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Droogte is - letterlijk en figuurlijk - een hot item. In 
2018 verraste het najaar ons met een neerslagtekort 
dat in sommige gebieden hoger opliep dan het 
welbekende recordjaar 1976. Ook de opeenvolgende 
jaren 2019 en 2020 was het raak. In 2019 liep het 
tekort op tot zo’n 280 mm in het oosten en zuidoosten 
van ons land (ter vergelijking; een gemiddelde zomer 
kent een neerslagtekort van ca 100 mm). Het gehele 
groeiseizoen 2020 was droog, terwijl zo’n droogte 
in de periode van april tot juni normaal gesproken 
maar eens in de twintig jaar voorkomt. We kunnen 
niet exact voorspellen hoe droog het de komende 
jaren wordt, maar de klimaatscenario’s van het KNMI 
laten allemaal zien dat het (gemiddeld) hoogste 
neerslagtekort toe gaat nemen. Toch blijft een zomer 
als 2018 extreem naar verwachting extreem; in 2050 
zal een dergelijke zomer waarschijnlijk minder dan 
eens per 10 jaar voorkomen1. 

Definities van droogte
Om de effecten van droogte in beeld te kunnen 
brengen is het nodig om eerst de definities scherp te 
stellen. 

Wat verstaan we nu precies onder droogte2?
• Het neerslagtekort (verschil tussen neerslag en 

de berekende referentiegewasverdamping in 
de periode 1 april tot 1 oktober) noemen we de 
meteorologische droogte.

• Bodemvocht droogte betreft het uitdrogen van de 
bovengrond waardoor de vochtbeschikbaarheid 
voor bijvoorbeeld wortels afneemt. Bodemvocht 
kan aangevuld worden via neerslag of capillaire 
nalevering vanuit de ondergrond. 

• Als meteorologische droogte gedurende lange 
tijd aanhoudt resulteert dit in hydrologische 
droogte. Hydrologische droogte betreft het 
uitzakken van de grondwaterstanden en 

Droog, droger, droogst 
Onderweg naar een nieuw handelingsperspectief voor droogte

Het wordt steeds droger in Nederland. De afgelopen jaren is er een aantal negatieve neerslagrecords verbroken 
en toekomstscenario’s van het KNMI laten zien dat het neerslagtekort ook de komende jaren toe gaat nemen. 
Dat heeft ingrijpende effecten op veel sectoren en de maatschappelijke, ecologische en economische gevolgen 
zijn groot. Om in de toekomst beter om te gaan met droogte is er een ander handelingsperspectief nodig die 
verder gaat dan de traditionele beleidslijn ‘vasthouden, bergen en afvoeren’. Zet vanaf nu in op ‘besparen, 
vasthouden, bergen, aanpassen en afvoeren’!

  1 Klimaatscenarios - PDF
  2 Droogte 2018&2019 - PDF

http://www.klimaatscenarios.nl/brochures/images/Brochure_KNMI14_NL_2015.pdf
https://www.nhv.nu/uploads/fileservice/stromingen/attachment/3690_3724.pdf
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daarmee samenhangende afname van de 
voeding (basisafvoer) naar rivieren en beken. 
De wortelzone wordt volledig afhankelijk van 
neerslag. Deze vorm van droogte heeft op de 
lange termijn de grootste impact op de omgeving. 

Figuur 1 Verschillende vormen van droogte geprojecteerd 
in het bodem water systeem

Effecten van droogte op verschillende 
landgebruiksfuncties
Naar verwachting neemt het neerslagtekort 
waarschijnlijk toe in het zomerhalfjaar. Maar 
wat betekent dit nu voor de verschillende 
landgebruiksfuncties in landelijk gebied? Met name 
landbouw en natuur springen direct in het oog, 
maar ook de beroepsscheepvaart, de recreatie, het 
openbaar groen en de landgoederen zijn relevant om 
te beschouwen. 

Landbouw
De landbouw is voor de vochtvoorziening in 
eerste instantie afhankelijk van het bodemvocht. 
Bodemvochtdroogte is daarmee het belangrijkste 
droogteproces. Of er echt schade optreedt, is 
afhankelijk van veel factoren zoals het moment, 
de ondergrond, het gewas, de voorraad in het 
watersysteem en de mogelijkheid tot beregening. 
Wanneer beregend wordt uit grond- of 
oppervlaktewater ontstaat direct een secundaire 
relatie met de hydrologische droogte. Over het 
algemeen herstelt het grondwatersysteem zich in het 
najaar en de winter. In 2018 en 2019 was dit vooral op 
de hoge en droge zandgronden niet het geval zodat 
het groeiseizoen begon met een tekort. 
De economische effecten van de droogte van 2018 
op de landbouwketen ligt naar verwachting tussen de 

375 miljoen en 1,9 miljard euro3. Er zijn echter grote 
verschillen per sector en regio. De schade op de hoge 
zandgronden en het zuidwestelijk kleigebied zijn het 
grootst.  

Natuur 
De schade van droogte aan natuur is complex 
en veelomvattend. Voor de droge natuur speelt 
bodemvocht droogte een belangrijke rol. Daarnaast 
is voor veel soorten natuur (basenrijke) kwel in het 
voorjaar essentieel en die kwel ontstaat vooral door 
het opladen van het watersysteem in de winter. 
Na een droge zomer zijn de grondwaterstanden 
zo ver uitgezakt dat herstel in het voorjaar niet 
mogelijk is en de kwelmotor onder sommige 
natuurgebieden (deels) wegvalt. Hierdoor onstaan 
zowel kwalitatief (basenrijke kwel) als kwantitatief (te 
lage grondwaterstanden) problemen voor kwetsbare 
soorten. 

Voor aquatische natuur speelt het wegvallen van 
stroming en de daarmee samenhangende afname 
van zuurstofgehalte tot droogval van beken een 
belangrijke rol. Deze processen zijn zeer schadelijk 
voor de vegetatie, macrofauna en zeker ook de 
vissen. 

De schade voor natuur is niet uit te drukken in 
economische eenheden. Daarnaast is het na-ijl 
effect lang waardoor het complex is om schade 
objectief te kwantificeren. Over het algemeen wordt 
er onderscheid gemaakt in herstelbare schade, 
waarbij veerkrachtige natuur zichzelf uiteindelijk weer 
herstelt, en onherstelbare schade. Onherstelbare 
schade is niet eenduidig gekwantificeerd waardoor 
ook deze effecten niet goed in beeld te brengen 
zijn. Met name in (tril)veengebieden (bodemdaling, 
veenoxidatie) en droogvallende beken (wegvallen van 
complete ecosystemen die niet altijd terugkomen 
bij herstel van het systeem) treedt naar verwachting 
onherstelbare schade op. 

Landgoederen en laanbomen
In veel gevallen worden oude bomen getroffen door 
bodemvochtdroogte. Met name oudere bomen 
hebben moeite om zich aan te passen waardoor 
verslechtering en soms sterfte ontstaat. Vanwege 
de langzame groei duurt het decennia voordat 

3 Economische schade door droogte in 2018-PDF

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiStvCGg-HrAhXE_			aQKHbvHApAQFjAAegQIBBAB&url=https%3A%2F%2Fwww.rijksoverheid.nl%2Fbinaries%2Frijksoverheid%2Fdocumenten%2Fpublicaties%2F2019%2F04%2F03%2Fachtergronddocumenten-beleidstafel-droogte%2FEconomische%2Bschade%2Bdoor%2Bdroogte%2Bin%2B2018.pdf&usg=AOvVaw2cCHAlCsjo78aZhaSlP79m 


3Whitepaper - Droog, droger, droogst

beeldbepalende bomen en lanen terug gegroeid 
zijn. Op landgoederen is vaak sprake van oude 
funderingen van kunstwerken en bebouwing. Door 
lage grondwaterstanden kunnen ook daaraan 
problemen en schade ontstaan.
Door het uitvallen van bepaalde vegetatie en door 
het verschuiven van bloeiperiodes (of kortere 
bloeiperiodes bij droogte en hitte) kan een mismatch 
ontstaan tussen voedselbron en fauna. Hierdoor 
ontstaat een disbalans in de biodiversiteit. Daarnaast 
krijgt de flora door de grote droogte een mindere 
vitaliteit waardoor ze kwetsbaarder wordt voor 
ziektes en plagen. 

Beroepsscheepvaart
Voor de beroepsscheepvaart speelt vooral de 
hydrologische droogte een rol. Door de lage 
waterpeilen van de rivier kan er minder vracht 
meegenomen worden of kan het zelfs onmogelijk 
worden om te varen. Door het grotere aantal 
schepen en veranderingen in schutregimes nemen 
wachttijden bij sluizen toe. In 2018 heeft de droogte 
vooral voor knelpunten gezorgd op de Waal, de 
IJssel en de Nederrijn. Voor de beeldvorming: de 
streefdiepte in de IJssel bedraagt 2,8 meter, maar 
in die droge zomer was de werkelijke diepte op het 
ondiepste maatgevende punt slechts 1,6 meter2. De 
economische effecten voor de sector (buitenlandse 
en binnenlandse bedrijven) in 2018 zijn ingeschat 
op een bandbreedte van 140 tot 345 miljoen. Voor 
Nederland lag de schade tussen de 65 en 155 
miljoen2. 

Waterbeheer en  drinkwaterwinningen
Beleidsmatig en operationeel hebben 
waterbeheerders instrumenten in handen waarmee 
ze om kunnen gaan met drogere perioden, echter de 
droogte van 2018 was zodanig extreem dat dit ook 
een aanzienlijke toename van kosten met zich mee 
heeft gebracht. Denk hierbij aan de aanvoer van water 

ten behoeve van de verschillende gebruiksfuncties, 
onderhoud aan de droogtegevoelige keringen en 
maatregelen om zoutindringing te voorkomen. Door 
drinkwaterbedrijven zijn vooral kosten gemaakt 
aan leidingbreuken als gevolg van bodemdaling, 
zoutintrusie en afname van de waterkwaliteit in met 
name de oppervlaktewaterwinningen. Daarnaast 
speelde de toenemende watervraag een rol. Het 
leidde tot problemen in de aanvoer en sommige 
drinkwaterbedrijven hebben meer onttrokken dan 
vergund door de provincies. Dit heeft consequenties 
voor de strategische watervoorraad en leverde 
maatschappelijke discussies op. De totale extra 
kosten zijn ingeschat op 10 a 25 miljoen euro. 

Waterrecreatie
Waterstanden beïnvloeden de bevaarbaarheid 
van rivieren en plassen voor de recreatievaart. In 
sommige gevallen wordt dit gecompenseerd door 
extra wateraanvoer (indien beschikbaar), maar in 
sommige gevallen leidt dit tot (gedeeltelijke) droogval 
waardoor recreatievaart niet of beperkt mogelijk 
is. Daarnaast heeft de droogte in veel gevallen een 
negatieve invloed op de waterkwaliteit waardoor 
zwemgelegenheden gesloten moeten worden.  
Voor deze sector heeft de droogte in 2018 
waarschijnlijk (gemiddeld genomen) niet geleid tot 
economische schade. Er werd vooral overlast ervaren 
door recreanten. 

Industrie en energie
Ook op de industrie- en energiesector heeft droogte 
impact. Denk bijvoorbeeld aan het benodigde koel- en 
proceswater. Voor zover bekend heeft dit in 2018 niet 
tot grootschalige problemen geleid.  

Als we de hierboven benoemde bedragen optellen 
heeft de droogte in 2018 Nederland 450 miljoen tot 
meer dan 2 miljard euro gekost en dat is slechts de 
schade die financieel uit te drukken is. 

4 Met dank aan B. Worm, Waterschap Vechtstromen
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Het nieuwe handelingsperspectief: Van 
‘vasthouden, bergen en afvoeren’ naar besparen, 
vasthouden, bergen, aanpassen en afvoeren’
De afgelopen drie jaar hebben duidelijk gemaakt dat 
droogte grote impact heeft op onze leefomgeving 
en economie. Naar verwachting gaan dergelijke 
droge periodes vaker en heviger voorkomen. Welke 
handelingsperspectieven hebben we om in de 
toekomst beter om te gaan met droogte? Sinds de 
jaren ’90 wordt in het waterbeheer vaak gesproken 
over de trits: ’vasthouden, bergen en afvoeren’. Als 
we kijken naar de maatregelen die nodig zijn om het 
hoofd te kunnen bieden aan de droogte, dan is er 
meer nodig. Het is beter om de bestaande trits te 
actualiseren naar ‘besparen4, vasthouden, bergen, 
afvoeren en aanpassen’. Veel maatregelen zijn 
technisch van aard, maar vragen tegelijkertijd ook 
een beleidsmatige aanpassing. Om hier handen en 
voeten aan te geven, worden alle vijf de thema’s uit 
de nieuwe trits hieronder besproken. Hierbij komen 
zowel het beleid als de techniek aan bod. 

Figuur 2, 5 thema's uit de nieuwe rits

Besparen
In ons land is schoon zoet water met name in de 
publieke opinie een vanzelfsprekendheid. Echter de 
druk op zoet water wordt steeds groter, met name 
in droge perioden. Dit vraagt om met een andere 
blik op het gebruik van water. Niet elke functie 
vraagt altijd om water van drinkwaterkwaliteit. 
Het grijze water uit onze riolen kan prima gebruikt 
worden voor bijvoorbeeld beregening van tuinen 
en landbouwgebieden. Daarnaast kunnen zowel 
particulieren, industrie en landbouw kritisch naar het 
huidige watergebruik kijken. Zijn er mogelijkheden om 
te bezuinigen? Denk bijvoorbeeld aan de toepassing 

van sub-irrigatie (gebruik van drainagebuizen voor 
beregening). Zijn er beleidsmatige mogelijkheden 
om zuinig gebruik van water te stimuleren? Kan er 
bijvoorbeeld op een andere manier gekeken worden 
naar de strategische watervoorraad (de prijs voor 
water verhogen in drogere tijden)? Door goed te 
kijken naar bestaande systemen kunnen kringlopen 
verkleind worden door slim water te hergebruiken 
en zuiniger om te gaan met water. Door maatwerk te 
leveren, passend bij de problematiek en het gebied, 
kan een grote stap gemaakt worden.  

Vasthouden
Jaarlijks voert Nederland gemiddeld netto 194 miljard 
m3 5 water af naar zee.  Dit is een enorm overschot. 
Met een heel klein deel van dit water kunnen we het 
droogtetekort volledig oplossen (we verbruiken in 
een droog jaar slechts 6 miljard m3). De kunst is dus 
is om zoveel mogelijk water in de winter op te slaan 
in de ondergrond, om het in de zomerperiode aan 
te wenden om droogte tegen te gaan. Daarbij is ons 
watersysteem in het verleden vooral ingericht om 
elke bui zo snel mogelijk van het land af te voeren. 
De buffer om water op te slaan is weggehaald. De 
vraag is tegen welke inspanning we weer terug 
kunnen naar dit ‘oude systeem’ zonder aanvullende 
problemen in de wintersituatie te creëren. Het 
systeem is immers aangelegd om wateroverlast in de 
winter te voorkomen. Bovendien verwachten we door 
klimaatverandering dat juist de neerslagpieken in 
de winter zullen toenemen. Er ligt dus een uitdaging 
in het ontwerpen en dimensioneren van een 
watersysteem dat in de winter zoveel mogelijk water 
(in de ondergrond) opslaat en in de zomer zoveel 
mogelijk water kan vasthouden, met voldoende 
capaciteit voor de afvoer van overtollig neerslagwater. 

Er zijn verschillende technische oplossingsmethoden 
om hier invulling aan te geven: denk aan het 
verondiepen van sloten (waar ruimte is) en het 
aanleggen van 2-fase profielen. Daarnaast kan 
overtollig oppervlaktewater ook vastgehouden 
worden in hogere ruggen in een gebied, zogenaamde 
klimaatbuffers. Dit kan op grootschalige schaal in 
de Veluwe, maar ook op lokale schaal is veel winst 
te behalen door met systeemkennis te zoeken naar 
optimale bergingsmogelijkheden. Naast de technische 
oplossingsmethoden kunnen we ook kijken naar 
meer beleidsmatige methoden om water langer vast 

5 Wikipedia - Waterstaat in Nederland

https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterstaat_in_Nederland
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te houden. De meeste normen en ontwerpprincipes 
zijn gebaseerd op het voorkomen van wateroverlast 
en min of meer gemiddelde situaties. Als we 
gemiddeld meer water in de winter accepteren, levert 
dit dan netto winst op in een gemiddelde zomer? Met 
andere woorden: weegt een jaarlijks natter perceel 
op tegen een droge zomer die misschien minder 
vaak voorkomt?  Zo ja, dan zullen we onze technische 
ontwerpnormen met de klimaatbril moeten 
beschouwen en actualiseren! 

Bergen 
Hoe kunnen we effectiever en slimmer bergen? 
In de huidige trits wordt uitgegaan van extra 
berging in het oppervlaktewatersysteem. Hier 
wordt invulling aan gegeven door (slimme) en extra 
stuwen, optimaliseren van peilbeheer of te kiezen 
voor een meer debietgestuurd peilbeheer. Ook hier 
zijn beleidsmatig keuzes te maken door slimme 
combinaties als berging en zonnepark en berging en 
agrarische natuurbeheer te subsidiëren.  

Aanpassen
Ten slotte zullen we moeten accepteren dat het 
klimaat verandert en het waarschijnlijk droger 
gaat worden. Dat betekent dat we op een andere 
manier moeten gaan kijken naar verschillende 
gebruiksfuncties en de wijze waarop we deze 
gepositioneerd hebben in ons land. We hebben 
de afgelopen jaren vooral geredeneerd vanuit de 
gedachte ‘peil volgt functie’ misschien is het tijd om 
dit beleidsmatig om te gaan te zetten naar ‘functie 
volgt peil’. Ligt de kapitaalintensieve landbouw wel op 
de goede plek? Of past dit beter in een gebied waar 
wateraanvoer mogelijk is?  

Daarnaast moeten we ook kijken of de 
natuurgebieden die we in stand willen houden 
nog wel passen bij ons ontgonnen landschap. Kies 
voor kansrijke gebieden en richt deze robuust en 
toekomstbestendig in. De mens is zeer succesvol in 
het veredelen van landbouwgewassen. Mogelijk kan 
selectie op droogteresistentere (diepwortelende) 
gewassen helpen om droogteschade in de landbouw 
te mitigeren. Ditzelfde geldt voor de aanplant van 
nieuwe laan- en plantsoenbomen. Hier kan rekening 
worden gehouden met meer ‘droogte-resistente’ 
soorten.

Afvoeren 
De laatste term heeft weinig toelichting nodig; 
het water wat niet bespaard of opgeslagen kan 
worden in de voorgaande termen uit de trits wordt 
uiteindelijk via het oppervlaktewater afgevoerd uit het 
watersysteem. 

Conclusies
Door klimaatverandering is droogte een toenemend 
probleem die enorme maatschappelijke en 
economische gevolgen heeft. In de afgelopen jaren 
is veel schade geleden. Als we nu niet anticiperen 
moeten er in nog drogere situaties nog pijnlijker 
maatregelen genomen worden door wateraanvoer 
naar de verschillende landgebruiksfuncties stop te 
zetten in toenemend maatschappelijk belang. Dit 
is nader uitgewerkt in de verdringingsreeks waarbij 
in zeer extreme situaties de watertoevoer naar de 
landbouw, drinkwaterwinningen en energiebedrijven 
wordt stopgezet om de meest kwetsbare 
veengebieden, keringen en natuurgebieden te 
beschermen. 

Willen we voorkomen dat we in deze situatie terecht 
komen, dan moeten we anders omgaan met de 
watervraag. De trits ‘vasthouden, bergen en afvoeren’ 
moet geactualiseerd worden naar ‘besparen, 
vasthouden, bergen, aanpassen en afvoeren’. In alle 
categorieën zijn maatregelen mogelijk, variërend van 
aanpassingen in het operationeel peilbeheer tot zeer 
innovatieve technische maatregelen. Kosten en baten 
moeten goed in beeld gebracht worden om tot een 
gefundeerde keuze te komen voor de best passende 
maatregelen. 

Het bewustzijn dat er iets moet gebeuren is er 
inmiddels. We moeten daarmee ook accepteren dat 
er consequenties aan de aanpassingen verbonden 
zijn. De maatregelen moeten passen bij de lokale 
situatie, de stakeholders en de vraag. Door een lokale 
gebiedsgerichte aanpak kan maatwerk geboden 
worden. De in dit paper voorgestelde maatregelen 
kunnen als meekoppelkans meegenomen worden in 
de gebiedsgerichte aanpak stikstof waar de provincies 
de komende jaren mee aan de slag gaan. 



TAUW denkt graag met u mee in het realiseren van de juiste haalbare en praktische oplossing op elk 
schaal. Onze experts geven gemeenten, waterschappen 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. 
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Projectreferentie; Project ZON

In opdracht van het Regionaal Bestuurlijk Overleg (RBO) Rijn Oost heeft 
TAUW bijgedragen aan project Zoetwatervoorziening Oost Nederland 
(ZON). In project ZON heeft TAUW onderzocht wat de effecten van 
klimaatverandering zijn voor het stroomgebied Rijn-Oost. De effecten 
van klimaatverandering op het watersysteem zijn doorvertaald naar 
de effecten op de aanwezige functies naar het gebied. Gebaseerd op 
deze effecten hebben TAUW en RBO Rijn Oost (adaptatie)strategieën en 
maatregelen ontwikkeld om zo goed mogelijk om te gaan met de effecten 
van klimaatverandering. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het vasthouden 
van water, functieveranderingen, verbouwen van andere gewassen of 
het afkoppelen van de hemelwaterafvoer. TAUW heeft kaartmateriaal 
ontwikkeld waarop weergegeven is waar effecten van klimaatverandering 
optreden, welke functies hier worden beïnvloed en hoe je hier mee om kunt 
gaan.

Project ZON heeft bijgedragen aan de bewustwording van de problematiek 
rondom klimaatverandering in Oost-Nederland en op de hoge 
zandgronden. De laatste drie droge jaren hebben deze bewustwording in 
een stroomversnelling gebracht. Het beeld dat ook in de huidige situatie 
adaptatiestrategieën en maatregelen heel nuttig zijn, wordt breder gedeeld 
en beter begrepen. Dat hier geld en aandacht aan besteed moet worden 
is evident. Hierdoor kan er concreter gekeken worden naar de noodzaak, 
uitwerking en inpassing van maatregelen. Dit zal de komende jaren vorm 
krijgen en uitgevoerd worden. 
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