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Het startte in zomer 2018…

Vragen in augustus 2018:

– 2018 erg droog?

– Schade natuur en 
landbouw?

– Herstel in winter?

– Hoe meten?

– Wat zijn de ‘knoppen’?

– Effectiviteit maatregelen?



– 9 provincies

– 10 waterschappen

– 2 ministeries

– 2 TBO’s

– 4 drinkwaterbedrijven

– 3 landbouworganisaties

Iedereen doet graag mee



De kennisinstituten



Geen regen, veel verdamping

Langdurig droog, 
hydrologie verstoord

Langjarig te lage 
grondwaterstanden 
en te weinig kwel



Doorwerking van de droogte



Drinkwaterbedrijf Industrie

Mens versterkt droogte

Huidig beeld Wensbeeld





Het onderzoek



Instrumentarium

verleden
heden

toekomst



Integratie van data en 
informatie uit 
onafhankelijke bronnen

Van satellietbeeld naar 
lokale veld-monitoring 

Van metingen naar 
modelberekeningen

Van algemene inzichten 
naar gebiedsgerichte 
informatie



Rapport fase 1: 
methodiek (okt. 2019)

Rapport fase 2: 
uitwerking (nov. 2020)

Rapport fase 3:
het hele verhaal (okt. 2021)



Vele deelprodukten



Deelonderzoeken 
natuurlijke vegetatie



Resultaten deelonderzoeken natuurlijke vegetatie

• Beheerders: grote schade bij beken, vennen, bronnen 

en natuur van natte en voedselarme standplaatsen:

• zowel regenwaterafhankelijk – denk aan 

hoogvenen

• als kwelafhankelijk – denk aan blauwgraslanden

• Opvallend: 

• grote schade struikhei, maar wonderbaarlijk herstel 

in latere jaren

• Veel sterfte onder bomen, vooral fijnspar

Analyse vegetatieopnamen bevestigt resultaten enquête.



Resultaten deelonderzoeken natuurlijke vegetatie

• Zowel algemene als zeldzame soorten gingen 

achteruit

• De natuurwaarde van de vegetatie ging achteruit

• Droogte versterkt door:

• verdrogingseffecten uit eerdere jaren

• effecten atmosferische depositie

• Aanbeveling: 

• systematische monitoring verdroging

• vegetatie en hydrologie in samenhang monitoren



Deelonderzoeken landbouw



Resultaten deelonderzoeken landbouw
Prijselasticiteit: minder kg, meer € bij uien, 

aardappelen

Hogere melkprijs compenseert duurdere maïs en 

gras en beregeningskosten bij droogte

Werkt niet bij contractteelt of wereldwijde markt

Toename beregening qua bedrijven, qua percelen 

en hoeveelheid

Productprijzen per 100 kg

Waterverbruik beregening



Bodemvochtmetingen



Droogteportaal

Uniforme en actuele droogtetoestand in de 

verschillende compartimenten…..

….. maar ook alle rapporten en data

Op weg naar:

NL-dekkend

Opnemen in droogterapporten LCW

Droogteportaal in beheer te nemen bij IHW

Meelopen in Slim watermanagement



Illustratieve communicatieve pdf



De eindresultaten



Droogte qua neerslag en verdamping

Neerslagtekort

zomermaanden

Gemiddeld 

jaarbeeld



Droogte qua bodemvocht wortelzone



Droogte qua reductie verdamping

(via airborne remote sensing)



Droogte qua vegetatie (via remote sensing)



In beeld brengen beregening 

via remote sensing



Droogte qua grondwater (freatisch en dieper)



Droogte qua afvoer van beken

Droogval
Stilstaand water
Stromend water



Is er een remedie?



Gebiedsdekkend

– onttrekking grondwater drinkwater 

– onttrekking grondwater beregening 

– stuwpeil + 30 cm

– drainageniveau + 30 cm

– ondergrondse berging in hoge droge 

terreinen

– naaldbos naar heide

– afkoppeling regenwater bebouwd gebied,

bevorderen infiltratie 

De oplossingsrichtingen: 

draaiknoppen naar een 

robuust watersysteem



– GW onttrekking stoppen

– OW maatregelen

– drinkwaterwinningsreductie tot 25%

Omvang aansluiten bij 

geohydrologie ondergrond

De oplossingsrichtingen: bufferzones rond natuur



Oplossingsrichtingen modelmatig doorrekenen

– Op landsschaal

– Op gebiedsschaal



Minder afvoeren – beter vasthouden

Effect op zomergrondwaterstand in 2018 bij 

verhogen ontwateringsbasis met 0.30m



Minder onttrekken

DiepFreatisch

Effect op zomergrondwaterstand in 2018,

5½ jaar na stoppen winningen



Meer aanvullen

Van naaldbos naar heide Extra 100 mm/jaar infiltrerenAfkoppelen bebouwd gebied

Effect op zomergrondwaterstand 2018



Effectiviteit voor specifieke natuurgebieden
Drinkwaterwin-

ning stoppen

Afkoppelen 

bebouwd 

gebied

Naaldbos 

naar hei
Ondergrondse 

berging

Drainagebasis 

ophogen
Beregening 

stoppen



Wanneer wat doen bij droogte?



Droogte opvangen via….

Balans tussen te nat en te droog

Tijdelijke ad-hoc 

maatregelen

Structurele 

maatregelen



Aanpak op verschillende niveaus

– Bestuurlijk

– Grootschalig

– Concreet





Samen aan de slag!

Transities combineren:

Water

Landbouw

Stikstof



Hoe houden we droogte onder de aandacht !?

– Publiciteit over resultaten en kennis overdragen

– Op de agenda van landelijke overleggen zetten

– Inbrengen in landelijke studiegroep grondwater

– Regionale uitwerking: bijv. convenant GW Noord-Brabant

– Klimap en andere onderzoeksprogramma’s

– Symposium 10 maart 2022

Daadwerkelijk de 

schop in de grond!


