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Om in de toekomst beter om te gaan met droogte introduceerden wij in een eerder verschenen whitepaper  
(‘Droog, droger, droogst. Onderweg naar een nieuw handelingsperspectief voor droogte’) een ander 
handelingsperspectief door in te zetten op het kwintet maatregelen ‘besparen, vasthouden, bergen, aanpassen 
én afvoeren’. Na dit whitepaper is er echter veel gebeurd. 2021 was wat betreft hydrologie en klimaat een 
opzienbarend jaar! 

1    Jan.2021: Vitens luidt noodklok over waterprobleem in Nederland - Stadszaken.nl; 

 jan.2022: Noodkreet Vitens: levering drinkwater Overijssel komt in gevaar | Het beste van de Stentor | destentor.nl

-  In de zomer van 2021 bleef extreme droogte 
uit, maar was er sprake van ongekende 
overstromingen in Zuid-Limburg, Duitsland en 
België. 

-  Natuur & Milieu (en eerder al het Planbureau 
voor de Leefomgeving) sloeg alarm over de 
waterkwaliteit van Nederlandse wateren, dat 
mogelijk tot een nieuwe ‘stikstofcrisis’ kan leiden. 

-  Daarnaast geeft ook de drinkwaterindustrie 
steeds luider te kennen dat er veranderingen 
moeten plaatsvinden om jaarrond aan de 
watervraag te kunnen voldoen1. 

Deze gebeurtenissen -  zeker die in Limburg - laten zien dat we ons niet alleen moeten voorbereiden op droogte-
problematiek, maar dat we ook wateroverlast en andere grote samenhangende opgaven niet moeten vergeten.  
Om de verschillende knelpunten effectief op te lossen, is een robuuste, integrale aanpak nodig waarmee we oog 
hebben voor de lange termijn en we tegelijkertijd nu al maatregelen nemen. In dit whitepaper gaan we in op 
voorbeelden en succesfactoren die kunnen bijdragen aan een klimaatrobuust watersysteem gebaseerd op de 
natuurlijke kenmerken van het systeem.   

Vier succesfactoren voor een klimaatrobuust 
watersysteem 

https://www.tauw.nl/static/default/files/documents/pdf/leefomgeving/Whitepaper_Droogte%20Final.pdf
https://stadszaken.nl/artikel/3237/vitens-luidt-noodklok-over-waterprobleem-in-nederland
https://www.destentor.nl/zwolle/noodkreet-vitens-levering-drinkwater-overijssel-komt-in-gevaar~a2ce065f/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.nl%2F
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Succesfactoren voor een klimaatrobuust systeem

Wat betreft het watersysteem moet de focus vooral 
gelegd worden op de eerste maatregelen uit het 
kwintet; besparen, vasthouden, bergen en aanpassen. 
Afvoeren is het sluitstuk als het echt niet anders kan. 
TAUW heeft teruggekeken naar de projecten die we 
afgelopen jaar hebben uitgevoerd om na te gaan of 
er een rode draad te ontdekken is in relatie tot het 
kwintet. Hieruit blijkt dat in alle projecten die we doen 
minstens twee van de eerste vier maatregelen uit 
het kwintet terugkomen. Die constatering is positief; 
we maken een omslag van afvoeren naar het beter 
benutten van het water dat we tot onze beschikking 
hebben! 

Kwintet uit white paper TAUW 2021

Het leidt tot vier succesfactoren die eigenlijk steeds terugkomen in alle projecten. Hieronder lichten we ze toe  
aan de hand van concrete projecten: 

1 Benut synergie van opgaven in een gezamenlijke aanpak.

2 Maak je handelingsperspectief concreet en inzichtelijk. 

3 Een vitaal bos is de sleutel tot een veerkrachtige waterhuishouding.

4 Maak gebruik van systeemdenken bij een klimaatrobuuste inrichting. 

1.  Benut synergie van opgaven in een gezamenlijke aanpak  

  besparen       vasthouden       bergen       aanpassen

Waterschap Vallei en Veluwe en drinkwaterbedrijf 
Vitens werken samen aan een toekomstbestendig 
watersysteem en (drink)watergebruik. Door 
klimaatverandering en een toenemend verbruik 
van drinkwater neemt de druk op het watersysteem 
toe. Gedreven vanuit de langetermijnvisies willen 
het waterschap en het drinkwaterbedrijf daarom 
samen verkennen welke mogelijkheden er zijn om 
waterschaarste en -overlast te verminderen, water 
te hergebruiken en de impact op de leefomgeving 
te verbeteren. In opdracht van deze partijen heeft 
TAUW factsheets gemaakt waarin een aantal 
concepten is uitgewerkt die bijdragen aan een 
klimaat robuuster (drink)watersysteem. Samen met 
een aantal deskundigen van deze partijen zijn de 
drie meest kansrijke concepten verder uitgewerkt 
in kansenkaarten voor het beheergebied van het 

waterschap. Het gaat hierbij concreet om het 
kleinschalig infiltreren van gebiedseigen water van 
sprengbeken, een klimaatrobuustere inrichting 
van het watersysteem en herverdeling van het 
landgebruik. De kansenkaarten zijn opgesteld op 
basis van abiotische kenmerken, knelpunten en 
(maatschappelijke) opgaven in het gebied.  Hierbij 
valt op dat er veel kansen liggen in gebieden met veel 
variantie (gradiënten) en  opgaven en knelpunten 
samen komen. Wat daarnaast opvalt in dit project is 
dat veel concepten combineerbaar zijn en daarmee 
een bijdrage leveren aan zowel een robuuste 
drinkwaterwinning als een robuust watersysteem en 
tegelijkertijd invulling geven aan de maatschappelijke 
opgaven. 
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Denk hierbij bijvoorbeeld aan de verstedelijkingsopgave, de Natura2000 en overige natuuropgaven en ook de 
landbouwtransitie. Als we kijken naar het kwintet dat is uitgewerkt door TAUW in het vorige whitepaper komen 
de aspecten besparen, vasthouden, bergen en aanpassen terug in de concepten. Samenwerking biedt kansen, 
energie- en synergievoordelen. Het initiatief van Vitens en Waterschap Vallei en Veluwe om de handen ineen te 
slaan, laat zien dat lef tonen helpt! 

Eindresultaten kansenkaart voor het concept herverdeling landgebruik. 

selectiecriteria
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landbouwtransitie
klimaat 
kwaliteit LO
KRW
terr. natuuropgave
Energietransitie

neutraal koppelkansbedreiging

droogte

kosten effectiviteit

overlast

grondwatervoorraad

ruimtebeslag

flexibiliteit
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wetgeving

tech. haalbaarheid

combinatie

draagvlak & besluitv.

Herverdeling

Landgebruik

Er zijn verschillende manieren om dit concept vorm te geven. In het meest ingrijpende geval worden
gebiedsfuncties aangepast aan de waterbeschikbaarheid in het gebied (benadering van functie
volgt peil; haak aan met functies op wat het watersysteem te bieden heeft). Daarnaast kan in
gebieden grootschalige vernatting worden geaccepteerd of kunnen ‘constructed wet lands’ /
helofytenfilters worden aangebracht. Tenslotte kan het een functie hebben om rioolwater of
industrieel afvalwater te zuiveren. Na zuivering kan het oppervlaktewater gezuiverd infiltreren /
benedenstrooms af gevoerd worden en eventueel worden onttrokken voor drinkwater.

Door gebieden in te richten op basis van de natuurlijke kenmerken van het gebied
(waterbeschikbaarheid functie volgt peil), wordt het gebied minder gevoelig voor droogte en
overlast. Dit heeft een positief effect op de grondwatervoorraad: water wordt beter en langer
vastgehouden in het gebied. Er is voor dit concept geen extra ruimte benodigd, omdat het
gaat om herinrichten van bestaand gebied. Voor inpassing van een constructed wetland is
afhankelijk van de indeling van functies wel een beperkt ruimtebeslag nodig.

Dit concept is een intensieve maatregel die niet terug te draaien is. Na inrichting van het
gebied verandert de waterbeschikbaarheid nauwelijks meer, hierdoor is het concept niet heel
flexibel. Door de functie toekomstbestendig in te richten neemt de flexibiliteit af. Dit concept
zorgt voor een veel robuuster en veerkrachtiger systeem. Wanneer toegepast op een klein
stroomgebied is het zeer effectief.

Dit concept draagt bij aan het herstellen van het (grond)watersysteem en de waterkwaliteit 
en scoort daardoor positief op het criterium schoon (grond)water. Bij dit concept wordt de 
functie aangepast aan het watersysteem, hierdoor scoort het hoog op het criterium ordenend 
principe.

Constructed wetlands verhogen de biodiversiteit door nieuwe ecosystemen te creëren.
Doordat functies veranderen ontstaan er veel kansen om andere thema’s mee te koppelen.
Grootschalige vernatting vermindert de oxidatie van veengebieden en daarmee de
bodemdaling en CO2 uitstoot.

Er zijn waarschijnlijk (regionale) financieringsmogelijkheden voor dit concept. Technisch
is dit concept haalbaar. Voor dit concept zijn veel vergunningen nodig. Voor dit concept is
draagvlak onder veel stakeholders en een uitgebreid gebiedsproces nodig, daarom scoort het
laag op het criterium draagvlak.
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Op meerdere fronten een effectieve maatregel. De daadwerkelijke effectiviteit is gebiedsafhankelijk. 
Daarnaast kan het een zeer ingrijpende maatregel betreffen. Advies is om eerst met kleinere 
maatregelen in het watersysteem te beginnen. Daarnaast kan nader onderzoek uitgevoerd worden 
naar de daadwerkelijke effectiviteit. Advies is om deze maatregel verder uit te werken.

Een plus betekent een plus een positieve score 
op het criterium, en een min een negatieve score. 
Voor ruimtebeslag betekent een plus bijvoorbeeld 
een beperkte ruimtebeslag.

koppelkans

Toelichting en stappenplan

De basis voor concept “herverdeling landgebruik” is de overlap van ruimtelijke 
kansen, bergingsruimte in de ondergrond en een waterkwaliteitsopgave. Daar waar 
meerdere initiatieven, (natuurontwikkelings)projecten of programma’s samenkomen 
is de kansrijkheid van dit concept groot. Hier kunnen belangen samenvallen. De basis 
zijn de gebieden met een dikke onverzadigde zone; daar is een infiltratiebehoefte. 
Waar infiltratiebehoefte samenkomt met een ruimtelijke ontwikkeling 
ontstaat een kansrijke locatie (lliicchhttgroen). Waar ruimtelijke ontwikkelingen 
spelen in combinatie met een opgave voor waterkwaliteit ontstaan ook 
kansrijke locaties (ggroenbbllaauuww). Het meest kansrijk zijn gebieden met een opgave 
voor waterkwaliteit die overlappen met gebieden waar ruimte is voor waterberging 
en het vergroten van de grondwatervoorraad (donkergroen). Ook de 
klimaatmantels uit de BOVI vormen meekoppelkansen, dit betreft natte 
natuurgebieden en klimaatmoerassen waar water vastgehouden kan worden. De 
kansenkaart is gebaseerd op een bureaustudie; verschillende informatiebronnen 
zijn over elkaar heen gelegd waardoor kansrijke gebieden naar voren komen. Deze 
gebieden zijn besproken met de expertgroep en de gebieden waar de meeste 
kansen en winst voor een duurzaam (drink) watersysteem worden gezien zijn 
aangemerkt als meest kansrijk. Validatie en nadere uitwerking van deze gebieden 
in een zorgvuldig gebiedsproces zijn essentieel om succesvolle vervolgstappen te 
kunnen nemen. De Blauwe Omgevingsvisie (BOVI) en het Blauwe 
omgevingsprogramma (BOP) van het waterschap V&V en Vitens lange 
termijnvisie (LTV) en strategie “Elke Druppel Duurzaam” betreffen kaders/
uitgangspunt van de kansenkaart.

1.

2.

3.

4.

5.

Beleggen trekkerschap krachtenveldanalyse

Detaillering van krachtenveldanalyse

Uitwerken bestuurlijke proces en opstellen 
samenwerkingsovereenkomst

Opstarten project (2023) incl. specifieke onderzoeken:
- Specifieke hydrologische uitwerking 
- Uitwerken handelingsperspectief overlast droogte; hoe weeg 

je beide aspecten? 

Inhoudelijke uitwerking concept incl. locatiekeuze. 
De volgende specifieke onderzoeken zijn noodzakelijk:
- Beoordelen eigendomssituatie in kansrijke gebieden 
- Inventariseren van concrete knelpunten in kansrijke gebieden
- Gebieden op basis van gebiedskennis detailleren

0 5km

N

2.  Maak je handelingsperspectief concreet en inzichtelijk   

  besparen       aanpassen

In opdracht van de waterbeheerders (RWS, 
Waternet, provincies Noord-Holland en Utrecht, 
HDSR, HHNK en Rijnland) van het Amsterdam 
Rijnkanaal/Noordzeekanaal gebied dragen HKV en 
TAUW bij aan het programma ‘Toekomstbestendig 
watersysteem ARK / NZK’. Om effecten van een 
veranderende gebiedsinrichting op de watervraag en 
het wateraanbod in beeld te brengen, is een aantal 
archetypische gebiedstypen gedefinieerd.  
Voor al deze gebiedstypen zijn watervraag en -aanbod 
gekwantificeerd voor het huidige klimaat én voor 
2050 en 2085. De resultaten hiervan zijn vervolgens 
weergegeven in zogenaamde ‘kwartetkaartjes’.  
Met behulp van deze kwartetkaarten kunnen 
verschillende typen landgebruik en ontwikkelingen 
kwantitatief goed vergeleken worden. 

Eén van de conclusies is dat gewas en bodemtype 
veel invloed hebben op de watervraag en het 
wateraanbod, in sommige gevallen zelfs een groter 
effect dan de klimaatverandering lijkt te hebben.  
Dat betekent dat het aanpassen (kwintet whitepaper 1) 
van je inrichting, zodanig dat functies maar ook 
gewastypes zijn afgestemd op de natuurlijke 
kenmerken van het gebied (o.a. bodemtype ),  
mogelijk kan helpen in een klimaatrobuustere 
inrichting. Ook kan het sleutelen aan verdampings-
karakteristieken van landbouwgewassen een strategie 
zijn die op de langere termijn mogelijk kan bijdragen 
om de watervraag te verminderen.  
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De kaartjes zijn daarmee erg geschikt als communicatiemiddel in gesprekken tussen waterbeheerders en andere 
stakeholders. Daarnaast kunnen ze ook gebruikt worden om ruimtelijke ontwikkelingen en planvorming voor 
gebieden vorm te geven. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen bij de discussie welke inrichting en functies het beste 
passen bij de natuurlijke kenmerken van een gebied. De kwartetkaarten laten zien dat door strategische keuzes 
het bodem- en watersysteem daadwerkelijk ordenend kan zijn in ruimtelijke ontwikkelingen. Met behulp van de 
kwartetkaarten wordt inzichtelijk wat het handelingsperspectief is van waterbeheerders en waar mogelijkheden 
liggen om te sturen. 

Voorbeelden van kwartetkaartjes voor het landgebruik gras op klei - intensief en extensief.

3.  Een vitaal bos is de sleutel tot een veerkrachtige waterhuishouding  

  vasthouden       bergen       aanpassen

Als we naar de hydrologische balans kijken,  
zijn neerslag minus verdamping de belangrijkste.  
Op neerslag sturen is lastig, maar sturen op 
verdamping is wel mogelijk! Van de verschillende 
landgebruiken verdampen bomen - of liever gezegd 
bossen - het meeste water. Omdat naaldbossen het 
hele jaar groen zijn, verdampen deze netto het meest. 
In de zomer is de verdamping van loofbossen ook 
hoog. Vanaf ongeveer 1900 (bron: topotijdreis) zijn 
aanzienlijke delen van Nederland verbost, waardoor 
de jaarlijkse verdamping is toegenomen. Uit cijfers 
van het compendium voor de leefomgeving blijkt 
dat het bosareaal van 268 tot 350 (x1000) ha is 
toegenomen. 

Dat betekent dat er ongeveer 82.000 ha bos is 
bijgekomen, met daarmee een gemiddelde afname 
van de grondwateraanvulling van 75 tot 100 mm 
(bron: TAUW studie Utrechtse Heuvelrug). In deze 
studie heeft TAUW berekend wat het omzetten van 
naaldbos naar loofbos of heide kan betekenen voor 
de watervoorraad van de Utrechtse Heuvelrug.  
Een omzetting van naaldbos naar loofbos betekent 
een regionale verhoging van de grondwaterstanden 
van 5 tot 20 cm. Een omzetting van naaldbos naar 
heide levert een toename tot lokaal wel 40 cm op. 
Bijkomend voordeel is dat dit nieuwe kansen voor 
kwelafhankelijke natuur oplevert op de flanken van 
de heuvelrug. 
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Effect van een conversie van huidig (naaldbos) naar droge natuur op de GHG (m)

Het omzetten van bos naar lage vegetaties is echter niet altijd mogelijk als een gebied is aangewezen voor 
natuurdoelen (o.a. Natura2000). Daarnaast speelt de publieke opinie een rol en wordt vanuit de bossenstrategie 
bepleit om meer bossen te planten vanuit het oogpunt van hittestress en CO2-opslag. Uit een tweede studie die 
TAUW heeft gedaan voor provincie Noord-Brabant blijkt dat er ook winst te behalen is met kleinere stapjes en 
behoud van bos. Door een bos te revitaliseren -m.a.w. een bestaand bos om te vormen naar een meer natuurlijk, 
structuurrijk en gevarieerd bos met een rijke strooisellaag - kunnen voordelen ontstaan voor hydrologie, maar ook 
voor ecologie en andere functies van het bos. Door bewuster te kiezen in het soortenbestand, meer open plekken 
te creëren en goed te kijken naar hydrologische maatregelen om water vast te houden in het bos kan al een 
aanzienlijk effect bereikt worden. 

 
4.  Maak gebruik van het bodem- , water- en ecosysteem denken bij een 

klimaatrobuuste inrichting  

  vasthouden       bergen       aanpassen       besparen    
 

Het bodem- en watersysteem en het denken vanuit 
dit systeem is het startpunt bij een klimaatrobuuste 
inrichting van een gebied. Deze succesfactor is 
daarmee misschien wel de meest essentiële voor 
een robuust bodem- en watersysteem. De manier 
waarop een systeem functioneert en aan welke 
knoppen gedraaid kan worden om het systeem te 
beïnvloeden en te herstellen vormt op die manier de 
onderlegger van alle projecten en maatregelen. Ook 
in de bovenbeschreven projecten vormt deze manier 
van werken de basis van de analyse en oplossingen. 

Specifiek voor het waterschap Vallei en Veluwe heeft 
TAUW een aantal projecten uitgevoerd, waaronder 
de ontwikkeling van een kansenkaart, de evaluatie 
van de regeling Watersparen en een onderzoek naar 
het effect van peilveranderingen op het systeem 
en aanliggende functies. De inzichten die we hierin 
opgedaan hebben, sluiten in belangrijke mate aan 
bij de systeemgedachte en lichten we in een volgend 
artikel in samenwerking met V&V verder toe. 



Onze gezamenlijke opgave: keuzes maken op basis vanuit systeemwerking,  
onderbouwde inzichten en synergie 

Een robuuste, integrale aanpak is geen makkelijke opgave. De opgaven vanuit het klimaat (droogte, overlast en 
hittestress) zijn in grote mate gekoppeld aan de opgaven voor natuur en landbouw. Het kan een flinke verandering 
van de omgeving vragen en betekent dat opgaven met elkaar kunnen conflicteren. Er is lef en synergie nodig voor 
het maken van de juiste keuzes. De projecten die in dit whitepaper beschreven staan, laten zien dat er al mooie 
initiatieven lopen. Door anders naar onze opgaven te kijken, kunnen we met elkaar veel bereiken. 
 
Om onze leefomgeving robuuster te maken voor klimaatextremen en echt een verschil te maken, is het belangrijk 
om hiermee door gaan. Hierbij werken we vanuit  het principe van systeemwerking: bodem, water en ecosysteem 
als basis en daar leggen we de te verwachten klimaatveranderingen overheen om de juiste keuzes te maken. 
Vanuit TAUW dagen wij u uit hier samen met ons stappen in te zetten. 

Onze experts geven waterschappen, provincies, drinkwaterbedrijven, gemeenten en zakelijke partijen advies over 
optimaal samenwerken met water. Innovatie en duurzaamheid zijn daarbij belangrijke speerpunten. Met de juiste 
langetermijnvisie heeft Nederland ook in de toekomst droge voeten, voldoende en schoon water en een veilige 
leefomgeving.

Linda van der Toorn 
senior adviseur watersystemen

linda.vandertoorn@tauw.com

+31 61 54 82 93 1

Mirjam Hulsbos - Bloemerts 
senior adviseur watersystemen

mirjam.hulsbos@tauw.com

+31 64 64 35 80 9

Neem contact op met één van onze adviseurs watersystemen
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mailto:mirjam.hulsbos%40tauw.com?subject=
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