
Verdroging en droogte
(h)erkenning en aanpak op 

de hoge zandgronden
- Bas Worm 9 juli 2021-



Inhoud

Typering regio 
Droogte ßà verdroging
Verschillende droogtes (hebben we het over hetzelfde?)

Droogte ßà wateroverlast: balans zoeken
Beelden 
Wat doen we al / gaan we nog doen?
Klimaatrobuust Werken 
Maar ook ‘accepteren’….



82 m+NAP

3m+NAP

Watersysteem ‘Hoge 
Zandgronden’

à Ca 45% van NL



Verdroging
à Direct gevolg van fysieke inrichting watersysteem



Droogte
à Indirect gevolg van klimaat (neerslag en 

verdamping)

Jaarrond nog steeds wel een neerslagoverschot! (250 – 300mm)



Verschillende droogtes

meteorologische

bodemfysische

hydrologische

à Sociaal-economische effecten!



Klimaatverandering

Versterken van ‘te droog’ en ‘te 
nat’ door verandering klimaat: 
nattere winters, drogere 
zomers, hoosbuien



Te droog en soms te nat
à Structureel te droog en incidenteel te nat!



Beelden….

Kampioen ‘water vasthouden’ Landbouwpraktijk (1/2 feb)

Burger/bestuurder: al 3 
jaar de tijd gehad…! Paar stuwen erbij en … opgelost ! (?)



Intermezzo 1: 
invloed waterschap

àOverheid lost het wel op?
àGedeelde urgentie?
àMedewerking derden 

onontbeerlijk….

20%

80%



Intermezzo 2: 
functiebediening waterschap

Lastig: met dezelfde waterloop/stuw:
à…. meerdere gebiedsfuncties onder normale 

omstandigheden goed bedienen (landbouw – natuur)
à… EN calamiteiten t.a.v. droogte en wateroverlast goed 

afwikkelen
Deugt onze ruimtelijke inrichting?



Herinrichting leggerwaterlopen

Zandmotor

Wat doen we al: 
Voorbeelden….

Regge



Landbouw op Peil

Zandmotor

Wat doen we al: 
Voorbeelden….

https://www.vechtstromen.nl/over/landbouw-
water/landbouw-peil/



Natuur op Peil

Zandmotor

Wat doen we al: 
Voorbeelden….



Programma ‘Lumbricus’

Wat doen we al: 
Voorbeelden….

www.programmalumbricus.nl

https://www.stowa.nl/onderwe
rpen/klimaatadaptatie/waterov
erlast/kennisprogramma-
lumbricus

http://www.programmalumbricus.nl/
https://www.stowa.nl/onderwerpen/klimaatadaptatie/wateroverlast/kennisprogramma-lumbricus


Droogteonderzoek Zandprovincies’

Wat doen we al: 
Voorbeelden….

Geoportaal:
www.droogteportaal.nl 

Rapport:
https://www.zoetwatervoorzie
ningoostnederland.nl/publish/
pages/126744/droogte_f2_rap
port_20201102_2.pdf



Zandmotor

Wat gaan we nog doen: 

• Meer samenhang in de aanpak van 
verschillende doelen (klimaat, KRW, stikstof, N2000, 
Bossenstrategie, ..)

• Aanpak o.b.v. gebiedstypen (niet overal hetzelfde)

• Niet alleen (her)inrichten, ook beheer (en 
beleid en reguleren)!

• ‘Klimaatrobuust Werken’: de tanker aantal graden 
van koers verleggen maakt in 2050 een groot verschil!



En soms accepteren….

20 juni 2013


