
Droogtenorm gezocht: 
“met (alleen) normen wateroverlast 

wordt je nooit ‘kampioen water 

vasthouden….”

- Bas Worm 13 oktober 2022 –

- M.m.v. Michelle Talsma -
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Waar gaan we het over 

hebben..?

• Droogte? (op een dag over wateroverlast??)

• Droogte en verdroging (hebben we het over hetzelfde?)

• Klimaatverandering

• Droogte → wateroverlast: ‘nieuwe balans 

zoeken’

• Balans via ‘normeren’ droogte?

• Welke ideeën zijn er al?

• Gesprek met elkaar over herkenning en 

mogelijke invulling



Droogte

→ Indirect gevolg van weer en klimaat (neerslag en 

verdamping)



Droogte

→Gemiddelde van 13 stations…….

→Regionaal grote verschillen!



Droogte

Regio Twente 2022



Verschillende droogtes

meteorologische

bodemfysische

hydrologische

→ Sociaal-economische effecten!



Verdroging
→Direct gevolg van fysieke inrichting watersysteem

→Eind 20e eeuw: ‘natuurprobleem’ (sectoraal)



Verschillende droogtes

Onze ‘invloed’ als 

waterbeheerder

meteorologische

bodemfysische

hydrologische



Klimaatverandering

Versterking van ‘te droog’ en 

‘te nat’ door verandering 

klimaat

→ droogte is/wordt een 

maatschappelijk probleem ipv

sectoraal probleem!



Resume tot nu toe

• Droogte: droge zomer met weinig neerslag

• Verdroging: structurele daling grondwater door 

historische herinrichting

• Klimaatverandering: meer toename van de 

droge zomers

• Typen droogte: meteorologisch, bodemfysisch, 

grondwaterstandsdaling

→ geeft dit houvast voor een droogtenorm??



Taak waterschap: 

droog + voldoende + schoon

• 2018 → wake up call (vergelijking met 1976)

• Ook 2019, 2020 en 2022 waren weer erg droog

• Maar in 2022 in februari ook nog flink hoogwater gehad!

• Extremen naar natte en droge kant nemen toe….

TCT 6 feb 2022 TCT 16 juli 2022





Taken waterschap: 

verschuivende accenten?

• “Extremen naar natte en droge kant nemen toe….”

• Maar we hebben alleen de natte kant genormeerd 

(NBW)!

TCT 6 feb 2022 TCT 16 juli 2022



Ontwerp, Inrichting & Beheer

in de praktijk….

• Vechtstromen: ‘Handboek Hydrologie’: ontwerpen op 

NBW en peilen bij bepaalde afvoeren

• We zijn wel gemotiveerd afgeweken van de adviesnormen 

NBW (natuur = normloos, beekdalen T=1)

• Maar (nog steeds) geen ontwerpcriterium op droogte / 

verdroging

• Droogte krijg je alleen uit de calamiteitensfeer als je er 

structureel mee omgaat in je doen en handelen…

• Dus moet het ook onderdeel zijn van O, I & B

Uit: Handboek Hydrologie, Vechtstromen, 2012



Ontwerp, Inrichting & Beheer

NBW

‘het moet niet 

te droog 

worden’ (??)



NBW en WB21

.

NBW??



Hoe dan? (voorbeeld 1)

• WRIJ: doel voor duurzaam (grondwater) 

voorraadbeheer: opgave = 100 mm/j extra 

grondwateraanvulling in de Achterhoek

• Gekwantificeerd beleidsdoel, geen (ontwerp)norm



Hoe dan? (voorbeeld 2)

• Position Paper Groene Organisaties, mei 2021

• Penvoerder NM (mmv WNF e.a. groene 

organisaties).

• Grondwaterbalans is verstoord; druk neemt 

verder toe.

• Cumulatieve effecten op gxg’s zijn zorgelijk.

• (1) Structurele maatregelen, (2) extra 

voorraadbeheer en (3) afkoppelreeks grondwater 

in tijden van tekorten.

• Hanteer klimaatrobuuste grondwaterstanden.

• Gebruik hierbij signaalwaarden/-niveau’s



Hoe dan? (voorbeeld 2)

• Position Paper Groene Organisaties: knikpunten-benadering

Mei 2021, groene organisaties. 1e auteur Esther Moens, NM



Hoe dan? (voorbeeld 3)

• De knikpunten lijken op….. ‘good old’ GGOR

• Deze methode afstoffen? Inhoudelijk en qua status?

• Sluit aan bij ‘hydrologische droogte’ (peilen en 

grondwaterstanden): daar kunnen we op sturen!

• B.v. een (realistische, locatiespecifieke) OGOR-kaart als 

ontwerpkader/-norm gebruiken



Interactie

1. Eerste reacties op pleidooi om droogte beter 

mee te nemen in ontwerp & inrichting? 

Herkenning, ondersteuning?

2. Wie houdt er al rekening met droogte in 

ontwerp & inrichting van waterlopen / 

kunstwerken / gebieden? En hoe dan?

3. Hoe zouden we droogte als ontwerpeis mee 

kunnen nemen bij ontwerp & inrichting 

(&beheer)? Norm – Beleidsdoel –

Drempelwaarden/knikpunten – Risico’s -….



Interactie

1. Eerste reacties op pleidooi om droogte beter 

mee te nemen in ontwerp & inrichting? 

Herkenning, ondersteuning?



Interactie

2. Wie houdt er al rekening met droogte in 

ontwerp & inrichting van waterlopen / 

kunstwerken / gebieden? En hoe dan?



Interactie

3. Hoe zouden we droogte als ontwerpeis mee 

kunnen nemen bij ontwerp & inrichting 

(&beheer)? Norm – Beleidsdoel –

Drempelwaarden/knikpunten – Risico’s -….

“met (alleen) normen 

wateroverlast wordt je nooit 

‘kampioen water vasthouden….”


