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Probleem?



Alleen water vasthouden in natuur 

is niet voldoende om natuurdoelen 

te halen en de grondwatervoorraad 

op peil te houden -> effecten op 

landbouw onvermijdelijk 

stelling



Wat kunnen we als WS beïnvloeden?

#elkedruppeltelt

Gw-onttrekking

Korte termijn 
(deels) te 

beïnvloeden



Onderdelen waterbalans



Deltares rapport Nederland later II – thema klimaatadaptie 

(Jeuken et al. 1 maart 2021)

Effect droogte op landbouw?

Meest hiervan is onzichtbare schade 
wateroverlast direct zichtbaar



We weten het eigenlijk niet?

Want afhankelijk van uitgangspunten

- Huidig landbouwsysteem?

- Extensiever?

- nieuwe teelten? 

Effect te nat op landbouw?



We weten wel dat het anders gaat 
worden dan nu door klimaat 
verandering en door maatregelen 
die we moeten nemen om naar 
een systeem te komen dat meer 
in balans is. 



Risico’s in beeld

• Waterschap Vallei en Veluwe

• Waterschap Aa en Maas

• Waterschap De Dommel

Huidige werkwijzen



Vallei en Veluwe



Vallei en Veluwe



Aa en Maas



WS De Dommel



Domingo2018 grondwatermodel scenario berekeningen

• Peilopzet 30cm

• Peilopzet 30cm + dempen

• Onttrekkingen uit

• Onttrekkingen 30% minder

• Onttrekkingen 30% meer

• Loofbos op de hoge koppen

• Naaldbos op de hoge koppen

• Loofbos in beekdalen

• Loofbos in beekdalen (plus)

• Vergroening stedelijk gebied met 30%

WS De Dommel



Hoogste

GHG

Voorjaar

GVG

Laagste

GLG

Peilopzet 30cm + dempen

vs Huidige Situatie

Verandering van de gemiddelde

grondwaterstanden



Hoogste

GHG

Voorjaar

GVG

Laagste

GLG

Peilopzet 30cm + dempen

vs Peilopzet 30cm

Verandering van de gemiddelde

grondwaterstanden



Voorjaar

Zomer

Peilopzet 30cm

+ dempen



Gemiddelde grondwaterstanden

t.o.v. maaiveld

Hoogste

GHG

Voorjaar

GVG

Laagste

GLG

Peilopzet 30cm

+ dempen



GVG

Scenario 30cm peilopzet + 
dempen detailontwatering

Huidige situatie 





Conclusie

In een groot deel van ons gebied kunnen 
we veel doen zonder schade te 
veroorzaken maar in de beekdalen gaat 
het te nat gaan worden voor “traditionele” 
landbouw. 


