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Samenvatting

Het is niemand ontgaan; 2018 was extreem droog. Door uitzonderlijk weinig neerslag 

in combinatie met veel verdamping, liep het neerslagtekort op tot meer dan 300 mm. 

Grondwaterstanden zakten drastisch en de peilen van het oppervlaktewater waren zeer laag. 

Zowel economisch als ecologisch ontstond aanzienlijke schade. De echte omvang van de impact 

van de droogte wordt echter pas duidelijk in én na 2019.

Maai-, stuw- en gemaalbeheer werden geïntensiveerd.  Met extra wateraanvoer uit de IJssel en 

het IJsselmeer werd coördinatie en afstemming tussen waterbeheerders en wateronttrekkers 

aangescherpt. Met deze maatregelen probeerden we de effecten van de droogte zo klein mogelijk 

te houden. Hiervoor was veel waardering.

We stelden drie onttrekkingsverboden (vijvers, oppervlaktewater, grondwater) in. Over twee van de 
drie (vijvers en oppervlaktewater) was niet veel discussie. Het onttrekkingsverbod voor grondwater 
leverde wel discussie op. De discussie ging zowel over het vergroten van gebieden met een 
grondwateronttrekkingsverbod als over het opheffen van een dergelijk verbod.
De aanbevelingen voor de toekomst hebben voornamelijk betrekking op de strategie  van het 
programma  Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON): sparen-aanvoeren-adapteren en 
accepteren. 
Daarnaast wordt aanbevolen om op onderdelen opnieuw te kijken naar de regelgeving inzake 
onttrekkingen. 
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De  volgende concrete aanbevelingen worden gedaan:
 1. Kosten-baten analyse maken voor uitbreiding areaal waar water aan wordt gevoerd
 2. Verhelderen verdringingsreeks oppervlaktewater
 3. Opstellen beleidsnota Water sparen
 4. In 2 gebieden (Drenthe/Overijssel) opstarten pilot “Water sparen”
 5. Stuwen op zomerpeil
 6.  Praktijkonderzoek naar adaptatiemogelijkheden (Terug naar de bron, Water 

collectief Twente, Natuur op Peil, Landbouw op Peil) continueren en waar mogelijk 
intensiveren 

 7. Communiceren over nadelige gevolgen weers-extremen
 8. Onderzoek doen naar criteria voor instellen voor grondwater-onttrekkingsverboden
 9.  Overleg over afstemming tussen Rijn-oost partners bij instellen 

onttrekkingsverboden
 10.  Beleid ten aanzien van bestaande grondwateronttrekkingen in de nabijheid van 

kwetsbare natuur bezien
 11. Oppakken van de aanbevelingen uit de beleidsevaluatie Droogte 2018

Naast dat er hinder en schade was, heeft de droogte een positief bij-effect gehad. Het heeft teweeg 
gebracht dat het besef is toegenomen dat de klimaatverandering niet alleen wateroverlast door 
langdurige neerslag of hoosbuien met zich mee brengt. Het besef groeit dat droogte, omdat we hier 
op overwegend, hoge zandgronden zitten, structureler is dan (incidentele) wateroverlast. Het heeft 
ook landbouw en natuur, voor een deel, dichter bij elkaar gebracht heeft; beiden hebben baat bij een 
veerkrachtiger en klimaatrobuuster watersysteem dat tegen een te nat maar ook tegen een te droog 
stootje kan.
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Inleiding

Het jaar 2018 gaat in de boeken als extreem droog. In Twente en de Achterhoek was het nog 

droger dan in de rest van Nederland. Dit rapport blikt terug op deze periode, trekt enkele 

conclusies en doet aanbevelingen voor de toekomst.

Het rapport is als volgt opgebouwd. Eerst wordt de droogte nader geduid, zowel in fysische als in 
sociaal-economische zin. Hierna worden de ondernomen acties beschreven. Vervolgens wordt in 
gegaan op het beleid van het waterschap. Daarbij gaat het om de beleidsprestatie (is gehandeld 
conform het beleid voorschrijft) alsook om het beleidseffect (is bereikt wat beoogd is). Geëindigd 
wordt met enkele conclusies en aanbevelingen.
Het rapport richt zich op het beleidsinhoudelijke aspect van de droogte. In een separate evaluatie 
wordt ingegaan op de procesmatige kant van de droogte c.q. de droogtecrisis. 
De beschouwingen in dit document zijn opgesteld in een relatief kort tijdsbestek. Verdere verdieping 
gebeurt wanneer er meer onderzoeksresultaten over de afgelopen en komende periode bekend zijn. 
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1. Duiding droogte

1.1 Fysische droogte

Droogte is een complexe term. Over het algemeen wordt droogte geassocieerd met te weinig 

regen. Maar te weinig regen werkt door in het watersysteem via verschillende hydrologische 

processen. 

Hierdoor is de droogte onder te verdelen in:
-   meteorologische droogte ([langdurig] minder neerslag dan normaal), 
-    hydrologische droogte (de [grond]waterstanden zijn lager dan normaal) 

en 
-    bodemfysische droogte (het vochtgehalte in de bodem is lager dan 

normaal). 
Een negatief neerslagoverschot, ofwel een neerslagtekort, kenmerkt de 
meteorologische droogte van 2018. In de periode 1 april tot 1 oktober viel 
heel weinig neerslag. Dit verschijnsel van neerslagtekort (fig. 1) zien we 
vrijwel ieder jaar, maar het was zelden zo extreem als de zomer van 2018

Figuur 1: Neerslagtekort

1. Duiding droogte
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Het verschil tussen de neerslag en de verdamping bedroeg in genoemde periode in de droogste delen 
van het beheergebied van Vechtstromen meer dan 300 mm. Hierdoor zakten oppervlaktewater- en 
grondwaterstandenstanden (sterk). 
Aanvoer van water uit de IJssel en het IJsselmeer zorgde in een deel van het Vechtstromengebied voor 
vermindering van de effecten van het neerslagtekort. 
Figuur 2 geeft schematisch de aanvoer weer van water uit de IJssel en het IJsselmeer via het 
Twentekanalensysteem en het Drents Primair Aanvoersysteem.
 

Figuur 2: Kanalenstelsel voor aanvoer van water uit de IJssel (donkerblauw) en IJsselmeer (rood). De 
lichtblauwe pijlen/lijnen zijn de hoofdwatergangen waarvan de Vecht (gedeeltelijk), Dinkel en het Kanaal 
Almelo – Nordhorn geen wateraanvoer betreft. 

Onderstaande afbeelding laat zien welk deel van Vechtstromen op deze manier van wateraanvoer kan 
worden voorzien (ca. 40%) en welk deel niet.

Figuur 3: 
Wateraanvoer (blauw) en niet-wateraanvoergebieden 
(rood) in beheergebied Vechtstromen.
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In figuur 4 staan de resultaten van twee grondwaterpeilbuizen. Het plaatje toont de verschillen tussen 
de twee gebieden. Daar waar water aangevoerd is, zijn de grondwaterstanden minder sterk verlaagd 
ten opzichte van de gemiddelde situatie, dan in gebieden waar geen wateraanvoer was. Verschil 
in uitzakken van grondwaterstanden komt overigens niet alleen door de aanvoer, maar ook door 
geologische omstandigheden, zoals de bodemopbouw en grondsoort.  

Ook de peilen in het oppervlaktewater laten zien in welke gebieden wel of geen wateraanvoer 
was. De foto’s hieronder laten de verschillen goed zien. In het overgrote deel van de gebieden 
met wateraanvoer konden de waterpeilen in de afgelopen zomer op (zomer)peilniveau worden 
gehouden. Dit is bewerkstelligd door de wateraanvoer vanuit de IJssel en het IJsselmeer, via 
respectievelijk het Twentekanalensysteem en het Drents Primair Aanvoersysteem. Op het moment 
van schrijven is de exacte inlaathoeveelheid nog onbekend, wel laten de eerste berekeningen zien 
dat er tot 31 oktober 2018 circa 3 a 4 keer meer water is ingelaten dan in een gemiddeld jaar. Ter 
plaatse van de Noordscheschutsluis is tot 31 oktober bijvoorbeeld 40.000.000 kubieke meters water 
opgepompt, tegenover 8.400.000 kubieke meters water in 2014. Opgemerkt moet worden dat deze 
waterhoeveelheid niet louter ten behoeve van waterinlaat werd opgepompt maar tevens voor 
peilhandhaving van het kanalensysteem (scheepvaart) en doorvoer naar bijvoorbeeld waterschap 
Hunze en Aa’s. Voor het zuidelijke deel van het beheergebied van Vechtstromen is al wel gekeken naar 
de daadwerkelijke ingelaten waterhoeveelheden. De waterinlaat vanuit het Twentekanalensysteem 
betrof tot 31 oktober 8.000.000 kubieke meters water, tegenover 4.300.000 kubieke meters water in 
het vrij droge jaar 2014.
  

Afbeelding 5: Oppervlaktewater in aanvoer- en niet-aanvoergebied.

Figuur 4: Grondwaterstanden in niet-aanvoergebied (links) en aanvoergebied (rechts).
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1.2 Sociaal-economische impact

Behalve de fysische droogte had het tekort aan neerslag ook een grote maatschappelijke impact. 

Landbouw
De gevolgen voor landbouwers waren groot. Velen zagen de oogst geheel of grotendeels verloren 
gaan. Sommigen konden de schade enigszins beperken door de gewassen te beregenen. Dit zorgde 
voor zodanige kosten (arbeid en energie), dat er toch sprake was van aanzienlijk minder verdiensten 
dan in een ’normaal’  jaar. Omdat in een aantal  landbouwsectoren een mindere opbrengst (deels) 
gecompenseerd werd door hogere prijzen voor de producten (vollegrondstuinbouw, fruitteelt), 
zijn de verschillen binnen de landbouwsector groot. Daar waar sprake is van meerjarige gewassen, 
bijvoorbeeld bosbouw/houtteelt, zal de komende pas precies duidelijk worden wat de schade is. 
De landbouwsectoren melkveehouderij en fabrieksaardappelteelt zijn binnen het gebied van 
Vechtstromen het zwaarst getroffen door de droogte. De landbouwuniversiteit Wageningen schat 
de gemiddelde schade per melkveehouderij op bijna 25.000 euro en per fabrieksaardappelteler op 
31.000 euro. 

Natuur 
Ook de natuur ondervond veel schade van de droogte. Flora en fauna die afhankelijk zijn van 
oppervlaktewater (aquatische natuur) leden door de droogval van beken en waterlopen. Verder trad veel 
vissterfte op als gevolg van waterkwaliteitsproblemen (zuurstoftekort). Als gevolg van botulisme stierven 
watervogels. Ook de natuur die afhankelijk is van grondwater, bijvoorbeeld natuurlijke schrale en drasse 
graslanden, vochtige heidevelden en (restanten) levend hoogveen als Engbertsdijksvenen, Aamsveen, 
Witte Veen en Bargerveen, kreeg het zwaar te verduren door de wegzakkende grondwaterstanden. 
Voor zowel de aquatische (in of rondom water) als de terrestrische (op of in de grond) natuur geldt 
dat de totale effecten van de droogte pas in 2019 en daarna volledig duidelijk zijn. Als gevolg van de 
traagheid van het grondwatersysteem en de reacties van flora en fauna  op een veranderend milieu, 
heeft de droogte een meerjarig effect. Dit werd ook geconstateerd na de droogte van 1976.

Drinkwater
Als gevolg van de droogte was het drinkwaterverbruik in de afgelopen zomer (veel) hoger dan 
normaal. Dit leidde er niet toe dat er geen water meer uit de kraan kwam. Wel werd uit vrijwel alle 
(grond)waterwinningen in Vechtstromen meer water gewonnen dan volgens de vergunning is 
toegestaan, zie figuur 6. 
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Grondwaterwinning Toelichting op overschrijding
Herikerberg Onttrekking 405.199 m³ met een limiet van  330.000 m³
Manderveen                Onttrekking 406.642 m³ met een limiet van  300.000 m³
Weerselo                  Onttrekking 108.089 m³ met een limiet van  85.000 m³ 
Sint Jansklooster        Onttrekking 618.260 m³ met een limiet van  500.000 m³
Witharen                    Onttrekking 513.787 m³ met een limiet van  500.000 m³
Hoge Hexel        Onttrekking 299.214 m³ met een limiet van  250.000 m³
Wierden                  Onttrekking 936.366 m³ met een limiet van  800.000 m³
Nijverdal  Onttrekking 641.587 m³ met een limiet van  600.000 m³
Holten              Onttrekking 286.771 m³ met een limiet van  250.000 m³
Engelse Werk, middeldiep pakket Onttrekking 424.619 m³ met een limiet van  420.000 m³
Archemerberg Onttrekking 426.290 m³ met een limiet van  400.000 m³
Rodenmors Onttrekking 152.280 m³ met een limiet van  150.000 m³

Figuur 6: Overschrijdingen vergunningen grondwaterwinningen (Bron: Vitens)

Waterbeheer
De droogte had ook grote impact op het waterbeheer c.q. de waterbeheerders. Rijkswaterstaat 
moest voor het  hoofdwatersysteem veel extra inspanningen leveren om de effecten van de droogte 
zo klein mogelijk te houden. Voor de regionale systemen gold dit ook voor de waterschappen. Voor 
Vechtstromen zijn de kosten van extra wateraanvoer, extra arbeidsinzet en ook schade aan waterlopen 
en kunstwerken (door wegzakkende peilen) meer dan een half miljoen euro. In een bijlage bij de 
procesevaluatie wordt hier uitgebreider op ingegaan.

Overig
Behalve de bovengenoemde zaken had de droogte ook gevolgen voor andere terreinen. De lage 
oppervlaktewaterpeilen leidden ertoe dat schepen minder lading per vracht konden vervoeren. Dit 
veroorzaakte schade voor de binnenvaartschippers. Maar voor een deel is dit ook verwerkt in de 
prijzen van de grondstoffen, waardoor ook verderop in de keten schade door prijsverhoging ontstond. 
Voorbeelden zijn beton, brandstof en veevoer van fabrieken die voor hun grondstoffen afhankelijk zijn 
van vervoer over water.
Hoewel dit in west-Nederland vaker voorkwam, zijn ook in het beheergebied van Vechtstromen 
schades gemeld door verzakkingen van gebouwen als gevolg van verlaagde grondwaterstanden.
De recreatiesector profiteerde grotendeels van het droge zomerweer. Echter, sommige zwemplassen 
(Emmen, Wierden) moesten tijdelijk worden gesloten vanwege bacteriologische vervuiling of door 
aanwezigheid van blauwalg. 
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2.1 In het veld
 
Na een redelijk nat voorjaar 2018 werd het geleidelijk steeds droger. Dit leidde tot verschillende acties:
1.  Intensivering bediening kunstwerken  

Om het water zoveel mogelijk vast te houden en zo goed mogelijk te verdelen, werd de 
handmatige en automatische bediening van kunstwerken (stuwen en gemalen) geïntensiveerd.

2.  Extra wateraanvoer 
De jaarlijkse wateraanvoer via het Twentekanaal en het Drents Primair Aanvoersysteem (DPA) 
werd opgeschroefd. Uiteindelijk is 10 tot 15x de normale hoeveelheid water aangevoerd.

3.  Intensivering onderhoudswerkzaamheden 
Met het extra aanvoeren van water ontstond er ook noodzaak voor extra andere 
werkzaamheden. Zo moesten waterlopen vaker gemaaid worden om het transport van het 
(extra) aangevoerde water mogelijk te maken en moesten duikers worden gereinigd. 

4.  Coördinatie van beregenaars in de wateraanvoergebieden 
Doordat er intensiever werd beregend dan gebruikelijk, was extra afstemming tussen de 
beregenaars nodig. De gebiedsmedewerkers vervulden hierin een regisserende rol om te zorgen 
voor onderlinge afstemming over wie wanneer kon beregenen, zodat iedereen beschikking had 
over eenzelfde hoeveelheid water.

5.  Afstemmen van acties met de Sportvisserij Oost-Nederland/Sportvisserij Groningen 
Drenthe 
In enkele wateren met verlaagde waterstanden kwamen vissen in nood. Met sportvissers zijn 
overzetacties uitgevoerd.

6.  Incidentbestrijding 
Kadavers en dode vis werden verwijderd. Diverse gebieden werden doorgespoeld/ververst 
bij (dreigende) waterkwaliteitsproblemen met bijbehorende bemonstering, monitoring en 
laboratoriumanalyses.

7.  Aangepast beheer op enkele rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI’s)  
Op de RWZI’s van Haaksbergen en Oldenzaal is het beheer aangepast. Hierdoor veranderde 
de verhouding nitraat en ammonium in het gezuiverde water (effluent). De kans op 
waterkwaliteitsproblemen werd hierdoor verkleind.

8.  Toezicht en handhaving 
Gedurende de droogteperiode zijn verboden ingesteld voor onttrekking uit oppervlakte- en 
grondwater. Toezicht en handhaving waren nodig. Behalve de ‘gebruikelijke’ werkzaamheden, 
direct gerelateerd aan droogte/watervoorziening, waren er ook onvoorziene ontwikkelingen die 
(extra) inzet in het veld vereisten:

 •  Instabiliteit stuw De Haandrik, als gevolg van het grote peilverschil bij de stuw
 •  Brand Nieuw-Dordrecht, vervuild bluswater in het watersysteem
 •  Woonboten Dommerskanaal, scheefhangen a.g.v. peilverlaging

2. Ondernomen acties
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2.2 Afstemming met andere waterbeheerders

De droogte, in combinatie met de waterschaarste, vroeg om intensief overleg met andere 

waterbeheerders en overheden. 

1.  Coördinatie van de waterverdeling in de aanvoergebieden via de Regionale Droogte Overleggen 
(RDO’s) 

Vechtstromen heeft te maken met twee regionale droogte overleggen: RDO-Twentekanalen en RDO-
Noord. In de RDO’s wordt het beschikbare en te verdelen water afgestemd tussen Rijkswaterstaat 
en de betrokken provincies en waterschappen. Verder is het overleg met name gericht op 
peilhandhaving.

2. Afstemming met omgevingspartners
Tijdens de droogtecrisis heeft op regelmatige basis afstemming plaatsgevonden tussen onze 
adviseurs watersysteem en hun collega’s bij onze buurwaterschappen en de provincies. In specifieke 
gevallen (zoals tijdens de problematiek rond stuw De Haandrik) is ook contact gezocht met hun 
gemeentelijke en Duitse collega’s.
Hierbij is de werkwijze gevolgd die vergelijkbaar is met de voorgeschreven afspraak tijdens 
hoogwatersituaties (conform draaiboek, rolfuncties peilbeheer- en hoogwatercoördinator). 
Deze werkwijze bleek in de praktijk zeer goed te werken. Tijdens deze afstemmingsmomenten 
werd onder andere informatie uitgewisseld over het actuele waterbeeld en opschalingsniveau, 
geconstateerde knelpunten en ondernomen acties, verwachtingen en genomen besluiten in de eigen 
crisisorganisatie. Op deze wijze ontstond een samenhangend beeld van de situatie in de regio. Deze 
informatie kon vervolgens door onze adviseurs snel worden ingebracht in de interne crisisoverleggen.
Over het in te stellen grondwaterontrekkingsverbod heeft ook op bestuurlijk niveau afstemming 
plaats gevonden met Waterschap Drents Overijsselse Delta en Waterschap Rijn en IJssel op initiatief 
van Vechtstromen. Met de twee Rijn-Oost waterschappen is verkend of een eenduidig verbod 
kon worden ingesteld en op eenzelfde moment. Dat bleek niet het geval, uiteindelijk zijn de 
waterschappen hier verschillend mee omgegaan.   

3. Situationele afstemming met overige overheden
Over specifieke situaties, zoals de onderstroming bij stuw De Haandrik, scheef hangende woonboten 
in het Dommerskanaal en een grootschalige brand in Nieuw-Dordrecht is afstemming gezocht met 
collega-overheden (Duitse partners, gemeente Hardenberg, gemeente Emmen) om gezamenlijk en 
gecoördineerd op te trekken en eenduidig te communiceren met omgeving en media.

Met gemeenten is overleg gevoerd in verband met de verwachtte “first flush”. Na een lange periode 
van droogte hoopt zich namelijk (straat)vuil op in de riolering. Deze gaat, wanneer er voor het eerst 
weer afvoer is, naar de zuivering (first flush). Echter, als er een hoosbui is, wat vaak gebeurt na een 
droogteperiode, kan deze first flush ook via de overstorten in het oppervlaktewater belanden. 
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2.3 Regelgeving (onttrekkingsbeleid)

Via algemene regels in de Keur van het waterschap is onttrekking van grond- en oppervlaktewater geregeld. 
Voor onttrekkingen uit oppervlaktewater en grondwater geldt:
-  Een permanent onttrekkingsverbod voor beregening uit oppervlaktewater voor een aantal 

zeer kwetsbare, op kaart aangewezen oppervlaktewateren.
-  Uit de overige oppervlaktewateren mag beregend worden, zolang er nog voldoende water 

beschikbaar is. De oppervlaktewateren mogen dus niet ‘onder peil worden getrokken’. Dit 
is praktisch vertaald als: ‘er moet nog water over de eerstvolgende benedenstroomse stuw 
lopen’. 

-  Een permanent verbod op het aanbrengen en in gebruik nemen van nieuwe 
onttrekkingsbronnen binnen een zone van 200 meter rond een aantal specifieke, op kaart 
aangewezen, kwetsbare grondwaterafhankelijke natuurgebieden.

Onder bijzondere omstandigheden als extreme droogte of bij calamiteiten, kan het waterschap op 
grond van de hiervoor genoemde Keur, aanvullend op de algemene regels, verboden instellen. In de 
zomer van 2018 deed het waterschap dit drie keer. 

1. Verbod op onttrekken van oppervlaktewater uit vijvers in stedelijk gebied (4 juli 2018).
Aanleiding voor het instellen van het verbod was het gegeven dat giertanken of grote watertanks 
bij stedelijke vijvers werden gevuld waardoor (geïsoleerde) vijvers in stedelijk gebied leeg werden 
getrokken. Hierdoor ging de waterkwaliteit van deze vijvers drastisch achteruit met alle gevolgen van 
dien. Het beeld bestond dat tegen deze activiteiten niet kon worden opgetreden op grond van de 
bepalingen in de beregeningsregeling (‘geen water over de stuw, maar er is in deze vijvers geen stuw 
aanwezig’). Het verbod moest een verdere teruggang in waterkwaliteit in deze vijvers tegengaan.

2. Verbod op onttrekken van oppervlaktewater in gebieden zonder wateraanvoermogelijkheden, 
zoals aangegeven op kaart (9 juli 2018).
Aanleidingen voor het instellen van het verbod waren:
 • extreme afname in de afvoer als gevolg van de uitzonderlijke droogte;
 •  verwachting dat de afvoeren verder zouden teruglopen op grond van de 

weersvoorspellingen;
 •  verwachting van aanzienlijke problemen in de waterkwaliteit als gevolg van 

stagnatie in de afvoer en/of droogval van waterlopen.
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Doel van het verbod was om de waterpeilen van de beken  in het gebied waar geen wateraanvoer 
mogelijk was, niet verder te verslechteren  Hierdoor werd een grootschalige calamiteuze situatie 
m.b.t. de waterkwaliteit en flora en fauna / biodiversiteit) zo lang mogelijk uitgesteld (en wellicht 
voorkomen). Door het verbod was het voor ca. 60% van het beheergebied niet meer mogelijk om te 
beregenen uit oppervlaktewater.

3. Verbod op beregenen uit grondwater in op kaart aangewezen grondwaterafhankelijke 
natuurgebieden, inclusief een zone van 200 meter rondom deze gebieden (19 juli 2018). 
Aanleidingen voor het instellen van het verbod waren:
 • uitzonderlijke droogtesituatie, met als gevolg extreem lage grondwaterstanden;
 • geen verwachte neerslag van betekenis binnen afzienbare tijd;
 •  de waarschijnlijkheid dat de grondwaterstanden zouden uitzakken tot (ver) beneden 

de Gemiddelde Laagste Grondwaterstand (GLG);
 •  het uit een onderzoek van Arcadis (uitgevoerd in het kader van de 

beregeningsregeling, 2013) gebleken aantoonbaar negatieve effect 
van grondwateronttrekkingen binnen een zone van 200 meter rond 
grondwaterafhankelijke natuurdoeltypen. 

Doel van het verbod was het beperken/voorkomen van verdere natuurschade en het, waar mogelijk, 
verkorten van de hersteltijd van de grondwatervoorraad gedurende het winterseizoen en vroege 
voorjaar van 2019. 
Door het verbod was het voor 3% van de oppervlakte van het beheergebied niet meer mogelijk te 
beregenen uit grondwater.
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In het waterbeheerplan 2016-2021 staat over het waterkwantiteitsbeheer het volgende: 

“De inrichting van het watersysteem, de oppervlaktewaterpeilen en het onderhoud zijn erop 

gericht om in normale weersomstandigheden de gebruikers en de ruimtelijke functies van 

het gebied zo goed mogelijk te bedienen met in achtneming van de natuurlijke kenmerken 

van het watersysteem en de gewenste waterkwaliteit. Daarnaast werken we aan een 

klimaatbestendiger watersysteem, zodat er ook in lange perioden van droogte en bij extreme 

neerslag zo min mogelijk overlast en schade ontstaat.”

Het belangrijkste beleidsinstrument in het waterkwantiteitsbeheer is de inrichting en het beheer van 
het watersysteem. De omvang (diepte en breedte), de ligging (recht of meanderend), de inrichting 
(on)gestuwd of bemalen) , het peilbeheer, aanvoer, variabel peil- en het onderhoud  (begroeid of niet), 
zijn de grootste keuzes in het verzorgen van voldoende water voor alle functies.  

Verder kan het waterschap gebruik maken van regelgeving. Zowel het brengen van water in 
het watersysteem , als het onttrekken van water uit oppervlakte- of grondwater wordt door het 
waterschap gereguleerd.

De mogelijkheid om de waterkwantiteit te beïnvloeden via de regelgeving voor lozen en onttrekken, 
is vele malen geringer dan via inrichting en beheer van het watersysteem. Op de totale waterbalans, 
de hoeveelheid die in en uit een gebied gaat, wordt slechts voor enkele procenten bepaald door 
lozingen en onttrekkingen. Dit neemt niet weg dat een lozing of onttrekking plaatselijk wel een sterke 
invloed kan hebben.

3. Beleid
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3.1 Inrichting en beheer van het watersysteem

Om de beschikbaarheid van water op peil te houden heeft het waterschap, samen met 
andere waterbeheerders in Oost-Nederland, het landelijk Deltaplan uitgewerkt in het 
programma Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON). Er is een strategie opgesteld voor de 
zoetwatervoorziening om de nadelige gevolgen van watertekorten te beperken. Kern van deze 
strategie is de trits maatregelen die bestaat uit: sparen – aanvoeren – adapteren en accepteren.

3.1.1 ZON-strategie

3.1.1.1 Sparen
Om water te sparen wordt elk jaar het winterpeil ingesteld voor de stuwen. Zo ook dit jaar. Er is geen 
vaste datum waarop alle stuwen vervolgens naar zomerpeil gaan. Over het algemeen is de overgang 
ergens tussen half april en eind mei. In het zuidelijke systeem gebeurt de overgang van winter- naar 
zomerpeil in één keer. In het noordelijke systeem gebeurt dit in bepaalde gevallen in vijf tot tien 
stappen. Dit komt door de gevoeligheid van het gebied. De gebiedsbeheerders kunnen zelf bepalen 
wanneer een gebied van winter- naar zomerpeil gaat. Indien nodig kunnen zij ervoor kiezen om 
boven zomerpeil (of onder winterpeil in natte omstandigheden) in te stellen. Wanneer er niet teveel 
neerslag valt, maar op gezette tijden toch iets, kan door het opzetten van de stuwen de nodige 
besparing worden gerealiseerd. Omdat in 2018 een hele lange tijd helemaal geen neerslag viel, wordt 
onderzocht of er op deze manier nog wat bespaard had kunnen worden.  

3.1.1.2 Aanvoeren
De tweede stap in de eerder genoemde ZON-strategie is ‘aanvoeren’. Het waterschap benutte 
in de afgelopen droogteperiode deze mogelijkheid maximaal. Voor zover de capaciteit van de 
wateraanvoergemalen (Almelo; Noordscheschut) het toeliet, is er water aangevoerd. Dit was mede 
mogelijk door de coöperatieve houding van Rijkswaterstaat. Om het water zoveel mogelijk vast te 
houden en zo goed mogelijk te verdelen, is de bediening van kunstwerken (stuwen en gemalen) 
geïntensiveerd. 
De acties resulteerden in vermindering van uitzakking van peilen in de wateraanvoergebieden. Ook 
bleef daarmee de mogelijkheid aanwezig om te kunnen beregenen uit het oppervlaktewater in ca. 
40% van Vechtstromen, gedurende de gehele droogteperiode.
De exacte effecten op grondwaterstanden en op (aquatische) flora en fauna moeten blijken uit nog uit 
te voeren data-analyse en onderzoek.
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3.1.1.3 Adapteren en accepteren 
Adapteren of aanpassen is de derde stap in de ZON-trits. Deze stap kan niet even snel gezet worden 
op het moment van een droogtecrisis. Vaak vragen de aanpassingen meer tijd. Door Vechtstromen 
zijn er al wel diverse maatregelen getroffen in de loop der tijd die te maken hebben met adapteren. Zo 
wordt de laatste jaren in stedelijke gebieden bij de aanleg van open water meer rekening gehouden 
met en gekeken naar de mogelijkheden van verversing en doorspoeling in tijden van droogte. 
Beheerders van natuurterreinen kijken met het oog op de droogte naar mogelijkheden om hun 
beheer aan te passen aan de droger wordende zomers, bijvoorbeeld in het project “Van naaldbos 
naar loofbos”. In het project ‘Lumbricus’ wordt gekeken hoe de landbouw zich kan aanpassen door 
(bijvoorbeeld) bodemverbetering. In projecten als “Landbouw op Peil” en “Boeren met Natuur” 
(Twickel) waren landbouwers bezig met andere grassoorten, zoals rietzwenkgras. Deze soort is beter 
bestand tegen drogere perioden. Om de effecten van deze maatregelen te kwantificeren is nader 
onderzoek nodig. Wel is duidelijk dat adapteren meer een lange dan een korte termijn maatregel is. 
De aanpassingen in het waterbeheer in de droogteperiode van 2018, vallen onder ‘sparen’ en 
‘aanvoeren’, zoals het optrekken van stuwen en vergroten van aanvoerhoeveelheden.
In hoeverre de droogte en de gevolgen ervan geaccepteerd zijn, is moeilijk te zeggen. De algemene 
indruk is dat er een redelijke mate van acceptatie was. Veel mensen beseften dat tegen zo’n lange 
periode van geen neerslag met een dergelijke hoge verdamping niet veel te beginnen was. En dat 
we ermee moeten leren omgaan. Alleen bij de onttrekking van grondwater kwam de acceptatie in 
de knel. Sommigen konden moeilijk accepteren dat het waterschap onttrekking toestond, terwijl 
dit, volgens hen, slecht was voor de grondwatervoorraad of voor de natuur. Anderen vonden het 
juist moeilijk te accepteren dat het waterschap in bepaalde gebieden (3% van totaal beheergebied) 
verbood om grondwater te onttrekken.
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3.2 Regelgeving  (onttrekkingsbeleid)

Het staande beleid van het waterschap ten aanzien van onttrekkingen is gebaseerd op het 
uitgangspunt ‘onttrekken waar het kan en beschermen waar het moet’. Het beleid ziet toe op 
onttrekkingen uit zowel oppervlakte- als grondwater. De regulering van de onttrekkingen gaat 
voornamelijk via algemene regels. Echter, voor het geval zich uitzonderlijke situaties voordoen, kan er 
aanvullend op de algemene regels een verbod worden ingesteld op onttrekkingen uit oppervlakte- en 
grondwater. Uitzonderlijke situaties genoemd bij de vaststelling van het beleid in 2013 op Rijn-oost 
niveau zijn; (dreigende) problemen met de koel- en drinkwatervoorziening en ernstige droogte in 
natuur- en landbouwgebieden.
Het waterschap maakte in 2018 voor drie situaties gebruik van de optie om een aanvullend verbod in 
te stellen. Het ging om de volgende: oppervlaktewater in niet-aanvoergebieden, stedelijke vijvers en 
grondwater binnen 200 m van kwetsbare natuur. 
Relevante vraag voor deze beleidsevaluatie is of de ingestelde onttrekkingsverboden het gewenste 
effect hadden in het streven naar een goede functiebediening. Verder is ook van belang of het 
beleid voldoende handvatten bood voor het instellen van de verboden. Hoewel deze vraag in de 
procesevaluatie aan de orde komt, wordt er hieronder ook bij stilgestaan.

Bij de inleiding van dit hoofdstuk is al aangegeven dat via het reguleren van onttrekkingen veel 
minder invloed uitgeoefend kan worden op het waterkwantiteitsbeheer dan via inrichting en beheer. 
En dat het bij onttrekkingen vooral gaat om de plaatselijke effecten. In 2013 is om deze reden, op Rijn-
Oost niveau, aangegeven dat nieuwe onttrekkingen op specifieke locaties niet zijn toegestaan. Voor 
oppervlaktewater ging het om bovenlopen van waardevolle beken. En voor grondwater betrof het 
een zone van 200 m rond kwetsbare grondwaterafhankelijke natuur.
Doordat het verboden werd om oppervlaktewater te onttrekken in de gebieden waar geen aanvoer 
van water mogelijk was, zakte het oppervlaktewaterpeil minder snel. Door de algemene regel, ‘geen 
onttrekking meer als er geen water meer over de eerstvolgende benedenstrooms gelegen stuw 
stroomt’, waren de onttrekkingen in deze gebieden ‘vanzelf’ stopgezet. Het fysieke effect van het 
ingestelde verbod is dan ook moeilijk te kwantificeren. Het belangrijkste (indirecte) effect, meteen 
de belangrijkste reden om het verbod in te stellen, was de (on)duidelijkheid die het inwoners gaf. De 
regel, ‘geen water meer over de stuw’, bleek niet voor iedereen even duidelijk. 
Omdat de stedelijke vijvers in vrijwel alle gevallen geen overstromende stuw kennen, bleven 
ze (onbedoeld) bij de algemene regels buiten beeld. Door het instellen van het verbod werd dit 



19         Beleidsevaluatie droogte 2018

ondervangen. Het effect van het verbod, om water te onttrekken uit de stedelijke vijvers, was 
helder. De vijvers bleven hierdoor gevuld met water. Dit had positieve gevolgen voor flora, fauna en 
beeldkwaliteit.
Het fysieke effect van het verbod op onttrekking uit grondwater binnen 200 meter van kwetsbare 
natuur, is (op dit moment) niet waar te nemen. Het ligt eraan hoe droog of nat de winter en het 
komende voorjaar zijn. Dat het fysieke effect er is wordt aangenomen op basis van het rapport 
van Arcadis uit 2013 (basis voor het onttrekkingsbeleid van Rijn-Oost en Vechtstromen). Hierin is 
aangegeven dat de grondwateronttrekkingen tot op 200 meter van de plaats van onttrekking een 
grondwaterstand verlagend effect hebben. 
De selectie van de kwetsbare natuurgebieden was eveneens gebaseerd op het in 2013 voor Rijn-Oost 
vastgestelde beleid. Voor het toen ingestelde verbod op nieuwe onttrekkingen zijn de betreffende 
natuurgebieden aangewezen op basis van, door de provincies vastgestelde, natuurdoeltypen-kaarten. 
In het onttrekkingsbeleid staat het beïnvloedingsgebied van een grondwateronttrekking en van 
kwetsbare natuur. Er zijn echter geen ‘harde criteria’ opgenomen voor het instellen van aanvullende 
onttrekkingsverboden. Er is destijds, op Rijn-Oost niveau, gekozen om dit niet van tevoren vast te 
leggen. Gezien de reacties na het ingestelde onttrekkingsverbod, partijen die vinden dat het verbod 
eerder en voor meer gebieden ingesteld moest worden en partijen die het tegenovergestelde willen, 
moet bekeken worden of dit in de toekomst zo moet blijven of niet. Bepalend daarbij is in hoeverre 
het mogelijk is om vooraf criteria vast te stellen. 
Wat in deze verder van belang is, is dat bij de vaststelling 
van het beregeningsbeleid in 2013 expliciet is stilgestaan 
bij de reeds bestaande grondwateronttrekkingen binnen de 
200 meter van kwetsbare natuur, waarbij de wenselijkheid 
om deze bestaande onttrekkingen te saneren is overwogen. 
Uiteindelijk is besloten om dit niet te doen en het beleid dus 
te richten op het weren van nieuwe onttrekkingen. Leidend 
hierbij was het motto van onttrekkingsbeleid (“onttrekken 
waar het kan en beschermen waar het moet’’). In de voorbije 
jaren (2013-2017) was het voor de bestaande onttrekkers 
binnen deze zone wel toegestaan (“onttrekken waar het 
kan”)  om grondwater te onttrekken. Van 19 juli van dit jaar is 
vanwege de extreme situatie, met het oog op “beschermen 
waar het moet” geoordeeld dat de bestaande onttrekkingen 
(tijdelijk) niet toegestaan zijn. Daar de verwachting is dat 
extreme situaties, zoals het afgelopen jaar, zich steeds vaker voor zullen doen, doemt de vraag op 
of de bestaande bronnen binnen de 200 meter niet, alsnog gesaneerd moeten worden. Punt van 
aandacht is daarbij de registratie van de bestaande onttrekkingen. 

Hiervoor ging het over onttrekkingen ten behoeve van beregening. Een andere grote onttrekking 
is die van grondwater voor de drinkwatervoorziening. Zoals in paragraaf 1.2 aangegeven is er ten 
behoeve van de drinkwatervoorziening meer grondwater onttrokken dan volgens de vergunningen 
was toegestaan. Niet het waterschap, maar de provincie is hiervoor het bevoegde gezag. Vanuit 
Vechtstromen was er onbegrip voor het, ogenschijnlijk, eenvoudige overschrijden van de 
vergunbare hoeveelheden van de drinkwatermaatschappij als grootschalige grondwateronttrekker. 
Dit stond in schril contrast met de gevoelde druk vanuit de provincie om de relatief kleinschalige 
grondwateronttrekkingen voor beregening te verbieden. 
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4.1 Conclusies 

2018 was een erg droog jaar met een neerslagtekort van meer dan 300 mm. Het gebied van 
Vechtstromen, met name het zuidelijke deel, was bijzonder droog. 
Veel inspanningen zijn gepleegd en er werd over het algemeen goed samengewerkt om de gevolgen 
van het neerslagtekort te beperken. Desondanks was er sprake van schade, zowel economisch als 
ecologisch.
De inrichting en beheer van het watersysteem en, in veel beperktere mate het onttrekkingsbeleid, 
bevatten de belangrijkste mogelijkheden om gevolgen van droogte te verkleinen.
De stap ‘aanvoeren’ zorgde voor de inrichting en het beheer van het watersysteem van de ZON-
strategie (sparen, aanvoeren en adapteren/accepteren) voor het meeste effect. Sparen gebeurde 
voornamelijk door het opzetten van stuwen. Onduidelijk is hoeveel effect het had tijdens de droogte. 
Adapteren gebeurt al langer (Landbouw op Peil,  Lumbricus). Echter, nog niet lang genoeg om 
nu effect te zien. Bij accepteren lijkt het accepteren van schade niet het probleem te zijn, maar de 
genomen beschermingsmaatregelen.

Een belangrijke conclusie is dat er meer data-analyse en onderzoek nodig is om de effecten van de 
verschillende maatregelen goed te kunnen kwantificeren.

Het onttrekkingsbeleid ziet toe op onttrekkingen uit het oppervlaktewater, alsmede uit het 
grondwater. Bij het beleid voor de onttrekkingen uit grondwater roept het niet aanwezig 
zijn van harde criteria voor het instellen van (aanvullende) verboden vragen op, zowel vanuit 
vertegenwoordigers natuur als vanuit landbouw.  
Verder komt de vraag op of, in het licht van de klimaatverandering, bestaande 
grondwateronttrekkingen bij kwetsbare natuur, gesaneerd moeten worden.

4. Conclusies en aanbevelingen
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4.2 Aanbevelingen

Bovengenoemde conclusies leiden tot twee soorten aanbevelingen. De eerste betreft het beleid 
voor de inrichting en het beheer van het watersysteem. De tweede gaat over beleid ten aanzien van 
onttrekkingen uit oppervlakte- en grondwater. Tot slot wordt ook nog iets gezegd over het borgen 
van de aanpak van de aanbevelingen.

4.2.1 Waterbeheer
De droogte van 2018 is niet de eerste aanleiding voor het nadenken over de omgang met 
waterbeheer in droge omstandigheden. In het waterbeheerplan werd hier al over geschreven. Hierin 
werd een ZON strategie genoemd van sparen-aanvoeren-adapteren en accepteren. Tijdens de droogte 
van 2018 bleek dat de tweede stap van de trits, aanvoeren, het snelst en effectiefst toegepast kan 
worden. Aanbevolen wordt te onderzoeken hoe deze stap verder geoptimaliseerd kan worden in de 
toekomst. Daarbij kan gedacht worden aan het vergroten van het gebied dat van wateraanvoer wordt 
voorzien. Dit was de afgelopen jaren niet aan de orde in verband met de hoge bijkomende kosten. 
Gedacht werd dat dit niet rendabel was. Echter, door toenemende vochttekorten en toenemende saldi 
van nieuwe gewassen, is het mogelijk dat de uitkomst van een kosten/baten analyse inmiddels anders 
is. De hoeveelheid aan te voeren water is echter niet onbegrensd. In 2018 was het stopzetten van de 
wateraanvoer, als gevolg van de lage peilen in de IJssel en IJsselmeer, zeer dichtbij. Als er afwegingen 
worden gemaakt tussen investeringen in de wateraanvoerstructuur versus andere maatregelen, moet 
hier rekening mee worden gehouden. Er moet dan geen onduidelijkheid of onbekendheid zijn over 
de verdringingsreeks  (zie ook ‘procesevaluatie’). Hier is een rol weg gelegd voor de Landelijke en 
Regionale Droogte Overleggen.

Aanbevelingen:

Inhoud Wie Wanneer

1. Kosten-baten analyse maken voor uitbreiding 
areaal waar water aan wordt gevoerd

Waterschap Vechtstromen 2019

Inhoud Wie Wanneer

2. Verhelderen verdringingsreeks 
oppervlaktewater

Landelijk en Regionaal 
Droogte-overleg

Voor 1 mei 2019

De stappen ‘sparen’ en ‘adapteren/accepteren’ vragen een langere adem en zijn minder acuut 
toepasbaar. Het is belangrijk om nu, wanneer er geen sprake is van een droogtecrisis, na te gaan hoe 
deze ingezet kunnen worden. Voor ‘sparen’ wordt aanbevolen om een (nieuw) ‘spaarbeleid’ vast te 
stellen. Daarbij is het van belang dat er breed gekeken wordt naar zowel grond- als oppervlaktewater. 
Het gaat dan om instelling van stuwen (zomer- en winterpeil), drainage, onttrekkingen (zowel grond 
als oppervlaktewater) )en inrichting van waterlopen, zowel in lengte- als dwarsprofiel. Water sparen 
betekent het beschikbare water zo lang mogelijk vasthouden. Op welke manier dat het beste kan, 
is van veel factoren afhankelijk. Bijvoorbeeld de geologische gesteldheid van de ondergrond, het 
grondgebruik en de positionering in het watersysteem. In het droogte-overleg dat in najaar van 
2018 gevoerd is tussen vertegenwoordigers van natuur- en terreinbeherende instanties, land- en 
tuinbouworganisatie en het waterschap is dit ook bepleit en is tevens geopperd om hiertoe voor een 
tweetal gebieden een pilot op te starten.
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Aanbevelingen:

Inhoud Wie Wanneer

3. Opstellen beleidsnota Water sparen Waterschap Vechtstromen 
i.s.m. Rijn-Oost partners

Voor 1 mei 2020

4. In 2 gebieden (Drenthe/Overijssel 
opstarten pilot “Water sparen” 

Waterschap Vechtstromen 
i.s.m. natuur- en 
landbouworganisaties

2019

In ieder geval wordt aanbevolen om, vanwege de achterstand die is opgelopen, de stuwen van het 
waterschap zo lang mogelijk op zomerpeil te houden.

Aanbeveling:

Inhoud Wie Wanneer

5. Stuwen op zomerpeil Waterschap Vechtstromen Najaar/winter 2018/19

Aan de stap ‘adapteren/accepteren’ wordt in het kader van ZON al langere tijd gewerkt. 
In projecten als ‘Terug naar de bron’, ‘Natuur op Peil’ en ‘Watercollectief Twente’ (WCT) wordt al enige 
jaren via inrichtings- en beheermaatregelen aan het watersysteem en aan (natuur)terreinen de 
mogelijkheden van adaptatie in de praktijk onderzocht. Ook in projecten als ‘Landbouw op Peil’ en 
‘Lumbricus’ wordt er gekeken naar de mogelijkheden en effecten om door middel van verhoging van 
het organische stofgehalte in de bodem, de vochthuishouding te verbeteren. Of minder schade van 
droogte te realiseren door het telen van meer droogtebestendige gewassen (bijv. rietzwenkgras in 
plaats van Engels raaigras). 

Aanbeveling:

Inhoud Wie Wanneer

6. Praktijkonderzoek naar 
adaptatiemogelijkheden (Terug naar de 
bron, Water collectief Twente, Natuur op 
Peil, Landbouw op Peil) continueren en 
waar mogelijk intensiveren 

Waterschap Vechtstromen Continue 

Het accepteren van drogere zomers (evenals perioden met wateroverlast overigens) met alle gevolgen 
van dien, is tot slot een boodschap die door waterbeheerders en bestuurders vaker moet worden 
uitgedragen. De communicatie-boodschap is in dit geval; extremen doen zich vaker voor, dit zal niet 
altijd zonder nadelige gevolgen zijn. 

Aanbeveling:

Inhoud Wie Wanneer

7. Communiceren over nadelige gevolgen 
weers-extremen

Waterschap Vechtstromen 
i.s.m. mede-waterbeheerders

Continue 
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4.2.2  Regelgeving (onttrekkingsbeleid)

Eén van de instrumenten waarmee geprobeerd wordt om de nadelige effecten van waterschaarste 
te verminderen is het onttrekkingsbeleid. Het ontbreken van harde criteria voor het instellen van een 
(aanvullend) verbod op onttrekkingen uit het grondwater leidde tot vragen en discussie. Zowel aan de 
kant van natuur als van landbouw. Aanbevolen wordt om voor het nieuwe groeiseizoen na te gaan of 
er mogelijkheden zijn om passende criteria te formuleren. Dit is overigens ook bij de totstandkoming 
van het onttrekkingsbeleid op Rijn-Oost niveau nagegaan. Daar werd toen, vanwege de moeilijkheid 
om dergelijke criteria vast te stellen gekozen om dit niet vooraf te doen, maar dit af te laten hangen 
van de specifieke situaties. 

Aanbeveling:

Inhoud Wie Wanneer

8. Onderzoek doen naar criteria 
voor instellen voor grondwater-
onttrekkingsverboden

Waterschap Vechtstromen i.s.m. 
Rijn-oost partners

2019

De verschillen tussen de Rijn-Oost waterschappen voor de onttrekkingsverboden werden ervaren als 
onduidelijk en verwarrend. Daarom wordt aanbevolen om binnen Rijn-Oost hierover in gesprek te 
gaan. En te bezien in hoeverre een gelijke aanpak mogelijk is en voor zover dat niet het geval is en in 
hoeverre een verschillende aanpak goed uitgelegd kan worden. 

Aanbeveling:

Inhoud Wie Wanneer

9. Overleg over afstemming tussen 
Rijn-oost partners bij instellen 
onttrekkingsverboden

Waterschap Vechtstromen i.s.m. 
Rijn-oost partners

2019

Omdat langere perioden van droogte steeds vaker worden verwacht en omdat door een 
vermoedelijke achterstand in de grondwatervoorraad als gevolg van de droogte van 2018 in het 
komende groeiseizoen mogelijk wederom onttrekkingsverboden aan de orde kunnen zijn, wordt 
aanbevolen om te bezien hoe het beste omgegaan  kan worden met bestaande (grondwater)
onttrekkingen in de nabijheid van kwetsbare natuur.

Aanbeveling:

Inhoud Wie Wanneer

10. Beleid ten aanzien van bestaande 
grondwateronttrekkingen in de 
nabijheid van kwetsbare natuur bezien

Waterschap Vechtstromen 2019
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4.2.3  Borgen

De ervaring leert dat, zodra het weer begint te regenen, de ervaringen uit de periode van droogte snel 
naar de achtergrond verdwijnen. Aanbevolen wordt daarom om de te ondernemen acties uit deze 
evaluatie goed te beleggen. 

Aanbeveling:

Inhoud Wie Wanneer

11. Oppakken van de aanbevelingen uit de 
beleidsevaluatie Droogte 2018

Waterschap Vechtstromen Februari 2019
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Nawoord

De droogte van 2018 was extreem en had veel impact. Naast dat er hinder en schade was, heeft de 
droogte een positief bij-effect gehad (“geluk bij een ongeluk”) . Het heeft teweeg gebracht dat het 
besef is toegenomen dat de klimaatverandering niet alleen wateroverlast door langdurige neerslag 
of hoosbuien met zich mee brengt. Het nadelige effect van minder neerslag, gecombineerd met hoge 
verdamping, is meer doorgedrongen. Het besef groeit dat droogte, omdat we hier op overwegend, 
hoge zandgronden zitten, structureler is dan (incidentele) wateroverlast. Ook wordt steeds duidelijker 
dat het treffen van maatregelen om de nadelige effecten te minimaliseren een kwestie van een lange 
adem is. De analyse en de strategie die in het kader van het ZON-programma is opgesteld, is nog 
eens onderstreept. En is in één klap veel nadrukkelijker op de maatschappelijke agenda gekomen. 
De specifieke problematiek van de hoge zandgronden zullen we nu nog nadrukkelijker in kunnen 
brengen, bijvoorbeeld op de Beleidstafel droogte van het ministerie van I&W. 

In een overleg dat het waterschap met vertegenwoordigers van natuur- en terreinbeherende 
organisaties en land- en tuinbouw, hield, naar aanleiding van de afgelopen droogte, kwam dit ook 
naar voren.   In dit overleg werd gesteld dat de droogte voor een deel landbouw en natuur dichter bij 
elkaar gebracht heeft; beiden hebben baat bij een veerkrachtiger en klimaatrobuuster watersysteem 
dat tegen een te nat maar ook tegen een te droog stootje kan.
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