentaal groen erfgoed, zoals buitenplaatsen, monumentale tuinen en
parkachtige begraafplaatsen hebben last van uitzakkende grondwaterstanden. De economische omvang
van natuurschade is nog niet in beeld te brengen, omdat effecten in de natuur niet allemaal direct
zichtbaar zijn en moeilijk zijn te monetariseren .

Acties gericht op waterbeschikbaarheid en -gebruik in de landbouw
•

Waterbehoefteviewer: LNV ontwikkelt in overleg met betrokkenen een waterbehoefteviewer
waarmee regionale waterbeheerders in een droogteperiode beter onderbouwde beslissingen
kunnen nemen over onder meer beregeningsverboden en uitzonderingen daarop;

•

LNV zet, aansluitend op de LNV-visie op kringlooplandbouw, in afstemming met LTO en
Wageningen Research in op kennisontwikkeling en -verspreiding gericht op robuuste gewassen
en teeltsystemen, o.a. het efficiënt (zuinig) omgaan met water in de plantaardige productie.
Denk aan het ontwikkelen van (nieuwe) watergeefsystemen om met name tijdens
droogteperiodes efficiënter met water om te gaan;

•

In het kader van waterbeschikbaarheid en ruimtelijke adaptatie geven waterbeheerders
(waterschappen, provincies en gemeenten) onder meer met stresstesten inzicht in de
kwetsbaarheid van (deel)gebieden. In de risicodialogen gaan waterbeheerders het gesprek aan
met gebruikers, waaronder boeren, over verwachtingen en mogelijkheden voor een optimale
watervoorziening en maatregelen op het boerenland. Bij deze aanpak worden LNV, EZK en
LTO betrokken.

•

Om het landelijk gebied (landbouw en natuur) beter te laten aansluiten op de gebiedsprocessen
van DPRA (stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda’s) organiseert LNV samen met
DPRA in 2020 een bijeenkomst met de betrokken stakeholders;

•

DPRA maakt in samenwerking met onder andere LTO de aanpak en tools bekend bij
decentrale overheden en bij de achterban van betrokken sectoren;

•

Voor kennisontwikkeling, -verspreiding en innovatie wordt de bestaande kennisinfrastructuur
zoals Topsectorenonderzoek, DPRA, DPZW, DAW en het kennisspoor van het Nationaal
Programma Landbouwbodems benut. LNV start in 2019 met de betrokken overheden en
agrarisch bedrijfsleven aan een kennisagenda en -aanpak (incl. kennisverspreiding) voor
klimaatadaptatie landbouw.

Ook in 2019 was er in grote delen van het land sprake van droogte. Het ging hierbij om de hoger gelegen
delen van het land die afhankelijk zijn van neerslag en waar geen externe wateraanvoer mogelijk is. Voor
de landbouwsector heeft het ministerie van LNV het initiatief genomen een Actieprogramma
klimaatadaptatie landbouw op te stellen (Kamerbrief minister van LNV, 3 juli 2019). Voor natuur heeft een
Natuurdialoog Klimaatadaptatie plaatsgevonden, van waaruit na analyse van openstaande actielijnen op
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basis van bestaande beleidsprogramma’s en een nieuw Actieprogramma klimaatadaptatie natuur
toegewerkt kan worden naar gerichte extra inspanning voor klimaatbestendige natuur. Landbouw en
natuur wisselen elkaar in het landelijk gebied vaak af en hebben op de lange termijn beide de uitdaging
klimaatbestendig te worden en beter te kunnen omgaan met droogte. Het is daarom van belang om
klimaatbestendigheid van deze sectoren integraal te bekijken
Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw
Het ministerie van LNV heeft na de droogte van 2018 samen met stakeholders in 2019 een
Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw opgesteld. Het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw
richt zich op de volgende doelen:

•

In 2030 zijn alle
ondernemers in de land- en
tuinbouw voorbereid om
duurzaam en effectief te
kunnen omgaan met de
veranderingen in het klimaat;

•

Eind 2021 zijn de risico’s,
knelpunten en kansen op het
gebied van klimaatadaptatie
in de landbouw met
waterbeschikbaarheid,
stresstesten en
risicodialogen in kaart
gebracht en zijn acties
voorbereid dan wel ingezet om
deze knelpunten op te lossen en
de kansen te benutten.

Figuur 5: Pijlers van het Actieprogramma
klimaatadaptatie landbouw

Het actieprogramma bevat vijf pijlers om te komen tot een meer klimaatbestendige landbouw, te weten
watersysteem, bodemsysteem, gewassen en teeltsystemen, veehouderij en de ondersteunende
instrumenten regionale aanpak, kennis en innovatie en risicomanagement (figuur 5).
Voor de pijler watersysteem zijn met name de activiteiten van DPZW, DPRA en DAW van belang. De
pijler bodemsysteem is cruciaal om via het Nationaal Programma Landbouwbodems te komen tot een
structurele verbetering van landbouwbodems in Nederland en daarmee bij te dragen aan een meer
klimaatbestendig gebruik van grond- en oppervlaktewater. Bodems met een goede bodemstructuur en
een goed organisch stofgehalte nemen water beter op en leveren langer vocht aan het gewas wat zowel
voor boeren (gewasgroei) als waterbeheerders (minder afstroming) van belang is. LNV ontwikkelt ook
een Kennisagenda klimaatadaptatie landbouw die afgestemd wordt met DPZW, DPRA en DAW.
Uitvoering van het Actieprogramma klimaatadaptatie landbouw vindt plaats via een gebiedsgerichte
aanpak in de regio, omdat opgaven en oplossingsrichtingen in relatie tot adaptatie in de landbouw
regionaal verschillen en daarom om maatwerk vragen. Aangesloten wordt op al lopende processen en
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programma’s zoals DPZW en DPRA. Het doel is om de landbouwsector goed te betrekken bij de
processen van stresstesten, risicodialogen en uitvoeringagenda’s en waterbeschikbaarheid.
Zuiniger watergeefsystemen dragen bij aan efficiënter gebruik van beschikbaar water
Door gebruik te maken van zuiniger watergeefsystemen in de landbouw kan het beschikbare grond- en
oppervlaktewater in droge perioden efficiënter worden ingezet. Verschillende pilots naar andere
manieren van (zuiniger) watergebruik lopen al7 en binnen waterbeschikbaarheid wordt gewerkt aan
handelingsperspectief en mogelijke maatregelen, ook voor en door de agrarische sector. Daarnaast kan
op termijn het nieuwe Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) via het Nationaal
Strategisch Plan aanknopingspunten bieden om maatregelen te bevorderen, waarmee de landbouw zich
beter kan wapenen tegen extreme weersomstandigheden (klimaatadaptatie).
LNV gaat met LTO en Wageningen Research als onderdeel van de kennisagenda en -aanpak in het
Actieprogramma klimaatadaptatie landbouwkennis ontwikkelen en verspreiden over robuuste gewassen
en teeltsystemen, waaronder zuinig omgaan met water in de plantaardige productie. Daarin wordt ook de
vraag gesteld of nieuwe watergeefsystemen ontwikkeld moeten worden. Kennisverspreiding en toepassing van deze systemen zal worden meegenomen in de gebiedsprocessen van
waterbeschikbaarheid en het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer.
Handelingsperspectief naar klimaatbestendige natuur
Bij het vasthouden van water ter voorbereiding op droogte en het tijdelijk opslaan van water bij extreme
buien of wateroverlast is naast het watersysteem ook een veerkrachtige en robuuste natuur belangrijk.
Natuur die de druk van klimaatverandering aankan, denk aan een natuurlijk scala aan leefgebieden en
robuuste verbindingen. Mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden, zijn:
•

klimaatbuffers maken, zodat bij hoge waterafvoeren water wordt opgevangen dat bij droogte
ingezet kan worden (waterberging in natuurlijke bassins, afremmen snelle waterafvoer),

•

meandering en verontdieping van beken, zodat water minder snel wordt afgevoerd,

•

retentiebekkens aanleggen en sponswerking van hoogvenen in stand houden.

Natuurbeheerders en waterbeheerders zijn onder andere verantwoordelijk voor klimaatbestendige
natuurgebieden en zijn daarbij gebaat bij een nationaal programma van Rijk en provincies waarin kennis
over handelingsperspectief en klimaatbestendige natuur bijeen wordt gebracht. Het aansluiten van
natuur- en terreinbeherende organisaties bij de stresstesten, risicodialogen en uitvoeringsagenda’s
klimaatadaptatie en het hierin meenemen van handelingsperspectieven draagt bij aan het vergroten van
de klimaatbestendigheid van natuur. Hiervoor is het opnemen van informatie over natuur in de
klimaateffectatlas van meerwaarde.
Klimaatbestendigheid meenemen in gezamenlijke natuurambitie
Het Ministerie van LNV en IPO hebben een ambitiedocument gemaakt voor een gezamenlijke aanpak in
natuurbeleid. Dit onder meer vanwege de verdere achteruitgang van de biodiversiteit in Nederland. De
ambitie is Nederland Natuurpositief te maken door natuur en biodiversiteit zowel binnen als buiten het
Natuurnetwerk Nederland te versterken. In steden, op het platteland en in de grote wateren. Dit wordt
bereikt via het verbeteren van de natuurkwaliteit, versnelling van uitvoering van bestaande afspraken en
verbinding zoeken met andere opgaven. De Beleidstafel Droogte beveelt aan om klimaatbestendigheid

7

Het gaat onder andere om de pilots Spaarwater en proeftuin zoetwater Zuidwestelijke Delta.
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van natuur mee te nemen in de uitwerking van deze gezamenlijke natuurambitie, zo mogelijk binnen de
kaders van het interbestuurlijk programma versterken biodiversiteit.
Aanvullend benodigde impuls voor klimaatbestendige natuur in beeld brengen
Uit de Klimaatadaptatiedialoog Natuur komt naar voren dat natuur meer klimaatbestendig kan worden via
inzet op drie pijlers:
1.

versterken van huidige natuur in landelijk en bebouwd gebied door het inzetten op een gezond
bodem-watersysteem, vergroenen, robuuste verbindingen voor migratie en klimaatslim beheer;

2.

duurzaam gebruik van natuur en daarmee het waarborgen van ecosystemen en
ecosysteemdiensten;

3. bewust meer inzetten op natuurinclusieve oplossingen in de klimaatopgave van andere
sectoren, zoals bijvoorbeeld klimaatbuffers (natuur als deel van de oplossing, zodanig dat de
biodiversiteit er ook beter van wordt).
De Beleidstafel Droogte adviseert een interbestuurlijke projectgroep van LNV, IenW, IPO, UvW en VNG
te benoemen die analyseert welke actielijnen uit de Klimaatadaptatiedialoog al onderdeel zijn van
bestaande programma’s en op welke aanbevelingen extra inspanning nodig is. Tevens beveelt de
Beleidstafel Droogte aan om ook voor acties uit het klimaatakkoord veenweide en klimaatslim bosbeheer
deze analyse uit te voeren. Deze extra inspanning werkt de projectgroep uit tot een Actieprogramma
klimaatadaptatie natuur Zo kan worden geborgd dat er goede verbindingen worden gelegd tussen de
bestaande processen en de nog in te zetten acties.
Bij het komen tot een advies door de projectgroep staat het inzicht centraal dat natuur niet stopt bij de
begrenzing van bestaande natuurgebieden. Natuurgebieden worden beïnvloed door de condities in
omliggende gebieden en vice versa, dat geldt ook voor waterbeschikbaarheid en droogte. Een gezond
bodem- en watersysteem is voor natuur, net als voor landbouw, belangrijk om voldoende water te
kunnen vasthouden in het gebied. Voor klimaatbestendige natuur tellen niet alleen natuurgebieden, maar
ook de condities om de natuurgebieden heen en in landelijk en bebouwd gebied mee. Samenwerking
met andere grondeigenaren in het landelijk gebied is hiervoor nodig. Andersom kunnen natuurgebieden
ook kansen bieden voor klimaatbestendigheid van omliggende gebieden, bijvoorbeeld in de functie van
waterbuffering. De Waterwijzer Natuur die wordt ontwikkeld door een consortium waar LNV zich bij
aansluit, biedt goed instrumentarium om deze gevolgen voor natuur van wateroverlast en -tekort in beeld
te brengen.
Crisismaatregelen landbouw
In de rapportage Eerste Fase Beleidstafel Droogte zijn diverse in 2018 genomen crisismaatregelen
benoemd (Infram, 2019, paragraaf 2.9). Resultaten van de inzet en evaluatie van de crisismaatregelen
die door het ministerie van LNV zijn genomen, waren toen nog niet beschikbaar en zijn zodoende in de
voorliggende rapportage opgenomen. De hieronder beschreven maatregelen zijn crisismaatregelen, voor
de lange termijn ligt de focus op klimaatbestendige landbouw (zie hoofdstuk 5.1).
Ontheffingen mestbeleid en vergroeningsmaatregelen geen ‘standaard droogtemaatregelen’
Het ministerie van LNV heeft tijdens de droogte in 2018 crisismaatregelen genomen op het terrein van
mestregelgeving en GLB-vergroeningsregelgeving. Hiermee werden landbouwers in staat gesteld, met
inachtneming van goede landbouwpraktijk, beter om te kunnen gaan met gevolgen van de droogte voor
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hun bedrijf. De maatregelen verlichtten de bedrijfseconomische effecten van droogte. Crisismaatregelen
rond mestbeleid en vergroening lossen een watertekort niet op.
Ontheffing mestbeleid
Boeren konden de mest ten tijde van de droogte minder goed uitrijden. Door het uitrijden van mest langer
toe te staan (tot half september in plaats van eind augustus), hoefden agrariërs niet méér mest af te
voeren naar mestverwerkingsbedrijven. Het besluit tot het nemen van dergelijke maatregelen komt tot
stand na een adviesaanvraag bij de Commissie Deskundigen Mestbeleid (CDM). De CDM neemt de
specifieke omstandigheden in het betreffende jaar mee in haar advies. Het langer uitrijden van mest in
een periode waarin de gewasgroei vermindert en dus minder meststoffen door gewassen worden
opgenomen, is niet standaard wenselijk. Elk jaar is anders en mestmaatregelen moeten in een bredere
context worden gezien, rekening houdend met milieugevolgen en waterkwaliteit. Bovendien is wettelijk
advies van deskundigen nodig om tot de inzet van crisismaatregelen over te kunnen gaan. Het langer
toelaten van het uitrijden van mest kan dan ook niet als standaard maatregel bij droogte ingezet worden.
Derogatie vergroeningsmaatregelen
Na de oogst van akkerbouwgewassen hebben agrariërs de plicht een groenbemester te zaaien op hun
akkerbouwpercelen. Deze groenbemester moet een minimale periode op het land staan en wordt
vervolgens in de bodem geploegd. In 2018 hadden agrariërs de mogelijkheid derogatie-maatregelen te
nemen en deze groenbemester niet te zaaien, of het gewas te oogsten ten einde dit in te zetten als
ruwvoer voor de veestapel (door de droogte was er sprake van een lagere ruwvoerproductie). Een
beperkte hoeveelheid agrariërs heeft gebruik gemaakt van deze mogelijkheid. Omdat het type gewenste
derogatiemaatregelen erg afhankelijk is van het soort crisis, is het niet mogelijk de maatregelen die in
2018 zijn genomen als standaardmaatregelen bij droogte te zien.
Voor zowel mest- als vergroeningsmaatregelen beveelt de Beleidstafel Droogte het ministerie van LNV
aan het besluitvormingsproces tot inzet van maatregelen te stroomlijnen. Door vanaf de start van het
groeiseizoen het neerslagtekort te monitoren, kan het ministerie van LNV eerder anticiperen op een
mogelijke droogte. Het ministerie kan zo vroegtijdig een advies vragen aan de CDM (voor
mestmaatregelen) en de overmachtsbepaling voor vergroeningsmaatregelen kenbaar maken. Daarnaast
zorgt het ministerie dat RVO klaar staat om de aanvragen van agrariërs te behandelen. Dit draagt bij aan
een tijdige en duidelijke informatievoorziening aan de landbouwsector, zodat deze kan anticiperen op het
nemen van maatregelen in voorkomende situaties. Deze werkwijze is in 2019 door het ministerie van
LNV gevolgd en positief ervaren.
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5.2

Drinkwater
Aanbeveling najaar 2019
Aanbeveling 21 – Naar een klimaatbestendig drinkwaterbeleid
De Beleidstafel Droogte adviseert om:
a)

het grondwaterbeschermingsbeleid en de implementatie daarvan te versterken en
bestuurlijk te borgen. Dit is nodig omdat het verplaatsen van grondwaterwinningen niet of
nauwelijks meer mogelijk is: een beleid gericht op ‘beschermen om te blijven’;

b)

bij de regionale analyses van drinkwatervoorziening meer over de grenzen van
drinkwaterbedrijven, waterschappen en provincies heen te kijken en aan te sluiten bij de
dialogen en afspraken over waterbeschikbaarheid in de zoetwaterregio’s;

c)

de robuustheid van het drinkwatersysteem te verbeteren door meer in te zetten op;
o

waterbesparing en bewustwording van consumenten en andere gebruikers om
de watervraag en de piekvraag met name tijdens (dreigende) watertekorten te
beperken;

o

het ontmoedigen van laagwaardig gebruik van drinkwater door
grootverbruikers;

o

verkenning naar diversificatie van bronnen voor de bereiding van drinkwater,
zoals brak water, oppervlaktewater, grondwater en oevergrondwater.

d)

in de Beleidsnota Drinkwater expliciet te maken welke inspanningen er vanuit
beleidsterreinen buiten het drinkwaterdomein nodig zijn om te komen tot een
toekomstbestendige drinkwatervoorziening in lijn met de Omgevingswet, de
Drinkwaterwet, de Drinkwaterrichtlijn en de doelen van de KRW;

e)

de implementatie van de Beleidsnota Drinkwater te versterken door een gezamenlijk
uitvoeringsprogramma bestuurlijk vast te stellen;

f)

onderzoek te doen naar de mogelijkheden van en condities voor flexibilisering van
vergunningsruimte voor grondwateronttrekking. Houdt hierbij rekening met kwetsbare
functies, zoals natuur.

Actiehouders: a IPO, provincies met grondwaterwinningen, i.s.m. Vewin en VNG, b IPO,
provincies, i.s.m. Vewin, waterschappen en VNG, c Vewin, drinkwaterbedrijven, i.s.m. IPO,
provincies en VNG d ministerie van IenW, e ministerie van IenW, i.s.m. IPO, Vewin, UvW en
VNG, f IPO, i.s.m. ministerie van IenW, ministerie van LNV en Vewin.
Termijn: a 2021, b 2021, c 2021, d voorjaar 2020, e 2021, f 2021
Aanbeveling 22 – Verkenning naar toepassing drinkwaterrestricties in crisissituaties
De Beleidstafel Droogte adviseert het ministerie van IenW om een verkenning te laten uitvoeren
naar een uitvoerbaar en handhaafbaar stelsel van drinkwaterrestricties voor crisissituaties,
zodanig dat overheden en drinkwaterbedrijven dit kunnen uitvoeren. Doe dit in nauwe
samenwerking met Vewin, de VNG (in verband met de bevoegdheid van de burgermeester) en de
Veiligheidsregio’s. Neem deze actie op in de nieuwe Beleidsnota Drinkwater.
Actiehouder: ministerie van IenW, i.s.m. Vewin, provincies, RWS, VNG en de Veiligheidsregio’s.
Termijn: 2021
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Drinkwaterbedrijven hebben in 2018 op verschillende manieren te maken gehad met de gevolgen van de
droogte. Door de droogte en lage rivierafvoeren nam de waterkwaliteit (hoger chloridegehalte,
verontreinigingen, hogere temperatuur en daardoor algengroei) van oppervlaktewater bij inlaten af. Dit
heeft geleid tot mobilisatie van crisisteams, maar door inzet van maatregelen en reservecapaciteit heeft
dit niet tot leveringstops of kwaliteitsproblemen geleid. De resulterende kosten voor reparaties, inzet
personele capaciteit en uitstel van activiteiten (bij bijvoorbeeld aannemers) waren enkele miljoenen
euro’s. Ook waren er kosten voor het gereedhouden van noodmaatregelen voor drinkwaterinname bij
Andijk.
De langdurige droogte en hitte in de zomer van 2018 onderstrepen dat de beschikbaarheid van water
voor de drinkwatervoorziening (zowel kwantitatief als kwalitatief) onder druk kan komen te staan door
o.a. klimaatverandering, bevolkingsgroei en een toekomstige stijgende (drink)watervraag. Een robuust
watersysteem met voldoende waterbeschikbaarheid is een basisvoorwaarde voor een goede
drinkwatervoorziening.
In de Structuurvisie Ondergrond (2018) heeft het Rijk aan de provincies gevraagd om Aanvullende
Strategische Voorraden (ASV) grond- en oppervlaktewater aan te wijzen voor de toekomstige
drinkwatervoorziening en deze vast te leggen in provinciale verordeningen. Voor een robuuste
drinkwatervoorziening op de lange termijn, mede in relatie tot klimaatverandering, spelen ASV een
belangrijke rol. De provincies en drinkwaterbedrijven voeren hiervoor een gezamenlijke verkenning uit,
die naar verwachting in 2020 of 2021 is afgerond.
Drinkwaterbedrijven zijn voorbereid op periodes van droogte
Alle drinkwaterbedrijven zijn voorbereid op periodes van droogte. In de leveringsplannen en bijbehorende
verstoringsrisicoanalyses houden bedrijven rekening met perioden van droogte. Voor het onderwerp
droogte hebben de drinkwaterbedrijven inmiddels besloten in de verstoringsrisicoanalyses voor de
leveringsplannen van medio 2020 hetzelfde aanloopscenario te gebruiken. Hierbij gaat het om een droge
zomer, met de weerkarakteristieken van 2018, die tweemaal achtereen plaatsvindt. In het leveringsplan
worden eventueel te nemen aanvullende beheermaatregelen opgenomen.
Bedrijven die drinkwater maken uit oppervlaktewater8 kunnen tijdens droge perioden gebruik maken van
verschillende soorten waterbuffers voor grondstof, om zo de productie gedurende een periode te kunnen
blijven garanderen. In opdracht van Vewin heeft KWR een analyse gemaakt van de huidige
buffercapaciteit bij deze bedrijven (KWR, 2019). Alle beschikken over buffercapaciteit om innamestops
rond calamiteiten als gevolg van droogte en/of verslechtering van de waterkwaliteit te overbruggen. De
buffers variëren per bedrijf en bestaan uit (een combinatie van) spaarbekkens, geïnfiltreerd (duin)water,
grondwater, onderlinge levering tussen waterbedrijven en het inzetten van een 2 e bron (mits de
waterkwaliteit van desbetreffende bron voldoende is). De capaciteit van de buffers verschilt. Genoemde
bedrijven kunnen elk minimaal 6 weken tot meerdere maanden in de drinkwatervraag voorzien bij
innamestops.
Innamestops zullen mogelijk vaker voorkomen en langer duren door de gevolgen van droogte en de
daarmee gepaard gaande lagere afvoer en minder verdunning in rivieren, de toename van het aantal

8

Evides, Dunea, PWN, Waternet, WML en Waterbedrijf Groningen
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chemische stoffen in het oppervlaktewater en verlaging van de detectiegrenzen door verbetering van
analysetechnieken. Het is de verwachting dat de buffers vaker en langer ingezet zullen moeten worden
om deze innamestops te overbruggen. Bovendien neemt door droogte en demografische ontwikkelingen
de (piek)vraag van drinkwater toe; deze ontwikkelingen kunnen de distributie van drinkwater
beïnvloeden. Voor Vitens was de droogte van 2018 aanleiding om extra te investeren teneinde
knelpunten in het distributienet op te lossen.
Oevergrondwaterwinningen zijn op de korte termijn redelijk ongevoelig voor korte periodes waar
verzilting optreedt. De verblijftijd van het water in de oevers vlakt veel variaties uit. Voor de verdere
toekomst is toenemende verzilting als gevolg van klimaatverandering bij een aantal
oevergrondwaterlocaties niet uitgesloten (bijvoorbeeld Lekkerkerk, Nieuw-Lekkerland, Ridderkerk).
Of het ontzilten van water kosteneffectief is, is afhankelijk van de lokale omstandigheden. De keuze of
deze kosten acceptabel zijn is aan de drinkwaterbedrijven zelf.
Verzilting IJsselmeer en innamelocatie Andijk
In 2018 is veel aandacht besteed aan innamelocatie Andijk (PWN) naar aanleiding van toenemende
verzilting in het IJsselmeer. De noodmaatregel van de minister (inzet van schepen voor de aanvoer van
kwalitatief goed water) is uiteindelijk niet ingezet. Reden daarvoor was de afname van de variatie in het
zoutgehalte in het IJsselmeer. PWN, het ministerie van IenW en de LCW hebben de situatie van 2018
geëvalueerd. Hieruit is een duidelijk beeld gekomen hoe een situatie als in 2018 voorkomen kan worden.
De opgestelde handleiding chloride biedt daarbij veel duidelijkheid. PWN en de LCW leggen informatie
vast in een factsheet voor gebruik door de LCW .
Onttrekkingslimieten voor de winning van grondwater zijn op verschillende plekken overschreden
Van het drinkwater in Nederland wordt 60% gemaakt van grondwater. Provincies geven voor de winning
van dit grondwater vergunningen af. In de zomer van 2018 was de vraag naar drinkwater door droogte
en warmte hoger dan normaal. Verschillende drinkwaterbedrijven hebben daarom opgeroepen zuinig om
te gaan met drinkwater.
Naar aanleiding van de situatie 2018 is in IPO-verband (in samenwerking met drinkwaterbedrijven en
Vewin) een analyse gemaakt van de hoeveelheid grondwater die drinkwaterbedrijven hebben onttrokken.
De analyse leidt tot de conclusie van de Adviesgroep Waterbeleid van IPO dat landelijk gezien de
jaarlimiet van de onttrekkingsvergunningen in beperkte mate is overschreden. Op 21 van de 186 locaties
is sprake geweest van een overschrijding van de jaarlimiet. Landelijk gezien is dit beeld niet
verontrustend. Op regionale schaal zijn er wel verschillen in overschrijdingen geconstateerd. Voor
provincie Overijssel was dit een reden om afgelopen zomer met Vitens en waterbeheerders een gesprek
te voeren over een robuuster grond- en oppervlaktewatersysteem, distributie-optimalisatie en
waterbewustzijn.
Onttrekkingen groter dan de vergunde hoeveelheden hebben mogelijk effect op andere functies. De
omvang van mogelijke gevolgen is nog onbekend. In het Droogte Onderzoek NL wordt het effect van
grondwateronttrekkingen op kwetsbare natuurgebieden meegenomen.
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Daarnaast beveelt de beleidstafel aan om onderzoek te doen naar de mogelijkheden van en de condities
voor flexibilisering van vergunningsruimte voor grondwateronttrekking. En daarbij rekening te houden met
de effecten op andere kwetsbare grondwaterafhankelijke functies, zoals natuur.
Neem het bestaande grondwaterbeschermingsbeleid onder de loep
De Kaderrichtlijn Water (KRW) doelen voor grond- en oppervlaktewater bestemd voor
drinkwaterproductie worden nog niet gehaald. Het bestaande grondwaterbeschermingsbeleid gaat ervan
uit dat het verplaatsen van grondwaterwinningen een reële optie is om met waterkwaliteits-en
kwantiteitsproblemen om te gaan. Voor grondwateronttrekkingen komt daar bij dat het verplaatsen van
wincapaciteit niet of nauwelijks meer mogelijk is. Dit vraagt om versterking van het bestaande
grondwaterbeschermingsbeleid (‘beschermen om te blijven’).
Maatregelen voor verbetering van waterkwaliteit- en kwantiteit vallen deels buiten het beleidsdomein
drinkwater. Meer sector overstijgende samenwerking is nodig voor realisatie van dergelijke maatregelen.
Aanbevolen wordt om de implementatie van de Beleidsnota Drinkwater te versterken door een
gezamenlijk uitvoeringsprogramma in het verlengde van de nota bestuurlijk vast te leggen.
Verken de mogelijkheden voor drinkwaterrestricties in crisissituaties
Drinkwaterrestricties betreffen noodmaatregelen die in een crisissituatie door de minister van IenW,
burgermeester of de voorzitter van een veiligheidsregio regionaal kunnen worden opgelegd. De
maatregelen hebben tot doel het gebruik van drinkwater te beperken om daarmee de
drinkwatervoorziening veilig te stellen en de openbare orde te handhaven. De noodzaak hiertoe kan zich
aandienen als een extreme droogte in combinatie met een incident voordoet. Drinkwaterrestricties zijn
een sluitstuk als andere (crisis)-maatregelen onvoldoende werken.
Nederland is het enige West-Europese land dat geen instrumentarium voor drinkwaterrestricties heeft
uitgewerkt. De noodzaak om instrumentarium voor drinkwaterrestricties uit te werken dient zorgvuldig te
worden afgewogen. De droogte van 2018 heeft laten zien dat de drinkwatervoorziening onder druk kan
komen te staan. Als dergelijke situaties zich voordoen in combinatie met innamestops als gevolg van
incidenten met (nieuwe) stoffen én hogere piekvraag, is het niet ondenkbaar dat noodoplossingen
benodigd zijn.
Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat onderzoek gedaan naar
ervaringen met drinkwaterrestricties in het buitenland en de mogelijkheden voor een escalatiesysteem in
Nederland9. Uit het RIVM-rapport blijkt dat de crisisorganisatie, het escalatiemodel, de communicatie en
handhaving voor drinkwaterrestricties verder moeten worden uitgewerkt om knelpunten,
oplossingsrichtingen en voor– en nadelen van inrichtingsvarianten in beeld te brengen. Dit betreft o.a. de
afstemming tussen de functionele- en algemene crisiskolom, afstemming met de LCW en het
toezicht/sanctieregime. De Beleidstafel Droogte adviseert dit samen met veiligheidsregio’s, de VNG en
Vewin verder uit te werken. Omdat de nieuwe Beleidsnota Drinkwater 2020-2026 het kabinetsbeleid voor
de duurzame veiligstelling van de drinkwatervoorziening beschrijft, wordt aanbevolen om hierin de
verkenning naar toepassing van drinkwaterrestricties in crisissituaties op te nemen.

9

RIVM, ‘Ervaringen met drinkwaterrestricties in het buitenland en verkenning van de mogelijkheden voor Nederland’,

2019
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Aanbevelingen vastgesteld april 2019
Aanbeveling 23 – Verduidelijk chloridenormering drink- en oppervlaktewater (afgerond)
De Beleidstafel Droogte adviseert het ministerie van IenW een beleidsregel op te stellen over hoe
wordt opgetreden bij normoverschrijdingen voor chloride in drinkwater en oppervlaktewater.
Actiehouder: ministerie van IenW i.o.m. drinkwaterbedrijven, industrie en
oppervlaktewaterbeheerders
Termijn: 1 april 2019 concept beleidsregel, 1 augustus 2019 vastgestelde afgestemde beleidsregel
Aanbeveling 24 – Ga voor risicoanalyses drinkwaterbedrijven uit van 2 jaar droogte
(afgerond)
De Beleidstafel Droogte adviseert het ministerie van IenW en ILT als Bevoegd Gezag van de
drinkwaterbedrijven, deze te verzoeken om in hun risicoanalyses (voor het leveringsplan van medio
2020) allemaal hetzelfde aanloopscenario voor hitte/droogte te hanteren, waarbij uitgegaan wordt
van twee droge zomers achtereen. Drinkwaterbedrijven zijn verantwoordelijk voor het zorgen voor
voldoende redundantie (leveringszekerheid).
Actiehouder: ministerie van IenW en Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT)
Termijn: medio 2020
Aanbeveling 25 – Inventariseer hoe drinkwaterkennis beter te betrekken bij LCW (afgerond)
De Beleidstafel Droogte adviseert SMWO te inventariseren hoe kennis omtrent de winning van
drinkwater beter te betrekken bij de besluiten van de LCW en gebruik hierbij de resultaten uit de
evaluatie van de crisisorganisatie.
Actiehouder: SMWO
Termijn: medio 2019
Voortgang aanbevelingen najaar 2019
Handleiding Chloridenormering Drinkwater(bronnen) biedt verduidelijking rond
chloridenormering
Het ministerie van IenW heeft samen met drinkwaterbedrijven een handleiding Chloridenormering
Drinkwater(bronnen) opgesteld, waarin normeringen voor chloride en drinkwaterproductie zijn
verduidelijkt. De eerste versie hiervan is op 24 juli gepubliceerd op de Helpdesk Water. Er is gekozen
voor een handleiding in plaats van een beleidsregel, omdat de handleiding sneller te realiseren was en
daarmee al waarde heeft kunnen hebben in het droogteseizoen van 2019. Op basis van de consultatie
en ervaringen met de handleiding in 2019 wordt bezien of deze handleiding aangepast moet worden.
Drinkwaterbedrijven hanteren zelfde aanloopscenario voor droogte in hun leveringsplannen
Alle drinkwaterbedrijven nemen voor de uitwerking van maatregelen in hun leveringsplannen hetzelfde
aanloopscenario, waarbij in de verstoringsrisicoanalyse uitgegaan wordt van twee droge zomers
achtereen. Dit is vastgelegd in het protocol VRA van de ILT. De leveringsplannen zullen in 2020 voor
goedkeuring bij de ILT worden ingediend.
Vertegenwoordiging van drinkwaterbedrijven toegevoegd aan landelijke crisisorganisatie droogte
Drinkwaterbedrijven en waterbeheerders weten elkaar over het algemeen goed te vinden, maar beelden,
interpretaties en definities rond watersystemen en drinkwatersysteem kunnen uiteenlopen. Om
drinkwaterkennis in de zomer van 2018 goed te borgen, is de Vewin op uitnodiging vertegenwoordigd in
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het MTW. De minister van IenW heeft in haar brief van 25 april 2019 aan de Tweede Kamer aangegeven
dat een vertegenwoordiger van de drinkwatersector wordt toegevoegd aan de landelijke crisisorganisatie
en de LCW en het MTW. Hierover hebben Vewin en WMCN-LCW (Watermanagement Centrum
Nederland-LCW) inmiddels nadere werkafspraken gemaakt. Gezien regionale verschillen, wordt per
RDO bezien of aanwezigheid van een drinkwaterbedrijf in het RDO van toegevoegde waarde is.
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5.3

Scheepvaart
Aanbevelingen najaar 2019
Aanbeveling 26 – Stresstest en knelpunten hoofdvaarwegennet
De Beleidstafel Droogte adviseert het Ministerie van IenW en RWS om:
o

de laagwaterknelpunten die in 2018 voor de scheepvaart ontstonden en nog niet zijn
opgepakt mee te nemen in het programma Integraal Rivier Management;

o
o

de DPRA-stresstest voor het hoofdvaarwegennet voortvarend uit te voeren;
de kwetsbaarheden, risico’s en mogelijke maatregelen in kaart te brengen en die hieruit
voortkomen te betrekken bij programma’s zoals IRM, Deltaprogramma en de
beheerplannen van RWS.

Actiehouder: ministerie van IenW (voor IRM), RWS (Hoofdvaarwegennet)
Termijn: 2020
Aanbeveling 27 – Rekening houden met spanning tussen functies
De Beleidstafel Droogte ziet dat er een spanning kan zitten in de verschillende functies van het
hoofdvaarwegennetwerk en het hoofdwatersysteem. De Beleidstafel Droogte adviseert het
ministerie van IenW daarom bij de vorming van beleid rekening te houden met mogelijk
tegenstrijdige belangen tussen verschillende functies (zoals bevaarbaarheid en
zoetwatervoorziening) en waar mogelijk synergie te zoeken in mitigerende maatregelen. Deze
aanbeveling is in lijn met aanbeveling 11.
Actiehouder: ministerie van IenW
Termijn: vanaf 2019
Aanbeveling 28 Klimaatbestendige vaarwegen
De Beleidstafel Droogte adviseert het ministerie van IenW om in samenwerking met de
bovenstroomse landen in gesprek te blijven en gezamenlijk te verkennen wat er nodig is om de
bevaarbaarheid van de Rijn(takken) te kunnen blijven garanderen, ook als erop langere termijn
vaker sprake is van lagere rivierafvoeren. Breng deze resultaten in bij de ICBR en de CCR.
Actiehouder: ministerie van IenW en RWS i.s.m. de bovenstroomse landen
Termijn: 2021
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Aanbeveling 29 Ontwikkel scheepsconcepten die beter aangepast zijn aan lage
rivierafvoeren
De Beleidstafel Droogte adviseert de scheepvaartsector om zich voor te bereiden op
klimaatverandering en het vaker optreden van lage rivierafvoeren. De Beleidstafel Droogte
onderstreept het belang van innovatieve scheepsconcepten, die langer kunnen doorvaren tijdens
lage rivierafvoeren. De eerste generatie van dit soort schepen wordt nu gebouwd. Ook zijn
aanpassingen aan de bestaande vloot mogelijk, zoals innovatieve voortstuwingstechnieken en
kleinere schroefdiameters, waarmee schepen langer kunnen doorvaren als de waterdiepte
afneemt.
Actiehouder: Marktpartijen
Termijn: vanaf 2020
Lage rivierafvoeren hebben in 2018 geleid tot langdurige beperkingen voor scheepvaart en de reële
economie. Voorbeelden zijn: langere wachttijden bij sluiscomplexen, minder hoge beladingsgraad,
stremmingen en dieptebeperkingen. De grootste knelpunten bij lage rivierafvoeren doen zich voor op de
ongestuwde rivieren. Op de Waal ligt bij Nijmegen het grootste Nederlandse knelpunt voor de
internationale Rijnscheepvaart. Benedenstrooms in de Waal vormt o.a. St. Andries een knelpunt voor
binnenlandse scheepvaart die niet voorbij het knelpunt Nijmegen hoeft. De IJssel kent knelpunten qua
diepgang en vaarbreedte. De schade van droogte via hogere transportkosten in 2018 is becijferd op 65
tot 220 miljoen euro voor Nederland (bijlage 1).
De Beleidstafel Droogte heeft de vraag gesteld wat het handelingsperspectief van de scheepvaartsector
is voor de korte en de lange termijn. Voor de korte termijn bestaat het handelingsperspectief uit
bijvoorbeeld aanpassingen van de belading, alternatieve vaarroutes, uitstel van transport en
voorraadbeheer. Op de lange termijn kan gedacht worden aan het vergroten van de opslagcapaciteit,
aanpassen van productieprocessen, het aanpassen van de vloot, structurele aanpassingen in de
vaarroutes of elders vestigen.
In 2018 heeft er in zeer beperkte mate een verschuiving plaatsgevonden van het vervoer over water naar
de weg of het spoor. Voor vrachtvervoer golden materiële en personele capaciteitsbeperkingen. Het
spoor leent zich niet voor korte termijn verschuivingen. De alternatieven zijn ook niet vaak direct
voorhanden. Op de lange termijn kan er wel een verschuiving optreden naar weg of spoor, als bedrijven
risico’s willen spreiden. Deze ‘reverse modal shift’ is zeer ongewenst vanwege negatieve effecten op
bereikbaarheid, milieu en economie. Het is daarom van belang dat beleid van het ministerie van IenW en
RWS gericht is op het blijven voorzien in een goede vaarweginfrastructuur. De Beleidstafel Droogte
onderschrijft het belang van het hoofdvaarwegennet voor de logistieke keten en de reële economie. De
Beleidstafel Droogte ondersteunt daarom de lijn van de minister om de capaciteit op de
(hoofd)vaarwegen beter te gaan benutten, onder meer door investeringen in het hoofdvaarwegennetwerk
en de inzet op modal shift van weg naar water.
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Figuur 6: De opbouw van afvoer bij Lobith

Figuur 7: De opbouw van afvoer bij Lobith

van een gemiddeld jaar voor de vier

van een karakteristiek jaar met

klimaatscenario’s op basis van de 100-

terugkeertijden van 10 jaar voor de vier

jarige reeks. Bron: Deltares

klimaatscenario's. Bron: Deltares

In de verdere toekomst kan de Rijn te maken krijgen met fluctuerende waterstanden en periodes van
laag water. Figuren 6 en 710 geven weer dat in het droogste scenario (Whdry) het aantal dagen met
laagwater (afvoer van Lobith lager dan 1020 m3/s) toeneemt ten opzichte van het referentiescenario en
het natte scenario GL. Het Whdry-scenario heeft zowel impact op de scheepvaart als op de
zoetwatervoorziening. In droge periodes kan er spanning ontstaan tussen de functie als
hoofdvaarwegennet en de functie als hoofdwatersysteem voor zoetwatervoorziening. Bij vorming van
nieuw beleid moet rekening gehouden worden met deze mogelijke spanning en waar mogelijk synergie
worden gezocht in mitigerende maatregelen.
Klimaatbestendige vaarwegen
Het ministerie van IenW brengt het Nederlandse belang in verschillende internationale commissies rond
watervoorziening en bevaarbaarheid van grensoverschrijdende rivieren in. Bestaande
scheepvaartverdragen behoeven op dit moment geen aanpassing. Het agenderen van droogte en het
omgaan met laagwaterperiodes is een blijvend belangrijk aandachtspunt (zie ook hoofdstuk 10).
Internationale samenwerking en het op orde houden van het netwerk zijn noodzakelijk voor het
bevaarbaar houden van het vaarwegennetwerk, ook met oog op de lange termijn. Uit onderzoek11 blijkt
dat als de rivierafvoeren grilliger worden, de voorspelbaarheid van de waterdiepte afneemt en de huidige
internationale streefwaarden voor minimumdiepte en -breedte van de vaargeulen moeilijker te
handhaven zijn.

10

Deltares (Jurjen de Jong), ‘KBN: Bedreiging klimaatverandering – Beschrijving karakteristieke droge jaren met

stationaire afvoerniveaus’, 2019.
11

Deltares en KNMI (Frans Klijn, Mark Hegnauer, Jules Beersma en Frederiek Sperna Weiland), ‘Wat betekenen de

nieuwe klimaatscenario’s voor de rivierafvoeren van Rijn en Maas? Samenvatting van onderzoek met GRADE naar
implicaties van nieuwe klimaatprojecties voor rivierafvoeren’, 2015
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5.4

Industrie en energievoorziening

Aanbevelingen najaar 2019
Aanbeveling 30 – Waterprofiel industrie voor goede informatievoorziening
De Beleidstafel Droogte adviseert waterbeheerders in samenwerking met industriële watergebruikers
inclusief datacentra, waterprofielen op te stellen om hiermee inzicht te geven in de watervoorziening
en waterafhankelijkheid van deze bedrijven. Waterbeheerders benutten deze informatie in het
toewerken naar een klimaatrobuust watersysteem en -gebruik en in perioden van droogte in RDOen. Het ministerie van EZK vult deze informatie aan in haar rol in de LCW/MTW.
Actiehouder: BPZ (Waterbeheerders) en VEMW voor opstellen waterprofielen, ministerie van EZK in
LCW/MTW
Termijn: 2020
Aanbeveling 31 – Breng lokale mogelijke keteneffecten energienet in beeld
De Beleidstafel Droogte adviseert TenneT om de locaties in kaart te brengen waar keteneffecten
voor het energienet op kunnen treden als gevolg van droogte. Neem deze informatie op in de door
waterbeheerders en industriële watergebruikers op te stellen waterprofielen ten behoeve van inbreng
in RDO-en en LCW. Communiceer de geïnventariseerde mogelijke keteneffecten met de relevante
ketenpartners. Overweeg op basis van de in kaart gebrachte informatie of het wenselijk is TenneT in
(bepaalde) RDO-en aan te laten sluiten.
Actiehouder: TenneT en ministerie van EZK
Termijn: 2020
Informatievoorziening industrie en energievoorziening
Als sector heeft de industrie in 2018 geen significante schade geleden als gevolg van de droogte. Wel
zijn op meerdere locaties knelpunten opgetreden. Om economische schade in de toekomst ook beperkt
te houden zijn communicatie en informatievoorziening sleutelfactoren. Bedrijven hebben er behoefte aan
tijdig geïnformeerd te worden indien er (mogelijk) beperkingen gesteld worden aan de onttrekking van
water of aan lozing van koelwater. Door tijdige communicatie naar elektriciteit-producenten, industrie en
relevante branches (enkele weken vooraf) kunnen processen gecontroleerd aangepast, afgeschaald
en/of afgeschakeld worden. Dit is zowel vanuit economisch als vanuit milieutechnisch oogpunt van
belang.
Waterprofielen voor goede informatievoorziening
Binnen het Deltaprogramma Zoetwater en uitwerking van waterbeschikbaarheid in regio’s is de industrie
op verschillende manieren al aangehaakt. Voor de kortere termijn en actuele informatie rond droogte is
tijdige communicatie via RDO-en en LCW van belang om in te kunnen spelen op mogelijke maatregelen
als aanpassen of afschalen van productieprocessen. In deze warme fase hebben de waterbeheerders de
plicht de relevante informatie van stakeholders, waaronder de industrie, in te brengen. Dit kan alleen als
de informatie uit de koude fase goed ontsloten is.
De Beleidstafel Droogte adviseert waterbeheerders en industriële watergebruikers (met coördinatie
Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW)) daarom via het waterbeschikbaarheidsspoor
‘waterprofielen’ op te stellen voor industrieel watergebruikers. Ook medewerking van
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brancheorganisaties (zoals de VNCI) is van belang omdat niet alle industriële watergebruikers
aangesloten zijn bij VEMW. Het gaat ook om datacentra die voor koeling vaak gebruik maken van
oppervlaktewater. Deze waterprofielen geven inzicht in de watervoorziening en waterafhankelijkheid van
industriële bedrijven en bevatten gegevens die van belang zijn in het kader van droogte en
waterbeschikbaarheid, zoals: beschikbare (zoet)waterbronnen, (vergunde) onttrekkingshoeveelheden,
risico’s en gevolgen van een tekort aan water. Door in waterprofielen relevante zaken rond waterbeheer
en watergebruik op te nemen, bestaat er in de warme fase een eenduidiger beeld. Waterbeheerders
nemen deze informatie vervolgens mee in de RDO-en en het ministerie van EZK neemt dit mee in de
LCW/MTW.
Keteneffecten
Voor de energievoorziening zijn geen (keten)effecten opgetreden in 2018. Bijna alle grote
energiecentrales liggen in de kustgebieden, waar door voldoende koelwaterbeschikbaarheid en lagere
watertemperatuur geen sprake is van verminderde koelwaterlozingscapaciteit. Ook is de totaal
beschikbare productiecapaciteit binnen Nederland ruim voldoende om eventueel verminderde productie
door koelwaterbeperkingen op te vangen.
Op lokaal niveau kunnen mogelijk keteneffecten ontstaan voor de energievoorziening en
datainfrastructuur. Dit kan ontstaan wanneer elektriciteitsproductiecapaciteit, voor de noodzakelijke
capaciteitsbelasting van het elektriciteitsnet, afhankelijk is van industriële productieprocessen. Wanneer
deze processen moeten afschakelen vanwege verminderde lozingsmogelijkheden van koelwater of
vanwege een verminderde innamemogelijkheid van proceswater, kunnen keteneffecten ontstaan die
lokaal leiden tot effecten voor het energienet. Oplossingen hiervoor zijn situationeel en vergen lokaal
maatwerk. Informatie hierover is van belang voor het snel kunnen handelen in de warme fase. De
Beleidstafel Droogte adviseert TenneT en het ministerie van EZK deze mogelijke keteneffecten in beeld
te brengen en in afstemming met waterbeheerders op te nemen in de eerdergenoemde waterprofielen.
Daarnaast is het advies de geïnventariseerde mogelijke keteneffecten te communiceren richting de
relevante ketenpartners. Welke dit zijn, is regionaal verschillend en is per geval in kaart te brengen.
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5.5

Bebouwd gebied
Aanbeveling najaar 2019
Aanbeveling 32 – Gemeenten aan de lat voor bebouwd gebied
De Beleidstafel Droogte adviseert de VNG dat gemeenten regie nemen bij de aanpak en
adviseert verder onderzoek te doen naar klimaatbestendig land- en watergebruik in bebouwd
gebied met focus op:
•

De watervraag van de stad, kwalitatief en kwantitatief, inclusief de watervraag van
adaptatiemaatregelen voor hitte en droogte en hoe daarin voorzien kan worden

•

Het handelingsperspectief; maatregelen die kunnen worden genomen om schade te
vermijden

•

De omvang van vermijdbare schade van bovengenoemde maatregelen in bebouwd
gebied

Actiehouder: VNG, gemeenten, met input van waterschappen, DPRA, DPZW en Nationaal
Kennisprogramma Bodemdaling
Termijn: vanaf 2019

Kennis van de stedelijke watervraag en handelingsperspectief nodig voor klimaatbestendig landen watergebruik in bebouwd gebied
De droogte van 2018 heeft geleid tot significante schade in het bebouwd gebied. Voorbeelden hiervan
zijn:
•

schade aan stedelijk groen (sterfte van bomen, preventieve kap);

•

schade aan infrastructuur (verzakkingen, ongecontroleerde wortelgroei)

•

schade aan bebouwing en funderingen (daarbij speelt een diffuse grens tussen de gevolgen van
een individuele droogte op een proces van jaren. Naar schatting speelt bij circa 300.000 panden
risico op funderingsschade door paalrot met potentiële schade in de orde van miljarden)

•

slechte waterkwaliteit (toename blauwalg en botulisme, toename concentraties schadelijke
stoffen) en de overlast daarvan.

•

Schade aan cultureel erfgoed, zoals funderingen van monumenten, archeologische
vindplaatsen en verdroging van monumentaal groen erfgoed.

Om klimaatbestendig land- en watergebruik in bebouwd gebied te waarborgen is kennis van de stedelijke
watervraag en handelingsperspectief nodig. Welke maatregelen kunnen gemeenten of waterbeheerders
in stedelijk gebied bij inrichting, beheer en onderhoud nemen en wat is het effect van deze maatregelen
op de watervraag, bijvoorbeeld wat vraagt vergroenen van terrein in beheer van gemeenten en hoeveel
(grond- of oppervlaktewater) vraagt het beschermen van houten paalkoppen? In diverse gemeenten,
waaronder Gouda, Schiedam, Zaandam, Amsterdam en Rotterdam, lopen al trajecten om met droogte
en uitzakkende grondwaterstanden om te gaan. Daarnaast is het verstandig om de omvang van de
vermijdbare schade door bovengenoemde maatregelen in kaart te brengen.
Klimaatbestendig land- en watergebruik in bebouwd gebied staat niet los op zichzelf. De Beleidstafel
Droogte benadrukt de noodzaak voor gemeenten en waterbeheerders in bebouwd gebied de opgave op
te pakken in gebiedsprocessen van DPRA en DPZW in het bebouwd gebied.
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Klimaatschadeschatter
De watervraag van het stedelijk gebied en de invloed van adaptieve maatregelen moet in de regio’s in
beeld worden gebracht en worden opgelost. Vanuit DPRA en DPZW wordt een onderzoek uitgezet om
bouwstenen in beeld te brengen. Daarnaast wordt het praktijkgericht onderzoekstraject ‘Droogte in de
stad’ gestart, om handelingsperspectief te gaan bieden aan gemeenten. De bèta-versie van de
klimaatschadeschatter is gelanceerd, een volledige versie komt eind 2019 beschikbaar12. Deze tool geeft
een indicatie voor diverse droogteschademechanismen in stedelijk gebied en bevat een aantal
parameters met betrekking tot droogteschade. Dit zal echter niet specifiek over 2018 gaan en is voor een
groot gedeelte gebaseerd op modelberekeningen tot 2050.

12

http://www.klimaatschadeschatter.nl/
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6

Nadere afspraken IJsselmeergebied nodig
Aanbeveling najaar 2019
Aanbeveling 33 – Verken of governance IJsselmeergebied efficiënter kan
De Beleidstafel Droogte adviseert de partijen in het IJsselmeergebied om de huidige bestuurlijke
overlegstructuren die een rol spelen bij de zoetwatervoorziening en droogte in beeld te brengen.
Om vervolgens op basis van de opgaven, rolverdeling, de samenstelling en de samenhang te
bepalen of dit efficiënter georganiseerd kan worden.
Actiehouder: Deltacommissaris, in samenspraak met betrokkenen overheden
Termijn: februari 2020

Het IJsselmeergebied speelt een centrale rol in de zoetwatervoorziening van grote delen van NoordNederland en de drinkwatervoorziening van Noord-Holland (figuur 8). Een voldoende hoog peil en
voldoende kwaliteit van het water zijn hiervoor belangrijk. Het recente Peilbesluit IJsselmeer faciliteert
een flexibel peilbeheer waarmee kan worden geanticipeerd op (dreigende) droogte.

Figuur 8: Het grootste gedeelte van Noord-Nederland wordt via het IJsselmeergebied van
zoetwater voorzien. (Bron: Synthesedocument IJsselmeergebied, Deltaprogramma
IJsselmeergebied, 2014)
De Beleidstafel Droogte heeft in april meerdere aanbevelingen vastgesteld rond waterverdeling en
verzilting in het IJsselmeergebied en het maken van (bestuurlijke) afspraken hierover voor het
droogteseizoen 2019 en verder, om de zoetwatervoorziening ook in de toekomst op peil te houden.
Geconstateerd is dat er een veelheid aan overlegstructuren bestaat op bestuurlijk en ambtelijk niveau
waar in meerdere of mindere mate het onderwerp zoetwatervoorziening, droogte en daaraan
gerelateerde thema’s als waterkwaliteit en waterveiligheid op de agenda staan. De geografische
afbakening van deze overleggen verschilt van overleg tot overleg, maar vertoont veel gelijkenissen. De
huidige overleggen zijn ingedeeld over de thema’s veiligheid, waterverdeling, ruimtelijke adaptatie, het
IJsselmeer zelf dan wel het omliggende gebied, lange termijn of crisissituaties. Het resultaat is een
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versnipperde organisatiestructuur waarbij het niet meer duidelijk is welk onderwerp op welke tafel hoort,
wat gepaard gaat met de nodige bestuurlijke drukte.
De Beleidstafel Droogte adviseert de Deltacommissaris om de huidige bestuurlijke overlegstructuren in
beeld te brengen, zodat voor alle betrokken partijen duidelijkheid ontstaat over de besproken thema’s per
overleg. Daarnaast geeft dit de kans om op basis van rolverdeling, samenstelling en samenhang te
bepalen of en hoe dit efficiënter georganiseerd kan worden.
De Deltascenario-berekeningen rond watervraag en wateraanbod laten zien dat in het IJsselmeergebied
bij het meest extreme scenario (Stoom205013) op de lange termijn vaker sprake is van watertekorten.
Eens in de ongeveer 15 jaar is de in het Peilbesluit IJsselmeergebied vastgestelde zoetwaterbuffer
onvoldoende. Dit laat de noodzaak zien om zowel aan de vraag- als aanbodkant te bestuderen welke
handelingsperspectieven er zijn. De Beleidstafel Droogte adviseert deze inzichten mee te nemen in het
uitwerken van een klimaatbestendig hoofdwatersysteem (zie aanbeveling 11)en in het toewerken naar
het regionale maatregelpakket van de Zoetwaterregio IJsselmeergebied voor de 2 e fase van het
Deltaprogramma Zoetwater.
Aanbevelingen vastgesteld april 2019
Aanbeveling 34 – Stel redeneerlijnen op en maak afspraken over waterverdeling in het
IJsselmeergebied (in uitvoering)
De Beleidstafel Droogte adviseert het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied (BPIJ) om voor de
zomer van 2019 bestuurlijk afspraken te maken over de waterverdeling in het komend
droogteseizoen en alle relevante partijen hierbij te betrekken. Neem hierbij expliciet het dilemma
spuien ten behoeve van zoutbeheer vs. minimalisering peildaling mee en maak gebruik van de
handleiding verdringingsreeks (aanbeveling 4).
De Beleidstafel Droogte adviseert het BPIJ dit vervolgens voor 1 april 2020 uit te werken in
redeneerlijnen voor waterverdeling en waterkwaliteit (aanbeveling 9) in het IJsselmeergebied en
deze bestuurlijk vast te leggen.
Actiehouder: BPIJ
Termijn: voor zomer 2019 handelingsperspectieven; nadere uitwerking in redeneerlijnen en
bestuurlijk vastleggen voor 1 april 2020.
Aanbeveling 35 – Breng de robuustheid van het IJsselmeergebied in beeld (in uitvoering)
De Beleidstafel Droogte adviseert het BPIJ om met alle belanghebbende partijen in samenhang met
voorgaande aanbeveling een Joint Fact Finding studie uit te voeren naar de robuustheid van het
IJsselmeergebied, waarbij de marges in het hoofdwatersysteem, in regionale watersystemen en in
de watervraag van gebruikers in beeld worden gebracht. Daarbij wordt de relatie tussen
peilhandhaving, waterkwaliteit en de redundantie van drinkwatervoorziening ook meegenomen.
Actiehouder: BPIJ
Termijn: uiterlijk 1 april 2020, in samenhang met aanbeveling 34

13

https://www.deltacommissaris.nl/deltaprogramma/kennisprogramma-van-het-deltaprogramma/deltascenarios
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Voortgang aanbevelingen najaar 2019
Bestuurlijk niveau RDO-noord ingericht
Het RDO-noord is naar aanleiding van de ervaringen in 2018 uitgebreid met een bestuurlijk niveau. Voor
de zomer van 2019 zijn in het BPIJ bestuurlijke afspraken gemaakt over waterverdeling in het
IJsselmeergebied.
Redeneerlijn IJsselmeergebied uitgewerkt
Voor het IJsselmeergebied hebben de waterbeheerders een redeneerlijn voor watertekortsituaties
uitgewerkt. De betrokken partijen stellen een redeneerlijn op voor wateroverlastsituaties. De planning
voor de regionale uitwerking van de verdringingsreeks en waterverdelingsafspraken is in lijn gebracht
met de termijn zoals die in aanbeveling 2 is opgenomen, namelijk 1 april 2020 een werkversie en 1 april
2021 bestuurlijke afspraken.
Joint Fact Finding brengt robuustheid van het IJsselmeergebied in beeld
Het Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied heeft opdracht gegeven tot het uitvoeren van de door de
Beleidstafel Droogte geadviseerde Joint Fact Finding. De Joint Fact Finding is in de zomer van 2019
gestart en wordt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2020 afgerond. De JFF vormt input voor de
actualisering van de regionale uitwerking van de verdringingsreeks (dit samen met de opgedane
ervaringen 2018 en de Handleiding Verdringingsreeks). De ambitie is de Joint Fact Finding, redeneerlijn
watertekort (versie 2019), redeneerlijn wateroverlast (versie eind 2019) en de resultaten van fase 1 van
de uitwerking van de regionale verdringingsreeks in te brengen in het BPIJ van 9 april 2020 als de
benodigde stappen voor de bestuurlijke behandeling zijn doorlopen.
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7

Data en informatievoorziening cruciaal voor keuzes
waterverdeling
Aanbevelingen najaar 2019
Aanbeveling 36 – Uniformeren en uitwisselen waterkwantiteitsdata
De Beleidstafel Droogte adviseert de Stuurgroep Water om:
o

het uniformeren en uitwisselen van waterkwantiteitsdata meer prioriteit te geven en
hiervoor een gezamenlijk programma van en voor alle waterbeheerders op te zetten,
inclusief een voorstel voor bekostiging en kostenverdeling;

o

de taken en verantwoordelijkheden van de provincies, waterschappen en RWS daarin
helder te beleggen;

o

voor het verbeteren van grondwaterdata het spoor van de Basisregistratie Ondergrond te
volgen;

o

de regie en coördinatie van deze actie bij het Informatiehuis Water te beleggen, in het
kader van het Bestuursakkoord Water.

Actiehouder: ministerie van IenW, provincies, waterschappen, RWS en Informatiehuis Water
Termijn: 2024
Aanbeveling 37 – Ontwikkelen van een praktisch toepasbare droogte-indicator
De Beleidstafel Droogte beveelt IenW aan om een praktisch toepasbare en regionaal
representatieve droogte-indicator te ontwikkelen. Betrek daarbij de LCW als medegebruiker.
Gebruik daarbij de resultaten van het Droogte Onderzoek NL en de aanzet van het KNMI voor
een indicator gebaseerd op de Standardized Precipitation Index (SPI).
Actiehouder: ministerie van IenW i.s.m. KNMI, BPZ en de LCW
Termijn: eind 2020
Aanbeveling 38 – Langetermijnverwachting rivierafvoer weken vooruit
De Beleidstafel Droogte adviseert RWS om het ontwikkeltraject van langetermijnverwachting van
afvoeren (tot een maand) te continueren. Het onderzoek naar afvoerverwachting voor nog langere
termijn (meerdere maanden) adviseert de Beleidstafel Droogte ook bij RWS onder te brengen.
Belangrijk doel daarbij is de ondersteuning bij scheepvaartkeuzes o.b.v. verwachte waterdiepte.
Betrek daarbij de kennisinstellingen.
Actiehouder: RWS, i.s.m. kennisinstellingen
Termijn: vanaf 2020

Uniformeren en uitwisselen van waterkwantiteitsdata
De wetenschappelijke commissie constateert dat het uniformeren, ontsluiten en uitwisselen van data,
bijvoorbeeld voor het Nationaal Water Model een noodzakelijke voorwaarde is voor het begrijpen van het
watersysteem en voor transparantie in monitoring, analyses en beleidsevaluaties. Een solide databasis is
ook nodig voor toepassen van nieuwe technieken als big data en machine learning. Daarom adviseert de
Beleidstafel Droogte de Stuurgroep Water om het uniformeren en uitwisselen van data meer prioriteit te
geven en een programma op te zetten om binnen 5 jaar de datahuishouding op orde te krijgen en daarin
de taken en verantwoordelijkheden van de provincies, waterschappen en RWS helder te beleggen. De
aanbeveling is door alle partijen van de Beleidstafel Droogte en het BAW omarmd. Het BAW neemt een
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coördinerende en aanjagende rol; partijen nemen zelf de verantwoordelijkheid voor opvolging van de
adviezen uit dit proces. Dit draagt bij aan een meer uniforme en eenduidige ontsluiting van data en
vergemakkelijkt de totstandkoming van een landsdekkend informatiesysteem.

Figuur 9 Voorbeeld van een informatiescherm: Weergave uit het informatiescherm van het
hoofdwatersysteem met data over afvoer en chloridegehalte
Ontwikkeling praktische toepasbaarheid van de droogte-indicator.
Het KNMI heeft een eerste aanzet voor een nieuwe fysische droogte-indicator geformuleerd, de
Standardized Precipitation Index (SPI). Deze indicator is in tegenstelling tot het neerslagtekort, niet
alleen in het zomerhalfjaar bruikbaar maar ook in het winterhalfjaar. De SPI vergelijkt de hoeveelheid
regen die is gevallen met wat normaal aan neerslag mag worden verwacht. De index is nu conceptueel
uitgewerkt en nog niet operationeel. Daarnaast toont het Droogte Onderzoek NL aan dat het combineren
van remote sensing informatie, indicatoren en modelresultaten, bijdraagt aan relevante locatie-specifieke
droogtebeelden. Op basis van deze resultaten en het advies van de wetenschappelijke commissie
beveelt de Beleidstafel Droogte het ministerie van IenW aan om het ontwikkelen van een praktisch
toepasbare en regionaal representatieve droogte-indicator op te pakken.
Langetermijnverwachting rivierafvoer draagt bij aan betere afwegingen
Voor het maken van tactische en strategische keuzes tijdens droogte en/of laag water is het van belang
dat scenario’s en langetermijnverwachtingen zo klein mogelijke onzekerheidsmarges kennen. Als eerste
stap in de verbetering van verwachtingen voor de lange termijn heeft RWS de kennisbehoefte in kaart
gebracht. De analyse omvat een inventarisatie van de manier waarop langetermijnverwachtingen nu
worden toegepast. Hierbij is niet alleen naar afvoeren maar ook naar grondwater gekeken. Door de
scope van langetermijnverwachting breder te trekken heeft het ook meerwaarde in het kader van Slim
Watermanagement. De ontwikkeling van de langetermijnverwachting is opgenomen in de kennisagenda
van het Deltaprogramma Zoetwater. De aanbeveling focust zich op het beter in beeld krijgen van de

53

verwachte waterdieptes op de korte en middellange termijn. RWS zal dit opnemen in zijn eigen
onderzoeksprogrammering. Het benutten van wetenschappelijke kennis en betrekken van
kennisinstellingen is hierbij aanbevolen.
Aanbevelingen vastgesteld april 2019
Aanbeveling 39 – Geef prioriteit aan ontsluiten van data en informatie (in uitvoering)
De Beleidstafel Droogte adviseert (grond)waterbeheerders het ontsluiten van data en informatie
prioriteit te geven. Het hebben van de juiste informatie en ontsluiting hiervan naar de partners is
cruciaal voor een goede crisisbeheersing en is een verantwoordelijkheid van de individuele
waterbeheerders.
Actiehouder: Waterschappen, provincies en RWS
Termijn: z.s.m.
Voortgang aanbevelingen najaar 2019
Het KNMI heeft op basis van aanbevelingen van de Beleidstafel Droogte en de wetenschappelijke
commissie een eerste aanzet geformuleerd voor een nieuwe droogte-indicator: Standardized
Precipitation Index (SPI). De Beleidstafel Droogte doet naar aanleiding van deze eerste uitwerking
aanbeveling 34.
Het ontsluiten van data en informatie is belegd bij de werkgroep aanvullende afspraken Bestuursakkoord
Water, met in het bijzonder de uitwerking rondom data- en informatievoorziening. De Werkgroep Data
onder het Bestuursakkoord Water ontwerpt momenteel een pilot voor het ontsluiten van operationele
waterdata. Hieraan nemen 4 waterschappen en RWS aan deel. Deze pilot onderzoekt wat ervoor nodig
is om de data beter uit te wisselen. Als deze pilot succesvol is, wordt deze breder uitgerold. De
Beleidstafel Droogte stelt voor om de regie en coördinatie voor deze actie te beleggen bij het
Informatiehuis Water en een voorstel voor bekostiging door alle waterbeheerders te ontwikkelen. Voor de
uniformering en ontsluiting van grondwaterdata wordt door de provincies het spoor van de BRO gevolgd.
Deze data zal ook conform de vast te stellen standaard worden ontsloten.
Voortgang doorontwikkeling NHI
De afgelopen periode is hard gewerkt aan een verbetering van het Nationaal Hydrologisch
Instrumentarium (NHI), dat de data moet aanleveren voor nationale en regionale watermodellen. Het NHI
is een belangrijk instrument gebleken tijdens de afgelopen droogteperioden. De actualisatie en
verbetering van het NHI vraagt een forse investering van alle deelnemende partijen. Hierover zijn met
alle partijen positieve gesprekken gevoerd. Inmiddels is met bijna alle partijen overeenstemming bereikt.
De komende maanden zal worden gewerkt aan de uitwerking van de noodzakelijke stappen. De eerste
verbeterstappen zijn reeds gezet. In het voorjaar van 2020 zullen de afspraken tussen partijen worden
vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst. Hiermee zal de door de Beleidstafel Droogte
geadviseerde verbeterslag van het NHI vorm kunnen krijgen.
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Samenwerking als basis voor duidelijke communicatie
Aanbeveling najaar 2019
Aanbeveling 40 – Blijf goede afstemming over communicatie rond droogte organiseren
De Beleidstafel Droogte adviseert Bestuurlijk Platform Zoetwater, Stuurgroep Ruimtelijke
Adaptatie en platform OnsWater goede afstemming rond communicatie over
water(beschikbaarheid) en droogte te blijven organiseren en hiermee het waterbewustzijn te
vergroten.
Actiehouder: ministerie van IenW (Directie Communicatie), BPZ en Stuurgroep RA
Termijn: doorlopend
Onderling afstemmen van communicatie is belangrijk, met aandacht voor regionale verschillen
Het ministerie van IenW heeft een evaluatie uitgevoerd naar de crisisaanpak tijdens de droogte van
2018. In deze evaluatie bleek communicatie een belangrijk thema. De evaluatie heeft geleid tot een
nieuwe projectgroep communicatie. In de gezamenlijke projectgroep communicatie van het ministerie
van IenW (DCO en DGWB), UvW, Ons Water, KNMI, Vewin, RWS, het ministerie van LNV, het ministerie
van EZK, IPO en het Deltaprogramma is gewerkt aan kernboodschappen rond droogte voor de warme
en koude fase. Iedere partij is verantwoordelijk voor de eigen pers- en publiekscommunicatie. Onderlinge
afstemming is daarbij wel van belang en de gezamenlijke kernboodschappen helpen hierbij. Voor de
deelnemende koepelorganisaties is het met hun achterban afstemmen van de in de projectgroep
opgestelde kernboodschappen en vervolgacties punt van aandacht. Het belang van heldere
communicatie richting stakeholders rond waterbeschikbaarheid en maatregelen in tijden van droogte is in
deze rapportage eerder aan bod gekomen.
In de berichtgeving is meer aandacht voor regionale verschillen van droogte, bijvoorbeeld in de
Droogtemonitor. Regionale droogte-informatie is beschikbaar gemaakt via communicatieplatform “Ons
Water”.
Droogte 2018 biedt kansen voor versterken waterbewustzijn
De droogte van 2018 leidde tot veel urgentiebesef en biedt daarmee kansen voor communicatie rond
waterbewustzijn. Het gezamenlijk optrekken in de projectgroep communicatie bevordert waterbewustzijn.
Zo was er in de zomer van 2019 aandacht voor waterbesparing op het politieke niveau, in de media en
tijdens werkbezoeken van de minister IenW en de Deltacommissaris. Ook sectoren benutten het
momentum om droogteproblematiek, waterbewustzijn en handelingsperspectief onder de aandacht te
brengen. Zo zetten drinkwaterbedrijven in op een gezamenlijke strategie om burgers op te roepen tot
zuiniger watergebruik en werken Vitens, provincie Overijssel en waterschappen samen aan het
waterbewustzijn onder (drink)watergebruikers in Overijssel.
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Aanbeveling vastgesteld april 2019
Aanbeveling 41 – Communiceer over resultaten en stem communicatieboodschappen af (in
uitvoering)
De actiehouders van de aanbevelingen uit deze rapportage, communiceren over hun resultaten. Deze
communicatieboodschappen worden door hen afgestemd. Hou hierbij rekening met sporen die reeds
lopen vanuit het BPZ.
Actiehouder: de verschillende actiehouders
Termijn: vanaf maart 2019
Het OFL stelt in haar advies dat gebruikers van water een vroege communicatie over (naderende)
droogte wensen zodat zij kunnen anticiperen op te nemen maatregelen voordat er een crisis ontstaat.
Verder adviseert het OFL niet alleen de inhoud van de boodschap af te stemmen, maar ook de
organisatie (wie praat met wie). Goede coördinatie is belangrijk om verwarring en onduidelijkheid te
voorkomen.
Voortgang aanbeveling najaar 2019
De kernboodschappen droogte voor de warme en koude fase zijn opgesteld. Er is regelmatig overleg
tussen communicatieadviseurs van betrokken partijen. Zij bespreken de actuele situatie rond droogte,
media-uitingen, campagnes, publieksvoorlichting, kernboodschappen en zij zorgen voor afstemming.
Daarnaast wordt via een WhatsApp groep iedereen op de hoogte gehouden van actuele ontwikkelingen.
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Waterkwaliteit en benutten effluent
Aanbevelingen najaar 2019
Aanbeveling 42 – Besteed in de tweede fase DPZW aandacht aan kansen hergebruik effluent
De Beleidstafel Droogte adviseert het BPZ bij maatregelen voor de tweede fase Deltaprogramma
Zoetwater de kansen en risico’s voor hergebruik van restwater en effluent als bron van zoetwater
mee te nemen. Maak in de tweede fase van DPZW gebruik van de inzichten die volgen uit het
onderzoek over hergebruik van effluent van STOWA en KWR.
Actiehouder: BPZ en waterschappen, i.s.m. kennisinstellingen
Termijn: vanaf 2019
Effecten van droogte op waterkwaliteit zijn locatie specifiek en overwegend negatief
De droogte van 2018 en 2019 beperkte zich niet alleen tot kwantiteitsproblemen zoals watertekorten en
lage grondwaterstanden. Een lange droge periode in combinatie met hoge temperaturen heeft globaal
gezien een negatieve invloed op waterkwaliteit. Hoe dit zich uit is locatie specifiek. Er deden zich op
grote schaal waterkwaliteitsproblemen voor als gevolg van het uitblijven van neerslag en de hoge
temperaturen.
De waterkwaliteit stond onder druk in Laag-Nederland, waar verzilting optrad door de toenemende
invloed van zeewater en zilt grondwater. Verzilting heeft negatieve gevolgen voor met name de
hoogwaardige land- en tuinbouw en de kwetsbare natte natuurgebieden. Waterbeheerders gaan
verzilting tegen door zoetwater te bufferen in het watersysteem, alternatieve wateraanvoerroutes in te
zetten, het oppervlaktewatersysteem (extra) door te spoelen en technische maatregelen in te zetten,
zoals bellenschermen.
Door de hoge (water)temperaturen, lagere afvoeren, stilstaand water en (gedeeltelijk) droogvallende
beken deden zich ook waterkwaliteitsproblemen voor in de rest van Nederland. Blauwalgen, botulisme en
zuurstofloosheid leidden tot vissterfte. Bovendien was er door de droogte en lagere afvoeren sprake van
hogere concentraties verontreinigingen in het oppervlaktewater als gevolg van lozingen. Ook voor deze
waterkwaliteitsproblemen zetten waterbeheerders extra maatregelen in, zoals het (extra) doorspoelen en
verversen van watersystemen in natuurlijk en bebouwd gebied, beheersmaatregelen in zwemwateren,
extra inspectie op botulisme en vissterfte en waar nodig het verplaatsen van (beschermde) vissoorten.
De waterkwaliteitsaspecten van droogte zijn onderdeel van het proces van waterbeschikbaarheid en de
dialoog met gebruikers over de waterbehoefte en -beschikbaarheid
Kennisvragen over de waterkwaliteit en blauwalgenproblematiek worden opgepakt. In STOWA verband
wordt gewerkt aan een verbeterde methode om snel de gezondheidsrisico’s van blauwalgen te
beoordelen. Het Platform Blauwalgen werkt voor de korte termijn (2020) aan een afwegingskader en
communicatieboodschap voor blauwalgen in inlaatwater en voor de lange termijn aan een draaiboek om
met kennisinstellingen de risico’s in beeld te brengen. Vanuit DPRA wordt de kennisvraag opgepakt over
droogte en waterkwaliteit in stedelijke watersystemen. De gevolgen van lagere (rivier)afvoeren voor de
waterkwaliteit en de innamepunten voor drinkwater zijn beschreven in hoofdstuk 5.2 en worden opgepakt
in de Beleidsnota Drinkwater.
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Hergebruik van effluent kan bijdragen aan zoetwaterbeschikbaarheid
Onderdeel van een klimaatbestendige zoetwatervoorziening is het vergroten van de regionale
zelfvoorzienendheid. Het benutten van gezuiverd restwater uit industrie en rioolwaterzuiveringen
(effluent) wordt steeds meer gezien als mogelijke bron van zoetwater. Door dit als waterbron te
gebruiken, kan een bijdrage worden geleverd aan het verminderen van (zoet)watertekorten.
Effluentstromen vormen een constante en significante bron van zoetwater. Zeker in gebieden waar
zoetwater schaars is, of waar noodzakelijke voorzieningen relatief goedkoop zijn, kan het rendabel zijn
om restwater en effluent te hergebruiken. Door schaarser wordend zoetwater en verbeterde technieken
kan het zijn dat hergebruik van effluent voor steeds meer toepassingen voordelig blijkt uit te pakken.
Voor een verantwoorde wijze van waterhergebruik dienen per situatie en locatie de kansen, risico’s en
kosten-baten afgewogen te worden.
Effluentstromen kunnen niet zonder meer benut worden voor de ene sector, zonder de effecten op
andere sectoren te beschouwen. Het is daarom van belang waterstromen vanuit de waterketen en in het
watersysteem in samenhang te beschouwen en vandaaruit toe te werken naar een klimaatbestendig
grond- en oppervlaktewatersysteem.
Binnen de 2e fase van het Deltaprogramma Zoetwater zijn verschillende maatregelen gericht op
hoogwaardiger gebruik van effluent. Verder werken verschillende waterschappen aan direct of indirect
hergebruik van het effluent van rioolwaterzuiveringen (RWZI’s), onder meer vanuit het principe van de
circulaire economie. Oproep aan het Deltaprogramma Zoetwater en de waterschappen is om de
mogelijkheden voor het benutten van restwater en effluent verder te onderzoeken en in praktijk te
brengen. Hierbij is het van belang om naar milieuhygiënische eisen te kijken om het restwater en effluent
op een verantwoorde wijze te benutten, en naar de wet- en regelgeving omdat effluent momenteel de
status ‘afvalwater’ heeft.
Risico’s en mogelijkheden hergebruik restwater en effluent zijn nog niet volledig in beeld
Mogelijke risico’s aan het hergebruik van restwater en effluent zijn de verspreiding van mogelijk
aanwezige microverontreinigingen en pathogenen, en aanwezigheid van antropogene stoffen in het
water- en bodemsysteem. Aangezien het hergebruik van restwater en effluent nog geen gemeengoed is
in Nederland, is er niet altijd duidelijkheid over de regels die mogelijk van toepassing zijn. Voor effluent is
het juridisch kader vastgelegd in de Richtlijn Stedelijk Afvalwater. Voor lozingen op oppervlaktewater
geldt een vergunningplicht. Direct gebruik door derden is (nog) niet gereguleerd.
Effluent is juridisch gezien een afvalstof. De Kaderrichtlijn Afvalstoffen en Wet Milieubeheer geven aan
dat wanneer effluent behandeld is voor de nuttige toepassing en voldoet aan een aantal voorwaarden,
het geen afvalstof meer is.
Voor het indirect gebruik van effluent (bijv. via inname uit oppervlaktewater) gelden wettelijke eisen aan
de kwaliteit van het te gebruiken water. Lozingen op oppervlaktewater mogen vanuit de Kaderrichtlijn
Water geen verslechtering van de waterkwaliteit veroorzaken. Voor het hergebruik van effluent voor
infiltratie geldt het Infiltratiebesluit Bodembescherming. Voor direct hergebruik van RWZI-effluent voor
beregening in de landbouw wordt in Europees verband gewerkt aan een normering. Naar verwachting
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wordt deze verordening in 2020 van kracht, waarna het nog zeker vier jaar duurt voordat hieraan moet
worden voldaan.
Door STOWA en KWR is een onderzoekstraject ingezet met een focus op restwater en effluent. Het
onderzoek gaat in op mogelijkheden en risico’s van de inzet van dit water. Resultaten zijn naar
verwachting over twee jaar beschikbaar. De Beleidstafel Droogte beveelt aan om in dit onderzoek ook de
juridische mogelijkheden van (direct) gebruik van restwater en effluent te onderzoeken.
Aanbeveling vastgesteld april 2019
Aanbeveling 43 – Start een pilot naar mogelijkheden debietafhankelijke lozingen (in uitvoering)
Laat RWS i.s.m. het ministerie van IenW een pilot starten om het nut voor de
oppervlaktewaterkwaliteit en praktische uitvoerbaarheid van debietafhankelijke lozingen te
onderzoeken. Onderzoek als onderdeel van deze pilot ook de mogelijkheden om de methode
waarmee de maatgevende lage afvoer voor de immissietoets berekend wordt aan te passen naar
recente of toekomstige afvoeren.
Actiehouder: RWS en het ministerie van IenW
Termijn: april 2020
Voortgang aanbevelingen voorjaar 2019
RWS werkt samen met het inisterie van IenW, waterschappen, industrie en drinkwaterbedrijven aan een
aanpassing van het handboek immissietoets waarin droogteaspecten worden meegenomen. Hierin wordt
een aanscherping opgenomen in de berekening van het maatgevend laagwaterniveau, waarbij rekening
wordt gehouden met het vaker voorkomen van extreem lage waterstanden. Het aangepaste
immissiehandboek treedt naar verwachting 1 juli 2020 in werking.
De mogelijkheid en noodzakelijkheid van het debietsafhankelijk maken van industriële lozingen wordt
onderzocht. Daarbij wordt gekeken naar inpassingsmogelijkheden in het staande beleid, de gevolgen
voor het beoordelingsproces en vergunningverlening en de uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.
Onderdeel is ook het kijken welke extra bescherming een debietsafhankelijke lozingseis kan bieden. Het
OFL noemt het betrekken van industriële lozers bij de pilots als een aandachtspunt.
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Droogte blijvend op de internationale agenda
Aanbeveling najaar 2019
Aanbeveling 44 – Interregionale samenwerking met Duitsland, België en Frankrijk
intensiveren
De Beleidstafel Droogte adviseert om op interregionaal grensoverschrijdend niveau structurele
samenwerking van provincies en waterschappen met Duitse, Belgische (en Franse) partners op het
gebied van droogte en grondwaterbeheer te intensiveren. Onderzoek daarbij in overleg met de
buurlanden of bestuurlijke borging wenselijk is en bezie hoe Europese programma’s als INTERREG
benut kunnen worden om de interregionale samenwerking over klimaatbestendige stroomgebieden
van Rijn en Maas te versterken.
Actiehouder: provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel, i.s.m. de
kennisinstellingen, waterschappen en ministerie van IenW
Termijn: aanpak 2020, structurele samenwerking 2021
Nederlandse overheden werken in de stroomgebieden van de Rijn en Maas op verschillende niveaus
(multilateraal, bilateraal, interregionaal) samen met Duitse, Belgische en Franse partners. Met Duitsland
vindt regionale grensoverschrijdende samenwerking plaats in de Permanente Nederlands-Duitse
Grenswaterencommissie. Uiteenlopende waterbeheeraspecten staan hierbij op de agenda, zoals
waterveiligheid, waterkwaliteit, laagwater, grondwater en drinkwatervoorziening. Het Nederlands-Duitse
Grensoverschrijdend Platform voor Regionaal Waterbeheer heeft in november 2019 een gezamenlijke
workshop met Duitse partners georganiseerd over klimaatadaptatie. In deze workshop is specifiek
gesproken over de watervoorziening en waterschaarste in het landelijk gebied.
In 2021 moeten nieuwe stroomgebiedbeheerplannen voor de Kaderrichtlijn Water en nieuwe
overstromingsrisicobeheerplannen worden vastgesteld. In aanloop hier naartoe intensiveert de
samenwerking op interregionaal grensoverschrijdend niveau; risico is dat samenwerking vermindert
zodra de stroomgebiedbeheerplannen zijn vastgesteld. Internationale samenwerking is een continue
activiteit.
Een klimaatbestendig grond- en oppervlaktewatersysteem (hoofdstuk 3) en bijbehorend klimaatbestendig
land- en watergebruik (hoofdstuk 5) stoppen niet bij de grens. In internationaal opzicht wordt een
klimaatbestendig grond- en oppervlaktewatersysteem belangrijker. De Beleidstafel Droogte adviseert
provincies en waterschappen in de grensregio’s op interregionaal niveau samenwerking met Duitse,
Belgische (en Franse) partners op het gebied van droogte te continueren en waar nodig te intensiveren.
Dit naast voortzetting van al bestaande multilaterale en bilaterale samenwerkingen op nationaal niveau.
In onder meer INTERREG-projecten kunnen partijen gezamenlijk toewerken naar een grotere
klimaatbestendigheid van watersysteem en water- en landgebruik. Deze projecten kunnen als vliegwiel
fungeren voor structurele(re) interregionale samenwerking over grenzen heen.
Chlorideprotocol Rijn
Tijdens de droogte van 2018 was er in de Rijn sprake van een verhoogd chloridegehalte. Het
chloridegehalte heeft de afgesproken richtwaarde van 200 ml choride per jaar uit het ICBR
Chlorideprotocol niet overschreden.
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In de ICBR zijn afspraken met Frankrijk gemaakt over de sluiting van de Franse kalimijnen. In het
aanvullend chlorideprotocol (getekend op 25 september 1991, van kracht met ingang van 1 november
1994) is indertijd als richtwaarde 200 mg/l chloride-ionen aan de Nederlands-Duitse grens afgesproken.
Deze waarde is nog steeds geldig. De kalimijnen zijn inmiddels gesloten. In de ICBR loopt op dit moment
op initiatief van Nederland een actie om in kaart te brengen welke andere (industriële) bronnen er
mogelijk bijdragen aan verhoogde chloride-gehalten.
In het programma Rijn 2040 wat tijdens de Rijnministersconferentie op 13 februari in Amsterdam zal
worden vastgesteld is als onderdeel van de laagwatermonitoring ook chloride een te volgen parameter
(naast waterstand, afvoer, temperatuur, chloride) om, indien nodig, tijdig maatregelen te kunnen nemen.
Het programma Rijn 2040 zal tijdens de Rijnministersconferentie op 13 februari 2020 in Nederland
worden vastgesteld.
Aanbevelingen vastgesteld in april 2019
Aanbeveling 45 – Benut internationale overleggen om droogte te agenderen (in uitvoering)
Benut de reguliere grensoverschrijdende stroomgebiedoverleggen van rijk en regionale
waterbeheerders, om de effecten van droogte en droogtemaatregelen op het
grensoverschrijdende oppervlakte- en grondwatersysteem te agenderen. Houd bij de
Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn (ICBR), de internationale Centrale
Commissie voor de Rijnvaart (CCR) en de Internationale Maas Commissie (ICM) de samenhang
tussen de belangen van scheepvaart, waterbeschikbaarheid en de waterkwaliteit in beeld.
Benut de Ministersconferentie van 13 februari 2020 om afspraken te maken over droogte en
laagwater in het kader van het nieuwe ICBR Werkprogramma Rijn 2040.
Actiehouder: ministerie van IenW (stroomgebied) en waterbeheerders (deelstroomgebied)
Termijn: 2020
Aanbeveling 46 – Verken de mogelijkheid voor intensievere samenwerking met Duitsland
over de Roer (in uitvoering)
Verken de mogelijkheid de bestaande samenwerking met de Duitse waterbeheerder te
intensiveren. Met als doel te komen tot inzicht in langere termijn risico’s van extreem laagwater op
de Roer. En daaruit de mogelijkheden te verkennen om rekening te houden met de Nederlandse
belangen benedenstrooms bij weersextremen.
Actiehouder: ministerie van IenW
Termijn: 2020
Voortgang aanbevelingen najaar 2019
Rijn en Maas belangrijk voor Nederlandse zoetwatervoorziening
Grote delen van Nederland zijn in perioden zonder neerslag grotendeels afhankelijk van wateraanvoer
vanuit Duitsland en België. Veel drinkwaterbedrijven gebruiken de Maas en de Rijn als bron voor het
produceren van drinkwater. De aanbevelingen van de eerste fase rapportage van de Beleidstafel
Droogte zijn door het ministerie van IenW opgepakt binnen de internationale riviercommissies voor de
Rijn en de Maas en de samenwerking binnen de Nederlands-Duitse Permanente
Grenswaterencommissie.
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Laagwater als nieuw onderwerp in het werkprogramma Rijn 2040 van de ICBR
De ICBR werkt aan het werkprogramma Rijn 2040. Mede naar aanleiding van de droogte van 2018 is het
onderwerp laagwater als apart onderwerp in het werkprogramma opgenomen. In het kader van
programma Rijn 2040 gaat men werken aan gezamenlijke beoordelingswijzen en oplossingsrichtingen
voor de omgang met uitgesproken laagwatergebeurtenissen. Ook het onderwerp kwantitatief
sedimentmanagement inclusief erosie is opgenomen in het programma, wat in het kader van het
programma Integraal riviermanagement belangrijk is om ook internationaal te onderzoeken. In het
programma wordt chloride als een te monitoren parameter vastgesteld, als onderdeel van
laagwatermonitoring. Daarnaast wordt ook het belang van duurzaam grondwaterbeheer in het
programma Rijn 2040 opgenomen. Dit werkprogramma staat op de agenda van de ministersconferentie
van 13 februari 2020. In het ministerscommuniqué staat laagwater apart opgenomen, zodat dit werk ook
daadwerkelijk politiek verankerd wordt.
Verder wordt gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe klimaatscenario’s voor de Rijn, inclusief socioeconomische ontwikkelingen met effecten op het (laagwater)afvoerregime. De gezamenlijke ICBRlaagwatermonitoring is juli 2019 gestart. Op de website van de ICBR kan eenieder zien in welke
categorie van ernst de betreffende waterstanden behoren14.
Plan van aanpak extreem laagwater voor de Maas in de maak
De IMC werkt momenteel aan een plan van aanpak extreem laagwater. In dit plan van aanpak wordt
onder andere ingegaan op de effecten van laagwater, monitoring, handelingsperspectief en de mogelijke
effecten van klimaatverandering op de ontwikkeling van laagwaterafvoer. Het plan is naar verwachting
begin 2020 gereed. Diverse partijen uit het Internationale Maasstroomgebied werken aan een
INTERREG VI projectvoorstel waarin de grensoverschrijdende governance, klimaatadaptatie en droogte
centraal staan. Doel hierbij is investeringen in de communicatie met de diverse stakeholders en in
concrete pilots te stimuleren
Intensivering samenwerking rond de Roer
Ten aanzien van de Roer zijn de mogelijkheden voor intensivering van de bestaande samenwerking met
de Duitse waterbeheerders verkend. Er is afgesproken elkaar goed en vaker te betrekken bij
ontwikkelingen in het gebied. De Duitse (federale) regering heeft besloten te stoppen met
bruinkoolwinning en de bestaande mijnen gefaseerd te sluiten. Dit besluit heeft gevolgen voor de
waterhuishouding in het gebied. Definitieve besluitvorming over de volgorde van de te sluiten mijnen
wordt begin 2020 verwacht. Daarna zal Nordrhein-Westfalen inhoudelijk de gevolgen verder in beeld
brengen en zij zal Nederland daarbij betrekken. Rond de zomer van 2020 is een vervolgoverleg gepland.
Een positieve internationale samenwerking is gestart rond het beheer van het grondwaterlichaam
Roerdalslenk. Het milieuministerie van Nordrhein-Westfalen, de Nederlandse provincies Limburg en
Brabant en Vlaanderen (Vlaamse Milieumaatschappij) zijn een gezamenlijke (model)studie gestart over
het water in het grondwaterlichaam Roerdalslenk. Er blijken diverse (grensoverschrijdende) effecten op
te treden op het grondwater, als gevolg van mijnbouw en andere activiteiten.

14

https://www.iksr.org/nl/themas/laagwater/laagwatermonitoring
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Bijlage 1 Economische gevolgen van de droogte
2018 (Ecorys rapport)
Het jaar 2018 was een uitzonderlijk droog jaar. Naar aanleiding daarvan is de Beleidstafel Droogte
ingesteld waaruit een aantal acties zijn voortgekomen. Een van deze acties betreft het in kaart
brengen van de economische schade door de droogte in 2018. Schade voor de sector en schade
voor de Nederlandse economie zijn ingeschat voor de belangrijkste gebruikers van zoetwater.

Methodiek
De werkwijze van dit onderzoek is data- en literatuuronderzoek en 40 gesprekken met bedrijven,
sectorvertegenwoordigers, kennisinstituten en overheden15. De gevolgen van de droogte zijn uiteengezet
en schade is zoveel mogelijk gekwantificeerd16. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt van bestaande
kennis en modelsimulaties uit het Deltaprogramma Zoetwater.
Twee verschillende soorten schadecijfers worden gepresenteerd, namelijk vanuit sectoraal perspectief
en vanuit economisch perspectief. Sectorale effecten hebben betrekking op één sector, en negeren
daarmee positieve of negatieve doorwerkingen op andere sectoren in de keten en/of de Nederlandse
economie. Dit zijn bijvoorbeeld omzet- en productiekostencijfers. Deze cijfers kunnen worden gebruikt
om een beeld te geven van droogtebestendigheid in bedrijfseconomische zin en van de verdeling van
effecten binnen de sector (tussen regio’s, sub-sectoren en bedrijven).

Economische effecten omvatten alle netto schadeposten in de gehele keten die terecht komen bij
Nederlandse producenten en/of consumenten. Prijsverschillen die leiden tot winst voor één partij en
verlies voor een andere partij worden dan tegen elkaar weggestreept. Tevens worden effecten bij
buitenlandse partijen niet meegenomen. De cijfers kunnen worden gebruikt om een beeld te geven van
de ordegrootte van effecten op de gehele Nederlandse economie en om de ordegrootte van effecten
tussen sectoren of ketens te vergelijken.

Economische gevolgen van de droogte per sector
Sector
Landbouwketen

Economische gevolgen
•

Uitblijven van neerslag, toename van verdamping en afnemende waterkwaliteit heeft
direct effect gehad op gewassen en grasland met lagere afzet van land- en
tuinbouwproducten tot gevolg.

•

Inkomenseffecten variëren, en lopen op tot bijna 38.000 euro per onbetaalde
arbeidsjaareenheid (1 arbeidsjaareenheid = 1 fulltime agrariër).

•

Zetmeelbedrijven en de veehouderij hebben de grootste relatieve schade geleden.

•

Droogte heeft geleid tot een grotere spreiding van bedrijfsinkomens, met sterke
verschillen tussen soorten gewas, regio’s en ook individuele bedrijven. Dit komt door

15

Dit onderzoek heeft plaatsgevonden van eind december 2018 tot half februari 2019 en van juni tot augustus 2018.

In februari 2019 zijn de eerste resultaten aan de Beleidstafel Droogte gepresenteerd. Nog niet alle sector gegevens
(zoals omzetcijfers) van 2018 waren toen beschikbaar. Daarom is in juni gestart met een update van de data zodat
een nauwkeuriger beeld voor de sectoren scheepvaart, landbouw en natuur geschetst kan worden.
16

Deze uiteenzetting en de verantwoording van bronnen en kwantificering is beschikbaar in de

achtergronddocumentatie.
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Sector

Economische gevolgen
verschillen in blootstelling, kwetsbaarheid, marktomstandigheden en
handelingsperspectief.
•

Scheepvaartketen

De economische effecten door de droogte zijn ingeschat op 820 miljoen tot 1,4 miljard
euro.

•

Er was sprake van laagwater gedurende een periode van 6 maanden, waardoor
schepen niet meer of alleen met een lagere beladingsgraad (een derde tot een vierde)
konden varen.

•

De capaciteit van de gehele transportketen, inclusief wegvervoer, stond onder druk.

•

Door hogere transportkosten en krapte stegen prijzen, waardoor de omzet van de
binnenvaart in het derde en vierde kwartaal van 2018 respectievelijk 17,5% en 30,5%
hoger lagen dan het jaar daarvoor. De kosten belandden primair in de keten, vanwege
laagwatertoeslagen en krapte op de spotmarkt.

•

Door hogere prijzen is op initiatief van verladers de levering bij bepaalde tankstations en
in de bouw uitgesteld. Marktmechanismen alloceerden beschikbare capaciteit richting
hoogwaardig vervoer, waardoor de indirecte effecten in de keten werden beperkt.

Waterbeheerders

•

De economische effecten door de droogte zijn ingeschat op 65 tot 220 miljoen euro.

•

Diverse maatregelen zijn genomen tegen zoutwaterindringing, afname van
zoetwateraanvoer op de Hoge Zandgronden en vermindering van
oppervlaktewaterkwaliteit.

•
Drinkwater

De ordegrootte van kosten van onder andere tijdelijke pompen, noodvoorzieningen,
plaatselijk schadeherstel, monitoring en bellenschermen ligt op 10 tot 20 miljoen euro.

•

Door de droogte en lage rivierafvoeren nam de waterkwaliteit (hoger chloridegehalte,
verontreinigingen, hogere temperatuur en daardoor algengroei) van oppervlaktewater bij
inlaten af.

•

Dit heeft geleid tot mobilisatie van crisisteams, maar door inzet van maatregelen en
reservecapaciteit heeft dit niet tot leveringstops of kwaliteitsproblemen geleid.

•
Stedelijk
gebied

De resulterende kosten voor reparaties, inzet personele capaciteit en uitstel van
activiteiten (bij bijvoorbeeld aannemers) waren enkele miljoenen euro’s.

•

Door lage grondwaterstanden zijn scheuren in muren ontstaan bij enkele honderden
panden, met herstelkosten van enkele miljoenen euro’s.

•

Schades door lage grondwaterstanden en eventuele resulterende zettingen aan
funderingen (paalrot), infrastructuur en stedelijk groen konden niet worden vastgesteld.
De herstelkosten voor dergelijke schades kunnen in potentie hoog zijn.

Industrie

Funderingsherstel bij paalrot kost bijvoorbeeld gemiddeld 64.000 euro per object.
•

Industrieën hadden te maken met hogere chlorideconcentraties en watertemperaturen,
en moesten productieprocessen hierop afstemmen.

•

Er is 1 bedrijf geïdentificeerd waarbij de droogte geleid heeft tot een vermindering in
productieproces. De kosten hiervan zijn indicatief ingeschat op enkele miljoenen euro’s.

Recreatievaart

Bij overige bedrijven in de industrie is het ‘net goed gegaan’.
•

Door lage waterstanden zijn sommige (woon)boten en jachthavens drooggevallen en
waren waterwegen minder toegankelijk.

•

Door waterkwaliteitsproblemen (blauwalg, botulisme) zijn veel zwemlocaties gesloten
vanwege veiligheidsrisico’s. Eventuele volksgezondheidseffecten zijn niet geraamd.

Energie

•

Door substitutie (elders gaan recreëren) zijn de netto economische effecten beperkt.

•

Positieve effecten vanwege goede weersomstandigheden zijn niet geraamd.

•

Kostbare black-outs door onbalans (tekort aan productie) zijn niet aan de orde geweest.

•

Door hogere water- en omgevingstemperaturen ging de productie-efficiëntie omlaag.
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Sector

Economische gevolgen
•

Door problemen in het buitenland is de export van energie mogelijk gestegen.

•

Er was geen krapte op de markt. Elektriciteitsprijzen zijn gedurende de droogte niet sterk
gestegen, maar lagen in de tweede helft van 2018 wel hoger.

Natuur

•

Kwetsbare en sterk waterafhankelijke ecosystemen waaronder veengebieden, droge en
natte heiden, vennen en beeksystemen en duingebieden en graslanden hebben de
effecten van de droogte sterk gemerkt.

•

Kwetsbare (watergebonden) diersoorten en vegetatie, met name zeldzame en
geïsoleerde populatie liepen gevaar door de droogte.

Economische effecten van de droogte in 2018
Het economisch effect van de droogte op deze sectoren is ingeschat op netto 900 tot 1.650 miljoen euro,
waarbij economische effecten die in het buitenland terecht komen niet zijn meegenomen. Een verdeling
over de sectoren wordt in onderstaande figuur gepresenteerd. De grootste effecten liggen bij de
landbouwketen en in mindere mate de scheepvaartketen. Resulterende kostenstijgingen komen
gedeeltelijk terecht in de keten en/of bij consumenten, afhankelijk van de mogelijkheid die de agrariër of
binnenvaartschipper heeft om prijzen te verhogen. Voor stedelijk gebied en natuur is schade slechts
beperkt of niet gekwantificeerd. In de overige sectoren was de schade beperkter. Droogte was in deze
sectoren wel een belangrijk thema, en er zijn diverse maatregelen getroffen om schade te beperken.

Bron: Ecorys o.b.v. cijfers en rapportages van CBS, Deltares, Wageningen University en input van geïnterviewden (zie de
achtergronddocumentatie voor een uitgebreidere verantwoording).

Deze ramingen zijn begin 2019 ontwikkeld in een kort tijdsbestek van anderhalve maand, veelal
gebruikmakend van voorlopige cijfers, eigen inschattingen en bestaande modelsimulaties. In juni 2019 is
gestart met een update van de data voor de landbouwketen, scheepvaartketen en natuur nadat nieuwe
sector gegevens (zoals bijvoorbeeld omzetcijfers) beschikbaar waren. Met deze data is een
nauwkeuriger beeld voor deze sectoren tot stand gekomen. Desondanks bevatten de cijfers nog
onzekerheid, wat resulteert in de weergegeven bandbreedte.

Toekomstige economische effecten van de droogte
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Gedurende de droogte zijn de grondwaterpeilen weggezakt, die nog moeten herstellen. Dit geldt met
name op de Hoge Zandgronden, en waar grondwateraanvulling afhankelijk is van neerslag. De mogelijke
gevolgen van toekomstige watertekorten en gerelateerde waterkwaliteitsproblemen zijn niet
doorgerekend. De verwachting is dat dit risico het meest uitgesproken is voor de landbouwketen en
natuur.
In specifieke sectoren kunnen nog na-ijleffecten optreden. Zo is in de melkveehouderij ingeteerd op de
voorraad ruwvoer voor de winter. In stedelijk gebied kan door extra bodemdaling eerder schade gaan
optreden aan bebouwing en infrastructuur. In natuurgebieden waar soorten zijn uitgestorven of veen is
beschadigd kan herstel nog (tientallen) jaren duren, of zelfs onomkeerbaar zijn.
In algemene zin zal de droogte van 2018 aanleiding zijn om structurele maatregelen voor
droogtebestendigheid (verder) te verkennen.
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Bijlage 2 – Was-wordt tabel aanbevelingen april 2019
# aanbeveling rapportage april
1 Stel verduidelijkende handleiding nationale verdringingsreeks op
2 Stel regionale uitwerkingen van de verdringingsreeks op
3 Stel een ‘Categorie-1-Natuur’ kaart op
4 Breng juridische verhouding waterakkoord en verdringingsreeks in beeld
5 Verbeteren informatievoorziening en bewustwording via waterbeschikbaarheid
6 Benut herstelperiode voor aanvulling van grondwatervoorraden
7 Agendeer het belang van structurele maatregelen i.v.m. droogte
8 Grondwateronttrekkingen bij kwetsbare natuurgebieden in beeld brengen
9 Verduidelijk chloridenormering drink- en oppervlaktewater
10 Zorg voor een set afgestemde redeneerlijnen voor droogte
11 Ga voor risicoanalyses drinkwaterbedrijven uit van 2 jaar droogte
12 Inventariseer hoe drinkwaterkennis beter te betrekken bij LCW
13 Stel redeneerlijnen op en maak afspraken over waterverdeling in het
14
15
16
17
18
19
20
21
22

IJsselmeergebied
Breng de robuustheid van het IJsselmeergebied in beeld

# in eindrapportage
4
5
6
7
8
13
14
10
23
9
24
25
34
35

Continueer het programma Slim Watermanagement

15

Geef prioriteit aan ontsluiten van data en informatie

39

Onderzoek uitwisseling van water tussen bodem en atmosfeer

16

Communiceer over resultaten en stem communicatieboodschappen af

41

Start een pilot naar mogelijkheden debietafhankelijke lozingen

43

Benut internationale overleggen om droogte te agenderen

45

Verken de mogelijkheid voor intensievere samenwerking met Duitsland

46

Update onderzoek economische effecten voor september 2019
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Opgenomen in
paragraaf 1.2

Bijlage 3 – Lijst van afkortingen
Afkorting

Betekenis

BOOT

Bestuurlijk Overleg Open Teelten

BPIJ

Bestuurlijk Platform IJsselmeergebied

BPZ

Bestuurlijk Platform Zoetwater

CCR

internationale Centrale Commissie voor de Rijnvaart

CDM

Commissie Deskundigen Mestbeleid

DAW

Deltaplan Agrarisch Waterbeheer

DPRA

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie

DPZW

Deltaprogramma Zoetwater

EZK

Economische Zaken en Klimaat

GLB

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid

ICBR

Internationale Commissie ter Bescherming van de Rijn

ICM

Internationale Maas Commissie

IenW

Infrastructuur en Waterstaat

ILT

Inspectie Leefomgeving en Transport

IPO

Interprovinciaal Overleg

IRM

Integraal Riviermanagement

LCW

Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling

LDWD

Landelijk Draaiboek Watertekort en Droogte

LNV

Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid

LTO

Land- en Tuinbouw Organisatie

MTW

Managementteam Watertekorten

NHI

Nederlands Hydrologisch Instrumentarium

OBN

Ontwikkeling en Beheer Natuurkwaliteit

OFL

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

RDO

Regionaal Droogte Overleg

RWS

Rijkswaterstaat

RWZI

Rioolwaterzuiveringsinstallatie

SMWO

Stuurgroep Management Watercrises en Overstromingen

SPI

Standardized Precipitation Index

STRONG

Structuurvisie Ondergrond

SWM

Slim Watermanagement

UvW

Unie van Waterschappen

Vewin

Vereniging van waterbedrijven in Nederland

VNG

Vereniging Nederlandse Gemeenten

VRA

Verstoringsrisicoanalyse

WMCN

Watermanagementcentrum Nederland
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Bijlage 4 – Betrokken partijen
1.

Deelnemers Beleidstafel Droogte

2.

Projectteam Droogte Deelnemers

3.

Betrokken maatschappelijke partners via OFL
•
BLN-Schuttevaer
•
Coalitie Het Blauwe Hart
•
EVO belangenbehartigersorganisatie voor
verladers
•
FODI (Federatie van
Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën)
•
Havenbedrijf Rotterdam
•
HISWA
•
KAVB (Koninklijke Algemene Vereniging voor
Bloembollencultuur)
•
LTO Nederland
•
Natuurmomenten
•
Sportvisserij Nederland
•
Staatsbosbeheer
•
Stichting Duinbehoud
•
TenneT
Betrokken kennisinstellingen

4.

•
•
•
•
•
5.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

KNMI
NKWK
Deltares
WUR
PBL

•
•
•
•
•

Onafhankelijke wetenschappelijke commissie
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VBNE (De Vereniging van Bos- en
Natuurterreineigenaren)
VEMW (Vereniging voor Energie, Milieu en Water)
Vewin (Vereniging van Waterbedrijven Nederland)
VNCI (Koninklijke Vereniging van de Nederlandse
Chemische Industrie)
VNO/NCW
Waterrecreatie Nederland
Waterrecreatie Nederland (voorheen Stichting
Recreatietoervaart Nederland)
WNF
Young Professional bij o.a. Denktank Ministerie
ministerie van IenW

RIVM
Stowa
Marin
KCAF
KWR

Bijlage 5 – Totaaloverzicht aanbevelingen en actiehouders
#

Aanbeveling

Actiehouder

Termijn

1

Zet blijvend in op uitwerking
waterbeschikbaarheid
Betrek nieuwe kennis in regionale uitwerking
verdringingsreeks

BPZ, waterschappen

Volgende fase Deltaprogramma Zoetwater (2022 – 2027)

BPZ (coördineert proces), waterschappen, provincies en
RWS verantwoordelijk voor inhoudelijke uitwerking, i.s.m.
stakeholders
Deltacommissaris, BPZ, SGRA, gemeenten,
waterbeheerders
RWS i.s.m. waterschappen, IPO, ministerie van EZK,
ministerie van LNV en ministerie van IenW, uiteindelijk vast
te stellen in de SMWO.
waterschappen, provincies en RWS in de regionale
droogte overleggen.
IPO i.s.m. provincies, waterschappen en terreinbeheerders
RWS en waterschappen i.s.m ministerie van IenW

werkversie april 2020, besluitvorming over definitieve regionale
verdringingsreeks eind 2020, zodat voor het droogteseizoen
van 2021 een vastgestelde versie beschikbaar is.
2020

ministerie van IenW, ministerie van LNV, ministerie van
EZK, provincies, waterschappen, gemeenten en RWS
BPZ

2021

Provincies en waterschappen i.s.m. belanghebbenden.
Voor de Beleidsnota drinkwater: ministerie van IenW, i.s.m.
de bevoegde gezagen en Vewin
Ministerie van IenW en RWS

start 2019

BPZ, i.s.m. SGRA.

2021

waterschappen en grondgebruikers

Afgerond

a BPZ, b Stuurgroep RA, c waterschappen en
gemeenten, d ministerie van LNV en Bestuurlijk Overleg
Open Teelten (BOOT), e provincies.
DPZW – Programma SWM

doorlopend

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Versterken verbinding DPZW en DPRA onder
regie van Deltacommissaris
Stel verduidelijkende handleiding nationale
verdringingsreeks op
Stel regionale uitwerkingen van de
verdringingsreeks op
Stel een ‘Categorie-1-Natuur’ kaart op
Breng juridische verhouding waterakkoord en
verdringingsreeks in beeld
Verbeteren informatievoorziening en
bewustwording via waterbeschikbaarheid
Zorg voor een set afgestemde redeneerlijnen
voor droogte
Grondwateronttrekkingen bij kwetsbare
natuurgebieden in beeld brengen
Werk de strategie Klimaatbestendige
Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem
verder uit
Gebruik extreem droogtescenario en
ontwikkel toekomstperspectieven
Benut herstelperiode voor aanvulling van
grondwatervoorraden
Agendeer het belang van structurele
maatregelen i.v.m. droogte
Continueer het programma Slim
Watermanagement
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mei 2019 (eerste aanzet voor de handleiding conceptversie) en
april 2020 een definitieve versie.
2020
april 2019 (werkversie 2019); 2020 geactualiseerde kaart.
apr-20

1e concept in dec 2019

Najaar 2020 principekeuze vastleggen in het Deltaprogramma
Zoetwater en het ontwerp Nationaal Waterplan 2022-2027

start in 2019

#

Aanbeveling

Actiehouder

Termijn

16

Onderzoek uitwisseling van water tussen
bodem en atmosfeer
Voer acties voor klimaatadaptieve landbouw
regionaal en in samenhang uit

Gezamenlijke zandprovincies (Gelderland, Overijssel,
Limburg, Noord-Brabant, Utrecht)
BPZ (waterbeschikbaarheid), ministerie van LNV
(actieprogramma landbouw, inbreng vanuit het
sectoroverleg in LCW/MTW), LTO (regie op inbreng sector
landbouw en DAW) en Stuurgroep RA (stresstesten,
risicodialogen en uitvoeringsagenda’s ruimtelijke
adaptatie).
ministerie van LNV & IPO

2020

ministerie van LNV & IPO i.s.m. IenW, ,UvW en VNG.

voorjaar 2020

ministerie van LNV

vanaf 2020

a IPO, provincies met grondwaterwinningen, i.s.m. Vewin,
VNG, b IPO, provincies, i.sm. Vewin, waterschappen, VNG,
c Vewin, drinkwaterbedrijven, i.s.m. IPO, provincies, VNG
d ministerie van IenW, e ministerie van IenW, i.s.m. IPO,
Vewin, UvW, VNG
ministerie van IenW, i.s.m. Vewin, provincies, RWS, VNG
en de Veiligheidsregio’s
ministerie van IenW i.o.m. drinkwaterbedrijven, industrie
en oppervlaktewaterbeheerders.
ministerie van IenW en Inspectie Leefomgeving en
Transport (ILT)
SMWO

a 2021, b 2021, c 2021, d voorjaar 2020, e 2021

ministerie van IenW (voor IRM), RWS
(Hoofdvaarwegennet)
ministerie van IenW

2020

ministerie van IenW en RWS i.s.m. de bovenstroomse
landen
Marktpartijen

2021

17

18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29

Neem klimaatbestendigheid mee in
gezamenlijke natuurambitie
Breng extra benodigde inspanning voor
klimaatbestendige natuur in beeld
Blijf inzet crisismaatregelen vroegtijdig
voorbereiden
Naar een klimaatbestendig drinkwaterbeleid

Verkenning naar toepassing
drinkwaterrestricties in crisissituaties
Verduidelijk chloridenormering drink- en
oppervlaktewater
Ga voor risicoanalyses drinkwaterbedrijven uit
van 2 jaar droogte
Inventariseer hoe drinkwaterkennis beter te
betrekken bij LCW
Stresstest en knelpunten hoofdvaarwegennet
Rekening houden met spanning tussen
functies
Klimaatbestendige vaarwegen
Ontwikkel scheepsconcepten die beter
aangepast zijn aan lage rivierafvoeren
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2020

voorjaar 2020

2021
Afgerond
Afgerond
Afgerond

vanaf 2019

vanaf 2020

#

Aanbeveling

Actiehouder

Termijn

30

Waterprofiel industrie voor goede
informatievoorziening
Breng lokale mogelijke keteneffecten
energienet in beeld
Gemeenten aan de lat voor bebouwd gebied

BPZ (Waterbeheerders) en VEMW voor opstellen
waterprofielen, ministerie van EZK in LCW/MTW
TenneT, ministerie van EZK

2020

VNG, gemeenten, met input van waterschappen, DPRA,
DPZW en Nationaal Kennisprogramma Bodemdaling
Deltacommissaris, in samenspraak met betrokkenen
overheden.
BPIJ

vanaf 2019

31
32
33
34

35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Verken of governance IJsselmeergebied
efficiënter kan
Stel redeneerlijnen op en maak afspraken
over waterverdeling in het IJsselmeergebied
Breng de robuustheid van het
IJsselmeergebied in beeld
Uniformeren en uitwisselen
waterkwantiteitsdata
Ontwikkelen van een praktisch toepasbare
droogte-indicator
Langetermijnverwachting rivierafvoer weken
vooruit
Geef prioriteit aan ontsluiten van data en
informatie
Blijf goede afstemming over communicatie
rond droogte organiseren
Communiceer over resultaten en stem
communicatieboodschappen af
Besteed in de tweede fase DPZW aandacht
aan kansen hergebruik effluent
Start een pilot naar mogelijkheden
debietafhankelijke lozingen
Interregionale samenwerking met Duitsland,
België en Frankrijk intensiveren
Benut internationale overleggen om droogte
te agenderen
Verken de mogelijkheid voor intensievere
samenwerking met

BPIJ

2020

feb-20
voor zomer 2019 handelingsperspectieven; nadere uitwerking
in redeneerlijnen en bestuurlijk vastleggen voor 1 april 2020.
* termijn voor bestuurlijk vastleggen is gelijk gesteld aan de
termijn van aanbeveling 2.
uiterlijk 1 april 2020, in samenhang met aanbeveling 34

ministerie van IenW, provincies, waterschappen, RWS,
Informatiehuis Water.
ministerie van IenW i.s.m. KNMI, BPZ en de LCW

2024

RWS, i.s.m. het KNMI

vanaf 2020

Waterschappen, provincies en RWS

z.s.m.

ministerie van IenW (Directie Communicatie), BPZ,
Stuurgroep RA
de verschillende actiehouders

doorlopend

BPZ en waterschappen

vanaf 2019

RWS en het ministerie van IenW

april 2020

provincies Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en
Overijssel, i.s.m. de kennisinstellingen, waterschappen en
ministerie van IenW
ministerie van IenW (stroomgebied) en waterbeheerders
(deelstroomgebied)
ministerie van IenW

2021
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eind 2020

vanaf maart 2019

2020
2020

Bijlage 6 – Kennisvragen
In de eerste fase rapportage van de Beleidstafel Droogte zijn aanbevelingen gedaan op het gebied van
kennisontwikkeling en beleid lange termijn. De onderstaande tabel biedt een overzicht van
aanbevelingen uit de eerste fase rapportage van de Beleidstafel Droogte die kennisontwikkeling vragen,
met als doel te zorgen dat dezelfde vraag niet op twee plaatsen tegelijk wordt uitgewerkt. Daarnaast zijn
de aanbevelingen gericht op langetermijnbeleid benoemd. De tabel is een aanvulling op de genoemde
aanbevelingen in bijlage 5..Nadere uitwerking van kennisvragen droogte vindt plaats bij de daarvoor
geëigende kennisagenda’s van programma’s en organisaties. Van belang hierbij is het betrekken van
kennisinstellingen.
Aanbeveling kennisontwikkeling

Actiehouder

De aanbeveling is om het onderzoek “Droogte in zandgebieden van Zuid-, Midden- en

Gezamenlijke

Oost-Nederland” uit te breiden met de volgende extra onderzoeksvragen:

zandprovincies

•

•

Waar ligt het knikpunt van de cumulatieve effecten van de toenemende vraag naar

(Gelderland, Overijssel,

grondwater(onttrekkingen) op de waterbalans: bij welke omvang (indicatief) wordt

Limburg, Noord-Brabant

voorraadbeheer problematisch vanwege de impact van grondwateronttrekkingen

(trekker), Drenthe en

op de waterbalans?

Utrecht)

In hoeverre kan de ontwatering geminimaliseerd worden, rekening houdend met de
functies, om daarmee de aanvulling van de grondwatervoorraad te maximaliseren?

De Beleidstafel Droogte adviseert RWS de opgedane kennis met betrekking tot

RWS

vismigratie bij langdurige droogte vast te leggen in een factsheet met heldere richtlijnen
over de handelingsmogelijkheden voor de LCW.
De Beleidstafel Droogte adviseert RWS een verkenning naar de effectiviteit van

RWS

“refugia” voor vissen in het watersysteem uit te voeren.
RWS, het ministerie van IenW en Unie van Waterschappen gaan daarom onderzoeken

RWS, ministerie van IenW

in welke gevallen deze noodbevoegdheid (om maatregelen te nemen bij ‘gevaar’ voor

en UvW

een waterstaatswerk) ingezet kan worden.
Waterschappen zorgen dat zij de kennis paraat hebben over de gevolgen voor de

Waterschappen

waterverdeling, wanneer in geval van calamiteiten van de beheermarges moet worden
afgeweken.
De STOWA neemt kennisvragen op in hun onderzoek, over het effect van droogte op

STOWA

veenkades n.a.v. inventarisatie droogtegevoelige kades.
RWS wordt gevraagd om de mogelijkheden voor het optimaliseren van operationele

RWS

maatregelen tijdens laagwaterperioden verder te verkennen, zoals de inzet van zoutlekbeperkende maatregelen en de bediening van schuts- en spuisluizen en stuwen.
Ministerie Infrastructuur en Waterstaat (DGWB) wordt gevraagd initiatief te nemen om

ministerie van IenW

de debiet-chloride relatie voor de achtergrondconcentraties bij Lobith en Eijsden voor
beleid en operationeel gebruik te verbeteren middels een gezamenlijke deskstudie.
De Beleidstafel Droogte adviseert de STOWA en waterbeheerders om de

STOWA en

geïdentificeerde kennisvragen rondom de stabiliteit van veenkades op te pakken en te

waterbeheerders

beantwoorden.
Door STOWA worden de ervaringen van 2018 verzameld voor kennisborging en
verdere kennisontwikkeling. Daarnaast heeft STOWA een inventarisatie gemaakt van

74

nadere kennisvragen rondom droogte en veenkaden. Deze vragen moeten nog een
plek vinden in reguliere onderzoeksprogrammering van de verantwoordelijke
waterbeheerders.
RWS heeft de kennisbehoefte omtrent de relatie oppervlaktewater-grondwater en de
effectiviteit van peilhandhaving is in beeld gebracht, met aandacht voor de relatie
tussen mogelijk uitzakkend waterpeil en de gevolgen voor waterkeringen, overige
infrastructuur, funderingen en veen-oxidatie. Tijdens de droogte van 2018 is veel
energie gestoken in het controleren en beheren van de veenkaden waardoor een
calamiteit als bij Wilnis in 2003 is voorkomen.

Aanbeveling beleid lange termijn

Actiehouder

DGWB blijft in de lead voor het maken van operationeel toepasbare economische

ministerie van IenW

afweging(smodellen) voor droogteschade en waterbeheer met als doel om betere
economische afwegingen in de verdringingsreeks te kunnen maken.
Het Bestuurlijk Platform Zoetwater gaat onderzoeken of het minder kwetsbaar maken
van cruciale verdeelwerken en inlaten qua maatschappelijke kosten en baten uit kan.
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Samenvatting
Het jaar 2018 w as een uitzonderlijk droog jaar. Naar aanleiding daarvan is de Beleidstafel Droogte
ingesteld waaruit een aantal acties zijn voortgekomen. Een van deze acties betreft het in kaart brengen
van de economische schade door de droogte in 2018. Schade voor de sector en schade voor de
Nederlandse economie zijn ingeschat voor de belangrijkste gebruikers van zoetwater.

Methodiek
De werkwijze van dit onderzoek is data- en literatuuronderzoek en 40 gesprekken met bedrijven,
sectorvertegenwoordigers, kennisinstituten en overheden 1. De gevolgen van de droogte zijn
uiteengezet en schade is zoveel mogelijk gekwantificeerd 2. Hierbij is onder andere gebruik gemaakt
van bestaande kennis en modelsimulaties uit het Deltaprogramma Zoetwater.
Twee verschillende soorten schadecijfers worden gepresenteerd, namelijk vanuit sectoraal
perspectief en vanuit economisch perspectief. Sectorale effecten hebben betrekking op één sector,
en negeren daarmee positieve of negatieve doorwerkingen op andere sectoren in de keten en/of de
Nederlandse economie. Dit zijn bijvoorbeeld omzet- en productiekostencijfers. Deze cijfers kunnen
worden gebruikt om een beeld te geven van droogtebestendigheid in bedrijfseconomische zin en
van de verdeling van effecten binnen de sector (tussen regio’s, sub -sectoren en bedrijven).
Economische effecten omvatten alle netto schadeposten in de gehele keten die terecht kom en bij
Nederlandse producenten en/of consumenten. Prijsverschillen die leiden tot winst voor één partij en
verlies voor een andere partij worden dan tegen elkaar weggestreept. Tevens worden effecten bij
buitenlandse partijen niet meegenomen. De cijfers kunnen worden gebruikt om een beeld te geven
van de ordegrootte van effecten op de gehele Nederlandse economie en om de ordegrootte van
effecten tussen sectoren of ketens te vergelijken.
Economische gevolgen van de droogte per sector
Sector

Econom ische gevolgen

Landbouw-



keten

Uitblijven van neerslag, toename van verdamping en afnemende w aterkwaliteit heeft
direct effect gehad op gew assen en grasland met lagere afzet van land- en
tuinbouw producten tot gevolg.



Inkomenseffecten variëren, en lopen op tot bijna 38.000 euro per onbetaalde
arbeidsjaareenheid (1 arbeidsjaareenheid = 1 fulltime agrariër).



Zetmeelbedrijven en de veehouderij hebben de grootste relatieve schade geleden.



Droogte heeft geleid tot een grotere spreiding van bedrijfsinkomens, met sterke
verschillen tussen soorten gewas, regio’s en ook individuele bedrijven. Dit komt door
verschillen in blootstelling, kw etsbaarheid, marktomstandigheden en
handelingsperspectief.



De economische effecten door de droogte zijn ingeschat op 820 miljoen tot 1,4
miljard euro.

1

2

Dit onderzoek heef t plaatsgev onden v an eind december 2018 tot half f ebruari 2019 en v an juni tot augustus 2018. In
f ebruari 2019 zijn de eerste resultaten aan de Beleidstaf el Droogte gepresenteerd. Nog niet alle sector gegev ens (zoals
omzetcijf ers) v an 2018 waren toen beschikbaar. Daarom is in juni gestart met een update v an de data zodat een
nauwkeuriger beeld v oor de sectoren scheepv aart, landbouw en natuur geschetst kan worden.
Deze uiteenzetting en de v erantwoording v an bronnen en kwantif icering is beschikbaar in de achtergronddocumentatie.
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Sector

Econom ische gevolgen

Scheepvaart-



keten

Er w as sprake van laagw ater gedurende een periode van 6 maanden, w aardoor
schepen niet meer of alleen met een lagere beladingsgraad (een derde tot een
vierde) konden varen.



De capaciteit van de gehele transportketen, inclusief wegvervoer, stond onder druk.



Door hogere transportkosten en krapte stegen prijzen, w aardoor de omzet van de
binnenvaart in het derde en vierde kw artaal van 2018 respectievelijk 17,5% en
30,5% hoger lagen dan het jaar daarvoor. De kosten belandden primair in de keten,
vanw ege laagwatertoeslagen en krapte op de spotmarkt.



Door hogere prijzen is op initiatief van verladers de levering bij bepaalde
tankstations en in de bouw uitgesteld. Marktmechanismen alloceerden beschikbare
capaciteit richting hoogw aardig vervoer, waardoor de indirecte effecten in de keten
w erden beperkt.

Water-



De economische effecten door de droogte zijn ingeschat op 65 tot 220 miljoen euro.



Diverse maatregelen zijn genomen tegen zoutwaterindringing, afname van

beheerders

zoetw ateraanvoer op de Hoge Zandgronden en vermindering van
oppervlaktew aterkwaliteit.


De ordegrootte van kosten van onder andere tijdelijke pompen, noodvoorzieningen,
plaatselijk schadeherstel, monitoring en bellenschermen ligt op 10 tot 20 miljoen
euro.

Drinkw ater



Door de droogte en lage rivierafvoeren nam de w aterkwaliteit (hoger chloridegehalte,
verontreinigingen, hogere temperatuur en daardoor algengroei) van
oppervlaktew ater bij inlaten af.



Dit heeft geleid tot mobilisatie van crisisteams, maar door inzet van maatregelen en
reservecapaciteit heeft dit niet tot leveringstops of kwaliteitsproblemen geleid.



De resulterende kosten voor reparaties, inzet personele capaciteit en uitstel van
activiteiten (bij bijvoorbeeld aannemers) w aren enkele miljoenen euro’s.

Stedelijk



Door lage grondw aterstanden zijn scheuren in muren ontstaan bij enkele honderden
panden, met herstelkosten van enkele miljoenen euro’s.

gebied


Schades door lage grondw aterstanden en eventuele resulterende zettingen aan
funderingen (paalrot), infrastructuur en stedelijk groen konden niet w orden
vastgesteld. De herstelkosten voor dergelijke schades kunnen in potentie hoog zijn.
Funderingsherstel bij paalrot kost bijvoorbeeld gemiddeld 64.000 euro per object.

Industrie



Industrieën hadden te maken met hogere chlorideconcentraties en
w atertemperaturen, en moesten productieprocessen hierop afstemmen.



Er is 1 bedrijf geïdentificeerd w aarbij de droogte geleid heeft tot een vermindering in
productieproces. De kosten hiervan zijn indicatief ingeschat op enkele miljoenen
euro’s. Bij overige bedrijven in de industrie is het ‘net goed gegaan’.

Recreatie-



vaart

Door lage w aterstanden zijn sommige (w oon)boten en jachthavens drooggevallen en
w aren waterwegen minder toegankelijk.



Door w aterkwaliteitsproblemen (blauwalg, botulisme) zijn veel zw emlocaties
gesloten vanw ege veiligheidsrisico’s. Eventuele volksgezondheidseffecten zijn niet
geraamd.



Door substitutie (elders gaan recreëren) zijn de netto economische effecten beperkt.



Positieve effecten vanwege goede weersomstandigheden zijn niet geraamd.
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Sector

Econom ische gevolgen

Energie



Kostbare black-outs door onbalans (tekort aan productie) zijn niet aan de orde
gew eest.



Door hogere w ater- en omgevingstemperaturen ging de productie-efficiëntie omlaag.



Door problemen in het buitenland is de export van energie mogelijk gestegen.



Er w as geen krapte op de markt. Elektriciteitsprijzen zijn gedurende de droogte niet
sterk gestegen, maar lagen in de tw eede helft van 2018 w el hoger.

Natuur



Kw etsbare en sterk w aterafhankelijke ecosystemen waaronder veengebieden, droge
en natte heiden, vennen en beeksystemen en duingebieden en graslanden hebben
de effecten van de droogte sterk gemerkt.



Kw etsbare (watergebonden) diersoorten en vegetatie, met name zeldzame en
geïsoleerde populatie liepen gevaar door de droogte.

Economische effecten van de droogte in 2018
Het economisch effect van de droogte op deze sectoren is ingeschat op netto 900 tot 1.650 miljoen
euro, waarbij economische effecten die in het buitenland terecht komen niet zijn meegenomen . Een
verdeling over de sectoren wordt in onderstaande figuur gepresenteerd. De grootste effecten liggen
bij de landbouwketen en in mindere mate de scheepvaartketen. Resulterende kostenstijgingen
komen gedeeltelijk terecht in de keten en/of bij consumenten, afhankelijk van de mogelijkheid die
de agrariër of binnenvaartschipper heeft om prijzen te verhogen. Voor stedelijk gebied en natuur is
schade slechts beperkt of niet gekwantificeerd. In de overige sectoren was de schade beperkter.
Droogte was in deze sectoren wel een belangrijk thema, en er zijn diverse maatregelen getroffen
om schade te beperken.
Figuur 1: Bandbreedte van de ordegrootte van netto economische effecten voor Nederland van de
droogte 2018

Bron: Ecory s o.b.v . cijfers en rapportages v an CBS, Deltares, Wageningen Univ ersity en input v an geïnterv iewden (zie de
achtergronddocumentatie v oor een uitgebreidere v erantwoording).

Deze ramingen zijn begin 2019 ontwikkeld in een kort tijdsbestek van anderhalve maand, veelal
gebruikmakend van voorlopige cijfers, eigen inschattingen en bestaande modelsimulaties. In juni
2019 is gestart met een update van de data voor de landbouwketen, scheepvaartketen en natuur
nadat nieuwe sector gegevens (zoals bijvoorbeeld omzetcijfers) beschikbaar waren. Met deze data
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is een nauwkeuriger beeld voor deze sectoren tot stand gekomen. Desondanks bevatten de cijfers
nog onzekerheid, wat resulteert in de weergegeven bandbreedte.
Toekomstige economische effecten van de droogte
Gedurende de droogte zijn de grondwaterpeilen weggezakt, die nog moeten herstellen. Dit geldt
met name op de Hoge Zandgronden, en waar grondwateraanvulling afhankelijk is van neerslag. De
mogelijke gevolgen van toekomstige watertekorten en gerelateerde waterkwaliteitsproblemen zijn
niet doorgerekend. De verwachting is dat dit risico het meest uitgesproken is voor de
landbouwketen en natuur.
In specifieke sectoren kunnen nog na-ijleffecten optreden. Zo is in de melkveehouderij ingeteerd op
de voorraad ruwvoer voor de winter. In stedelijk gebied kan door extra bodemdaling eerder schade
gaan optreden aan bebouwing en infrastructuur. In natuurgebieden waar soorten zijn uitgestorven
of veen is beschadigd kan herstel nog (tientallen) jaren duren, of zelfs onomkeerbaar zijn.
In algemene zin zal de droogte van 2018 aanleiding zijn om structurele maatregelen voor
droogtebestendigheid (verder) te verkennen.
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1

Inleiding

1.1

Achtergrond
Het jaar 2018 was een uitzonderlijk droog jaar, waarin veelvuldig nieuwsberichten naar buiten
kwamen over de gevolgen van de droogte voor verschillende sectoren. Naar aanleiding daarvan is
de Beleidstafel Droogte ingesteld om beleidsvraagstukken te inventariseren die tijdens de periode
van droogte zijn opgekomen. Een van deze vragen luidt:
Wat is de economische schade door de droogte in 2018?
De uitwerking van deze vraag staat centraal in voorliggende rapportage.

1.2

Doelstelling
Het doel van deze studie is om een eerste beeld te schetsen van de economische schade die
ontstaan is door de droogte in 2018. De schade wordt op basis van besch ikbare gegevens en
informatie uit interviews met sectoren ingeschat of berekend en waar mogelijk in geld uitgedrukt.
Hierbij ligt de focus op de belangrijkste gebruikers van zoetwater: de landbouwketen, natuur, de
scheepvaartketen, drinkwaterbedrijven, stedelijk gebied, waterrecreatie, energie en industrie.
Het resultaat van deze studie is een inschatting van de economische schade voor de verschillende
sectoren. Om hiertoe te komen is relevante informatie per sector verzameld, waarna de
belangrijkste bevindingen samengevat zijn in een factsheet.
Dit onderzoek heeft plaatsgevonden van eind december 2018 tot half februari 2019 en van juni tot
augustus 2019. In februari 2019 zijn de eerste resultaten aan de Beleidstafel Droogte
gepresenteerd. Nog niet alle s ector gegevens (zoals omzetcijfers) van 2018 waren toen
beschikbaar. Daarom is in juni gestart met een update van de data zodat een nauwkeuriger beeld
van de gevolgen van de droogte voor de sectoren scheepvaart, landbouw en natuur geschetst kan
worden.

1.3

Leeswijzer
Deze rapportage geeft de resultaten weer van de analyses die zowel begin als halverwege dit jaar
hebben plaatsgevonden. In hoofdstuk 2 staat de wijze waarop deze studie heeft plaatsgevonden. In
hoofdstuk 3 wordt per sector ingegaan op de kwetsbaarheid van een sector voor droogte in het
algemeen en specifiek voor het jaar 2018. De samenvatting bevat een overkoepelend overzicht van
de economische schade door de droogte in 2018.
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2

Hoofdlijnen methodiek

2.1

Introductie werkwijze
Om de economisch schade van de droogte te bepalen, zijn de effecten van droogte op de
verschillende sectoren in beeld gebracht. Deze effecten zijn gestructureerd door onderscheid te
maken in het sectorale perspectief en het economische perspectief. Sectorale effecten hebben
betrekking op één sector, en negeren daarmee positieve of negatieve doorwerkingen op andere
sectoren in de keten en/of de Nederlandse economie. Dit zijn bijvoorbeeld omzet- en
productiekostencijfers. Economische effecten omvatten alle netto schade in de gehele keten die
terecht komt bij Nederlandse producenten en/of consumenten.
De aanpak om te komen tot fysieke effecten van droogte en doorvertaling naar welvaartseffecten
verschilde enigszins per sector. Echter voor iedere sector is een literatuurstudie uitgevoerd en zijn
telefonische interviews afgenomen met experts uit de sector. Voor het inschatten van impact op de
scheepvaartketen en landbouwketen zijn ook modelberekeningen gemaakt. Hierna wordt kort
ingegaan op de volgende uitgevoerde activiteiten:
1. literatuurstudie;
2. interviews;
3. modelberekeningen;
4. bepalen sectorale en economische effecten;
5. rapportage.

2.2

Literatuurstudie
Diverse studies zijn uitgevoerd naar de mogelijke impact van droogte op sectoren in het algemeen
en specifiek voor het jaar 2018. Bij dit onderzoek is gebruik gemaakt van deze studies, die onder
andere voor het Deltaprogramma Zoetwater zijn opgesteld, inclusief de effect-modules. Daarnaast
zijn er veel nieuwsberichten geschreven over de impact van droogte. De literatuurstudie gaf de
basisinformatie die nodig was om gericht vragen te stellen aan de sectoren over de daadwerkelijke
impact en schade van de droogte in 2018.

2.3

Interviews
Per sector zijn enkele interviews afgenomen om de kennis die opgehaald is uit de literatuurstudie te
verifiëren en te verdiepen zodat een beter beeld ontstaat van de opgelopen schade. Wanneer niet
alle vragen beantwoord konden worden tijdens het interview, is gevraagd naar andere
contactpersonen om een specifieke vraag aan voor te leggen. Naast interviews met sectorexperts
van brancheorganisaties zijn er ook schriftelijke interviews afgenomen met Rijkswaterstaat.
Onderstaande tabel presenteert een overzicht van de organisaties waar interviews mee hebben
plaatsgevonden. In totaal zijn er circa 40 interviews afgenomen.
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Tabel 1 Overzicht betrokken partijen in het onderzoek
Sector

Geïnterviewde organisaties

Landbouw keten

LTO Nederland, WUR, Deltares, KAVB

Natuur

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, VBNE, Provincie Brabant, Provincie
Gelderland, RAVON, Vlinderstichting, VBNE

Waterbeheer

RWS, UvW

Scheepvaartketen

BLN Schuttevaer, Evofenedex, Havenbedrijf Rotterdam, Port of Tw ente, Van
Nieuw poort, ForFarmers, RWS

2.4

Drinkw ater

VEWIN, PWN, Waternet, Dunea, WML, Vitens

Stedelijk gebied

VNG, Regio Midden-Holland, KCAF (indirect contact)

Recreatievaart/recreatie

Waterrecreatie Nederland, HISWA, RWS

Energie

TenneT

Industrie

VEMW, Port of Tw ente

Bepalen sectorale en economische effecten
Twee verschillende soorten schadecijfers zijn in deze studie gepresenteerd, namelijk vanuit
sectoraal perspectief en vanuit economisch perspectief. Sectorale effecten hebben betrekking op
één sector, en negeren daarmee positieve of negatieve doorwerkingen op andere sectoren in de
keten en/of de Nederlandse economie. Dit zijn bijvoorbeeld omzet- en productiekostencijfers. Deze
cijfers kunnen worden gebruikt om een beeld te geven van droogtebestendigheid in
bedrijfseconomische zin en van de verdeling van effecten binnen de sector (tussen regio’s, sub sectoren en bedrijven).
Economische effecten omvatten alle netto schade in de gehele keten die terecht komt bij
Nederlandse producenten en/of consumenten. Prijsverschillen die leiden tot winst voor één partij en
verlies voor een andere partij worden dan tegen elkaar weggestreept. Tevens worden effecten die
in het buitenland belanden niet meegenomen. De cijfers kunnen worden gebruikt om een beeld te
geven van de ordegrootte van effecten op de gehele Nederlandse economie en om de ordegrootte
van effecten tussen sectoren of ketens te vergelijken.
Onderstaand kader legt de verschillen tussen sectorale en economische schade verder uit.
Verschil tussen sectorale schade en economische schade
Geleden sectorale schade kan in sommige gevallen w orden beperkt door hogere prijzen te vragen voor
diensten of producten. De hogere productiekosten per eenheid product of dienst w orden dan doorgerekend
aan klanten, en mogelijk uiteindelijk ook aan consumenten. De mate w aarin dat kan hangt af van de
contractvorm en onderhandelingspositie van het bedrijf, en verschilt sterk per deelmarkt en zelfs per
bedrijf. Dit kan voor individuele bedrijven het verschil maken tussen w inst en verlies, of zelfs faillissement.
Los van de uitkomst van de onderhandeling komt de schade altijd ergens in de keten terecht.
Er w orden daarom twee verschillende soorten schadecijfers gepresenteerd, namelijk vanuit sectoraal
perspectief en vanuit economisch w elvaartsperspectief. Cijfers vanuit sectoraal perspectief omvatten
omzet en hogere productiekosten die niet kon w orden ‘goedgemaakt’ door hogere prijzen. Deze cijfers
geven een beeld van de bedrijfseconomische consequenties van de droogte. Cijfers vanuit economisch
w elvaartsperspectief omvatten alle schade in de gehele keten die terecht komt bij Nederlandse
producenten en/of consumenten. Prijsverschillen die leiden tot w inst voor één partij en verlies voor een
andere partij (zogenaamde ‘transfers’) worden dan tegen elkaar w eggestreept. De uitzondering hierop is
w anneer de rekening terecht komt bij buitenlandse producenten en/of consumenten. Dan w ordt de schade
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niet meegerekend. De economische cijfers geven een beeld van de droogtebestendigheid van de
Nederlandse economie als geheel.

Voorbeeld scheepvaartsector: binnenvaartschippers ontvangen soms een laagw atertoeslag of kunnen
bijvoorbeeld hogere prijzen per eenheid product vragen op de spotmarkt, omdat aanbod van
transportcapaciteit tijdens droogte schaars is. De schade voor de binnenvaartsector kan daarmee w orden
beperkt, ten koste van hogere productiekosten voor verladers. Sectorale cijfers geven een positief beeld
van toename aan omzet en marges, terw ijl er w el economische schade wordt geleden. Schade die w ordt
geleden door klanten in het buitenland telt echter niet mee.
Voorbeeld landbouw : agrariërs kunnen soms hogere prijzen vragen w anneer het aanbod afneemt door
droogte. In markten w aar dit mogelijk is neemt schade voor de sector landbouw af, ten koste van lagere
marges in de voedselverwerkende industrie en/of hogere prijzen voor consumenten. De economische
effecten zijn in zo’n geval hoger dan de sectorale effecten. In een sterk internationaal georiënteerde markt
w aar Nederlandse producenten de prijs bepalen kan de schade w orden doorgerekend aan buitenlandse
klanten, w at een dempend effect heeft op de economische eff ecten.

2.5

Modelberekeningen
De economische effecten van de landbouwketen en scheepvaartketen zijn onder ander berekend
met behulp van modellen. Als basis voor het in beeld brengen van de effecten van lagere
waterstanden voor de scheepvaart is gebruik gemaakt van de Effectmodule Scheepvaart, zoals
ontwikkeld door Ecorys en Deltares binnen het Deltaprogramma Zoetwater. 3 De Effectmodule
Scheepvaart maakt gebruik van het Nationaal Watermodel en BIVAS ("Binnenvaart Analyse
Systeem"). De uitkomsten uit het model zijn in deze studie vervolgens aangevuld met omzet- en
tonnagecijfers van de binnenvaart en aangescherpt met informatie uit interviews met relevante
partijen.
Voor de landbouwketen is gebruik gemaakt de Effectmodule Landbouw die door Deltares en WEcR
binnen het Deltaprogramma Zoetwater is ontwikkeld om welvaartseffecten van droogte in te
schatten. De Effectmodule Landbouw simuleert voor een honderdtal jaren de mogelijke
hydrologische omstandigheden, gebaseerd op onder andere rivierafvoer, neerslag en verda mping.
Daarnaast is een studie van de WUR naar de effecten van droogte en hitte op inkomens land - en
tuinbouw gebruikt.4
Annex 1 gaat in meer detail in op de effectmodules en de manier waarop ze zijn ingezet in deze
studie.

2.6

Rapportage
Per sector is de informatie die verzameld is via de literatuurstudie, interviews, modelberekeningen
en onze eigen analyses gerapporteerd in een sectorale memo. Hierin is de volgende informatie
opgenomen:


Afhankelijkheid van zoetwater (oppervlaktewater en grondwater), de gevoeligheid van een
sector voor de droogtekenmerken en mogelijke maatregelen die genomen kunnen worden;



De fysieke effecten met daarin een onderscheid in schade die voorkomen had kunnen worden



en onontkoombare schade, in 2018 en voorjaar 2019;
Welvaartseffecten voor de sector en de Nederlandse economie.

3

Ecory s (2018), Kosten en ef f ecten van droogte v oor de scheepv aart

4

Wageningen Economic Research en Deltares (2019), Economische ef f ecten v an droogte v oor landbouw in Nederland
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Deze memo’s zijn voorgelegd aan de sectoren ter validatie van de resultaten. De memo’s voor de
landbouwketen, scheepvaartketen en natuur zijn in de periode juni – augustus 2019 geüpdate met
een nauwkeuriger resultaat als gevolg. Annex 2 gaat in op de verschillen tussen de resultaten van
februari en augustus. De memo’s van de overige sectoren zijn niet gewijzigd nadat zij in februari
aan de Beleidstafel Droogte zijn gepresenteerd.
Daarnaast is een overkoepelende factsheet opgesteld waarin de conclusies van deze studie
worden gepresenteerd (zie samenvatting).
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3

Resultaten per sector

3.1

Landbouwketen

3.1.1 Algemene kwetsb aarheid landbouwsector voor droogte
Met circa 1,8 miljoen hectare grondoppervlakte (65% van het tota al areaal in Nederland) is de
landbouwsector een van de grootgebruikers van land en water in Nederland. Voor
landbouwprocessen wordt zowel gebruik gemaakt van grond- en oppervlaktewater (circa 76 miljoen
m3) als leidingwater (circa 43 miljoen m3) 5. Ook is de landbouw afhankelijk van neerslag. Het type
watergebruik en watermanagement verschilt echter sterk per regio en per deelsector binnen de
landbouw. Een watertekort als gevolg van droogte kan leiden tot lagere fysieke gewasopbrengsten
en kwaliteitsafname van producten. Ook kan irrigatie voor landbouwgewassen met grond - en
oppervlaktewater in het geding komen. Een specifiek probleem voor de veeteelt vormt de
verdroging van grasland waardoor het aanbod van veevoer wordt beperkt en er minder mest
uitgereden kan worden. Het effect van droogte op de landbouw hangt af van verschillende factoren:
1. De frequentie en timing van de droogte;
2. De regio en het type bodem;
3. Het type gewas;
4. De beschikbare hoeveelheid (opgeslagen) water;
5. De mogelijkheid tot beregening (inclusief aanwezigheid (kwaliteit) water, beschikbare materieel
en arbeid en wetgeving).
Om het effect van de droogte te beperken, kunnen bedrijven maatregelen nemen, zoals:


Het beregenen van gewassen/ grasland zolang dat toegestaan wordt;



Efficiënt omgaan m et het beschikbare water en gebruik maken van (eigen) wateropslag;



Aanpassing van teelt- en oogstinspanningen ter kostenbesparing, alhoewel veel kosten op korte
termijn al gemaakt zijn.6

De mogelijkheden die agrariërs hebben om schade aan gewassen en daa rmee inkomstenverlies te
beperken hangt tevens af van wet- en regelgeving. Schade kan beperkt worden afhankelijk van
mogelijkheden voor onder andere beregening, het uitrijden van mest en de inzet van
vanggewassen 7 en voedergewassen.

3.1.2 Droogte 2018
Gevolgen van droogte in 2018 voor de landbouwsector
De droogte van 2018 is een veelbesproken onderwerp in de landbouwsector. Het heeft een direct
effect gehad op de gewassen en grasland door het uitblijven van voldoende neerslag en een
toename van waterverdamping. Ook was er sprake van een tekort van kwalitatief voldoende grond en oppervlaktewater. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft
maatregelen genomen om de schade door de droogte te verminderen. Boeren konden bijvoorbeeld
geproduceerde mest circa twee weken langer uitrijden over het land. Ook de periode voor het
vernietigen van de graszode is verlengd en de verplichte inzaai van een vanggewas na de teelt van
mais is uitgesteld.

5
6
7

Van der Meer (2017), Watergebruik in de land- en tuinbouw en Agrimatie
Reinhard et al. (2015), Bepaling v an economische ef f ecten van droogte v oor de landbouw
Een v anggewas wordt na de oogst v an sommige gewassen, zoals mais, ingezet om uitspoeling v an meststof fen tegen te
gaan
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Ondanks de verschillende maatregelen is er sprake geweest van lagere afzet van land- en
tuinbouwproducten.8 De droogte van 2018 heeft daarnaast weerslag op de veerkracht van
gebieden. Dit speelt voornamelijk bij grondwaterstanden in hogere gebieden, die mogelijk niet
voldoende aangevuld zijn om opnieuw een periode van droogte door te komen.9 De lage
grondwaterpeilen als gevolg van de droogte 2018 leidden hierdoor in begin 2019 tot een
onttrekkingsverbod voor grondwater voor boeren en grondeigenaren door waterschap de Dommel.
Ook werden in sommige gebieden waterbesparende maatregelen gestimuleerd (waterschap Aa en
Maas).10 Lage productieopbrengsten kunnen tevens leiden tot het interen op reserves, zoals de
voorraad gras- en maiskuil.11
Inkomenseffecten per deelsector
Wageningen University and Research (WUR) 12 heeft een analyse uitgevoerd naar de
economische effecten van de droogte en hitte op de inkomens van de land - en tuinbouw. Aan de
hand van opbrengst- en prijsmutaties tijdens verschillende droogtejaren vanaf 1970, zijn de
verwachte inkomenseffecten doorgerekend voor verschillende sectoren in 2018 ten opzichte van
het gemiddelde over 2015-2017 (zie Figuur 2). Uit deze analyse blijkt dat er een inkomensdaling
heeft plaatsgevonden bij met name zetmeelbedrijven en de melkrundvee/- en melkgeitenhouderij
en schapenhouderij.
Figuur 2 Inkomenseffect per deelsector in de land- en tuinbouw (per onbetaalde AJE)

Bron: gebaseerd op Stokkers et al. (2018)

Uit deze analyse en aanvullende interviews kan per sector he t volgende worden uitgelicht13:


In de akkerbouw lopen met name zetmeelbedrijven schade op door de droogte. Dit is
veroorzaakt door een daling van productie, met name op de Hoge Zandgronden, en het
uitblijven van een substantiële prijsstijging.



De productiekosten voor de melkgeitenhouderij, melkrundveehouderij en schapenhouderij14
zijn gestegen. Dit komt door hoge strooi- en voerkosten als gevolg van een slecht

8

9
10

11
12
13
14

https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/51/minder-melkv ee-en-droge-zomer-drukken-landbouwinkomsten (geraadpleegd 18
mei 2019)
Rijkswaterstaat (2019), Droogtemonitor april 2019
https://www.h2owaternetwerk.nl/h2o-actueel/de-dommel-stelt-v erbod-in-op-beregenen-met-grondwater (geraadpleegd 21
mei 2019)
Wageningen Liv estock Research (2019), Droogte op Koeien & Kansen-bedrijv en in 2018
Stokkers et al. (2018), Ef f ecten droogte en hitte op inkomens land- en tuinbouw
De analy se maakt gebruikt v an Stokkers et al. (2018) en Agrimatie (zie www.agrimatie.nl)
In de analy se v an Stokkers et al. (2018) wordt de schapenhouderij ook meegenomen. Omdat de ef f ecten niet worden
uitgedrukt in de eenheid onbetaalde aje, is dit resultaat niet opgenomen in het f iguur. Het procentuele ef f ect is wel
tekstueel opgenomen.
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grasgroeiseizoen en beregeningskosten voor de productie van veevoer (in met name
zandgebieden). Gepaard met de lagere zuivelopbrengsten, veroorzaakt onder andere door de
droogte en hitte, heeft dit geleid tot een afname van het inkomen van respectievelijk 15%, 39%
en 45%.


De productiedervingen voor de vollegrondsgroenteteelt zijn deels gecompenseerd door hogere
productprijzen. Bij deze deelsector speelt echter ook het effect van hitte mee, met als gevolg
insectendruk, nood-afrijping en kleinere producten.



Fruitteelt heeft een positief effect ondervonden door hogere productprijzen, ook al waren de
individuele verschillen groot. Zo had de fruitsector te kampen met hittestress, wat door het
beregeningsverbod in bepaalde gebieden niet kon worden tegengegaan.

Naast deze door Stokkers et al. (2018) onderzochte deelsectoren heeft ook de bloembollensector
schade geleden. Dit kwam door de meerkosten van EUR 15 miljoen door productiederving bij de
voorjaarsbloeiers en door circa EUR 10 miljoen meerkosten door met name de extra kostenpost
van beregening van de zomerbloeiers, die niet (volledig) in de prijs kon w orden doorberekend.15
Voor overige sectoren, inclusief de boomkwekerij en de glastuinbouw (inclusief glasgroententeelt)
zijn de productieopbrengsten niet significant aangetast door de droogte. Er zijn echter wel effecten
opgetreden door hittestress en kostenstijging van energie en extra beregening.
Regionale verschillen tussen gewasopb rengsten
Het CBS heeft in februari 2019 voor de akkerbouw de oogstraming en opbrengsten per regio
gepubliceerd.16 Deze uitkomsten komen overeen met het geschetste beeld door d e sector en de
analyse van Stokkers et al. (2018). Een door geïnterviewden veel genoemd droogte-effect is de
grotere spreiding in regionale verschillen tussen gewasopbrengsten.
Over het algemeen hebben de akkerbouwbedrijven op de Hoge Zandgronden en in het
Zuidwestelijk kleigebied de grootste opbrengstderving gezien, terwijl de opbrengstdalingen in het
Noordelijk kleigebied en de IJsselmeerpolders lager zijn.17 De duidelijkste spreiding in opbrengsten
is te zien in de uienproductie, waarbij de Westelijke kleigronden, met name in Zeeland, de grootste
daling laten zien (circa 70%). Dit wordt onder andere veroorzaakt door verzilting in deze gebieden
waardoor beregening uit het grond- en oppervlaktewater niet mogelijk was. De productie van
suikerbieten is fors gedaald in de Westelijke kleigronden en veenkoloniën. De aardappeloogst is in
alle regio’s minder geweest dan in voorgaande jaren, met name in Noord-Nederland en Zeeland
zijn er verliezen geleden van rond de 20%. De grasgroei in Centraal-, Zuid- en Oost Nederland
bleef achter omdat snijmais bij beregening voorrang kreeg . Hierdoor was er minder ruwvoer
beschikbaar.18
Verschillen per b edrijf
Naast de regionale spreiding benadrukken diverse respondenten dat ook de verschillen in
bedrijfsresultaten groot zijn. De schade tussen gewassen en zelfs individuele bedrijven binnen
dezelfde deelsectoren verschilt sterk. De variatie van de hoogte van inkomens tussen individuele
bedrijven is door de droogte vergroot, wat betekent dat een gemiddeld beeld van de sector niet h et
volledige verhaal geeft. Onderstaand kader licht een aantal factoren toe die van belang zijn voor de
toename in inkomensvariatie.

15

Interv iew met de sector

16

Deze cijf ers gev en het algemene beeld v an de sector weer en niet de uitsplitsing naar de droogte ef f ecten. Zie
https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijv ingen/korte-onderzoeksbeschrijv ingen/oogstramingakkerbouw

17

Agrimatie.nl en https://nos.nl/artikel/2279683-op-het-gebied-v an-droogte-staan-we-dit-jaar-al-1-0-achter.html
(geraadpleegd 20 mei 2019)
De analy se v an Stokkers et al. (2018) is aangev uld met inf ormatie v an Agrimatie, zie www.agrimatie.nl, en de

18

oogstramingen v an het CBS, zie https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/44/oogstraming-2018
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Tekst box: Bepalende factoren voor toename variatie van inkomen
1. Bodem en waterbeschikbaarheid: zandgebieden houden w ater minder lang vast dan kleigebieden. De
Hoge Zandgronden in Midden-, Zuid- en Oost-Nederland zijn sterk getroffen door de droogte vanwege een
tekort aan oppervlakte- en grondw ater. Er is hier gedeeltelijk beregend w at de totale schade heeft beperkt.
Het Zuidw estelijk Kleigebied heeft door verzilting minder of geen gebruik kunnen maken van beregening
w aardoor er hier een grote productiederving heeft plaatsgevonden. Daarnaast verschilde het
neerslagtekort per regio.

2. Marktomstandigheden: in de landbouw w ordt veelal gebruik gemaakt van afzetcontracten waarbij
productie- en prijsafspraken gemaakt w orden. Deze contracten worden aan het begin van het jaar
opgesteld. Ondernemers die gebruik maken van vaste afzetcontracten profiteren niet van een stijging van
de vrije marktprijs. Een lagere productie w ordt hierdoor niet opgevangen door een hogere prijs. Tevens
hebben niet alle gew assen een prijsstijging gehad door de grote productieverschillen in regio’s en de
internationale prijszetting. Dit gold voor bijvoorbeeld zetmeelproducten en suikerbieten.
3. Beregeningsverbod: De mogelijkheid tot beregening is een belangrijke factor gew eest voor de productieopbrengst van landbouw producten. Door de nationale maatregel tot verminderen van beregening, w as het
in sommige gebieden niet toegestaan gew assen te beregenen. In het Centraal- en Noordelijk Kleigebied
kon beregend w orden waardoor de schade minder groot w as dan het zuidw esten, waar beregening niet
mogelijk w as door zilt oppervlakte- en grondw ater. In Friesland is er voor 3 w eken een algeheel
beregeningsverbod ingevoerd, wat voor de noordelijke akkerbouw van invloed is gew eest. De kosten en
beschikbare beregeningscapaciteit zijn ook van invloed: er zal sneller beregend w orden op
kapitaalintensieve gew assen zoals bloembollen.
4. Overige factoren: zoals het type gew as, het groeiseizoen en productieperiode, de w aterafhankelijkheid
van het gew as en benodigde teelt- en oogstinspanningen en opslagmogelijkheden. Tevens heeft een klein
aandeel van de agrariërs een w eersverzekering.

Economische effecten 2018
Bovenstaande paragraaf gaat in op het effect van de droogte op inkomens op sectoraal niveau.
Deze cijfers kunnen worden gebruikt om een beeld te geven van droogtebestendigheid in
bedrijfseconomische zin en van de verdeling van effecten binnen de sector (tussen regio’s, subsectoren en bedrijven).
Deze paragraaf gaat in op de economische schade vanuit een nationaal welvaartsperspectief. Het
verschil tussen sectorale effecten en economische effecten staat toegelicht in paragraaf 2.5. Deze
cijfers kunnen worden gebruikt om een beeld te geven van de ordegrootte van effecten op de
gehele Nederlandse economie. In deze paragraaf wordt een bandbreedte van economische
effecten van de droogte gepresenteerd, waarbij twee verschillende methoden zijn gebruikt. Beide
methoden geven een indicatieve inschatting.
Onderkant b andbreedte
Voor de kwantificering van de onderkant van de bandbreedte worden cijfers van Agrimatie 19 en
CBS gebruikt. Agrimatie is het online platform waarmee Wageningen Economic Research
onderzoeksresultaten beschikbaar stelt. Hier vallen onder andere gegevens als het
bedrijfseconomisch resultaat van land- en tuinbouwbedrijven onder. Deze gegevens worden
verzameld op basis van een zogenaamde steekproefopzet, waarbij ee n panel van circa 1.500
bedrijven uit de land- en tuinbouwsector de bedrijven uit de Landbouwtelling vertegenwoordigt.20

19
20

https://www.agrimatie.nl/SectorResultaat.aspx?subpubID=2232&sectorID=2243
De landbouwtelling is een jaarlijks onderzoek dat een beschrijv ing v an de structuur v an de Nederlandse agrarische sector
bev at, uitgev oerd door RVO en gepresenteerd door het CBS. Het panel op Agrimatie v ertegenwoordigt alleen bedrijv en uit

Economische schade door droogte in 2018

17

Het startpunt voor de berekeningen zijn de gerapporteerde netto bedrijfseconomische resultaten 21
van de sectoren die de grootste schade hebben ondervonden door de droogte: akkerbouw,
vollegrondsgroenteteelt, melkveebedrijven, melkgeitenhouderij, fruitteelt en bloembollen. In het
netto bedrijfseconomisch resultaat zijn ook de kosten meegenomen voor de inzet van eigen arbeid
en kapitaal.22
Om tot economische effecten te komen zijn de bedrijfseconomische resultaten afgezet tegen een
referentiesituatie. De gekozen referentiesituatie is het gemiddelde van de bedrijfseconomische
resultaten van de voorgaande jaren (2015-2017). De gemiddelde bedrijfseconomische resultaten
van 2018 zijn vergeleken met die van 2015 – 2017. Vermenigvuldigd met op het aantal bedrijven in
2017 (afkomstig van Agrimatie 23) leidt dit tot een sectoraal effect van circa 820 miljoen EUR.
Kanttekeningen uitkomst
Het resultaat van de ondergrens van de geleden schade in 2018 van 820 miljoen EUR bevat enkele
onzekerheden. Om de resultaten op een juiste manier te interpreteren dient rekening gehouden te
worden met de volgende kanttekeningen:


De gekozen referentiesituatie isoleert het effect van droogte niet. Andere markt- en
productieomstandigheden dan droogte zijn niet constant gebleven in de periode van 2015 tot
2018. Hierbij kan gedacht worden aan prijszetting en inkoopkosten maar ook effecten van
bijvoorbeeld, vorst, ziekten en wateroverlast. Ook het landbouwareaal is in deze periode niet
constant gebleven.



Het bedrijfseconomisch effect voor de sectoren geeft het gemiddelde van alle gewassen die
onder die sector vallen. Niet alle gewassen hebben echter (evenveel) geleden onder de
droogte. Daarnaast gaat het om het bedrijfseconomisch effect van gespecialiseerde bedrijven
van de sector. Gemengde bedrijven zijn niet in de gegevens opgenomen. 24



De cijfers geven een beeld van de resultaten op sectoraal niveau. De gevolgen van hogere
productiekosten en opbrengstderving kunnen in sommige gevallen worden doorberekend aan
klanten. In dergelijke gevallen komen de kosten terecht in de keten en/of bij consumenten. Dit
betekent dat vanuit welvaartsperspectief evengoed schade wordt geleden welk e niet is
meegenomen in het gepresenteerde sectorale schadecijfer. In onderstaande tekst box zijn
verschillende situaties weergegeven waarbij vanwege prijsverschillen de bedrijfseconomische
resultaten van 2018 ten opzichte van de referentie niet overeenkom en met de daadwerkelijke
economische effecten.
Tekst box: Voorbeelden van overschatting en onderschatting welvaartseffect
Een voorbeeld van een mogelijke onderschatting is het effect bij consumptie- en pootaardappelen. De
prijs voor consumptie- en pootaardappelen is met respectievelijk 34% en 51% gestegen in 2018 ten
opzichte van 2017, w aarschijnlijk door de lagere productie. Alhoew el een deel van deze prijsstijging voor
rekening is gekomen van buitenlandse consumenten (consumptie- en pootaardappelen w orden voor
respectievelijk 20% en 70% verkocht aan het buitenland), leidt dit evengoed tot een onderschatting omdat
effecten ook in de keten terecht zijn gekomen.

de landbouwtelling die bov en een bepaalde ondergrens als standaaropbrengst uitkomen. Vanaf 2010 is die ondergrens
25.000 euro.
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24

Het netto bedrijf seconomisch resultaat geef t de totale opbrengsten min de totale kosten, inclusief de berekende kosten
v oor arbeid.
Agrimatie hanteert hierv oor een ref erentie-inkomen v an EUR 27,03 per uur v oor ondernemers en EUR 24,19 per uur v oor
andere niet-betaalde arbeidskrachten, dat v ermenigv uldigd wordt met het aantal gewerkte uren. Zie
https://www.agrimatie.nl/Data.aspx
Ter consistentie is gekozen v oor de bedrijf saantallen gepresenteerd op Agrimatie i.p.v . CBS. Agrimatie beschikt ten tijde
v an deze rapportage nog niet ov er de cijf ers v an 2018.
Het aantal gecombineerde bedrijv en in 2017 betrof 6% v an het totaal aantal land- en tuinbedrijv en. Omdat er geen
inf ormatie beschikbaar is ov er het soort gewassen of gespecif iceerde inf ormatie in inkomen en prijzen naar gewas, zijn
deze bedrijv en niet meegenomen in deze studie.
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Een voorbeeld voor een mogelijke overschatting is het effect bij de suikerbietenproductie. Ondanks de
afname in Nederlandse productie van circa 10% ten opzichte van het gemiddelde van eerdere jaren, w as
er sprake van een overschot van suikerbieten op de w ereldmarkt. Hierdoor is een prijsdaling ontstaan van
circa 20%. Zonder de droogte w as deze prijsdaling echter nog groter geweest, waardoor er wel een effect
heeft plaatsgevonden.
Bijlage 1 gaat verder in op het effect van prijsverschillen op het welvaartseffect.

Bovenkant b andbreedte
We gebruiken voor de kwantificering van de bovenkant van de ban dbreedte de Effectmodule
Landbouw, die door Deltares en WEcR binnen het Deltaprogramma Zoetwater is ontwikkeld om
welvaartseffecten van droogte in te schatten. De Effectmodule Landbouw 25 simuleert voor een
honderdtal jaren de mogelijke hydrologische omstandigheden, gebaseerd op o.a. rivierafvoer,
neerslag en verdamping.26 Op basis van hedendaags landgebruik en waterbeheer worden voor 100
verschillende hydrologische omstandigheden de fysieke opbrengst(derving) en de economische
effecten berekend. De effectmodule isoleert daarmee het effect van droogte, toegepast op de (nietvariërende) huidige omstandigheden (arealen, markt, etc.).
De hydrologische omstandigheden voor het droogtejaar 2018 zijn nog niet beschikbaar om te
worden gesimuleerd in de effectmodule. Om de bovenkant van de bandbreedte te bepalen is
daarom gekozen voor het jaar in de reeks van 100 reeds gesimuleerde jaren (uit de effectmodule)
die een terugkeertijd heeft van eens in de 30 jaar. Volgens onderzoek van het KNMI komen
namelijk zomers waarin het zo droog was als in 2018 eens in de dertig jaar voor. 27 Sinds 1906, het
begin van de metingen, was het slechts in vier zomers droger. Het economisch effect van het jaar
met een terugkeertijd van eens per 30 jaar is vergeleken met het gemiddelde van a lle 100 jaar. Het
economische effect bedraagt dan 1,4 miljard EUR. Deze benadering kan nog verder worden
verfijnd door de hydrologische omstandigheden van het jaar 2018 te simuleren in de Effectmodule
Landbouw. Dit valt buiten de scope van deze opdracht.
Resultaten
De economische effecten van de droogte van 2018 op de landbouwketen liggen op basis hiervan
tussen de 820 miljoen en 1,4 miljard EUR.
De economische effecten van de droogte van 2018 op de landbouwketen zoals gepresenteerd in
de eerdere versie van dit rapport lagen tussen de 375 en 1.900 miljoen EUR. Het verschil is te
verklaren door de toepassing van een terugkeertijd van eens in de 30 jaar in plaats van eens in de
100 jaar in de effectmodule. Dit zorgt voor een lagere bovenkant van de bandbr eedte. De
onderkant van de bandbreedte is nu gebaseerd op bedrijfseconomische resultaten in plaats van het
gebruik van de effectmodule waarbij en terugkeertijd van eens in de 10 jaar was verondersteld. Zie
annex 2 voor verdere toelichting.

25

Polman et al. (2019), Economische ef f ecten van droogte v oor landbouw in Nederland - samenv atting

26

De ef f ectmodule maakt hierbij gebruik v an de hy drologische simulatie v an het Nationaal Hy drologisch Instrumentarium.
Deze hy drologische simulatie wordt op basis v an het Agricom model v ertaald naar opbrengstderv ing, waarnaar de
Prijstool de welv aartsef f ecten op basis v an de opbrengstderv ing berekend.

27

https://www.knmi.nl/ov er-het-knmi/nieuws/eens-in-de-30-jaar-zo-n-droge-zomer
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Bijlage 1 Effect van prijsverschillen op de onderkant van de bandbreedte van economische
effecten
Prijsverschil

Verklaringen voor prijsverschillen

Mogelijke onder- of overschatting

Verklaring: andere

Een prijsdaling kan leiden tot slechtere

marktomstandigheden leiden tot een

bedrijfsresultaten van 2018 t.o.v. de referentie.

prijsdaling. Het is niet aannemelijk dat

Dit w ordt vervolgens onterecht toegeschreven

een prijsdaling door droogte komt.

aan droogte. Dit leidt tot een overschatting van

2018 t.o.v.
referentie
Prijsdaling

de effecten van de droogte.
Geen

Verklaring 1: de droogte en alle andere

prijsverschil

markt- en productieomstandigheden

Geen onder- of overschatting.

hebben geen invloed gehad op de prijs.
Verklaring 2: door lagere opbrengsten

De kosten die in de keten terecht komen lijken

verkleint het aanbod en stijgt de prijs.

neutraal te zijn, maar zouden door sec de

Andere droogte-ongerelateerde

droogte negatief zijn. Immers, de keten betaalt

marktomstandigheden hebben geleid tot

een hogere prijs per eenheid product dan ze

een prijsdaling. Deze stijging en daling

hadden gedaan zonder de droogte. Dit leidt tot

heffen elkaar op.

een onderschatting van de effecten van de
droogte.

Prijsstijging

Verklaring 1: door lagere opbrengsten

Kosten die in de keten terecht komen door

verkleint het aanbod en stijgt de prijs.

prijsstijgingen door droogte tussen 2018 en de
referentie w orden niet meegenomen als
w elvaartseffect. Dit leidt tot een onderschatting
van de effecten van de droogte.
NB. Bij een internationale afzetmarkt komen
door droogte veroorzaakte kosten terecht bij
buitenlandse afnemers. Deze kosten mogen
niet w orden meegenomen in het Nederlandse
economische effect. Dit kan de onderschatting
beperken.

Verklaring 2: andere

Bij prijsstijgingen tussen 2018 en de referentie

marktomstandigheden leiden tot een

zijn bedrijfsresultaten van 2018 beter, die

prijsstijging.

vervolgens grotendeels onterecht worden
toegeschreven aan droogte. Dit leidt tot een
onderschatting van de effecten van droogte.
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3.2

Scheepvaartketen

3.2.1 Algemene kwetsb aarheid scheepvaartketen voor droogte
Waterstanden beïnvloeden de bevaarbaarheid van vrij afstromende rivieren. Bij een laag waterpeil
kan er minder vracht worden meegenomen, of kan het zelfs onmogelijk worden om te varen (met
name voor de dieper stekende schepen). Doordat meer schepen moeten worden ingezet, nemen
de wachttijden bij sluizen toe. Ook kan er een aangepast schutregime van kracht zijn om de
waterstand hoger te houden, waardoor wachttijden toenemen. Hierdoor kan de capaciteit binnen de
hele keten afnemen. Dit kan uiteindelijk de bevoorrading van Nederland (en andere landen)
bemoeilijken.
Wanneer de scheepvaartketen te maken heeft met een gebrek aan neerslag/smeltwater waardoor
de afvoer van rivieren terugloopt, zijn er verschillende typen maatregelen om de effecten van lagere
waterstanden (tot op zekere hoogte) te kunnen opvangen :



het verminderen van de beladingsgraad van schepen, waardoor wel gevaren kan worden;
het nemen van alternatieve vaarroutes;



de efficiëntie verhogen (bijv. door met bakken langszij te varen);



een andere exploitatiewijze (bijv. continuvaart i.p.v. dagvaart);



een andere inzet van schepen over het vaargebied (aangepast aan dieptes);



inzet van alternatieve modaliteiten i.p.v. binnenvaart, zoals s poor of weg;




een tijdelijke opslag van goederen en interen op voorraden;
aanpassen van het productieproces voor een uitstel van vervoer van grondstoffen.

3.2.2 Droogte 2018
Gevolgen van droogte in 2018 voor de sector
De droogte in 2018 heeft dalende waterpeilen tot gevolg gehad, wat met name voor knelpunten
heeft gezorgd in de Waal (met name bij Nijmegen), de IJssel (met name de Boven-IJssel) en de
Nederrijn. Er was gedurende circa 6 maanden sprake van laag water (ongeveer van juli tot
december, afhankelijk van de exacte locatie). De Minst Gepeilde Dieptes (MGD) geven de dieptes
aan in het ondiepste punt van de vaargeul. 28
Voor de Waal is internationaal afgesproken dat er bij een afvoer van 1 .020 m 3/sec een diepgang
beschikbaar moet zijn van 2,80 m (streefdiepte). In 2018 werd de streefdiepte op de Waal
gedurende zo’n 156 dagen niet behaald, wat bijna achtmaal zo vaak is als waar bij de normstelling
vanuit is gegaan. Hiervan was gedurende 21 dagen de waterdiepte slechts 1,60 meter, met als
gevolg dat een deel van de vloot helemaal niet meer kon varen.29
Tabel2 Minst Gepeilde Diepte ten opzichte van streefdieptes
Locatie

Laagst gemeten MGD* 2018 (m )

Streefdiepte (m)30

Waal

1,60*

2,80

IJssel

1,45*

2,50

*MGD is de Minst Gepeilde Diepte, het ondiepste punt in de v aargeul. In tijden v an laagwater maakt Rijkswaterstaat de MGD’s
op de Waal, Lek, Nederrijn, Pannerdensch Kanaal en Geldersche IJssel bekend. De hier genoemde laagst gemeten MGD is
een expert inschatting uit een interv iew, deze zijn niet v olledig gev erif ieerd bij Rijkswaterstaat.

28

29
30

Dit is niet iedere keer hetzelf de punt in de riv ier, maar de laagst gemeten waarde v an de betref f ende meting. Het is dus
af hankelijk v an waar dit punt zich bev indt en hoe diep de rest v an de bodem is of schepen er daadwerkelijk hinder aan
onderv inden. Het is echter wel een indicatie v an hoe ondiep de riv ier kan zijn.
Analy se BLN Schuttev aer: https://www.bln.nl/nieuws/2019/01/23/v erv olgstappen-laag-water-2018/
Riv ierkundig beoordelingskader v ersie 4.0
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Op bovengenoemde rivieren kon alleen met een lagere beladingsgraad gevaren worden (veelal
met een derde tot soms maar een vierde van de capaciteit). Sommige scheepstypen (duwboten)
konden helemaal niet meer varen op de Waal, waardoor andere schepen moesten worden ingezet.
De capaciteit van de transportketen stond hierdoor onder druk. Er was een gebrek aan geschikte
schepen, scheepspersoneel (door de verminderde beladingsgraad moest er meer gevaren worden,
waardoor ook meer personeel nodig was) en aan overslagcapaciteit in de haven. Zeeschepen
moesten soms uitwijken naar een andere haven (bijv. Antwerpen i.p.v. Rotterdam), omdat de
opslag vol was en de lading niet gelost kon worden. Ook duurde de overslag van goederen langer,
doordat de lading over meer binnenvaartschepen verdeeld was (i.v.m. lagere beladingsgraad). In
de rivieren was er sprake van congestie in de vaargeul, door de inzet van extra schepen .
Bovendien ontstond er hinder bij de sluizen, er waren langere wachttijden door de extra schepen of
door de aangepaste schutregimes om de waterstand hoger te houden. De sluis bij Deventer was
circa 4 maanden gesloten door het grote verschil in waterniveau, waardoor binnenvaartbedrijven
omzet misliepen.31 Toenemende vraag naar andere m odaliteiten (bijv. spoor en weg) zorgde voor
een prijsopdrijvend effect voor de andere modaliteiten. Ook de alternatieve modaliteiten konden de
problemen maar tot zekere hoogte opvangen. Voor vrachtvervoer over de weg waren er
capaciteitsbeperkingen in materieel en personeel, en vervoer per spoor leent zich niet voor korte termijn verschuivingen en is ook beperkt qua materiele capaciteit.
De vrachtprijzen voor binnenvaart werden hierdoor hoger. De omzet in de b innenvaart steeg
hierdoor met 17,5% in het derde kwartaal en 30,5% in het vierde kwartaal van 2018 (ten opzichte
van het derde en vierde kwartaal in 2017) 32. Deze stijging is onder andere te verklaren door de
hogere benutting van de vlootcapaciteit en, afhankelijk van de contractvorm, dezelfde reistar ieven
(met minder vracht per reis) of zelfs hogere tarieven. Sommige binnenvaartbedrijven profiteerden
dus van de hogere prijzen, met name in de spotmarkt 33. Andere binnenvaartondernemers varen
voor een vast dagtarief (bijv. containervaart en tankvaart), wa ardoor zij geen voordeel hadden van
de prijsstijging. Daarnaast was er een laagwatertoeslag die binnenvaartondernemers ontvingen van
de verladers om extra kosten te compenseren.
Verladers betaalden hogere vrachtprijzen voor het vervoer van hun goederen vi a de binnenvaart.
De vrachtprijzen per ton lagen ten tijde van de droogte zo’n 30% hoger, terwijl er voor die prijs
slechts een derde tot een kwart van de lading werd meegenomen. 34 In het bijzonder bij het vervoer
van laagwaardige bulkgoederen werd dit sterk gemerkt, omdat de vervoerskosten een groot
aandeel zijn van de totale productprijs. Het gaat hier veelal om bouwstoffen (voornamelijk zand en
grind), brandstoffen en veevoeder.
De gevolgen van niet-levering, en daarmee onderbreking van het productieproces, kunnen in
principe groot zijn. Bij de bouw en tankstations werd levering onderbroken of uitgesteld. De
verladers zagen deze problemen echter aankomen en waren in staat om hierop te anticiperen.
Alhoewel er wel hinder is ondervonden werd de vraag naar vervoer uitgesteld bij juist die
producenten waarvoor aanlevering op korte termijn niet cruciaal was. Dit is gedaan op initiatief van
de verladers, die de kosten van uitstel of afschaling van productie en transport meenemen in hun
afweging. Dit betekent dat de marktprijs waarbij de producent uitstelt of afschaalt reflecteert hoe
hoog de bedrijfseconomische kosten waren voor uitstel of afschaling. Immers, indien deze kosten
hoger hadden gelegen had de producent een hogere betalingsbereidheid gehad voor vervo er, en

31

32
33
34

Rtv Oost (2018): https://www.rtv oost.nl/nieuws/300640/Gesloten-sluis-brengt-Dev enter-ov erslagbedrijf -aan-rand-v anf inanciele-af grond
CBS (2018): https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/50/grootste-omzetgroei-transportsector-in-ruim-7-jaar
De spotmarkt is een (deel)markt waar lev ering en betaling op korte termijn na het sluiten v an de ov ereenkomst plaatsv indt
Inschatting op basis v an BLN-Schuttev aer weekblad v rachtenindicator. Gegev ens zijn niet gev erif ieerd.
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was de marktprijs verder gestegen. De toename aan marktprijzen voor transport zijn daarom een
maximale inschatting van de gevolgen van niet-levering.
Economische effecten 2018
De bandbreedte van economische effecten van de droogte wordt gepresente erd, waarbij twee
verschillende methoden worden gebruikt. Beide methoden geven een indicatieve inschatting. De
cijfers zijn nog onzeker, omdat voor beide methoden de benodigde data voor het maken van
gedetailleerde inschattingen slechts gedeeltelijk beschikbaar is.
Onderkant b andbreedte
Voor de inschatting van de onderkant van de bandbreedte gebruiken we een methode die de
effecten inschat die zuiver door droogte veroorzaakt zijn. Dit betekent dat effecten door
bijvoorbeeld schommelingen in de wereldmarkt, die ook zonder droogte opgetreden zouden zijn,
niet worden meegerekend. Voor de inschatting wordt een maatschappelijk perspectief gehanteerd
voor de Nederlandse maatschappij. Dit houdt in dat gekeken wordt naar de door droogte
veroorzaakte netto toename aan transportkosten voor goederen die anders met de binnenvaart
zouden zijn vervoerd. Zo gaat extra winst in de binnenvaart en binnen spoor - en wegvervoer
bijvoorbeeld ten koste van marges bij verladers of hun klanten. De kwantificering levert daarmee
andere soorten cijfers op dan de sectorale cijfers zoals gepresenteerd hierboven (de omzetcijfers
en ritprijzen). Paragraaf 2.5 licht dit toe.
Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de Effectmodule Scheepvaart. 35 De Effectmodule is in het
Deltaprogramma Zoetwater ontwikkeld om welvaartseffecten van droogte in te schatten. De
effectmodule simuleert voor een honderdtal jaren rivierafvoeren, en berekent wat de additionele
transportkosten zijn. De Effectmodule Scheepvaart raamt wat de welvaartskosten zijn van
hedendaagse transportvolumes met hydrologische vaaromstandigheden gedurende de afgelopen
100 jaar. Omdat de rivierafvoeren van 2018 nog niet gesimuleerd zijn, zijn de afvoeren van 2018
vergeleken met afvoeren van een vergelijkbaar jaar uit de bestaande reeks van 1 00 jaar (1953).
Hiermee wordt gesimuleerd wat de welvaartskosten zouden zijn onder de huidige
marktomstandigheden, vlootsamenstelling en toestand van vaarwegen, maar met de rivierafvoeren
van het jaar 1953. De transportkosten van dat jaar zijn afgezet tege n de transportkosten van een
gemiddeld jaar.
In de annex 1 wordt deze keuze verder toegelicht. Er zijn enkele methodologische kanttekeningen
bij de raming van het welvaartseffect. Zo is de methode slechts beperkt empirisch van aard, worden
indirecte effecten mogelijk onderschat36 en zijn verschillen in luchtvervuiling en CO2-uitstoot niet
geraamd.
Bovenkant b andbreedte
De bovenkant van de bandbreedte wordt indicatief ingeschat op basis van omzet- en tonnagecijfers
in de binnenvaart voor kwartalen 3 en 4. Die worden vergeleken met de kwartaalcijfers van 2017.
Op basis hiervan zijn directe en indirecte effecten berekend. 37
De directe effecten zijn berekend door aan te nemen dat toegenomen vaarkosten allemaal worden
doorgerekend in prijzen, en de directe effecten gelijk zijn aan deze omzetstijging.38
35

Ecory s (2018), Kosten en ef f ecten van droogte v oor de scheepv aart

36

De Ef f ectmodule Scheepv aart hanteert kosten v an opslag en modal shif t (circa 15 tot 20 EUR/ton) als indicator v oor de
gev olgen v an niet-lev ering.
De kosten die v erladers maken v oor bijv oorbeeld een modal shif t zijn meegenomen onder de indirecte ef f ecten. Kosten

37

38

die v erladers maken om alsnog met de binnenv aart te v erv oeren zijn meegenomen onder de directe ef f ecten.
De gebruikte bronnen hierv an zijn https://www.ccr-zkr.org/f iles/documents/om/om18_III_nl.pdf voor de jaarlijkse omzet v an
de binnenv aart en https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2018/50/grootste-omzetgroei-transportsector-in-ruim-7-jaar v oor de
omzetstijging in 2018.

Economische schade door droogte in 2018

23

Het startpunt voor de indirecte effecten is het lagere tonnage in 2018 ten opzichte van 2017. Dit
kan komen door modal shift, interen op voorraden, het verplaatsen van productie in de tijd
(vraaguitstel, zoals het naar achteren schuiven van een bouwproject) of vraagafname. Zoals
besproken onder ‘gevolgen voor niet-levering’ hierboven is de marktprijs een betrouwbare indicator
voor de maximale kosten die de keten hiervoor gemaakt heeft. Daarom wordt ingeschat wat de
indirecte effecten zijn door het prijsverschil en tonnageverschil te vermenigvuldigen, en de
halveringsregel toe te passen.39 Deze methode is rudimentair, en kan nog worden verfijnd. 40
Tonnageverschillen zijn afkomstig van het CBS. 41 Prijsverschillen zijn niet systematisch
beschikbaar, en worden indicatief ingeschat op een factor 5. Dit is gebaseerd op de door de
geïnterviewden gerapporteerde beladingsgraden van tot wel 25% in het derde en vierde kwartaal
van 2018, wat suggereert dat de kostprijs van som mige typen transport met een factor 4 is
gestegen.42 Daarbovenop zijn marges van de binnenvaart gestegen, wat de prijs op de spotmarkt
verder heeft laten stijgen. Dit prijsverschil geldt verder alleen voor de tonnage die niet meer is
vervoerd door te hoge m arktprijzen, en is niet representatief voor de prijszetting gemiddeld voor de
hele markt.43 Het prijsverschil is niet geverifieerd, wat de onzekerheid van de aanname vergroot.
Diverse mechanismen zijn niet meegenomen in de kwantificering:


de methode isoleert niet het effect van droogte. Andere marktomstandigheden leiden ook tot



veranderingen in omzet en tonnage van de binnenvaart, wat het beeld kan vertekenen.
een deel van de hogere omzet komt voort uit hogere marges in de binnenvaart. Dit leidt tot een
verschuiving van marge (in jargon: producentensurplus) van verladers naar de binnenvaart, en
is daarmee netto niet een economisch effect. Hetzelfde geldt voor eventuele hogere marges in
wegtransport, waar ook krapte is ontstaan door de vraagverschuiving van binnenvaart. Hierdoor
zal het netto effect uiteindelijk lager uitvallen.

Resultaten en weglek effecten b uitenland
Op basis van bovenstaande methoden worden de economische effecten door de droogte ingeschat
op 140 miljoen EUR tot 480 miljoen EUR. De opbouw van de raming van de bovenkant van de
bandbreedte is 310 miljoen EUR voor de directe effecten en 170 miljoen EUR voor de indirecte
effecten.

39

De rationale achter deze berekening is dat een v erlader zelf op een bepaald prijsniv eau de keuze maakt om transport te
doen v ia een andere v erv oersmodus of uit- of af te stellen. Het geldende marktmechanisme is dat bij krapte de prijs v oor
transport op de spotmarkt stijgt totdat de v raag af neemt. Omdat v raagaf name door prijsstijging een geleidelijk proces is
(niet alle v erladers v erlagen hun v raag op hetzelf de prijsniv eau) moet de halv eringsregel worden toegepast. Zie v oor

40

technische toelichting v an de halv eringsregel CPB en PBL (2013), Algemene leidraad v oor maatschappelijke kostenbatenanaly se.
Een secuurdere benadering is om de berekening te doen met dag-op-dag v erschillen in prijzen op de spotmarkt en een
inschatting v an v raagaf name of -uitstel op dagbasis. De markt is immers dy namisch, en prijsniv eaus zullen sterk v ariëren.
Tev ens kan de analy se nog worden gespecif iceerd naar ty pe v racht. Zo zullen de welv aartskosten v an gedeeltelijke
lev eringsonderbrekingen aan onbemande pompstations waarschijnlijk beperkter zijn, omdat consumenten een ander ty pe

41

brandstof of anders elders kunnen tanken (in jargon: optreden v an v raagsubstitutie). Er is niet gekozen v oor deze
secuurdere benadering omdat deze gegev ens niet v rij beschikbaar zijn.
https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83019NED/table?ts=1548430353016

42

Historische prijspieken zitten ook in deze ordegrootte. Zie daarv oor bijv oorbeeld ‘FREIGHT RATES IN TANKER
SHIPPING AND VESSELS’ LOADING DEGREES ON THE RHINE’ v an https://www.inland-nav igationmarket.org/en/period/2018/ (geraadpleegd in mei 2019, waarbij cijf ers tot januari 2018 beschikbaar waren)
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De prijsstijging in de gehele markt is af te leiden uit de CBS dienstprijzenindex. In kwartalen 3 en 4 v an 2018 lag de
gemiddelde dienstprijs 36% en 49% hoger dan in de periode 2015 tot 2017. Zie hierv oor
https://statline.cbs.nl/Statweb/selection/?VW=T&DM=SLNL&PA=83760ned&D1=0&D2=19&D3=61 -64,66-69,71 -74,7679&HDR=T,G2&STB=G1
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Een deel van deze kosten (circa 54%) 44 is voor rekening van buitenlandse bedrijven, die niet
worden meegerekend bij de economische effecten voor Nederland.45 De effecten voor Nederland
zijn daarom lager ingeschat op 65 miljoen EUR (onderkant bandbreedte) tot 220 miljoen EUR
(bovenkant bandbreedte). Er moet opgemerkt worden dat deze afschaling geen rekening houdt met
lange-termijn effecten van een duurdere Nederlandse binnenvaart. Verdere verfijning van deze
raming is nog mogelijk maar valt niet binnen de scope van dit onderzoek.
De economische effecten van de droogte van 2018 op de scheepvaartketen zoals gepresente erd in
de eerdere versie van dit rapport lagen tussen de 65 en 165 EUR. In de rapportage van februari
waren omzet cijfers voor het vierde kwartaal 2018 nog niet bekend. De gebruikte cijfers bleken een
onderschatting te zijn waardoor de bovenkant van de ban dbreedte in de huidige rapportage hoger
is. Zie voor verdere toelichting annex 2.
De verschillen tussen de methoden die de onder- en bovenkant van de bandbreedte ramen worden
in onderstaande tekstbox uiteengezet.
Tekstbox: verschil tussen gebruikte methoden voor kwantificeren effecten
De onderkant van de bandbreedte w ordt ingeschat door gebruik te maken van bestaande modelresultaten.
De bovenkant van de bandbreedte w ordt ingeschat door gebruik te maken van onder andere omzet- en
tonnagecijfers van 2018 ten opzichte van 2017.
Beide methoden bevatten voor- en nadelen. Het belangrijkste voordeel van de modelresultaten is dat de
effecten van droogte worden geïsoleerd door 100 verschillende typen hydrologische jaren door te rekenen,
terw ijl andere variabelen constant blijven. Het grootste nadeel is dat de methode slechts beperkt empirisch
van aard is. De effecten worden ingeschat door 2018 te koppelen aan een zo vergelijkbaar mogelijk jaar in
de 100 doorgerekende hydrologische jaren. De juistheid van de cijfers hangt daarmee af van hoe
vergelijkbaar 2018 is met dat gesimuleerde jaar, en bovendien van de juistheid van de aannamen in het
model (bijvoorbeeld de hoogte van vaarkosten en kosten van modal shift).

Het belangrijkste voordeel van de omzet- en tonnagecijfers is juist dat deze zeer empirisch van aard zijn,
met als nadeel dat veel factoren tegelijk invloed hebben op omzet en tonnage. Het lukt met deze methode
niet om een volledig zuivere referentiesituatie te definiëren. Of met andere w oorden, het lukt niet om in te
schatten w at de omzet en tonnage zouden zijn gew eest indien het in 2018 niet droog w as geweest. In
plaats daarvan w orden cijfers met 2017 vergeleken, w at aanneemt dat 2017 een gemiddeld jaar 46 w as wat
betreft vaarcondities en dat marktomstandigheden constant zijn gebleven.
Het is mogelijk om de berekeningen dichter bij elkaar te brengen. Dit kan door het droogtejaar 2018 te
simuleren in de effectmodule, en de resultaten hiervan te gebruiken als onderkant van de bandbreedte. De
resultaten van deze simulering zijn nog niet voorhanden. Tevens kan gedetailleerdere data van
prijsschommelingen en getransporteerde volumes zoals geobserveerd in 2018 (beschikbaar via aankoop)
gebruikt w orden om de bovenkant van de bandbreedte verder aan te scherpen. Dit valt buiten de scope
van deze opdracht.
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46

Bulkgoederen en containers worden v oor respectiev elijk 50% en 55% doorgev oerd of uitgev oerd naar het buitenland. Zie
hierv oor https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/82514NED/table?ts=1524140893050
Het is zelf s mogelijk dat de Nederlandse binnenv aart prof iteert v an hogere omzet (wat wel wordt meegerekend in het
welv aartsef f ect) die ten koste v an gaat v an buitenlandse v erladers (wat niet wordt meegerekend in het welv aartsef fect),
omdat een groot deel v an de binnenv aartv loot in bezit is v an Nederlandse partijen. Hier is geen rekening mee gehouden.
Qua v aarcondities was 2017 een goed jaar. De streef diepte v an 2.8 m is in dat jaar 40 keer ov erschreden terwijl dat in
2015 en 2016 74 en 77 keer was.
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3.3

Waterbeheer

3.3.1 Algemene kwetsb aarheid
Het watersysteem in Nederland kent een tweedeling tussen de hoger gelegen gebieden in het
oosten en zuiden en het lage westen en noorden. Hoog Nederland (delen van Noord-Brabant,
Limburg, Veluwe, Achterhoek, Twente en Drenthe) kent beperkte mogelijkheden voor wateraanvoer
en is dus veelal afhankelijk van regen en grondwater. In tijden van droogte kunnen
waterbeheerders in Hoog Nederland daarom onvoldoende wateraanvoer hebben. E en waterschap
kan verbieden om water uit het grond- en oppervlaktewater te halen om zo lang mogelijk met het
beschikbare water te doen. Eventueel kunnen extra pompen worden ingezet. Zo kan een gebied
van meer water worden voorzien of tijdelijke problemen in de wateraanvoer door lage waterstanden
en lange opvoerhoogten opvangen.
In West-Nederland wordt water aangevoerd vanuit de grote rivieren. Hier speelt verzilting. Door
droogte wordt het water vooral in het westen van het land zouter, wat nadelig kan zijn voor de
natuur, landbouw, industrie en inname drinkwater.
Daarnaast is er in heel Nederland sprake van vermindering van waterkwaliteit wanneer de
watertemperatuur stijgt, met blauwalg, vissterfte en botulisme tot gevolg. Ook kunnen er tijdelijke
stops voor koelwaterinname worden afgekondigd. Droogte kan tenslotte leiden tot scheuren in
droogtegevoelige keringen (veendijken).
Waterbeheerders zijn goed voorbereid op droogte. Maatregelen als het opzetten van peilen, het
instellen van beregeningsverboden, het inspecteren en zo nodig nathouden en herstellen van
veendijken en het beperken van de inlaat bij sluizen zijn tegenwoordig gangbaar bij droogte. In een
droogtesituatie komt de Landelijke Coördinatiecommissie Waterverdeling wekelijks bij elkaar.
Daarnaast is er ook op regionaal niveau regelmatig overleg tussen waterschappen, provincies en
de regionale diensten van Rijkswaterstaat om te bepalen welke maatregelen genomen moeten
worden.
3.3.2 Droogte 2018
Gevolgen van droogte in 2018 voor de waterbeheerders
De waterbeheerders Rijkswaterstaat en waterschappen hebben onder andere de volgende
maatregelen genomen:


Zout water indringing: om te zorgen dat het water niet te zout werd in West-Nederland, is extra
zoet water aangevoerd via het Amsterdam -Rijnkanaal en de Lek. Dat gebeurde onder andere
via het speciaal hiervoor in de jaren ’80 gebouwde gemaal ‘De Aanvoerder’ aan de Leidsche
Rijn bij het Amsterdam -Rijnkanaal in De Meern. Ook is de Krimpenerwaardinlaat ingezet om
water door te voeren naar de bovenloop van de Hollandsche IJssel om hiermee de
zogenaamde ‘Zoetwaterbuffer Hollandsche IJssel’ te voeden. De Zoetwaterbuffer wordt
daarnaast gevoed via de Waaiersluis in Gouda. De Zoetwaterbuffer geeft tegendruk bij
oprukkende verzilting op de Hollandsche IJssel door in de bovenloop water af te voeren. Zo
blijven de belangrijke inlaatpunten Gouda en Snelle Sluis zoet. Daarnaast hebben de
waterschappen op een aantal plekken maatregelen genomen om de zoetwatervoorziening te



optimaliseren, onder andere met inzet van pompen.
Afname wateraanvoer Hoge Zandgronden: waterschappen hebben onttrekkingsverboden en
beregeningsverboden ingesteld om voldoende watervoorraad te behouden, bijvoorbeeld voor
kwetsbare natuurgebieden (veengronden).



Droogtegevoelige keringen: door de aanhoudende droogte zijn in veendijken scheurtjes
ontstaan. Om erger te voorkomen, werden de dijken natgespoten en extra inspecties
uitgevoerd.
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Verschillende onderdelen van Rijkswaterstaat hebben een overzicht gemaakt van de genomen
maatregelen en de kosten hiervoor ingeschat. De resultaten hiervan zijn in onderstaande tabel
weergegeven.
Tabel 3 Inschatting Rijkswaterstaat van genomen maatregelen en kosten tijdens de droogte 2018
RWS organisatie

Genom en m aatregelen

Kosteninschatting (euro
excl. BTW)

Oost-Nederland

Plaatsen van tijdelijke pompinstallatie op locatie

1.800.000

Eefde
Extra baggerw erk

Nog niet bekend

Midden-

Extra monitoring zoutgehalte

906.000

Nederland

Extra peilingen
Inzet pompen afsluitdijk
Inspectie en onderafdichting Spui Afsluitdijk
Herstellen onderaf dichtingen grote kolk Lorentz en
slabben spuischuiven Lorentz
Extra debietmeters Irenesluis
Bellenscherm Amsterdam-Rijnkanaal
Koelen Emmabrug, Tekstkarren
Vullen droogtescheuren dijken.

West-Nederland

Dichten van gaten in dijken op Marken

Noord

Bellenscherm IJmuiden.

Nog niet bekend

West-Nederland

Varende metingen chloride in Rijn-Maasmonding

Zuid

Opruimen en onderzoek vogel- en vissterfte

386.000

Metingen blauw alg en chemie
Droogteschades aan keringen

Nog niet bekend

Zuid-Nederland

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Noord-Nederland

Nog niet bekend

Nog niet bekend

Zee en Delta

O.a. plaatsing van droogzetschuiven in de Bathse

Nog niet bekend

Spuisluis
Bron: Rijkswaterstaat (deelorganisaties)

Ondanks dat een maatregelen- en kostenoverzicht niet voor elke deelorganisatie van
Rijkswaterstaat is opgesteld, geeft het wel een beeld van de type maatregelen die zijn genomen en
de hoogte van de kosten. Naast kosten van maatregelen is er ook sprake van extra ureninzet.
Daarnaast zijn spoedadviezen uitgevoerd voor circa 250.000 euro (incl. btw).
Ook de waterschappen hebben te maken gekregen met extra kosten als gevolg van de droogte. De
kosten betreffen voornamelijk inzet van extra pompen waarvan een compleet overzicht ontbreekt.
Waterschap Hunze en Aa’s heeft de kosten voor noodpompen voor extra wateraanvoer ingeschat
op 405.000 euro. Daarnaast is er, net als bij Rijkswaterstaat, ten opzichte van een gemiddeld jaar
sprake van extra tijdsinzet van personeel door vergaderingen en inspecties van dijken en
waterkwaliteit. Dit zorgde voor een andere prioritering van werkzaamheden.
Economische effecten 2018
De droogte resulteerde in schade aan keringen, extra monitoring en inspectie, inzet van pompen en
enkele andere type maatregelen. Deze schade- en maatregelkosten zijn een welvaartseffect. De
resulterende ordegrootte van dit welvaartseffect voor de waterbeheerders wordt ingeschat op 10 tot
20 miljoen euro.
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3.4

Drinkwater

3.4.1 Algemene kwetsb aarheid drinkwatersector voor droogte 47
In Nederland is in 2017 voor de productie van drinkwater 1.199 miljoen m 3 water gewonnen.
Grondwater (55%) en oppervlaktewater (38%) vormen hierbij de voornaamste bronnen. Overige
bronnen zijn oevergrondwater, natuurlijk duinwater en de inkoop van gezuiverd drinkwater vanuit
het buitenland.
Aanhoudende droogte kan leiden tot risico’s voor drinkwaterbedrijven:
 een tekort aan beschikbaar oppervlakte- en grondwater van voldoende kwaliteit voor de
bereiding van drinkwater, bijvoorbeeld door verzilting of hogere concentraties van
verontreiniging door lagere rivierafvoeren. Dit kan het beslag op de zuiverings - en
reservecapaciteit vergroten en in het uiterste geval leiden tot het niet halen van kwaliteitseisen
van drinkwater.


een toenemende drinkwatervraag, resulterend in extra druk op de produ ctiecapaciteit en het
distributienet, kan leiden tot meer lekkages en storingen dan gemiddeld. Dit vergroot het beslag
op reservecapaciteit, kan leiden tot schade aan het distributienet en bezonken ijzeroxide in de
waterleiding kan in drinkwater terecht komen door hogere waterdruk;



een verhoging van de temperatuur van het drinkwater aan de tap (door de
omgevingstemperatuur van de leidingen).




infiltratieachterstand in de duinen.
verandering in de onttrekking van grondwater (boven de vergunde capaciteit of vermindering
door beperking beschikbaarheid), waardoor watergebruik door andere gebruiksfuncties in het
geding kan komen.



overige problemen zijn onder andere verhoging van algengroei en daardoor eerder
verstoppingen en een toename van waterplanten bij de inlaat.

Drinkwaterbedrijven hebben een wettelijke leveringsplicht van drinkwater, ook ten tijde van droogte
of andere calamiteiten. Bij een grote drinkwatervraag kunnen drinkwaterbedrijven de nodige
maatregelen treffen om de continuïteit van de drinkwatervoorziening te garanderen. Zo kunnen ze
gebruik maken van hun reservecapaciteit, door de inzet van spaarbekkens, geïnfiltreerd water uit
de duinen, alternatieve bronnen (bijv. grondwater) en/of de aanlevering van drink - of ruwwater
vanuit andere drinkwaterbedrijven.

3.4.2 Droogte 2018
Gevolgen van droogte in 2018 voor de sector
Een toename in verdamping, lagere rivierafvoeren en vermindering van doorspoeling hebben in
verschillende gebieden tot verhoogde chlorideconcentraties geleid. De norm voor chloridegehalte
van geleverd drinkwater is 150 mg/l (jaargemiddelde). Het chloridegehalte bij de inlaat van
Waternet bij Nieuwegein liep voor een korte periode op tot 125 mg/l. In de Lek bij Krimpen aan de
IJssel en Kinderdijk was er ook sprake van verzilting door een oprukkende zouttong vanuit de
Nieuwe Maas. Voor een deel van West-Friesland is het jaargemiddelde van chloride op 154 mg/l
uitgekomen. De inlaat bij Andijk van PWN heeft lange tijd hoge chlorideconcentraties gehad, wat tot
meerdere innamestops heeft geleid (zie kader). Drinkwaterbedrijven hebben extra gemonitord en
gebruik gemaakt van hun reservecapaciteit om voldoende kwalitatief drinkwater te leveren. De
toename van chloridegehalten heeft daarom niet geleid tot leveringsproblemen bij de klant.

47

Ecory s (2018), Welv aartsef fecten waterbeschikbaarheid op de sectoren drinkwater, energie en industrie
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Gevolgen zoutwaterbellen in het IJsselmeer voor waterwinning Andijk
De inlaat bij Andijk aan het IJsselmeer is één van de zoetw ater innamepunten van drinkw aterbedrijf PWN.
Tijdens de droogte is een periode niet gespuid bij de Afsluitdijk. In combinatie met een ver minderde
toevoer en verhoging van verdamping resulteerde dit in zogenaamde ‘zoutw aterbellen’ in het IJsselmeer.
Na menging zorgden deze zoutwaterbellen voor hoge zoutconcentratie in het IJsselmeer. Dit leidde tot
meerdere innamestops bij Andijk: In augustus is er daar een piek gemeten van 250 mg/l chloride. Tot eind
2018 zijn w aarden van circa 200 mg/l gemeten. De productie bij Andijk w erd verlaagd tot een minimum,
w aarbij het spaarbekken w erd ingezet. Andere productielocaties van PWN zijn opgeschaald en PWN heeft
drinkw ater ingekocht bij Waternet. Rijksw aterstaat heeft voorbereidingen getroffen om per schip zoetw ater
naar het spaarbekken bij Andijk te vervoeren. Dit is uiteindelijk niet gebeurd.

Door de droogte ontstond op sommige plekken een tekort aan voldoende oppervlaktewater van
goede kwaliteit. Daarnaast was er sprake van verhoogde verontreiniging door lagere afvoer.
Sommige drinkwaterbedrijven hebben daarom op enig moment een (tijdelijke) innamestop
gehanteerd en hun reservecapaciteit ingezet. Het gebruik van reservecapaciteit betreft de inzet van
andere winningslocaties, het benutten van spaarbekkens (en deze op maximale capaciteit
aanvullen na de innamestop), het benutten van geïnfiltreerd water en/of het omschakelen naar
grondwaterwinning. Een voorbeeld hiervan is een innamestop van drinkwaterbedrijf WML vanwege
te hoge verontreinigingsconcentraties van maaswater. Dit leidt tot een stijging van de variabele
productiekosten. Deze stijging was echter van een bescheiden ordegrootte en valt onder reguliere
bedrijfsvoering van de drinkwaterbedrijven.
Opschaling van grondwaterproductie heeft lokaal geleid tot extra daling van de grondwaterstand.
Enkele overschrijdingen van vergunningen voor onttrekking van grondwater zijn gemeld. De
ondiepere grondwateronttrekkingen kunnen invloed hebben op de beschikbaarheid van water voor
andere gebruiksfuncties zoals landbouw.
Drinkwaterbedrijven hebben diverse maatregelen genomen om name de piekuren de
drinkwatervraag te temperen. Twee drinkwaterbedrijven hebben lokaal de uitgaande waterdruk
verlaagd ter vermindering van het drinkwaterverbruik. Daarnaast hebben verschillende
drinkwaterbedrijven hun klanten opgeroepen om het waterverbruik over de dag te spreiden, dan
wel om bewust om te gaan met waterverbruik en/ of te besparen. Door het inzetten van
reservecapaciteit en vraagtempering is een leveringsstop niet aan de orde geweest.
Als gevolg van bodemdaling (zowel tijdens als na de droogteperiode) is schade ontstaan aan het
leidingnet. Het aantal leidingb reuken in het distributienet lag hierdoor in een aantal regio’s hoger
dan gemiddeld. Zo is er bij drinkwaterbedrijf WML een totale toename gezien van 25%. Dit heeft tot
circa EUR 700.000 aan reparaties gekost, hoewel dit niet met zekerheid toe te rekenen valt aan de
droogte.
Hogere temperaturen in combinatie met lage rivierafvoeren hebben geleid tot een verlaging van de
waterkwaliteit van het oppervlaktewater, door onder andere algengroei, wat tot extra
zuiveringsinspanning heeft geleid. Ook is de temperatuur van het leidingwater op sommige plekken
boven de norm van 25 graden uitgekomen. Desondanks was het water dat werd ingenomen voor
de productie van drinkwater van voldoende kwaliteit en is er geen sprake geweest van
gezondheidsrisico’s.
De sector heeft gedurende de droogte extra kosten gemaakt:


reparatiekosten lagen bij sommige drinkwaterbedrijven hoger. Afhankelijk van in hoeverre dit
probleem ook heeft gespeeld bij de andere bedrijven wordt de ordegrootte van nationale
additionele reparatiekosten ingeschat op een half miljoen tot enkele miljoenen euro’s voor de
sector.
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drinkwaterbedrijven geven aan capaciteit te hebben vrijgemaakt voor crisisbeheersing, extra
monitoring en communicatie. Hiervoor zijn uren beschikbaar gemaakt bij het bestaande
personeel, waardoor andere werkzaamheden verschoven zijn. Deze kosten worden ingeschat
op circa een half tot één miljoen euro.



uitstel van onderhoudswerkzaamheden en andere activiteiten (met name spuien) heeft in een
aantal gevallen geleid tot meerkosten voor aannemers. Dit wordt indicatief ingeschat op een
half miljoen euro.

Economische effecten 2018
Ondanks de aanhoudende droogte zijn er geen leveringsproblemen voor drinkwater geweest. Het
drinkwatersysteem was robuust genoeg om de gevolgen van de droogte op te vangen. Omdat het
verzoek van de drinkwaterbedrijven tot het reduceren van watergebruik niet verplicht is gesteld,
wordt dit niet als economisch effect meegenomen.
In enkele gevallen zijn de nationale of regionale (wettelijke) normeringen en/of afspraken van
temperatuur, chloridegehaltes en grondwateronttrekking overschreden. De overschrijdingen waren
van korte duur en hebben geen gevolgen gehad voor de drinkwaterlevering en/of
drinkwaterkwaliteit. Eventuele gezondheids schade als gevolg van de normeringsoverschrijdingen is
naar verwachting verwaarloosbaar en is daarom niet doorgerekend. De belangrijkste effecten van
lagere grondwaterstanden op andere gebruiksfuncties worden besproken bij de sector landbouw.
Nieuwe bedrijvigheid als gevolg van droogte kan, ondanks een stijging in kosten, leiden tot extra
winst voor drinkwaterbedrijven. Het algemene beeld laat zien dat de absolute productie en omzet
zijn gestegen in 2018. Deze cijfers zijn echter nog niet inzichtelijk en zijn daarom nog als
welvaartseffect meegenomen.
De droogte resulteerde in een toename aan inzet van personele capaciteit, schade aan het
distributienet door leidingbreuken en stagnatie van onderhoudswerkzaamheden. Dit betreffen
schadekosten en efficiëntieverliezen en zijn een economisch effect. De resulterende economische
effecten voor de drinkwatersector liggen in een ordegrootte van enkele miljoenen euro’s.
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3.5

Stedelijk gebied

3.5.1 Algemene kwetsb aarheid van stedelijk gebied voor droogte
Droogte kan verschillende gevolgen hebben voor het stedelijk g ebied. Door het uitzakken van
grondwaterstanden kunnen klei- en veenlagen inklinken, waardoor grote financiële schade kan
ontstaan aan bebouwing of infrastructuur. Stedelijk groen kan afsterven wanneer onvoldoende
(grond)water beschikbaar is. Door langdurig optreden van hoge temperaturen neemt ook de
temperatuur van stedelijk water toe. Hierdoor neemt het risico toe op algenbloei (waaronder
blauwalg), botulisme, stank en vissterfte door afname van het zuurstofgehalte. Tot slot kan een
laag oppervlaktewaterpeil de stabiliteit van oevers en kades aantasten.
Effecten door droogte zijn sterk afhankelijk van de lokale situatie, zoals de afstand tot
oppervlaktewater, de bodemgesteldheid, het historisch grondwaterverloop of de aanwezigheid van
ontwateringsmiddelen, onttrekkingen, of bomen die veel water verdampen. 48
Schade aan bestaande panden en infrastructuur kan worden voorkomen door de grondwaterstand
(meer) op peil te houden. Door investeringen in toepassingen voor infiltratie van oppervlaktewater
of hemelwater, zal het grondwater minder ver wegzakken.49 Schade aan stedelijk groen kan
worden beperkt door plaatselijke bewatering.
3.5.2 Droogte 2018
Gevolgen van droogte in 2018 voor het stedelijk gebied
In het stedelijk gebied heeft de droogte van 2018 geleid tot sch ades aan huizen, funderingen,
infrastructuur en groen. Daarnaast waren er meldingen van overlast door botulisme, blauwalg en
stank door opwarming van het stedelijk water.
Schade aan panden
Door een lage grondwaterstand kunnen scheuren in de muren, vloeren of buitengevel ontstaan.
Zettingsgevoelige bodems in het bebouwd gebied kunnen inklinken. Op plekken waar de bodem
ongelijkmatig zakt kan schade ontstaan aan panden die op staal zijn gefundeerd.50 Schade in de
vorm van scheuren leidt doorgaans niet tot gevolgen voor het gebruik van de panden en is
overwegend kosmetisch van aard. Herstel ligt gemiddeld in de orde van enkele duizenden euro’s
per pand voor het vullen van de scheuren en schilderwerk. In 2018 zijn opvallend veel meldingen
gedaan ten opzichte van voorgaande jaren. Er zijn enkele honderden meldingen bekend vooral uit
de pers, maar deze vorm van schade wordt doorgaans niet systematisch in beeld gebracht, en de
verwachting is dat het werkelijke aantal veel hoger ligt. Een groot deel van de bekende meldingen
komt uit het rivierengebied (o.a. 250 in Zevenaar, 100 in de gemeente Lingewaard, en enkele
tientallen overige meldingen in o.a. Deest, Culemborg, Boxtel, gemeente Binnenmaas). Dit doet
vermoeden dat met name de extreem lage rivierwaterstanden ge volgen hadden voor de
grondwaterstanden in de omringende bebouwde gebieden.
Schade aan funderingen door een lage grondwaterstand treedt vooral op bij houten
paalfunderingen. Deze funderingen zijn vooral toegepast in de periode voor 1890 in historische
steden (Amsterdam, Rotterdam, Gouda, Delft, Leiden, Zaanstad en Haarlem) en in de periode van
1890 tot 1970 in zettingsgevoelig gebied. Het aantal panden in Nederland op
houtenpaalfunderingen wordt geschat op 800.000 51. De droogte van 2018 heeft op een aantal
locaties geleid tot lagere grondwaterstanden en daarmee een versnelling van het optreden van
funderingsschade. Echter, het is niet bekend op hoeveel locaties de grondwaterstanden zijn
48
49

50

Deltares (2012), Ef f ect v an droogte op stedelijk gebied, beschikbaar v ia http://edepot.wur.nl/257422
Denk hierbij aan inf iltratieriool of drainage-inf iltatieriool, inf iltratiekratten, waterdoorlatende v erharding, v erwijdering v an
bestrating in tuinen en wadi’s.
Bij f undering op staal rust de constructie rechtstreeks op de bodem, in tegenstelling tot paalf undering.
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gedaald tot onder het niveau van de paalkoppen. Uit navraag bij het Platform Slappe Bodems en
het Kennis Centrum Aanpak Funderingsproblematiek blijkt dat het aantal schademeldingen en
adviesverzoeken is toegenomen in 2018, maar systematische cijfers zijn hierover nog niet
beschikbaar. Het is overigens ook mogelijk dat eventuele funderingsschade nog onopgemerkt is
gebleven of niet gemeld is. Gemiddeld genomen ontstaat funderingsschade bij een cumulatieve
droogstand van ongeveer 10 jaar, doordat schimmels of bacteriën het houtwerk aan tasten 51.
Schade aan infrastructuur treedt op door zetting van de ondergrond. Vooral wegen in
zettingsgevoelig gebied zijn kwetsbaar. Op verschillende plekken werden meldingen gedaan van
loszittende tegels en schade aan wandel- en fietspaden (o.a. Amsterdam, Leiderdorp, Texel).
Daarnaast lopen wortels van stedelijk groen extra uit gedurende droogte, waardoor infrastructuur
kapot gedrukt kan worden. De schade in 2018 is overwegend lokaal en een totale schade is
moeilijk te berekenen. In algemene zin leidt een daling van de meerjarig gemiddelde
grondwaterstand van 10 centimeter tot een levensduurverkorting van wegen, fietspaden en riolering
van ongeveer 25% 51.
Schade aan stedelijk groen treedt op door gebrek aan water. In droge zomers ontstaat vooral uitval
van jonge beplanting (< 3 jaar), maar ook oudere bomen en struiken kunnen beperkt iets meer
uitval geven. Een zichtbaar effect van droogte is vroegtijdige bladval, 52 dit is echter een
zelfbeschermingsmechanisme van bomen en leidt niet altijd tot permanente uitval van de vegetatie.
Door de droogte is er een kans op toename van ziekten en plagen bij bomen, dit kan leiden tot
uitval van vegetatie. In juli 2018 was er 17% minder groen dan normaal. 53 Uitval van beplanting
leidt tot hogere kosten voor vervanging. De totale schade aan stedelijk groen is echter moeilijk te
berekenen. Uitval en afsterven van vegetatie wordt niet consequent bijgehouden door gemeenten
en er is nog weinig onderzoek naar de effecten van droogte op stedelijk groen. Er is ook positief
effect: onkruid groeit minder goed tijdens droogte, waardoor bespaard w erd op onkruidbestrijding.54
Overige schade
Droogte zorgt voor een verminderde aanvoer van vers water waardoor de kans op blauwalg,
botulisme, stank of vissterfte toeneemt. Dit wordt versterkt bij hogere temperaturen. In 2018 is op
diverse plekken melding gemaakt van botulisme en blauwalg. De effecten hiervan worden bij de
memo’s waterbeheerders en waterrecreatie besproken.
Economische effecten 2018
Het risico op droogteschade aan fundering en infrastructuur is veelal een sluipend probleem. Bij
een cumulatieve droogstand 55 over meerdere jaren kan schade optreden. Een specifieke
droogtegebeurtenis is daarmee niet volledig verantwoordelijk voor de sch ade, maar leidt wel tot een
versnelling van schade. Sommige schadegevallen in 2018 waren wellicht ook opgetreden in een
normale zomer, terwijl andere schadegevallen wellicht pas enkele jaren later zouden zijn
opgetreden. Hetzelfde geldt voor toekomstige schade, die door de droogte van 2018 misschien
versneld optreedt. Dit is relevant, omdat het voor de waardering van welvaartseffecten uitmaakt
wanneer schade in de tijd optreedt.56 Schadegevallen later in de tijd wegen minder zwaar mee.
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Sweco (2018). Naar een kostenef f ectieve aanpak v an klimaatadaptatie in Nederland, beschikbaar v ia
https://www.sweco.nl/siteassets/white-papers/naar-een-kostenef f ectieve-aanpak-van-klimaatadaptatie-in-nederland.pdf
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https://www.ed.nl/home/het-is-al-een-beetje-herf st-door-de-hitte-en-de-droogte~abd7b536/
https://www.wur.nl/nl/nieuws/Grasland-tot-37-minder-groen-dan-normaal.htm
Deltares (2012), Ef f ect v an droogte op stedelijk gebied, beschikbaar v ia http://edepot.wur.nl/257422
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Cumulatiev e droogstand is de optelling v an alle keren dat f undering heef t drooggestaan. Wanneer houtenpaalf underingen
in totaal 10 jaar hebben drooggestaan, treedt schade op (bron: KCAF).
Rekenv oorbeeld: f underingsschade v an EUR 64.000 treedt op in 2018 in plaats v an in 2023. Het schadegev al in 2023 zou
dan met een 4,5% discontov oet 20% lager gewaardeerd worden.
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Het probleem met de waardering van deze schades is dat het niet bekend is hoe groot de
cumulatieve droogstand precies is, en hoeveel kwetsbare objecten droog hebben gestaan. Dit komt
omdat droogstand in stedelijk gebied lokaal sterk varieert. De totale droogteschade in 2018 i n
stedelijk gebied is daarom niet te berekenen. Onderstaande tabel presenteert de schadekosten per
schadegeval, om zo een indruk te geven van de potentiele ordegrootte van schade.
Tabel 4 Relevante schademechanismen door droogte in stedelijk gebied
Schademechanisme

Ordegrootte van mogelijk effect

Schade aan panden

Uit nieuw sberichten en meldingen w ordt opgemaakt dat bij enkele honderden
panden scheuren zijn ontstaan in muren. Vaak liggen de herstelkosten van
deze schade rond de EUR 5.000, alhoew el het kan oplopen tot EUR 30.000.
Uitgaande van 400 panden geeft dit een schade van EUR 2 miljoen.

Schade aan funderingen

Vooral in het w esten van het land zijn panden op houten palen gefundeerd.
Hier w as de daling van de grondw aterstand relatief beperkt, hoewel er sprake
w as van grote lokale verschillen. Hierdoor is het niet mogelijk om een goede
inschatting van de kosten te maken. In geval van schade aan funderingen
bedragen de gemiddelde kosten van funderingsherstel ca. EUR 64.000 per
pand (prijspeil 2018) 57.

Schade aan infrastructuur

Voor schade aan infrastructuur gelden dezelfde beperkingen als bij schade
aan funderingen. Herstelkosten voor riolering zijn indicatief EUR 560 per meter
(Ø 300, prijspeil 2019) 58.

Schade aan stedelijk

Over de kosten van droogteschade van stedelijk groen is w einig bekend.

groen

Hierdoor is het niet mogelijk om een goede inschatting van de kosten te
maken.

Ook voor de overige schades is er te weinig informatie bekend om een goede inschatting te maken.

57

Deltares (2012), Schades door watertekorten en -ov erschotten in stedelijk gebied, en Statline CBS, CPI.
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Gebaseerd op kostenkengetallen uit de kennisbank riolering.
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3.6

Industrie

3.6.1 Algemene kwetsb aarheid industrie voor droogte 59
De industrie is afhankelijk van water voor verschillende stadia in de productieprocessen. Water
wordt ingezet voor koeling en overige procesfuncties, onder andere de productie van demi -water
(stoomproces), spoelen, wassen en blusfaciliteiten. De industrie onttrekt hiervoor grond-,
oppervlakte- en/ of zeewater en koopt drink- en industriewater in. Zoet oppervlakwater werd in 2014
voor 93% gebruikt als koelwater (2.417 Mm 3) en voor 7% gebruikt als proceswater (189 Mm 3).60
Van het totale koel –en/of proceswaterverbruik van de industrie, wordt 99% gevraagd door vijf
industriesectoren: aardolie –en chemische industrie (inclusief de zoutwinning industrie);
vervaardiging van cokes (steenkool) en petroleum; de papierindustrie; de
basismetaalvervaardiging; en de voeding –en genotsmiddelensector.
Droogte vormt een risico voor de industrie. Een tekort aan zoetwater kan in potentie leiden tot
vermindering of stopzetting van de productie. Potentiële negatieve effecten van droogte op de
industriesector zijn:


onvoldoende (of van onvoldoende kwaliteit) koelingswater of proceswater beschikbaar voor de
productie.



een te hoge temperatuur van het water (en indirect ook de omgeving) waardoor de
koelcapaciteit beperkt wordt of er geen lozing in het oppervlaktewater meer mogelijk is .



toename aan chloridegehaltes, wat kan leiden tot corrosie van pijpleidingen en apparatuur,
extra watergebruik voor spoeling en een hogere benodigde productiecapaciteit voor de
productie van demi-water.

Omdat substantiële volumes water nodig zijn voor de processen, is water vaak een onvervangbaar
product voor veel van de industriesectoren. De industrie heeft daarom geïnvesteerd in
restcapaciteit, aanvoer uit alternatieve bronnen en slim gebruik maken van bestaande
waterbronnen om het risico op stilleggen van de productie te verminderen. Productieprocessen die
een betrouwbare en grote aanvoer van waterkwantiteit nodig hebben (zoals koeling bij
staalproductie) maken gebruik van zeewater.
Om te kunnen blijven produceren bij watertekort tijdens een droogte, kunnen producenten:



het productieproces (tijdelijk) aanpassen om de watervraag te verminderen .
interen op de reservecapaciteit. Echter, omdat er substantiële volumes aan water wordt
gebruikt, zijn de watervoorraden vaak relatief klein. Zoetwater kan daarom ook worden
aangevoerd van een andere locatie, en/of er is voldoende zuiveringscapaciteit geregeld door de
producent.



het volume van de waterinlaat te verhogen om hetzelfde koelingseffect te bereiken bij hogere



temperaturen van koelwater voor zover de vergunning dit toelaat.
extra reinigingswerkzaamheden uitvoeren bij verstopping van de inlaat door bijv. toename in
planten- en algengroei.

3.6.2 Droogte 2018
Gevolgen van droogte voor de sector in 2018
We hebben één bericht gevonden over droogteproblemen in de industrie in 2018 (zie kader). Dit
beeld is bevestigd door de VEMW, kenniscentrum en belangenbehartiger voor zakelijke energie - en
watergebruikers.
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Ecory s (2018) Welv aartsef fecten waterbeschikbaarheid op de sectoren drinkwater, energie en industrie

60

CBS (2017), PSUT – Phy sical supply and use tables f or water, reporting y ear – 2014
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Nouryon produceert 25% m inder
Nouryon, producent in chemische producten en de grootste zoutproducent van Nederland, heeft een van
zijn zoutfabrieken in Hengelo staan. De fabriek maakt gebruik van koelw ater uit het Tw entekanaal, w aarop
het w ater na gebruik ook w eer geloosd wordt. Het w ater in het Tw entekanaal mag niet hoger w or den dan
30 graden. Door de hoge temperaturen van het w ater, heeft de fabriek de productie met 25% moeten
terugschakelen. Het terugschakelen van de productie heeft niet tot een leverstop geleid omdat Nouryon
voldoende zoutvoorraad ter beschikking had en de tw eede fabriek gebruik kon maken van zout w ater.

Andere bedrijven hebben ook te maken gehad met de droogte, maar dat heeft niet tot extra kosten
of afname in de productie geleid. Productieprocessen konden worden afgestemd op verschillen in
temperatuur en waterkwaliteit, en er was voldoende ruimte in de vergunningen betreft de lozing van
koelwater.
Voor industrie die afhankelijk is van de Maas voor zoetwater is het, in de woorden van VEMW, in
2018 ´net goed gegaan’. Door neerslag in Frankrijk in het begi n van de zomer was er voldoende
water beschikbaar. In het Brielse Meer heeft het waterschap Hollandse Delta peilbeheer toegepast,
en is het water bruikbaar gebleven voor de industrie.
Economische effecten 2018
Het stilleggen of uitstellen van productie heeft in potentie enorme gevolgen. Bovendien kunnen
productieprocessen niet zondermeer kortstondig stilgelegd en weer opgestart worden, wat betekent
dat kortstondige uitval van de watervoorziening tot langdurigere afname van productie kan leiden.
Het welvaartseffect voor de sector is gebaseerd op het droogteprobleem van Nouryon. Daarom is
een inschatting gemaakt van de kosten als gevolg van de terug schakeling van het productieproces
van 25%. Hierbij is de aanname gehanteerd dat de productiecapaciteit een maand lang is
teruggeschakeld. Ook is een inschatting van de jaarproductie van Nouryon gemaakt op basis van
de productieprijzen van de industrie. Een ruime schatting van de totale productiekosten van de
sector industrie komt hiermee uit op enkele miljoenen.
Naast de productievermindering bij Nouryon zijn er geen andere welvaartseffecten vastgesteld. De
sector geeft aan dat het net goed is gegaan. Dit kan aanleiding zijn tot het uitbreiden van de
reservecapaciteit en daarmee toekomstige welvaartskosten al s gevolg hebben. Bovendien kan de
industrie last hebben gehad van de droogte door aan - en toevoer problemen in de binnenvaart. Dit
effect is meegenomen onder de sector scheepvaartketen.
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3.7

Waterrecreatie

3.7.1 Algemene kwetsb aarheid van waterrecreatie voor droogte
Waterstanden beïnvloeden de bevaarbaarheid van rivieren en plassen voor recreatievaart. Bij een
laag waterpeil ontstaat een smallere vaargeul, waardoor het gevaarlijker kan worden voor
pleziervaart om tussen de beroepsvaart te gaan varen. Op sommige l ocaties kan het zelfs
onmogelijk worden om te varen, omdat bijvoorbeeld jachthavens droogvallen. Ook kunnen de
wachttijden bij sluizen toenemen, of zijn sluizen helemaal niet meer toegankelijk voor pleziervaart.
Daarnaast is voor watersport en zwemgelegenheden de waterkwaliteit van belang om
gezondheidsrisico’s te vermijden.
3.7.2 Droogte 2018
Gevolgen van droogte voor de sector in 2018
De droogte in 2018 heeft dalende waterstanden tot gevolg gehad, waardoor er circa een half jaar
sprake was van laag water. Dit beïnvloedde de bevaarbaarheid en veiligheid van de wateren voor
recreanten. Daarnaast zorgden de ondiepere wateren in combinatie met de warmte op een aantal
plekken voor een slechtere waterkwaliteit, wat gezondheidsrisico’s en zwemwaterverboden met
zich meebracht voor zwemmers en watersporters. De droogteperiode viel veelal samen met het
watersportseizoen, wat ongeveer van april tot en met september/oktober loopt. Hierdoor hebben
sommige ondernemers in de waterrecreatie sector, zoals uitbaters van jachthavens en
verhuurbedrijven, inkomsten misgelopen. Na het watersportseizoen verdient de watersportsector
haar geld met het uit het water halen van de boten voor stalling op de wal en werfwerkzaamheden.
Door droogte en onbereikbaarheid van de haven zijn veel werkzaamheden niet uitgevoerd en dus
inkomsten weggevallen.
Er is op dit moment nog geen compleet overzicht van de effecten van de droogte op waterrecreatie.
Wel zijn er waarnemingen uit de sector die een eerste beeld kunnen geven van de gevolgen.
Op een aantal plaatsen waren jachthavens drooggevallen, waardoor deze niet meer toegankelijk
waren voor vaartuigen. Hierdoor liepen uitbaters van jachthavens inkomsten mis, met name de
liggelden voor de passantenplekken, maar ook de verhuur van nieuwe vaste ligplaatsen. Daarnaast
konden de boten die al in de haven lagen niet gebruikt worden tijdens de droogstand. Dit leverde
klachten op van klanten en een risico van vertrek als de problemen aanhouden dan wel weer
terugkomen. Jachthavens derven veelal ook inkomsten uit het onderhoud aan boten, wat ook niet
mogelijk was door de droogstand. Voorbeelden van havens die door de droogte tijdelijk buiten
gebruik waren zijn de jachthavens in Zutphen 61 (aan de IJssel), Medemblik 62 (aan het IJsselmeer)
en De Byland in Tolkamer (splitsing van de Rijn en de Waal). Ook andere watersporters hadden
last van de droogte, zoals de drooggevallen roeivereniging Isala in Zutphen.
De sluizen waren met name in West-Nederland en het rivierengebied minder of soms helemaal niet
meer toegankelijk voor recreatievaart. Hierdoor konden bepaalde vaarroutes niet meer gebruikt
worden of waren er langere wachttijden bij de sluizen. Zo was in augustus bij Spaarndam een grote
sluis gesloten voor pleziervaart om de instroom van zout water te beperken en zo de omliggende
landbouw en natuurgebieden te beschermen.63
Ook op de veiligheidsrisico’s van watersport en recreatievaart had de droogte effect. Door de
lagere waterstanden werden de vaargeulen smaller, waardoor er beperktere ruimte was voor
61

Lokaal Gelderland: https://www.lokaalgelderland.nl/artikel/6973/jachthav en-in-zutphen-buiten-gebruik-we-hopen -dat-hetweer-gaat-regenen
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Medemblik Actueel: https://www.medemblikactueel.nl/2018/10/waterpeil-hav ens-medemblik-zo-laag-dat-de-boten-nietweg-kunnen-v aren/
Watersporters.nl: https://www.watersporters.nl/nieuws/2018/augustus/droogte-grote-sluis-spaarndam-dicht-v oor-
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recreatievaart. Normaal gesproken vaart de binnenvaart in de geul en de recreatievaart meer naar
buiten, maar tijdens de droogteperiode was daar niet genoeg ruimte voor. Daarnaast bracht de
verslechterde waterkwaliteit risico’s met zich mee voor zwemmers en watersporte rs. Door de
ondiepe wateren en hoge temperaturen ontstond blauwalg en nam de kans op ziektes zoals
zwemmersjeuk en botulisme toe. Op officieel aangewezen recreatieplassen worden regelmatig
monsters genomen om de waterkwaliteit te controleren en wordt, wann eer nodig, een
zwemwaterverbod ingesteld. Echter, in andere wateren die niet officieel zijn aangewezen als
recreatiewater (zoals grachten), is dit niet het geval. Zeker in warme periodes waarin het druk wordt
bij de officiële zwemlocaties bestaat de kans dat in deze andere wateren gezwommen wordt,
waardoor men gezondheidsrisico’s loopt.
Daarnaast is er door het droogvallen en verzilting van het vaarwater mogelijk schade aan b oten en
woonb oten ontstaan 64. Niet alle boten zijn namelijk bestand tegen zout water, hiervoor is eerst een
behandeling nodig.
Economische effecten 2018
Binnen deze studie is geen kwantitatieve inschatting gemaakt van de welvaartseffecten van de
schade en overlast in de waterrecreatie. Dit komt omdat er geen volledige inventarisatie va n de
effecten beschikbaar is, en de totale welvaartseffecten naar verwachting van een bescheiden
omvang zijn.
Voor de Nederlandse maatschappij als geheel hoeft de droogte namelijk niet direct tot
economische schade te leiden. Consumenten die werden belemmerd bij recreëren op het water
door de droogte hadden waarschijnlijk voldoende alternatieve vormen van vrijetijdsbesteding
voorhanden, waardoor de droogte voor consumenten niet of nauwelijks 65 tot een verlies aan
welvaart heeft geleid. Vanuit het perspectief van producenten zal de droogte primair hebben geleid
tot een verschuiving van economische activiteiten, waarbij sommige ondernemers hebben
geprofiteerd en anderen hebben geleden.

64
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RTL Nieuws: https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/4458911/woonboten-v erzakken-door-aanh ouden dedroogte-het-lijdzaam
Een v oorbeeld hierv an is dat waterrecreanten ov erlast kunnen hebben erv aren, bijv oorbeeld door toegenomen
sluiswachttijden.
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3.8

Energie

3.8.1 Algemene kwetsb aarheid energiesector voor droogte 66
Conventionele elektriciteitscentrales zoals kolen en gascentrales hebben koelwater nodig om te
kunnen produceren. De maximale temperatuur van geloosd koelwater is gereguleerd. Gedurende
droogte zijn afvoeren laag en temperaturen hoger, waardoor elektriciteitsproducenten problemen
kunnen krijgen met lozing van het door hen opgewarmde koelwater. Als een centrale de vergunde
temperatuur van koelwaterlozing overstijgt zal de productie verminderd of stilgelegd moeten
worden.
De energiesector is de afgelopen jaren droogtebestendiger geworden. Dit komt onder andere
vanwege de toenemende energievraag, waardoor er in Nederland een aantal grootschalige
centrales bij zijn gekomen. Deze zijn vooral gebouwd in de Rotterdamse haven en de Eemshaven
waar ze gebruik kunnen maken van zeewater. De afhankelijkheid van zoet oppervlaktewater voor
koeling is daardoor voor de sector als geheel in relatieve zin afgenomen. 67 De verwachting is dat
deze trend zich in de toekomst verder voortzet, doordat er steeds meer wind - en zonne-energie
geproduceerd wordt.
Daarbij komt dat de elektriciteitsmarkt in Europa is geliberaliseerd, waardoor export en import van
energie is vergemakkelijkt. Handelaren kunnen daardoor energie in - en verkopen over de grens
heen. Hierdoor is het eenvoudiger geworden om als land en als individuele producent effectief te
reageren op (tijdelijke) tekorten of overschotten. Eventuele productieverminderingen door droogte
kunnen daardoor makkelijker worden opgevangen door andere centrales, waardoor risico’s op
onbalans en black-outs beter worden gespreid. Ook hierdoor is de afhankelijkheid van afdoende
zoetwaterbeschikbaarheid voor de sector als geheel afgenomen.
Het zorgt er tegelijkertijd ook voor dat de droogtebestendigheid niet alleen afhangt van
Nederlandse centrales, maar ook afhangt van de droogtebestendigheid van productie in het
buitenland. De energieprijs in Nederland kan omhoog gaan door problemen met droogte in het
buitenland. Dit kan zowel voor- als nadelen hebben voor de Nederlandse economie. Bij stijgende
vraag vanuit het buitenland wordt meer elektriciteit tegen een hogere prijs geëxporteerd. Ook
Nederlandse consumenten betalen dan meer, maar netto leidt het tot extra welvaart. 68 Een
potentieel nadeel is dat bij hoge export het beschikbare regelvermogen afneemt, w at de
robuustheid van het systeem vermindert.
3.8.2 Droogte 2018
Gevolgen van droogte in 2018 voor de sector
Er zijn geen publieke berichten gevonden over koelwaterproblemen voor de energiesector in 2018
in Nederland. De Platts Power in Europe nieuwsbrief, waar actualiteiten over de Europese
energiemarkt worden gedeeld, bevat wel enkele berichten over droogteproblemen voor de
energiesector in het buitenland.69
Dit beeld is geverifieerd bij TenneT. In algemene zin kon het worden bevestigd, alhoewel twee
warmte-krachtkoppelingen (WKK’s) onverwacht zijn afgeschakeld en TenneT niet per definitie alle
66
67
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Ecory s (2018) Welv aartsef fecten waterbeschikbaarheid op de sectoren drinkwater, energie en industrie
Statistieken v an het CBS en de Compendium v oor de Leef omgev ing ov er zoet en zout koelwatergebruik zijn helaas
v erouderd. Deze gaan door tot slechts 2014. Zoet koelwatergebruik per eenheid geproduceerde elektriciteit is af genomen.
Zie ‘Waterv erbruik door elektriciteitscentrales, 1976-2014’ en ‘Elektriciteit en warmte; productie en inzet naar
energiedrager’
Het extra producentensurplus v an elektriciteitscentrales zal groter zijn dan het v erlies aan consumentensurplus door de
prijsstijging.
Platts Power in Europe, Issue 784 / October 22, 2018, Issue 785 / Nov ember 5, 2018 en
https://www.spglobal.com/platts/en/market -insights/latest-news/shipping/101918-f actbox-record-low-rhine-lev els-bringwidespread-disruption-across-energy -and-commodities
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signalen over eventuele problemen ontvangt. 70 Er is niet geverifieerd in hoeverre de afschakeling
van de WKK’s heeft gelegen aan koelwaterproblemen. 71 Tevens is de efficiëntie van
elektriciteitscentrales omlaag gegaan door hogere water- en omgevingstemperaturen.
Marktprijzen van elektriciteit zijn een mogelijke indicator voor de resulterende hogere kosten door
droogte (door zowel efficiëntieverliezen als afschakeling). Tennet geeft echter aan dat er geen
krapte was op de markt, en dat elektriciteitsprijzen gedurende de droogte niet sterk zijn gestegen.
De prijzen lagen in de tweede helft van 2018 wel hoger, met name in de avonduren. 72
Economische effecten 2018
De droogte van 2018 heeft niet geleid tot een onbalans in energievraag en -aanbod. Kostbare
bedrijfsonderbrekingen door black-outs zijn daardoor niet aan de orde geweest.
In het geval dat een centrale te maken krijgt met een tekort aan koelwater zal productie moe ten
worden verminderd. Op dat moment zorgen marktprikkels ervoor dat of andere centrales in bedrijf
gaan of dat afnemers minder elektriciteit consumeren. De elektriciteitsprijs kan dan stijgen, omdat
een minder kostenefficiënte centrale de productie overneemt van een centrale die te maken heeft
met droogte. Het verschil in productiekosten is dan het potentiële economische effect.
De beperkte hoeveelheid berichten over afschakeling en efficiëntieverliezen suggereert dat de
effecten waarschijnlijk laag zijn. Bovendien kan door toegenomen export van Nederlandse
centrales naar het buitenland ook juist een netto positief economisch effect zijn opgetreden. Dit
biedt onvoldoende aanleiding om een complexe kwantitatieve analyse uit te voeren die
elektriciteitsprijzen van 2018 vergelijkt met soortgelijke voorgaande jaren, en daar betrouwbaar het
effect van droogte uithaalt.
Het is mogelijk dat droogte indirect wel tot hogere productiekosten voor elektriciteit heeft geleid,
i.v.m. hogere vrachtprijzen voor bijvoorbeeld steenkool. Dergelijke kostenstijgingen door
aanleveringsproblemen betreffen economische effecten die worden meegerekend onder de sector
Scheepvaartketen.
De gesignaleerde problemen in het buitenland zijn niet een economisch effect voor Nederland, en
zijn niet verder verkend.

70
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Productie door af v alv erbrandingsinstallaties is hierv oor als v oorbeeld aangehaald: hierov er zijn geen signalen ontv angen,
maar er is geen garantie dat er geen problemen waren.
WKK’s zijn in principe minder af hankelijk v an koelwater, omdat een deel v an de warmte wordt gebruikt als proceswarmte.
Zie Statline CBS, Aardgas en elektriciteit, gemiddelde prijzen v an eindv erbruikers.
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3.9

Natuur

3.9.1 Algemene kwetsb aarheid natuur voor droogte
Water is een essentieel element voor de natuur en nodig om de bodem, planten en dieren in een
ecosysteem gezond te houden. Zowel de waterkwantiteit als de waterkwaliteit zijn voor
natuurgebieden van belang. In Hoog Nederland zijn natuurgebieden afhankelijk van het
grondwater, omdat beken dan kunnen droogvallen en in grote delen geen aanvoer van water
plaatsvindt. In Laag Nederland vindt wel aanvoer van water plaats via de rivi eren, met uitzondering
van bijvoorbeeld de Waddeneilanden. In tijden van droogte is de verdringingsreeks 73 van
toepassing, waar kwetsbare natuur in categorie 1 (hoogste prioriteit) valt, om onomkeerbare
schade aan natuur te voorkomen. Vooral natuurgebieden met veen in de ondergrond zijn zeer
kwetsbaar omdat dit veen na uitdroging onherstelbaar beschadigd kan worden. Ook dunne slecht
doorlatende veenlaagjes in de bodem die ervoor zorgen dat natte natuurwaarden voorkomen op
bepaalde locaties zijn kwetsbaar
Er bestaan verschillende typen maatregelen om de effecten van droogte op natuur te kunnen
opvangen of verminderen:


Preventieve maatregelen voor een robuuste inrichting van het watersysteem (bijvoorbeeld
Dwingelderveld, het Wisselse Veen, de Springendalse beek).



Instellen van bufferzones rondom natuurgebieden, waarbinnen geen water onttrokken mag
worden en/of een hoog waterpeil wordt ingesteld (bijvoorbeeld zoals ingesteld in waterschap
Vechtstromen).



Tijdelijke extra aanvoer van grondwater of uit een waterre servoir (ten behoeve van vennen,
beken en poelen vatbaar voor droogval).



Wegvangen van een belangrijke dierpopulatie voor tijdelijke opvang (met name relevant voor
fysiek kleinere soorten zoals beschermde amfibieën en vispopulaties).

3.9.2 Droogte 2018
Gevolgen van droogte in 2018 voor natuur
In 2018 was er sprake van ernstige neerslagtekorten en lage grondwaterstanden, waar
natuurgebieden onder geleden hebben. In veel natuurgebieden zal pas vanaf het najaar van 2019
duidelijk worden of soorten en ecosystemen zijn hersteld van de droogte of dat er blijvende of zelfs
onomkeerbare schade is opgetreden. Het zal daarbij lastig zijn om de effecten van de droogte in
2018 te herleiden omdat er ook in 2019 sprake is van droogte in verschillende gebieden in
Nederland. Bovendien kunnen schadelijke effecten na-ijlen. Hierbij valt te denken aan de
verhoogde afbraak van organische stof in de bodem, waarbij voedingstoffen vrijkomen waarvan
snelgroeiende planten profiteren, of de langzame dood van houtige planten. Ook kunnen effecten
mogelijk pas na een aantal jaren duidelijk in beeld zijn. N atuurbeheerders wijzen erop dat veel
gebieden voor 2018 al onder druk stonden vanwege te lage grondwaterstanden in de directe
omgeving. De druk op het grondwatersysteem is in 2018 door de droogte fors toegenomen,
Op dit moment worden verschillende studies voorbereid of uitgevoerd die inventariseren wat de
gevolgen van de droogte op diverse aspecten van de natuur zijn. Deze paragraaf geeft een
beknopt overzicht van de lopende studies, de beoogde resultaten, status en uitvoerende partijen.
Ondanks dat resultaten van deze studies nog niet beschikbaar zijn, zijn er wel waarnemingen uit
het veld die een eerste beeld kunnen geven van de gevolgen van de droogte in 2018. Deze
waarnemingen worden hierna gepresenteerd.
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Zie v oor meer inf ormatie ov er de v erdringingsreeks https://www.inf omil.nl/onderwerpen/lucht-water/handboekwater/thema-s/watertekort/v erdringingsreeks/
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Overzicht studies naar de gevolgen van droogte in 2018 voor natuur
Op basis van interviews en literatuuronderzoek is het volgende overzicht van studies opgesteld:
1. Droogte in zandgebieden van Zuid-, Centraal- en Oost-Nederland, een analyse van droogte en
effecten ervan voor regionaal handelingsperspectief provincies en waterschappen. Een
onderdeel van het onderzoek betreft het vaststellen van het effect van de droge zomer van
2018 op natuurterreinen en de daardoor veroorzaakte schade aan n atuurgebieden op basis van
waarnemingen, metingen en berekeningen. Daarnaast richt het onderzoek zich op mogelijke
handelingsperspectieven en het opstellen en uitvoeren van een monitoringsplan. Het eerste
rapport met bevindingen wordt in het najaar van 2019 verwacht. Dit onderzoek wordt uitgevoerd
door KnowH2O, KWR, Deltares, FWE en WUR in de periode februari 2019 tot april 2020.
2. Natuurmonumenten heeft een interne inventarisatie gemaakt van de effecten van de droogte
2018. De resultaten voor het jaar 2018 zijn in het voorjaar 2019 aangevuld met verdere
informatie naar het herstel van de natuur. De resultaten van het onderzoek zijn in onderstaande
analyse betreffende de eerste waarnemingen opgenomen; een update van de resultaten van
augustus 2019 is nog niet beschikbaar.
3. RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) wil onderzoek doen naar de
effecten van droogval op beschermde beekvissen, zoals de elrits en beekprik. Het doel is te
inventariseren welke populaties beekvissen significant bedreigd worden in hun voortbestaan
door droogvallende beken en welke maatregelen zinvol zijn om effecten te mitigeren en wat
nodig is om de populaties/beken robuuster te maken tegen droogval in de toekomst. Het
onderzoek is in de opstartfase en wordt met medewerking van verschillende waterschappen en
de provincie Noord-Brabant en Gelderland uitgevoerd.
4. Waterschappen Rijn en IJssel, Vallei en Veluwe, Aa en Maas willen herstel van beekecologie
volgen aan de hand van macrofauna (kleine insecten, spinnen en kreeftachtigen ) en gebruiken
hiervoor metingen van 2018. Wageningen Environmental Research (als onderdeel van de
WuR) voert dit onderzoek uit. De resultaten worden in het voorjaar 2020 verwacht. 74
5. De Vlinderstichting doet onderzoek naar het effect van weersextremen op de vlinderpopulatie in
Drenthe, Gelderland en Limburg. Half september worden de eerste resultaten gepresenteerd.
Het onderzoek kijkt niet specifiek naar het effect van de droogte van 2018, maar analyseert de
periode vanaf 1992 op basis van verzamelde data via het Landelijk Meetnet Vlinders.
Bovenstaande studies geven niet een compleet overzicht van alle lopende studies naar
natuurgebieden. Zo vinden er (interne) onderzoeken plaats naar natuur waarbij de effecten van de
droogte van 2018 niet een focuspunt is, maar waarbij de keuzes voor het soort onderzoek er wel
door beïnvloed kan worden of droogte een onderdeel in de onderzoeken vormt. Een voorbeeld
hiervan zijn de langjarige onderzoeken via het Kennisnetwerk Ontwikkeling en Beheer
Natuurkwaliteit. Ook WUR voert meerjarige onderzoeken uit met behulp van dendrometers die
ingezet worden om de groei van grove dennen, beuken, zomereiken en douglassparren bij te
houden. Het resultaat laat zien dat de grove den en douglasspar door de droogte niet zijn gegroeid
in 2018.75 Daarnaast voeren provincies en waterschappen zelf onderzoeken uit waarbij
bijvoorbeeld effecten van maatregelen geïnventariseerd worden (Waterschap Rijn en IJssel).
Droogte gevoelige ecosystemen en eerste waarnemingen
Ecosystemen zijn droogtegevoelig wanneer significante negatieve effecten te verwachten zijn door
droogval of uitdroging in droge perioden 76. De droogtegevoeligheid van ecosystemen is mede
afhankelijk van de mate van versnippering, eigenschappen van de bodem en gevoeligheid van de
soorten voor droogval of uitdroging. Alterra heeft een overzicht gemaakt van de
75
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https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/Env ironmental-Research/show-wenr/Grov e-den-enDouglasspar-niet-gegroeid-door-droogte-2018-Bas-Leri nk-bij-NOS-Jour naal-ov er-de-impact.htm
Het is v an belang om droogte en v erdroging v an elkaar te onderscheiden. Droogte is in principe een éénmalige
gebeurtenis, waarna herstel in de jaren erna weer mogelijk is. Verdroging is een langjarige toestand v an te weinig water
beschikbaar v oor natuur door structureel te lage grondwaterstanden.
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droogtegevoeligheid van natuurlijke systemen. 77 In onderstaande tabel staan de (zeer) droogte
gevoelige natuursystemen genoemd. Een deel van deze natuursystemen zijn onderwerp van de
hiervoor genoemde onderzoeken.
Tabel 5 Koppeling droogte gevoelige ecosystemen aan studies
Ecosystemen

Opgenomen in bovengenoemde studies

Zeer droogte gevoelig
Vennen

2, 3, 4, 5

Laagveen moerrassen

x

Hoogveen

1,2

Schraalgraslanden en broekbossen

1, 2, 5

Droogte gevoelig
Bronnen en bovenlopen van beken

2, 3, 4, 5

Bovenlopen rivieren (Grensmaas)

x

Natte heide

1, 2, 5

Over het algemeen lijken de robuuste natuurgebieden en gebieden waar hydrologische
herstelmaatregelen succesvol zijn uitgevoerd minder last te hebben van de droogte. De gebieden
waar onder normale omstandigheden al sprake is van te lage waterstanden, watertekorten of
slechte waterkwaliteit hebben extra geleden onder de droogte. Vooral kwetsbare en sterk
waterafhankelijke ecosystemen hebben de effecten van de droogte sterk gemerkt, waaronder
hoog- en laagveengebieden, vochtige heiden, vennen en beeksystemen. Kwetsbare
(watergebonden) diersoorten (bijv. bepaalde soorten vissen, insecten en amfibieën) en
vegetatietypen liepen gevaar door de droogte, met name zeldzame en geïsoleerde populaties. 78
Onder andere veengebieden zijn erg droogtegevoelig. Wanneer het (normaal gesproken drijvende)
veenmos droog komt te staan, sterft het af. Door een lagere waterstand neemt ook de temperatuur
van het water en de bodem toe, wat de afbraak van het veen versnelt. In sommige zones is de
veenontwikkeling hierdoor teruggezet en kan 10 tot 20 jaar aan investering in de veengrond
verloren zijn gegaan 79.
Daarnaast zijn er verschillende b eken en vennen drooggevallen, met effect op de flora en fauna.
Met name bepaalde soorten vissen en insecten hebben hieronder geleden en het is nog niet
duidelijk of deze populaties zullen terugkeren.
Ook sommige duingebieden en graslanden raakten ernstig verdroogd (de gebieden die niet dienen
voor drinkwaterinfiltratie). Door de droogte ontstonden er ook sneller natuurbranden in deze
gebieden, waardoor onder andere stukken duingebied en grasland aangetast zijn. In bepaalde
bosgebieden zijn bomensoorten verzwakt: bomen verdrogen en sterven hierdoor (bijvoorbeeld
coniferen en sparren). Ook de jonge aanplant van bossen heeft het zwaar.
Strenge vorst en extreme droogte deden vorig jaar een aanslag op de conditie van de droge en
natte heiden. In 2018 kwamen veel heidestruiken niet in bloei. Er werd tot voor zeer kort gevreesd
voor een herhaling van dat beeld in 2019.80 Eind augustus 2019 bleek evenwel in veel verdroogde
heidegebieden de regen op tijd te zijn gekomen om toch nog tot de bloei van heidevelden te
komen.

77

Alterra (2006), Natuur in de v erdringingsreeks

78

Natuurmonumenten heef t door interne onderzoeken naar droogtewaarnemingen een beeld gev ormd v an specif ieke
gebieden en problemen door de droogte.
Interv iew Natuurmonumenten
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Bev indingen Natuurmonumenten samenv atting mei 2019
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Afhankelijk van de bovengenoemde ecosystemen zijn daaraan gebonden (beschermde) soorten.
Met name waterafhankelijke, kwetsbare soorten lopen gevaar. Weidevogels hebben het
bijvoorbeeld moeilijk met het vinden van voedsel voor jongen omdat bodemdieren zich dieper
terugtrekken door droogte. Ook dassen, waarvan regenwormen het stapelvoedsel vormen en de
Korhoen 81 welke afhankelijk is van insecten op de heide, zijn in 2018 en 2019 in de problemen
gekomen. Door droogval komen ook bijzondere watergebonden soorten, zoals vissen, amfibieën en
watergebonden insecten onder druk te staan. Daarnaast zijn er tekenen van versterkende effecten
te zien zoals een achteruitgang van de waterkwaliteit, boomziekten, ecologische processen zoals
verzuring en een verhoogd risico op invasieve exotische soorten.82
Er zijn maatregelen genomen om met name kwetsbare, waterafhankelijke gebieden en specifieke
zeldzame populaties te beschermen. Enkele voorbeelden van maatregelen die zijn genomen
tijdens de droogte in 2018 om de schade aan de natuu r te beperken zijn:


Enkele laagveengebieden in West-Nederland kregen als een van de weinige gebieden tot op
het laatst nog water, om het droogvallen en oxideren van het veen te voorkomen (op grond van
de verdringingsreeks).



Om de zeldzame vissoort de Beekprik te beschermen, werd er in Brabant extra grondwater in
de Reusel (en enkele andere beken) gepompt 83.



In weidevogelkerngebied de Alblasserwaard is extra water aangevoerd vanuit de boezem
(watervoorraad) om de plassen waarin de weidevogels foerageren te be houden. Helaas heeft
dit averechts gewerkt, omdat de slechte waterkwaliteit van het extra aangevoerde water alsnog
tot sterfte bij de vogels heeft geleid.



Er zijn op tientallen locaties vissen geëvacueerd uit droogvallende delen bijvoorbeeld door het
Waterschap Vallei & Veluwe.



Waterschap Aa & Maas heeft in de zomer van 2018 gezorgd voor extra aanvoer van water naar
de Groote Peel.



Er zijn door verschillende waterschappen onttrekkingsverboden van oppervlakte - en/ of
grondwater afgekondigd.

Er bestond onduidelijkheid over de toepassing van de verdringingsreeks. Kwetsbare
natuurgebieden vallen binnen categorie 1 (hoogste prioriteit) in de verdringingsreeks, om zo
onomkeerbare schade aan natuur te voorkomen. Echter, het was niet altijd duidelijk welke
gebieden onder categorie 1 vallen en welke maatregelen dan genomen konden worden. De
Beleidstafel Droogte heeft hier dan ook een aparte actie op gezet.
Economische effecten 2018
Het monetariseren (in geld uitdrukken) van de effecten van de natuurschade door de droogte 2018
vormt geen deel van de huidige studie. Ten eerste omdat de waarde van natuur voor de
maatschappelijke welvaart lastig te bepalen is en een discussiepunt vormt onder experts. Ten
tweede omdat er op dit moment nog geen volledig beeld van de natu urschade is. Een alternatief
voor het kwantificeren van effecten, is het gebruik van natuurpunten, zoals de
natuurpuntenmethodiek die door het PBL in 2009 is.
Natuurpunten zijn een hulpmiddel om op een gestructureerde manier de effecten van ingrepen op
biodiversiteit te kwantificeren. Om deze reden kunnen natuurpunten een bruikbaar onderdeel zijn
van effectanalyses en gebruikt worden om het effect van droogte te kunnen duiden. Natuurpunten
worden uitgedrukt als het product van het oppervlak van de te beschouwen natuurtype, de
81
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RTVOost: https://www.rtv oost.nl/nieuws/316035/Droogte-goed-zichtbaar-in-de-natuur-droog-v een-en-dode-hei en De
Stentor: https://www.destentor.nl/hellendoorn/heide-op-de-sallandse-heuv elrug-staat-er-minder-belabber d-bij-da nboswachters-v oorspelden~a521f 9d5/
Bev indingen Natuurmonumenten samenv atting mei 2019
Omroep Brabant: https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2817065/De-zeldzame-Beekprik-moet-ger ed- worde n-endaarv oor-wordt-alles-op-alles-gezet
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natuurkwaliteit en de weegfactor van elk van de onderscheiden natuurtypen. De weegfactor is de
maat voor het belang van een natuurtype voor het behoud van de nationale biodiversiteit. Deze
natuurpuntenmethodiek wordt onder andere in de studie naar de droogte effecten op de
zandgebieden ingezet (nr.1 van de opgesomde studies hierboven).
Een beeld van schade aan natuur kan ook gekregen worden door te kijken naar investeringen die
gedaan worden om de schade te herstellen, schade te voorkomen of investeringen in het verleden
die teniet gedaan zijn door de droogte. Dit valt buiten de scope van deze studie, die zich richt op de
daadwerkelijke schade aan de natuur zelf. Zo vormt bijvoorbeeld de aanschaf van extra
(nood)materiaal en misgelopen houtkap een kostenpost tijdens de droogte.
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Annex I: Toepassing Effectmodule
Scheepvaart en Landbouw

1. Effectmodule Scheepvaart
Voor de economische schade in de scheepvaartketen wordt de onderkant van de bandbreedte
ingeschat door gebruik te maken van de Effectmodule Scheepvaart. Die is in het Deltaprogramma
Zoetwater ontwikkeld om welvaartseffecten van droogte in te schatten. De effectmodule simuleert
voor een honderdtal jaren rivierafvoeren, en berekent wat de additionele transportkosten zijn. De
Effectmodule Scheepvaart raamt wat de welvaartskosten zijn van hedendaagse transportvolumes
met hydrologische vaaroms tandigheden gedurende de afgelopen 100 jaar. Omdat de rivierafvoeren
van 2018 nog niet gesimuleerd zijn, zijn de afvoeren van 2018 vergeleken met afvoeren van een
vergelijkbaar jaar uit de bestaande reeks van 100 jaar (1953). Daarmee wordt gesimuleerd wat de
welvaartskosten zouden zijn onder de huidige marktomstandigheden, vlootsamenstelling en
toestand van vaarwegen, maar met de rivierafvoeren van het jaar 1953. De transportkosten van dat
jaar worden afgezet tegen de transportkosten van een gemiddeld jaar.
De keuze voor het jaar 1953 is gebaseerd onderstaande gegevens (zoals ontvangen van Deltares),
die laten zien dat de afvoerverloop van 1953 het meest lijkt op die van 2018. In ieder geval qua
onderschrijdingsduur en ernst is 1953 het meest vergelijkbare jaar uit de 100-jarige reeks (zie figuur
1). De timing van de droogte events is echter wel anders (zie figuur 2). Aangezien er geen enkel
jaar in de 100-jarige reeks zowel qua overschrijdingsduur, ernst en timing van de droogte events
vergelijkbaar is met 2018, is hier toch gekozen voor 1953. Hoewel de timing van de droogte ook
invloed kan hebben op de effecten, is een vergelijkbare ernst van de droogte -events waarschijnlijk
van grotere invloed.
NB. De auteurs bedanken Deltares voor de gegevens en suggesties voor interpretatie.

Bron: Deltares, persoonlijke communicatie.
NB. Wanneer de af v oer tussen twee onderschrijdingsev ents ev en (<30 dagen) bov en de drempelwaarde uitkomt wordt het als 1
ev ent beschouwd.
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Bron: Deltares, persoonlijke communicatie.

2.

Effectmodule Landbouw

Voor de economische schade in de landbouwketen wordt de bovenkant van de bandbreedte
ingeschat door gebruik te maken van de Effectmodule Landbouw. Met de effectmodule landbouw
kan het effect van droogte op de landbouw worden vertaal d in een economisch effect op de
maatschappij. De effectmodule is in staat om onderscheid te maken in de economische effecten
per regio en per gewas, maar ook in effecten op agrariërs en consumenten. De effectmodule
bestaat uit hydrologische modellering van bodemvocht, verdamping en chlorideconcentratie met
het NWM, inschatting van de gewasderving en beregeningskosten met Agricom en bepaling van
het economische effect op de maatschappij met de Prijstool Landbouw.
Het economisch effect op de landbouwsector wordt bepaald door de fysieke opbrengst (kg/ha),
maar ook door de reactie van de markt op de vermindering van de opbrengst. Voor veel gewassen
zal de prijs stijgen als het aanbod daalt. Dat leidt ertoe dat boeren gedeeltelijk of volledig
gecompenseerd worden voor de lagere opbrengst. Een bijkomend effect is dat consumenten meer
voor producten moeten gaan betalen. Het effect op de producenten en consumenten samen
bepaald het economisch effect.
3.

Gebruik effectmodules

Zoals hiervoor is aangegeven is de effectmodule landbouw gebruikt om de bovenkant van de
bandbreedte economische impact te berekenen en de effectmodule scheepvaart om de onderkant
van de bandbreedte te berekenen. Deze paragraaf legt uit waarom dit is.
Scheepvaart
Het economische effect van de droogte op de scheepvaartketen bestaat uit directe effecten en
indirecte effecten. Onderstaande tabel geeft aan welk van deze effecten zijn meegenomen in de
berekeningen van de effectmodulen en de eigen berekeningen op basis van CBS cijfers.
Effectm odule

CBS cijfers en eigen
berekening

Directe effecten: Toename vaarkosten

Onderdeel van effectmodule

Omzetstijging als indicator
voor toename vaarkosten

Indirecte effecten: niet vervoerde vracht
door:


modal shift,

Onderdeel van effectmodule



opslag (vraaguitstel)

Onderdeel van effectmodule
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niet levering (vraaguitval)

Geen onderdeel van

Prijsverschil per ton x

effectmodule

tonnageverschil x
halveringsregeling

De effectmodule onderschat de indirecte effecten en met name de gevolgen van niet levering. Er is
daarom sprake van de onderkant van de bandbreedte. De eigen berekeningen op basis van CBS
data vormt de bovenkant van de bandbreedte, het heeft namelijk de indirecte effecten in zijn geheel
in de berekeningen meegenomen en rekent met een hogere eenheids prijs dan de effectmodule.
Hierdoor komt het totaal effect hoger uit waardoor het de bovenkant van de bandbreedte betreft.
Landb ouw
Onderstaande tabel geeft aan welke effecten zijn meegenomen in de berekeningen van de
effectmodulen en de eigen berekeningen op basis van Agrimatie/CBS cijfers.
Effectm odule

Agrim atie/CBS cijfers en
eigen berekening

Directe effecten

Onderdeel van effectmodule

Onderdeel van berekening

Indirecte effecten

Deels onderdeel van

Veel indirecte effecten niet

effectmodule

meegenomen in de berekening

In de eigen berekening zijn veel indirecte effecten niet meegenomen. Zeker is dat deze effecten in
de keten hebben plaatsgevonden maar binnen de scope van dit onderzoek zijn zij niet
gekwantificeerd. Hoogstwaarschijnlijk zijn de effecten hoger en is er sprake van een
onderschatting. De effectmodule berekent de directe en een deel van de indirecte effecten
waarmee de bovenkant van de bandbreedte is bepaald.
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Annex 2: Verklaring van verschillen in
resultaten

1. Scheepvaartketen
Onderstaande tabel geeft de verschillen in resultaten tussen de rapportages in februari en
augustus.
Onderkant bandbreedte (mln

Bovenkant bandbreedte (mln

euro)

euro)

Rapportage februari

65

155

Rapportage augustus

65

220

Methode berekening

Effectmodule scheepvaart

CBS cijfers + eigen berekeningen

Reden waarom b ovenkant b andbreedte is toegenomen
In de rapportage van februari waren omzet cijfers voor het vierde kwartaal 2018 nog niet bekend.
Deze omzet cijfers zijn gebruikt om de directe effecten te berekenen. In februari is aangenomen dat
het directe effect in het vierde kwartaal 50% is van het directe effect van het derde kwartaal. Dit
bleek een onderschatting. Het directe effect in het derde kwartaal is 112 mln euro en blijkt in het
vierde kwartaal 196 mln euro te zijn.
Nieuw geb ruikte data in rapportage augustus


CBS data omzet en tonnage cijfers vierde kwartaal.

2.

Landbouwketen

Onderstaande tabel geeft de verschillen in resultaten tussen de rapportages in februari en
augustus.
Onderkant bandbreedte (mln

Bovenkant bandbreedte (mln

euro)

euro)

Rapportage februari

375

1900

Rapportage augustus

820

1400

Methode berekening februari

Effectmodule landbouw

Effectmodule landbouw

Methode berekening augustus

CBS cijfers + eigen berekeningen

Effectmodule landbouw

Verklaring voor verkleining bandbreedte
In de rapportage van februari is voor het bepalen van zowel de onderkant als bovenkant van de
bandbreedte gebruik gemaakt van de effectmodule landbouw. Droge zomers uit de 100
gesimuleerde jaren die lijken op 2018 zijn vergeleken met het gemiddelde van alle 100 jaren.
Helaas was er niet één vergelijkbaar droogtejaar, omdat de effecten van droogte zowel regionaal
als binnen het jaar sterk verschillen. Om deze reden werd een bandbreedte gepresenteerd. De
bovenkant van de bandbreedte is het meest extreme jaar in de reeks, die een terugkeertijd heeft
van eens per 100 jaar (1% kans van optreden). Voor de onderkant van de bandbreedte is een jaar
gebruikt met een terugkeertijd van eens per 10 jaar (10% kans van optreden).
In de huidige rapportage is een terugkeertijd van eens in de 30 jaar in plaats van eens in de 100
jaar toegepast. Dit is gebaseerd op onderzoek van het KNMI en zorgt voor een lagere bovenkant
van de bandbreedte. De onderkant van de bandbreedte is in de huidige rapportage gebaseerd op
bedrijfseconomische resultaten.
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Nieuw geb ruikte data in rapportage augustus


Data Agrimatie (bedrijfseconomische resultaten per deelsector, aantal bedrijven)



Data CBS (aantal bedrijven, prijsstijgingen gewassen)

3.

Natuur

In de rapportage van februari en de huidige rapportage zijn de effecten van de droogte voor natuur
niet gemonetariseerd. In de huidige rapportage is een overzicht van studies naar de gevolgen van
droogte in 2018 voor natuur toegevoegd. Daarnaast is op basis van inte rviews en nieuwsberichten
het onderdeel ‘waarneming van de gevolgen op verschillende ecosystemen’ uitgebreid.
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Over Ecorys

Ecorys is een toonaangevend internationaal onderzoeks- en adviesbureau dat zich richt op de
belangrijkste maatschappelijke uitdagingen. Door middel van uitmuntend, op onderzoek gebaseerd
advies, helpen wij publieke en private klanten bij het maken en uitvoeren van gefundeerde
beslissingen die leiden tot een betere samenleving. Wij helpen opdrachtgevers met grondige
analyses, inspirerende ideeën en praktische oplossingen voor complexe markt-, beleids- en
managementvraagstukken.
Onze bedrijfsgeschiedenis begon in 1929, toen een aantal Nederlandse zakenlieden van wat nu
beter bekend is als de Erasmus Universiteit, het Nederlands Economisch Instituut (NEI) oprichtten.
Het doel van dit gerenommeerde instituut was om een brug te slaan tussen het bedrijfsleven en de
wereld van economisch onderzoek. Het NEI is in 2000 uitgegroeid tot Ecorys.
Door de jaren heen heeft Ecorys zich verspreid over de wereld met kantoren in Europa, Afrika, het
Midden-Oosten en Azië. Wij werven personeel met verschillende culturele achtergronden en
expertises, omdat wij ervan overtuigd zijn dat mensen met uiteenlopende eigenschappen een
meerwaarde kunnen bieden voor ons bedrijf en onze klanten.
Ecorys excelleert in zeven werkgebieden:
- Economic growth;
- Social policy;
- Natural resources;
- Regions & Cities;
- Transport & Infrastructure;
- Public sector reform;
- Security & Justice.
Ecorys biedt een duidelijk aanbod aan producten en diensten:
- voorbereiding en formulering van beleid;
- programmamanagement;
- communicatie;
- capaciteitsopbouw (overheden);
- monitoring en evaluatie.
Wij hechten waarde aan onze onafhankelijkheid, onze integriteit en onze partners. Ecorys geeft om
het milieu en heeft een actief maatschappelijk verantwoord ondernemingsbeleid, gericht op
meerwaarde voor de samenleving en de markt. Ecorys is in het bezit van een ISO14001-certificaat
dat wordt ondersteund door al onze medewerkers.
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J. ter Maat
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Review commissie expert judgement Beleidstafel Droogte in Fase 2

Geachte mevrouw,

Deze brief bevat het advies van de wetenschappelijke commissie op de resultaten van de
Beleidstafel Droogte fase 2. Aan de basis hiervan ligt de 90% versie van de eindrapportage en
de beslispunten zoals die vanuit de ambtelijke werkgroep Beleidstafel Droogte ter review zijn
aangeboden. 1 Het advies van fase 2 volgt op het advies van fase 1.2
Samenvatting review aanbevelingen en maatregelen in fase 2
Net als in fase 1 onderschrijft de commissie op hoofdlijnen de aanbevelingen zoals die
gepresenteerd worden in het synthesedocument. De voorgenomen maatregelen lijken
grotendeels zinnig en uitvoerbaar en volgen logisch uit ervaringen van de zomer in 2018. Ze
zijn coherent en consistent (mits ze in samenhang worden opgevolgd). De meeste
aanbevelingen zullen op een betrekkelijk eenduidige manier leiden tot verbeteringen. De
onderliggende analyse die de afgelopen periode gemaakt is, is een combinatie van expert
judgement van deskundigen en ervaringen uit de praktijk.
Toelichting review fase 2
De commissieleden hebben de eindrapportage doorgenomen en zijn van mening dat het
document prettig leesbaar is en helder is vormgegeven. Waar wij tijdens het lezen vonden dat
in de samenvatting nog een aantal zaken ontbreken, troffen wij die later alsnog aan in de
hoofdtekst van het 90% versie document. Wij hebben ook gezien dat in paragraaf 2.2. een
aparte paragraaf gewijd is aan onze (eerdere) adviezen. Onze algemene indruk is dan ook dat
onze eerdere aanbevelingen uit fase 1 of van de tussentijdse review 50% versie in fase 2 in
meer of mindere mate ter harte zijn genomen, bijvoorbeeld waar het ging om:

1

Vooruitlopend op de 90% eindrapportage van fase 2 heeft de commissie eerder al eens de 50% versie
gereviewd. Tijdens de commissievergadering op 23 september 2019 onder leiding van Suzanne Hulscher
heeft de commissie toen een voorlopig advies geformuleerd. Dit advies is gepresenteerd aan de deelnemers
van Beleidstafel Droogte tijdens de bijeenkomst op 25 september 2019.
2
Zie brief met kenmerk 11204019-001-ZWS-0001, 18 maart 2019.
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-

Aandacht voor het uitvoeren van een droogtestresstest door een extreem
droogtescenario mee te nemen bij de gevoeligheidsanalyse op het maatregelenpakket
binnen het Deltaprogramma Zoetwater.

-

Meer aandacht voor de onderlinge consistentie, de kruisverbanden en de coherentie
van het hele pakket aan voorstellen (incl. het expliciet benoemen van afwegingen die in
crisissituaties gemaakt moeten worden en de erkenning dat droogteschade soms
onvermijdelijk is).

-

Aandacht voor up-to-date maken van het NHI en de kwaliteitscontrole, ontsluiting,
uitwisseling en uniformering van waterkwantiteits- en -kwaliteitsdata.

-

Het beter verwerken van kennis en resultaten uit de meest relevante
wetenschappelijke literatuur in het rapport (bv. de resultaten van de recente EUprojecten Drought R&SPI, ANYWHERE en IMPREX, waarin allemaal een aanzienlijke
Nederlandse bijdrage zat).

Tegelijkertijd zijn er een aantal zaken die de commissieleden opvielen en die wij graag (in
sommige gevallen opnieuw) onder de aandacht willen brengen bij de Beleidstafel Droogte:
1. In bijlage 4 wordt de samenstelling van de commissie beschreven. Hier graag
vermelden dat Jeanette Beck in fase 1 betrokken was, maar Willem Ligtvoet haar in
fase 2 vervangen heeft.
2. De relatie en samenhang van beleidsmaatregelen droogte met andere ruimtelijke
opgaven zoals de energietransitie, valt buiten de scope van de Beleidstafel Droogte.
De commissie wil hierover opmerken dat niet alleen het klimaat verandert, ook de
maatschappij verandert en draagt bij aan de veranderende maatschappelijke opgaven.
Zoals eerder aangegeven (tijdens de review op de 50% versie), een verkenning van
perspectieven kan dan niet los gezien worden van de beoogde transities in landbouw,
natuur, stedelijke ontwikkeling en transport. De commissie beveelt aan deze
samenhang bij de verkenningen op te nemen in de bijlage met kennisvragen.
3. Het plausibele extreme droogte scenario is belegd in het Deltaprogramma Zoetwater,
maar is nog niet uitgewerkt. Wij raden aan in dit scenario goed aandacht te besteden
aan meerjarige droogte, statistiek (hoe extreem is extreem?), consequenties,
handelingsperspectief voor gebruikers en de dan nog resterende keuzes en
bestuurskracht die er zijn. Wij zijn van mening dat dit een andere benadering vraagt
dan het doorrekenen van het meest extreme scenario binnen de Deltascenario’s.
4. Eerder hebben wij gewezen op de uitdagingen in de operationele voorspelling van een
langere (dan 2-3 weken) verwachting voor weer, rivierafvoeren en bodemligging. Wij
hebben niet kunnen vinden wat men met deze aanbeveling heeft gedaan. Tegelijkertijd
zijn er allerlei ontwikkelingen in dit onderzoeksgebied (zie bijv. recentelijke publicatie
van team WUR en UU). Het zou jammer zijn als dit relevante onderwerp niet nader
opgepakt wordt.
5. In de rapportage wordt genoemd dat “het uniformeren, ontsluiten en uitwisselen van
data- en informatie tussen waterbeheerders en -gebruikers een ‘must’ is voor effectief
waterbeleid en -beheer. Het is een noodzakelijke voorwaarde voor het begrijpen van
het watersysteem als het gaat om transparantie en monitoring, analyses en beleid en
beheer. “ Het gaat hier niet alleen om overheden en watergebruikers; ook voor de
kennisinstellingen en andere ontwikkelaars van kennis over het watersysteem en
waterbeheer is data-uitwisseling en -ontsluiting een ‘must’, denk bijvoorbeeld aan
het NHI.
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6. Op verschillende plaatsen wordt er verwezen naar alleen het KNMI (als het
bijvoorbeeld gaat over nieuwe scenario’s, nieuwe droogte-indicatoren etc.). Wij missen
daarbij de inbreng van droogte-onderzoek van andere kennisinstellingen als Deltares,
de universiteiten en anderen. Juist het niet bij elkaar brengen van de kennis op het
gebied van droogte - en de commissie is van mening dat die in behoorlijke mate al
aanwezig is - zou een gemiste kans zijn. Of het nu gaat om nieuwe droogte-indicatoren
met gebruik van remote sensing, langere termijn waterafvoeren van de rivieren,
stresstesten etc., in bijna elke casus is het verstandig meerdere kennisinstellingen te
betrekken.
7. Bijlage 6 bevat een lijst met kennisvragen. (In de eerste alinea wordt verwezen naar
Bijlage 4; klopt dat getal wel?). Wij raden aan de bijlage verder uit te werken en ook
nadrukkelijker aandacht te besteden aan wat al wordt opgepakt of niet, en wat goed is
voor de langere termijn (2050). Op deze manier kan de link met de kenniswereld
explicieter worden gemaakt.
8. Dit punt ligt in het verlengde van de twee vorige punten. De beleidstafel droogte wordt
binnenkort opgeheven, omdat men de acties wil overdragen aan bestaande structuren.
Dat is slim, omdat je daarmee de kans vergroot dat er een vervolg aan wordt gegeven.
Maar om er voor te zorgen dat ook de kennisontwikkeling op het gebied van droogte in
gezamenlijkheid wordt voortgezet, doen wij de aanbeveling om een geïntegreerd
kennisprogramma droogte te ontwikkelen om de lange(re) termijn kennisvragen te
adresseren. Zo’n programma zou op diverse plekken belegd kunnen worden: NWOtopsectoren beleid, NWA, NKWK of nog een ander construct.
Tot slot, wil de commissie nogmaals benadrukken dat er veel enthousiasme en urgentie wordt
gevoeld bij de leden van de commissie om niet alleen aan deze review mee te werken, maar
om ook vanuit de wetenschap in de toekomst pro-actief en constructief in gezamenlijkheid mee
te blijven denken bij het adresseren van de droogtevraagstukken. Als mooie stap hierin zouden
wij daarom graag zien dat ook in de Beslispunten 90%-versie Eindrapportage Beleidstafel
Droogte dit op een of andere manier zichtbaar wordt gemaakt. Voorbeelden van
aanbevelingen waar de kennisinstellingen nu al actief zijn en/of in de toekomst heel goed een
rol kunnen spelen, zijn:
- Betrek nieuwe kennis in regionale uitwerking verdringingsreeks (aanbeveling 2)
- Onderzoek uitwisseling van water tussen bodem en atmosfeer (aanbeveling 16)
- Ontwikkel scheepsconcepten die beter aangepast zijn aan lage rivierafvoeren
(aanbeveling 29)
- Uniformeren en uitwisselen waterkwantiteitsdata (aanbeveling 36)
- Ontwikkelen van een praktisch toepasbare droogte-indicator (aanbeveling 37)
- Langetermijnverwachting rivierafvoer weken vooruit (aanbeveling 38)
Met vriendelijke groeten,

Prof. Dr. Suzanne Hulscher
Voorzitter van commissie expert judgement droogte
Hoofd van de groep Water Engineering & Management van Universiteit Twente
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Samenvatting

Aanleiding en doel
De langdurige droogte in de zomer van 2018 heeft geleid tot discussie of de
Nederlandse drinkwatervoorziening wel voldoende is opgewassen tegen extreme
droogteperioden. Het is immers waarschijnlijk dat droge periodes vaker zullen gaan
optreden.
De Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben verschillende strategieën om
droogteperioden te overbruggen. Eén daarvan is het aanleggen van buffercapaciteit
voor drinkwater. Deze buffercapaciteit wordt door drinkwaterbedrijven benut indien
watertekort optreedt door te lage rivierafvoeren of bij onvoldoende waterkwaliteit.
Het vorige overzicht van de buffercapaciteit van de Nederlandse waterbedrijven dateert
uit 2008 (Zwolsman, 2008). Het doel van het voorliggende rapport is om, in
samenwerking met deskundigen van de betrokken waterbedrijven, een actueel
overzicht te geven van de buffercapaciteit van de drinkwatervoorziening van
oppervlaktewaterbedrijven.
Met deze informatie wordt een compleet en actueel overzicht gegeven van de
buffercapaciteit van de drinkwatervoorziening, van de redenen van innamestops, en van
de limieten die kunnen gelden voor grondwaterwinningen. Bij dit onderzoek beperken
we ons tot de buffercapaciteit met betrekking tot de grondstof. Bij grondstof gaat het
om de voorraad ter overbrugging bij innamestops en calamiteiten, ingezet door
oppervlaktewaterbedrijven
Buffercapaciteit (drinkwater als grondstof)
Alle oppervlaktewaterbedrijven beschikken over een buffercapaciteit. Een
geactualiseerd overzicht van de buffercapaciteit is weergegeven in Tabel 1.
Potentiële knelpunten voor de drinkwatersector
Er bestaan verschillende redenen dat de inname van oppervlaktewater voor
drinkwaterproductie (tijdelijk) moet worden gestaakt. Denk aan verslechterde
waterkwaliteit als gevolg van de aanwezigheid van probleemstoffen (bijvoorbeeld
afkomstig van industriële afvalwater- en rioolwaterzuiveringsinstallaties, maar ook
chloride), door verhoogde watertemperatuur, of door pathogene micro-organismen.
Voor al deze factoren geldt dat er vaak een directe relatie met klimaatverandering is.
Klimaatverandering leidt tot langere periodes van droogte en lagere rivierafvoeren .
Hierdoor nemen de concentraties van probleemstoffen toe evenals de frequentie en
duur van innamestops. Het is daarom de verwachting dat in de toekomst vaker en
langduriger een beroep dient te worden gedaan op de buffercapaciteit van de
drinkwatervoorziening.
Conclusies en aanbevelingen
Op basis van de beschrijvingen van de actuele buffercapaciteit van de
oppervlaktewaterbedrijven kan worden geconcludeerd dat zij op dit moment allemaal
beschikken over een buffercapaciteit. Hiermee kan bij innamestops gedurende een
periode de continuïteit van de drinkwatervoorziening gegarandeerd worden.
Er zijn ontwikkelingen te benoemen die (in de nabije of verdere toekomst) de
buffercapaciteit kunnen beïnvloeden. Voorbeelden zijn ontwikkelingen die leiden tot
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toename van de (piek)vraag in drinkwater, zoals klimaatverandering, demografische
verschuivingen, of het stedelijke hitte-eiland effect. Andere voorbeelden zijn
verslechtering van de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit als gevolg van een toename
in het medicijngebruik door vergrijzing van de bevolking en/of door uitspoeling van
vervuilende stoffen in het verleden (de historische last).
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Tabel 1 innamelocaties en jaarafzet met de buffers per oppervlaktewaterbedrijf
Drinkwaterbedrijf

Primaire
bronnen

Innamelocaties

Jaarafzet/
productie
capaciteit

Reden innamestop

Buffers (grondstof) en capaciteit
Geïnfiltreerd water

Gat van de
Kerksloot
(Biesbosch)

185 Mm3

capaciteit

Interne
onttrekkingsgrenswaarde
n voor het
Biesboschsysteem:
- bestrijdingsmiddelen >
0.1 µg/L
- onbekende
verbindingen > 3 µg/L
- bioalarm van de
Daphnia- en/of
mosselmonitor
- chloride > 100 mg/1 (in
extreme situaties > 200
mg/1)

Spaarbekken

Capaciteit

de Gijster in
de
Brabantse
Biesbosch

2 maanden

Honderd en
Dertig en
Petrusplaat
in de
Brabantse
Biesbosch

3-4 weken

Grondwater

Capaciteit

diepe
grondwater
bronnen:
Oostduinen
en
Middelduinen
diepe
bronnen in
Haamstede

3 weken

- troebelheid > 75 FTU
- olielaag op de rivier
- overschrijdingen op
basis van
Drinkwaterregeling
tabel 5

Evides (#)

Maas en
Rijn

- Overschrijding
ontheffingswaarden

- chloride> 200mg/l
- troebelheid>100 FTU

ondiepe
grondwaterbuffer
in de Oostduinen
op GoereeOverflakkee

2 weken-1
maand

- lage afvoer
- totale gehalte
bestrijdingsmiddelen > 1
µg/l
Haringvliet

6,6 Mm3

ondiepe buffer in
Haamstede

2 weken; 1
maand**

3-3,5 maand

Onderlinge levering

Capaciteit

2e bron

Capaciteit
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Jaarafzet/
productie
capaciteit

5

Reden innamestop

Buffers (grondstof) en capaciteit
Geïnfiltreerd water

capacit
eit

Spaarbekken
innamebekk
ens bij
Andijk

- chloride > 200 mg/l
- hoge watertemperatuur

Capacit
eit

Grondwater

Capacit
eit

IJsselmeer

Andijk

waterwinstation Cornelis
Biemond
(oppervlaktewaterwinning
te
Nieuwegein), productiebed
rijven van Waternet
(Leiduin), Weesperkarspel
(Amsterdam). Het gaat hier
om ruwwater levering

86 Mm3

- Bij calamiteit (bijv.
bezwijken afsluitdijk,
ongeval scheepvaart,
vliegtuigcrash) geen
inlaat uit Ijsselmeer
mogelijk

calamiteitenvoorr
aad in de duinen:
Noord Hollands
Duinreservaat,
Nationaal Park
Kennemerduinen
en Hoge Berg bij
Texel

Nieuwegein
Waternet

78 Mm3

- calamiteit voor het
innamepunt

Rijn en
Bethune
polder

Bethune polder

29 Mm3

idem

2e bron

Capaciteit

Waterleidingplas
bij innamepunt
Nieuwersluis
(ARK)

1 maand
bij 100 %
uitval bron

10
miljoen
m3/jaar.
Levering
via
Waternet
is
mogelijk
zolang
deze
geen
groot
onderho
ud heeft
en mits
de
kwaliteit
van de
bron
goed is.

120
dagen
(bij
inzet
met
andere
buffers),
altijd
natuurs
chade
grondwaterwinn
ing in
Nieuwegein

- Niet voldoen aan
innamenorm, zoals
chloride >200 mg/l of
hoge watertemperatuur
Zoetwatervoorraa
d (boven en diep)
uit de
Amsterdamse
Waterleidingduin
en (tussen
Zandvoort en de
Langevelderslag)

Capacite
it

4-10
dagen

- cyanobacteriën

PWN

Onderlinge levering

enkele
weken

120
dagen
met
natuurs
chade
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Jaarafzet/
productie
capaciteit

Reden innamestop

Buffers (grondstof) en capaciteit
Geïnfiltreerd water

- Bestrijdingsmiddelen >
0,1 g/l

Brakel

Dunea

85Mm3

Maas

-verder zelfde criteria als
voor Brakel
55 Mm3
(vergund)

capacit
eit

Calamiteitenvoorr
aad in/onder de
duinen, freatisch
en diep. Locaties:
Meijendel/
Scheveningen,
Solleveld/Monster
en Berkheide/
Katwijk

2-3
weken;
4-6
weken**

Calamiteitenvoorr
aad in/onder de
duinen, freatisch
en diep. Locaties:
Meijendel/
Scheveningen,
Solleveld/Monster
en Berkheide/
Katwijk (*)

2-3
weken;
4-6
weken**

Spaarbekken

Capacit
eit

Grondwater

Capacitei
t

Onderlinge levering

Capacite
it

2e bron

Capaciteit

2e rivierwaterbron
(Lek)

onbeperkt
(mits
kwaliteit
goed is)

- stoffen waarvoor
ontheffing is verleend
boven normwaarden
- onbekende opkomende
stoffen
- Gehalte zwevendstof in
effluent Bergambacht > 2
mg/l
- Chloride > 200 mg/l

Bergambacht, 2e
innamepunt

6

- waterkwaliteit
verslechtert tgv een
calamiteit (piekbelasting)
- waterkwaliteit
Waterbedrijf
Drentsche
3
De Punt
7 Mm
verslechtert
Groningen
Aa
- verlaagde afvoer; hierop
geen volledige
innamestop, wel
vermindering inname)
- slechte waterkwaliteit
(zowel bekende als
onbekende stoffen)
- DW-regeling;
Ontheffingswaarden;
WML (#)
Maas
Heel
20 Mm3
Infiltratiebesluit; Kennis
over de mate van
verwijdering in het
drinkwaterbereidingsproc
es.
(#) Genoemde capaciteiten kunnen voor dit bedrijf bij elkaar op worden geteld voor de totale capaciteit.

Voorraad
spaarbekken
bij Heel

Grondwaterwinn
ing De Punt

Afgezien
van
vergunde
capaciteit
oneindig

Inzet van diepe
grondwaterwinn
ing als back-up

circa 4
maanden

circa 2
weken

(*) Deze voorraad kan worden gebruikt bij een calamiteit bij zowel Brakel als Bergambacht.
(**) De eerst genoemde capaciteit is zonder natuurschade, de tweede met natuurschade

BTO 2019.024 | juli 2019

Buffercapaciteit drinkwatervoorziening Nederland

Inhoud

Samenvatting

2

Inhoud

7

1

Inleiding

8

1.1
1.2
1.3

Aanleiding: verhogen van klimaatbestendigheid
van Nederland
Buffercapaciteit in relatie tot grondwater
Doel en werkwijze

8
9
9

1.4

Leeswijzer

10

2
2.1

Productie van drinkwater uit oppervlaktewater
Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)

11
12

2.2
2.3
2.4
2.5

Evides
Waterbedrijf Groningen (WBG)
Waternet
Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

12
15
15
19

2.6

Dunea

22

3

Potentiële knelpunten voor de beschikbaarheid
van drinkwater

25

3.1
3.2
3.3
3.4

Nieuwe stoffen
Ontwikkeling chloride in de Rijn
Verzilting van het IJsselmeer
Verzilting van de Rijn-Maas delta

25
29
32
33

3.5
3.6

Hoge watertemperaturen
Microbiologische risico’s

35
38

4

Innamestops en buffercapaciteit

40

4.1
4.2
4.3
4.4

Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)
Evides
Waterbedrijf Groningen (WBG)
Waternet

40
42
44
44

4.5
4.6

PWN
Dunea

46
48

5

Conclusies en aanbevelingen

50

5.1
5.2

Conclusies
Toekomstige ontwikkelingen

50
51

6

Literatuur

53

Bijlage I Type grondwaterwinningen

56

7

BTO 2019.024 | juli 2019

Buffercapaciteit drinkwatervoorziening Nederland

1 Inleiding

1.1
Aanleiding: verhogen van klimaatbestendigheid van Nederland
In 2018 is de drinkwatersector met een lange periode van droogte geconfronteerd.
Hoewel de continuïteit van de drinkwatervoorziening niet in gevaar is gekomen, zijn wel
een aantal problemen opgetreden. Dit heeft geleid tot discussie of de Nederlandse
drinkwatervoorziening wel voldoende is opgewassen tegen extreme droogteperioden.
Onder twee van de vier klimaatscenario’s (KNMI’14) wordt de kans op langere periodes
met neerslagtekorten immers groter. De Nederlandse drinkwaterbedrijven hebben
verschillende strategieën om droogteperioden te overbruggen. Eén daarvan is het
aanleggen van buffercapaciteit, i.e. voorraden drinkwater en grondstof.
Drinkwaterbedrijven benutten hun buffercapaciteit indien watertekort optreedt door te
lage rivierafvoer of bij onvoldoende waterkwaliteit. Bij lage rivierafvoeren treedt de
verdringingsreeks, die vastgelegd is in de Waterwet, in werking. Hierbij krijgen
categorieën met een hoge prioriteit, zoals veiligheid (dijken nat houden), drinkwater en
energievoorziening voorrang. Bij onvoldoende waterkwaliteit geldt een selectieve
inname: er wordt geen water ingenomen tijdens periodes met een te hoge concentratie
ongewenste stoffen en in periodes met een goede waterkwaliteit wordt indien mogelijk
extra water ingenomen. Het infiltratiebesluit Bodembescherming stelt regels voor de
kwaliteit van het te infiltreren oppervlaktewater in duingebieden. Om die reden wordt
het eerst voorgezuiverd.
Over deze buffercapaciteit zijn vanuit o.a. het ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat (IenW) en Rijkswaterstaat veel vragen gekomen. Om goed voorbereid te zijn
op een mogelijke nieuwe droogteperiode, is het van belang om de huidige stand van
zaken t.a.v. de klimaatbestendigheid en de buffercapaciteit van de
drinkwatervoorziening in Nederland goed in beeld te hebben.
Het is hierbij van belang dat de definitie van buffercapaciteit duidelijk is en dat daar
overeenstemming over is. Vewin is in samenwerking met de drinkwaterbedrijven tot de
volgende definitie gekomen:
Buffercapaciteit is op te splitsen in capaciteit qua drinkwater en qua grondstof:

Bij drinkwater gaat het om de capaciteit van de transportinfrastructuur die
bepaalt welke piekcapaciteit geleverd kan worden (leidingen en
reinwaterkelders, gekoppeld aan de piekfactor in levering). De
opslagpercentages zijn afhankelijk van de drinkwatervraag in het betreffende
voorzieningsgebied.

Bij grondstof gaat het om de voorraad ter overbrugging bij innamestops en
calamiteiten, ingezet door oppervlaktewaterbedrijven. Hierbij gaat het om
geïnfiltreerd water (via infiltratieplassen en kanalen in de duinen), afsluitbare
spaarbekkens (Biesbosch-bekkens, bekken bij Heel, en het bekken van Andijk),
inzet van grondwaterwinningen, en onderlinge levering van ruwwater en/of
drinkwater.
In dit onderzoek beperken we ons tot de buffercapaciteit met betrekking op grondstof.
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1.2
Buffercapaciteit in relatie tot grondwater
In Nederland zijn vier drinkwaterbedrijven die hun drinkwater (vrijwel) volledig uit
grondwater produceren, dit zijn Oasen, Vitens, Brabant Water en Waterbedrijf Drenthe
(WMD). Ook de andere waterbedrijven gebruiken in meer of mindere mate grondwater
(zie hoofdstuk 2). Van de jaarlijkse drinkwaterproductie in Nederland van circa 1,2
miljard m3/j, komt ongeveer 60% uit grondwaterwinningen. Er kunnen verschillende
typen grondwaterwinning worden onderscheiden, zie daarvoor Bijlage 1. De
beschikbaarheid van (diep) grondwater kan als nagenoeg oneindig worden beschouwd,
doordat het telkens met neerslag wordt aangevuld. Er treedt derhalve geen watertekort
op en grondwaterbedrijven hebben daarom geen buffercapaciteit (nodig). In de
Beleidsnota Drinkwater wordt dan ook vermeld: “Er geldt qua schoonste bron een
algemene voorkeur voor het gebruik van grondwater. Daar waar deze bron niet in
voldoende mate of kwaliteit beschikbaar is, wordt ingezet op het gebruik van
oevergrondwater of oppervlaktewater”. De reden dat grondwater als voorkeursbron
voor de productie van drinkwater wordt gezien, is gebaseerd op het feit dat het zeer
goed scoort op robuustheid, betrouwbaarheid, bedrijfszekerheid, klimaatbestendigheid
en maatschappelijke kosten.
Hoewel grondwater dus nagenoeg oneindig beschikbaar is, kan het onttrekken ervan
wel effecten hebben op de omgeving, zoals de landbouw en natuur. Deze effecten zijn
bepalend voor de grootte van de verleende vergunning in het kader van de Waterwet.
Onder andere door droge zomers staan de vergunningen om grondwater te onttrekken
wel meer onder druk. Het is daarom zeer belangrijk om in te zetten op goed
voorraadbeheer van het grondwater, waarbij zoveel mogelijk water wordt vastgehouden
in de herstelperiode. Het huidige systeem is nu nog te veel gericht op water afvoeren.
Het is waarschijnlijk dat als gevolg van klimaatverandering de vraag naar drinkwater in
delen van het jaar zal toenemen. Om ook in de toekomst een robuuste
drinkwatervoorziening te hebben, is in de Structuurvisie ondergrond (STRONG)
afgesproken dat provincies in samenspraak met drinkwaterbedrijven aanvullen
strategische grondwatervoorraden (ASV’s) zullen aanwijzen.
Aangezien grondwaterbedrijven dus geen buffercapaciteit kennen, richten we ons in dit
onderzoek alleen op de bedrijven die oppervlaktewater gebruiken voor de productie
van drinkwater.
1.3
Doel en werkwijze
Het doel van deze studie is om een actueel overzicht te geven van de buffercapaciteit
die drinkwaterbedrijven tot hun beschikking hebben om perioden van droogte en/of
onvoldoende waterkwaliteit te kunnen overbruggen. Zoals in paragrafen 1.1 en 1.2 is
toegelicht, richten wij ons hierbij alleen op de buffercapaciteit van drinkwaterbedrijven
die oppervlaktewater aanwenden voor de productie van drinkwater waarbij de
buffercapaciteit betrekking heeft op de capaciteit wat grondstof betreft.
Om dit overzicht op te stellen, is een actualisatie uitgevoerd van ons rapport uit 2008
(Zwolsman, 2008). Aan de totstandkoming van dit rapport hebben verschillende
deskundigen van de drinkwaterbedrijven bijgedragen (zie Tabel 1-1). Zij hebben vanuit
hun organisatie antwoord gegeven op de volgende vragen:

Wat is/zijn de innamelocatie(s) van uw drinkwaterbedrijf?

Wat is de jaarafzet van elke innamelocatie?
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Wat zijn redenen waarom en normen waarbij inname vanuit een specifieke
locatie kan worden gestaakt? Geef aan hoe “hard” die normen zijn en wat er
gebeurt er bij “uiterste nood”?
Welke drinkwaterbuffers worden in tijdens innamestops gebruikt?
Wat is de capaciteit van de huidige buffervoorraad en hoelang kunnen deze aan
de normale drinkwatervraag en aan de piekvraag voldoen?
Wat zijn eventuele maatregelen die genomen worden bij een innamestop?

Tabel 1-1. Contactpersonen drinkwaterbedrijven
Bedrijf

Contactpersoon

Evides

Henk Ketelaars

Oasen

Peter Mense

PWN
Waternet
Vitens
Brabant Water
Dunea
Waterbedrijf Groningen

Tim de Rudder
Ino Kouwenhoven
Leon Kors
Arno Sierkstra
Gerben Korten
Willem Bootsma
Marleen van der Velden
Jaap Mos
Daphne Diephuis

WMD

Henk Brink

WML

Peter van Diepenbeek

1.4
Leeswijzer
Hoofdstukken 2 en 3 geven respectievelijk een overzicht van de productiemethoden
voor drinkwater uit oppervlaktewater en uit grondwater. Vervolgens wordt per
innamelocatie van de oppervlaktewater bedrijven vaangegeven welke potentiële
omslagpunten staking van de waterinname tot gevolg hebben (hoofdstuk 4). In
hoofdstuk 5 wordt nader ingegaan op de beschikbare buffervoorraad per
drinkwaterbedrijf. De conclusies van deze studie zijn opgenomen in hoofdstuk 6.
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2 Productie van drinkwater uit
oppervlaktewater

In dit hoofdstuk is per drinkdrinkwaterbedrijf dat hoofdzakelijk oppervlaktewater
gebruikt als bron voor de productie van drinkwater, het productieproces beschreven.
De voorzieningsgebieden en productielocaties zijn vermeld en ook is het
zuiveringsproces stap voor stap uitgewerkt. De informatie is verkregen door middel van
persoonlijk contact met de contactpersonen vermeld in tabel 1-1. Het
voorzieningsgebied, evenals de locatie van winningen, is voor alle waterbedrijven
weergegeven in Figuur 2-1.

Figuur 2-1. Overzicht voorzieningsgebieden drinkwaterbedrijven (per 2017). Ook wordt de locatie
van winningen aangegeven waarbij onderscheid gemaakt wordt naar type winning.
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Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)

Voorzieningsgebied en productielocaties
WML levert drinkwater aan de gehele provincie Limburg. Haar klantenbestand bestaat
uit circa 500.000 huishoudens en 15.000 zakelijke klanten. In 2017 werd in totaal zo’n
72 miljoen m3 drinkwater geproduceerd. Voor de productie van drinkwater maakt WML
gebruik van zowel grondwater (21 grondwaterpompstations) als oppervlaktewater uit
de Maas (Heel en Roosteren). Tevens wordt drinkwater ingekocht vanuit Duitsland
(grond- en oppervlaktewater). De verhouding grond- en oppervlaktewater bedraagt
ongeveer 80% grondwater en 20% oppervlaktewater. De productielocaties staan
verspreid over de gehele provincie.
Waterproductiebedrijf Heel (WPH)
Van oudsher wordt het Limburgse drinkwater gemaakt van grondwater. Het oppompen
van grondwater leidt op sommige plekken tot verdroging van de natuur. Daarom maakt
WML sinds mei 2002 gebruik van de Maas als bron voor de bereiding van drinkwater,
dat daartoe onttrokken wordt aan het Lateraalkanaal nabij Beegden (Midden-Limburg).
Het Waterproductiebedrijf Heel (WPH) heeft een jaarcapaciteit van 20 miljoen m3
drinkwater. Op termijn zal WPH ongeveer een kwart van het totale Limburgse
leidingwater leveren. Het voorzieningsgebied van WPH is gelegen in Midden-Limburg.
Het zuiveringsproces van WPH
Het ingenomen Maaswater verblijft gemiddeld circa 1,5 jaar in een 125 ha grote
grindplas, De Lange Vlieter. Het bekkenwater wordt samen met gebiedseigen
grondwater via een gesloten winning gewonnen met verticale winputten en ondergaat
daarbij een bodempassage. Dit geschiedt met behulp van circa 30 pompputten die op
enige afstand van de oever tot tientallen meters diep in de bodem zijn geplaatst. Het
intrekgebied is beschermd door een grondwaterbeschermingsgebied. Het gewonnen
water wordt vanuit de drie puttenvelden via twee ruwwaterleidingen aangevoerd naar
de zuiveringsinstallatie.
De gesloten winning in combinatie met een bodempassage leidt ertoe dat het
geïnfiltreerde bekkenwater microbiologisch de eigenschappen van hygiënisch
betrouwbaar grondwater benadert. De voorzuivering van het ingenomen Maaswater via
bekken- en bodempassage is door deze wijze van winnen zeer betrouwbaar en
microbieel nagenoeg onafhankelijk van omgevingsfactoren. Door middel van een
relatief eenvoudige nazuivering kan van het gewonnen ruwwater drinkwater worden
gemaakt dat zowel chemisch gezien als microbieel aan de drinkwaternormen voldoet.
2.2

Evides

Voorzieningsgebied en productielocaties
Evides levert drinkwater in Zeeland, het zuidwestelijk deel van Zuid-Holland en de
Brabantse Wal. Het bedrijf is in 2004 ontstaan uit een fusie van Waterbedrijf Europoort
en DELTA Water Bedrijf. Rond 1874 ontstonden de eerste waterbedrijven in Rotterdam
en Vlissingen. Deze vormen de wortels van Evides, dat inmiddels is uitgegroeid tot een
bedrijf met een productie van 235 miljoen m3 drink- en industriewater per jaar. Evides
heeft twaalf locaties waar water wordt gezuiverd, meestal tot drinkwater, soms tot
industriewater, en één locatie waar water uit de Maas onttrokken wordt (locatie
Petrusplaat, zie Figuur 2-2 Voorzieningsgebied en productielocaties van Evides).
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Figuur 2-2 Voorzieningsgebied en productielocaties van Evides.

Het drinkwater dat Evides produceert is afkomstig uit diverse bronnen:
oppervlaktewater, duinwater en grondwater. Op de productielocaties wordt het ruwe
water tot drinkwater gezuiverd. Sint Jansteen is een industriewaterproductielocatie, die
ook dienst doet als back-up voor de drinkwatervoorziening in geval van een calamiteit.
Via een bijna 14.000 kilometer lang leidingnet wordt het ruw- en drinkwater
getransporteerd en komt het water bij de afnemers terecht.
Oppervlaktewater als bron
De grondstof voor een groot deel van het drinkwater van Evides is Maaswater (185
miljoen m3/jaar). Slechts gemiddeld 2% van al het water dat de Maas naar zee brengt
wordt voor de drinkwatervoorziening gebruikt. In Zuidwest Nederland is er geen tekort
aan zoet water, omdat de rivieren continu zoet water aanvoeren dat bovendien
vastgehouden wordt door de Haringvlietsluizen. Het gehele Biesbosch/Hollands
Diep/Haringvliet-systeem bevat daardoor altijd zoet water. Wel loopt in droge perioden
de afvoer van de Maas tijdelijk terug. Daarom zijn er begin zeventiger jaren in de
Brabantse Biesbosch drie grote en diepe spaarbekkens aangelegd, waarin het
ingenomen Maaswater wordt opgeslagen. De totale opslagcapaciteit van de bekkens
bedraagt 80 miljoen m3. Met de bekkens kan Evides een periode van maximaal drie
maanden overbruggen bij een normale watervraag. Daarnaast is een groot voordeel van
deze bekkens dat het Maaswater selectief kan worden ingenomen. Ook dragen de
bekkens bij aan het zelfreinigend vermogen van het water: na een gemiddelde
verblijftijd van bijna vijf maanden in de bekkens is de kwaliteit van nature veel beter
geworden. In het laatste bekken wordt het water onthard tot 8,5 DH (graad Duitse
hardheid) en indien nodig wordt de zuurgraad bijgesteld. Daarna wordt het naar de vier
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drinkwaterproductielocaties gepompt, waar het tot drinkwater wordt verwerkt. Drie
productielocaties zijn gelegen in het Rijnmond gebied (Baanhoek, Berenplaat,
Kralingen) en één in Zeeuws-Vlaanderen (Braakman, zie Figuur 2-2 Voorzieningsgebied
en productielocaties van Evides). Vanuit het Biesboschsysteem wordt ook water aan
diverse industriewaterproductielocaties in het zuidwesten geleverd én aan het
landbouwwatersysteem in Midden-Zeeland.
De zuivering van oppervlaktewater in een notendop
Het water wordt gezeefd en daarna voorzien van een vlokmiddel (ijzerchloride of
polyaluminiumchloride). De vlokken binden zwevende stof en andere verontreinigingen
aan zich, waardoor deze gemakkelijker uit het water kunnen worden gefilterd.
Snelfilters filteren de overgebleven vlokken met ingesloten vuil uit het water. De
actiefkoolfilters, die ook biologisch actief zijn, zorgen ervoor, dat organische stof en
smaak-, reuk- en kleurstoffen uit het water worden verwijderd. Door de
hoofddesinfectie wordt het water microbiologisch betrouwbaar gemaakt. Dit gebeurt
door middel van ultraviolet licht (UV). Voordat het water het net in gepompt wordt,
wordt een zeer kleine hoeveelheid chloordioxide toegevoegd om de bacteriën, die van
de actiefkoolfilters gespoeld worden, te doden. Dit zorgt ervoor dat deze bacteriën ze
niet meer kunnen toenemen tijdens opslag en transport.
Duinwater als bron
In de buurt van Stad aan het Haringvliet onttrekt Evides water aan het Haringvliet (ca.
6,6 miljoen m3 per jaar). Dit Haringvlietwater wordt op de productielocatie Ouddorp
voorgezuiverd, waarna het in Haamstede en Ouddorp in de duinen wordt
geïnfiltreerd. Na een verblijf van 30 tot 60 dagen wordt het water opgepompt en tot
drinkwater gezuiverd.
De zuivering van duinwater in een notendop
Eerst worden de aanwezige zoetwatermosselen uit het Haringvlietwater verwijderd.
Daarna wordt het water gezeefd en voorzien van een vlokmiddel (ijzerchloride).
Hierdoor ontstaan ijzervlokken, die slibdelen, microverontreinigingen en fosfaat
binden. Na het wegfilteren van de ijzervlokken, wordt het water in de duinen
geïnfiltreerd. Wanneer het water weer wordt opgepompt, is het nagenoeg zuurstofloos.
Het water wordt belucht om het te ontdoen van methaangas, ijzer en mangaan. In de
voorfilters worden de gevormde ijzer- en mangaanneerslagen verwijderd. Nadat het
water een tweede keer is belucht en de geur- en smaakstoffen door actiefkoolfilters zijn
verwijderd, is het bijna gereed voor consumptie. Om het water microbiologisch
betrouwbaar te maken, passeert het water tenslotte nog de ultrafiltratie-membranen in
Ouddorp en een UV-installatie in Haamstede.
Grondwater als bron
Op de Brabantse Wal wint Evides grondwater dat op de productielocaties Halsteren,
Huijbergen en Ossendrecht tot drinkwater wordt gezuiverd (Figuur 2-2
Voorzieningsgebied en productielocaties van Evides. Het water wordt van dieptes
tussen de 30 en 120 meter opgepompt. Ook in Dordrecht wint Evides op een aantal
plaatsen grondwater. Dit wordt op Productielocatie Baanhoek gezuiverd en
gemengd met drinkwater dat uit Biesboschwater is bereid.
De zuivering van grondwater in een notendop
Eerst vindt er beluchting plaats, om methaangas te verwijderen. De beluchting zorgt er
ook voor dat het opgeloste ijzer en mangaan uitvlokt, zodat dit in de voorfilters op
eenvoudige wijze kan worden verwijderd. Na een tweede beluchting volgt een tweede
filtratiestap in de nafilters. Het gezuiverde water van Huijbergen wordt vervolgens
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gemengd met onthard water dat bij collega waterbedrijf Brabant Water wordt ingekocht.
Het grondwater van de locaties Halsteren en Baanhoek wordt onthard in pelletreactoren. Hiervoor wordt er kalkmelk en zilverzand aan het water gedoseerd. De kalk
in het water zet zich af op het zand. De gevormde kalkkorrels groeien aan tot ze zo
zwaar zijn dat ze bezinken en kunnen worden verwijderd. Het ontharde water wordt
gemengd met niet-onthard water en aan de consument geleverd.
2.3

Waterbedrijf Groningen (WBG)

Voorzieningsgebied en productielocaties
Via vijf productielocaties levert WBG aan ruim 575.000 klein- en grootverbruikers 44
miljoen m3 drinkwater per jaar . De productielocaties zijn te vinden in de plaatsen De
Punt, Onnen, Nietap, de Groeve en Sellingen. Jaarlijks levert WBG 44 miljard liter
drinkwater. Daarvan is ruim 6 miljard liter afkomstig uit de Drentsche Aa.
Zuivering oppervlaktewater
Het oppervlaktewater stroomt langs een rooster, zodat bladeren, takken en andere
drijvende zaken worden verwijderd. Daarna gaat het eerst naar het mengbekken waar
het water door de lange verblijftijd een natuurlijke zuivering ondergaat. Het water
verblijft gemiddeld 60 dagen in het mengbekken, zodat grote schommelingen in
troebelheid en temperatuur worden afgevlakt voordat het naar het zuiveringsproces
wordt gepompt.
In de eerste zuiveringsstap gaat het water naar de coagulatie. Hier wordt een
vlokmiddel toegevoegd, zodat zwevende vuildeeltjes samenklonteren. Door het continu
roeren van het water worden de vuildeeltjes zwaarder en dikker. Het vuil zakt naar de
bodem en wordt afgevoerd.
Vervolgens gaat het water naar het filtratie- en desinfectieproces. De eerste stap in dit
proces bestaat uit een zogenaamde ‘dubbellaagse-filtratie’: een soort snelfilter
bestaand uit antraciet en zand. De volgende stap is een actiefkoolfiltratie. Ook wordt
het water gedesinfecteerd met behulp van UV-desinfectie: een zeer doeltreffend middel
om micro-organismen en eventuele bacteriën en virussen in het water te doden.
Ten slotte gaat het water nog een laatste keer door een filter en wordt het belucht door
het over een cascade te laten vallen. Na de cascade wordt het gezuiverde water naar de
reinwaterkelders gepompt en opgeslagen en is klaar voor transport naar de klant.
Zuivering grondwater
Grondwater is van nature erg schoon. Hierdoor hoeft het maar minimaal gezuiverd te
worden. Nadat het grondwater in een winput is opgepompt, gaat het naar de voorfilter.
Hier wordt door beluchting het ijzer en ammonium verwijderd. Vervolgens gaat het
water naar de nafilter waar door beluchting mangaan (metaal) wordt verwijderd. Het
gezuiverde water gaat dan richting de reinwaterkelders waar het wordt opgeslagen en
klaar is voor transport naar de klant.
2.4

Waternet

Voorzieningsgebied en productielocaties
Waternet is het eerste en vooralsnog enige watercyclusbedrijf van Nederland. Dit
betekent dat Waternet zorgdraagt voor drinkwater, het rioleringsstelsel en de zuivering
van afvalwater tot en met het terugbrengen van gezuiverd afvalwater in het
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oppervlaktewater. Daarnaast zorgt Waternet voor het onderhoud van sloten, plassen
en meren. Er wordt ook aandacht besteed aan het grondwaterpeil en Waternet
adviseert ook bij grondwateroverlast. Bovendien wordt het land beschermd tegen het
water, bijvoorbeeld door middel van dijkbewaking. Waternet voert deze taken uit in
opdracht van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en de gemeente
Amsterdam.
Het werk- en verzorgingsgebied van Waternet omvat de gemeente Amsterdam en een
groot gebied in de provincies Utrecht en Noord-Holland. Het werkgebied voor
waterbeheer bestrijkt een oppervlakte van 700 km2. De noordgrens loopt ongeveer
gelijk met de dijk langs het IJmeer en het Gooimeer. In oostelijke richting loopt het
gebied tot aan de Utrechtse Heuvelrug en in westelijke richting tot in Amsterdam. In
zuidelijk richting loopt het gebied door tot de stad Utrecht (zie Figuur 2-3
Waterbeheergebied en drinkwater voorzieningsgebied van Waternet.

Figuur 2-3 Waterbeheergebied en drinkwater voorzieningsgebied van Waternet

Waternet levert drinkwater aan ruim 1 miljoen mensen in Amsterdam en omgeving.
Waternet produceert per jaar ca. 95 miljoen m3 drinkwater. De primaire 'grondstof' van
het drinkwater is water uit de Amsterdamse Waterleidingduinen, waar voorgezuiverd
Rijnwater wordt ingebracht (66 miljoen m3/jaar). De tweede bron is kwelwater uit de
Bethunepolder bij Loosdrecht (29 miljoen m3/jaar). Om van dit ruwe water drinkwater
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te maken, wordt het in een aantal stappen gezuiverd. Die stappen worden in de
volgende paragrafen beschreven.
Water uit de duinen
Waternet maakt onder andere drinkwater in de Amsterdamse Waterleidingduinen,
ten zuiden van Zandvoort. Het productieproces verloopt als volgt:
De bron
Het duingebied wordt gevuld met regenwater en water uit de Rijn. Het Rijnwater wordt
ingenomen in het Lekkanaal bij Nieuwegein. Aan de grens bij Lobith en bij het
innamestation Nieuwegein wordt de kwaliteit van het rivierwater continu bewaakt. Als
er gevaarlijke stoffen in het water worden gevonden, wordt de inname gestaakt.
Coagulatie
Om zwevend stof uit het water te halen wordt ijzerchloride aan het water
toegevoegd. De (vervuilde) deeltjes klonteren daardoor samen tot vlokken
(coagulatie). Wanneer de vlokken groot genoeg zijn, zakken ze naar de bodem in
het coagulatiebassin.
Snelfiltratie
Het water wordt verdeeld over bakken, gevuld met een dikke laag zand en
verschillende lagen grind. Het water zakt snel door de verschillende lagen heen. Dit
filter verwijdert zwevende stof, algen, mangaan en ijzer uit het water. Het water is nu
voorgezuiverd en gereed voor transport en de definitieve zuivering.
Transportsysteem
Het voorgezuiverde water wordt via leidingen naar de Amsterdamse
Waterleidingduinen vervoerd. Er zijn drie leidingen met een gezamenlijke lengte van
210 kilometer en een doorsnee van 1,5 en 1,2 meter. Per jaar kan 150 miljoen m3
voorgezuiverd water worden getransporteerd.
Infiltratiesysteem
Het voorgezuiverde Rijnwater stroomt aan de oostzijde van de Amsterdamse
Waterleidingduinen in twee vijvers. Vervolgens stroomt het in de infiltratiegeulen.
Deze geulen zijn kilometers lang en 35 meter breed. Daar zakt het langzaam de
grond in. Het water blijft tussen de 60 en 400 dagen in de bodem. In die tijd vinden
biologische processen plaats die het water verder zuiveren.
Winsystemen
Drains in de bodem onttrekken het water via een winkanaal weer aan de duinbodem.
Het water stroomt via natuurlijk verval naar een opvangbekken. Vervolgens sturen vier
pompen het water verder naar de zuiveringsinstallaties voor een nabehandeling.
Snelfiltratie
Snelfiltratie verwijdert vaste stoffen. Het water zakt snel door verschillende lagen
zand en grind. De zandkorrels worden van boven naar beneden steeds grover.
Ozonisatie
Het water wordt intensief vermengd met ozon. Dit gas breekt bestrijdingsmiddelen en
ziekteverwekkers af en zorgt voor een betere smaak, geur en kleur van het water.
Ontharding
Aan het water wordt natronloog toegevoegd. Hierdoor zet het in water aanwezige kalk
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zich af op zand. Zo worden marmerachtige korrels gevormd. Het water wordt onthard
tot 8,4 °DH (komt overeen met een gemiddelde hardheid).
Koolfiltratie
Het water zakt door een filterbak met actieve kool. Hierdoor worden organische
microverontreinigingen verwijderd (uitgezonderd polaire stoffen).
Langzame zandfiltratie
Het water stroomt met lage snelheid door een filterbed van fijn zand. De laatste
schadelijke bacteriën zijn uit het water verwijderd. Het water is nu klaar voor
consumptie.
Opslag
Het drinkwater wordt opgeslagen in twee drinkwaterreservoirs met een totale inhoud
van 13.400 kubieke meter. Reservoirs zijn nodig omdat de waterbehoefte van de klant
sterk varieert: overdag verbruikt men veel water, 's nachts weinig.
Transport en distributie
Gemiddeld wordt er in de Waterleidingduinen zo'n 180.000 kubieke meter water per
dag geproduceerd. Op warme zomerdagen kan dat oplopen tot 240.000 kubieke
meter per dag. Het water wordt gedistribueerd door middel van 19 distributiepompen
en een leidingnet met een totale lengte van zo'n 2000 km.
Water uit de Bethunepolder
De andere bron van Waternet voor drinkwater is 'plassenwater', een mengsel van
water dat omhoog kwelt uit de Bethunepolder (> 90%) en water uit het AmsterdamRijnkanaal (< 10%). De zuivering tot drinkwater verloopt als volgt:
Coagulatie
Aan het water wordt ijzerchloride toegevoegd. Dit is nodig om vervuilde deeltjes en
fosfaat uit het water te halen. De deeltjes klonteren samen tot vlokken. Wanneer de
vlokken groot genoeg zijn, zakken ze naar de bodem in het coagulatiebassin.
Waterleidingplas
Het water komt terecht in de Waterleidingplas. Het blijft hier ongeveer 100 dagen en
ondergaat een natuurlijk zelfreinigingproces. Ammonium, organische stoffen en
bacteriën worden afgebroken. Door koolzuurgas toe te voegen, wordt de zuurgraad
(pH) geregeld.
Snelle zandfiltratie
Het water wordt verdeeld over bakken, gevuld met een dikke laag zand en verschillende
lagen grind: de snelfilters. Het water zakt snel door de verschillende lagen heen. Dit
filter verwijdert zwevende- en organische stoffen, algen, mangaan en ijzer uit het water.
Het water is nu voorgezuiverd en gereed voor transport en de definitieve zuivering.
Transport
Een 10 kilometer lange (dubbele) transportleiding brengt het water naar de
zuiveringsinstallaties.
Vervolg
De zuiveringsstappen die hierop volgend zijn gelijk aan het zuiveringsproces in de
Amsterdamse Waterleidingduinen (zie sectie 2.4.2)
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Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN)

Voorzieningsgebied en productielocaties
Jaarlijks levert PWN ruim honderd miljoen kubieke meter drinkwater aan ruim 780.000
aansluitingen in de provincie Noord-Holland. Circa 1,7 miljoen klanten gebruiken meer
dan 105 miljoen m3 drinkwater per jaar. Oppervlaktewater is veruit de belangrijkste
bron van het drinkwater. De drinkwater productiestations staan in Andijk, Bergen, Wijk
aan Zee, en Laren. In Heemskerk staat een waterfabriek. Hier wordt niet direct
drinkwater voor de consumenten gemaakt. Het water van deze fabriek gaat naar de
productielocaties Bergen en Mensink.
Sinds 2000 past PWN op alle productielocaties een centrale ontharding toe. PWN levert
in heel Noord-Holland zacht drinkwater met een hardheid van 7,9 graden DH. Het
voorzieningsgebied van PWN staat weergegeven in onderstaande figuur. In
onderstaande paragrafen wordt per productielocatie de zuiveringsprocessen
beschreven.

Figuur 2-4 voorzieningsgebied van PWN

Productielocatie Andijk
PWN neemt water in uit het IJsselmeer en pompt het vanuit een spaarbekken naar het
productielocatie Andijk, dat sinds 1968 in bedrijf is. Eerst gaat het water door
microzeven die de grove vuildeeltjes en algen eruit halen. Vervolgens ondergaat het
water een zogenoemde vlokbehandeling (de zwevende deeltjes worden ingekapseld en
verwijderd). Na filtratie is het water helder.
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Vervolgens ondergaat het water een behandeling in de UV/H2O2-installatie. Hierbij wordt
het water eerst voorzien van H2O2 (waterstofperoxide) en vervolgens blootgesteld aan
ultraviolet licht (UV). Door deze behandeling gaan micro-organismen, zoals bacteriën
en virussen, dood. Ook organische microverontreinigingen, zoals bestrijdingsmiddelen,
medicijnresten en hormoonverstoorders, worden afgebroken. Koolfilters verwijderen
daarna de brokstukken. Nabehandeling met chloor is niet nodig. Het water dat op deze
manier gezuiverd is, wordt geleverd aan de klanten in het oranje gebied (zie Figuur 2-4
voorzieningsgebied van PWN).
PWN is het eerste bedrijf ter wereld dat op deze grote schaal UV/H2O2-zuivering toepast.
Deze methode is geschikt voor desinfectie en afbreken van organische
microverontreinigingen. Met deze techniek kan PWN de komende decennia zuiver en
veilig drinkwater garanderen. Er hoeft hierbij geen chloor of ozon gebruikt te worden
en er ontstaan geen schadelijke reststoffen als trihalomethanen of bromaat. Er vindt
geen ontzilting plaats in Andijk.
Daarnaast heeft PWN een nieuwe voorzuivering in gebruik. Deze nieuwe techniek
bestaat uit gesuspendeerde ionenwisseling (SIX) en keramische membraanfiltratie
(Ceramac). Dit proces draait parallel aan de bestaande voorzuivering (microzeven,
flocculatie, zandfiltratie) en voedt het geavanceerde oxidatieproces (AOP) UV/H2O2.
Productielocaties Bergen en Mensink
In de productielocaties Bergen en Mensink wordt geïnfiltreerd duinwater gebruikt voor
de bereiding van drinkwater. Het water wordt ingenomen bij Andijk uit het IJsselmeer
en bij Nieuwegein uit de Lek. Bij de innamelocaties wordt het water gezeefd om de
grove bestanddelen eruit te halen. Stoffen als zware metalen worden verwijderd via
vlokvorming.
Via grote leidingen gaat het voorgezuiverde water naar productielocatie te Heemskerk
waar het water een behandeling in de UV/H2O2-installatie ondergaat. Hierbij wordt het
water eerst voorzien van H2O2 (waterstofperoxide) en vervolgens blootgesteld aan
ultraviolet licht. Door deze behandeling gaan micro-organismen, zoals bacteriën en
virussen, dood. Ook organische microverontreinigingen, zoals bestrijdingsmiddelen,
medicijnresten en hormoonverstoorders worden afgebroken. Vervolgens wordt het
overmaat aan H2O2 verwijderd in actief koolreactoren voordat het behandelde water
naar de duinen rond Castricum en Wijk aan Zee gaat, waar het wordt geïnfiltreerd. Deze
zogenoemde duinpassage filtert de schadelijke stoffen en bacteriën uit het water. Er
blijft zuurstofloos water over.
Na enkele weken wordt het gezuiverde duinwater opgepompt en gaat het naar de
productiebedrijven Bergen en Mensink (Wijk aan Zee).
Op Mensink wordt een groot deel van de hardheid van het water verwijderd met
pelletreactoren, In dit proces wordt het water door een tank met zand gepompt waar
een grote hoeveelheid natronloog wordt toegevoegd. Hierdoor stijgt de pH en wordt
calciumcarbonaat gevormd. Dit kalk hecht zich aan aanwezige zandkorrels in de
reactor. Het ontharde water verlaat de pelletreactor en door dosering van CO2-gas wordt
het onthardingsproces gestopt. Vervolgens wordt via beluchting weer zuurstof
toegevoegd. Ten slotte verwijderen zandfilters de nog aanwezige vaste deeltjes. Het
product is betrouwbaar drinkwater dat echter nog niet zacht genoeg is. Het water wordt
daarom gemengd met RO-water afkomstig van productielocatie Heemskerk om het
zout- en kalkgehalte verder te verlagen.
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Op Bergen wordt via beluchting weer zuurstof toegevoegd. Ten slotte verwijderen
zandfilters de nog aanwezige vaste deeltjes. Net als op Mensink is het product
betrouwbaar drinkwater, dat wordt gemengd met puur water afkomstig van
productielocatie Heemskerk om het zout- en kalkgehalte te verlagen.
Uiteindelijk leveren deze processen betrouwbaar en zacht drinkwater op met een
hardheid van 7,9 DH. Dit water wordt geleverd in de gebieden die groen en paars zijn
gekleurd op de kaart (zie Figuur 2-4 voorzieningsgebied van PWN).
Waterfabriek Heemskerk
In Heemskerk wordt voorgezuiverd water uit het IJsselmeer en de Lek gezuiverd door
membraanfiltratie. Het voorgezuiverde water wordt onder druk door filters met heel
kleine poriën geperst. Dit gebeurt in twee stappen. Bij de eerste stap worden filters
bestaande uit bundels rietjes met poriën van 0,02 µm gebruikt (ultrafiltratie, UF). Dit
procedé verwijdert alle in het water aanwezige deeltjes, zoals zwevende en
gesuspendeerde stoffen, colloïdes, bacteriën en virussen, maar niet de opgeloste delen
als kleur en zouten.
Via UF-filtratie levert 100 liter water uit het IJsselmeer 85 liter water op voor de ROfiltratie. Omdat al het vuil achterblijft in de rietjes moeten de membranen regelmatig
gespoeld worden om het afgevangen vuil af te voeren. Om te voorkomen dat uit het
productiewater verwijderde bacteriën en virussen in de rietjes leiden tot
biofilmvorming, wordt er enkele malen per dag de membranen gedesinfecteerd met
chloorbleekloog. Dit spoelwater wordt via een buffer geneutraliseerd en via de op
Heemskerk aanwezige UV/H2O2-installatie geïnfiltreerd in de duinen.
In de tweede stap worden filters met actief filteroppervlak gebruikt (Reverse Osmosis,
RO), waardoor praktisch alle opgeloste stoffen, zoals zouten en organische
microverontreinigingen (bijvoorbeeld bestrijdingsmiddelen) worden tegengehouden.
Het resultaat is zuiver water, vrijwel zonder zouten en geheel vrij van bacteriën en
virussen. Dit water is echter nog niet drinkbaar en ook kan het de leidingen in huis
aantasten. Daarom wordt dit water niet direct aan de klant geleverd, maar op de
productiebedrijven Bergen en Mensink gemengd met teruggewonnen infiltratiewater uit
de duinen,. Het resultaat is betrouwbaar, zacht drinkwater.
Via RO-filtratie levert 100 liter water uit het IJsselmeer 80 liter zuiver water op. De
overige 20 liter bevat alle verwijderde zouten en opgeloste delen. Dit concentraat wordt
afgevoerd naar zee. Het bevat weliswaar vrij veel zout, maar zeewater is ruim 30 keer
zouter.
Productielocatie Laren
Op de heide bij Laren en Huizen pompt PWN grondwater op uit winputten van 40 tot 80
meter diep. Dit grondwater is regenwater dat ten dele honderden jaren geleden is
gevallen en door de bodem is gesijpeld. Tijdens deze zogenoemde bodempassage zijn
alle schadelijke stoffen en bacteriën uit het water gefilterd. Het opgepompte water is zo
zuiver dat het direct aan de klant geleverd kan worden.
Op productielocatie Laarderhoogt wordt nu nog drinkwater toegevoegd dat afkomstig
is van waterbedrijf Waternet. Dit water is geproduceerd van oppervlaktewater uit de
Bethunepolder (zie paragraaf 2.4.3) Het is via een directe zuivering tot drinkwater
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gemaakt. PWN en Waternet hebben hier een langjarige afspraak over tot in ieder geval
2028.
2.6

Dunea

Leveringsgebied en productielocaties
Dunea produceert en levert aan circa 1,3 miljoen klanten drinkwater in het westelijk
deel van Zuid-Holland. Het leveringsgebied van Dunea is weergegeven in Figuur 2-5
Leveringsgebied van Dunea. De productielocaties bevinden zich in Scheveningen,
Katwijk en Monster. Van nature is grondwater aan de kust te zout om te benutten als
drinkwater. Onder de duinen is het grondwater wel zoet. Die voorraad duinwater is niet
groot genoeg om iedereen in het leveringsgebied van Dunea van drinkwater te
voorzien. Daarom wordt deze voorraad aangevuld met voorgezuiverd rivierwater uit de
Afgedamde Maas.
De Afgedamde Maas is voor Dunea de eerste bron, de Lek wordt als reservebron
gebruikt. Om zonder onderbreking drinkwater in voldoende hoeveelheid en van
kwaliteit te kunnen leveren, is Dunea op zoek naar een derde bron.

Figuur 2-5 Leveringsgebied van Dunea. De productielocaties bevinden zich in Scheveningen,
Katwijk en Monster.

Zuiveringsproces
Hoe de productie van drinkwater uit duinwater precies in zijn werk gaat, wordt
hieronder stap voor stap uitgelegd (Figuur 2-6).
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Figuur 2-6 Productieproces Dunea

Afgedamde Maas
Sinds 1976 brengt Dunea water uit de Afgedamde Maas naar de duinen tussen Monster
en Katwijk. De Afgedamde Maas is een zijtak (twaalf kilometer lang) van de rivier de
Maas en heeft een geringe stroming. Dat maakt het zeer geschikt als bezinkings- en
voorraadbekken.
Fosfaatgehalte
Door de lange verblijftijd (gemiddeld twee maanden) beschikt het water in de
Afgedamde Maas over een groot zelfreinigend vermogen. Dunea brengt het
fosfaatgehalte terug door ijzersulfaat (en zuurstof) in de rivier te doseren. Het water
ondergaat zo al een grote kwaliteitsverbetering.
Innamepunt
In Brakel neemt Dunea het water in om het verder te transporteren. In het voorjaar en
de zomer halen microzeven hier zoveel mogelijk (organisch) materiaal uit het water.
Daarna wordt het water 30 km verderop naar Bergambacht gepompt, waar het water
met behulp van zandfilters wordt voorgezuiverd. Dit voorgezuiverde rivierwater gaat
vervolgens via twee grote buizen naar het duingebied tussen Monster en Katwijk.
Water oppompen uit de duinen
Het voorgezuiverd rivierwater wordt in de duinmeren (infiltratieplassen) in het
duingebied gepompt. Langzaam zakt het water de duinbodem in en vermengt zich met
het neerslagwater. Door deze duinpassage worden ongewenste bacteriën en virussen
op een natuurlijke manier onschadelijk gemaakt. Na een gemiddeld verblijf van twee
maanden wordt een groot deel van het water weer opgepompt.
Ontharden (minder kalk)
Het uit het duin teruggewonnen water bevat een bepaalde hardheid. Dit water wordt
onthard van ongeveer 13° DH naar 8,5° DH. Hierbij wordt het water van beneden naar
boven door een reactor gepompt. In de reactor zijn zandkorreltjes aanwezig die in het
water zweven. Door toevoeging van loog vermindert de oplosbaarheid van kalk in
water. Het teveel aan kalk hecht zich aan de zandkorrels die hierdoor groter en
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zwaarder worden en naar beneden zakken. Wanneer het water aan de bovenkant de
reactor verlaat, bevat het veel minder opgeloste kalk: het is onthard.
Kooldosering
Actieve kool verbetert de smaak van het water en verwijdert de laatste sporen van
schadelijke stoffen, waaronder bestrijdingsmiddelen. In een latere zuivering wordt deze
poederkool weer uit het water verwijderd.
Beluchting en snelfiltratie
Het water wordt via watervallen (cascades) naar snelfilters gepompt. Zuurstof uit de
lucht bindt zich aan ijzer- en mangaandeeltjes (oxidatie) die in het water aanwezig zijn.
Deze oxiden en de eerder gedoseerde poederkool blijven achter op de zandfilters.
Langzaam zandfiltratie
Als laatste stap in het zuiveringsproces filtreert het water langzaam door overdekte
zandfilters. Door de biologische werking van de zandfilters wordt het water volledig
betrouwbaar gemaakt. Na deze laatste zuivering is het duinwater drinkwater geworden
en gereed voor consumptie.
Het drinkwater wordt opgeslagen in reinwaterreservoirs, zodat er continue
drinkwaterlevering mogelijk is.
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3 Potentiële knelpunten voor de
beschikbaarheid van drinkwater

3.1

Nieuwe stoffen

Algemene omschrijving van de problematiek
Drinkwaterbedrijven en industrieën krijgen in de toekomst mogelijk vaker en langer te
maken met periodes van droogte, waarin de verdunning van verontreinigingen afneemt
(Sjerps & Huiting, 2017). Opkomende stoffen in het oppervlaktewater (ook wel
‘emerging substances’ genoemd) zijn óf sinds kort in gebruik óf recent ontdekt in het
milieu. Ze kunnen de oppervlaktewaterkwaliteit beïnvloeden. Het overgrote deel van de
opkomende stof wordt geloosd door industriële afvalwaterzuiveringsinstallaties (IAZI’s)
of rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s). Nieuwe analytische technieken screenen en
brengen deze doelstoffen in beeld1(Sjerps et al., 2016b). Daarbij word ook steeds meer
de focus gelegd op nieuwe extractie- en scheidings-technieken die geschikt zijn voor de
meer polaire stoffen, zoals bijvoorbeeld persistent mobile organic compounds (PMOCs).
Emissies van opkomende stoffen uit IAZI’s hebben tot nu toe veel minder aandacht
gekregen dan emissies uit RWZI’s, hoewel in Nederland het aantal en de totale
capaciteit van IAZI’s vergelijkbaar is met het aantal en de capaciteit van RWZI’s (van
Wezel et al., 2018). Daarbij kan een beperkt verwijderingsrendement of het tijdelijk
falen van deze zuiveringen grote invloed hebben op de oppervlaktewaterkwaliteit en zo
gevolgen hebben voor de bruikbaarheid van bronnen voor de drinkwaterproductie. Dit
werd bijvoorbeeld duidelijk in 2015 met het Pyrazol incident (Baken et al., 2016),
waarbij drinkwaterbedrijven moesten overstappen naar alternatieve bronnen voor de
productie. De waterkwaliteit van Maas en Rijn zal zonder aanvullende
zuiveringsinspanning voor afvalwater in de toekomst naar verwachting verslechteren.
Enerzijds komt dit door toenemend gebruik van geneesmiddelen en chemicaliën,
anderzijds door de gevolgen van klimaatverandering (Sjerps & Zwolsman, 2016). Zo
zetten zowel frequentere als langer durende perioden met lage afvoeren, als ook korte
perioden van hevige regenval die leiden tot afspoeling van verontreinigingen de
zuiveringsefficiëntie onder druk.
Van doelstofmeting naar non-target screening
Traditioneel worden stoffen gemonitord door middel van een doelstoffen meting. Deze
meting is zeer specifiek en gevoelig voor één stof. Vaak gaat er wat tijd over heen
voordat een stof daadwerkelijk frequent wordt gemeten. Door wetenschappelijke
ontwikkelingen die er voor zorgen dat er steeds meer mobiele stoffen aanwezig zijn,
moeten er ook nieuwe extractietechnieken worden ontwikkeld die de bepaling van deze
stoffen mogelijk maken. Nieuwe analytischetechnieken, zogenaamde non-target
screening (NTS) op basis van accurate massaspectrometrie [LC-HrMS] (Sjerps et al.,
2016b) geven een breder beeld. Hierdoor wordt het mogelijk ‘emerging substances’ in
een vroeger stadium te signaleren en eventueel te identificeren en kwantitatief te
volgen (Sjerps et al., 2016b). Het is niet altijd noodzakelijk om tot identificatie over te
gaan, want één of meerder accurate massa’s vormen een chemische vingerafdruk of

1

Zoals de zogenaamde non-target screening (NTS) op basis van accurate massaspectrometrie [LC-HrMS]
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profiel waarmee de bron eenvoudig is op te sporen. De verwachting is dat LC-HrMS op
termijn de monitoring van organische microverontreinigingen in water zal vervangen.
Relatie met klimaatverandering
Klimaatverandering heeft een directe relatie met de problematiek van ‘emerging
substances’, omdat bij lage afvoeren de verdunning van (punt)lozingen navenant
afneemt. De concentratie van stoffen die door puntbronnen worden geloosd (bijv. door
RWZI’s en industriële lozingen) kan dan ook sterk toenemen als de afvoer daalt.
Voorbeelden hiervan voor een geneesmiddel en een consumentenmiddel zijn
weergegeven in Figuur 3-1 Afvoer-concentratieplots voor carbamazepine (Eijsden) en
acesulfaam (Lobith) en de gemodelleerde Q-C relaties (Data 2010-2011) voor relatief
droge jaren (2010 en 2011) (Sjerps & Zwolsman, 2016). Zulke relaties kunnen gebruikt
worden om de stofconcentraties voor droge jaren in te schatten.

Figuur 3-1 Afvoer-concentratieplots voor carbamazepine (Eijsden) en acesulfaam (Lobith) en de
gemodelleerde Q-C relaties (Data 2010-2011) (Sjerps & Zwolsman, 2016).

In Figuur 3-2 concentratie MTBE en afvoer van de Maas bij Eijsden tussen 2007 en
2018is een voorbeeld van een industriële verontreiniging weergegeven (MTBE in de
Maas, Eijsden) waarbij hogere concentraties voorkomen tijdens lagere afvoeren.
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Figuur 3-2 concentratie MTBE en afvoer van de Maas bij Eijsden tussen 2007 en 2018.

De hogere concentraties als gevolg van lagere afvoeren leiden regelmatig tot
innamestops van het rivierwater voor de productie van drinkwater door Evides en WML
(Duque, 2018). Het overgrote deel van de innamestops speelt zich af tijdens lage en
gemiddelde afvoer (zie Figuur 3-3). Maar ook extreme afvoer kan leiden tot emissies
van stoffen, door bijvoorbeeld afspoeling, en doordat stoffen die bij normaal
functioneren van RWZI’s goed verwijderd worden, maar tijdens hevige regen al dan niet
via de zuivering het oppervlaktewater bereiken. Dit aspect krijgt vaak minder aandacht
en is lastiger te modelleren, omdat dit niet een directe relatie met afvoer maar eerder
met neerslagintensiteit heeft (Brunsch et al., 2018).

Figuur 3-3 Aantal dagen met innamestop uitgezet tegen de afvoer (data 2010-2017) van de
Maas.(Duque et al, 2018).

Om een inschatting te maken van de veranderingen in afvoeren van de Rijn en Maas in
de toekomst, zijn in 2016 door Sjerps & Zwolsman op basis van de KNMI-2006
scenario’s hydrologische scenario’s opgesteld voor de Rijn en Maas (Sjerps &
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Zwolsman, 2016). Alle scenario’s wijzen op een toename van de afvoer van de Rijn en
Maas in de periode januari t/m april. In twee scenario’s (de ‘droge en warme scenario’s
G+ en W+) neemt de afvoer van de Rijn en Maas (aanzienlijk) af in de maanden juni t/m
november. Onder deze “droge“ scenario’s zal de waterkwaliteit van de Rijn en Maas met
betrekking tot “emerging substances” dus verslechteren in de zomer en de herfst (bij
gelijkblijvende belasting).
Een ander aspect dat gerelateerd is aan waterkwaliteit en klimaatverandering is het
mogelijk ontstaan van nattere situaties, waardoor in de landbouw plagen kunnen
optreden en het gebruik van bestrijdingsmiddelen toeneemt of afspoeling van
verontreinigingen toeneemt. Maar als het droger wordt, kan het beeld ook kantelen: in
een droge zomer groeit onkruid veel trager waardoor er minder hoeft te worden
gespoten dan in een natte zomer.
Op basis van bestaande afvoer-concentratierelaties in Rijn en Maas en extrapolatie naar
toekomstige afvoeren volgens Deltascenario’s zijn projecties gemaakt voor de
waterkwaliteit in 2050 (zie Error! Reference source not found.), rekening houdend met
veranderend stoffengebruik door bijvoorbeeld vergrijzing. De voorspellingen zijn
accurater en realistischer dan in de voorgaande rapportage (Sjerps et al., 2016a) door
het gebruik van vernieuwde afvoerprojecties en aangepaste afvoer-concentratierelaties,
die de invloed van het getij uitsluiten en achtergrondconcentraties meenemen (Sjerps et
al., 2016a).

In Figuur 3-4 Grafische weergave van de mate van overschrijding van de norm of
signaleringswaarde (oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater) voor
verschillende klimaatscenarios’s (2050) (Sjerps & Zwolsman, 2016). wordt een overzicht
gegeven van de ernst van het aantal overschrijdingen van normen of
signaleringswaarden van de aandachtstoffen op de verschillende locaties in de
projecties. Aan de linkerzijde zijn de resultaten uitgezet van het aantal overschrijdingen
in oppervlaktewater bestemd voor drinkwater. Aan de rechterzijde is de vertaling
gemaakt naar het uit oppervlaktewater bereidde drinkwater, met behulp van de
zuiveringsrendementen. Drie stoffen springen eruit: amidotrizoïnezuur, acesulfaam-K
en EDTA. Bij zeer droge jaren worden daarnaast de geneesmiddelen carbamazepine,
metoprolol, en sulfamethoxazool (Kralingen) niet altijd verwijderd tot onder 0,1 µg/L.
Als de zuiveringsrendementen aan de zijde van de afvalwaterzuivering of
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drinkwaterzuivering niet verbeteren, zullen deze stoffen steeds meer in het drinkwater
worden aangetroffen (Sjerps & Zwolsman, 2016).

Figuur 3-4 Grafische weergave van de mate van overschrijding van de norm of signaleringswaarde
(oppervlaktewater bestemd voor de productie van drinkwater) voor verschillende
klimaatscenarios’s (2050) (Sjerps & Zwolsman, 2016).

3.2
Ontwikkeling chloride in de Rijn
In de jaren 1970 en 1980 was chloride een probleemstof voor de drinkwaterbedrijven
met inlaatpunten langs de Rijn. De wettelijke norm voor chlorideconcentraties in
drinkwater is 150 mg/l (jaargemiddeld) (Drinkwaterbesluit) en de norm voor infiltratie
in duingebieden is 200 mg/l (gedurende maximaal 70 dagen per jaar maximaal 300
mg/l) (Infiltratiebesluit). Figuur 3-5 laat de chlorideconcentraties in de Rijn zien bij
Lobith vanaf het begin van de jaren 1980 (Bron: RIWA database Nieuwegein). Te zien is
dat de chlorideconcentraties regelmatig boven de wettelijke normen voor gebruik voor
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drinkwater uitkwamen. Vanaf de jaren 1990 komt de chlorideconcentratie bij Lobith
nog maar zelden boven 150 mg/l, maar het blijft belangrijk om de toekomstige
ontwikkelingen in chlorideconcentraties in te schatten. De chlorideconcentraties in de
Rijn in de toekomst zijn afhankelijk van de ontwikkelingen in zowel zoutvracht als in de
rivierafvoer2. Beide variabelen worden in onderstaande paragrafen besproken.
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Figuur 3-5 Ontwikkeling chlorideconcentraties bij Lobith (Bron: RIWA) en bij enkele inlaatlocaties
van drinkwaterbedrijven (boven Andijk, onder Nieuwegein en Nieuwersluis) (Bron: RIWA database
Nieuwegein).

Belasting met chloride
Sinds de jaren 1970 is de chlorideconcentratie in de Rijn sterk afgenomen door
afspraken met Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Zwitserland in het Rijnzoutverdrag
dat de maximale chloridebelasting en maatregelen bij overschrijding regelt. Pas in de
jaren 1990 nam de concentratie flink af en sindsdien is de chlorideconcentratie op

2

De vracht van chloride varieert in de tijd, maar chloride is een conservatieve stof met verwaarloosbare
reactiviteit en sorptie (Sjerps et al., 2016). Dat betekent dat chloride vrijwel niet reageert met andere
stoffen. Zolang de vracht niet te sterk varieert, is er daarom een sterke relatie tussen chloridevracht en
rivierafvoer. Sjerps et al. (2016) laten zien dat voor de periode 2008-2012 een goede relatie kan worden
gevonden met een R2 van rond 0,5 die toeneemt naar 0,7 als rekening wordt gehouden met een beperkt
aantal uitbijters. Een voorbeeld waardoor dit soort uitbijters kunnen ontstaan is de zogenaamde ‘first
flush’, waarbij na een droge periode de eerste uitspoeling zouter is dan gemiddeld, veroorzaakt door de
verdamping in combinatie met beperkte grondwateraanvulling tijdens de droge periode. Analyse van de
periode 2014-2017 laat zien dat de gevonden relatie van Sjerps et al. (2016) ook in deze periode
vergelijkbare R2 normen geeft met de periode 2008-2012.
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enkele uitschieters na beneden de wettelijke norm van 150 mg/l (jaargemiddeld). Een
paar aandachtspunten voor toekomstige chlorideconcentraties zijn:




De actieve lozingen vanuit de kalimijnen in de Elzas zijn weliswaar gestopt, maar
de uitspoeling vanuit het vervuilde grondwater naar de Rijn vormt nog altijd een
belasting voor het Rijnwater. O.a. een studie naar belasting met chloride (Région
Alsace, 2012) laat zien dat op meetlocaties in de Elzas nog altijd uitspoeling van
zout grondwater plaatsvindt, maar dat de meetwaarden in 2009 af waren
genomen t.o.v. 2003. In modeling overleg met RIWA wordt bevestigd dat de
zoutbelasting vanuit de voormalige kalimijnen afneemt en naar verwachting de
komende decennia steeds verder zal afnemen. Dit is gemiddeld, het kan zijn dat
de uitspoeling soms tijdelijk toeneemt door lokale omstandigheden.
Een andere bron van chloride wordt gevormd door de belasting met afvalwater
vanuit de steenkoolmijnen in Noordrijn-Westfalen (Duitsland). Dit is grondwater
met een hoge zoutconcentratie dat uit de mijnen wordt gepompt. Dit geeft bij de
monding van de Wezel hoge concentraties chloride (tot 300 mg/l). De
rivierafvoer vanuit de Wezel vormt echter maar een beperkt deel van de totale
afvoer van de Rijn (2-5%), waardoor deze bijdrage voor de Rijn zelf geen grote
belasting vormt. De laatste steenkoolmijnen zijn in het najaar van 2018 gesloten
en de verwachting van RIWA is dat deze zoutbelasting op termijn zal afnemen
(mondelinge mededeling RIWA). Zo bleek uit een studie (Projectgroep GS-ZL,
2016) naar de effecten van steenkolenwinning in Zuid-Limburg dat bij stoppen
van bemaling de belasting sterk afnam. In de loop van decennia kan het zijn dat
stijgend mijnwater infiltreert in de bovenliggende watervoerende lagen, waaruit
afstroming richting de rivieren kan plaatsvinden. Deze belasting zal nooit zo
groot worden als de oorspronkelijke belasting door lozing van bemalingswater
(Projectgroep GS-ZL, 2016).

In conclusie betekent bovenstaande dat het de verwachting is dat de zoutbelasting op
de Rijn in het slechtste geval de komende decennia vergelijkbaar blijft met de huidige
situatie en in het beste geval verbetert. Er worden geen grote nieuwe bronnen voorzien
(mondelinge mededeling RIWA).
Toekomstige rivierafvoer
Waar de belasting met chloride naar verwachting afneemt, neemt de kans op lage
afvoeren de komende decennia (zeker in de zomer) toe.
Op basis van de Deltascenario’s ‘RUST’ en ‘STOOM’ is door Rijkswaterstaat een
projectie gemaakt voor het zichtjaar 2050 voor de periode 1967 tot en met 2007 van
de gemiddelde dagafvoeren in de Rijn bij Lobith en de Maas bij Eijsden (Sjerps et al.,
2016b)3. Het scenario ‘RUST’ is een combinatie van het KNMI’14-scenario GL en
beperkte groei van economie en bevolking, het scenario ‘STOOM’ is een combinatie van
het KNMI’14-scenario WH en sterke groei van economie en bevolking. De projecties
voor de jaren 1967 (normaal jaar), 1976 (zeer droog jaar) en 1989 (droog jaar) voor de
afvoer in de hydrologische zomer (april tot en met september) laten een wisselend
beeld zien met afnames in de rivierafvoer met zo’n 20% in het scenario ‘STOOM’ tot
helemaal geen verschil in afvoer in het scenario ‘RUST’. De laagste afvoeren in die
De Deltascenario’s zijn opgesteld voor de zichtjaren 2050 en 2085. In 2050 gaat het scenario ‘RUST’ uit
van een gemiddelde temperatuurstijging van 1 graad Celsius, terwijl ‘STOOM’ uitgaat van een
gemiddelde temperatuurstijging van 2 graden. Voor de periode 1967-2007 zijn gemiddelde dagafvoeren
berekend met een hydrologisch model voor het referentieklimaat en de deltascenario’s conform het
zichtjaar 2050. Dat betekent dat voor ieder jaar in deze 40-jarige periode kan worden bekeken hoe de
dagafvoer was in het referentieklimaat en hoe dat zou zijn geweest in het mogelijke klimaat rond 2050.
Typische jaren zijn bijvoorbeeld 1967 (normaal jaar), 1989 (droog jaar) en 1976 (extreem droog jaar).
3
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projecties (over een periode van 40 jaar vanaf 1967) laten een afname zien van 760
m3/s naar 600 m3/s (STOOM) zien. De rivierafvoer in de zomer wordt bepaald door de
neerslagafvoer in het stroomgebied en door het smeltwaterdebiet vanuit de Alpen.
Deze tweede term gaat naar alle waarschijnlijkheid afnemen, waardoor de Rijn zich
meer als een regenrivier gaat gedragen. De huidige minimum gemeten afvoer ligt rond
600 m3/s (o.a. 1947).
Uitgaande van een vergelijkbare belasting met zout en de gevonden relatie tussen
debiet en zoutvracht, zou dit voor de toekomst chlorideconcentraties in de orde van
150-175 mg/l chloride betekenen met de kanttekening dat de spreiding rond de
gevonden relatie aanzienlijk is.
3.3
Verzilting van het IJsselmeer
Het IJsselmeer is een belangrijke bron van zoet water voor een groot deel van
Nederland. Voor de drinkwatervoorziening is het IJsselmeer een belangrijke bron van
water voor PWN middels de inlaatlocatie bij Andijk (zie 2.5). Deze inlaatlocatie is in de
knelpuntenanalyse van Klijn et al. (2012) naar voren gekomen als potentieel knelpunt
met overschrijdingen van de waarde van 150 mg/l in droge jaren (de jaargemiddelde
chloridenorm bij innamepunten voor de drinkwatervoorziening is 150 mg/l). In zeer
droge jaren kan hier in het huidige klimaat een overschrijding van ca. 100 dagen zijn,
toenemend tot ca. 150 dagen in een zeer droog jaar in het W+ scenario (KNMI-2006).
Bronnen van hoge chlorideconcentraties in het IJsselmeer zijn:

Aanvoer van water met hoge chlorideconcentraties vanuit de IJssel;

Verdamping, zie ook Van Vossen et al. (2019);

Schutverliezen bij sluizen;

Kwel;

Lekstroom uit vismigratie bevorderende maatregelen.
Aangezien zout water zwaarder is dan zoet water, komt dit zoute water terecht op de
bodem van het IJsselmeer in dieper gelegen delen (zogenaamde ‘zoutputten’) waaruit
het bij spuien weer naar de Waddenzee wordt gespoeld. Naast een hogere
chlorideconcentratie door hogere achtergrondconcentraties in de aanvoer vanuit de
IJssel, ontstaan er dus pas problemen als er langere tijd niet kan worden gespuid. Dan
ontstaan er zoutwaterlagen die afhankelijk van wind en doorstroming door het
IJsselmeer bewegen en/of mengen met het zoete water.
Recente externe ontwikkelingen:

Het nieuwe Peilbesluitbesluit Flexibel Peilbeheer is in werking getreden in 2018
(INFRAM, 2018). Met dit peilbesluit kan gedurende een langere periode in de
hydrologische zomer het peil worden opgezet. Dit geeft een zoetwaterbuffer in
droge periodes en biedt ook de kans om langer te kunnen doorgaan met spuien
in droge periodes.

De Afsluitdijk voldeed tot nu toe nog niet aan de Deltanormen, waardoor het
risico op bezwijken groter was dan de norm. Ten tijde van deze rapportage
wordt gewerkt aan de vernieuwing van de Afsluitdijk. In de Afsluitdijk wordt ook
een visrivier aangelegd, waarmee vis makkelijker tussen de Waddenzee en het
IJsselmeer kan migreren. Een lekstroom vanuit deze visrivier zal een kleine bron
van chloride vormen, maar zolang er gespuid kan worden is dit naar verwachting
geen probleem.

Er wordt gesproken over een mogelijke zandwinningslocatie, maar de MER
(Schellingen en Straatsma, 2015) laat zien dat er geen toename van
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chlorideconcentraties te verwachten is en PWN ziet geen risico voor de
drinkwatervoorziening.
3.4

Verzilting van de Rijn-Maas delta

Verzilting van de Nieuwe Maas
De Nieuwe Maas staat in open verbinding met de Noordzee, wat betekent dat de
indringing van zout water in principe alleen bepaald wordt door de druk vanuit zee
(zeespiegelstand en stormopzet) en druk vanuit de rivieren (rivierafvoer). Daarom is een
belangrijk deel van het waterbeheer in Nederland erop gericht om voldoende water af te
voeren via de Nieuwe Maas. Wel is er een trappensysteem op de bodem van de Nieuwe
Waterweg aanwezig om de binnendringing van de zouttong (langs de bodem, omdat
zout water zwaarder is dan zoet water) tegen te gaan. Desondanks kan zeker in
periodes met lage rivierafvoer de zoutindringing aanzienlijk zijn en verzilting optreden
tot ver op de Hollandse IJssel en de Lek en in extreme gevallen zelfs tot het Haringvliet.
In onderstaande paragrafen worden de voor de drinkwatersector belangrijkste locaties
beschouwd. Vanuit het Brielse Meer levert Evides industriewater. Dit watersysteem is
gevoelig voor verzilting en is als knelpunt aangemerkt in Klijn et al. (2012). Overigens
is de verwachting dat de problemen tot 2050 beperkt blijven tot alleen extreem droge
jaren. Ter illustratie, afgelopen zomer 2018 hebben zich geen problemen met
chlorideconcentraties en watervoorziening voorgedaan4. Er ligt een maatregelenpakket
voor optimalisatie van het watersysteem, maar uitvoering van de maatregelen moet nog
plaatsvinden.
Haringvliet
Het Haringvliet heeft een belangrijke rol in het waterbeheer van West-Nederland. Via de
Haringvlietsluizen wordt water afgevoerd naar de Noordzee. In perioden met lage
rivierafvoer (<1500 m3/s bij Lobith) worden deze sluizen echter dichtgezet. Hiermee
wordt zoveel mogelijk water afgevoerd via de Nieuwe Maas, waardoor de indringing van
de zouttong wordt vertraagd.
Het Haringvliet heeft te maken met verschillende externe ontwikkelingen, met als
voornaamste:

Kierbesluit in werking (2018). In het najaar van 2018 is het Kierbesluit officieel in
werking getreden. Dit besluit houdt in dat in tijden van voldoende afvoer de
Haringvlietsluizen “op een kier” worden gezet, zodat niet alleen water naar de
Noordzee wordt gespuid, maar ook een beperkte hoeveelheid zout water naar
binnen kan stromen. De afspraak in het Kierbesluit is dat wordt ingezet op een
doordringing van het zoute water tot maximaal de denkbeeldige lijn van
Middelharnis naar de monding van het spui. Dit betekent dat het inlaatpunt
Scheelhoek (Stellendam) binnen de verziltingszone zou vallen, waarop besloten is
om dit inlaatpunt landinwaarts te verplaatsen naar de omgeving van Stad aan het
Haringvliet. Er is nu sprake van een leerperiode, waarin stapsgewijs het effect van
beheer wordt gemonitord en indien nodig bijgesteld. Op dit moment (voorjaar
2019) geeft Evides aan dat dit probleemloos verloopt. Wel blijft alertheid
geboden; als er iets fout gaat in het beheer, waardoor chlorideconcentraties
oplopen, dan kan de hersteltijd aanzienlijk zijn (maanden).

Verzilting van het Volkerak-Zoommeer: dit is opgenomen in de Deltabeslissing
(2014). Echter, eind 2018 is besloten tot uitstel tot minimaal 2032, vanwege
https://www.waterforum.net/peilverhoging-brielse-meer-pakt-goed-uit-voor-rotterdamse-industrie/,
geraadpleegd 3-4-2019.
4
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prioritering van zoetwatermaatregelen n.a.v. de gevolgen van de droogte in
20185. De verzilting van het Volkerak heeft impact op de chlorideconcentraties in
het Haringvliet, omdat lekstromen nooit 100% kunnen worden voorkomen en het
concentratieverschil tussen een zout Volkerak en een zoet Haringvliet aanzienlijk
is. Echter, Evides heeft aangegeven dat noodzakelijke mitigerende maatregelen
in overleg met Rijkswaterstaat worden getroffen (bv. schutverliesbeperkende
maatregelen bij sluizen en uitbreiding van de voorzuivering). Deze ontwikkeling
wordt door Evides dan ook niet als een probleem ervaren en veroorzaakt geen
potentieel knelpunt.
De drinkwaterinlaat voor Beerenplaat in het Spui (verbinding tussen het Haringvliet en
de Oude Maas) wordt in de knelpuntenanalyse van Klijn et al. (2012) in het huidige
klimaat al als kwetsbaar aangemerkt in zeer droge jaren en dat wordt niet anders bij
klimaatverandering.
Noordzeekanaal en Amsterdam-Rijnkanaal
In het huidige klimaat is het innamepunt Nieuwegein in het Lekkanaal niet gevoelig
voor verzilting vanuit het Noordzeekanaal. Klijn et al. (2012) hebben berekend dat in
het W+ scenario in droge en extreem droge jaren 13 tot 42 dagen een overschrijding
van de drinkwaternorm van 150 mg/l (jaargemiddelde norm voor inname van
drinkwater) kan ontstaan, doordat er dan vrijwel geen afvoer meer plaatsvindt via de
stuw bij Hagestein. Dit is in een herziening in 2013 (Zwolsman et al., 2014) naar boven
bijgesteld tot 37 tot 115 dagen. De voorspelde piekconcentraties liggen echter ver
onder de norm van 300 mg/l voor het Infiltratiebesluit en naar verwachting levert dit
geen probleem op voor de bedrijfsvoering (Zwolsman et al., 2014).
Op dit moment (naar verwachting is de nieuwe zeesluis in 2022 klaar6) wordt gewerkt
aan een nieuwe zeesluis bij IJmuiden. In de MER (Dorrestein, 2014) is berekend dat er
een risico bestaat op uitbreiding van de zouttong van het Noordzeekanaal richting het
Amsterdam-Rijnkanaal. Ter Maat et al. (2015) hebben berekend dat er een extra
doorspoeling met 20 m3/s nodig is om verzilting van de drinkwaterinlaat bij
Nieuwersluis te voorkomen. Het innamepunt Nieuwersluis vormt onderdeel van de
rivier/plassenwaterleiding van Waternet en wordt gebruikt als de winning uit de
Bethunepolder niet toereikend is (gebiedsdossier Waterwinning Bethunepolder en
Nieuwersluis, provincie Utrecht, 2013).
Lek ten westen van stuw Hagestein
Dit deel van de Lek is bijzonder, omdat hier meerdere processen een rol spelen. De
monding in de Nieuwe Maas zorgt voor achterwaartse verzilting vanuit zee7. Hoe ver
stroomopwaarts deze verzilting optreedt, hangt af van de afvoer in de Lek. De afvoer
over het westelijk deel van de Lek wordt beheersd bij de stuw Hagestein. Stuw
Hagestein staat in het huidige waterbeheer bij lage rivierafvoeren meestal dicht t.b.v. de
scheepvaart op de Waal. Naast de drinkwatervoorziening is het ook voor de
zoetwatervoorziening van West-Nederland van belang om dit deel van de Lek zoet te
houden, omdat vanuit gemaal de Koekoek de Klimaatbestendige Water Aanvoer (KWA)
plaatsvindt, waarmee zoet water richting West-Nederland wordt gebracht.
Langs de Lek liggen verschillende innamelocaties:
https://www.zwdelta.nl/nieuws/tot-2032-nog-geen-budget-beschikbaar-voor-een-zout-volkerakzoommeer, geraadpleegd 14-3-2019.
6
https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/ijmuiden-bouw-nieuwe-grotezeesluis/index.aspx, geraadpleegd 11-4-2019.
7
Dit wordt achterwaartse verzilting genoemd, omdat de bron stroomafwaarts ligt (de zee).
5

34

BTO 2019.024 | juli 2019




Buffercapaciteit drinkwatervoorziening Nederland

In het mondingsgebied liggen de oevergrondwaterwinningen Ridderkerk (langs
de Noord), Lekkerkerk en Nieuw-Lekkerkerk van Oasen.
In het overgangsgebied liggen de oevergrondwaterwinningen Schoonhoven en
Bergambacht van Oasen en het innamepunt Bergambacht van Dunea. Dit laatste
innamepunt is geen oevergrondwaterwinning, maar er wordt oppervlaktewater
gewonnen dat vervolgens wordt geïnfiltreerd in de duinen. De waterkwaliteit
moet daarmee voldoen aan het Infiltratiebesluit.

De oevergrondwaterwinningen in het mondingsgebied zijn ook in het huidige klimaat al
gevoelig voor achterwaartse verzilting vanuit de Nieuwe Waterweg bij zeer droge jaren;
bij klimaatverandering zal in het W+ scenario ook in droge jaren verzilting optreden
(Klijn et al., 2012, Zwolsman et al., 2014). De chlorideconcentratie in het opgepompte
grondwater wordt bepaald door de gemiddelde chlorideconcentratie in de Lek over vele
jaren (Grakist et al., 2004). Een piek in de chlorideconcentratie in het oppervlaktewater
wordt door bodempassage afgevlakt en uitgesmeerd over een langere periode. Echter,
als regelmatig pieken in chlorideconcentraties optreden, zal de chlorideconcentratie
van het opgepompte water langzaam oplopen.
De oevergrondwaterwinningen in het overgangsgebied komen ook bij het W+ scenario
niet in gevaar (Zwolsman et al., 2014), omdat de verzilting daar beperkter blijft en
alleen in extreme jaren verwacht wordt.
Het innamepunt bij Bergambacht is gevoeliger voor piekconcentraties dan de
oevergrondwaterwinningen. Of verzilting hier optreedt, hangt echter af van het beheer
van de Stuw Hagestein. Modelberekeningen laten zien dat bij voldoende doorstroming
de pieken in chlorideconcentratie sterk verminderen (Hydrologic, 2018). In 2018 is dit
punt gedurende twee maanden (augustus en september) gebruikt. Gedurende deze
periode heeft de stuw bij Hagestein open gestaan. Metingen van het drinkwaterbedrijf
lieten in die periode zien dat de achterwaartse verzilting het inlaatpunt niet had bereikt
en dat de chlorideconcentraties het patroon van Lobith volgden (mondelinge
mededeling G. Zwolsman, Dunea). De waterverdeling in West-Nederland en daarmee het
beheer van Stuw Hagestein is onderdeel van de analyses binnen het Deltaprogramma
Zoetwater (o.a. Mens et al., 2018). Alertheid blijft dan ook geboden.
3.5
Hoge watertemperaturen
Hoge watertemperaturen kunnen schadelijk zijn voor het ecosysteem en zijn ook voor
de drinkwatervoorziening ongewenst, omdat dit aanleiding kan geven tot de groei van
ziekteverwekkende (pathogene) organismen in het leidingnet, en de smaak nadelig kan
beïnvloeden. Om die reden stellen zowel het (Nederlandse) Waterleidingbesluit als het
(Europese) Besluit Kwaliteitseisen en Monitoring Water (BKMW) een maximale
temperatuur van 25°C voor oppervlaktewater dat wordt gebruikt voor de bereiding van
water voor menselijke consumptie. Hoge oppervlaktewatertemperaturen (>25°C)
vormen daarmee een bedreiging voor de directe productie van drinkwater uit
oppervlaktewater. Daarnaast heeft temperatuur een effect op de zuiveringsprocessen
die worden toegepast bij drinkwaterbereiding (Zwolsman et al., 2014).
Voor de oppervlaktewatertemperatuur in Nederland valt een stijging te verwachten in
de komende periode. Dit is enerzijds een gevolg van een veranderend klimaat
(verminderde afvoer en toename luchttemperatuur in de zomer), anderzijds wordt de
temperatuurstijging in de grote rivieren ook bepaald door lozingen van koelwater door
energiecentrales. Hierdoor is te verwachten dat de 25-gradengrens vaker overschreden
zal worden. In 2011 zijn er voor de te verwachten oppervlaktewatertemperatuur
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modelberekeningen uitgevoerd door Deltares (Kielen et al., 2011), op basis waarvan
een knelpuntenanalyse is uitgevoerd door KWR. Hieruit komt naar voren dat in een
extreem droog jaar de 25-gradengrens in alle klimaatscenario’s ernstig wordt
overschreden (>3°C) in de zomerperiode. In het zogenaamde W+-scenario (warm met
verandering van atmosferische circulatie) kunnen dergelijke zomerse overschrijdingen
ook verwacht worden in een gemiddeld of een droog jaar. Hierbij dient wel opgemerkt
te worden dat het gehanteerde temperatuurmodel is getoetst middels kalibratie en
validatie tot een maximale watertemperatuur van 24 °C. Prognoses boven de 25 °C
vallen dus buiten het bereik waarvoor het model is gevalideerd (Zwolsman et al., 2011).
Hoewel de absolute getallen mogelijk kunnen afwijken, geeft dit model in ieder geval
een duidelijke indicatie dat overschrijding van de 25-gradengrens in de toekomst vaker
een knelpunt kan gaan worden.
De gemodelleerde toename van de oppervlaktewatertemperatuur is ook terug te zien in
de metingen: over de afgelopen honderd jaar is de gemiddelde
oppervlaktewatertemperatuur van de Maas en de Rijn met bijna drie graden
toegenomen, en hiermee is ook de frequentie van de overschrijdingen van de 25gradengrens toegenomen (CLO, 2019a). In Tabel 3-1 is te zien dat er een duidelijke
afname is van het jaargemiddelde aantal dagen met een oppervlaktewatertemperatuur
onder de 5°C, en een duidelijke toename van het jaargemiddelde aantal dagen met een
temperatuur boven de 20 en 25°C. In dezelfde periode is de luchttemperatuur met
1,7°C gestegen, wat aangeeft dat een deel van de opwarming uit andere bron komt,
namelijk koelwater. Elektriciteitsbedrijven zijn verantwoordelijk voor tweederde van het
oppervlaktewatergebruik in Nederland, wat vrijwel volledig voor koelwater wordt
gebruikt. Wel is het zo dat er sinds 2003 steeds meer zout oppervlaktewater wordt
gebruikt voor koeling; vanaf 2016 komt meer dan de helft van het ingenomen
koelwater uit zoute wateren. Reden hiervoor is het vanaf 2010 in bedrijf komen van
grote (voornamelijk steenkool gestookte) elektriciteitscentrales aan de kust en bij
zeehavens, terwijl in diezelfde periode centrales landinwaarts juist uit bedrijf zijn
genomen (CLO, 2019b).
Tabel 3-1. Oppervlaktewatertemperatuur (gemeten) in de Rijn bij Lobith en de Maas bij Eijsden in
de periode 1911-1920 vergeleken met de periode 2008-2017. Bron: CLO, 2019a.

Jaargemiddelde (°C)
Aantal dagen/jaar
Lager dan 5 C
Hoger dan 20 °C
Hoger dan 25 °C

Rijn bij Lobith
1911-1920
2008-2017
11,0
13,8
77
22
0

26
86
3

Maas bij Eijsden
1911-1920
2008-2017
11,8
14,0
53
32
1

18
81
2

Het jaar 2018 was weer opvallend warmer en droger dan de voorgaande jaren. Wanneer
deze temperaturen worden vergeleken met de daggemiddelde luchttemperatuur over
dezelfde periode, dan valt op dat de temperaturen van het oppervlaktewater
systematisch hoger zijn (Figuur 3-6), wat mede het gevolg is van de eerder genoemde
koelwaterlozingen.
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Figuur 3-6. Temperatuur in de periode 1 april 2018 - 31 oktober 2018:
oppervlaktewatertemperatuur in de Maas bij Eijsden en in de Rijn bij Lobith, en daggemiddelde
luchttemperatuur gemeten in De Bilt. Data: RWS en KNMI (2019).

In de zomerperiode van 2018 kwam de gemiddelde oppervlaktewatertemperatuur in de
Rijn bij Lobith 18 dagen boven de 25-gradengrens, en in de Maas bij Eijsden 14 dagen
(Figuur 3-6). De watertemperatuur is in 2018 niet boven de 28 graden gekomen: dit is
de watertemperatuur waarbij centrales geen koelwater meer mogen innemen. Bij de
innamepunten voor drinkwater waren de temperaturen vaak weer net wat lager dan op
de punten waar de grote rivieren het land binnenkomen: vergelijk bijvoorbeeld
Keizersveer (inname vanuit de Maas naar spaarbekkens Brabantse Biesbosch) met
Eijsden (Figuur 3-6). Menging in waterbekkens en bodempassage zullen een dempend
effect hebben op deze extreme watertemperaturen (zie ook Zwolsman, 2008).
Verschuiving van de koelwatervraag van de binnenwateren naar het kustwater lijkt in
ieder geval effectief om de extreem hoge temperatuur enigszins in de hand te houden,
maar het is de vraag in hoeverre dit afdoende zal blijven bij verdere toename van de
luchttemperatuur en lagere rivierafvoeren.
Van de drinkwatertemperatuur aan de tap zijn in 2018 regelmatig overschrijdingen
geconstateerd. Onderzoek van KWR heeft laten zien dat dit kan voorkomen bij zowel
drinkwater uit grondwater als bij drinkwater uit oppervlaktewater, wat erop wijst dat
opwarming van het drinkwater tijdens distributie een niet te onderschatten factor is
(Van Vossen-Van den Berg et al., 2019). Hierbij spelen naast klimaatverandering ook
zaken als een toename van bijvoorbeeld elektriciteitsleidingen voor elektriciteit,
transformatorstations en warmtetransport in de ondergrond. Dit wijst erop dat
beheersing van de mogelijke risico’s van opwarming een steeds belangrijker onderwerp
zal gaan worden. In een risico-analyse voor de Nederlandse situatie blijkt temperatuur
onverminderd belangrijk voor groei van de belangrijkste opportunistische pathogenen
(Zwolsman et al., 2014). Hierbij is nog niet altijd even duidelijk hoe hard de 25gradengrens daadwerkelijk is: voor bijvoorbeeld Legionella pneumophila lijkt de
kritische grens voor vermeerdering 28˚C te zijn, maar voor veel andere
opportunistische pathogenen is dit nog niet duidelijk (Van Bel, 2017). Ook is nog niet
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duidelijk of deze pathogenen in staat zijn zich te vermeerderen in een dynamische
omgeving met andere bacteriën, zoals in het leidingnet (van der Wielen, 2014). Daarom
gaat KWR in 2019 nieuw bedrijfsonderzoek uitvoeren om een beter beeld te krijgen van
de daadwerkelijke microbiologische risico’s van toenemende temperaturen. In de
volgende paragraaf wordt nader ingegaan op dergelijke microbiologische risico’s.
3.6
Microbiologische risico’s
Oppervlaktewater bevat van nature micro-organismen. Risico’s van deze microorganismen bestaan met name uit toxineproducerende bacteriën, en pathogenen van
fecale oorsprong, die infecties kunnen veroorzaken. De concentratie micro-organismen
(en hun producten) in het oppervlaktewater is onder andere afhankelijk van de mate
van belasting met fecaliën en met nutriënten, van de verblijftijd en van groei en
overleving van micro-organismen waarbij temperatuur een belangrijke rol speelt (zie
ook paragraaf 3.5).
Voor wat betreft toxische stoffen zijn cyanobacteriën in oppervlaktewater het meest
relevant voor de drinkwaterproductie. De term cyanobacteriën (ook wel blauwalgen
genoemd) beschrijft een diverse groep fototrofe8 bacteriën die in staat zijn tot grote
dichtheden te groeien in oppervlaktewater. Diverse soorten zijn in staat om te kunnen
drijven aan het oppervlak, waarbij drijflagen kunnen ontstaan die een groot deel van
het beschikbare wateroppervlak bedekken. Enkele soorten kunnen toxische stoffen
produceren die gevaar opleveren voor mens en dier, onder andere door huidirritatie,
leverschade of verlammingsverschijnselen te veroorzaken, en bovendien bij langdurige
blootstelling tot Alzheimerachtige verschijnselen kunnen leiden. De combinatie van
hoge dichtheden met potentiële toxineproductie maakt dat cyanobacteriën een
aanzienlijk gezondheidsrisico kunnen vormen en is regelmatig aanleiding geweest om
zwemwaterlocaties te sluiten (Zwolsman et al., 2014).
Problemen met cyanobacteriën zijn vooral te verwachten bij een combinatie van hoge
nutriëntconcentraties, hoge watertemperaturen en stilstaand water. In de grote rivieren
is al langere tijd sprake van een afname van de vermesting (eutrofiëring), hoewel
stikstof- en fosforconcentraties nog niet altijd op de norm liggen van de Europese
Kaderrichtlijn Water (KRW) (CLO, 2019c). In de drinkwaterbekkens kunnen
cyanobacteriën door maatregelen als beluchting over het algemeen goed beheersd
worden. Verder zijn er in het zuiveringsproces meerdere barrières aanwezig voor de
verwijdering van cellen en/of cyanotoxines. Het is daarom niet te verwachten dat
cyanobacteriën en/of cyanotoxines in het ruwe water problemen op zullen leveren voor
de drinkwaterkwaliteit (Vernooij et al., 2011; Kardinaal, 2013). Hierbij dient echter wel
opgemerkt te worden dat het meeste onderzoek zich heeft toegespitst op slechts één
toxine, namelijk de meest toxische variant van microcystine, microcystine-LR. De
wereldgezondheidsraad (WHO) heeft voor microcystine-LR in drinkwater een voorlopige
maximaal toelaatbare concentratie opgesteld van 1µg L-1 op basis van de mogelijke
carcinogeniciteit (Vernooij et al., 2011; WHO, 2003; WHO, 2011). Over andere
cyanotoxines (met al dan niet andere werkingsmechanismen), en hun gedrag in de
zuivering is nog nauwelijks iets bekend, en bovendien worden ieder jaar nog nieuwe
cyanotoxines ontdekt. Daarnaast zullen cyanobacteriën blijven toenemen als gevolg van
klimaatverandering (Paerl & Huisman 2008), het blijft echter de vraag hoe ernstig de
effecten zullen zijn voor de drinkwaterwinning (Zwolsman et al., 2014).

Fototroof wil zeggen dat organismen licht als energiebron gebruiken en daarnaast anorganische
verbindingen opnemen om van te leven.
8
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Minder acuut, maar wel relevant voor de drinkwaterproductie, zijn micro-organismen
die stoffen produceren die een effect op organoleptische kwaliteit van het water
hebben. Deze stoffen zijn niet toxisch maar kunnen in zeer lage concentraties al
opgemerkt worden, bijvoorbeeld als een gronderige geur of smaak. De meeste overlast
wordt hierbij veroorzaakt door de stoffen geosmine en 2-methylisoborneol, welke
worden geproduceerd door bepaalde bacteriegroepen, met name Streptomyces
(actinomyceet) en verschillende soorten cyanobacterieën. Omdat cyanobacteriën
verwacht worden toe te nemen als gevolg van klimaatverandering, zou dit tevens
kunnen leiden tot een toename in deze stoffen. Vooralsnog lijken deze stoffen
afdoende verwijderd te kunnen worden in het waterzuiveringsproces (Jüttner & Watson,
2007).
Pathogenen van humane of dierlijke fecale oorsprong kunnen via diverse routes in het
oppervlaktewater terechtkomen: via lozing van ruw of behandeld afvalwater, door
afspoeling van land of direct, zoals via vogels in het water. Met name de grote rivieren
zijn gevoelig voor fecale verontreiniging, omdat deze door dicht bevolkte gebieden
stromen met diverse humane, dierlijke en industriële afvalstromen. In het
oppervlaktewater treedt in de loop der tijd afsterving op of een afname van de
infectiviteit (inactivatie), afhankelijk van het soort pathogeen, verblijftijd en
temperatuur. Een toename in temperatuur kan daarom diverse effecten hebben:
enerzijds neemt de inactivatie van bacteriën, virussen en parasieten toe, maar
anderzijds kunnen opportunistische pathogenen sneller groeien. Ook kunnen al dan
niet door klimaatverandering veroorzaakte verschuivingen in de bronpopulatie
optreden (veranderingen in soorten, aantallen, gedrag), wat kan leiden tot andere
zoönosen (humane pathogenen afkomstig van dieren). Verder kan een meer extreem
neerslag patroon leiden tot een hogere belasting met opportunistische pathogenen,
o.a. door riooloverstorten, verminderde werking van zuiveringsinstallaties,
oppervlakkige afspoeling van fecaliën en (bij door neerslag verhoogde afvoer)
opwerveling van pathogenen vanuit het sediment. Vooralsnog blijken de huidige
drinkwaterzuiveringen voldoende effectief om een eventuele toename van
opportunistische pathogenen zodanig te reduceren dat er geen gevaar ontstaat voor de
volksgezondheid (Zwolsman et al., 2014).
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4 Innamestops en buffercapaciteit

Alle oppervlaktewaterbedrijven hanteren criteria voor de inname van oppervlaktewater.
Deze criteria hebben betrekking op fysische, chemische en/of biologische parameters
van het in te nemen water. Wanneer één van deze criteria wordt overschreden, wordt de
inname doorgaans gestaakt. De mogelijkheden om bij het staken van de inname de
productie van drinkwater voort te zetten, verschillen sterk per drinkwaterbedrijf. In dit
hoofdstuk gaan we hierop per bedrijf nader in. De informatie is gebaseerd op input van
de betrokken drinkwaterbedrijven.
4.1

Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)

Innamecriteria en innamestops
WML heeft een innamelocatie bij Heel met een mogelijke jaarafzet van 20 miljoen m3.
De voornaamste reden voor een innamestop is een slechte waterkwaliteit (door te hoge
concentraties van zowel bekende als onbekende stoffen). WML hanteert innamecriteria
die zijn afgeleid van de Drinkwaterregeling, ontheffingswaarden en het
infiltratiebesluit. Deze innamecriteria zijn harde criteria. Dat wil zeggen dat deze door
WML worden gerespecteerd zolang er voldoende back-up voorhanden is. Zodra ook de
back-up niet meer toereikend dreigt te worden, zal opnieuw een afweging moeten
worden gemaakt waarbij ook Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wordt
geraadpleegd.
Het innamewater moet voldoen aan de kwaliteitseisen zoals vastgelegd in het
operationeel storingsbeheersplan (OSB) van WP Heel. Het Maaswater wordt meerdere
malen per week uitgebreid gescreend op respectievelijk polaire, apolaire en vluchtige
organische stoffen (bekend of onbekend). Voor bekende stoffen gaat het om enkele
tientallen industriële en huishoudelijke verontreinigingen en bestrijdingsmiddelen. Het
resultaat is snel beschikbaar en leidt tot het signaal innemen of niet innemen.
Daarnaast is een (bio)monitoringsysteem operationeel waarbij organismen ingezet
worden om de waterkwaliteit te bewaken. De biomonitoring verricht met een hoge
frequentie online metingen om de waterkwaliteit te bewaken. Bij een alarm van een van
de biologische bewakingssystemen wordt de inname direct automatisch gestaakt.
Tabel 4-1 geeft een overzicht van de innamestops bij WP Heel sinds 2003. Uit dit
overzicht blijkt dat de inlaat steeds vaker wordt gesloten, van 40 dagen in 2003 tot 227
dagen in 2015. Calamiteiten (Pyrazool in 2015, MTBE in 2005, “MW43” in 2003) zijn
een belangrijke reden om geen water in te nemen. Het effect van een calamiteit op de
waterkwaliteit wordt versterkt bij lage afvoer en om die reden bestaat er een relatie
tussen het sluiten van de inname en klimaatverandering.
Tabel 4-1. Overzicht van innamestops bij WP Heel vanaf 2003 tot 2017

Jaar
2017

Reden van innamestop

aantal
dagen

aantal
stops

Troebel, mosselmonitor, storing chemelot watersysteem

143
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2016

Storing mosselmonitor

170

36

2015

Mosselmonitor, troebelheid, daphia toximeter, chlorform
en Broomdichloormethaan, Pyrazool

227

36

2014

Mosselmonitor, troebelheid, daphia toximeter, chlorform
en Broomdichloormethaan, Pyrazool

120

59

2013

Mosselmonitor, troebelheid, daphia toximeter

112

56

2012

Mosselmonitor, daphia toximeter

72

32

2011

Mosselmonitor, troebelheid, daphia toximeter

64

36

2010

Mosselmonitor, troebelheid, daphia toximeter

121

71

2009

Mosselmonitor, lozing zware metalen, olie, aceton

98

47

2008

Mosselmonitor, lozing zware metalen, olie, aceton

123

35

2007

onbekende stoffen (mosselmonitor)

101

33

onbekende stoffen (Samos-Sivegom)

28

5

melding vuilwatervracht

10

2

infraweb melding

8

1

oleamide

5

1

te hoge troebelheid

4

2

preventief door brand Roermond

3

1

ammoniak lozing

3

1

onbekende stof

83

19

diuron

5

2

MTBE

115

19

onbekende stof

19

4

2006
2005

polyurethane-isocyanaat

3

1

2004

Oorzaak niet bekend

91

11

2003

Oorzaak niet bekend

40
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Buffercapaciteit
WML beschikt over een spaarbekken met een capaciteit van circa 25 miljoen m3. Bij
staking van de inname van Maaswater kan het bekken van Heel gedurende 2 weken (bij
piekvraag) tot 3 weken (normale vraag) water leveren. Het bekken heeft dus maar een
beperkte functie als berging. Om meer berging te realiseren kan een diepe
grondwaterwinning als back-up dienen. Deze winning heeft een volume van 6.7 miljoen
m3 per jaar en kan voor circa 4 maanden water leveren.
De leveringsperiodes van bovengenoemde buffervoorraden kunnen bij elkaar opgeteld
worden voor de totale buffercapaciteit van WML. Als blijkt dat een innamestop langer
dan twee weken gaat duren, zal geleidelijk worden overgeschakeld naar de back-up met
diepe winning. Voordat het minimum peil in het spaarbekken wordt bereikt, zal volledig
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worden overgeschakeld op de diepe winning. De jaarlijkse maximale onttrekking
volgens de vergunning zal worden bereikt na 4 maanden bij volledige benutting van de
capaciteit. Technisch gezien kan langer dan 4 maanden uit de diepe winning worden
onttrokken, maar dan zal ontheffing moeten worden aangevraagd bij de Provincie
Limburg.
Maatregelen die genomen worden om een innamestop te voorkomen zijn:
opsporing van de lozing in samenwerking met Rijkswaterstaat
indien relevant een verzoek tot handhaving indienen bij bevoegd gezag
indien relevant bij de betrokken bestuursorganen actie afdwingen op basis van
de zorgplicht krachtens de (Drink-)Waterwet.
4.2

Evides

Innamecriteria en innamestops
Evides heeft twee innamelocaties:
Gat van de Kerksloot (Biesbosch) met een jaarafzet van 185 miljoen m3
Haringvliet met een jaarafzet van 6.6 miljoen m3
Evides hanteert o.a. de volgende criteria voor het staken van de inname van Maaswater
in de Biesboschbekkens:
bestrijdingsmiddelen > 0,1 µg/L
onbekende verbindingen > 3 µg/L
bioalarm van de Daphnia- en/of mosselmonitor
chloride > 100 mg/L (in extreme situaties > 200 mg/L)
troebelheid > 75 FTU (Formazine Turbidity Units)
olielaag op de rivier
overschrijdingen op basis van Drinkwaterregeling tabel 5
overschrijding ontheffingswaarden
Voor het Haringvliet zijn de criteria voor het staken van inname:
chloride > 200 mg/l
troebelheid >100 FTU (Formazine Turbidity Units)
lage afvoer
totale gehalte bestrijdingsmiddelen > 1 µg/l
Figuur 4-1 Tijdsduur per jaar dat de inname van de Biesboschbekkens is gestopt geeft
een overzicht van de innamestops bij Evides in de periode 1983-2018. Verhoogde
troebelheid bij Keizersveer zorgt regelmatig (soms enkele keren per jaar) voor
innamestops (in 2006 in totaal 47 dagen). Reden hiervoor zijn hoge afvoeren, welke
samengaan met een grotere vracht aan sediment en verhoogde concentraties aan
zwevend stof. Enkele andere belangwekkende innamestops waren die voor diuron (45
dagen in 1993 en pyrazool in 2015).
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Figuur 4-1 Tijdsduur per jaar dat de inname van de Biesboschbekkens is gestopt

Buffercapaciteit
Biesboschbekkens
De capaciteit van de buffervoorraad in de Biesbosch bedraagt ca. 2 maanden, en kan
worden uitgebreid tot 3 maanden door het aanspreken van de "ijzeren reserve" van de
twee procesbekkens Honderd en Dertig en Petrusplaat. Het voorraadbekken De Gijster
(netto capaciteit: 32,5 miljoen m3, bruto 40 miljoen m3) zal dan eerst worden "leeg"
getrokken (32,5 miljoen m3 eruit). Bij een afzet van 185 miljoen m3/jaar betekent dit
gemiddeld 2 maanden voorraad. Vervolgens kan water uit de procesbekkens Honderd
en Dertig en Petrusplaat worden gebruikt. Deze hebben een capaciteit van 13,5 miljoen
m3/jaar, wat overeenkomt met een afzet van 3-4 weken. Het verschil tussen een
procesbekken en voorraadbekken is dat een procesbekken nodig is om de vereiste
kwaliteitsverbetering van het rivierwater te bereiken. Een voorraadbekken is nodig voor
het overbruggen van innamestops.
Duingebieden
De capaciteit van de ondiepe buffervoorraad, ontstaan door infiltratie van
Haringvlietwater bij Productielocatie Ouddorp, bedraagt hydrologisch gezien 1 maand
productie bij normale watervraag en 2 weken bij piekvragen. Daarnaast kunnen de
diepe grondwaterbronnen worden ingezet. Uit die in de Oostduinen mag 0,2 miljoen
m3/jaar worden gewonnen en uit die in de Middelduinen 0,05 miljoen m3/jaar. Dit komt
overeen met een capaciteit van 3 weken.
De capaciteit van de ondiepe buffervoorraad, afkomstig van de Productielocatie
Ouddorp, bij Haamstede bedraagt 1 maand productie bij normale watervraag en 2
weken bij piekvragen. Daarna staan de infiltratievijvers droog. Ook in Haamstede
kunnen diepe grondwaterbronnen worden ingezet. Hun inzet is volgens de vergunning
gemaximeerd tot 0,97 miljoen m3/jaar, voldoende voor ca. 3-3,5 maand gemiddelde
productie. Gezien de grootte van de grondwaterbuffer zou hiermee hydrologisch een
periode van minimaal een half jaar moeten kunnen worden overbrugd (bij gemiddelde
watervraag).
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Bij achterwaartse verzilting van het Haringvliet (zoals bij het incident in 2005) kan
productielocatie Berenplaat drinkwater leveren aan Ouddorp. Er is een
calamiteitencontract met Water-Link voor 1000 m3/uur voor de drinkwatervoorziening
in het Zuidwesten. Buurbedrijven Dunea en Brabant Water kunnen ook drinkwater
leveren in respectievelijk Zuid-Holland en Noord Brabant.9 Berenplaat en Baanhoek
hebben een noodinlaat en een lokaal spaarbekken. Ook Braakman heeft een lokaal
spaarbekken.
De capaciteit van bovengenoemde buffervoorraden kunnen bij elkaar opgeteld worden
voor de totale buffercapaciteit van Evides.
4.3

Waterbedrijf Groningen (WBG)

Innamecriteria en innamestops
WBG maakt gebruik van de innamelocatie De Punt, met een afzet van 7 miljoen m3 per
jaar. Innames vanuit deze locatie worden gestopt om de volgende redenen:
waterkwaliteit verslechtert t.g.v. een calamiteit (piekbelasting)
waterkwaliteit verslechtert (in algemene zin)
verlaagde afvoer; hierop volgt geen volledige innamestop, wel vermindering
van de inname
In geval van verslechterende waterkwaliteit van de Drentsche Aa worden aanvullende
analyses gestart om herkomst van de verontreiniging te kunnen duiden.
Buffercapaciteit
Bij De Punt is ook een grondwaterwinning aanwezig die fungeert als tijdelijke back-up
wanneer de inname van oppervlakte water moet worden beperkt. Aangezien het hier
om grondwater gaat, is de voorraad ervan nagenoeg onbeperkt.
4.4

Waternet

Innamecriteria en innamestops
Waternet heeft twee innamelocaties:
Nieuwegein met een jaarafzet van 78 miljoen m3 per jaar
Bethunepolder met een jaarafzet van 29 miljoen m3 per jaar
De innames bij beide locaties hebben de volgende innamecriteria die leiden tot een
stop:
Niet voldoen aan de innamenorm: chloride > 200 mg/l of een hoge
watertemperatuur
Calamiteit voor het inname punt
Stofconcentraties boven de toegestane waarde
Waternet heeft ontheffing van het Ministerie van IenW voor de inname van een aantal
stoffen boven de toegestane waarde. Deze ontheffingen hebben een tijdelijk karakter
en geven aanwijzingen voor de waterkwaliteitsbeheerder om tot een verbetering te
komen. Ook chloride is op dit moment geen probleem meer, maar langdurig lage
afvoeren kunnen een tijdelijke stijging van de chlorideconcentratie veroorzaken zoals is
gebleken in 2018. Voor chloride geldt een innamegrens van 200 mg/l. Deze grens werd
Algemeen geldt dat buurbedrijven elkaar water kunnen leveren via de wettelijk verplichte
noodkoppelingen. Dit wil overigens niet zeggen dat hiermee het gehele voorzieningsgebied kan worden
bediend.
9
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niet overschreden in 2018 (max. 130 mg/l). Tabel 4-2 geeft een overzicht van de
innamestops in het Lekkanaal sinds 1985.
Tabel 4-2 Overzicht van innamestops in het Lekkanaal sinds 1985 (gebaseerd op het RIWA
jaarrapport uit 2017).

Jaar

oorzaak

aantal dagen

2016

Acetochloor

6

2015

Fenol
Metolachloor
Pyrazool

4
7
2

2014

Fenol
Isoproturon

7
32

2013

Tetrapropylammonium
Isoproturon

4
11

2012

Metolachloor

4

2011

Glyfosfaat
Isoproturon Chloortoluron
Xyleen

1
8
1
3

2008

1,2 dichloorbenzeen

2

2007

Xyleen/Benzeen

1

2006
2004

Lage waterstand/lage
afvoer
MTBE

5

2002

Isoproturon/chloortoluron

19

2001

Isoproturon/chloortoluron

34

1999

Isoproturon

7

1998

Isoproturon

7

1994

Isoproturon

36

1990

Metamitron

6

1989

Nitrobenzeen

4

Chloride

?

Dichloorpropeen

12

Isophoron

5

1988

1987
1986

1985

?

Mecoprop

4

Neopentylglycol

3

"Sandoz"

9

2,4-D herbicide

5

Vetzuren/terpentijn

3

Chloride

?

Chloride

17

In het algemeen geldt dat tot ongeveer 1990 de innamestops vooral een industriële
oorzaak hadden, en dat vanaf 1990 innamestops als gevolg van diffuse afspoeling door
bestrijdingsmiddelen optraden. De afgelopen jaren zijn waterkwaliteitsbedreigingen
vaak weer van industriële aard. Bij Nieuwersluis vindt amper directe inname van
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oppervlaktewater plaats. Innamestops vanwege een slechte waterkwaliteit hebben zich
hier nooit voorgedaan.
Buffercapaciteit
Waternet beschikt over een strategische reservevoorraad van 120 dagen in de duinen.
Echter, wanneer deze voorraad wordt aangesproken zal het duingebied geleidelijk
verdrogen. Een andere mogelijkheid is grondwater winnen in Nieuwegein. Deze winning
heeft een capaciteit van maximaal 3 miljoen m3 per jaar en 5000 m3 per uur. Hiermee
kan deze buffer voor enkele weken (25 dagen bij 5000 m3/uur) aan de watervraag
voldoen. Om de effecten van een eventuele innamestop bij Nieuwegein te beperken,
worden de volgende maatregelen genomen:
inzet diep grondwater Nieuwegein en/of
inzet (diep) grondwater van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
Als vervanging van en aanvulling op de Bethunepolder kan water bij Nieuwersluis uit
het Amsterdam Rijnkanaal (ARK) worden ingenomen. Deze waterleidingplas kan bij
100% uitval van de bron voor 1 maand aan de watervraag voldoen.
De buffer van de waterleidingplas in de Bethunepolder zelf is beperkt. Het peil van de
plas mag niet meer dan ca. 10 cm zakken, omdat anders het hydrologische systeem
wordt verstoord.
De buffer van de waterleidingplas nabij Loenderveen (in het systeem Bethunepolder,
voorzuivering Loenderveen, nazuivering Weesperkarspel) is beperkt. Het peil van de
plas mag niet meer dan ca. 10 cm zakken, omdat anders het hydrologische systeem
wordt verstoord.
Om een eventuele innamestop te voorkomen, worden de volgende maatregelen
genomen:
inzet diep grondwater Nieuwegein
inzet (diep) grondwater van de Amsterdamse Waterleidingduinen (AWD)
De capaciteit van bovengenoemde buffervoorraden kunnen niet bij elkaar opgeteld
worden. De genoemde tijd geldt per deelsysteem en de deelsystemen zijn niet
gelijkwaardig van omvang.
4.5

PWN

Innamecriteria en innamestops
PWN heeft innamelocatie Andijk (drinkwaterproductie en inname WRK) met een
jaarafzet van 88 miljoen m3 (28 miljoen m3 drinkwaterproductie en 60 miljoen m3
inname voorgezuiverd WRK-water). Criteria voor een innamestop zijn:
chloride > 200 mg/l
hoge watertemperatuur
cyanobacteriën
bij calamiteit (bijv. bezwijken Afsluitdijk, ongeval scheepvaart, vliegtuigcrash)
geen inlaat uit IJsselmeer mogelijk
4.5.1.1
Buffercapaciteit
Bij het innamepunt in Andijk liggen twee spaarbekkens. Het oostelijke bekken is 42 ha
groot, het westelijke bekken 30 ha. Het maximale peilverschil tussen de bekkens en het
IJsselmeer mag niet meer dan 100 cm zijn in verband met de stabiliteit van de dijken. In
de praktijk vindt er geen groter hoogteverschil dan 50 à 60 cm plaats in verband met
de ligging van de trommelzeven. De spaarbekkens bij Andijk zijn door de omvang en
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het maximale peilverschil vrij beperkt: er is voor 4-10 dagen reserve bij de huidige
vraag naar drinkwater.
Er zijn wel alternatieven als er in geval van een calamiteit geen IJsselmeerwater kan
worden ingenomen. Op dat moment kan namelijk een beroep worden gedaan op het
waterwinstation Cornelis Biemond (WCB) in Nieuwegein (ruwwaterbron: Lekkanaal) en
de productiebedrijven van Waternet in Leiduin (ruwwaterbron: Lek) en Weesperkarspel
bij Amsterdam Z.O. (ruwwaterbron: Bethunepolder). Bij WCB in Nieuwegein wordt
ruwwater gewonnen voor de WRK (Watertransportmaatschappij Rijn Kennemerland). In
Andijk gebeurt hetzelfde. Dit ruwwater van 2 bronnen komt samen in een kelder in
Beverwijk “Westerhout” en wordt van daaruit verdeeld over de 4 partijen van de WRK, te
weten PWN, Waternet, Tata Steel en Crown van Gelder. WCB levert dus, via WRK,
ruwwater aan PWN. De afgesproken hoeveelheid over 2019 is 10 miljoen kubieke meter
per jaar. Dit ruwwater gaat naar de infiltratiepanden in het duin. Dit geïnfiltreerde water
gaat daarna naar Pompstation Bergen en Pompstation Wim Mensink. Pompstation
Leiduin levert drinkwater aan Pompstation Hoofddorp en Weesperkarspel levert
drinkwater direct aan ‘t Gooi en aan Pompstation Laarderhoogt.
Ook in de duinen is een calamiteitenvoorraad aanwezig. Zowel onder het Noord
Hollands Duinreservaat, onder het Nationaal Park Kennemerduinen, als onder de Hoge
Berg bij Texel zit een zoetwaterbel die PWN kan inzetten op het moment dat een
calamiteit zich voordoet. Deze voorraad heeft een capaciteit van 57 miljoen m3 per jaar.
In combinatie met andere buffers kan PWN voor 120 dagen aan de watervraag voldoen.
Hydrologisch gezien kan aan de zoetwaterbel in de duinen in de orde van maanden
worden getrokken, zonder dat het water verzilt. Op korte termijn leidt de onttrekking
van natuurlijk duinwater echter tot verdroging en op de lange termijn zelfs tot
verzilting. Ook de open infiltratie- en terugwinsystemen in de duinen hebben beperkte
buffercapaciteit, omdat bij onvoldoende aanvoer van infiltratiewater snel schade
optreedt door peilverlaging in de panden, en bij een langdurig tekort aan
infiltratiewater tot verdroging in omgeving van de infiltratiegebieden.
Nazuivering is vooralsnog niet nodig. Voorzuivering vindt plaats van oppervlaktewater
dat in duinen infiltreert in verband met het Infiltratiebesluit Bodembescherming (IB).
Zeer robuuste voorzuivering is geïnstalleerd (UV-peroxide techniek) vanaf 2008.
De duinvoorraad in de duinen levert samen met andere buffers voor 120 dagen. PWN
heeft niet de pompcapaciteit in het duin staan om het gehele leveringsgebied van PWN
alléén te voorzien van grondwater uit de duinen. Ze krijgen het hiervoor niet snel
genoeg de grond uit. Er kan ongeveer 50% van een normale dag voorzien worden met
alleen grondwater uit het duin. In het calamiteitenplan gaat PWN uit van bijlevering van
drinkwater door Waternet bij uitval van het IJsselmeer, én van extra levering van
ruwwater vanuit pompstation WCB bij Nieuwegein. Als dat laatste ook niet kan dan kan
nog extra ruwwater ingenomen worden bij Overveen (=calamiteitenwinning), om
daarmee toch (deels) te kunnen infiltreren en RO-water te kunnen maken. Dit is samen
goed voor tenminste 120 dagen. Ook kan er voor het Gooi extra grondwater worden
opgepompt. In een normale bedrijfsvoering levert Waternet voor 50% aan het Gooi. PWN
kan dit in zijn geheel voor het Gooi overnemen, zodat Waternet een groter deel van de
productie weer naar het noordelijk deel van Noord-Holland kan sturen.
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Dunea

Innamecriteria en innamestops
Dunea heeft twee inname punten:
Brakel met een jaarafzet van 85 miljoen m3
Bergambacht met een jaarafzet van 55 miljoen m3 (vergund)
Bij Brakel zijn de volgende criteria gedefinieerd voor een innamestop:
bestrijdingsmiddelen > 0,1 µg/l, Somparameter > 0,5 µg/l
stoffen waarvoor ontheffing is verleend boven normwaarden
onbekende opkomende stoffen
gehalte zwevende stof in effluent Bergambacht > 2 mg/l
Bij Bergambacht gelden dezelfde innamecriteria als voor Brakel, alleen is er een extra
criterium voor het chloridegehalte, dat niet hoger dan 200 mg/l mag zijn.
Bij Brakel wordt de waterkwaliteit van het innamewater, naast het reguliere meetnet
continu bewaakt door middel van een Early Warning System, bestaande uit SAMOS
(screening) en SensaGuard (roeipootkreeft). Wanneer deze een alarm geven wordt de
inname gestopt en vindt monstername en onderzoek plaats. Rijkswaterstaat ZuidNederland geeft het Maasalarm af, op basis van het Maasalarm wordt berekend
wanneer een verhoogde concentratie bij de ingang van de Afgedamde Maas komt. Er
kunnen allerlei maatregelen worden genomen om te voorkomen dat deze stoffen de
Afgedamde Maas in komen, zoals circulatiepompen. In het meest extreme geval kan
een verzoek aan Waterschap Rivierenland worden gedaan om de keersluis Heusden te
sluiten. Het MTBE incident van 2006 is aanleiding geweest om de inname enige tijd stil
te leggen. Afgezien daarvan hebben bij Dunea in de periode tot 2010 weinig
innamestops plaatsgevonden, ondanks dat op het innamepunt de norm van 0,1 µg/l
voor bestrijdingsmiddelen regelmatig werd overschreden. Reden hiervoor is dat voor
bestrijdingsmiddelen afspraken zijn gemaakt met de Provincie Zuid-Holland (bevoegd
gezag met betrekking tot infiltratie) middels een convenant waarin het overschrijden
van de 0,1 µg/1 wordt gedoogd. Preventieve maatregelen zijn genomen door projecten
als zuiver water uit de Bommelerwaard om bestrijdingsmiddelen terug te dringen. Met
de invoering van de nieuwe drinkwaterregeling in 2011 heeft Dunea het innamebeleid
aangepast. In het voorjaar van 2012 heeft Dunea een periode van meerdere langdurige
innamestops gehad als gevolg van dimethomorf (bestrijdingsmiddel) lozingen in het
uitslaande water vanuit de Bommelerwaard. In 2015 was een langdurige stop waarbij is
overgegaan naar noodinname uit de Lek in verband met de Pyrazoollozingen in
Limburg. In 2016 is een langdurige innamestop geweest, met overgang op noodinname
uit de Lek in verband met een langdurige lozing van Dimethoaat in het uitslaande water
van de Bommelerwaard.
Buffercapaciteit
Dunea heeft een aantal buffers voor drinkwater. Er is een calamiteitenvoorraad in/onder
de duinen, zowel freatisch als diep. De calamiteitenvoorraad is uitgesplitst onder de
duinen van het waterwingebied. De precieze voorraad is verschillend op drie locaties
(Meijendel/ Scheveningen, Solleveld/Monster en Berkheide/ Katwijk), maar wordt door
Dunea gezien als één voorraad in het waterwingebied. Hiermee kan voor 4-6 weken aan
de watervraag worden voldaan. Daarnaast kan een tweede rivierwaterbron (Lek)
onbeperkt ingezet worden (mits de kwaliteit van de bron goed is). Aangezien rivieren in
kwantitatieve zin onbeperkt zijn, is er geen sprake van optelling van de
buffervoorraden.
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Om een innamestop te voorkomen, wordt geavanceerde zuivering (OzonWaterstofperoxide-UV) ingezet op 20% van aangevoerde water. Daarnaast wordt een
mengbedrijf Maas/Lek ingezet en de keersluis Heusden gesloten om vervuiling buiten
de Afgedamde Maas te houden. Verder worden beheermaatregelen toegepast op de
Afgedamde Maas met behulp van circulatiepompen. Ten slotte kan uitputting van de
reservevoorraad in de duinen beperkt worden door extra waterinkoop bij buurbedrijven
en eventueel waterbesparende maatregelen.
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5 Conclusies en aanbevelingen

5.1
Conclusies
Op basis van de beschrijvingen van de actuele buffercapaciteit van de
oppervlaktewaterbedrijven kan worden geconcludeerd dat zij op dit moment allemaal
beschikken over een buffercapaciteit. Hiermee kan bij innamestops gedurende een
periode de continuïteit van de drinkwatervoorziening gegarandeerd worden.
Waterleidingmaatschappij Limburg (WML)
WML heeft een innamelocatie bij Heel met een mogelijke jaarafzet van 20
miljoen m3.
De voornaamste reden voor een innamestop is een slechte waterkwaliteit
(zowel bekende als onbekende stoffen). Het innamewater moet voldoen aan de
kwaliteitseisen, zoals vastgelegd in het operationeel storingsbeheersplan (OSB)
van WP Heel.
Wanneer geen Maaswater kan worden ingenomen vanwege de slechte
waterkwaliteit, kan twee tot drie weken lang uit het bekken in Heel water
onttrokken worden. Bij inzet van alternatieve bronnen (grondwater) is er
reserve voor 4 maanden.
-

-

-

-

-

Evides
Evides heeft een inname locatie in de Biesbosch en het Haringvliet met een
jaarafzet van respectievelijk 185 miljoen m3 en 6.6 miljoen m3.
De slechte kwaliteit van het Maaswater leidt regelmatig tot innamestops met
een totale duur van ca. 20-30 dagen per jaar. Gegeven de grote buffercapaciteit
kan dit worden opgevangen. Echter, het uitgangspunt is een goede kwaliteit
van de bronnen voor de bereiding van drinkwater.
De capaciteit van de buffervoorraad in de Biesbosch bedraagt ca. 2 maanden,
en kan worden uitgebreid tot 3 maanden door het aanspreken van de twee
procesbekkens Honderd en Dertig en Petrusplaat.
De capaciteit van de ondiepe buffervoorraad, ontstaan door infiltratie van
Haringvlietwater bij Productielocatie Ouddorp, bedraagt hydrologisch gezien 1
maand productie bij normale watervraag en 2 weken bij piekvragen. De
capaciteit van de ondiepe buffervoorraad, afkomstig van de Productielocatie
Ouddorp, bij Haamstede heeft ook een productie van 1 maand bij normale
watervraag en 2 weken bij piekvragen.
Bij achterwaartse verzilting van het Haringvliet (zoals bij het incident in 2005)
kan productielocatie Berenplaat ingezet worden voor de drinkwatervoorziening
van Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland.

Waterbedrijf Groningen (WBG)
WBG maakt gebruik van de innamelocatie De Punt, met een afzet van 7 miljoen
m3 per jaar.
Een slechte waterkwaliteit en een verlaagde afvoer zijn redenen die leiden tot
innamestops.
Grondwaterwinning De Punt fungeert als tijdelijke back-up voor de
drinkwaterproductie uit oppervlaktewater. De voorraad ervan is (nagenoeg)
oneindig.
-
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Waternet
Waternet heeft een inname locatie in Nieuwegein met een jaarafzet van 78
miljoen m3 per jaar en een inname locatie in de Bethunepolder met een
jaarafzet van 29 miljoen m3 per jaar.
Tot ongeveer 1990 waren er innamestops vanwege te hoge
chlorideconcentraties. Ook hadden vele innamestops in het Lekkanaal een
industriële oorzaak; vanaf 1990 was de oorzaak eerder diffuse afspoeling van
bestrijdingsmiddelen. De afgelopen jaren zijn waterkwaliteitsbedreigingen vaak
weer van industriële aard.
Waternet beschikt over een strategische reservevoorraad van 120 dagen in de
duinen. Een andere mogelijkheid is grondwater winnen in Nieuwegein. Deze
buffer kan voor enkele weken (25 dagen bij 5000 m3/uur) aan de watervraag
voldoen.
Als vervanging van de Bethunepolder kan water een innamepunt bij
Nieuwersluis (ARK) benut.
-

-

-

-

-

-

-

PWN
PWN heeft innamelocatie Andijk met een jaarafzet van 88 miljoen m3
Een innamestop vindt plaats als gevolg van een verhoogde
chlorideconcentratie, hoge watertemperatuur, cyanobacteriën of bij een
calamiteit.
Bij het innamepunt in Andijk liggen twee spaarbekkens. Er is voor 4-10 dagen
reserve bij de huidige vraag naar drinkwater.
Als er in geval van een calamiteit geen IJsselmeerwater kan worden ingenomen
kan als alternatieve bron een beroep worden gedaan op het waterwinstation
Cornelis Biemond (WCB) in Nieuwegein (ruwwaterbron: Lekkanaal) en de
productiebedrijven van Waternet in Leiduin (ruwwaterbron: Lek) en
Weesperkarspel bij Amsterdam Z.O. (ruwwaterbron: Bethunepolder).
Ook in de duinen is een calamiteitenvoorraad aanwezig. Deze voorraad heeft
een capaciteit van 57 miljoen m3 per jaar.
Door verschillende buffers in combinatie in te zetten, kan PWN voor 120 dagen
aan de watervraag voldoen.
Dunea
Dunea heeft een innamelocatie in Brakel met een jaarafzet van 85 miljoen m3
per jaar en een innamelocatie in Bergambacht met een jaarafzet van 55 miljoen
m3 per jaar
Een innamesop vindt plaats als gevolg van te hoge concentraties
bestrijdingsmiddelen, somparameter, stoffen waarvoor ontheffing is verleend
boven normwaarden, onbekende opkomende stoffen of een te hoog
zwevendstofgehalte in effluent Bergambacht.
Bij Brakel wordt de waterkwaliteit van het innamewater, naast het reguliere
meetnet continu bewaakt door middel van een Early Warning System.
Een buffervoorraad van Dunea ligt in/onder de duinen, zowel freatisch als diep.
Hiermee kan voor 4-6 weken aan de watervraag worden voldaan.
Daarnaast kan een tweede rivierwaterbron (Lek) onbeperkt ingezet worden.

5.2
Toekomstige ontwikkelingen
In dit rapport wordt een actueel overzicht gegeven van de buffercapaciteit van de
drinkwatervoorziening in Nederland. Er zijn echter ontwikkelingen te benoemen die (in
de toekomst) deze buffercapaciteit kunnen beïnvloeden. Dergelijke factoren zijn onder
andere:
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Ontwikkelingen of scenario’s die leiden tot toename van de (piek)vraag in
drinkwater. In dit rapport wordt een dergelijke toename als gevolg van
klimaatverandering al genoemd. Maar ook demografische verschuivingen
kunnen hiervan de oorzaak zijn (onderscheid tussen groei- en krimpregio’s is
hierbij relevant). Ook het stedelijke hitte-eiland effect, waarbij het verschil in
luchttemperatuur in de stad met haar omgeving groot is, kan leiden tot een
hogere piekvraag in droge, hete zomers.
Verslechtering van de oppervlakte- en grondwaterkwaliteit als gevolg van een
toename in het medicijngebruik door vergrijzing van de bevolking.
Verslechtering van de grondwaterkwaliteit als gevolg van uitspoeling van
vervuilende stoffen in het verleden (de historische last).

Het is belangrijk om te onderzoeken of bij een dergelijke toename in de piekvraag in
drinkwater de huidige omvang van de buffercapaciteit voldoende is.
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Bijlage I Type
grondwaterwinningen

Een veelgebruikt model voor de classificatie van winningen is de Abikou-indeling die
onderscheid maakt in drie typen grondwaterwinningen:






Freatisch (Abikou-klasse A), niet of nauwelijks beschermd door een kleilaag.
Onttrekkingen zijn meestal kwetsbaar voor kwaliteitsinvloeden van bovenaf en
er is sprake van een eenduidig voedingsgebied dat om de onttrekking heen
ligt. Onttrokken water is een mengsel met een ouderdom van 2 tot 200 jaar. In
de wateraanvoergebieden kan een beperkt aandeel van het onttrokken
grondwater afkomstig zijn uit geïnfiltreerd oppervlaktewater;
Spanningswater (Abikou-klasse B), wel beschermd door een kleilaag.
Onttrekkingen zijn niet kwetsbaar voorkwaliteitsinvloeden van bovenaf en het
voedingsgebied is diffuser, i.e. het intrekgebied vertoont gaten door
ontwatering en andere onttrekkingen en de ligging van het intrekgebied is niet
precies duidelijk. Onttrokken grondwater is een mengsel met een ouderdom
van 20 tot 25.000 jaar.
Kalksteenwinningen (Abikou-klasse K), diepte varieert, maar overeenkomst is
dat het grondwater wordt onttrokken uit spleten in de kalksteen. Hierdoor zijn
de reistijden doorgaans kort, namelijk 2-200 jaar. Intrekgebied is redelijk
eenduidig.

De hoeveelheid gewonnen grondwater per ABIKOU-type staat in Figuur B1B1
weergegeven.
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Figuur B1 Grondwaterwinningen in Nederland: jaaronttrekkingen (miljoen m3/j) met onderscheid
naar ABIKOU-klasse.
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Samenvatting
De zomer van 2018 was bijzonder droog. Op de hogere zandgronden van Nederland ontstonden er daardoor
problemen met de watervoorziening voor landbouw en natuur. Dit rapport beschrijft de resultaten van Fase 1
(van 3) van een project naar de gevolgen van droogte voor de hogere zandgronden van Nederland. In deze
fase is een uniforme werkwijze voor de analyse van droogte ontwikkeld. Er is onderzocht hoe de droogte zich
in 2018 op de zandgronden heeft gemanifesteerd. Tevens is een verkenning uitgevoerd naar de
mogelijkheden om droogte te monitoren, en zijn kort handelingsperspectieven beschreven, waarmee
droogteschade aan landbouw en natuur kan worden beperkt.
Droogte manifesteert zich in verschillende compartimenten van de waterkringloop. Het begint met de
meteorologische droogte, die ontstaat door weinig regenval in combinatie met een hoge atmosferische vraag
naar water (potentiele verdamping). Daarna volgt de hydrologische droogte: door het neerslagtekort droogt
de bodem uit, de bovenste laag van het aardoppervlak waarin planten wortelen. Vervolgens daalt de stand
van het grondwater, en daarmee ten slotte de voeding van beken, sloten en andere waterlopen. In deze reeks
van drie geschakelde compartimenten (bodemwater, grondwater, oppervlaktewater) duurt het steeds langer
voordat de meteorologische droogte zich heeft voortgeplant in een hydrologische droogte. En in deze
volgorde duurt het ook steeds langer voordat een compartiment is hersteld van een droge periode. De studie
maakt in Fase 1 een start met het aantonen van de effecten van droogte op landbouw en natuur. Daarbij
worden veldmetingen, waterbalansen van stroomgebieden, observaties vanuit de lucht via remote sensing, en
hydrologische modelsimulaties integraal gebruikt: alle mogelijke bronnen van informatie worden in de studie
benut om de droogte en de effecten ervan in beeld te brengen.

De droogte van 2018
Meteorologisch kan een droge periode worden gekarakteriseerd aan de hand van het neerslagtekort. Dat is
het cumulatieve verschil, gemeten vanaf het begin van het groeiseizoen (1 april), tussen neerslag en de
hypothetische verdamping van een korte en gesloten grasmat die van voldoende water wordt voorzien
(referentiegewas-verdamping). Het tekort liep op tot bijna 300 mm (waar 100 mm de mediane waarde is voor
Nederland) en vooral Twente, de Achterhoek, Limburg en grote delen van Noord-Brabant werden zwaar
getroffen. Dit leidde tot uitputting van de voorraad bodemvocht, vooral in de Achterhoek en Twente, maar
ook in grote delen van de rest van het zandgebied. Uiteindelijk was er onvoldoende bodemvocht om optimaal
te verdampen: er ontstonden vochttekorten voor de vegetatie.
De hydrologische droogte werd verergerd doordat er in ieder waterschap meer dan ooit grondwater werd
opgepompt voor beregening. Naar schatting bedroeg de totale onttrekking op de zandgronden ongeveer
tweemaal zo veel als normaal. Voor een groot deel van het studiegebied (met name midden en noord)
ontbreken echter gegevens over onttrekkingen uit het grondwater. Uit de beschikbare gegevens van het
Waterschap Limburg en Brabantse waterschappen blijkt dat de berekende beregening uit het grondwater
(met LHM) voor 2018 wordt overschat, met uitzondering van het beheergebied van Waterschap Aa en Maas.
Gezien het feit dat beregening uit grondwater een belangrijk effect heeft op het watersysteem
(grondwaterstanden, afvoer, kwel), is het van belang dat voor het gehele studiegebied registraties worden
bijgehouden. Niettemin kunnen we op basis van de beschikbare gegevens stellen dat in de vier
zomermaanden juni t/m september 2018 voor beregening door de landbouw ongeveer dezelfde hoeveelheid
grondwater werd onttrokken als voor de drinkwatervoorziening. In de Provincie Noord-Brabant, waar relatief
betrouwbare cijfers beschikbaar zijn over onttrekkingen uit het grondwater, werd in deze zomermaanden
zelfs anderhalf keer meer grondwater voor beregening onttrokken dan voor de productie van drinkwater.
Over onttrekkingshoeveelheden uit het oppervlaktewater zijn geen gegevens bekend. De modelberekeningen
laten zien dat er voor beregening uit oppervlaktewater bijna driemaal zoveel water werd onttrokken dan
normaal. Maar hierbij zijn niet de beregeningsverboden uit open water die door de waterschappen werd
uitgevaardigd meegenomen. Drie van de acht waterschappen kondigden ook een verbod op onttrekking van
grondwater af. Ook werd er door de drinkwaterbedrijven meer grondwater uit diepe watervoerende
pakketten gepompt om te voorzien in de gestegen vraag naar leidingwater. De voorlopige schatting is dat het
gaat om een toename van ongeveer 30% voor de zomermaanden juni, juli, augustus en september.
Met modelsimulaties en waarnemingen toont het onderzoek aan dat de grondwaterstand in het begin van het
groeiseizoen van 2018 vrijwel overal op normaal niveau lag, maar dat die gedurende de zomer extreem ver
wegzakte (beneden het 5% percentiel; 2-5 dm lager, in stuwallen nog meer). Ook de gemeten afvoeren van
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oppervlaktewater uit stroomgebieden waren uitzonderlijk laag, in veel watergangen was er sprake van
droogval.
Directe schade door droogte ontstaat er in de landbouw wanneer de verdamping via de huidmondjes
(transpiratie) door gebrek aan water wordt onderdrukt. Uit de in deze studie uitgevoerde berekeningen blijkt
dat 2018 veruit de grootste reductie in transpiratie kende van de afgelopen 30 jaar: de reductie was drie tot
vier keer meer dan gemiddeld. Op remote sensing gebaseerde verdampingsschattingen voor vijf
stroomgebieden wijzen op een reductie van de transpiratie van circa 15% (gebied met beregening) tot 30%
(zonder beregening).
De gevolgen van de droogte voor de vegetatie waren goed zichtbaar vanuit de lucht. Het onderzoek laat zien
welke potentie remote sensing via satelliet en vliegtuig heeft om verdroging van landbouw en natuur in beeld
te brengen. Voor een aantal gebieden illustreert het onderzoek hoe de groenheid van landbouwgewassen in
2018 steeds verder achterbleef bij een normaal jaar, welke percelen werden beregend, en hoe vennen in de
loop van het jaar droogvielen.
De droogte zal hebben geleid tot verlies aan de biodiversiteit van natuurlijke vegetaties. Omdat
plantensoorten na-ijlen op een droge periode, kon die schade nog niet worden gekwantificeerd. Er is binnen
het project echter een methode opgezet om ‘permanente kwadraten’ (pq’s) te analyseren, dus tijdreeksen van
steekproeven in de vegetatie. Met de methode is de trend van 1999 tot 2017 geanalyseerd in de vegetatie van
ruim 7.000 pq’s. De komende jaren zullen nieuwe vegetatieopnamen moeten onthullen wat het droge jaar
2018 (en 2019) voor gevolgen heeft gehad.

Herstel van de droogte
Het herstel van de droogte van 2018 is in het onderzoek geanalyseerd aan de hand van metingen tot 1 juli 2019
(de droge periode daarna is dus niet meegenomen in Fase 1) en berekeningen.
De hydrologische droogte werd in de winter niet hersteld zodat het groeiseizoen van 2019 inging met voor die
tijd lage grondwaterstanden en afvoeren. In de eerste helft van 2019 viel er weer weinig neerslag, zodat de
droogte toenam. Met name in gebieden in Oost-Brabant, Noord-Limburg, Achterhoek en Twente waren de
neerslagtekorten hoog. Websites/portals met peilbuisgegevens van diverse organisaties laten zien dat de
grondwaterstand op veel plaatsen in de eerste helft van 2019 nog niet was hersteld, daarentegen extreem laag
was. Ook gemeten afvoeren, voor zover binnen dit onderzoek beschikbaar, waren extreem laag.
Modelsimulaties in het project geven aan dat de grondwaterstand in Twente, de Achterhoek, het oosten en
zuiden van Brabant, de Veluwe en Limburg de zandgebieden op 1 mei 2019 voor die datum uitzonderlijk laag
was , terwijl de grondwaterstand in het westen en noorden van Nederland al grotendeels was hersteld. Ten
opzichte van 30 augustus 2018 was de grondwaterstandsdroogte op 1 mei 2019 zelfs exceptioneler.
Een groot voordeel van modellen is dat ze kunnen worden gebruikt om te voorspellen wat er kan gaan
gebeuren, zodat op basis van de resultaten tijdig maatregelen zijn te nemen. Stel dat Nederland op 1 mei 2019
de weersgesteldheid van het natte jaar 1981 had gehad, dan zou de grondwaterstand in veel van
voorgenoemde gebieden op 1 oktober 2019 nog steeds uitzonderlijk laag zijn geweest, laten de
modelsimulaties zien. We kregen echter een droge zomer en nog grotere droogteschade in delen van het
zandgebied, zoals de Achterhoek. Dit was in het onderzoek ook geprognotiseerd door het model vanaf 1 mei
2019 te voeden met een droog scenario (weer van 1996).

Handelingsperspectief
Het handelingsperspectief betreft de beschikbare mogelijkheden en te ondernemen acties om in een
bepaalde situatie te handelen, bijvoorbeeld tijdens een droogte. In dit onderzoek is geïnventariseerd welke
maatregelen waterbeheerders in 2018 hebben genomen om de schadelijke gevolgen van de meteorologische
droogte te minimaliseren. De meest voorkomende maatregelen zijn het verbod om oppervlaktewater te
onttrekken, het opzetten van stuwpeilen en het communiceren over de droogte. Een eenduidige strategie
voor het operationele beheer van het grondwater, lijkt bij de waterbeheerders en provincies te ontbreken.
Waterschap De Dommel gebruikte een breed palet aan maatregelen, waaronder een verbod op onttrekking
voor beregening uit grondwater. Dat verbod werd ook afgekondigd door Waterschap Vechtstromen, i.c.
binnen beschermingszones van grondwaterafhankelijke natuur, en door Waterschap Vallei en Veluwe.
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In het onderzoek zijn mogelijke maatregelen ook modelmatig verkend. Het gaat om een soort
gevoeligheidsanalyse die laat zien hoe de hydrologische droogte zich in 2018 zou hebben ontwikkeld als op of
na 1 januari van dat jaar maatregelen waren genomen. De maatregelen kunnen op de lange termijn sterker
doorwerken, maar dat is niet onderzocht. De maatregelen zijn in den extreme doorgevoerd (alle beregening
uit, alle stuwpeilen omhoog, etc.) om de respons op en gevoeligheid ervoor van het bodem-water-systeem in
beeld te brengen en zijn dus niet-realistisch. Enkele resultaten zijn:







Reductie van de winning van diep grondwater voor de drinkwatervoorziening zet weinig zoden aan de
dijk, wanneer dat alleen in de zomermaanden gebeurt.
Een totaal verbod op de beregening uit grondwater leidt tot hogere grondwaterstanden en kwelfluxen en
een toename van de afvoer uit stroomgebieden met 25-50%. Vooral in het zuiden en oosten van Brabant
en in Noord-Limburg zijn de effecten aanzienlijk omdat hier het meeste grondwater wordt onttrokken
voor beregening. De droogteschade aan de beregenbare percelen neemt uiteraard toe, maar de percelen
zonder beregeningsinstallatie profiteren juist van het verbod: daar gaat de gewasopbrengst omhoog. De
keuze voor beregening lijkt hiermee voor de agrariër een prisoners dilemma: beregenen kost geld en tijd
en verlaagt de grondwaterstand, maar niet beregenen betekent dat je schade lijdt van de buren die wel
beregenen.
Een verbod op beregening uit oppervlaktewater heeft nauwelijks invloed op de grondwaterstand, maar
uiteraard wel op de transpiratie (neemt toe, daar was het ook om te doen) en de afvoer van
oppervlaktewater (neemt evenredig af).
Verhogen van de stuwpeilen leidt tot hogere grondwaterstanden en een aanzienlijke toename van de
transpiratie (en dus hogere gewasopbrengsten), maar er moet dan water zijn om te stuwen, en dat is er
niet altijd. Het is van belang al te beginnen met water vasthouden als er nog meer dan voldoende water is,
ook om de drainage te reduceren. Het verhogen van de drainagebasis in de haarvaten van de
watersystemen met 30 cm lijkt in combinatie met verhogen van stuwpeilen een aanvullende effectieve
maatregel.

Vervolg
In het onderzoek zijn uniforme methoden voor het monitoren en analyseren van droogte verkend en
ontwikkeld. Gepleit wordt voor een vergaande integratie van metingen, modellen en het operationele beheer:
metingen gebruiken om modellen bij te stellen, metingen en modellen samen gebruiken om het waterbeheer
te optimaliseren. Om de waterbeheerders van alle informatie te voorzien is een interactieve kaart ontwikkeld
waarop verschillende resultaten kunnen worden bekeken. Het is de bedoeling dit medium verder uit te
bouwen en continue te verversen met nieuwe meetgegevens en rekenresultaten.
De studie kent nog veel open einden en veel vragen zijn nog niet beantwoord. Het hier gerapporteerde werk
betreft dan ook Fase 1 van een langer lopend onderzoek, dat bestaat uit drie fasen. Het is de bedoeling aan het
onderzoek een verdiepend en uitbreidend vervolg te geven vanaf de nazomer van 2019 in Fase 2. Hierin gaan
we de integrale analyse uit Fase 1 toepassen op meerdere stroomgebieden en meetlocaties, die karakteristiek
zijn voor het zandgebied van Nederland. We verwachten hiermee voldoende informatie en argumenten te
genereren om eventuele interventies van provincies en waterschappen bij een volgende droogte te
ondersteunen.
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1. Inleiding
1.1. Aanleiding
De zomer van 2018 was droog. Het watertekort in Nederland manifesteerde zich op allerlei manieren: van
drooggevallen poelen en vennen, tot dode vissen en noodlijdende vlinders bij gebrek aan nectar.
Landbouwoogsten waren lager dan gemiddeld en natuurgebieden leden schade. Agrariërs kregen te maken
met een beperking of verbod op beregening. Overall werd er meer beregend dan in een ‘normaal’ jaar, met
name met grondwater als bron van zoetwater. Drinkwaterbedrijven moesten meer water winnen dan
normaal, omdat de vraag naar drinkwater hoger was dan normaal. De Rijnafvoer liep sterk terug en het
zoutgehalte ervan omhoog. Doordat de Maasafvoer door voeding uit Frankrijk en België redelijk op peil bleef,
kwam de drinkwatervoorziening van Zuidwest-Nederland niet in gevaar. De waterverdeling via het
oppervlaktewater was een vraagstuk, de Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) kwam vaak bij elkaar
om de verdringingsreeks toe te passen en beperkingen te stellen aan de winning van grondwater. De
waterschappen, provincies en Rijkswaterstaat hebben ieder vanuit hun taak en rol de voortschrijdende
droogte aangepakt en geprobeerd de negatieve gevolgen ervan te beperken.
Droogte is een uitzonderlijk droge periode die zolang duurt, dat er een ernstige hydrologische
evenwichtsstoornis ontstaat, met bijvoorbeeld een slechte oogst of verlies van natuurwaarden tot gevolg.
Droogte is te onderscheiden in een drietal categorieën, waarin ook een volgordelijkheid zit en die in
samenhang beschouwd moet worden (Figuur 1).

Figuur 1: Schematisch overzicht van de voortplanting van droogte door de verschillende droogtecompartimenten. Figuur
ontleend aan Stahl (2001) en Van Loon et al. (2012).

Meteorologische droogte werkt door op het bodemvochttekort in de wortelzone van landbouwgewassen en
natuurlijke vegetaties. Op haar beurt werkt dat weer door op hydrologische droogte via grondwater,
kwelstromen en afvoer naar het oppervlaktewater. Deze droogtecategorieën staan ook model voor
compartimenten in een bodem-water-systeem, waarbij het ene compartiment sneller en heftiger (wortelzone)
reageert op meteorologische droogte en het ander langzamer en meer gedempt (grondwater).
De diverse landschapscompartimenten staan qua water in verbinding met elkaar. Figuur 2 illustreert een
dwarsdoorsnede van een natuurgebied in een beekdal. Binnen een gebied kan de droogte zich in ruimte en tijd
voortplanten over de verschillende compartimenten.
Om de gevolgen van de droogte van 2018 voor de zandgebieden Zuid-, Midden- en Oost-Nederland in beeld
te brengen, evenals mogelijke monitoringsstrategieën en handelingsperspectieven, is een onderzoeksproject
gestart. Dit rapport geeft de resultaten van de eerste fase van dit project, waarin de volgende provincies
participeren: Limburg, Noord-Brabant, Utrecht, Gelderland, Overijssel en Drenthe. Zij betrekken ieder op hun
beurt de inliggende waterschappen bij het project voor deelname, draagvlak, gegevens en informatie.
Aangehaakt zijn de waterschappen Limburg, Aa en Maas, De Dommel, Brabantse Delta, Vallei en Veluwe, Rijn
en IJssel, Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta. Op nationaal niveau doen mee Staatsbosbeheer en
Natuurmonumenten. Vanuit het Rijk zijn het de ministeries van I&W en LNV die deelnemen aan dit project
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(Bijlage 8.1). Ook zijn de drinkwaterbedrijven, waaronder Vitens en Brabant Water, en de land- en
tuinbouworganisaties ZLTO, LTO-Noord en LLTB betrokken.

Figuur 2: Voorbeeld van een dwarsdoorsnede van een beekdalgebied met natuurterreinen (Witte et al., 2007a). De doorwerking
van meteorologische droogte naar grondwater- en afvoerdroogte hangt af van diverse factoren. Te noemen zijn onder andere
de ligging binnen het bodem-grondwater-systeem, de dikte van de onverzadigde zone, de interactie tussen infiltratie- en
kwelgebieden en activiteiten zoals grondwateronttrekkingen.

1.2. Probleemstelling, vragen en doelstelling
Zuid-, Midden- en Oost-Nederland hebben in 2018 veel last gehad van het neerslagtekort. Dat tekort zorgde
voor een gebrek aan bodemvocht, dalende grondwaterstanden en lage afvoeren tot zelfs het droogvallen van
waterlopen. De manier waarop er door Rijk, provincies en waterschappen omgegaan is met de
weersomstandigheden vóór, tijdens en na de droogte, is mede bepalend geweest voor de overlast die de
droogte veroorzaakte. Het is echter niet helemaal duidelijk welke maatregelen zijn genomen, laat staan wat
de effecten daarvan zijn geweest. Handelingen hadden misschien eerder of anders gemoeten om een betere
bestrijding van de droogte te bewerkstelligen. Daarnaast speelt het bestaande ontwerp van het watersysteem
een rol (ontwateringsbasis, slootdiepte, ruimtelijke configuratie, e.d.). Het ‘standaard’ operationeel beheer
van het oppervlaktewater, vooral gericht op het afvoeren van water, heeft de gevolgen van de
meteorologische droogte versterkt. Dat het grondwater niet operationeel beheerd wordt, is een omissie. Het
gebrek aan actuele informatie over de toestand van het bodem-water-systeem bemoeilijkt het gericht
bestrijden van droogte. Deze zaken waren en zijn aanleiding voor Rijk, provincies, waterschappen en
terreinbeheerders in de hogere zandgronden van Nederland om het project te starten.
De provincies vragen zich samen met de andere betrokkenen het volgende af:
Vaststellen droogte:
-

Wat was/is de precieze toestand qua droogte (meteorologisch, bodem, grondwater,
oppervlaktewater, rivieren) in de zandgebieden in het groeiseizoen van 2018?
Welke informatie hebben we nodig om deze toestand vast te stellen? Is deze informatie in voldoende
mate aanwezig?
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Monitoren droogte:
-

Welke rol kan remote sensing (RS) spelen in het vaststellen van de droogte?
Welke waarnemingen aan de grond en het oppervlaktewater zijn nodig om het herstel van
hydrologische droogte vast te stellen?
Welke waarnemingen in de bodem zijn nodig om de uitdroging van de wortelzone van
landbouwgewassen en natuur vast te stellen?

Maatregelen, handeling, beheer:
-

-

Wat is het handelingsperspectief van waterbeherend Nederland bij het voorkomen van hydrologische
droogte? Het handelingsperspectief betreft de beschikbare mogelijkheden en te ondernemen acties
om in een bepaalde situatie te handelen, bijvoorbeeld tijdens een droogte.
Kunnen waterschappen droogte voorkomen door tijdig water vast te houden in het
openwatersysteem?
Kunnen waterschappen, industrie en drinkwaterbedrijven de hydrologische droogte bestrijden door
te sturen op de onttrekking van grondwater?
Is er voldoende zicht op de toestand en het beheer van het grondwatersysteem?

Onderzoek:
-

Welke onderzoeksvragen zijn er ten aanzien van droogte en schade aan gewassen en natuurlijke
vegetaties, mede in het licht van klimaatveranderingen en de steeds schaarser wordende
beschikbaarheid van zoetwater?

De doelstelling van het gehele project is dan ook om:
-

Vast te stellen (op basis van waarnemingen, metingen en berekeningen) wat de toestand van de
landbouwgronden en natuurterreinen was tijdens de droge zomer van 2018;
Vast te stellen hoe de schade was in landbouw- en natuurgebieden;
Te beoordelen welk deel van de schade herstelbaar is en welk deel niet;
Grootschalige maatregelen uit 2018 (Regionaal Droogte Overleg RDO) te beoordelen op effecten;
Vast te stellen in welke mate de watertekorten in bodem, grondwater en oppervlaktewater zich na de
zomer van 2018 herstellen, met het oog op maatregelen in het voorjaar en de zomer van 2019 en
2020.

Figuur 3: Schematisch overzicht van de onderdelen a) Verzamelen meetgegevens droogte 2018 (waarnemingen en
metingen o.a. remote sensing), b) Droogte-analyse, c) Modelleren droogte 2018 en herstel (LHM/NHI en SWAP) en
monitoren, d) Vooruitblik op herstel droogte in 2019/2020.

We willen inzicht krijgen in zowel de huidige situatie en het verloop van de droogte van 2018, als het
verwachte herstel van deze droogte in 2019, dan wel propagatie van de droogte in 2019. Om hieraan te
voldoen wordt het project gesplitst in drie onderdelen: 1) beschrijving huidige situatie en het verloop van de
droogte in 201; 2) voorspelling van het herstel van de droogte van 2018 en 3) monitoring van het herstel via
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berekeningen en metingen (Figuur 3). Op basis van deze bevindingen stellen we maatregelen voor ter
preventie, adaptatie en mitigatie van effecten, dus voor het handelingsperspectief van de waterbeheerders.

1.3. Fasering project
We voeren het project voor de hogere zandgronden van Nederland in drie fases uit, mede op verzoek van de
opdrachtgevers. Dat doen we om flexibel te zijn qua invulling en de gewenste resultaten tussentijds aan te
kunnen passen. De oorspronkelijke fasering bij de start van het project was:
1.
2.
3.

Handelingsperspectief 2019 voorbereiden (februari - april 2019)
Actuele situatie en monitoring (april – september 2019)
Analyse en evaluatie handelingsperspectief (september 2019 – april 2020)

De fasering, invulling en de planning van het project zijn in de loop van Fase 1 aangepast tijdens overleggen
met het projectteam. De eerste fase veranderde door de verlate start van het project van
handelingsperspectief (2019) naar het opzetten en deels uitvoeren van een uniforme analysemethodiek
omdat in maart 2019 al beslissingen werden voorbereid t.a.v. de handelingen rond 1 april 2019 (bijv. verbod op
beregening uit openwater). De planning veranderde hiermee ook en Fase 1 liep daarmee door tot en met
augustus 2019. Tussentijdse resultaten van Fase 1 leidden tot eerste bevindingen (in dit rapport), die in Fase 2
en 3 eventueel aangepast en verder aangescherpt zullen gaan worden via nader onderzoek, monitoring en
onderbouwing van handelingen. Activiteiten gericht op het handelingsperspectief (2020) zijn daarmee
verschoven naar Fase 2 en 3.
Fase 1 houdt aldus het volgende in:
a)

Uniforme, integrale analysemethodiek opzetten voor het oostelijk, centraal en zuidelijk zandgebied
van Nederland;
b) De methodiek testen op een aantal stroomgebieden en meetlocaties;
c) De droogte van 2018 beschrijven in meteorologisch opzicht en in de compartimenten van het bodemwater-systeem (wortelzone, grondwater, oppervlaktewater);
d) Uitvoeren van grootschalige berekeningen met het Landelijk Hydrologisch Model (LHM), waarbij
ingrepen in de waterhuishouding worden doorgerekend, zoals het uitzetten van onttrekkingen en
verhogen van stuwpeilen;
e) Verzamelen van gegevens voor Fase 1 en 2, teneinde verdere analyses te kunnen uitvoeren.

We zullen met dit project bouwstenen en argumenten aandragen voor een effectieve omgang met droge
weersomstandigheden. Dat betekent dat we onderzoeken wat inrichtings- en beheersmaatregelen voor
gevolgen kunnen hebben voor het bodem-water-systeem, de landbouw en de natuur. Maatregelen vóór,
tijdens en na een eventuele droogte. Effecten proberen we zoveel mogelijk kwantitatief te onderbouwen.
Hierbij houden we rekening met verschillende gebieden en hun karakteristieken binnen het zandgebied van
Nederland. We gaan echter geen concrete maatregelen ontwerpen voor specifieke gebieden.

1.4. Afbakening activiteiten
We beschouwen de droogte in de hogere zandgronden, waarbij we ingaan op de beschikbaarheid van water
en de gevolgen van de droogte voor landbouw en terrestrische vegetaties. De aquatische natuur en de
chemische en biologische kwaliteit van grond- en oppervlaktewater laten we buiten beschouwing, evenals de
gevolgen voor de fauna (die gevolgen worden onderzocht door o.a. RAVON, de Vlinderstichting, en de WURAquatische Ecologie). We gaan in Fase 2 en 3 resultaten van deze andere projecten meenemen.

1.5. Leeswijzer
De afbakening van het projectgebied, de gebruikte gegevens en toegepaste methodes worden beschreven in
Hoofdstuk 2. In Hoofdstuk 3 ligt de nadruk op het duiden van de droogte van 2018 via een eerste analyse, op
basis van verschillende gegevensbronnen. Het herstel van de droogte in 2019 wordt in zoverre beschreven in
Hoofdstuk 4, dat we een eerste beeld schetsen via meteorologie, gemeten grondwaterstanden en
beekafvoeren. In Fase 2 gaan we nader op het herstel in. Hoofdstuk 5 gaat in op mogelijkheden tot handeling
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bij droogte en de monitoring die daarbij hoort. Hoofdstuk 6 sluit af met tussentijdse conclusies en
aanbevelingen.
Droogteschade aan natuurlijke vegetaties kunnen we bij gebrek aan gegevens van 2018 en 2019 pas in Fase 2
oppakken, evenals het beoordelen van de effecten van getroffen maatregelen die onder andere in het kader
van het regionaal Droogteoverleg (RDO) zijn genomen. In deze eerste fase van het project is het werk gestart,
zijn gegevens verzameld (doorzetten in Fase 2), is de methode opgezet en zijn eerste analyses gedaan.
Daarmee is de analyse niet af en niet compleet. Deze tussenrapportage bevat daarom diverse open einden.
We hebben echter in deze tussenrapportage zoveel mogelijk al wel de richting voor nadere analyse geschetst.
Fase 2 zal de diepgang in analyse en duiding van droogte en de effecten ervan op het bodem-water-systeem
en de landbouw en natuur gaan opleveren.
In Fase 2 gaan we door met de analyses, die meer verdiepend van aard zullen zijn. Ook zetten we een
aanvullende droogtemonitoring op voor bodemvocht en beekafvoeren. We pakken in Fase 1 alvast een aantal
focusstroomgebieden op en bepalen in Fase 2 in overleg met betrokkenen welke stroomgebieden we
definitief aanpakken (NB: gegevensbeschikbaarheid belangrijk). Van Fase 2 gaan we dan naar Fase 3, waarbij
we de cirkel rond maken: van omgang en handeling in droogte in 2018, via analyse en monitoring in 2019/2020
naar handeling vanaf 2020.
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2. Projectgebied en methodiek
We richten ons in dit project op het zuidelijk, midden en oostelijk zandgebied van Nederland en dan specifiek
op de hogere, drogere zandgronden met landbouw en natuur (Figuur 4). Binnen het projectgebied bekijken we
specifiek een aantal stroomgebieden, waarbinnen we diverse bronnen van informatie combineren en
integreren. We analyseren ook specifieke meetlocaties met geschikte data, buiten deze zogenaamde focusstroomgebieden.

Figuur 4: Projectgebied hogere zandgronden, provinciegrenzen en focus-stroomgebieden. NB: keuze van gebieden voor analyse
nader te bepalen bij start Fase 2.

We gebruiken en integreren diverse gegevens- en informatiebronnen (Tabel 1):
-

-

Meteodata van het KNMI (neerslag en referentiegewasverdamping volgens Makkink);
Berekende werkelijke verdamping van STOWA/SATWATER (SATDATA) (NHV-Werkgroep
Verdamping, 2015);
Meetgegevens van provincies, waterschappen, terrein beherende organisaties (TBO’s) en
drinkwaterbedrijven: grondwaterstanden, afvoeren oppervlaktewater, vegetatieopnames (natuur),
divers kaartmateriaal (o.a. van beheertypen). Ook meetgegevens uit archieven en online portals
(sensoren op telemetrie). Een overzicht van de gegevens is opgenomen in Bijlage 8.2.1;
Idem van het Landelijk Meetnet Flora (LMF); NB: effecten van de droogte van 2018 (en 2019) op de
terrestrische natuur kan pas na die droogte worden vastgesteld;
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-

Informatie over onttrekkingen uit grondwater;
Uitkomsten van hydrologische modelberekeningen (LHM, SWAP, regionale grondwatermodellen);
Gewasindices (NDVI, NDWI) uit remote sensing beelden;
Gebiedskennis van projectdeelnemers, de onderzoekers van het project en derden.

Tabel 1: Samenhang tussen gebruikte en gegenereerde gegevens en modelanalyses.

De analysemethodiek bestaat uit een aantal onderdelen, die we steeds integreren, combineren en uniform
toepassen:
-

-

Gestandaardiseerde droogte-indices voor diverse compartimenten in het bodem-water-systeem;
deze indices kunnen worden uitgerekend voor tijdreeksen van veldmetingen én voor SWAPmodelberekeningen; zie Bijlage 8.2.2;
Regimecurves van tijdreeksen van velddata en hydrologische modelberekeningen;
Plotmodellen met SWAP - berekeningen hydrologie voor locaties (landbouw en natuur); zie Bijlage
8.2.4;
Verwerking van velddata, o.a. voor de toetsing van modellen en voor waterbalansen;
Trendbepaling in de toestand van natuurlijke vegetaties; zie Bijlagen 8.2.5 en 8.2.6;
Vlakdekkende berekeningen met het LHM voor het hele projectgebied, de beheergebieden van de
waterschappen en de focus-stroomgebieden); zie Bijlage 8.2.3;
Verwerking van vlakdekkende remote sensing data (neerslag, werkelijke verdamping; vegetatieindices); zie Bijlage 8.2.7 en Paragraaf 3.2;
Gebiedskennis van deelnemers project en derden en literatuur (o.a. gebiedsstudies).

De samenhang tussen de onderdelen is de basis voor een complete analyse (Figuur 5), die we inzetten voor de
duiding van de hydrologische toestand van diverse gebieden binnen het projectgebied. We kiezen daartoe
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binnen het projectgebied diverse focus-stroomgebieden uit die verschillende karakteristieken hebben die
vóórkomen in het projectgebied en waarvoor goede gegevens voorhanden zijn (lange meetreeksen van
voldoende kwaliteit). We passen de uniforme, integrale methodiek toe in deze stroomgebieden en op
afzonderlijke meetlocaties, om de droogte te analyseren en te duiden qua hydrologie en de effecten op
landbouw en terrestrische natuur.
Zoals gezegd plant droogte zich voort van meteorologische naar hydrologische droogte. Hierbij treedt een
vertraging en demping op. Meerdere meteorologische droogtegebeurtenissen kunnen zo leiden tot één langer
en gedempter signaal in de hydrologische droogte, dat ook vaak later zichtbaar wordt. Om deze verschillende
kenmerken van elk type droogte goed in kaart te brengen, is het belangrijk om alle hydrologische variabelen
(neerslag, verdamping, bodemvocht, afvoer en grondwater) mee te nemen in de evaluatie van de droogte. We
maken gebruik van gestandaardiseerde indices voor elke variabele, waardoor een onderlinge vergelijking
tussen de droogtecompartimenten mogelijk wordt. Alle indices zijn op dezelfde manier bepaald voor de
verschillende variabelen, waardoor een goede vergelijking mogelijk is tussen de focus-stroomgebieden.
In Bijlage 8.2 staan de onderdelen van onze analyse-methodiek nader toegelicht.

Figuur 5: Integrale methodiek ter analyse van de droogte en effecten ervan (links - op kaart; rechts – in dwarsdoorsnede).
Combinatie van data- en modelanalyses, gecombineerd op meetlocaties en in focus-stroomgebieden (schematisch op kaart).
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3. Droogte 2018 – informatie en eerste analyse
3.1. Opzet van hoofdstuk
In dit hoofdstuk laten we zien welke gevolgen de droogte van 2018 heeft gehad voor de verschillende
compartimenten van het bodem-water-systeem. Tevens laten we zien wat de effecten zijn geweest op de
begroeiing van het aardoppervlak (landbouw en terrestrische vegetatie natuur). Sommige verschijnselen
kunnen we voor het hele zandgebied weergeven, andere, zoals het wegzakken van de gemeten
grondwaterstand of de gemeten beekafvoer, kunnen we alleen illustreren voor bepaalde locaties. Die
illustraties dienen de lezer inzicht te verschaffen in de potenties van onze analyses. Uiteindelijk is het onze
bedoeling alle gegevens en analysemethoden op uniforme wijze voor iedereen toegankelijk te maken. Dat
past in de volgende twee fasen van het project (Fase 2 en 3).
We gaan in dit hoofdstuk in op meteorologische droogte via metingen en berekeningen voor 2018 (KNMI,
SATDATA/STOWA), alsmede op met het LHM berekende reductie van de plantverdamping (transpiratie). We
laten illustratief metingen zien van bodemvochtgehaltes voor 2018-2019 in het gebied Stegeren (Ov.). We
tonen gemeten grondwaterstanden, alsmede SWAP-berekeningen van de grondwaterstand op specifieke
locaties in het stroomgebied van de Hupselse Beek en de Voorsterbeek. Daarnaast geven we verschillen aan
via LHM-berekeningen van vlakdekkende grondwaterstanden tussen 1988-2017 en 2018. We gaan in op
afvoermetingen in Hupsel voor 2005-2018 en met LHM berekende drainagefluxen voor de beheergebieden
van Aa en Maas en Rijn en IJssel voor 1988-2017 en 2018. We tonen berekende en geregistreerde (voor zover
beschikbaar) onttrekkingen van grondwater voor beregening voor 1988-2017 en 2018. We laten vegetatieindices NDVI en NDWI op basis van remote sensing zien voor de gebieden Hupsel en Hooge Raam. We
integreren voorgaande aspecten voor met name Hupsel en Hooge Raam, onder andere via waterbalansen
voor 2018. Tenslotte gaan we in op trends in de tijd in LMF-data over de natuurlijke vegetatie, waarvoor voor
deze rapportage beperkt data beschikbaar waren voor 2018.

3.2. Meteorologie - neerslag en verdamping
Vlakdekkende informatie projectgebied
Neerslag wordt in Nederland gemeten door het KNMI op automatische weerstations (AWS), via een netwerk
van stations met hand-regenmeters (dagsom) en via een regen-radarsysteem als toepassing van remote
sensing. Het KNMI stelt kaarten samen voor de dagsom van neerslag voor heel Nederland, op basis van zowel
de waarnemingen aan de grond via de meetstations, als ook op basis van radarbeelden. De radarbeelden
worden in twee stappen gecorrigeerd aan de hand van metingen op de meetstations, in eerste instantie via de
AWS, daarna via de stations met handregenmeters (KNMI Datacentrum, 2019).
Verdamping is een cruciale grootheid voor het waterbeheer, de weersverwachting, landbouw,
klimaatadaptatie en andere sectoren en toepassingen. Verdamping is na neerslag meestal de grootste post op
de waterbalans. De grootheid is zowel voor operationele vraagstukken op de korte termijn relevant, zoals ter
schatting van de wateraanvoer-behoefte, als ook voor strategische beslissingen op de (middel)lange termijn.
Daarnaast is verdampingsinformatie relevant voor schattingen van de aanvulling van de grondwatervoorraad.
In Bartholomeus et al. (2013); NHV-Werkgroep Verdamping (2015); Van den Eertwegh & De Bruin (2017) en
Voortman et al. (2016) staat meer te lezen over berekening en meting van verdamping.
Het KNMI publiceert de berekende verdamping volgens Makkink (1957), de zogenaamde referentiegewasverdamping. Dit is de verdamping van een theoretisch gewas, vergelijkbaar met kort gras dat goed van water
wordt voorzien. Via zogenaamde gewasfactoren kan de potentiële verdamping van specifieke gewassen of
een vegetatie in een specifiek groeistadium worden berekend. Dit is de verdamping onder optimale
watervoorziening. Stressfactoren voor de vegetatie als vochttekort en hitte maken dat de werkelijke
verdamping kleiner kan zijn dan de potentiële verdamping.
De meteorologische droogte wordt vaak uitgedrukt in het neerslagtekort. Hierbij wordt de cumulatieve
referentiegewasverdamping van de cumulatieve neerslag afgetrokken hetgeen resulteert in het
neerslagtekort.
Het neerslagtekort (cumulatief) wordt elk jaar opnieuw en doorlopend berekend door het KNMI vanaf het
begin van het hydrologisch jaar op 1 april tot en met 30 september. Voor de neerslag gebruikt het KNMI
hiervoor de metingen op de grondmeetstations. Hiernaast wordt gebruik gemaakt van de
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referentiegewasverdamping volgens Makkink. De werkelijke verdamping kan zoals gezegd verschillen van
deze referentiegewasverdamping, doordat de werkelijke begroeiing anders is dan het theoretische
referentiegewas dat door het KNMI wordt gebruikt en door niet-optimale bodemvochtcondities in de
wortelzone. In andere woorden: het gaat bij de KNMI-informatie over een potentieel neerslagoverschot.
Om inzicht te krijgen in de uitputting van de voorraad bodemvocht , is in deze studie de neerslag van
gecorrigeerde radarbeelden (KNMI Datacentrum, 2019) afgetrokken van de berekende werkelijke verdamping
op basis van remote sensing beelden (SATDATA; eLeaf (2017a); eLeaf (2017b)). De SATDATA zijn bereidwillig
ter beschikking gesteld via SATWATER-STOWA (beheerder Crook, HDSR).

Figuur 6: Links het doorlopend (cumulatief) potentieel neerslagoverschot zoals berekend door het KNMI vanaf 1-4-2018 op 309-2018; rechts het cumulatieve verschil tussen neerslag (radardata KNMI) en berekende werkelijke verdamping
(SATDATA/STOWA) in dezelfde periode. Kaart rechts is ook te zien als de uitputting van de vooraad bodemvocht .
Opmerking ad Figuur 6:
Kaart rechts betreft geen werkelijk neerslagoverschot. Stel dat de bodem volkomen is uitgedroogd op 1 april 2018, dan zouden we volgens de
berekende SATDATA het hele seizoen een verdamping van nul hebben. Zo krijgen we vervolgens een neerslagoverschot over dat gehele
seizoen. In de SATDATA is namelijk het tekort aan bodemvocht en de eventuele verwelking van planten (landbouw en natuur) reeds verwerkt,
i.c. het effect van een reeds beschadigde vegetatie zit hier al in. Op jaarbasis is de cumulatieve neerslag minus werkelijke verdamping gelijk aan
de freatische grondwateraanvulling (NB: los van oppervlakkige afvoer en verdamping van interceptiewater). Dat is altijd een positief getal, ook
in een woestijn.

In Figuur 6 is te zien dat het gebruik van de referentiegewasverdamping resulteert in een overschatting van de
uitputting van de hoeveelheid water in de bodem. Daarnaast is er meer ruimtelijke variatie te zien in die
uitputting te zien, doordat de werkelijke verdamping per gridcel van 250 m is berekend en niet door middel
van ruimtelijke interpolatie van KNMI-weerstations. Beide kaarten tonen ruimtelijke verschillen binnen
Nederland, waarbij de regio’s Oost-Brabant en Achterhoek/Twente in 2018 de grootste meteorologische
droogte te zien gaven. Deze regionale verschillen zijn relevant in de analyse en handeling t.a.v. droogte.

Berekende reductie van transpiratie
De droogte van 2018 leidde tot een significante reductie van de transpiratie (verschil tussen de potentiële en
werkelijke gewasverdamping), wat aangeeft dat gewassen en natuurlijke vegetaties te leiden hadden onder
de droogte. Uit de LHM-resultaten blijkt dat 2018 veruit de grootste reductie in transpiratie kende van de
afgelopen 30 jaar. In Figuur 7 staat de gesimuleerde ontwikkeling van de transpiratiereductie gedurende het
jaar voor 2018 en het 90-percentiel van de voorgaande 30 jaar voor twee waterschappen weergegeven.
Duidelijk is zichtbaar dat 2018 zeer extreem was in vergelijking met de 30 jaar ervoor: de transpiratiereductie
was drie tot vier keer zo groot als gemiddeld.
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Figuur 7: LHM-resultaten: cumulatieve reductie van de transpiratie voor het jaar 2018 en het 90-percentiel van de voorgaande
30 jaar, gemiddeld voor beheergebied waterschap. De diagrammen van de overige waterschappen zijn te vinden in de bijlage.

3.3. Bodemvocht
Bodemvochtgehalten zijn te beschouwen als puntmetingen. Tijdreeksen van metingen aan bodemvocht
(deels beschikbaar via ITC Enschede) zijn in deze fase nog niet geanalyseerd. Er is dus nog geen lering
getrokken uit deze data over de droogte van 2018, dat gebeurt in Fase 2. Door voor locaties met
grondwaterstandsmetingen SWAP-modellen te parametriseren en kalibreren zijn wel reeksen voor
bodemvocht gesimuleerd. Analyse hiervan komt terug in paragraaf 3.8.
Bodemvochtmetingen zijn beschikbaar vanuit verschillende programma’s. Zo worden zoals gezegd vanuit ITC
Enschede in delen van de stroomgebieden van Waterschap Aa en Maas (sinds 2018) en Waterschap
Vechtstromen (sinds 2016) bodemvochtmetingen uitgevoerd. Gezien de relatief korte looptijd van de
metingen zijn die voor Fase 1 van dit project nog niet gebruikt om de droogte van 2018 te duiden. In het
vervolg kunnen ze wel bijdragen aan een beter begrip van de relatie tussen grondwater, meteorologie en
bodemvocht. Daarnaast zijn metingen beschikbaar vanuit het Programma Lumbricus, waar voor enkele
landbouwpercelen continu bodemvocht, grondwaterstand en neerslaghoeveelheid wordt gemeten.

Figuur 8: Bodemvochtmetingen. Voorbeeld van opstelling met sensoren op vier diepten (snijmais op zandgrond) te
Haaksbergen, testsite KlimaatAdaptieve Drainage (KAD) en subirrigatie (Waterschap Vechtstromen, KWR, KnowH2O). Figuur
ontleend aan Bartholomeus et al. (2017).

Voor inzicht in actuele bodemvochtgehaltes in de doorwerking van droogte van meteorologie naar
hydrologie, is voorzien dat in Fase 2 van dit project een aantal nieuwe, aanvullende meetlocaties wordt
ingericht waarin bodemvochtmetingen worden gecombineerd met grondwaterstandsmetingen. Ter illustratie
zijn gemeten bodemvochtgehaltes getoond voor een beregend en een niet-beregend graslandperceel (Figuur
9). De metingen worden gedaan in Proeftuin Oost - Stegeren (Overijssel; Programma Lumbricus), waarin
actief water wordt aangevoerd vanuit de Vecht via het open water systeem naar drainagebuizen in percelen.
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Daar wordt wateraanvoer via deze zogenaamde sub-irrigatie vergeleken met oppervlakkige beregening. De
figuren laten zien de bodemvochtgehaltes in het groeiseizoen van 2018 in het niet beregende perceel
(vanzelfsprekend) lager waren dan in het beregende perceel, ondanks dat de grondwaterstanden niet veel
verschilden. Het op een hoog peil houden van de grondwaterstand is dus onvoldoende om het
bodemvochtgehalte op peil te houden.
Tevens laten de metingen een verschillende respons op neerslag en oppervlaktewaterpeilbeheer zien. De
neerslag eind september 2018 zorgt voor een piek in de grondwaterstand op het beregende perceel, terwijl
deze in het niet-beregende perceel nauwelijks tot uiting komt. Dit hangt vermoedelijk samen met verschillen
in verzadigingsgraad van de onverzadigde zone. Bij een hoger bodemvochtgehalte voorafgaand aan een bui,
reageert de grondwaterstand snel. Bij de drogere uitgangssituatie stijgt de grondwaterstand niet. Wel is na de
bui sprake van een stijging van het bodemvochtgehalte, al wordt deze stijging snel weer teniet gedaan door
de daling van het oppervlaktewaterpeil en grondwaterstand op 1 oktober 2018. Dit soort inzichten zijn van
belang voor het begrijpen van de response van het hydrologisch systeem op neerslag: de verzadigingsgraad
van de onverzadigde zone is van belang van de doorwerking van neerslag op grondwaterstanden.

Figuur 9: Gemeten bodemvochtgehalte en grondwaterstand te Stegeren in kader van Programma Lumbricus. Boven metingen
in een niet-beregend perceel, beneden in een beregend perceel.
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3.4. Grondwaterstanden
In tegenstelling tot gehalten aan bodemvocht worden grondwaterstanden op zeer veel locaties in Nederland
gemeten. We beschrijven hier de reactie van de grondwaterstand op de droogte aan de hand van enkele
peilbuiswaarnemingen. Bovendien tonen we de resultaten van simulaties met het LHM.
Peilbuizen waarin handwaarnemingen gedaan worden of drukopnemers zijn geplaatst leveren al dan niet
online met dataloggers en telemetrie informatie op over grondwaterstanden (freatisch) en/of stijghoogten
(watervoerend pakket) in de tijd. Validatie van de metingen en kwaliteitsborging zijn belangrijke
onderwerpen, ook bij de presentatie en visualisatie van gegevens in portals van diverse partijen. De actuele
situatie in het veld (online via internet ontsloten drukopnemers) en het DINO-archief zijn beide bronnen van
informatie voor het project.
We werken met metingen en afgeleide variabelen, zoals GxG (x=L voor laagste, x=H voor hoogste, x=V voor
voorjaar) en LG3 (drie laagste gemeten grondwaterstanden in een hydrologisch jaar 1 april t/m 31 maart). We
analyseren en duiden metingen op basis van analyse van tijdreeksen en via modelberekeningen met SWAP en
LHM. Daar leiden we de gestandaardiseerde grondwater index (SGI) uit af als maat voor grondwaterdroogte
(Bijlage 8.2.2).
We nemen hier een voorbeeld bij de hand voor een peilbuis in het stroomgebied van de Hupselse Beek.
Regimecurves en SGI (droogte grondwater index), gebaseerd op gemeten grondwaterstanden, geven
informatie over de grondwaterstand in historisch perspectief en of hoe deze als droogte gekarakteriseerd kan
worden. Voor de geanalyseerde peilbuis in Hupsel (Figuur 10) geldt voor 2018 dat vanaf half juli de
grondwaterstand tot de 5% droogste in de meetreeks valt (bovenste figuur). De SGI (onderste figuur) geeft
aan dat het begin van 2018 nog enigszins tot matig nat was, maar dat later in het jaar de
grondwaterstandsdroogte als extreem droog gekarakteriseerd wordt. Ook is te zien dat de droogteperiode
vanuit 2018 doorloopt in 2019. Ook in 2009 was de SGI zeer laag (droog), maar vielen de periodes met
grondwaterdroogte buiten het groeiseizoen. In paragraaf 3.8 wordt nader ingegaan op de doorwerking van
droogtecomponenten, door de SGI samen te tonen met indices voor meteorologische droogte en
afvoerdroogte.

Figuur 10: Voorbeeld van de interpretatie van grondwaterstandsreeks voor Hupsel (landbouw), met een regimecurve (boven) en
gestandaardiseerde index voor grondwaterdroogte SGI (onder). De regimecurve geeft de absolute waarden van de
grondwaterstand en het vlak dat wordt begrensd door het 5 en 95 percentiel. De rode vlakken in de SGI betreffen de periodes
met matige (-1) tot extreem droogte (<=-2) Voor de definitie en interpretatie van de SGI verwijzen we naar Bijlage 8.2.2.

Een voorbeeld van een tijdreeks voor natuur is gegeven voor de Voorsterbeek (Figuur 11). Op basis van deze
tijdreeks is voor deze locatie een SWAP-model gefit, waarmee de LG3, HG3 en VG3 voor deze locatie is
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afgeleid. Volgens de Waternood classificatie geldt dat voor het optimale grondwaterstandsregime voor het
heersende vegetatietype ‘Vochtig Hooiland’ de GVG tussen +13 tot +25 en -45 tot -60 cm mag liggen. Voor
2018 geldt dat de VG3 binnen deze grenswaarden viel. Echter, de LG3 was wel de laagste in de geanalyseerde
periode. Dit geeft aan dat het voorjaar van 2018 weliswaar niet droog was, maar dat gedurende het
groeiseizoen de grondwaterstand ook in dit natuurgebied dieper wegzakte dan in de historie.

Figuur 11: Gemeten grondwaterstand voor de Voorsterbeek (boven) en met SWAP gesimuleerde HG3, LG3 en VG3 voor deze
locatie.

Vlakdekkende berekende grondwaterstanden projectgebied - LHM
Figuur 12 laat zien hoeveel de grondwaterstand in 2018 hoger of lager stond t.o.v. het gemiddelde van de
afgelopen 30 jaar o.b.v. modelberekeningen. Op 1 april 2018 was er sprake van een gemiddelde
grondwaterstand voor bijna het gehele studiegebied gemiddeld, met uitzondering van de hoge
infiltratiegebieden zoals de Veluwe. Deze gebieden ijlen na en de grondwaterstanden waren op 1 april 2018
laag als gevolg van het relatieve droge jaar 2017. De LG3 en de grondwaterstand op 1 oktober waren
beduidend lager in 2018 dan gemiddeld, voor het grootste deel van het studiegebied meer dan 20 cm, met
gebieden tot 100 cm lager.
Het grootste deel van het studiegebied had in de zomer en najaar van 2018 te maken met de laagste
grondwaterstanden in afgelopen 30 jaar (zie Figuur 13, ranking 1 betekent de laagste grondwaterstand in 30
jaar). De trage, hoger gelegen infiltratiegebieden vertonen ondanks een lagere grondwaterstand in 2018 t.o.v.
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gemiddelde niet de laagste grondwaterstand in de afgelopen 30 jaar. Dit betekent dat er volgens het LHMmodel de afgelopen 30 jaar lagere grondwaterstanden optraden. Met name voor N-Brabant en Limburg zijn er
slechts weinig gebieden waar een laagste grondwaterstand voor 2018 werd berekend en is niet conform de
verwachting. Of dit in werkelijkheid ook het geval was, dient in fase 2 gevalideerd te worden. Over het
algemeen hebben grondwatermodellen moeite om de vertraging van de grondwateraanvulling in gebieden
met een dikke onverzadigde zone (> 3 meter) goed te simuleren.

Figuur 12: LHM-resultaten: het verschil in grondwaterstand tussen 2018 en het langjarig gemiddelde (30 jaar) voor drie
momenten in het jaar: 1 april, LG3 en 1 oktober.

Figuur 13: LHM-resultaten: de ranking van de grondwaterstand in 2018 t.o.v. de afgelopen 31 jaar. Ranking 1 (rood) betekent
de laagste grondwaterstand t.o.v. de afgelopen 30 jaar, ranking 31 (blauw) de natste.

3.5. Afvoer oppervlaktewater
Gemeten afvoer
Een stroomgebied of een polder heeft een locatie waar het wateroverschot van het afwaterend gebied wordt
afgevoerd. Stuwen en pompen zijn gangbare kunstwerken om de debieten mee te bepalen via geijkte
rekenkundige relaties. Ook worden er steeds vaker akoestische en/of elektromagnetische debietmeters
hiervoor ingezet. Meetreeksen van voldoende kwaliteit en lengte zijn geschikt om te analyseren en te
gebruiken in dit project.
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Figuur 14: Hupselse Beek, afvoermeetpunt Stuw 10A (WRIJ) met geijkte H-flume.

We nemen hier een voorbeeld uit het stroomgebied van de Hupselse Beek (Figuur 14) als focus-stroomgebied.
Regimecurves en SRI (afvoerdroogte index; Bijlage 8.2.2), gebaseerd op gemeten afvoeren, geven informatie
over de afvoer in historisch perspectief en of hoe deze als droogte gekarakteriseerd kan worden. Voor de
geanalyseerde afvoerreeks in Hupsel (Figuur 15) geldt dat afvoerdroogte als extreem droog gekarakteriseerd
wordt. Ook is te zien dat de droogteperiode niet herstelt in het najaar en winter van 2018 en doorloopt in
2019. Overigens zijn de afvoer in Hupsel in de periode mei – juli vrijwel elk jaar zeer laag is, maar 2018 was dus
uitzonderlijk laag.

Figuur 15: Voorbeeld van de interpretatie van afvoerreeks voor Hupsel, met een regimecurve (boven) en gestandaardiseerde
index voor afvoerdroogte SRI (onder). De regimecurve geeft de absolute waarden van de afvoer en het vlak (grijze band)
waarbinnen 90% van de waarnemingen over de periode 2004-2017 vallen (vlak wordt begrensd door het 5 en 95 percentiel. De
rode vlakken in de SRI betreffen de periodes met matige (-1) tot extreem droogte (<=-2). Voor de definitie en interpretatie van
de SRI verwijzen we naar Bijlage 8.2.2.
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Berekende afvoer
Voor de gebieden zonder wateraanvoer, bestaat de afvoer van beken uit grondwater dat via drainage en kwel
in sloten en beken terecht komt en uit RWZI-effluent. Met het LHM is de bijdrage van het grondwater aan de
afvoer voor 2018 t.o.v. de voorgaande 30 jaar per waterschap in beeld gebracht. Dit kan worden gezien als het
gebiedseigen water en is dus grondwater dat langzaam via de afvoer het gebied verlaat. Een steeds lagere
grondwaterstand en een vermindering van de kwelflux betekent automatisch dat de gebiedseigen afvoer
afneemt. In Figuur 16 staat deze gebiedseigen afvoer weergegeven voor het waterschap Rijn en IJssel en Aa en
Maas voor 2018 en het 95-percentiel van de voorgaande 30 jaar. Te zien valt dat voor zowel Aa en Maas als
Rijn en IJssel de gebiedseigen afvoer in augustus onder het 90-percentiel vlak duikt (dus onder de 5-percentiel
waarde) en ook blijft tot het einde van 2018. Deze modelresultaten laten zien dat we te maken hadden met
extreem lage afvoeren in de zomer en najaar van 2018.

Figuur 16: LHM-resultaten: berekende afvoer van het grondwater via drainage (ookwel gebiedseigen afvoer) voor 2018 en het
95% interval van de voorgaande 30 jaar van periode 1988-2017 (LHM). Het 90-percentiel vlak geeft 90% van de waarden weer,
begrensd aan de onderkant en bovenkant door het 5- en 95-percentieel. Links voor het gehele beheergebied van WAM, en
rechts voor WRIJ. Diagrammen van de overige waterschappen zijn te vinden in de digitale bijlage.

3.6. Berekende onttrekkingen
Bron grondwater
Volgens de LHM-berekeningen is er in 2018 veruit het meeste grondwater onttrokken voor beregening t.o.v.
de voorgaande 30 jaar (zie Tabel 2). Er werd volgens het model in 2018 gemiddeld 2.5 keer meer beregend uit
grondwater dan de voorafgaande 30 jaar.
Bij de verschillende waterschappen zijn tevens de geregistreerde hoeveelheden opgevraagd voor 2018, en
indien beschikbaar, voor de voorgaande jaren (zie Tabel 2). Opvallend is dat voor het waterschap
Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta niet bekend is hoeveel grondwater er voor beregening wordt
onttrokken. Hier geldt geen registratieplicht. Voor Rijn en IJssel zijn de gegevens voor 2018 nog niet verwerkt
en daardoor niet beschikbaar. Voor de waterschappen waarvoor wel gegevens beschikbaar zijn, geldt dat deze
gebaseerd zijn op een bepaald percentage respondenten. Voor Brabantse Delta was deze bijvoorbeeld 88%
van totaal 2463 vergunningen. Waterschap Aa en Maas gebruikt dit percentage om de registratie (lineair) te
corrigeren tot een meer realistische schatting van de onttrokken hoeveelheden. Zij komen dan op een
gecorrigeerde schatting van 59 miljoen i.p.v. de 42 miljoen m3 geregistreerd. Meerdere waterschappen
hebben het idee dat de registraties een onderschatting zijn van de werkelijk onttrokken hoeveelheden. De
registraties laten zien dat er in 2018 ongeveer twee keer meer grondwater werd onttrokken dan in de twee tot
vier jaren ervoor.
Een vergelijking tussen de berekende (LHM) en geregistreerde hoeveelheden leert dat, met uitzondering van
Waterschap Aa en Maas, het LHM de hoeveelheden voor 2018 ruim overschat t.o.v. de bekende registraties.
De gemiddelden komen voor de Brabantse waterschappen wel goed overeen. De oorzaak waarom de
gemiddelden goed gaan en 2018 wordt overschat door het LHM is nog niet bekend. Voor waterschap Limburg
is zowel voor 2018 als het gemiddelde bijna twee keer zoveel berekend als geregistreerd. Bij de interpretatie
van de effectberekeningen (zie 5.2) dient deze discrepantie dus in het achterhoofd te worden meegenomen.
Berekende effecten van beregenen uit grondwater zullen dus waarschijnlijk voor Limburg zijn overschat en
voor Aa en Maas onderschat.
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Tabel 2: Hoeveelheid beregening uit grondwater (in miljoen m3/jaar), berekend met het LHM en geregistreerde hoeveelheden
indien bekend.

waterschap
Vallei & Veluwe
Drents Overijsselse Delta
Vechtstromen
Rijn en IJssel
Brabantse Delta
Aa en Maas
De Dommel
Limburg
Totaal

beregening uit grondwater (miljoen m3)
LHM
LHM
Geregistreerd Geregistreerd
periode
%
2018
30 jaar
2018
gemiddeld gemiddelde Geregistreerd
15.0
5.6
1.5
?
?
17.0
5.0
?
?
?
18.9
6.2
?
?
?
29.7
7.8
?
2.0
2016-17
64
36.3
12.8
26.6
12.5
2015-17
88
40.4
14.7
42.0
21.7
2014-17
71
40.6
15.1
27.4
15.1
2015-17
75
88.9
42.1
48.5
22.5
2016-17
84
286.8
115.7
146.0

Er zijn regio’s geweest in 2018, o.a. binnen WVS, waar onttrekkingen uit grondwater verboden waren. Ook zijn
er steeds meer recente registraties beschikbaar van gerealiseerde onttrekkingen. Zowel de afgekondigde
verboden als de gegevens voor 2018 nemen we mee in Fase 2.
Op basis van de onttrekkingsgegevens van Brabant Water blijkt dat gedurende de zomermaanden juni t/m
september 2018 zo’n 27% meer grondwater voor drinkwater is onttrokken dan het gemiddelde van de
afgelopen 10 jaar, namelijk 59 miljoen m3. Voor de beregening van landbouwgewassen werd in de Provincie
Noord-Brabant dus anderhalf keer meer grondwater onttrokken dan voor de drinkwatervoorziening. Daarbij
dient te worden opgemerkt dat de ruimtelijke variatie zeer groot is. Wanneer meer gegevens van andere
drinkwaterbedrijven bekend zijn, kan er een completer beeld van het gehele studiegebied worden gegeven.
De drank-industrie heeft zeer waarschijnlijk ook meer onttrokken in 2018 dan gemiddeld maar deze gegevens
waren bij opstellen van deze rapportage niet bekend. Voor de Centrale Slenk in Noord-Brabant dient te
worden opgemerkt dat voor drinkwater en industrie uit diepere lagen wordt onttrokken dan voor beregening.
Dit heeft consequenties hoe de effecten van de onttrekkingen doorwerken tot in het ondiepe grond- en
oppervlaktewatersysteem (zie modelberekeningen H5).
Bron oppervlaktewater
LHM-modelberekeningen laten zien dat er in 2018 het meest onttrokken werd uit het oppervlaktewater voor
beregening in vergelijking met de voorgaande 30 jaar. Tabel 3 laat zien dat er gemiddeld 2.9 keer meer
oppervlaktewater werd onttrokken in 2018 t.o.v. het gemiddelde. Echter, in het hele land zijn
onttrekkingsverboden uit het oppervlaktewater afgekondigd en deze zijn niet in het model meegenomen.
Vermoedelijk geeft het model een overschatting van deze hoeveelheid.
Tabel 3: Hoeveelheid beregening uit oppervlaktewater (in miljoen m3/jaar), berekend met het LHM, voor 2018 en gemiddeld
voor de afgelopen 30 jaar.

Vallei & Veluwe
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Vechtstromen
Waterschap Rijn en IJssel
Brabantse Delta
Aa en Maas
Waterschap De Dommel
Waterschap Limburg
TOTAAL

2018
4.3
10.3
3.4
1.6
22.7
8.4
2.0
4.9
57.7

beregenen uit oppervlaktewater (miljoen m3)
30 jaar
2018 - 30 jaar
ranking factor
1.4
2.9
31
2.7
7.7
31
3.1
1.1
2.3
31
3.9
0.5
1.1
31
3.2
7.4
15.4
31
3.1
3.5
4.9
31
2.4
0.9
1.2
30
2.4
2.4
2.6
31
2.1
19.7
38.0
2.9
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De meeste waterschappen in het zandgebied van Nederland hebben in 2018 een verbod uitgevaardigd ten
aanzien van onttrekkingen uit open water. Vaak geldt zo’n verbod niet voor het gehele gebied. Bijvoorbeeld
voor waterschap Vallei en Veluwe betekent een onttrekkingsverbod dat er geen oppervlaktewater onttrokken
mag worden op plekken waar geen water kan worden ingelaten. Wateraanvoer via oppervlaktewater dient
dan als doorvoer en doorspoeling, dient de ecologische doelen en/of dient de lokale infiltratie van water uit de
watergang.

3.7. Droogte-effecten landbouw en natuur zichtbaar via remote sensing
Remote sensing (RS) data via platforms als Sentinel-2, LandSat en vliegtuigen zijn gebruikt om vegetatieindices NDVI en NDWI (Bijlage 8.2.7) te berekenen. Deze indices zijn een maat voor de toestand van de
vegetatie i.c. de groenheid (gezondheid, productie) en de waterhoeveelheid aanwezig in de vegetatie. De
NDVI heeft een sterke relatie met de fotosynthese van een plant en laat daarom zien hoe gezond het gewas is
(‘groenheid’). De NDWI is gerelateerd aan de vochthuishouding van een plant en geeft een maat voor de
hoeveelheid water in de vegetatie. Droogte is zichtbaar via RS als de NDWI laag is en in een iets later stadium,
als effect van de droogte, ook de NDVI laag is. Indien RS-beelden beschikbaar zijn (NB bewolking) dan zijn de
indices berekend, waarbij gestreefd is naar het maken van een complete vlakdekkende kaart met een 20 m
resolutie per periode van 10 dagen (decade). De kaarten die zo ontstaan zijn zogenaamde samenstelde,
composietkaarten (Bijlage 8.2.7). Daarnaast is gekeken naar de effecten van beregening van een aantal
bekende landbouwpercelen binnen de Provincie Gelderland op de gewasindices. Ook is gekeken naar de
bepaling van het oppervlak aan open water binnen natuurgebieden, om zo te zien hoe vennen opdrogen en
weer vernatten.
Met de NDWI en NDVI krijg je een momentopname, die beslist onvoldoende zegt over de aantasting van de
biodiversiteit in de natuur. Bovendien zijn tijdseries van beide indices nodig om iets te kunnen zeggen over het
herstelvermogen van de natuur.
We hebben voor 2016 (grotendeels een ‘normaal’ jaar, m.u.v. periode eind mei-medio juni 2016; extreme
neerslag in Noord-Brabant en Limburg) en 2018 (extreem droog jaar) de beide indices berekend voor het
gehele projectgebied, op basis van Sentinel-2 gegevens. Deze hebben we per decade (periode van 10 dagen)
verwerkt tot zogenaamde composiet-beelden (Bijlage 8.2.7), hetgeen leidde tot tenminste één vlakdekkende
kaart per decade i.c. drie kaarten per maand. Zo kunnen we tijdreeksen maken en analyseren. We hebben het
jaar 2017 niet meegenomen vanwege het grote aantal beelden met bewolking (‘geen data’). We hebben ter
illustratie voor deze Fase 1 van het project het focus-stroomgebied Hupselse Beek en de Hooge Raam eruit
gelicht en indices geanalyseerd. Hieronder zijn de belangrijkste bevindingen beschreven.
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Figuur 17: NDVI- en NDWI-indices in 2016 en 2018 voor focus-stroomgebied Hupselse Beek als geheel per decade voor periode 1
mei tot en met medio oktober.

Voor het stroomgebied van de Hupselse Beek zijn de NDVI en NDWI voor 2016 en 2018 uitgezet voor beide
jaren van 1 mei t/m medio oktober. Te zien is dat de berekende NDVI en NDWI beduidend lager waren in 2018
vergeleken met het 2016 (Figuur 17) in de maanden juni t/m september. In de zomer van 2018 is de
gemiddelde vegetatie-groenheid in Hupsel minder hoog dan in de zomermaanden van 2016. Daarnaast is te
zien dat de NDVI een vertraging in de tijd kent in vergelijking met de NDWI. Tijdens droogte neemt eerst de
NDWI af (minder water in vegetatie), vervolgens daalt ook de waarde van NDVI (minder gezonde vegetatie).
In het stroomgebied kan niet beregend worden uit grond- of oppervlaktewater, wegens de geringe
watervoorraad in het gebied. Er vindt ook geen wateraanvoer plaats. Remote sensing beelden leveren aldus
informatie op over de droogte-toestand van de begroeiing.
Naast het focus-stroomgebied Hupselse Beek zijn ook indices voor de Hooge Raam bekeken, en wel de NDVI
en NDWI voor specifiek het bouwland binnen de Hooge Raam (Figuur 18). In dat gebied vindt geen
wateraanvoer plaats, maar kan wel beregend worden uit grondwater. Lagere waarden van de indices in
september zijn waarschijnlijk het gevolgd van afrijpende en geoogste gewassen. De NDWI in 2018 is in
tegenstelling tot indexwaarden in Hupsel hoger dan die in 2016. De NDWI vertoont mogelijk effecten van
beregening (meer water in de gewassen). Analoog aan het beeld voor Hupsel laat ook hier 2018 lagere NDVIwaarden zien in vergelijking met 2016 vanaf medio juli. Dat betekent dat de bouwlandgewassen er minder
goed bij stonden in 2018. Of dit betekent dat eventuele beregening in 2018 onvoldoende effect heeft gehad
op de toestand van de gewassen kan nog niet geconcludeerd worden. Dit vereist nadere analyse in Fase 2.
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Figuur 18: NDVI- en NDWI-indices in 2016 en 2018 voor focus-stroomgebied Hooge Raam voor percelen bouwland per decade
voor periode 1 mei tot en met medio oktober.

Voor een aantal specifieke percelen binnen de Provincie Gelderland is bekend of deze zijn beregend
(mondelinge mededeling en informatie Teun Spek, 2019). De percelen zijn onderverdeeld in twee groepen: 1)
geen irrigatie, graspercelen die niet zijn beregend in de zomer van 2018 en 2) irrigatie, graspercelen die wel
zijn beregend in de zomer van 2018. Beregening onder droge condities leidt in principe tot een hogere NDWIen NDVI-waarden door een lager vocht te kort in de bodem. Het effect van beregening is duidelijk zichtbaar in
de indices NDVI en NDWI in Figuur 19 (rechtsonder).Voor beregende percelen zijn beide indices hoger vanaf
juni 2018. Daarbij loopt de NDWI in de tijd gezien iets voor op de NDVI.
De beide indices kunnen aldus worden gebruikt om een kaart te maken waarop zichtbaar is dat er
(waarschijnlijk) beregening heeft plaatsgevonden. Op deze kaart staan percelen met bepaalde gewassen
(Basis Registratie Percelen BRP) die waarschijnlijk zijn beregend tijdens de droogte. Hiermee kan de basis
gelegd worden voor een inschatting van het beregende areaal en de totale beregening in een gebied.
Uit de NDVI en NDWI kan ook een ruwe schatting worden gemaakt van de gewasopbrengst. Daar is veel
onderzoek aan gedaan, o.a. door Quarmby et al. (1993) en Bolton & Friedl (2013), waarbij de schatting is
gebaseerd op kennis over het type gewas. Het paste niet binnen deze fase van het project deze optie uit te
werken. Zoals vermeld vraagt de interpretatie van remote sensing beelden ter vaststelling van droogteschade
aan de natuur een zeer gedegen kennis van het terrein.
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Figuur 19: Effect van beregening op berekende RS-gewasindices NDVI en NDWI in de periode januari t/m medio november 2018
voor een aantal percelen binnen de Provincie Gelderland (percelen bron: Teun Spek, 2019).

Effecten van de droogte op natuurlijke vegetaties zijn lastiger vast te stellen. Verdroging van natte
natuurgebieden kan bijvoorbeeld leiden tot een verhoogde afbraak van organische stof waarbij
voedingsstoffen in de bodem vrijkomen, zodat de productiviteit van de vegetatie juist toeneemt. Veenmossen
kunnen wit kleuren, andere planten die verdrogen worden weer bruin. Dat maakt de interpretatie zonder
goede kennis van het terrein erg lastig.
Tijdens de droogte van 2018 zijn beken en vennen drooggevallen door dalende grondwaterstanden in
stroomgebieden. Droogval van een beek of ven kan grote effecten hebben op de flora en fauna van het
watersysteem. Om deze droogval via remote sensing beelden te detecteren is een verkenning gedaan voor
vennen met het waterdetectieproduct van Sentinel 2 (Bijlage 8.2.7), in combinatie met de nationale
natuurbeheertype-kaart (bron: Bij12). Met de natuurbeheertypekaart zijn alle gekarteerde vennen
geselecteerd van het type N06.05 (natuurbeheertype zwak gebufferde vennen). Vervolgens is voor elk
satellietbeeld van 2018 het aantal openwater gedetecteerde pixels gesommeerd (Figuur 20). Te zien is dat in
het voorjaar en zomer van 2018 het totale areaal openwater van vennen in/van het natuurbeheertype N06.05
daalt, richting februari/maart 2019 stijgt en daarna weer daalt. Remote sensing informatie kan dus worden
gebruikt om vlakdekkend uniform vast te stellen of en hoe snel vennen droogvallen. NB: de open-waterdetectie werkt alleen voor waterlichamen met enige omvang door de pixelgrootte van 20 m. Dat maakt het
lastig/onmogelijk om (smalle) beken te analyseren met de waterdetectie van Sentinel-2.
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Figuur 20: Open-water-detectie op basis van Sentinel-2 beelden. Oppervlaktewater (areaal via aantal pixels) binnen
natuurbeheertype N06.05 (zwak gebufferd ven) in 2018 voor gehele projectgebied.

Een specifiek voorbeeld van een ven is te zien in Figuur 21. Het Fochtelooerveen kent meerdere plekken met
open water. De blauwe rand in de figuur is berekend op basis van remote sensing informatie en geeft de
grens/oever weer op een bepaalde datum.

Figuur 21: Open water detectie via remote sensing. Open water - ven in gebied Fochtelooerveen.

Tijdens de droogte van 2018 zijn er voor Noord-Brabant in augustus 2018 diverse airborne RS-beelden
ingewonnen van zowel natuur als agrarische gebieden (in opdracht van provincie). Het consortium brengt in
Fase 2 zelf extra ingevlogen gebieden in (Hupsel, Stegeren, Hoge Veluwe). Deze airborne RS-beelden hebben
een hoge ruimtelijke resolutie (±0,5 m), waardoor effecten van droogte op een kleine schaal kunnen worden
bekeken. Tijdens de inwinning is er gebruik gemaakt van drie sensoren: RGB (zichtbaar licht), NIR (infrarood)
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en TIR (oppervlaktetemperatuur). Deze beelden zijn vervolgens gebruikt in een WUR-ACT-project in mei-juli
2019 (Academic Consultancy Training) van de Wageningen Universiteit (begeleiding door KnowH2O). Een
studententeam van zes leden heeft aan de hand van de onderstaande vraagstelling de toepasbaarheid (tijdens
droogte) van de beelden verkend:
Hoe kan stress bij vegetatie door hitte en/of droogte worden gedetecteerd en vervolgens worden gevolgd
in de ruimte en tijd door middel van remote sensing opnames?
Het ACT-studententeam heeft met de ingewonnen beelden onder andere een thermische droogte index
berekend (TVDI; Sandholt et al. (2002)). Deze index is gebaseerd op een vegetatie-index (NDVI) en
oppervlaktetemperatuur (TIR). De variatie van deze twee parameters zijn in een ‘feature space plot’
weergegeven (Figuur 22), waarin drie velden in de regio Someren zijn gebruikt met een wisselende
vochthuishouding (droog, droog tot nat, nat). De ‘feature space plot’ toont welk effect de droogte
(vochthuishouding) heeft op de verschilde parameters (NDVI en TIR). Vervolgens kunnen er gebieden in de
‘feature space plot’ worden gedefinieerd waarin de vegetatie stress ervaart. Deze gebieden worden
gedefinieerd met de kennis over vochthuishouding van de velden, de maximale optimale temperatuur van het
gewas en luchttemperatuur. In de analyse is onderscheid gemaakt in vegetatietypes. In Figuur 22 is het
vegetatietype ‘gras’ te zien. Dit zijn graspercelen. Er is ook gekeken naar heide echter wat het signaal daar
minder sterk.

Figuur 22: Gewasindex NDVI vs. oppervlaktetemperatuur. ‘Feature space plot’ weergegeven voor drie graslanden in regio
Someren met wisselende vochthuishouding (droog, droog tot nat, nat). Verticale lijn: NDVI-waarde voor kale grond.
Horizontale lijnen: luchttemperatuur en maximale optimale temperatuur voor gewas.

Enkele andere bevindingen van het ACT-team waren:


Met de airborne RS-beelden kan droogtestress worden gedetecteerd. Het is echter lastig deze
droogtestress te valideren door de afwezigheid van gronddata. De validatie is nu visueel gedaan
aan de hand van de RGB-beelden;
 Plan vluchten op hete dagen rond het middaguur om hittestress te detecteren. Voor het optreden
van hittestress moet de luchttemperatuur namelijk hoger zijn dan de maximale optimale
temperatuur van de vegetatie;
Tijdens de inwinning van 2018 is er geen SWIR-sensor (short wave infra-red) gebruikt. Er wordt aanbevolen
deze bij toekomstige inwinning wel te gebruiken, omdat deze sensor de vochthuishouding van het
waargenomen aardoppervlak (vegetatie en bovenste bodemlaag) kan meten.
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3.8. Integratie van gegevens in focus-stroomgebied
We analyseren het gehele projectgebied op basis van meetlocaties, focus-stroomgebieden en RDO-regio’s.
Focus-stroomgebieden zijn geschikte hydrologische eenheden, waarvoor waterbalansen op basis van een
combinatie van metingen (o.a. goede afvoer-tijdreeksen) en berekeningen kunnen worden opgesteld. De
relevante hydrologische variabelen worden apart én in samenhang beschouwd. We analyseren in het gehele
project een aantal focus-stroomgebieden op basis van hierboven genoemde criteria, die samen qua
karakteristieken het projectgebied afdekken. We maken in deze fase van het project een start hiermee: we
illustreren de analyse van twee gebieden: het stroomgebied van de Hupselse Beek, met een uitstap naar het
stroomgebied van de Hooge Raam. Tevens vergelijken we de waterbalansen van enkele focusstroomgebieden.
Hupselse beek
Voor het stroomgebied van de Hupsel Beek zijn meetreeksen beschikbaar van grondwaterstanden, debiet van
de Hupselse Beek, neerslag en verdamping voor de periode 2004-2019. Voor het debiet en meteorologische
gegevens van station Twente zijn meetreeksen beschikbaar van 1976-2019. De ernst van de droogte van 2018
is goed zichtbaar in het debiet en grondwaterstanden bij vergelijking met het jaarlijks regime over de periode
2004-2017 (Figuur 23).

Figuur 23: Overzicht van het jaarlijks regime van afvoer (boven) en grondwaterstand (onder) in de Hupsel met het gemiddelde
verloop (blauw) en het vlak (grijze band) waarbinnen 90% van de waarnemingen over de periode 2004-2017 valt (begrensd
door het 5 en 95 percentiel). De metingen van 2018 en 2019 laten de ernst van de droogte in historisch perspectief zien.

Naast de rechtstreekse vergelijking met de historische waarden van debieten en grondwaterstanden zijn ook
de droogte-indices bepaald voor het neerslagoverschot, afvoer en grondwater (Figuur 24 en Figuur 25). In
deze reeksen is goed te zien hoe droog de zomer van 2018 was ten opzichte van de historische periode 20042019. Daarnaast zijn de verschillen zichtbaar tussen de droogtetypes. De start en het herstel van de
meteorologische droogte zijn veel eerder zichtbaar dan die van de hydrologische droogte. In maart 2019 was
er nog steeds sprake van hydrologische droogte, terwijl de meteorologische droogte al eind 2018 over was. Dit
geeft een goed beeld van de reactiesnelheid van het hydrologische systeem.
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Figuur 24: Tijdreeksen van de berekende droogte indices voor de Hupsel voor neerslagoverschot, afvoer en grondwaterstand
voor 2004-2019. De rode vlakken betreffen de periodes met matige (-1) tot extreme droogte (<=-2). Voor de definitie en
interpretatie van de gestandaardiseerde indices verwijzen we naar Bijlage 8.2.2

Figuur 25: Weergave van de waarden van de berekende droogte indices over tijd voor 2004-2019 voor de Hupsel
voor neerslagoverschot, afvoer en grondwaterstand. Het kleurverloop van wit-geel- oranje-rood geeft de waarde van de
droogteindices, van enigszins droog (<0) tot extreem droog (<=-2). Voor de definitie en interpretatie van de gestandaardiseerde
indices verwijzen we naar Bijlage 8.2.2

Om het belang van lange meetreeksen en een juiste referentieperiode (zie ook Bijlage 8.2) te onderzoeken zijn
ook de droogte-indices berekend voor de periode 1976-2019 voor het neerslagoverschot en de afvoer (Figuur
26). In deze lange periode komen duidelijk drie droogtegebeurtenissen naar voren: 1976, 1995-96 en 2018.
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Hoewel de droogte van 2018 nog steeds een duidelijk signaal geeft, is het niet meer de meest extreme
droogte uit de periode. Droogte is per definitie een relatief begrip (afwijkend van de normale situatie), daarom
zijn lange tijdreeksen belangrijk voor de analyse.

Figuur 26: Droogte indices voor neerslagoverschot en afvoer voor de periode 1976-2019 voor de Hupselse Beek.

De droogte-indices in voorgaande figuren zijn gebaseerd op metingen. Door voor de meetlocaties voor
grondwaterstanden SWAP-modellen op te stellen en te kalibreren op de gemeten grondwaterstanden, kan
aanvullende informatie worden verkregen over de toestand van het bodemvocht en de transpiratiereductie
van het gewas als gevolg te droge of te natte bodemvochtcondities. Bovendien zijn op basis van de SWAPmodellen de tijdreeksen verlengd tot en met 31 mei 2019.
SWAP-berekeningen tot en met 31 mei 2019 (Figuur 27, Figuur 28 en Figuur 29) geven inzicht in de
ontwikkeling van bodemvochtdroogte. Deze is in 2018 als extremer gekarakteriseerd dan de
grondwaterdroogte. Ook start de bodemvochtdroogte eerder dan de grondwaterdroogte (Figuur 28); de start
is nagenoeg gelijk aan die van de meteorologische droogte. De grondwaterdroogte begint later; er is sprake
van enige vertraging in de doorwerking van de droogte. Eind september neemt de meteorologische droogte
af. Zowel de bodemvochtdroogte als de grondwaterdroogte lopen door tot eind 2018. De
bodemvochtdroogte neemt in 2019, volgens verwachting, sneller af dan de grondwaterdroogte.
Met SWAP wordt ook de transpiratiereductie van het gewas gesimuleerd; de transpiratiereductie als gevolg
van te droge condities (droogteschade) geeft een goede indicatie van de directe effecten van vochtcondities
op de gewasgroei. Figuur 29 geeft de droogteschade voor een maisperceel in Hupsel, voor 2018 ten opzichte
van het verleden. De periode met transpiratiereductie was voor 2018 historisch heftig en langdurig. Overigens
is het goed om te realiseren dat, indien bodemvochtmetingen beschikbaar zijn, deze gebruikt kunnen worden
om de SWAP-modellen te verbeteren.
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Figuur 27: SWAP Hupsel – droogte-indices. Metingen met simulaties verlengd tot 1 juni 2019 en tevens zijn aanvullende
toestandsvariabelen gesimuleerd, waarmee een droogteindex voor bodemvocht kan worden opgesteld.

Figuur 28: SWAP-Hupsel – droogte-indices. Het kleurverloop van wit-geel- oranje-rood geeft de waarde van de droogteindices,
van enigszins droog (<0) tot extreem droog (<=-2). Voor de definitie en interpretatie van de gestandaardiseerde indices
verwijzen we naar Bijlage 8.2.2
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Figuur 29: SWAP-Hupsel – droogteschade.

Hooge Raam
Een ander voorbeeld gegeven we hier voor de Hooge Raam (Figuur 30). In dit gebied zijn dezelfde
droogtegebeurtenissen zichtbaar als in de Hupsel: 2009 en 2018. Ook zien we hier weer de vertraging in het
systeem door de latere start van de hydrologische droogte ten opzichte van de meteorologische droogte. De
grondwaterstanden herstellen ook duidelijk later (vergelijk SGI Hupsel, Figuur 24 en SGI Hoge Raam, Figuur
30). Hierin is ook het verschil binnen Nederland zichtbaar; herstel van de hydrologische droogte is minder in de
Hooge Raam in maart 2019 dan in Hupsel. Grondwaterstanden in de Hooge Raam zijn dus relatief nog lager.

Figuur 30: Droogte indices voor neerslagoverschot en grondwater voor de Hooge Raam voor 2003-2019.

Door de droogte-indices in één overzicht weer te geven ontstaat uniform inzicht in de doorwerking van
meteorologische droogte via bodemvocht en grondwater naar hydrologische droogte. Zo laat Figuur 30 zien
dat niet elke meteorologische droogte doorwerkt in het ontstaan van een droogte in de grondwaterstand.
Anderzijds laat Figuur 28 duidelijk zien dat de meteorologische droogte weliswaar voorbij kan zijn, maar dat
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de effecten na-ijlen in andere compartimenten van het bodem-water-systeem. Door het gebruik van
gestandaardiseerde indices kan de mate van droogte voor de verschillende compartimenten én het herstel in
de tijd na de droogte, tussen gebieden vergeleken worden en gerelateerd worden aan gebiedskenmerken.
Tevens worden de droogte-componenten in historisch perspectief geplaatst, waarbij ook het inzicht in de
maanden vóórdat en de maanden waarin droogte optreedt van belang is voor de handelingsruimte. Bij de
omgang met droogte is het van belang te denken en te werken in perioden, indices en compartimenten van
het bodem-water-atmosfeer systeem voor, tijdens en na een droogte.
Waterbalansen
Een aanvullende manier om gegevens en modelanalyses te integreren in een focus-stroomgebied is het
opstellen van waterbalansen voor de gebieden als geheel. Daarbij combineren we diverse bronnen van
informatie:
-

Meteodata via KNMI;
Verdamping via remote sensing (RS): SATDATA;
Bodemvocht indien beschikbaar (berging water in gebied);
Grondwaterstanden (berging water in gebied);
Veldmetingen afvoer via waterschap;
Modelberekeningen LHM via LSW’s;
Gewasindices NDVI en NDWI via RS.

Tabel 4 toont berekende eerste versies van waterbalansen voor 2018 voor een aantal focus-stroomgebieden,
alle zonder aanvoer van oppervlaktewater naar de gebieden. De bergingsverandering in de waterbalansen is
berekend aan de hand van verschil in grondwaterstanden tussen het einde en het begin van de balansperiode,
met een bergingscoëfficiënt van 0,1. Een negatief bergingsgetal betekent een netto daling van de
watervoorraad in het gebied, zijnde een extra verliesterm van water voor het gebied. Dat water kan alleen het
gebied verlaten via verdamping of afvoer, daarmee wordt het een positief getal op de waterbalans als bron
van water. Deze interne bron is dan blijkbaar aangewend om óf afvoer óf de verdamping ter vergroten/in
stand te houden.
Tabel 4: Berekende waterbalans Hupselse Beek, Hooge Raam, Someren, Vlootbeek en Turfvaart voor het kalenderjaar 2018.
LSW’s van LHM zijn gecombineerd tot stroomgebieden.

De werkelijke verdamping voor Hupsel is berekend met het LHM, maar ook uitgerekend met SATDATA. Te
zien is dat er een redelijk tot goede overeenkomst is tussen de berekende verdamping met LHM met de
berekende SATDATA. De berekende transpiratiereductie leidt tot minder gewasproductie in de gebieden en
varieert tussen de gebieden. Dit kan zijn oorsprong hebben in de beregening van gewassen uit het
grondwater. De berging van water in de gebieden is uitgeput in 2018. Te zien is dat voor een drietal gebieden
de berekende afvoer spoort (Hupsel, Vlootbeek) dan wel afwijkingen vertoont (Hooge Raam) ten opzichte van
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de gemeten afvoer. Verdere analyse van waterbalansen is nodig in Fase 2, want de afvoermetingen dienen
ook als controlemiddel voor modelberekeningen.
Tenslotte volgt nog een integratie van de resultaten van de waterbalans, en dan met name van de
verdamping, met berekende gewasindices uit RS-informatie. We nemen ter illustratie voor de focusstroomgebieden Hupsel en Hooge Raam de berekende NDVI en NDWI voor grasland voor de periode mei t/m
2e decade oktober voor zomerseizoen (2016 en) 2018 in ogenschouw (zie ook Figuur 17 en Figuur 18).

Figuur 31: Berekende vegetatie-indices NDVI en NDWI voor grasland (oranje aangegeven in plaatjes gebied) per decade voor
mei t/m 2e decade oktober voor de jaren 2016 en 2018. Links focus-stroomgebied Hupselse Beek, rechts Hooge Raam.

Naarmate de verdamping van grasland in een gebied hoger is, verwachten we een hogere index-waarde (die
op een identieke manier voor het gehele projectgebied is berekend). Te zien is in Figuur 31 dat voor grasland in
het gebied van de Hupselse Beek in 2018 de NDVI-waarde duidelijk verder zakt en lager is dan voor grasland in
de Hooge Raam. Hetzelfde geldt voor de NDWI-waarde. Deze resultaten sporen met het beeld dat de
waterbalans voor beide gebieden ons geeft.
We gaan in Fase 2 voor een selectie van de focus-stroomgebieden deze analyse en integratieslag uitvoeren,
waarbij de selectie op basis van gebiedseigenschappen (gedekte variatie binnen projectgebied) en
beschikbare goede velddata wordt gebaseerd.

3.9. Natuurlijke vegetatie – LMF waarnemingen
Een droge periode kan op verschillende manieren de samenstelling van de vegetatie beïnvloeden. Droogte
kan zorgen voor een gebrek aan bodemvocht, het kan leiden tot een versnelde of juist vertraagde afbraak van
organische stof, onder andere via invloed op de samenstelling van het bodemleven, en het kan invloed hebben
op de zuurgraad van de bodem. Deze veranderingen kunnen uiteindelijk leiden tot een structurele verandering
in de soortensamenstelling. Zulke veranderingen gaan vaak langzaam en zijn meestal pas zichtbaar in de jaren
na een ernstige droogteperiode. Sommige soorten kunnen verdwenen lijken, maar daarna toch tevoorschijn
komen nadat ze als zaad in de bodem hebben overleefd. Andere soorten lijken zich in eerste instantie te
kunnen handhaven, waarna ze alsnog verdwijnen, bijvoorbeeld doordat ze worden weggeconcurreerd door
snel groeiende soorten die profiteren van de voedingsstoffen die vrijkomen bij de afbraak van organische stof.
Een en ander betekent dat de gevolgen voor de vegetatie van de 2018-droogte, grotendeels pas in de jaren
daarna zichtbaar zullen worden. We hebben het volgende systeem opgezet om die gevolgen de komende
jaren te monitoren.
Om de veranderingen te kunnen signaleren zijn permanente kwadraten nodig (pq’s): vaste proefvlakjes (plots)
in het vegetatiedek waar gedurende een reeks van jaren de soortensamenstelling wordt genoteerd, dus een
‘vegetatieopname’ wordt gemaakt. Sinds 1999 werken de provincies samen met het Centraal Bureau voor de
Statistiek aan een meetnet van pq’s: het Landelijk Meetnet Flora (LMF) in het kort. Het ‘Landelijk Meetnet
Flora - Milieu- en Natuurkwaliteit’ (LMF-M&N) is ontwikkeld door provincies, rijksoverheid en
terreinbeheerders en is onderdeel van het Netwerk Ecologische Monitoring (NEM). Het NEM is een
samenwerkingsverband van overheden ten behoeve van de inwinning van natuurgegevens voor beleid.
Partners in het NEM zijn de ministeries van LNV en IenW, PBL, CBS en provincies. Het NEM probeert zo veel
mogelijk te voorzien in de behoefte aan cijfers over de ontwikkelingen in de natuur door bestaande
meetnetten af te stemmen op de informatiebehoefte van de rijksoverheid, en indien nodig, nieuwe
meetnetten te ontwikkelen. De informatiebehoefte bestrijkt niet alleen het natuurbeleid in engere zin, maar
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ook het landschapsbeleid, het bosbeleid, het milieubeleid en het waterbeleid, voor zover het de ecologische
aspecten betreft.
Het doel van het LMF luidt: “Het leveren van landelijke en regionale trends van de ontwikkelingen in de
vegetatiesamenstelling in relatie tot verzuring, vermesting en verdroging” (Anonymous, 2018). Van het CBS (T.
van der Meij) ontvingen wij alle LMF-opnamen van de zandprovincies. Het gaat om 34967 opnamen verdeeld
over 7155 plots (pq’s), wat betekent dat in de 20 jaar dat het LMF bestaat een plot gemiddeld bijna vijf keer is
opgenomen. De handleiding van het LMF (Anonymous, 2018) beveelt tegenwoordig een opnamefrequentie
van drie jaar aan.
Van iedere vegetatieopname hebben we de gemiddelde indicatiewaarden voor saliniteit, vochttoestand,
voedselrijkdom en zuurgraad berekend. Voor de herkenbaarheid zijn alle waarden uitgedrukt op een schaal 110. Indicatiewaarden geven de standplaatsvoorkeur van een plantensoort aan op een ordinale schaal: een
schaal waarin alleen de rangorde van belang is, en niet de absolute waarde. Indicatiewaarden zijn gebaseerd
op deskundigenoordeel, veldmetingen en literatuuronderzoek. Ze blijken vaak uitstekend te correleren aan
metingen in het veld. Tevens is van iedere opname de gemiddelde natuurwaarde berekend. Er zijn
verschillende systemen om op basis van hun soortensamenstelling vegetatieopnamen te waarderen, waarvan
‘de methode Gelderland’ (Hertog & Rijken, 1992) het beste overeenkomst met het oordeel van deskundigen
(Witte et al., 2011b), zodat we die hier aanhouden.
Tabel 5: Beschrijving indicatiewaarden.

Saliniteit S

1 = zoet t/m 10 = zout
Voorbeeld: Holpijp t/m Zeekraal

Vochttoestand F

1 = zeer droog t/m 10 = zeer nat
Voorbeeld: Zandzegge t/m Dotterbloem

Voedselrijkdom N

1 = zeer arm t/m 10 = zeer rijk
Voorbeeld: Ronde zonnedauw t/m Grote bandnetel

Zuurgraad R

1 = zuur t/m 10 = basisch
Voorbeeld: Schapenzuring t/m Parnassia

Met voor deze studie ontwikkelde software (LMF_TREND) hebben we vervolgens per plot berekend: de
gemiddelde indicatiewaarde en natuurwaarde, de trend in deze indicatiegetallen, en de statistische
significantie van deze trends. Figuur 32 geeft een kaartbeeld van de gemiddelde vochtindicatie van de
geselecteerde plots. Dergelijke kaarten zijn er ook van de indicatiewaarden voor saliniteit, voedselrijkdom,
zuurgraad en natuurwaarde. In Figuur 33 is de trend in de vochtindicatie over de meetperiode vanaf 1999
weergegeven. Ook niet-significante trends zijn gekleurd (blauw: natter, rood: droger) omdat een ruimtelijke
clustering van niet-significante trends (bij p0.05) wel significant kan zijn (hierop hebben we echter niet getest).
De uitkomsten zijn opgenomen in een interactieve GIS-kaart (visualisatie-tool; zie Bijlage). Door te klikken op
een plot komt een grafiek met de ontwikkeling van de indicatiewaarde in de tijd tevoorschijn (Figuur 34). Deze
kaarten zijn bruikbaar bij integrale analyses van gebieden waarin aanvullende informatie, vooral over de
grondwaterstand nodig is om bepaalde trends te verklaren. Zo laat bij nadere beschouwing de trendkaart
(inzet Figuur 34) enkele ruimtelijke patronen zien die zouden kunnen wijzen op een wijziging in het
hydrologisch regime. Vlak langs de grote rivieren, bijvoorbeeld, indiceert de vegetatie dat de standplaats
droger wordt, en in natuurgebied Bargerveen lijkt de westkant te vernatten en de oostzijde juist te verdrogen.
Of er inderdaad sprake is van vernatting of verdroging, of dat deze trends toch moeten worden toegeschreven
aan toeval, kan pas worden beoordeeld aan de hand van gedegen gebiedskennis en voldoende hydrologische
informatie. Overigens zijn de indicatiewaarden ook bruikbaar voor een analyse van de plausibiliteit van
hydrologische modellen: komen hun uitkomsten overeenkomen met waarnemingen aan de vegetatie in het
veld (Van Ek et al., 2014; Witte, 2019; Witte et al., 2011a).
LMF_TREND genereert bovendien uitkomsten voor classificatie-eenheden, waarbij wij vooralsnog de
‘interprovinciale inventarisatie-eenheid’ (IPI) hebben aangehouden. In de resultaten per IPI is vaak een
periodiciteit te herkennen, die te maken heeft met systematische verschillen in de selectie van plots die om de
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zoveel jaar worden opgenomen (Figuur 35). In een vervolg zou bij de regressie rekening kunnen worden
gehouden met deze periodiciteit (Box-Jenkins model).
Veel plots zijn niet zinvol om te betrekken in de droogteanalyse. Buiten beschouwing gelaten zijn bijvoorbeeld
plots gelegen in dennenakkers, omdat die zijn aangeplant en af en toe worden gekapt, en plots van
vuilstortplaatsen en wegbermen. We hebben de analyse gedaan met alle soorten, maar ook met een lijst met
soorten waarin bomen en struiken (fanerofyten) en planten met ondergrondse reserves (geofyten) zijn
weggelaten (selectie gebaseerd op BioBase2003). Het buiten beschouwing laten van deze persisterende
soorten, die naar we verwachten minder gevoelig zijn voor droogte, had echter nauwelijks invloed op de
resultaten.
Wanneer de vegetatieopnamen van 2019 en later binnenkomen, willen we de software aanpassen zodat hij
aangeeft hoeveel de indicatiewaarde afwijkt van de verwachting die volgt uit de trend uit de voorgaande
jaren, en hoe significant die afwijking is. Daarmee kunnen de gevolgen van de droogte worden
gekwantificeerd, echter mits aangevuld met ondersteunende informatie. Of een gesignaleerde significante
trend ook ecologische betekenis heeft en wijst op bijvoorbeeld verdroging, kan alleen op basis van
indicatiegetallen niet worden vastgesteld. De indicatiewaarden dienen te worden gebruikt in combinatie met
andere waarnemingen en berekeningen, met name van de grondwaterstrand, om met aan redelijkheid
grenzende waarschijnlijkheid uitspraken te kunnen doen over de oorzaken van de trend. Na afloop van de
studie kan LMF-trend nog steeds worden ingezet om de langetermijngevolgen van de droge jaren 2018 en
2019 te monitoren.
Een gedetailleerde beschrijving van de software en de analyse is opgenomen in Bijlage 8.2.6.

Figuur 32: Gemiddelde vochtindicatie van de geselecteerde LMF-plots.
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Figuur 33: Trend B in vochtindicatie mF, waarbij B volgt uit lineaire regressie op mF (jaar) =A + B*JAAR. Betekenis symbolen: B
>0 en significant (p0.05) = grote blauwe stip; B > 0.05 en niet significant = kleine blauwe stip; B <0 en significant= grote rode
stip; B < 0.05 en niet significant = kleine rode stip; anders = kleine grijze stip.

Figuur 34: Uitklapmenu van een LMF-Trend plot.
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Vochtindicatie: Y= 55.579609-0.023208X, -***, R2=0.644157

Voedselindicatie: Y= 52.393761-0.022446X, -*, R2=0.146704
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Figuur 35: Trend voor indicaties vochttoestand (links) en voedselrijkdom (rechts) van IPI 363 (‘overige kleine moerasjes’).
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4. Herstel van droogte
4.1. Neerslag en verdamping
Herstel van droogte in het bodem-grondwater-systeem vereist water. Dat water kan van twee kanten komen:
uit de lucht via de neerslag en van de rivieren in de vorm van aanvoerwater. Zo heeft Waterschap Aa en Maas
de gehele winter van 2018/2019 water aangevoerd. We richten ons hier eerst het neerslagoverschot.
Het berekende cumulatieve neerslagoverschot bepaalt de netto aanvulling van het bodemvocht. We
gebruiken daarom de berekeningen van de werkelijke verdamping (SATDATA) en KNMI gevalideerde
radarinformatie om in te schatten in welk (hoeveelheid) waar neerslagoverschot (in de ruimte) is opgetreden
sinds 2018. Daartoe gaan we eerst terug naar 1 april 2018, de start van het hydrologisch jaar 2018-2019. De
toestand toen werd bepaald door de situatie in 2017/2018. Het berekende werkelijk neerslagoverschot in het
hydrologisch jaar 2017/2018 is te zien in Figuur 36.

Figuur 36: Cumulatief verschil tussen neerslag (regenradar KNMI; dubbel gevalideerd) en werkelijke verdamping volgens
SATDATA (STOWA): links na hydrologisch jaar 2017/2018 op 31-3-2018 (= start van hydrologisch jaar op 1-4-2018). Rechts na
hydrologisch jaar 2018/2019 op 31-3-2019 (=start van hydrologisch jaar op 1-4-2019).

Te zien is dat op 1-4-2018 het werkelijk berekende neerslagoverschot als maat voor meteorologische droogte
voldoende water opleverde om het bodem-water-systeem hydrologisch te herstellen. De aanvulling van het
systeem is waarschijnlijk gerealiseerd in de winter van 2017/2018. Een vergelijkbare aanvulling op basis van het
neerslagoverschot in 2018/2019 kon niet gerealiseerd worden op 1-4-2019. Daarmee is het watersysteem op
basis van neerslag en verdamping bij de start van het hydrologisch jaar 2019/2020 niet hersteld. Het
neerslagoverschot van de zomer van 2018 en/of het neerslagoverschot van de winter van 2018/2019 is te klein
om het watersysteem aan te vullen. Hierdoor is het begin van het hydrologisch jaar 2019/2020 droger dan
normaal.
De regio’s in Nederland kennen een verschillend beeld qua meteorologische droogte. Met name in gebieden in
Oost-Brabant, Noord-Limburg, Achterhoek en Twente zijn de neerslagtekorten aan de hoge kant. Dit maakt
dat de omgang met droogte regionaal meer of minder nauw steekt en meer of minder maatwerk behoeft.
Figuur 37 laat het cumulatieve neerslagoverschot/tekort op 30 juni 2019 zien, met startdatum 1 april 2019.
Zichtbaar is dat sinds 1 april 2019 de tekorten verder zijn toegenomen. Ook hier vertonen de regio’s in
Nederland (o.a. RDO) een verschillend beeld qua meteorologische droogte.
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Figuur 37: Cumulatief neerslagoverschot/tekort op 30-6-2019, berekend vanaf 1-4-2019. Links: KNMI-kaart. Rechts: berekening
met radar-informatie neerslag en verdamping SATDATA.

4.2. Grondwaterstanden
De duiding van de droogte op basis van peilbuisgegevens en afgeleide regimecurves en droogte-indices (bijv.
Figuur 10) is in deze fase toegepast op een beperkte selectie aan meetpunten. In hoofdstuk 3 zijn daarbij
tevens figuren opgenomen die inzicht geven in het herstel van droogte.
Tevens zijn er via online portals data beschikbaar van gemeten grondwaterstanden waaraan een eventueel
herstel van de droogte van 2018 valt af te leiden. In het voorgaande hoofdstuk (met name paragraaf 3.2 en 3.5)
zijn al een aantal waarnemingen getoond en verwerkt. Een aantal portals zijn:
-

-

-

Limburg: https://www.waterschaplimburg.nl/uwbuurt/kaarten-meetgegevens/actuele-waterstanden/
Noord-Brabant: https://embed.hydronet.com/embed.aspx?id=6045&h=4610815681
Gelderland-WRIJ:
http://wrij.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=82cacb64a02e4e60aadb66d30e7127c
4
Utrecht:
https://vitens.lizard.net/nl/map/topography,assetgroup$9c2d7b6,wmslayer$bd6b024/point/@52.244
2,6.0892,10/-2Days0Hours+0Days3Hours
Overijssel: https://services.geodataoverijssel.nl/viewer?service=B34_beheer_grondwater

De gegevens binnen de portals (Figuur 38) zijn niet altijd up-to-date. Daarnaast hangt het af van de locatie
binnen het projectgebied in welke mate herstel is opgetreden en/of inmiddels door de weersituatie in 2019
reeds weer teniet is gedaan. Het herstel kan ook positief beïnvloed zijn door wateraanvoer (maatregel o.a.
binnen Aa en Maas uitgevoerd). Analyse van oorzaken van eventueel herstel is daarmee gebieds- en locatiespecifiek. Nader onderzoek vindt plaats in Fase 2. Voor een goede duiding van de droogte in historisch
perspectief is het daarbij bijvoorbeeld van belang droogte te beschouwen in een gelijke referentieperiode,
zodat vergelijking tussen gebieden ook mogelijk is. De werkwijzer voor het afleiden van droogte-indices zoals
gepresenteerd in Hoofdstuk 3 kan hieraan bijdragen, ook in combinatie met modelsimulaties voor
meetlocaties voor prognoses van herstel (zie paragraaf 4.4).

43

Figuur 38: Informatie via dataportal opgehaald op 10-7-2019 (11u). Boven links: Limburg, Mariapeel. Boven rechts: NoordBrabant, ten zuiden van Dongen; Midden: Gelderland, tussen Winterswijk en Lichtenvoorde; Beneden: Utrecht, Maarsbergen
(reeks niet up to date).

4.3. Afvoeren oppervlaktewater
Ook voor actuele afvoermetingen zijn online portals beschikbaar. Met Provincie Gelderland als voorbeeld
kunnen we meetlocaties bekijken binnen het beheergebied van WRIJ waarvoor actuele afvoeren via het portal
beschikbaar zijn, ter illustratie:
http://wrij.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=82cacb64a02e4e60aadb66d30e7127c4
http://waterdata.wrij.nl/index.php?wat=kaart_esri
Figuur 39 laat zien dat een heel aantal waterlopen in het beheergebied van WRIJ op 10 juli 2019 afvoerloos zijn
en drooggevallen zijn, dan wel een kleine afvoer hebben. Mocht er al herstel zijn opgetreden na de droogte
van 2018, dan is mogelijk het hydrologisch herstel reeds teniet gedaan. Een lage afvoer is ook zichtbaar in de
tijdreeks van de debieten van de Berkel. Echter, om vast te stellen of dit een gevolg is van droogte, of dat
zulke lage afvoeren kenmerkend zijn voor het gebied, ofwel dat er sprake is van een systeemeigenschap, dient
een langere tijdreeks beschouwd te worden. De gestandaardiseerde afvoerindex, zoals bijvoorbeeld gegeven
voor Hupsel in Figuur 24, geeft vervolgens informatie over of de lage afvoeren ook daadwerkelijk als droogte
geduid kunnen worden. Deze analyse is voor deze fase voor dit meetpunt niet uitgevoerd.
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Figuur 39: Afvoersituatie WRIJ 10-7-2019 rond 11u. Boven: Watervoerendheid watergangen, Dashboard Weer. Beneden:
afvoerdata Berkel juli 2018-juli 2019. Bron: Water en Waterdata - WRIJ.

4.4. Modelberekeningen – actueel en prognoses 2019
LHM-berekeningen van grondwaterstanden laten het volgende zien. In Figuur 40 staat het verschil in
grondwaterstand op 30 augustus 2018 en 1 mei 2019 t.o.v. het langjarig gemiddelde (voorgaande 30 jaar),
berekend met het LHM. Hiervoor zijn de werkelijke meteo-gegevens gebruikt tot de desbetreffende datum
voor de berekening van de grondwaterstand (dit zijn dus geen prognoses). Te zien valt dat de droogte van
2018 nog steeds duidelijk zijn effect heeft op de grondwaterstand op 1 mei 2019. Grondwaterstanden zijn nog
steeds 10 tot 25 cm lager dan gemiddeld en voor de trage hoger gelegen gebieden die sterk na-ijlen zelfs meer
dan 0,5 meter lager dan gemiddeld.
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Figuur 40: Het verschil in grondwaterstand op 30 augustus 2018 en op 1 mei 2019 met het langjarig gemiddelde (voorgaande
30 jaar) , berekend met het LHM. Een negatieve waarde betekent lager dan het langjarig gemiddelde.

Met het LHM zijn prognoses voor de ontwikkeling van de grondwaterstand voor het jaar 2019 berekend,
uitgaande van de situatie op 1 mei 2019 (Figuur 41). Er zijn drie type jaren doorgerekend, een droog (1996),
een gemiddeld (2012) en een nat jaar (1981). Te zien valt dat er extreem lage grondwaterstanden worden
berekend voor zowel de zomer als het najaar wanneer we vanaf 1 mei 2019 te maken krijgen met een droog
jaar zoals 1996. Met een gemiddeld jaar lijkt de helft van het studiegebied redelijk gemiddelde
grondwaterstanden te vertonen terwijl de wat tragere gebieden duidelijk achter blijven. Wanneer dit
gemiddelde jaar wordt doorgerekend tot 1 oktober vertoont het gehele studiegebied veel lagere
grondwaterstanden dan gemiddeld. Blijkbaar kent het doorgerekende gemiddelde jaar een wat nattere zomer
en een wat droger najaar. Zelfs met een nat jaar als 1981 herstellen de grondwaterstanden zich niet volledig
en krijgen we in het najaar te maken met lagere grondwaterstanden dan gemiddeld.

Figuur 41: De prognoses voor de grondwaterstand in 2019 voor situatie GLG en 1 oktober 2019, uitgaande van de situatie per
1 mei 2019, voor drie type jaren: droog, gemiddeld en nat. De prognoses zijn berekend met het LHM.
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Ook vo0r de meetpunten kan met de gekalibreerde SWAP modellen voorspellingen gedaan worden voor de
ontwikkeling en/of het herstel van verschillende compartimenten. Figuur 42 en Figuur 43 geven de
meteorologische droogte, bodemvochtdroogte en grondwaterdroogte voor Hupsel, waarbij het weer van 2013
is gebruikt voor de modelvoorspellingen vanaf 1 mei 2019. Daarbij is het van belang te realiseren dat 2003 voor
Hupsel meteorologisch gezien niet erg droog was; in de zomerperiode was zelfs sprake van relatief natte
condities. In 2003 leidde dit daarom ook niet tot periodes die als matig droog of droger aangeduid worden.
Echter, met de historie van 2018 en de bodemvocht- en grondwatertoestand waarmee 2019 wordt ingegaan,
leidt hetzelfde weer in 2019 in de loop van het jaar tot grotere bodemvocht- en grondwaterdroogte dan in
2018. Dit illustreert het belang van het meenemen van de historie en de uitgangssituatie in het beoordelen van
een droogte én de handeling die nodig is om effecten van meteorologische droogte te beperken.
In dit voorbeeld zijn voorspellingen gedaan voor heel 2019. We hebben de systematiek echter zo opgezet dat
voor elk meetpunt een SWAP-model gekalibreerd kan worden en dagelijks (geautomatiseerd) voor de
komende 5 à 10 dagen op basis van de weersverwachting de droogte-indices voor de verschillende
componenten berekend worden. Deze methode kan voor verschillende peilbuizen in een gebied worden
toegepast. In deze fase van het project is de systematiek opgezet. Indien gewenst kan de methode verder
worden geoptimaliseerd, zodat deze ook door betrokken waterbeheerders zelf gebruikt kan worden.

Figuur 42: Met SWAP gesimuleerde bodemvocht- en grondwaterdroogte voor Hupsel, waarbij de meteorologie van 2003 is
gebruikt voor voorspellingen van de droogtecomponenten voor 2019. Voor de definitie en interpretatie van de droogte-indices
verwijzen we naar Bijlage 8.2.2.
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Figuur 43: Heat maps voor meteorologische droogte (SPEI) en de met SWAP gesimuleerde bodemvocht- (SMI) en
grondwaterdroogte (SGI) voor Hupsel, waarbij de meteorologie van 2003 is gebruikt voor voorspellingen van de
droogtecomponenten voor 2019. Voor de definitie en interpretatie van de droogte-indices verwijzen we naar Bijlage 8.2.2.
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5. Omgang met droogte 2018
5.1. Evaluatierapporten droogte en handeling 2018
Van diverse waterbeheerders zijn evaluatierapportages beschikbaar, o.a. WL, WDD, WRIJ, WVS, WBD,
WDOD, waarin gerapporteerd is over de droogte, de effecten ervan en de maatregelen die zijn uitgevoerd.
Tabel 6 toont een bondige samenvatting daarvan, die in Fase 2 verder wordt aangevuld.
Tabel 6: Uit gerapporteerde evaluaties inzake de omgang met de droogte in 2018. Acties die door beheerders zijn uitgevoerd en
bevindingen. Voorlopige inventarisatie, wordt vervolgd in Fase 2.
Activiteit

WL

WAM

WDD

WBD

WVV

Onttrekkingsverbod OW

X

X

X

X

X

Onttrekkingsverbod GW

-

X

X

Intensief maaien (risicogestuurd)

X

X

X

Extensief maaien
(stuwen)

X

Water aanvoeren

X

WVS

WDOD

X

X

PL

PNB

PGLD

PU

POv

PDr

X

X

X

Onttrekkingsverbod
vijvers
Stuwpeilen omhoog of
ook wel omlaag

WRIJ

X

X

X

X

X

X

X

Stroombaan

X

Stroombaan

X

X

X

X

X

X

X
KWA

Inzet effluent
Inzet extra pompen
(polders, beken, …)

?
X

?

X

X

Beschermen kwetsbare
natuur via wateraanvoer
(bufferzones)

X

X

Monitoring toestand
watersysteem

X

-

vis

X

Monitoring maatregelen

-

-

-

Monitoring effecten (o.a.
waterkwaliteit)

-

-

-

Verdringingsreeks
regionaal/lokaal

X

Participatie van streek

X

X

X

X

Communicatie

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
beperkt

Handhaving
Onderzoek doen en
kennis opbouwen
Systeemherstel en
klimaat-robuust (…)

X
X

X

X

X

X

X

Maatregelen tegen (de effecten van) droogte zijn gericht op sparen (beheer), vasthouden (beheer), aanvoeren
(beheer) en accepteren/adapteren (inrichting en beheer). Belangrijk is om onderscheid te gaan maken naar
maatregelen voor, tijdens en na droogte. Onttrekkingen terugdringen en registreren (OW en GW), stuwpeilen
opvoeren, de drainagebasis verhogen en water aanvoeren zijn belangrijke pijlers.
Scenario’s, online monitoring en de inzet van rekenmodellen voor analyse en prognose zijn middelen om tot
goed onderbouwde beslissingen te komen. Onderdeel hiervan is ook het verbeteren van het inzicht in de
effecten van maatregelen die veelal in het oppervlaktewatersysteem worden genomen, op de toestand van
het grondwatersysteem.
Qua proces is het belangrijk dat Rijk, provincies en waterschappen samenwerken. Bestuurlijke dekking voor
maatregelen is noodzakelijk, net als het omzetten van woorden naar daden en een éénduidige lijn van
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kantoor- naar veld/gebiedsmedewerker m/v. Ook dienen begrippen duidelijk en eenduidig te worden
gedefinieerd.

5.2. Verkennende berekeningen 2018: gevoeligheidsanalyse
LHM-model
Voor deze eerste fase zijn enkele verkennende berekeningen uitgevoerd met het Landelijke Hydrologische
Model (LHM) voor het in beeld brengen van de respons van verschillende aspecten van het watersysteem op
de droogte van 2018 en ingrepen in het watersysteem. Ofwel, hoe werken bepaalde ingrepen door op
grondwaterstanden, kwel, bodemvocht, gewasverdamping en oppervlaktewaterafvoer voor een droog jaar als
2018. De gesimuleerde ingrepen in het watersysteem zijn gericht op het korte termijn handelingsperspectief
(mogelijkheden om op korte termijn het watersysteem te beïnvloeden) en zijn in den extreme doorgevoerd
om de gevoeligheid van het watersysteem te kunnen verkennen. Met nadruk zijn het dus geen realistische
scenario’s. Maar de resultaten geven wel inzicht hoe en in welke mate de ingrepen doorwerken op het
watersysteem en biedt daarmee handvaten voor de waterbeheerders voor verdere verkenning van mogelijke
ingrepen in het watersysteem. De ingrepen worden in het LHM modelmatig doorgevoerd per 1 januari 2018 en
effecten voor het verdere verloop van 2018 worden onderzocht. Het zijn dus korte termijn effecten (< 1 jaar)
die voor deze exercitie worden gepresenteerd terwijl de effecten voor bepaalde ingrepen op lange termijn
(veel) groter kunnen zijn. Er dient te worden opgemerkt dat, hoewel de gesimuleerde ingrepen bedoeld zijn
om effecten op korte termijn in beeld te brengen (binnen enkele maanden tot 1 jaar), ze ook kunnen bijdragen
aan lange termijn structurele effecten op watersysteem (bijv. anti-verdrogingsmaatregelen). Effecten van
structurele maatregelen op langere termijn, worden in fase 2 in beeld gebracht.
Een zevental modelscenario’s zijn gedefinieerd die globaal inzicht geven in de response van het watersysteem
als gevolg van ingrepen op korte termijn (handelingsperspectief). Het zijn ingrepen die modelmatig binnen het
LHM relatief eenvoudig zijn door te voeren en worden voor het gehele studiegebied doorgevoerd. Verdere
detaillering/ afbakening in tijd en ruimte (bijv. bufferzones), complexere scenario’s en combinaties van
ingrepen, evenals structurele maatregelen (bijv. antiverdroging, hydrologisch herstel, vernatting, PAS, etc.)
kunnen in een volgende fase aan bod komen.
De modelscenario’s zijn extreem doorgevoerd, zoals bijvoorbeeld verhoging drainagebasis voor alle
kavelsloten, om de respons van het watersysteem goed en maximaal in beeld te brengen. Ze geven dus geen
realistisch beeld van op korte termijn uit te voeren handelingsperspectief. De keuzes van de modelscenario’s
zijn o.a. gebaseerd op de input van projectgroep. De modelscenario’s ter verkenning van het
handelingsperspectief voor situatie 2018 (extreem droog jaar) zijn:
Referentie: situatie 2018
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

drinkwateronttrekking verminderen (twee keer de toename 2018, -18%)
GEEN beregening uit grondwater
GEEN beregening uit oppervlaktewater
verhoging stuwpeil waterschappen (leggerwaterlopen) per 1 januari 2018 met +30 cm
Als scenario 4, nu met verhoging drainagebasis alle kavelsloten per 1 januari 2018 met +30 cm
GEEN wateraanvoer
alle onttrekkingen voor drinkwater uit grondwater stoppen

Als referentie-model is het beschikbare huidige LHM-model versie 3.4 gebruikt dat de periode 1981-2018
beslaat, met enkele aanpassingen. In Bijlage 8.3 staat uitgelegd hoe het referentie-model is opgebouwd en
worden de modelscenario’s nader toegelicht.
Voor de interpretatie van de modelresultaten dient goed te worden beseft dat het een nationaal
grondwatermodel betreft (incl. bodemvocht en oppervlaktewater) dat grotendeels is opgebouwd met
gegevens uit 2010. Daarnaast zijn effecten van ingrepen zoals beregenen uit grondwater en oppervlaktewater
en wateraanvoer afhankelijk van de mate van beregening en wateraanvoer. Deze worden door het model zelf
berekend (zijn dus geen modelinvoer) en kunnen afwijken van de werkelijkheid. Zoals de registraties laten
zien, overschat LHM de beregening uit grondwater voor de meeste waterschappen. Hierbij dient bij de
interpretatie van de resultaten rekening te worden gehouden. Het is daarom van groot belang om in de
volgende fase van het Droogte Onderzoek een quick-scan validatie van de modelresultaten uit te voeren,
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zoals bijvoorbeeld vergelijking modelberegening met werkelijke beregening maar ook grondwaterstanden,
afvoeren en transpiratie-reductie.
Hieronder worden de resultaten voor scenario 2 (geen beregening uit grondwater) voor verschillende
elementen van het watersysteem toegelicht, geïllustreerd met kaartjes die de effecten weergeven. Daarna
geven we per model-scenario een korte samenvatting van de berekende effecten. In Bijlage 8.3 worden de
belangrijkste modelresultaten in kaartjes voor alle modelscenario’s naast elkaar gepresenteerd. Alle andere
kaartjes en diagrammen zijn te vinden in de digitale bijlage.
Scenario 2: GEEN beregening uit grondwater
De ruimtelijk variatie van de effecten van dit scenario zijn vooral gerelateerd aan de mate van beregening. In
Tabel 7 staan daarom de hoeveelheden voor 2018 en gemiddeld voor de afgelopen 30 jaar per waterschap
weergegeven.
Tabel 7: Hoeveelheid beregening uit grondwater (in miljoen m3/jaar), berekend met het LHM, voor 2018 en gemiddeld voor de
afgelopen 30 jaar, als ook de geregistreerde hoeveelheden indien bekend.

waterschap
Vallei & Veluwe
Drents Overijsselse Delta
Vechtstromen
Rijn en IJssel
Brabantse Delta
Aa en Maas
De Dommel
Limburg
Totaal

beregening uit grondwater (miljoen m3)
LHM
LHM
Geregistreerd Geregistreerd
periode
%
2018
30 jaar
2018
gemiddeld gemiddelde Geregistreerd
15.0
5.6
1.5
?
?
17.0
5.0
?
?
?
18.9
6.2
?
?
?
29.7
7.8
?
2.0
2016-17
64
36.3
12.8
26.6
12.5
2015-17
88
40.4
14.7
42.0
21.7
2014-17
71
40.6
15.1
27.4
15.1
2015-17
75
88.9
42.1
48.5
22.5
2016-17
84
286.8
115.7
146.0

Zoals al besproken in paragraaf 3.5 overschat LHM de beregening uit grondwater voor de meeste
waterschappen. De effecten die hieronder worden besproken, gelden voor de hoeveelheid beregening die het
model heeft berekend en deze zullen dan ook worden overschat. Echter, zoals eerder aangegeven, is het niet
de bedoeling realistische scenario’s door te rekenen maar de gevoeligheid en response van het watersysteem
voor bepaalde type ingrepen. Figuur 44 is te zien dat er halverwege mei 2018 volgens het model wordt
begonnen met beregenen en dat er na eind augustus nauwelijks meer beregening uit grondwater plaatsvindt.
In deze korte periode worden dus de hoeveelheden zoals weergegeven in Tabel 7 onttrokken aan het
watersysteem. De beregeningspiek is op 31 juli 2018. De grootste effecten op het watersysteem manifesteren
zich dan ook rondom deze datum. De grootste effecten worden gevonden voor de watervoerende pakketten
waaruit onttrokken wordt. Deze effecten in de watervoerende pakketten werken door naar het ondiepe
freatische systeem. Door het feit dat er in een groot gebied beregening plaatsvindt (vele kleine lokale
onttrekkingen relatief dicht bij elkaar), hebben de effecten ook een regionaal karakter.
Door de ingreep (stopzetten beregening) stijgt de grondwaterstand, neemt de afvoer toe (of infiltratie vanuit
oppervlaktewater af) en neemt de kwelflux en het gebied waar kwel optreedt iets toe. De netto toename van
de afvoer (of afname infiltratie) gedurende de periode 21 juli - 11 augustus 2018, zijn geen grote hoeveelheden
omdat in deze periode de afvoer door de droogte al heel laag is. Sommige beeksystemen zijn zelfs
drooggevallen. Door de veelal lage afvoer in deze periode, kan beregening uit grondwater de al lage afvoer
met zo’n 25-50% verder reduceren of leiden tot droogval. Ook de kwelflux (flux van modellaag 2 naar 1) neemt
toe als wordt gestopt met beregenen. Het leidt voor sommige gebieden zelfs tot een toename van het areaal
kwelgebieden (de rode gebieden in Figuur 48). Ofwel het beregenen uit grondwater heeft effect op kwel in
kwelgebieden en is mogelijk een probleem voor kwelafhankelijke vegetatie. Het wegvallen van kwel (of lagere
fluxen) heeft voor deze natuurgebieden verschillende gevolgen: het verder wegzakken van de
grondwaterstand, minder kwel in de wortelzone en een lagere bijdrage van kwel aan de afvoer. Het model
voorspelt echter geen kwel in de wortelzone zodat hier niets kwantitatief over kan worden gezegd. Tevens is
onbekend wat de effecten voor de kwelafhankelijke vegetatie zijn, als tijdelijk (enkele dagen tot enkele
weken) de kwel wegvalt of veel minder wordt.
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De transpiratie-reductie (droogtestress) neemt toe voor de beregende percelen, deze percelen worden
namelijk niet meer beregend door de ingreep. Voor deze percelen is gedurende de periode 21 juli - 11 augustus
2018 de transpiratiereductie 1 tot 3 mm/d dat op den duur tot serieuze gewasschade kan leiden. Echter,
rondom de beregende percelen stijgt de grondwaterstand omdat er geen grondwater voor beregening meer
wordt onttrokken. Voor deze percelen neemt daardoor de droogtestress juist weer af, echter niet in zulke
grote hoeveelheden (0.1 tot 1 mm/d) als de toename voor de beregende percelen. Dit effect is het duidelijkst
voor de periode rondom de beregeningspiek op 31 juli 2018 en voor gebieden waar de weerstand tussen het
pakket waaruit onttrokken wordt en de grondwaterstand klein is. Beregenen uit grondwater heeft voor deze
gebieden dus een positief effect voor de beregende percelen maar een negatief effect voor de omliggende
niet-beregende percelen.

Figuur 44: De variatie in de tijd van de hoeveelheid beregening uit grondwater en oppervlaktewater (in mm/d voor gehele
waterschapsgebied) voor waterschap Aa en Maas en Vechtstromen, berekend met het LHM. De diagrammen voor de overige
waterschappen zijn beschikbaar in de digitale bijlage.

Figuur 45: Het berekende effect op de grondwaterstand (modellaag 1) en stijghoogte (modellaag 4) op 31 juli 2018 als gevolg
van model-scenario 2: het stoppen met beregenen uit grondwater.
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Figuur 46: Modelresultaten voor model-scenario 2 voor de periode 21 juli-31 augustus 2018: (links) De hoeveelheid
grondwaterdrainage of wel gebiedseigen afvoer in blauw en infiltratie van oppervlaktewater naar het grondwater in rood,
(rechts) het effect van model-scenario 2 op de gebiedseigen afvoer en infiltratie, blauw betekent een toename van de
gebiedseigen afvoer en afname van infiltratie als gevolg van het stoppen met beregenen uit grondwater.

Figuur 47: De toename (blauw) of afname (geel-rood) van de transpiratie als gevolg van het stoppen met beregenen uit
grondwater, links voor het gehele studiegebied en rechts ingezoomd voor een deel van het studiegebied. Model-scenario 2 voor
de periode 21 juli-31 augustus 2018.
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Figuur 48: LHM-resultaten. De kwel (blauw) en infiltratieflux (rood) voor het gehele studiegebied (links). Kwel is gedefinieerd
als de opwaartse stroming van modellaag 2 naar modellaag 1, en infiltratie vice versa. De rechter figuur laat in groen de
kwelgebieden zien en in rood staan de gebieden die weer kwelgebied worden wanneer wordt gestopt met beregenen uit het
grondwater. Model-scenario 2 voor de periode juni t/m augustus 2018.

Hieronder worden de resultaten van overige scenario’s kort samengevat. Zie Bijlage 8.3 voor bijhorende
resultaten gepresenteerd in kaartjes.
Scen 1: drinkwateronttrekking verminderen (twee keer de toename 2018, -54% voor de zomermaanden juni t/m
september)









Er zijn nog geen effecten op 1 april 2018 zichtbaar omdat de ingreep pas start op 1 juni.
Het betreffen dus allemaal korte termijn effecten.
De grootste effecten worden gevonden voor de watervoerende pakketten waaruit onttrokken wordt
(met name modellagen 3 t/m 7).
Effecten hebben een grote uitstraling in de watervoerende pakketten als er zich significante
weerstandsbiedende lagen boven de watervoerende pakketten bevinden waaruit onttrokken wordt,
zoals duidelijk is te zien voor N-Brabant.
De effecten in de watervoerende pakketten werken door naar het ondiepe freatische systeem.
In dit ondiepe freatische systeem stijgt het freatische grondwater, neemt de grondwaterafvoer toe en
neemt de kwel toe door de ingreep. Deze effecten zijn alleen rondom de winningen te zien.
Effecten op de transpiratie-reductie zijn nauwelijks zichtbaar.

Scen 2: GEEN beregening uit grondwater
Zie boven.
Scen 3: GEEN beregening uit oppervlaktewater






In onderstaande tabel (Tabel 8) staan de modelmatig bepaalde hoeveelheden beregening uit het
oppervlaktewater voor 2018 en gemiddeld voor de afgelopen 30 jaar. De hoeveelheid beregening uit
oppervlaktewater is ongeveer 1/3 van die uit het grondwater. Ook de locaties zijn anders (vooral
rivierengebied).
De effecten op het grondwater systeem zijn minimaal omdat er alleen uit het
oppervlaktewatersysteem wordt onttrokken. Licht daalt de grondwaterstand voor enkele gebieden
wanneer gestopt wordt met beregenen omdat via beregening de grondwaterstand wordt aangevuld.
Voor de LSWs waar uit het oppervlaktewater wordt onttrokken, neemt de infiltratie weer toe als
beregening uit oppervlaktewater stopt. Er is dan meer oppervlaktewater beschikbaar en peilen zijn
hoger.
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De afvoer van een gebied neemt ongeveer evenveel toe als de hoeveelheid die minder uit het
oppervlaktewater wordt beregend.
De droogtestress (transpiratie-reductie) neemt toe voor de beregende percelen wanneer gestopt
wordt met beregenen uit oppervlaktewater.

Tabel 8: Hoeveelheid beregening uit oppervlaktewater (in miljoen m3/jaar), berekend met het LHM, voor 2018 en gemiddeld
voor de afgelopen 30 jaar.
Waterschap Rivierenland
Vallei & Veluwe
Waterschap Drents Overijsselse Delta
Vechtstromen
Waterschap Hunze en Aa's
Waterschap Rijn en IJssel
Brabantse Delta
Aa en Maas
Waterschap De Dommel
Waterschap Limburg
TOTAAL

2018
47.9
4.3
10.3
3.4
8.1
1.6
22.7
8.4
2.0
4.9
113.7

30 jaar
17.3
1.4
2.7
1.1
2.9
0.5
7.4
3.5
0.9
2.4
40.0

Scen 4: verhoging stuwpeil waterschappen (leggerwaterlopen) per 1 januari met 30 cm







De ingreep wordt uitgevoerd in het freatisch systeem en daarom zijn de effecten op de
grondwaterstand ook groter dan op de stijghoogte.
De effecten zijn het grootst op 1 april en nemen licht af gedurende het groeiseizoen. Op 1 oktober zijn
nog steeds effecten zichtbaar.
In Oost-Nederland zijn de effecten over een groter gebied verspreid als gevolg van de
geohydrologische opbouw (dikker freatisch pakket en daardoor grotere uitstraling).
Door de stuwpeilverhoging neemt de grondwaterdrainage significant af, tot soms wel 50-100% van
de referentieafvoer (zonder stuwpeilverhoging). Peilverhoging belemmert de afvoer van grondwater
en daarmee wordt grondwater dus vastgehouden, en dat is precies het doel van deze maatregel.
De transpiratie-reductie neemt significant af voor een groot gebied als gevolg van de verhoging van
de freatische grondwaterstand.

Scen 5: scen 4 + verhoging drainagebasis alle kavelsloten met 30 cm per 1 januari 2018



De effecten zijn zeer vergelijkbaar met scen 5, alleen iets intenser omdat er ook een grotere ingreep
wordt gepleegd.
Echter, het extra effect van de verhoging van de drainagebasis van alle kavelsloten is niet zo groot.
Vermoedelijk omdat veel sloten al vrij snel droog vallen (rond 1 april) en dan heeft drainagebasis
verhoging geen effect meer. Op langere termijn zullen effecten van deze maatregel groter zijn omdat
meer water kan worden vastgehouden. Dit zal in fase 2 worden onderzocht.

Scen 6: GEEN Wateraanvoer
Het onderstaande kaartje geeft aan waar binnen het LHM wateraanvoer plaatsvindt (Figuur 49).
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Figuur 49: LHM - Met lichtblauw is het gebied aangegeven waar binnen LHM wateraanvoer kan plaatsvinden vanuit het
regionale systeem aangegeven met donkerblauw. Wateraanvoer vindt alleen plaats als er een watervraag is die kan bestaan
uit beregeningsvraag, peilhandhaving en doorspoelen (laag-Nederland).








Het stoppen van de waterafvoer vanuit de grote rivieren heeft voor een deel van de
wateraanvoergebieden een dalende grondwaterstand tot gevolg.
Dit werkt enigszins door op de stijghoogte in onderliggende pakketten.
De transpiratie-reductie neemt iets toe voor de gebieden waar de grondwaterstand daalt.
De afvoer in de waterlopen neemt af maar de grondwaterafvoer (ofwel gebiedseigen afvoer) neemt
juist toe. Immers, door de lagere peilen (geen wateraanvoer) gaan de sloten en beken meer
draineren.
Minder wateraanvoer betekent ook dat er minder water beschikbaar is voor beregening uit het
oppervlaktewater.

Scen 7: alle drinkwateronttrekkingen stoppen











De effecten zijn vergelijkbaar met scenario 1 alleen veel groter omdat de gehele drinkwaterwinning
per 1 januari wordt stop gezet.
De grootste effecten worden gevonden voor de watervoerende pakketten waaruit onttrokken wordt
(met name modellagen 3 t/m 7).
Effecten hebben een grote uitstraling als er zich significante weerstand-biedende lagen boven de
watervoerende pakketten bevinden waaruit onttrokken wordt, zoals duidelijk is te zien voor NBrabant.
De effecten in de watervoerende pakketten werken door naar het ondiepe freatische systeem.
In dit ondiepe freatische systeem stijgt het freatische grondwater, neemt de grondwaterafvoer toe en
neemt de kwel toe door de ingreep. De rode gebieden op de kwelkaart zijn gebieden die door de
ingreep weer van infiltratiegebied naar kwelgebied veranderen. De genoemde effecten zijn alleen
rondom de winningen te zien.
In tegenstelling tot scenario 1 zijn effecten op de transpiratie-reductie wel duidelijk zichtbaar. Voor de
gebieden in de directe omgeving rondom de winningen (waar de freatische grondwaterstand stijgt),
neemt de transpiratie-reductie af met 0.25 tot 2 mm/d voor de periode rondom 31 juli 2018.
Na 1 jaar zijn de meeste effecten nog niet maximaal zijn, voor de trage gebieden (diepe
grondwaterstand, grote slootafstanden) werken de effecten van dit soort grootschalige ingrepen nog
vele jaren tot soms decennia door. In fase 2 is er aandacht voor deze lange termijn effecten.
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In de onderstaande figuren (Figuur 50 en Figuur 51) staan de effecten van de verschillende model-scenario’s op
de grondwaterafvoer en actuele transpiratie samengevat voor enkele waterschappen. De figuren laten zien
dat de gebiedseigen afvoer (grondwaterdrainage) voor de periode 21 juli -10 augustus 2018 significant
toeneemt voor scenario 2 (voor Aa en Maas 20%) en licht toeneemt voor scenario 6 en 7. Het onttrekken van
grondwater (scenario 2 en 7) heeft dus een merkbaar effect op de gebiedseigen afvoer. De toename voor
Vechtstromen voor scenario 6 (stoppen van wateraanvoer) is groot. Vermoedelijk door de belangrijke invloed
van wateraanvoer voor het handhaven van oppervlaktewaterpeilen. Het stoppen van wateraanvoer leidt tot
lagere peilen en daarmee tot een sterkere drainage van de waterlopen en beken. De gebiedseigen afvoer
neemt duidelijk af voor de scenario’s (scenario 4 en 5) waar de ontwateringsbasis wordt verhoogd waardoor
juist meer grondwater wordt vastgehouden.
Het stoppen van beregenen leidt tot een afname van de transpiratie omdat de beregende percelen niet meer
beregend worden. Transpiratie neemt toe voor de scenario’s waar grondwater wordt vastgehouden (scenario
4 en 5) en minder grondwater wordt onttrokken (scenario 7).

Figuur 50: LHM - De gemiddelde gebiedseigen afvoer (grondwater-drainage) per waterschap voor verschillende scenario
(links) en de procentuele toe- of afname hiervan t.o.v. het referentie-scenario (rechts). Periode 21 juli – 10 augustus.

Figuur 51: LHM - De gemiddelde actuele transpiratie per waterschap voor verschillende scenario (links) en de procentuele toeof afname hiervan t.o.v. het referentie-scenario (rechts). Periode 21 juli – 10 augustus.

SWAP-modellen
Op basis van SWAP-modellen voor de specifieke meetpunten kan inzicht verkregen worden in de effecten van
maatregelen op het verminderen van bodemvochtdroogte, grondwaterdroogte en transpiratiereductie van
het gewas. Op basis van de zogenaamde variabele drempelwaarde methode, die droogte afleidt op basis van
anomaliën in de tijdreeks, kan het effect van een maatregel inzichtelijk worden gemaakt. Voor elke droogte
kunnen verschillende karakteristieken berekend worden, zoals het aantal droogtegebeurtenissen, de lengte,
het totale tekort en de intensiteit (zie Bijlage 8.2.2). Door het toepassen van de drempelwaarde gebaseerd op
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de referentiesituatie (gesimuleerde resultaten zonder maatregelen) op de resultaten van de scenario’s met
maatregelen bepaald worden wat het effect is op de droogte. Droogteperiodes zonder maatregelen voor
bodemvochtgehalte en grondwaterstand voor Hupsel zijn gegeven in Figuur 52; de met deze methode
aangeduide droogteperiodes zijn vergelijkbaar aan die in Figuur 27. Als scenario is de situatie doorgerekend
waarbij er in de omgeving minder grondwater onttrokken wordt, waardoor de wegzijging uit het perceel
minder is. Deze maatregel zorgt voor een vermindering van de bodemvochtdroogte. In de referentiesituatie
geldt in 2018 nog een lange aaneengesloten periode met bodemvochtdroogte, die doorloopt in de periode
met neerslag; in het doorgerekende scenario wordt deze droogte tijdelijk opgeheven. De grondwaterdroogte
treedt als gevolg van de maatregel pas aan het eind van 2018 op (Figuur 53). In 2016-2017 verdwijnt de
droogte als gevolg van de maatregel.
Het effect van maatregelen kan worden doorgerekend voor elk van de meetpunten waarvoor SWAP-modellen
zijn gemaakt. Deze analyses geven snel inzicht in de effecten van maatregelen op verschillende
droogtecomponenten, en de periodes waarin en ernst waarmee droogtes optreden. Tevens ontstaat inzicht in
de verschillen in effecten tussen de jaren. In deze fase is de methodiek opgezet en voor enkele voorbeelden
toegepast. Indien gewenst kan de methode verder worden uitgebreid (onder meer naar presentatie van het
effect op gewasopbrengsten) en ontsloten, zodat deze ook door betrokken waterbeheerders zelf gebruikt kan
worden.

Figuur 52: Droogteperiodes voor Hupsel gebaseerd op de zogenaamde variabele drempelwaarde, waarbij er vanuit wordt
gegaan dat alle waarden onder het 20ste percentiel aangeven dat droogte voorkomt. Referentiesituatie.
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Figuur 53: Droogteperiodes voor Hupsel gebaseerd op de zogenaamde variabele drempelwaarde, waarbij er vanuit wordt
gegaan dat alle waarden onder het 20ste percentiel aangeven dat droogte voorkomt. Situatie waarbij er sprake is van
verminderde onttrekking uit grondwater in de omgeving. De rode lijn geeft de drempelwaarde voor de referentiesituatie (Figuur
52). De verschuiving in de drempelwaarde als gevolg van de maatregel geeft inzicht in het effect van de maatregel op de
verandering van grondwaterstand en bodemvocht.

59

6. Tussentijdse conclusies en aanbevelingen
6.1. Analyse droogte 2018
De meteorologische droogte van 2018 had tot gevolg dat het bodem-water-systeem in grote delen van het
projectgebied het droogst was van de laatste 30 jaar (1988-2018). Voor een gedegen analyse van de droogte
zijn gegevens over het bodem-water-systeem en gebiedskennis onontbeerlijk. De benodigde gegevens waren
vaak niet voldoende voorhanden. Vooral voldoende lange tijdreeksen aan bodemvocht werden gemist,
evenals betrouwbare cijfers over beregening, de werkelijke verdamping en de afvoer van oppervlaktewater.
Een dergelijk gemis klemt temeer wanneer we maatregelen vóór, tijdens en ná een droogte willen kunnen
beoordelen om vervolgens gericht droogteschade te voorkomen. De door ons ontwikkelde analysemethodiek
kan ook bijdragen aan een gerichtere wijze van gegevens verzamelen.
Over de huidige versie van de methodiek kan het volgende worden geconcludeerd:
-

-

-

-

De methodiek behelst een uniforme werkwijze waarin verschillende informatiebronnen worden
gebruikt: metingen door sensoren, handwaarnemingen, remote sensing informatie,
vegetatieopnamen, modelberekeningen (lokaal en regionaal), analyse van tijdreeksen;
De methodiek is gedeeltelijk getest voor een aantal locaties en focus-stroomgebieden;
Uit de toepassing van de hydrologische modellen voor gebieden en locaties bleek dat die goed in
samenhang gebruikt kunnen worden voor toekomstprojecties, mede als basis voor operationeel én
strategisch (slim) waterbeheer.
De analyse van tijdreeksen was nuttig om de droogte van 2018 in historisch perspectief te plaatsen;
De in het project toegepaste droogte-indices zijn belangrijke ‘thermometers’ die inzichtelijk maken
hoe de droogte zich voortplant in de compartimenten van de waterkringloop: atmosfeer,
bodemvocht, grondwater, oppervlaktewater;
Regionale verschillen in ‘drivers’ (meteorologische droogte, wateraanvoer mogelijk of niet), in
gebiedskenmerken (geohydrologie, landgebruik) en in beheer (peilregime, onttrekkingen voor
beregening) dienen expliciet in de analyse te worden betrokken.

Over de toestand van landbouw en natuur kan worden geconcludeerd (bron: berekeningen LHM en SWAP,
RS-informatie, LMF-data):
-

Landbouwgewassen hadden last van droogtestress, deels van hittestress: nog nooit in de afgelopen
30 jaar was het zo droog voor de vegetatie;
Gewasproductie liep daardoor terug via een reductie van de transpiratie;
In de natuur vielen er oppervlaktewateren (venen, beken, sloten) (deels) droog; een deel van de
ondiep-wortelende vegetatie stierf af;
De respons van de terrestrische vegetatie ijlt na op droogte van 2018. Over de uiteindelijke gevolgen
kan pas een uitspraak worden gedaan nadat nieuwe veldgegevens binnenkomen: monitoring in 2019
en daarna is daarom essentieel voor de evaluatie.

Resultaten
De gevolgen van de droogte verschillen binnen het onderzochte zandgebied. Dat komt door verschillen in
weersgesteldheid, in de mogelijkheid water aan te voeren, in gebiedskarakteristieken en in het gebruik van
het bodem-water-systeem.
Als tijdens de droogte de onttrekking van grondwater uit diepe pakketten door drinkwaterbedrijven wordt
gereduceerd, dan heeft dat nauwelijks positieve gevolgen voor de freatische grondwaterstand en dus de
capillaire nalevering van water aan de begroeiing. Winst is alleen te behalen als de diepe grondwaterwinning
permanent wordt gereduceerd.
Beregening vindt plaats uit oppervlaktewater (naar schatting 1/3 van totaal) en uit grondwater (naar schatting
2/3 van totaal). De beregening uit grondwater was in 2018 een factor twee groter dan normaal, wat zorgde
voor een hogere transpiratie op de beregende percelen, en dus hogere gewasopbrengsten aldaar. In de vier
zomermaanden juni t/m september 2018 werd voor beregening ongeveer dezelfde hoeveelheid grondwater
onttrokken als voor de drinkwatervoorziening, in Noord-Brabant zelfs anderhalf keer meer. De vele lokale
onttrekkingen veroorzaken echter effecten op regionale schaal: afname van afvoeren in sloten en beken,
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daling van grondwaterstanden en afname van kwelstromen. Als de onttrekkingen uit het grondwater worden
gereduceerd, dan neemt de transpiratie van gewassen op beregende percelen af, maar die op niet-beregende
percelen en van natuurgebieden neemt toe, door verhoogde grondwaterstanden. Als de onttrekkingen uit
oppervlaktewater verminderen, dan daalt de transpiratie van gewassen op beregende percelen, met
daarnaast een beperkt effect op het grondwatersysteem.
Waterschappen kunnen met stuwbeheer voor, tijdens en na droogte een bijdrage leveren aan de beperking
van de effecten van een droge periode. Belangrijk is dat dit op regionale schaal wordt ingezet en dat daarbij
alle ontwateringsmiddelen inclusief haarvaten worden aangepakt om voldoende effectief te zijn . Daarnaast is
goede communicatie en draagvlak bij bestuur, beleid en uitvoerend beheer, alsmede in de streek een must. Er
moet natuurlijk voldoende water aanwezig zijn in de watergangen om te stuwen. Positieve directe effecten
bestaan uit het minder afvoeren van oppervlaktewater en het verhogen van grondwaterstanden, met name in
Zuid- en Oost-Nederland. Daarnaast is er een indirect effect via het beperken van de drainage van
aanliggende percelen. Daarmee wordt grondwater vastgehouden in de deelgebieden. De transpiratiereductie
neemt af door hoger ingestelde stuwen. Als daarnaast de drainagebasis in de haarvaten van de bodem-watersystemen wordt verhoogd, dan is er meer winst te halen dan met alleen opgezette stuwen. Ook hier geldt
natuurlijk dat er voldoende water aanwezig moet zijn in de haarvaten om effect te sorteren.
Het stopzetten van de wateraanvoer naar watergangen in gebieden maakt dat de grondwaterstand in de
aanpalende gebieden iets daalt en de transpiratie afneemt. Dit effect is niet bijzonder groot. Het beregenen
uit het oppervlaktewater heeft grotere gevolgen: watergangen vallen daardoor eerder droog, wat zeer
schadelijk is voor het aquatische leven.
De werkelijke verdamping is een belangrijke variabele tijdens droogte. In combinatie met cijfers over de
potentiële verdamping geeft deze post aan in welke mate een vegetatie last heeft van vochttekorten. De
neerslag minus de werkelijke verdamping bepaalt bovendien in hoeverre de watervoorraad in de ondergrond
wordt aangevuld, dan wel wordt uitgeput. De werkelijke verdamping via remote sensing beelden in de vorm
van SATDATA hebben we gebruikt om die aanvulling/uitputting te berekenen. We hebben nog geen
kwaliteitstoets op de SATDATA kunnen doen. Hiervoor zijn verdampingsmetingen aan de grond nodig. We
hebben wel gekeken of de SATDATA passen in de waterbalans van focus-stroomgebied Hupselse Beek; die
resultaten waren redelijk tot goed. Nader onderzoek is nodig in Fase 2. We gaan de SATDATA koppelen aan
berekende werkelijke verdamping via de hydrologische modellen LHM en SWAP.
De analyse van bodemvochtcijfers vereist meer meetpunten verspreid over het projectgebied. We zijn
begonnen met metingen uit het Programma Lumbricus en het meetnet van ITC Enschede in regio’s Twente
(Vechtstromen) en Raam (Aa en Maas) wordt hier in Fase 2 bij betrokken. De metingen laten zien dat de
bodemvochtsensoren een ‘early warning’ zijn voor droogte en dat de (water-)vullingsgraad van de bodem
hiermee beter geschat kan worden dan op basis van grondwaterstanden alleen. Bodemvochtdata leiden tot
een beter begrip van de gevolgen van neerslagtekort/overschot en de effecten van perceelmanagement door
de agrariër, bijvoorbeeld via beregening, regelbare drainage en sub-irrigatie. Nader onderzoek en uitbreiding
van het meetnet is in Fase 2 aan de orde.
Afvoercijfers van watersystemen zijn belangrijk voor het begrijpen van het watersysteem op gebiedsniveau.
Afvoer en droogval zijn integrale indicatoren van de hydrologische toestand van een gebied. Meer kwaliteit en
langere meetreeksen zijn nodig om de droogte van 2018 te duiden. De droogval van beken in bijvoorbeeld het
beheergebied van Waterschap Rijn en IJssel medio juli 2019 is tekenend voor de droogte in de streek. Als het
elke dag een beetje regent, dan blijft de verdamping van de vegetatie op peil, maar verandert de
hydrologische droogte in de compartimenten grondwater en oppervlaktewater niet, want er vindt geen
grondwateraanvulling plaats.
Een eerste aanzet van analyse van de focus-stroomgebieden Hupsel, Hooge Raam, Vlootbeek, regio Someren
en Turfvaart laat zien dat de droogteschade ten gevolge van een reductie van de transpiratie op gebiedsniveau
15 à 30% is. Er zijn met berekeningen en metingen waterbalansen opgesteld, waarbij data onderling kunnen
worden vergeleken en beoordeeld. Het gebruik van remote sensing gewasindices als NDWI en NDVI sluit
hierbij aan, waarmee we droogteschade voor gebieden als geheel of voor landgebruikstypen afzonderlijk
kunnen laten zien. Effecten van beregening zijn ook zichtbaar in de remote sensing beelden, alsmede het
droogvallen van vennen in natuurgebieden. Op deze wijze integreren we kennis en informatie in focusstroomgebieden, waarmee we verdiepend verder gaan in Fase 2.
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De natuur heeft in 2018 te leiden gehad onder de droogte. De effecten hiervan zijn nog niet altijd zichtbaar uit
data van het Landelijke Meetnet Flora (LMF; data vanaf 1999). Deels is dat omdat we opnamegegevens over
2018 misten. Een ander deel van de verklaring is dat natuurlijke vegetaties niet direct reageren op droogte,
maar daarop na-ijlen. Het is daarom van groot belang de LMF-data uit 2018 en 2019 tijdig beschikbaar te
hebben voor analyse in Fase 2. De data 1999-2018 zijn wel alvast geanalyseerd op trends in de tijd voor de
indicatoren zout, vocht, voedselrijkdom en zuurgraad. De resultaten geven een ruimtelijk wisselend beeld te
zien. Nader onderzoek in Fase 2 zal leiden tot meer duiding en verklaring van optredende trends (1999-2019)
en respons op de droogte van 2018.
Het herstel na de droogte van 2018 heeft deels plaatsgevonden, met verschillen in ruimte en tijd, en wordt
deels alweer teniet gedaan door het neerslagtekort in 2019 (stand eind juni 2019). Via de droogte-indices van
hydrologische compartimenten kunnen we zien dat de wortelzone-droogte een tijdlang opgeheven was
tijdens de overgang van 2018 naar 2019, maar dat geldt voor de grondwater- en afvoerdroogte in mindere
mate (zie droogval beken in beheergebieden van bijvoorbeeld Rijn en IJssel en Vechtstromen medio juli 2019).

6.2. Handeling vóór, tijdens en na droogte
Aspecten van houding en gedrag van waterbeheerders ten aanzien van de omgang met droogte, zo blijkt uit
diverse evaluaties, komen neer op (vrij vertaald) ‘besef en bewustzijn creëren, lef tonen bij het nemen van
maatregelen, kiezen en doen, fouten durven maken, woorden én daden laten zien’. Daar voegen we vanuit dit
project aan toe dat het van wezenlijk is belang bij de omgang met droogte te denken en te werken in droogteindices en compartimenten van het bodem-water-systeem. Diverse maatregelen richten zich op een
effectieve werking in specifieke perioden: vóór, tijdens en na droogte.

Figuur 54: Waterbeheer onder natte en droge situaties en de samenhang/overlap daartussen.

In Tabel 9 geven we een kort overzicht van de generieke handelingen die vóór, tijdens en na droogte genomen
kunnen worden voor de vier compartimenten atmosfeer, bodem, grondwater en oppervlaktewater. De
maatregelen voordat de droogte begint zijn effectiever, omdat dan water in voldoende mate beschikbaar is.
Tijdens de droogte biedt alleen wateraanvoer verlichting. Toestaan van onttrekking van grond- of
oppervlaktewater raakt tijdens de droogte de natuur en de landbouwpercelen die niet beregend worden.
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Tabel 9: Generieke handelingen vóór, tijdens en na droogte. Ter aanvulling in Fase 2.
Compartiment &

Vóór droogte

Tijdens droogte

Na droogte

Geen

Geen

Geen

Voorraad vergroten

Beregenen

Vullingsgraad

Sparen

Infiltreren

SMI

Vasthouden

Opmerking

Droogte-index
Atmosfeer
Neerslagtekort
SPEI
Bodem

Risico wateroverlast
Geen

Schaderegeling?
Bodemverbetering?
Ontwatering aanpassen

Grondwater

Vasthouden

Onttrekking verbieden

Haarvaten

Stijghoogte

Niet afvoeren

SGI

Sparen

Oppervlaktewater

Vasthouden

Water aanvoeren

Vasthouden

Haarvaten

Afvoer

Niet afvoeren (stuwen)

Onttrekking verbieden

Niet afvoeren (stuwen)

Hoofdwatersysteem

SDI

(Bergen)

(Bergen)

Afwatering aanpassen

Geen

Hoofdwatersysteem
Ontwatering aanpassen

Om effectieve handelingen te onderbouwen en te ondersteunen, dienen monitoring, dataverzameling en
evaluaties in operationele actieplannen verwerkt te worden. Actuele informatie uit het veld is nodig over de
toestand van het bodem-water-systeem buiten. Modellen draaien mee om de metingen aan te vullen en
scenario’s van het weer en ingrepen te analyseren. Anticiperen op en het voorspellen van het weer is natuurlijk
belangrijk. Operationeel grondwaterbeheer vóór, tijdens en na droogte is van belang. Structurele maatregelen
ten aanzien van de inrichting en het beheer van gebieden vullen ad hoc droogtemaatregelen aan. Dit is
belangrijk omdat ad hoc maatregelen tijdens droogte een beperkte reikwijdte hebben. Het herstel na een
droogte vereist een actieve houding en mogelijk een herinrichting van het ontwatering- en
afwateringsysteem.
Actuele informatie uit het veld: toestand bodem-water-systeem buiten
Het is van belang met directe metingen de toestand van het watersysteem continu in beeld te brengen.
Betrouwbare meetgegevens, op de juiste plek in het systeem om het systeemgedrag te kunnen duiden, en
continue ontsloten via telemetrie, dienen als thermometers van het systeem. Op deze wijze wordt zonder
tussenkomst van modellen, die altijd een schematische weergave geven van de werkelijkheid, ‘ground truth’
informatie verkregen. Van belang is hier de verschillende variabelen voor het duiden van de verschillende
droogtecomponenten in mee te nemen: neerslag, werkelijke verdamping, bodemvochtgehalte,
grondwaterstand en afvoer.
Modellen draaien mee
Voor een te selecteren aantal meetlocaties dienen modelanalyses te worden uitgevoerd. Deze zijn enerzijds
nodig om de doorwerking van droogte beter te begrijpen, procesmatig te kunnen onderbouwen en effecten
van maatregelen te bepalen. Anderzijds bieden modellen de mogelijkheid om aanvullende, moeilijker te
meten, variabelen te analyseren, zoals de transpiratiereductie van het gewas. Bovendien kunnen relatief korte
meetreeksen met een gekalibreerd model worden verlengd naar een langjarige periode. Hierdoor kan de
actuele toestand van het hydrologisch systeem en de vegetatie in historisch perspectief geplaatst worden. Dit
is nodig om vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van een droogte, of dat diepe grondwaterstanden (als
voorbeeld) karakteristiek zijn voor het systeem. Vlakdekkende modellen kunnen worden gebruikt om de
inzichten die opgedaan worden voor puntmetingen, in ruimtelijk perspectief te plaatsen.
Voorspellen van het weer en erop anticiperen
Door met continue metingen steeds inzicht te hebben in de toestand van het systeem, gecombineerd met
voorspellingen van de toestand van het systeem voor de komende 5 á 10 dagen op basis van de
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weersverwachting, wordt de vinger aan de pols gehouden en kunnen zo snel mogelijk maatregelen worden
genomen.
Grondwaterbeheer
Grondwaterbeheer zal waarschijnlijk meer actief moeten plaatsvinden. De analyse van 2018 en het gevolgde
herstel in 2019 laat zien dat grondwaterstanden en afvoeren niet zijn hersteld in de winter. Daardoor is de
toestand van het systeem waarmee we 2019 zijn ingegaan droger dan in 2018. Actief grondwaterbeheer kan
bijdragen aan tijdig herstel voor een nieuw groeiseizoen. Mogelijke maatregelen zijn structurele vergroting
van de grondwateraanvulling, vermindering van de grondwateronttrekkingen en water vasthouden.

6.3. Monitoring en modellering
Zoals in de paragraaf hiervoor al aangegeven brengen directe metingen de toestand van het watersysteem
continu in beeld. Ze fungeren als zogenaamde ‘thermometers’ van het systeem en geven ‘ground truth’
informatie. De volgende variabelen voor het duiden van de verschillende droogtecomponenten moeten hierin
meegenomen worden:
-

Neerslag en verdamping;
Bodemvocht;
Grondwaterstand;
Afvoer;
Aanvoer.

Metingen voor grondwaterstanden en stijghoogtes vinden reeds verspreid plaats over Nederland. Steeds
vaker zijn deze metingen ook uitgerust met telemetrie, zodat zij continu ontsloten worden en gedetailleerd
inzicht verkregen wordt in de toestand van het systeem. Echter, niet elk meetpunt is geschikt om de
droogtetoestand van het systeem te duiden. Er moet een goede spreiding zijn over infiltratie- en
kwelgebieden, en over landbouw en natuur. Daarnaast geven peilbuizen die direct naast een watergang staan
niet het goede beeld van de response van het watersysteem; de exacte plaatsing van de peilbuizen in het veld
is dus van belang.
De combinatie van peilbuisgegevens met bodemvochtmetingen is nodig om de doorwerking van neerslag en
verdamping op bodemvocht en grondwateraanvulling beter te begrijpen en te kunnen voorspellen.
Bodemvocht vormt de schakel tussen droogte in de atmosfeer en in het grond- en oppervlaktewater. Lage
vochtgehalten in de zomerperiode bufferen een groot deel van de zomerneerslag, waardoor de
grondwateraanvulling in deze periode gering is. Pas nadat de neerslag in het najaar de bodem op
veldcapaciteit heeft gebracht, komt de grondwateraanvulling weer op gang. Dit betekent dat de huidige lage
grondwaterstanden en geringe beekafvoeren nog tot minstens na de zomerperiode van 2019 zullen
aanhouden. In deze studie willen we dit systeemgedrag laten zien en kwantificeren, zowel modelmatig als
met metingen. Hoewel er veel locaties met grondwaterstandsmetingen zijn, is de combinatie met
vochtgehaltemetingen heel beperkt. Er zijn vochtgehaltemetingen in stroomgebieden van Waterschap Aa en
Maas (sinds 2018) en Waterschap Vechtstromen (sinds 2016). Ook worden bodemvochtmetingen uitgevoerd
in Programma Lumbricus, waar voor enkele landbouwpercelen continu bodemvocht, grondwaterstand en
neerslaghoeveelheid wordt gemeten. In Fase 2 en 3 willen we op meer locaties de ontwikkeling van het
bodemvocht in de tijd te meten, in combinatie met de grondwaterstand. Het is belangrijk te begrijpen
wanneer de huidige lage grondwaterstanden zich herstellen, en hoe snel. Wat zijn de achterliggende
processen? Daarom worden de sensoren voor bodemvocht en grondwaterstand zo spoedig mogelijk geplaatst
(Fase 2) zodat zowel de opvulling van bodemvocht als de stijging van grondwater online gevolgd kunnen
worden. We stellen voor 10 extra locaties in te richten, verspreid over de deelnemende waterschappen en
verspreid over natuur en landbouw. We richten ons vooral op de droge locaties, maar richten ook twee locaties
met kwel in. De locaties worden in nauw overleg met de waterschappen geselecteerd. Onze voorkeur heeft
om reeds bestaande peilbuislocaties uit te breiden met bodemvochtmetingen. Vooral langere reeksen van
stijghoogte metingen zijn waardevol. Zulke metingen stellen ons in staat bodemvochtmetingen van 1-2 jaren
uit te breiden naar langjarige reeksen.
Door plotmodellen (SWAP) te maken en te kalibreren op de meetgegevens, zoals al gedaan voor dit
onderzoek op basis van gemeten grondwaterstanden, kunnen meetreeksen worden verlengd naar een
standaard periode, bijv. 30 jaar, waardoor goede vergelijking van droogteperiodes voor de verschillende
droogtecomponenten kan plaatsvinden. De lengte van de tijdreeks beïnvloedt namelijk de duiding van de
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droogte. Door meetreeksen te verlengen naar een juiste referentieperiode, die voor alle meetpunten gelijk is,
ontstaat een uniforme werkwijze en gelijke interpretatie van een droogte. Droogte is per definitie een relatief
begrip (afwijkend van de normale situatie), daarom zijn lange tijdreeksen belangrijk voor de analyse.
Bovendien kan met de modellen een doorvertaling worden gemaakt van gemeten grondwaterstanden en
bodemvochtgehaltes naar transpiratiereductie van het gewas, drainage naar het oppervlaktewater en
grondwateraanvulling.
We gaan LHM-berekeningen voor LSW’s analyseren op droogvallende watergangen in 2018 en het wederom
(of niet) op gang komen van de afvoer in 2018-2019-2020. Als waterbeheerders informatie hebben over
droogval en op gang komen van (beek)afvoer (waar en wanneer), dan biedt die informatie een goede bron
voor toetsing van modeluitkomsten.
Kijken we naar de gevolgen van de droogte voor de maatschappij, dan horen ook waarnemingen aan
landbouwgewassen en de natuur daarbij. Voor de landbouw lijkt het ons zinvol, als dat mogelijk is, om
opbrengstgegevens op te vragen. De door hydrologische modellen berekende opbrengstderving dient immers
te corresponderen met de gewasreductie in het veld. De LMF-gegevens zijn al genoemd, maar heel waardevol
kan het zijn nieuwe vegetatieopnamen te maken in het voormalige referentienetwerk van Staatsbosbeheer,
dat bestond uit pq’s in verschillende vegetatietypen waarbij ook de grondwaterstand en
bodemeigenschappen waren gemeten.
Daarnaast is het raadzaam de maatregelen van beheerders en de beoogde effecten ervan te registreren,
alsmede de effecten daadwerkelijk te meten, voor zover deze niet in de standaardmeetnetten besloten zitten.
Satellietbeelden worden extern verzameld, terwijl voor airborne RS geldt dat deze ‘on demand’ en per event
kan worden ingezet en veelal hoge resolutie-data oplevert.
Waarnemingen aan de natuurlijke vegetatie worden bij voorkeur uitgevoerd met een meting van de
grondwaterstand ter plekke. Data van LMF uit 2018 en 2019 komen hopelijk tijdig beschikbaar voor een
volgend groeiseizoen, ter tijdige evaluatie in Fase 2.

6.4. Integraal droogteportaal
In het hele projectgebied volgen we een uniforme aanpak voor het opzetten en informatie integreren,
analyseren en delen van informatie delen, bemeten van de actuele situatie en het doen van voorspellende
berekeningen Een online portaal voor het projectgebied moet toegang geven tot de actuele toestand van het
systeem met daarbij de uniforme interpretatie van de droogtecomponenten voor de meetlocaties en
ruimtelijke opschaling met LHM en RS-satellietinfo.
Zowel de meetgegevens (punt), gekalibreerde plotmodellen, de afgeleide droogte-indices, remote sensing
gegevens en ruimtelijke duiding met hydrologische modellen kunnen worden ontsloten via een zogenaamd
droogteportaal. De werkwijze die we in dit project opzetten biedt hiervoor de benodigde ingrediënten. De slag
die nog gemaakt moet worden in Fase 2 is om de gebruiker meer bij de hand te nemen en op een logische
manier door de beschikbare informatie te leiden. De informatie moet geïntegreerd worden en moet leiden tot
beter begrip en duiding van de toestand van het watersysteem. Dit kan gedaan worden om de actuele situatie
in beeld te brengen, maar ook kunnen projecties gedaan en getoond worden voor de komende 5 à 10 dagen
op basis van de weersverwachting, of voor droge en natte weerjaren.

6.5. Fase 2 en 3
Fase 2 van het project houdt een verdiepende analyse in, voortbouwend op Fase 1. Er zal o.a. aandacht zijn
voor het al dan niet zichtbaar zijn in berekeningen en RS-informatie van effecten van maatregelen voor
gebieden. Hiervoor hebben we informatie nodig over wat, waar en wanneer gedaan is. Ook breiden we de
monitoring van bodemvocht uit, zodat het verband tussen meteorologische en hydrologische droogte beter
gelegd kan worden. Fase 3 richt zich met de resultaten van Fase 1 en 2 op onderbouwing en
informatievoorziening van een volgende versie van het handelingsperspectief (2020).
Een plan van aanpak voor Fase 2 is reeds gemaakt. Om de onderzoeksvragen en doelstellingen voor die fase te
bereiken, werken we aan de volgende activiteiten:
1.

Workshops, overleg en informatievoorziening – afstemming en aanscherpen doelen en
verwachtingen;
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2.
3.
4.
5.
6.

Quick-scan validatie van de ontwikkelde analyse-methodiek in Fase 1;
Verdieping analyses totale studiegebied en specifiek voor focus-stroomgebieden;
Kwantificeren effectiviteit van maatregelen;
Aanvullende monitoring en data-inwinning en volgen actuele toestand;
Operationele werkzaamheden (optioneel).

Een onderdeel daarvan is dus uitbreiding van monitoring van bodemvocht en ook van beekafvoeren. We
willen op meer locaties de ontwikkeling van het bodemvocht in de tijd te meten, in combinatie met de
grondwaterstand. Het is belangrijk te begrijpen wanneer de huidige lage grondwaterstanden zich herstellen,
en hoe snel. Wat zijn de achterliggende processen? Daarom worden de sensoren voor bodemvocht en
grondwaterstand zo spoedig geplaatst, zodat zowel de opvulling van bodemvocht als de stijging van
grondwater online gevolgd kunnen worden. We stellen voor binnen dit project 10 extra locaties in te richten,
verspreid over de deelnemende waterschappen en verspreid over natuur en landbouw. Dit aantal is gering en
dient mede ter motivatie om er meer werk van te gaan maken in de reguliere monitoring van beheerders. We
richten ons nu vooral op de droge locaties, maar richten ook twee locaties met kwel in. De locaties worden in
nauw overleg met de waterschappen geselecteerd (augustus/september 2019). Qua beekafvoeren willen we
ons richten op het verbeteren van belangrijke meetlocaties, in overleg met waterschappen, en het inzetten en
trainen van vrijwilligers (o.a. Veluwe-omgeving), die we kunnen voorzien van meetapparatuur.
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8. Bijlagen
8.1. Organisatie
Provincie Noord-Brabant trekt het project en is aanspreekpunt/opdrachtgever voor het uitvoerend
consortium. Het Ministerie van LNV is direct opdrachtgever voor WUR als lid van het consortium.
Diverse partijen dragen financieel en inhoudelijk deel aan het project. De deelnemers zijn:
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8.2. Methodiek
8.2.1. Aangeleverde data
Aangeleverd door
HDSR

8. Waterschap Aa en Maas

Provincie Drenthe
10. Waterschap Brabantse Delta

Provincie Utrecht

Wat

Format

ETact
ETdeficit
DWO = days without observation
QUALITY = een kwaliteitsmaat voor de ruimtelijke variabiliteit

7z-bestanden
7z-bestanden
7z-bestanden

afvoeren
bodemvocht
grondwaterstanden
onttrekkingen landbouw
tijdreeksanalyse
verdamping
stroomgebieden/focusgebieden
EHS en NNP
grondwaterstanden voor 2000
metadata peilbuizen
Ontrekkingsgegevens 2018
niet in staat data in korte tijd aan te leveren, meeste staan in
Dino
Grondwaterstanden
Info SWAP modelleringen
grondwaterstanden provincie
oppervlaktewater kwantiteits metingen
meetreeksen beregeningsbeleid
focus stroomgebieden, stuwen, duikers enz.
onttrekkingen (=beregeningsputten)
onttrekkigsgegevens van beregening
gegevens hydronet potaal
neerslag, verdamping
telemetrielocaties

hele grondwatermeetnet

Provincie Limburg

gws primair meetnet
technische gegevens + basisgegevens meetnet
verdrogingsmeetnet NAP
telemetrie gws reeksen
technische gegevens en grondwaterstanden oostzijde
provincie
grondwaterafhankeleijke natuur
grondwaterstanden 2018+2019
landschapsbeheertypen
vegetatieopnamen gekoppeld aan peilbuizen
natuurbeheertypen
basisgegevens OGOR meetnet
grondwaterstanden OGOR meetnet
basisgegevens primair meetnet
grondwaterstanden primair meetnet
Grondwateronttrekkingen
focusgebieden
stroomgebied + natura 2000
droogtekaart

Datum aanlevering
4-3-2019
4-3-2019
4-3-2019
4-3-2019

xml+shp
xml, excel, pdf
xml
shp, excel
pdf

4-3-2019
4-3-2019
4-3-2019
4-3-2019
4-3-2019
volgt

shp
shp
csv
excel
excel

26-3-2019
5-4-2019
18-4-2019
18-4-2019
7-3-2019

csv
4-3-2019
emf bestanden
4-3-2019
csv van hydronet portal ontvangen
17-4-2019
diverse csv's
15-3-2019
csv
15-3-2019
meerdere shapefiles
15-3-2019
shp
26-3-2019
excel
9-4-2019
online
26-3-2019
rapporten, emf grafiek
15-3-2019
https://water7-3-2019
public.munisense.net/portal/provincie-utrechtwater
http://www.geosolutions.nl/sites/grondwaters
7-3-2019
tandenutrecht/
van website
van website
van website
van website
csv
7-3-2019 &3-5-2019
kaart, pdf
excel
shp
excel tabellen
shp
excel
excel
excel
excel
excel
word
shp
pdf en shapefiles

15-3-2019
10-5-2019
15-3-2019
17-5-2019
15-3-2019
7-3-2019
7-3-2019
7-3-2019
7-3-2019
7-3-2019
21-3-2019
5-4-2019
26-3-2019

70

Aangeleverd door
Provincie Noord Brabant

Waterschap Limburg

Provincie Overijssel

Waterschap Vechtstromen

Provincie Gelderland

Waterschap Rijn en Ijssel

Natuurmonumenten
Brabant Water
Know H2O
KWR
Nationaal
Staatsbosbeheer

Waterschap de Dommel

hoefsloot spatial solutions

Waterschap Rivierenland

Waterschap Vallei en Veluwe

Wat
meetlocaties
tijdseries

Format
Datum aanlevering
https://brabant.lizard.net/api/v3/groundwater
8-3-2019
stations/
https://brabant.lizard.net/api/v3/timeseries/
8-3-2019

metingen uit beleidsmeetnet verdroging
metingen Brabant Water
Onttrekkingsgegevens Brabant Water uit GWO database

nvt
nvt
csv+XY

Onttrekkingsgegevens Evides
Onttrekkingsgegevens Industrie
Onttrekkingsgegevens Landbouw
Begrenzing gebieden
Natte natuurparels en N2000 gebieden
grondwaterstanden
Grondwaterputten

excel
excel+XY
via waterschappen
gisdata
via Jos van Staaij
xml
https://www.waterschaplimburg.nl/productenc
atalogus/product/landbouwkundige/

13-3-2019

Overschrijdingen jaarlimiet
achtergronddocumenten
grondwaterstanden
opnamen provincies
inventarisatie TBO's natuurschade zomer 2018
GWO_onttrekkingsgegevens
verdrogingsatlas
kaarten GW afh natuur + onttrekkingen en 200m zone
waterschappen
onttrokken hoeveelheden per maand
focus-stroomgebieden
metadata oppervlaktemeetpunten
afvoeren
oppervlaktewater meetpunten
Grondwaterstanden/peilbuizen
focus-stroomgebieden
fotomateriaal focusgebieden
Afwateringseenheden
droogvalkaart 2018
waarnemingen droogval 2018
oppervlaktewater onttrekkingen
LGR inrichtingen landbouw
Grondwaterstanden
Afvoeren
meetlocaties
meetnet
Grondwaterstanden
remote sensing data - Waterschap Rivierenland

pdf
pdf's
.men
xml
emails, word documenten
shapefiles, excel
pdf's
mxd

9-3-2019
26-3-2019
26-3-2019
26-3-2019
26-3-2019
26-3-2019
26-3-2019
5-4-2019

excel
shp
word+excel
excel
excel+xy+kaart in word
meerdere shapefiles
meerdere shapefiles
meerdere shapefiles
shp
shp
shp
excel+xy
excel+xy
excel+XY
excel+XY
shp
shp
tekst
diverse, zie server, te groot voor download

9-3-2019
12-3-2019
15-5-2019
20-5-2019
11-4-2019
13-3-2019
13-3-2019
13-3-2019
18-3-2019
18-3-2019
18-3-2019
13-3-2019
13-3-2019
26-3-2019
1-4-2019
18-3-2019
18-3-2019
15-3-2019
18-3-2019

meetnet
beheertypen
de ruwe metingen van de buizen
technische gegevens van de buizen
locaties van de punten
menyanthes database waarin zowel de data van de
onvolledige als de volledige meetpunten
memo focusgebieden
rapport landschapsecologische kaart
grondwaterstanden
afwaterringsgebied
beregeningsputten
jaarlijks beregende hoeveelehid
shape van nederland en waterschapsgrenzen
veel remote sensing beelden
landgebruik
afwateringsgebieden
Peilgebieden
stroomgebieden
focusgebieden

PSR?
shp
csv
csv
csv
.men

15-3-2019
13-3-2019
20-3-2019
20-3-2019
20-3-2019
20-3-2019

word
pdf
shp, excel, .men
shp
shp
excel
shp
zie server
asc
shp
shp
shp
shapefile

26-3-2019
26-3-2019
26-3-2019
26-3-2019
26-3-2019
26-3-2019
26-3-2019

niet aangeleverd
niet aangeleverd

26-3-2019
9-3-2019

2-4-2019
3-4-2019
3-4-2019
3-4-2019
3-4-2019
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8.2.2. Droogte-indices
Om de verschillende kenmerken van elk type droogte goed in kaart te brengen, is het belangrijk om alle
hydrologische variabelen (neerslag, verdamping, bodemvocht, afvoer en grondwater) mee te nemen in de
evaluatie van de droogte (Figuur 55). We maken gebruik van gestandaardiseerde indices voor elke variabele,
waardoor een onderlinge vergelijking tussen de droogtetypes mogelijk wordt.

Figuur 55: Links: Schematisch overzicht van de voortplanting van droogte door de verschillende
droogtecomponenten. Rechts: Duiding van deze droogtecomponenten op basis van tijdreeksen: meteorologische
droogte (neerslag), bodemvochtdroogte en hydrologische droogte (grondwater en afvoer). Figuren zijn ontleend
aan Stahl (2001) en Van Loon et al. (2012).

De berekende gestandaardiseerde indices zijn bepaald voor neerslag (SPI, McKee et al., 1993), neerslagtekort
(SPEI, Vicente-Serrano et al., 2010), bodemvocht (SMI), afvoer (SRI, Shukla & Wood, 2008) en grondwater
(SGI, Bloomfield & Marchant, 2013). Alle indices zijn op dezelfde manier bepaald voor de verschillende
variabelen. Het voordeel van deze gestandaardiseerde indices is dat een goede vergelijking mogelijk is tussen
de focusgebieden. Tabel 10 geeft de waarde van de gestandaarde indices, met bijbehorende
‘droogtecategorie’.
De eerste stap voor het berekenen van een gestandaardiseerde index is het schatten van een kansverdeling op
de data (maandelijks of dagelijks). Deze kansverdeling kan anders zijn voor de verschillende variabelen. Er zijn
drie verschillende verdelingen getest per variabele, de gammaverdeling, normale verdeling en lognormale
verdeling. De geschatte kansverdeling wordt vervolgens gebruikt om de kansdichtheid te schatten voor een
bepaalde hydrologische gebeurtenis. De kansdichtheidsfunctie kan vervolgens worden omgezet naar een
standaardnormale verdeling (Figuur 56). Op basis van de normaal verdeelde anomalieën kan dan de kans op
voorkomen, of herhalingstijd van droogte worden bepaald (Tabel 10).
De indices kunnen worden bepaald voor verschillende geaccumuleerde perioden, bijvoorbeeld in het geval van
neerslag om de invloed van droge dagen te middelen over een langere tijdsperiode. In deze studie hebben we
gekozen voor een periode van 90 dagen of 3 maanden. De waarde van de index op een bepaalde dag is dus
gebaseerd op bijvoorbeeld de neerslag in de voorgaande 90 dagen.
Het voordeel van deze gestandaardiseerde indices is dat een goede vergelijking mogelijk is tussen de
focusgebieden. Er zijn echter ook een aantal beperkingen. Voor het schatten van de kansverdeling wordt
aangeraden om ten minste een periode van 30 jaar te gebruiken (McKee et al., 1993). In de meeste gevallen
zijn alleen veel kortere meetreeksen beschikbaar, waardoor de schatting van de verdeling minder
betrouwbaar is. Daarnaast wordt niet altijd een standaardnormaal verdeling gevonden met de geteste
kansverdeling, vooral voor afvoeren en grondwater. Het effect hiervan op de gevonden droogte
gebeurtenissen is echter beperkt; de absolute waarde van de index is hierdoor minder betrouwbaar, maar de
periode waarin droogte voorkomt blijft hetzelfde.
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Figuur 56: Voorbeeld van de verdeling van SPI-waarden gebaseerd op neerslagdata gefit met een Gammaverdeling

en omgezet naar de standaardnormaal verdeling.
Tabel 10: Classificatie van droogte gebaseerd op de waarde van de gestandaardiseerde index en bijbehorende

waarschijnlijkheden (Lloyd‐Hughes & Saunders, 2002).
Waarde van index

Categorie

Waarschijnlijkheid %

Herhalingstijd

2 of meer

Extreem nat

2.3

1/44

1.5 tot 1.99

Zeer nat

4.4

1/22

1.0 tot 1.49

Matig nat

9.2

1/11

0 tot 0.99

Enigszins nat

34.1

1/3

0 tot -0.99

Enigszins droog

34.1

1/3

-1.0 tot -1.49

Matig droog

9.2

1/11

-1.5 tot -1.99

Zeer droog

4.4

1/22

-2 of minder

Extreem droog

2.3

1/44

Naast de gestandaardiseerde indices kan droogte ook afgeleid worden op basis van anomalieën in de
tijdreeks. Hiervoor is de variabele drempelwaarde methode (Figuur 57) gebruikt (Hisdal et al., 2004; Yevjevich,
1967). Hierbij wordt er vanuit gegaan dat alle waarden onder een bepaald percentiel aangeven dat droogte
voorkomt. In deze studie is het 20ste percentiel gebruikt als drempelwaarde; er wordt dus aangenomen dat
droogte 20% van de tijd optreedt. De drempelwaarde is berekend op basis van de maandelijkse klimatologie,
zodat rekening gehouden wordt met de seizoengevoeligheid. Door rekening te houden met de jaarlijkse
variabiliteit in de seizoenen kan droogte in elk seizoen voorkomen. Voor elke droogte kunnen verschillende
karakteristieken berekend worden, zoals het aantal droogtegebeurtenissen, de lengte, het totale tekort en de
intensiteit. Om de verschillende type droogte mee te nemen is de variabele drempelwaarde methode
toegepast op neerslag, bodemvocht, afvoer en grondwaterdata, afhankelijk van de beschikbaarheid ervan.
Ook voor deze methode geldt dat de resultaten afhankelijk zijn van de lengte van de beschikbare
meetreeksen. Voor het beste resultaat is een zo lang mogelijke reeks belangrijk, bij voorkeur 30 jaar of meer.
De variabele drempelwaarde is ook toegepast voor het analyseren van de effecten van adaptieve
maatregelen. Hierbij geeft de verschuiving in de drempelwaarde (het maandelijkse 20ste percentiel) zelf al een
goede indicatie van de verschuivingen van de lagere waarden door de maatregelen. Daarnaast kan door het
toepassen van de drempelwaarde gebaseerd op de referentiesituatie (gesimuleerde resultaten zonder
maatregelen) op de resultaten van de scenario’s bepaald worden wat het effect is op de droogte. Zo kan,
bijvoorbeeld, specifiek gekeken worden naar de effecten van de scenario’s op de droogte van 2018 (duur,
intensiteit en tekort).
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Figuur 57: Variabele drempelwaarde methode en droogtekarakteristieken.

8.2.3. LHM
Voor het studiegebied zijn zowel regionale modellen zoals Mipwa als het Landelijke Hydrologisch Model
(LHM) beschikbaar, met beide hun voor- en nadelen voor gebruik hiervoor. De regionale modellen rekenen
met modelcellen van 25x25m, en het LHM gebruikt modecellen van 250x250m. Voor deze eerste fase
gebruiken we het LHM op basis van de volgende voordelen (1) eenduidige, uniforme doorrekening van het
totale studiegebied, (2) waterverdeling hoofdwatersysteem en aanvoer naar regionaal watersysteem, (3)
eenvoudige routing regionaal oppervlaktewater (Mozart), (4) infiltratie vanuit waterlopen naar het gwsysteem o.b.v. van waterbeschikbaarheid (kloppende waterbalans). In de volgende fasen van dit
droogteproject behoort inzet van de regionale modellen tot de mogelijkheden (bijv. voor verdere detaillering
in focusgebieden). Bij het interpreteren van de modelresultaten dienen (altijd) de beperkingen van het
gebruikte model in ogenschouw te worden genomen (schaalniveau, nauwkeurigheid en actualiteit
invoergegevens). Meer informatie over het LHM: modelopzet, modelinvoer, basisbestanden en modeluitvoer
is te vinden op: http://www.nhi.nu/nl/.
8.2.4. SWAP
Met SWAP (Soil-Water-Atmosphere-Plant) zijn plotmodellen gemaakt. SWAP simuleert transport- en
groeiprocessen in veldbodems. Het is een fysisch georiënteerd model en gebruikt als invoer praktische
gegevens van weer, gewas, bodem en grondwater op veldschaal (Kroes et al., 2017). Speerpunten van SWAP
zijn het nauwkeurig simuleren van infiltratie, retentie, en percolatie van water in gelaagde veldbodems, van
evapotranspiratie, en van interactie tussen bodemvocht, grondwaterdynamiek en gewassen. Voor gewasgroei
onder invloed van vochtcondities bevat SWAP zowel een eenvoudige als gedetailleerde module.
Het SWAP model-domein met belangrijke hydrologische processen loopt van een vlak boven het gewas tot een vlak

in het bovenste grondwater (Figuur 59). In dit domein vindt het transport hoofdzakelijk verticaal plaats. Met
uitzondering van de drainage, is SWAP daarom een 1-dimensionaal model. Daardoor rekent SWAP snel, en
leent zich goed voor opschaling naar gebieden in een GIS omgeving. De snelheid van SWAP en haar interface
maakt automatische kalibratie mogelijk met robuuste zoekalgoritmen. Zo kunnen eigenschappen van bodem
en grondwater afgeleid worden met metingen van vochtgehalten en grondwaterstanden.
SWAP is ontwikkeld en wordt onderhouden door Wageningen UR. Het model functioneert als
ontwikkelomgeving voor promotie-onderzoekers, als demonstratie- en oefentool in hydrologisch onderwijs,
en als referentiemethode in toegepast onderzoek. Het model, inclusief broncode, referenties en case studies,
is vrijelijk beschikbaar op www.swap.wur.nl. Relevante studies voor het droogteonderzoek van de hogere
zandgronden zijn het gebruik van SWAP in Waterwijzer Landbouw voor het berekenen van droogte-, zout en
natheidschade (Werkgroep Waterwijzer Landbouw, 2018) en het recente proefschrift van Kroes (2018) naar
effect van bodemvochtcondities op gewasgroei op lokale en regionale schaal.
Met SWAP worden naast grondwaterstanden, ook bodemvochtgehaltes en afname in de gewasverdamping
(transpiratiereductie) als gevolg van te droge of te natte omstandigheden gesimuleerd.
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Door SWAP te kalibreren op metingen, kunnen langere tijdreeksen van de variabelen verkregen worden én
kunnen niet gemeten variabelen worden geschat.
Neerslag

Transpiratie
Interceptie

Evaporatie

Beregening

Runoff
Bovengrond
Grondwaterstand

Ondergrond

Verzadigde zone

Freatisch watervoerend pakket
Weerstandslaag
Diep watervoerend pakket

Figuur 58: SWAP model-domein met hydrologiosche processen.

Voor de SWAP-modellen is in deze fase gebruik gemaakt van bestanden voor bodemfysica (Wösten et al.,
2013), drainageweerstanden (Van der Gaast et al., 2006) en meteorologische condities van nabijgelegen
KNMI-meetstations. SWAP (Kroes et al., 2017) is gekoppeld aan PEST (Doherty, 2010) voor kalibratie aan
grondwaterstandsmetingen, waarbij parameters voor de drainageweerstand en hydrologische
onderrandvoorwaarde zijn geoptimaliseerd. Uitvoer van SWAP zijn gesimuleerde grondwaterstanden,
bodemvochtgehaltes, vullingsgraad van de bodem, totale verdamping en gewasverdamping (transpiratie) en
reductie van de gewasverdamping door zowel te droge (in dit onderzoek geduid als droogteschade) als te
natte condities (natschade). De procedure is geautomatiseerd binnen de software-omgeving R (R Core Team,
2013), zodat voor elk meetpunt een SWAP-model gekalibreerd kan worden en simulaties direct worden
omgezet naar droogte-indices en bijbehorende grafieken. De procedure kan dagelijks (geautomatiseerd) een
update geven van de toestand van het grondwater, bodemvocht en transpiratiereductie van het gewas. Alle
gebruikte software is open-source.
8.2.5. Analyse Landelijk Meetnet Flora (LMF)
Het CBS leverde de LMF-gegevens via vier bestanden aan:
1.

2.
3.
4.

LMF_Soorten.csv: bestand met 2042 genera uit het LMF die bruikbaar zijn voor analyses. Van dit
aantal zijn 242 soorten of ondersoorten lastig te determineren of classificeren en daarom bevat de
tabel tevens een vertaling van deze genera naar een bekende soort. Bijvoorbeeld: de ondersoort van
Rood guichelheil (Anagallis arvensis subsp. Arvensis) wordt vertaald naar de soort Rood guichelheil
(Anagallis arvensis). Met dit bestand hebben we niets gedaan omdat deze vertaling al grotendeels is
verwerkt in de door ons gebruikte software (ESTAR en ASTER).
LMF_Plot.csv: bestand met informatie over de plot. Per regel onder meer: plotnaam, coördinaten van
de locatie, gebiedsnaam, begroeiingstype, IPI-code (Tabel 11).
LMF_Kop.csv. Gegevens over de opnamen, met per regel: plotnaam, jaar, datum, verstoringscode
(Tabel 12).
LMF_Tellingen.csv. Bestand met de opnamen. Per record: plotnaam, jaar, nummer soort, datum
opname, bedekkingscode.

De plotnaam bestaat meestal uit zes tekens: twee letters die de provincie aanduiden, gevolgd door vier cijfers.
Voorbeeld: dr0036, gl0547, ov4546. Enkele plots bleken vermoedelijk onder twee namen aanwezig te zijn
(voorbeeld: gl0203 en gl203). Dergelijke spaarzame fouten, als ze dat al zijn, hebben we niet gecorrigeerd.
Om opnamen te kunnen verwerken hebben we het vierde bestand omgezet in een bestand zoals TURBOVEG
(Hennekens & Schaminée, 2001) dat genereert, met per regel: opnamenaam, nummer soort, bedekking. Voor
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de opnamenaam hebben we de plotnaam en het jaartal gecombineerd. Voorbeeld: plotnaam dr0036
gecombineerd met het jaar 1999 geeft opnamenaam dr00361999.
Na deze voorbewerkingen konden we met het programma ESTAR (Witte et al., 2014) de indicatiewaarden
voor saliniteit, vochttoestand, voedselrijkdom en zuurgraad berekenen. Daarbij hebben we gebruik gemaakt
van de op Nederland toegesneden indicatiewaarden die door Witte et al. (2007b) zijn berekend uit de indeling
in ecologische groepen van vaatplanten en mossen door respectievelijk Runhaar et al. (2004) en Dirkse &
Kruijsen (1993). Tevens hebben we van iedere opname met het programma ASTER (Witte et al., 2011b) de
natuurwaarde volgens de ‘methode Gelderland’ (Hertog & Rijken, 1992) berekend.
Tabel 11: Beschrijving van de Interprovinciale inventarisatiecodes (overgenomen uit LMF-handleiding; Anonymous
(2018)). De met een sterretje (*) gemarkeerde IPI’s zijn gebruikt voor de analyse.
Nr
*111
*112
*113
*114
121
122
123
*124
*131
*132
*133
*141
*142
*143
*144
*145
*146
*147
*151
*152
*153
*154
*155
*156
*161
*162
*163
*164
*165
*171
*172
*173
*174
*175
*176
*177
*178
*179
*181
*182
*183

Beschrijving
Duinvalleibos
Elzenbroekbos
Wilgen(vloed)bos
Berkenbroekbos
Pinusbos
Larixbos
Naaldbos, niet behorend tot Pinus- en Larixbos
Gemengd loof-/naaldbos
Droog, relatief voedselarm loofbos
Droog, relatief voedselrijk loofbos
Droog loofbos, weinig kenmerkend ontwikkeld of
gestoord
Vochtig parkbos (vochtig bos met exotische of
stinseflora)
Bronbos
Loofbos op vochtige voedselrijke gronden
Vochtig berkenbos
Populieren-/wilgen-aanplant
Eendenkooien
Loofbos op matig vochtige, relatief voedselarme
grond
Duinstruweel
Jeneverbesstruweel
Gagelstruweel
Vlierstruweel / Braamstruweel
Wilgenstruweel
Doornstruweel
Grienden
Essenhakhout
Elzenhakhout
Eikenhakhout
Hakhoutpercelen met gemengde samenstelling
(geriefbosjes)
Houtwallen, wildwallen, wallen langs beken
Met hout begroeide tuinwallen en schurvelingen
Beplante polderkaden
(Mei)doornhagen
Elzen-Essensingels
Eiken-Berkensingels
Graften en stuifwallen
Bomenrijen
Ruilverkavelings- en landschappelijke aanplanten
Opslagbos in hoogveengebied
Opslagbos in heidegebied
Opslagbos in laagveengebied

Nr
343
344
345
351
352
353
354
*361
*362
*363
*364

Beschrijving
Karrevelden
Plasjes in klaverbladen
Overige kleine gegraven plasjes
Vennen
Duinplassen, duinmeertjes
Wielen, kolken, welen
Overige poelen en plasjes
Rabatten
Inlagen
Overige kleine moerasjes
IJsbanen

*411 Grasland en hooiland
*412
*413
414
415
421
422
423
424
511
512
513
514
521
522
523
524
525
526
527
611
612
613
621
622
631
*632
*633
634
635

Grasland met boomgaard of populierenaanplant
Cultuurgrasland met een natuurlijke inslag
Vervallen
Kunstweiden
Grootschalig akkerland
Kleinschalig akkerland
Intensief fruitteeltgebied
(Boom)kwekerijen
Braakliggend terrein
Vuilstortplaatsen
Opgespoten terrein
Recente droge afgravingen
Erven, volkstuinen, moestuinen
Sportterreinen, recreatiegebieden, campings
Parken, kerkhoven, villawijken
Glastuinbouwgebieden
Industriegebied
Binnensteden en woonwijken
Muren en wallenkanten
Verharde wegen met berm
Parkeerplaatsen
Onverharde wegen en paden met berm
Spoorbanen
Emplacementen en overslagterreinen
Waterkerende dijken
Zomerkaden
Binnendijken
Deltadammen, asfaltdijken
Steenglooiingen
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Nr
191
192
193
*211
*212
*213
*214
*221
*222
*223
*231
*232
*233
*241
*242
*243
*244
*245
*246
*251
*252
*253
254
*261
262
*263
*264
311
312
313
321
322
*323
324
331
332
333
334
335
336
341
*342

Beschrijving
Kapvlakten etc. in naaldbos
Kapvlakten etc. in droog loofbos
Kapvlakten etc. in vochtig loofbos
Zeereep
Infiltratiegebied
Natte duinvalleien
Open duingebied
Slikken en zandplaten
Schorren en kwelders
Riet- en biezengorzen
Droge heiden
Vochtige heiden
Zandverstuivingen
Kalkhellinggrasland
Blauwgrasland
Halfnatuurlijke vochtige tot natte graslanden op
matig voedselrijke gronden
Heischraal grasland
Halfnatuurlijke droge graslanden op matig
voedselrijke gronden
Zilt grasland
Levend hoogveen
Ontwaterd hoogveen
Afgetakeld hoogveen
Veenputten
Laagveenmoeras en petgaten
Laagveenplassen
Riet- en biezenland
Legakkers
Afgesloten zeearmen
IJsselmeer
Meren en meertjes
Zandgaten, grindgaten, kleigaten
Infiltratiebekkens
Vloeivelden
Drinkwaterspaarbekkens
Vijvers (bijvoorbeeld op landgoederen)
Slot- en fortgrachten
Stadsgrachten
Kleine recreatieplassen, zwemvijvers
Visvijvers
Stads- en dorpsvijvers
Drinkputten, dobben, poelen
Tichelgaten, kleiputten

Nr
*636
637
711
712
713
721
722
723
724
725
741
742
743
751
752
753

Beschrijving
Polderkaden
Onbeplante tuinwallen en schurvelingen
Grote rivieren
Kleine (laagland) rivieren en veenstromen
Oude rivierarmen
Natuurlijke laaglandbeken
Genormaliseerde laaglandbeken
Bergbeken
Korte beken
Oude beekarmen
Kanalen
Weteringen, vaarten en brede waterschapsleidingen
Veenwijken
Sloten
Vervallen
Vervallen

754 Slootkanten
755 Greppels
756
757
759
811
812
813
814
815
816
*817
*925
*926
*931
*932
*933
*934
*935
*971
*972
*973
*974
*975
*981

Waterschapsleidingen (smal)
Bermsloten en -greppels
Spoorsloten
Akrokrenen (puntbronnen)
Rheokrenen
Limnokrenen
Helokrenen
Gekluisterde bronnen
Bronvijvers
Artesische bronnen
Oeverzone van hoogveenplassen of –putten
Oeverzone van laagveenplassen, petgaten e.d.
Oeverzone van niet gegraven grote plassen
Oeverzone van grote aangelegde (gegraven) plassen
Oeverzone van vijvers en grachten
Oeverzone van kleine aangelegde plassen
Oeverzone van kleine niet gegraven (natuurlijke) plassen
Oeverzone van rivieren, kleine rivieren en veenstromen
Oeverzone van beken
Oeverzone van afgesloten kreken
Oeverzone van kanalen, weteringen e.d.
Oeverzone van sloten en greppels
Oeverzone van bronvijvers

Tabel 12: Verstoringscodes (overgenomen uit LMF-handleiding; Anonymous (2018)).
w1 = Grote permanente daling grondwater
w2 = Grote permanente stijging grondwater
w3 = Begreppeld
w4 = Greppels gedempt
w5 = Onder water gestaan (afwijkende van de normale situatie
w6 = Drooggevallen (afwijkend van normale situatie)
g1 = Afgegraven (>10 cm van toplaag verwijderd)
g2 = Afgeplagd (< 10 cm van toplaag verwijderd)
g3 = Groot onderhoud sloot (herprofilering)
g4 = Grond geroerd
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g5 = Grond opgebracht
g6 = Ondergestoven
g7 = (Vrij) diepe insporing door berijding
g8 = (Vrij) sterke betreding
v1 = Slootmateriaal gedeponeerd
v2 = Vuilstort etc.
v3 = Maaien zonder afvoer of klepelen of (vrij) veel maaisel blijven liggen
v4 = (Vrij) veel hout of snoeihout blijven liggen
v5 = (Vrij) veel mest of bladval gedeponeerd
k1 = Strooisellaag verwijderd
k2 = Stormschade
k3 = Dunning
k4 = Kap
k5 = Brand
k6 = Opslag verwijderd of struiken afgezet
p1 = Bomen, struiken gepland
p2 = Geheel ingezaaid of inzaai van soorten
b1 = Begrazing beëindigd
b2 = Begrazing gestart
b3 = Maaibeheer beëindigd
b4 = Maaibeheer gestart
b5 = Bemesting gestart
b6 = Bemesting beëindigd
b7 = Bestrijdingsmiddelen gebruikt
o1 = Overige verstoring (omschrijving in opmerkingenveld invullen)
x1 = Net gemaaid
x2 = Net geschoond
x3 = Net begraasd

8.2.6. Programma LMF_TREND
Voor dit project is software geschreven, het programma LMF_TREND, dat de LMF-gegevens en de
uitkomsten van ESTAR en ASTER inleest en vervolgens voor iedere plot en iedere IPI (of andere ruimtelijke
integratie van plots) de trend berekent. Het programma wordt aangestuurd via een bestand () waarin de
gebruiker de namen van invoerbestanden kan opgeven, alsmede enkele instellingen kan wijzigen.
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Tabel 13: Stuurbestand van LMF_TREND. De door de gebruiker opgegeven antwoorden (A) op vragen (Q) sturen de software
aan.
Q: 1) log file
A: C:\2019_Droogte2018\LMF\LMF-trend.log
Q: 2) Input Kop-gegevens
A: C:\2019_Droogte2018\LMF\LMF_Kop.csv
Q: 3) Input Plot-gegevens
A: C:\2019_Droogte2018\LMF\LMF_Plot.csv
Q: 4) Input ESTAR file
A: C:\2019_Droogte2018\LMF\ESTAR_OUT.csv
Q: 5) Output LMF-trend results
A: C:\2019_Droogte2018\LMF\LMF-trend_out.csv
Q: 6) Uitvoerbestand IPI-statistieken
A: C:\2019_Droogte2018\LMF\IPI-trend_out.csv
Q: 7) Input IPI-selectie
A: C:\2019_Droogte2018\LMF\Selectie_IPI.csv
Q: 8) Input natuurwaarde per plot
A: C:\2019_Droogte2018\LMF\NW_FLS.csv
Q: 9) Uitvoerbestand trends per PQ
A: C:\2019_Droogte2018\LMF\PQ_trend_out.csv
Q: 10) Minimum aantal soorten met indicatiewaarde
A: 1
Q: 11) Alle verstoringen meenemen (1), bepaalde [w., g1, g2, x.] negeren (2) of
geen enkele negeren (3)
A: 1
Q: 12) Auteur & Instituut
A: J.P.M. Witte, FWE

Een van de instellingen is het al dan niet meenemen van plots waarin in een van de jaren een verstoring is
opgetreden. Een andere stuurmogelijkheid is het beperken van de berekening tot plots met een bepaalde IPIcode. Die selectie dient via een bestand met IPI-nummers te worden opgegeven.
De schaal van de indicatiewaarden uit ESTAR blijkt in de praktijk voor mensen lastig te begrijpen. Sommigen
denken dat deze waarden onnauwkeurig zijn, omdat de schalen van Witte et al. (2007b) zo kort zijn: van 1 tot 3
voor de factoren saliniteit (S), voedselrijkdom (N) en zuurgraad (R), en van 1 tot 4 voor de factor vochttoestand
(F). Omdat de schalen ordinaal zijn, maakt het echter niet uit hoe lang of kort hij is. Voor de herkenbaarheid
hebben we hem evenwel lineair getransformeerd naar een bereik van 1 tot 10: S = 1+4.5(S-1); F = 1+9(1.0.5(max(F,2)-2)); N = 1+4.5(N-1); R = 1+4.5(R-1). De enige afwijkende in dit rijtje is de vochtindicatie F: de
schaal is omgedraaid en zeer natte tot aquatische indicaties (oorspronkelijke F < 2) zijn afgerond naar ‘nat’ (F =
2, na transformatie F = 10). Deze laatste bewerking in dit project is gedaan omdat we alleen terrestrische
vegetaties onderzoeken.
Op de ‘meetwaarden’ is vervolgens lineaire regressie toegepast. Voor iedere plot zijn berekend: aantal
waarnemingen, Pearson’s R2, intercept en hellingshoek van het lineaire verband, en significantie van de
hellingshoek: * = p0.90, ** = p0.95, *** = p0.99. Hetzelfde is ook gedaan op de gemiddelde jaarlijkse
indicatiewaarden per ruimtelijke eenheid (IPI).
Toepassing in de droogtestudie
In de droogtestudie is LMF_TREND toegepast met de in opgegeven instellingen. Bij vraag 7 van het
stuurbestand is verwezen naar een bestand waarin IPI’s staan die in Tabel 11 met een sterretjes zijn
gemarkeerd. Buiten beschouwing gelaten zijn alle oppervlaktewateren en zeer onnatuurlijke en/of
dynamische systemen, zoals naaldbossen, kapvlakten en vuilstortenplaatsen. De verstoringscode hebben we
genegeerd omdat we menen dat de belangrijkste verstoring wel het kappen van bos is en de selectie van IPI’s
er al grotendeels toe heeft geleid dat de betreffende plots zijn weg-gefilterd.
De analyse met ESTAR en LMF-trend is overgedaan met weglating van soorten die goed bestand zijn tegen
een incidentele droogte: bomen, struiken en soorten met ondergrondse opslag van voedingstoffen (bollen,
knollen, wortelstokken). De selectie van deze soorten (fanerofyten en geofyten) hebben we ontleend aan
BioBase2003 (https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/classificaties/overig/biobase-2003/biobase2003).
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We bevelen aan in de volgende fase van het droogteonderzoek en berekende trendfunctie te gebruiken om de
verwachte indicatiewaarden in 2019 en latere jaren te berekenen. Deze verwachtingswaarden kunnen dan
worden vergeleken met de ‘waargenomen’ waarden, nadat de LMF-database is aangevuld met nieuwe
vegetatieopnamen. Verschillen moeten worden getoetst op statistische significantie.
Voor afwijkingen van verwachte trends per ruimtelijke eenheid, zoals IPI’s of beheertypen, is het van belang
dat in de trendanalyse rekening wordt gehouden met de periodiciteit in de tijdreeksen (voorbeeld: Figuur 33:
Trend B in vochtindicatie mF, waarbij B volgt uit lineaire regressie op mF (jaar) =A + B*JAAR. Betekenis
symbolen: B >0 en significant (p0.05) = grote blauwe stip; B > 0.05 en niet significant = kleine blauwe stip; B <0
en significant= grote rode stip; B < 0.05 en niet significant = kleine rode stip; anders = kleine grijze stip.
Dit is een artificieel gevolg van systematische verschillen in de selectie van plots die per meetronde worden
opgenomen.
8.2.7. Gebruik van Sentinel-2 remote sensing data
SENTINEL 2 en gewasindices
Sentinel-2 is een aardobservatiemissie van het EU Copernicus-programma dat systematisch optische beelden
met een hoge ruimtelijke resolutie (10 m tot 60 m) over land en kustwateren produceert. De missie is een
constellatie met twee dubbele satellieten (Sentinel-2A en Sentinel-2B).
De Sentinel-2-missie heeft de volgende kenmerken:






Multispectrale gegevens met 13 banden in het zichtbare, nabij-infrarode en kortegolf-infrarode deel
van het spectrum
Elke 5 dagen opnamen onder dezelfde kijkhoeken. Op relatief hoge breedtegraden zoals Nederland
worden sommige regio’s elke 5 dagen twee keer of vaker waargenomen, maar met verschillende
kijkhoeken.
Ruimtelijke resolutie van 10 m, 20 m en 60 m
Distributie tegen lage kosten (vrijwel gratis)

Binnen het droogte project worden meerdere indices gebruikt naast de zichtbaar licht beelden: NDVI en NDWI
NDWI is een reflectie van het watergehalte van vegetatie en reageert daarom sneller op uitdroging dan NDVI,
die gerelateerd is aan fotosynthetische activiteit. In het algemeen zal NDWI de droogte dus sneller weergeven
dan NDVI. De waarde van NDVI ligt in het minder gevoelig zijn voor atmosferische verstoring. Hieronder een
uitwerking van de ondernomen stappen.
NDVI
De Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) is een bekende indicator die wordt gebruikt om te
beoordelen of het waargenomen oppervlak levende groene vegetatie bevat of niet en in welke staat van
activiteit. Levende groene planten absorberen zonnestraling in het fotosynthetische actieve spectrale gebied.
Planten gebruiken dat als een bron van energie in de fotosynthese. De formule voor NDVI voor het
SENTINEL2 platform is

Hoe hoger de waarde van de NDVI hoe groter de fotosynthetische activiteit.
Voordelen



Als een eenvoudige transformatie van spectrale banden, kan NDVI berekend worden.
Lange tijdreeksen (meer dan 20 jaar) zijn beschikbaar omdat NDVI vanuit alle
aardobservatiesatellieten kan worden berekend (naast SENTINEL 2 ook bijvoorbeeld met SPOT en
Landsat)

Nadelen:


Het gebruik van de NDVI voor kwantitatieve beoordelingen is niet vaak succesvol gebleken. De index
krijgt zijn waarde in vergelijkingen met andere indices en verschillen binnen tijdreeksen.
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De feitelijke samenstelling van de atmosfeer (met name waterdamp en aerosolen) kan de metingen
in de ruimte aanzienlijk beïnvloeden. Daarom kan de NDVI niet direct wordt berekend op basis van
onbewerkte metingen.

NDWI
De NDWI is het resultaat van de volgende vergelijking: (NIR - MIR) / (NIR + MIR). Bij Sentinel 2 wordt dat
berekend op basis van Band 8 (NIR) en Band 12 (MIR). De NDWI is een vegetatie-index die gevoelig is voor het
watergehalte van vegetatie en is een aanvulling op de NDVI. Hoge NDWI-waarden tonen een hoog
watergehalte van de vegetatie.
Voordelen:



Eenvoudige berekening vanuit meerdere platformen (satelliet, airborne en drone)
Geeft directe waardering van het watergehalte in een vegetatie. Staat in die zin dichter bij de
droogteproblematiek die het project onderzoekt.

Nadelen



Vanwege het gebruik van band 12 gevoeliger voor atmosferische verstoringen dan NDVI.
De NDWI-index is het meest geschikt voor de detectie van waterlichamen. Watergehalte van de
vegetatie is een afleiding daarvan

Processtappen
Voor het verkrijgen van een zo zuiver mogelijk NDVI en NDWI signaal zijn de volgende processtappen
uitgevoerd:
Stap 1. Atmosferische correctie met sen2cor
Sen2Cor is een script voor het maken van Sentinel-2 Level 2A-producten. Het script voert de correctie van L1C
beelden uit en maakt daarvan L2A. Zo ontstaat er “Bottom-of-Atmosphere (BOA)” reflectie terwijl L1C “Topof-Atmosphere (BOA)” reflectie weergeeft.
De beschikbaarheid van L2A beelden op de Sentinel Hub gaat terug tot het einde van 2017. Vóór november
2017 moeten de L2A beelden zelf worden gemaakt. Dit veroorzaakte een procesprobleem omdat het
corrigeren van één enkel beeld ongeveer 15 minuten tijd vergt en er enkele duizenden beelden te doen zijn.
Daarom zijn bij sommige analyses direct L1C beelden gebruikt. De composieten methode (zie beneden) zorgt
voor een voldoende mate van atmosferische correctie in het eindsignaal.
Stap 2. Maken van composieten
Van de NDVI en NDWI zijn 30-dagen maximale waarde NDVI composieten gemaakt in het kader van dit
project. Bij het maken van composieten gaat het om




Elke NDVI-waarde pixel voor pixel te onderzoeken voor elke observatiedatum binnen de periode van
30 dagen
Het bepalen van de maximale waarde NDVI voor elke pixel gedurende 30 dagen
het creëren van een enkele image die alleen de maximale NDVI-waarde bevat

Deze composieten moeten problemen voorkomen bij Sentinel 2 gegevens voor één enkele datum, zoals die
wolken vervuiling, atmosferische problemen, reflectie van het oppervlak, en geometrie van de belichting
(Holben, 1986).
Open water detectie met Sentinel 2
De open water detectie is een product van de Sentinel 2 “scene classification” (SC).
Het SC-algoritme berekent het volgende (zei ook schema):


Een classificatiekaart met vier verschillende klassen voor wolken (inclusief cirrus) en zes verschillende
klassen voor schaduwen, bewolking, vegetatie, bodem / woestijnen, water en sneeuw (Figuur 59);
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bepaling van bijbehorende kwaliteitsindicatoren.

Figuur 59: Sentinel-2 lassificatiekaart met vier verschillende klassen voor wolken (inclusief cirrus) en zes verschillende klassen
voor schaduwen, bewolking, vegetatie, bodem / woestijnen, water en sneeuw.

In het kader van het droogteproject wordt water als volgt gedetecteerd: de band 2 / band 11 verhoudingen zijn
hoger voor water dan voor andere klassen inclusief wolken. Dit wordt alleen toegepast op pixels met band 12waarden lager dan een drempelwaarde.
Pixels met een verhouding van band 2 / band 11 hoger dan de drempelwaarde worden beschouwd als
wolkenvrije pixels en geclassificeerd als waterpixels in de classificatiekaart.
Het toegepast algoritme is defensief/aan de ‘veilige’ kant, wat zorgt voor een laag aantal foute toewijzingen.
Als er water wordt gedetecteerd, dan is de kans groot dat het ook werkelijk water is. Dit resulteert in een
(kleine) onderschatting van het aantal waterpixels. Vandaar dat we in het kader van het droogteproject open
water detecteren als er per maand minimaal twee waarnemingen voor een zekere pixel zijn.
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8.3. LHM-modelscenario’s
Voor deze eerste fase zijn enkele verkennende berekeningen uitgevoerd met het Landelijke Hydrologische
Model (LHM) voor het in beeld brengen van de respons van verschillende aspecten van het watersysteem op
de droogte van 2018 en ingrepen in het watersysteem. Ofwel, hoe werken bepaalde ingrepen door op
grondwaterstanden, kwel, bodemvocht, gewasverdamping en oppervlaktewaterafvoer voor een droog jaar als
2018. De gesimuleerde ingrepen in het watersysteem zijn gericht op het korte termijn handelingsperspectief
(mogelijkheden om op korte termijn het watersysteem te beïnvloeden) en zijn in den extreme doorgevoerd
om de gevoeligheid van het watersysteem te kunnen verkennen. Met nadruk zijn het dus geen realistische
scenario’s. Maar de resultaten geven wel inzicht hoe en in welke mate de ingrepen doorwerken op het
watersysteem en biedt daarmee handvaten voor de waterbeheerders voor verdere verkenning van mogelijke
ingrepen in het watersysteem.
De ingrepen worden in het LHM modelmatig doorgevoerd per 1 januari 2018 en effecten voor het verdere
verloop van 2018 worden onderzocht. Het zijn dus korte termijn effecten (< 1 jaar) die voor deze exercitie
worden gepresenteerd terwijl de effecten voor bepaalde ingrepen op lange termijn (veel) groter kunnen zijn.
Effecten van structurele maatregelen op langere termijn, worden in fase 2 in beeld gebracht. Er dient te
worden opgemerkt dat, hoewel de gesimuleerde ingrepen bedoeld zijn om effecten op korte termijn in beeld
te brengen (binnen enkele maanden tot 1 jaar), ze ook kunnen bijdragen aan lange termijn structurele effecten
op watersysteem (bijv. anti-verdrogingsmaatregelen). Dit zal in fase 2 meer aandacht krijgen.
Een zevental modelscenario’s zijn gedefinieerd die globaal inzicht geven in de response van het watersysteem
als gevolg van ingrepen op korte termijn (handelingsperspectief). Het zijn ingrepen die modelmatig binnen het
LHM relatief eenvoudig zijn door te voeren en worden voor het gehele studiegebied doorgevoerd. Verdere
detaillering/ afbakening in tijd en ruimte (bijv. bufferzones), complexere scenario’s en combinaties van
ingrepen, evenals structurele maatregelen (bijv. antiverdroging, hydrologisch herstel, vernatting, PAS, etc.)
kunnen in een volgende fase aan bod komen. De modelscenario’s zijn extreem doorgevoerd (zoals
bijvoorbeeld verhoging drainagebasis voor alle kavelsloten) om de respons van het watersysteem goed en
maximaal in beeld te brengen. Ze geven dus geen realistisch beeld van op korte termijn uit te voeren
handelingsperspectief. De keuzes van de modelscenario’s zijn o.a. gebaseerd op de input van projectgroep. De
modelscenario’s ter verkenning van het handelingsperspectief voor situatie 2018 (extreem droog jaar) zijn:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ref-model: LHM situatie 2018
Drinkwateronttrekking verminderen (twee keer de toename 2018, -18%)
GEEN beregening uit grondwater
GEEN beregening uit oppervlaktewater
Verhoging stuwpeil waterschappen (leggerwaterlopen) per 1 januari 2018 met 30 cm
Als scenario 4, nu met verhoging drainagebasis alle kavelsloten per 1 januari 2018 met 30 cm
GEEN wateraanvoer
alle drinkwateronttrekkingen stoppen

Ad Ref-model: Als referentie-model is het beschikbare huidige LHM-model versie 3.4 gebruikt dat de periode
1981-2018 beslaat. Er wordt op dagbasis gerekend. Welke modelinvoer voor dit model geldt, kan worden
gevonden op: http://www.nhi.nu/nl/. Enkele kenmerken die van belang zijn voor de interpretatie van de
modelberekeningen zijn:






Voor de gehele simulatieperiode zijn de dag-cijfers van gemeten neerslag en verdamping (ruimtelijk
beeld geïnterpoleerd o.b.v. ongeveer 300 KNMI-meteostations) en rivierafvoeren van Maas en Rijn
(bij Monsin en Lobith) gebruikt als modelinvoer.
Alle andere modelinvoer zijn binnen LHM voor de gehele periode constant gehouden en
representeren voor de meeste invoergegevens de situatie rond 2010. Zo zijn er bijvoorbeeld geen
landgebruiksveranderingen en ontwikkelingen in de ontwatering meegenomen (bijv. toename van
drainage, herstelmaatregelen), en zijn ook de onttrekkingsdebieten voor de drinkwaterwinningen
(situatie 2010) en industrie (situatie 2008) constant voor de gehele periode 1981-2017.
Wat betreft de drinkwaterwinningen heeft er wel een aanpassing voor het jaar 2018 plaatsgevonden,
omdat deze specifiek aan de droogte van 2018 is gekoppeld. Namelijk, in het droge jaar 2018 is er
tijdens de zomermaanden significant meer door de waterleidingbedrijven onttrokken. Alleen voor
Brabant Water waren hierover bij start van de modelberekeningen cijfers beschikbaar. De cijfers laten
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zien dat er in 2018 ongeveer 9% meer is onttrokken dan gemiddeld over de laatste 10 jaar met grote
ruimtelijke verschillen, en dit komt neer op 27% meer gedurende de vier zomermaanden juni, juli,
augustus en september. Omdat er tijdens de start van de modelscenario’s geen andere gegevens
beschikbaar waren, worden deze getallen doorgevoerd voor het gehele studiegebied.
De hoeveelheid beregening uit grond- en oppervlaktewater wordt door het model zelf berekend. De
potentiele beregeningslocaties (percelen die in het model beregend mogen worden) voor zowel
oppervlaktewater als grondwater zijn gebaseerd op de LEI tellingen van 2010 (Massop et al. 2012). De
beregeningslocaties in het LHM en de verdeling tussen beregenen grond- en oppervlaktewater
stammen uit 2010. Indien een gewasspecieke pF-grenswaarde wordt overschreden (gerelateerd aan
vochttekort), dan wordt beregening toegepast met een gewasspecifieke gift, duur en rotatieperiode
(gemiddeld 20-25 mm over 7-10 dagen). Beregening uit het oppervlaktewater wordt gekort als er niet
voldoende water beschikbaar is in het oppervlaktewater. Beregening uit het grondwater wordt op de
potentiele locaties nooit gekort.

Ad Scen 1: Reductie grondwateronttrekkingen voor drinkwater gedurende de droge zomermaanden (juni, juli,
augustus en september) gelijk aan 2 keer de toename in 2018 t.o.v. gemiddelde. Zoals bij de referentiemodelrun besproken, was de toename 27% voor de zomermaanden en wordt in dit scenario een afname van
54% t.o.v. 2018 doorgerekend. De achterliggende gedachte van dit scenario is het zuiniger omgaan met ons
leidingwater gedurende een extreme droge periode (minder tuin besproeien, auto wassen, douchen, etc.).
Ad Scen 2: Met dit scenario wordt bekeken hoeveel en welke effecten het beregenen uit grondwater op het
watersysteem heeft. Ruimtelijke verschillen worden zichtbaar door verschillen in beregening per gebied en
geohydrologische opbouw van het gebied. Beregeningsverboden zijn een middel voor korte termijn
handelingspersperspectief. Dit model-scenario wordt extreem doorgevoerd door alle beregening uit het
grondwater stop te zetten voor 2018. Dit is geen realistische situatie maar brengt de ruimtelijke verschillen en
effecten op het watersysteem wel duidelijk in beeld.
Ad Scen 3: Met dit scenario wordt bekeken hoeveel en welke effecten het beregenen uit oppervlaktewater op
het watersysteem heeft. Doorvoering en onderbouwing zijn hetzelfde als bij scenario 2. Hoewel er voor 2018
vele verboden zijn afgekondigd voor beregening uit het oppervlaktewater, zijn deze niet doorgevoerd in de
modelberekeningen.
Ad Scen 4: Afgelopen winter (2018-2019) hebben veel waterschappen het winterpeil, wat doorgaans lager is
dan het zomerpeil, hoger opgezet (zomerpeil of zelfs nog iets meer). Met dit scenario worden de effecten van
dit handelingsperspectief in beeld gebracht door het winter-stuwpeil per 1 januari 2018 met 0.30 m te
verhogen. Ook dit model-scenario wordt extreem doorgevoerd door een stuwpeilverhoging voor alle stuwtjes
in secundaire en primaire waterlopen door te voeren.
Ad Scen 5: In dit scenario wordt naast de primaire en secundaire ontwatering, het haarvatensysteem
aangepakt door zoveel mogelijk grondwater, zo hoog mogelijk in het systeem vast te houden. In verschillende
waterschappen zijn afgelopen winter stuwtjes of plankjes geplaatst in de kavelsloten op verzoek van
landbouwers, als ook ballonnen in duikers, met als doel het winterwater zo lang en zo hoog mogelijk in het
systeem vasthouden. In dit scenario wordt scenario 4 doorgevoerd (stuwpeilverhoging 0.30 m) en additioneel
een verhoging van de drainagebasis van 0.30 m voor alle overige kavelsloten en buisdrainage. Ook dit scenario
representeert niet de werkelijkheid omdat momenteel in de praktijk slechts een klein % van de kavelsloten
wordt aangepakt, maar het brengt wel de gevoeligheid van zo’n maatregel in beeld.
Ad Scen 6: Met dit scenario wordt duidelijk wat wateraanvoer bijdraagt aan droogte-mitigatie. De
mogelijkheid van wateraanvoer uit de grote rivieren wordt stopgezet en de effecten ervan in beeld gebracht.
Dit water kan dus niet gebruikt worden voor beregenen uit het oppervlaktewater, inlaten in natuurgebieden
en infiltratie naar het grondwatersysteem vanuit het oppervlaktewater. De effecten hangen sterk af van de
hoeveelheid wateraanvoer die binnen het LHM berekend wordt en gebaseerd is op de watervraag voor
peilhandhaving en beregening. Mogelijk is er in de praktijk meer water ingelaten (meer gestuurd op capaciteit
dan op vraag) dan door het model berekend en dan kunnen de gesimuleerde effecten enigszins worden
onderschat. Een eerste validatie laat zien dat het model 50% minder wateraanvoer berekend dan in
werkelijkheid waarschijnlijk is aangevoerd (exacte gegevens nog niet beschikbaar) en zullen effecten ook
ongeveer 2 keer zo groot zijn dan berekend. Een gedetailleerdere validatie van de wateraanvoer wordt verder
opgepakt in fase 2.
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Ad Scen 7: In dit scenario worden alle drinkwaterwinningen stopgezet per 1 januari 2018. Dit scenario wordt
doorgerekend om de effecten van beregenen uit grondwater af te kunnen zetten tegen die van de
drinkwaterwinningen. Daarbij dient te worden opgemerkt dat beregening altijd een korte periode betreft en
drinkwaterwinningen een permanente rol vervullen. Door het na-ijl effect, zeker voor de trage gebieden met
diepe grondwaterstanden en grote slootafstanden, zullen berekende effecten van dit scenario voor het jaar
2018 nog zeker niet maximaal zijn. Daarnaast dient te worden opgemerkt dat voor de Centrale Slenk in NBrabant, de meeste drinkwaterwinningen uit het diepe watervoerende pakket onttrekken en beregening uit
het ondiepe pakket onttrekken.
Resultaten - Aspecten van het watersysteem
Het belangrijkste doel van deze modelberekeningen is de response van het totale watersysteem op de
verschillende (korte termijn) ingrepen voor het droogtejaar 2018 te verkennen. Daarbij wordt gekeken naar de
verschillende aspecten van het watersysteem en de volgende model-output is gegenereerd en vertaald naar
vlakdekkende kaartjes. De kaartjes betreffen verschilkaartjes tussen het modelscenario en het referentiescenario.






Freatische grondwaterstand (modellaag 1)
Stijghoogte (verschillende modellagen: 2,3,4,7)
Kwel (flux tussen modellaag 1 en 2)
Grondwaterafvoer (van grondwater naar oppervlaktewater) en infiltratie van oppervlaktewater (van
oppervlaktewater naar grondwater)
Transpiratie-reductie

De freatische grondwaterstand (modellaag 1) is één van de belangrijkste parameters om de droogte en
effecten van ingrepen te analyseren. Namelijk, de diepte van de grondwaterstand is van belang voor
gewassen, natuur, wegen en bebouwing. En de grondwaterstand bepaalt hoeveel grondwater wordt
afgevoerd (er is afvoer wanneer het grondwater boven de lokale ontwateringsbasis staat).
De stijghoogte is de grondwaterdruk op een bepaalde diepte in de ondergrond en is van belang voor de
relatie met het regionale grondwatersysteem. De stijghoogte kan afwijken van de freatische grondwaterstand
als er weerstandsbiedende lagen (klei, leem, veen) in de ondergrond voorkomen. Als de stijghoogte hoger is
dan de grondwaterstand, dan treedt er opwaartse stroming op, en in het geval van modellaag 2 naar
modellaag 1 noemen we dat kwel. Het LHM kent 7 modellagen en deze zijn toegekend aan verschillende
geologische formaties die verschillen per geohydrologisch deelgebied. In http://www.nhi.nu/nl/ is deze
informatie te vinden. Voor de verschilkaartjes van de verschillende scenario’s zijn de modellagen 2, 3, 4 en 7
geselecteerd omdat deze modellagen de belangrijkste variatie binnen het studiegebied omvatten. Modellaag
2 is extra belangrijk omdat veranderingen in de stijghoogte in deze modellaag direct effect hebben op de
kwel. Voor effecten van onttrekkingen zullen de effecten het grootst zijn voor de laag waaruit onttrokken
wordt. Door de effecten voor de verschillende lagen te bekijken, wordt dit duidelijk.
Kwel is van belang voor natuur, voor zowel de kwaliteit (oa basenaanrijking) als een extra voedingsterm die
tot natte(re) condities kan leiden. Het model geeft voor elke modelcel een kwelflux en deze wordt berekend
door het stijghoogteverschil tussen modellaag 1 en 2 te delen door de hydraulische weerstand. De ervaring
leert dat veranderingen in kwelflux voor een nationale schaal lastig zijn te zien omdat kwelgebiedjes vaak heel
smal zijn (bijv. beekdalen van 1 modelcel breed). Daarom is gekozen om de kwelflux te middelen per LSW*.
* Een LSW is een zogenaamde Local Surface Water en is een rekeneenheid voor MOZART, de
oppervlaktewatermodule van het LHM. Het LHM kent meer dan 8000 LSWs en ze komen redelijk overeen met de
stroomgebiedgrenzen van de kleinere stroomgebiedjes. Een shape-file van de LSWs is bij de resultaten bijgevoegd.
Tevens wordt aangegeven of de gesimuleerde ingreep invloed heeft op het gebied waar kwel optreedt, dit is
zowel op modecelniveau als op LSW-niveau in beeld gebracht.
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Grondwaterafvoer is de hoeveelheid grondwater dat door beken, sloten en drainagebuizen worden
gedraineerd en kan worden gezien als de gebiedseigen afvoer (drainage). Oppervlaktewaterinfiltratie is de
tegenovergestelde term en geeft de hoeveelheid oppervlaktewater dat naar het grondwater infiltreert (Figuur
60). Alleen de grotere waterlopen kunnen infiltreren en ook alleen als er water beschikbaar is (dit houdt het
model bij). Per LSW wordt de netto flux van grondwaterafvoer en oppervlaktewaterinfiltratie bepaald en
gepresenteerd (positief is netto grondwaterafvoer, negatief is netto infiltratie).

Figuur 60: Links een drainerende sloot die grondwaterafvoer representeert en rechts een infiltrerende sloot.

Het verschil tussen de potentiële en actuele transpiratie is een goede maat om de droogtestress (vochttekort)
van gewassen uit te drukken, en wordt verder transpiratie-reductie genoemd. Deze wordt voor een bepaalde
periode op modelcel-niveau bepaald.
Tijd-momenten in het jaar
Voor alle parameters zijn resultaten op dagbasis beschikbaar, echter voor het vervaardigen van de kaartjes zijn
keuzes gemaakt om dit voor bepaalde periodes te presenteren. Deze periodes zijn:



Freatische grondwaterstand en stijghoogte: 1 april, LG3, 31 juli, 1 oktober
Kwel, Grondwaterafvoer en oppervlaktewaterinfiltratie, Transpiratie reductie: gemiddeld voor
zomermaanden juni-juli-augustus, gemiddeld voor periode 21 juli-11 augustus

1 april geeft het begin van het groeiseizoen aan en toen was de droogte nog niet gestart. 1 oktober wordt vaak
gezien als het einde van het groeiseizoen.
De LG3 is vergelijkbaar met de GLG alleen dan voor een specifiek jaar. Het zijn de drie laagste
grondwaterstanden van 2018 bepaald op de 14e en 28e van iedere maand.
Op 31 juli is volgens de modelberekeningen de piek van beregening (beregeningsvraag het grootst) en daarom
worden voor deze datum de effecten op grondwaterstand en stijghoogte gepresenteerd.
Voor de fluxen (Kwel, Grondwaterafvoer en oppervlaktewaterinfiltratie, Transpiratie reductie) wordt een
gemiddelde over een bepaalde periode bepaald. Hiervoor zijn twee relevante periode geselecteerd voor het
droogtejaar 2018, namelijk de zomermaanden juni-juli-augustus en de periode van 3 weken rondom de
hoogste beregeningspiek (21 juli -11 augustus).
Figuren
Voor elk model-scenario zijn verschilkaartjes (verschil met referentie-model) gegenereerd voor bovenstaande
aspecten van het watersysteem en periodes. De titels van de figuren spreken voor zich. Voor sommige
parameters zoals kwel en afvoer zijn niet alleen de verschillen maar ook de werkelijke waarden getoond. Naast
figuren zijn ook de ascii-grids ter beschikking gesteld zodat de resultaten in GIS kunnen worden geladen en
worden ingezoomd voor het betreffende gebied. Hieronder worden de belangrijkste kaartjes met
modelresultaten gepresenteerd voor alle modelscenario’s. Alle andere kaartjes en diagrammen met resultaten
van de scenario’s zijn te vinden in de digitale bijlage.
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Effecten van scen 1-7 op de freatische
grondwaterstand (modellaag 1), situatie
LG3
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Effecten van scen 1-7 op de stijghoogte
van modellaag 4, situatie LG3

88

Effecten van scen 1-7 op de stijghoogte
van modellaag 7, situatie LG3
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Effecten van scen 1-7 op de grondwater
drainage (gebiedseigen afvoer) en
infiltratie naar het grondwater voor de
periode 21jul-11aug 2018.
Blauw betekent toename
grondwaterdrainage of afname
infiltratie. Rood vice versa.
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Effecten van scen 1-7 op de kwelgebieden
voor periode 21jul-11aug 2018.
Groen betekent kwel blijft kwel, rood
betekent infiltratie naar kwel, blauw
betekent kwel naar infiltratie, en grijs
infiltratie blijft infiltratie.
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Effecten van scen 1-7 op de actuele
transpiratie voor periode 21jul-11aug
2018.
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8.4. Overige aanvullende figuren
Als aanvulling apart bijgevoegd in PDF-format.
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8.5. Visualisatie-tool
Is apart gepubliceerd op www.droogteportaal.nl, met gebruikersnaam: DroogteZandgronden en wachtwoord:
w@terrijk1.
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