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‘Wat hebben we geleerd van 
de droge zomer van 2018?’

Door de klimaatverandering worden de droge 

perioden in Nederland naar verwachting langer en 

extremer. Veel onderzoeken voorspellen dat lange 

perioden van droogte in de toekomst vaker zullen 

voorkomen. Uiteenlopende partijen hebben daar op 

verschillende manieren mee te maken of zelfs last 

van. Waterspiegel vroeg aan vertegenwoordigers 

van stakeholders uit de zogeheten ‘droogte-kolom’ 

wat zij hebben geleerd van de extreem droge 

zomer van 2018.

Vrijwel elk jaar is er in Nederland in de lente en de zomer een periode van droogte. Er 

verdampt meer water dan er neerslag valt, en de aanvoer van water door Rijn en Maas 

neemt af. Dit kan tot problemen leiden, bijvoorbeeld lage grondwaterstanden, droogval 

van beken en vennen, verslechterende kwaliteit van oppervlaktewater (door minder ver-

dunning) of hinder voor de scheepvaart. 

Combinatie van hitte en droogte
In 2018 hielden de droogte en de hoge temperaturen langer aan dan gebruikelijk. Juist 

door die combinatie waren er op verschillende terreinen maatregelen nodig. Het ging 

daarbij in eerste instantie onder andere om onttrekkingsadviezen of zelfs -verboden voor 

agrariërs en zuinig schutten in sluizen. Gaandeweg de droogte volgde het verzoek vanuit 

de drinkwaterbedrijven om geen water te verspillen of waterverbruik tijdens piekuren te 

beperken. Op sommige plekken hebben drinkwaterbedrijven de uitgaande druk tijdelijk 

verlaagd om aan de toenemende watervraag te voldoen. In twee provincies werden consu-

menten opgeroepen tot waterbesparing. 

Verschillende drinkwaterbedrijven zijn afgelopen zomer geconfronteerd met verzilting 

van de bronnen voor de bereiding van drinkwater. Drinkwaterbedrijf PWN moest daardoor 

zelfs even haar inname van IJsselmeerwater staken en alternatieve bronnen inzetten. Toch 

waren de drinkwaterbedrijven ook onder deze extreme omstandigheden in staat aan heel 

Nederland voldoende drinkwater te blijven leveren.
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Rijkswaterstaat: ‘Goede communicatie is van groot belang’

Michèle Blom, directeur-generaal van Rijkswaterstaat: 
‘Voor mij is de belangrijkste les van de zomer van 2018 dat we – in 

redelijk extreme omstandigheden – met alle partners heel goed 

werk hebben verricht. Uiteraard hadden we allemaal de crisisplan-

nen klaarliggen, maar als het dan zover is, komt het toch neer op 

de mensen die het moeten doen. Je kunt het tevoren allemaal nog 

zo goed proberen uit te tekenen, je weet ook dat er tijdens een crisis 

altijd onverwachte dingen gebeuren. En mijn conclusie is dat we 

hebben laten zien dat we dit sámen kunnen.’

‘Eén van de onverwachte zaken was bijvoorbeeld het lage grond-

waterpeil in bepaalde delen van het land. Maar het is toch gelukt 

om in korte tijd en met alle stakeholders voldoende mensen en 

informatie te mobiliseren om goede oplossingen te verzinnen en 

te implementeren.’

Kwantiteit en kwaliteit
‘Een belangrijk leerpunt is dus dat het bij droogte gaat over opper-

vlaktewater én over grondwater. Maar ook dat het niet alleen gaat 

over de kwantiteit en de geografische verdeling van het water, maar 

ook over de kwaliteit. Je kunt dan denken aan verzilting vanuit zee 

of het gehalte aan ongewenste stoffen in het rivierwater. Bij lage 

waterafvoeren neemt de vervuiling relatief gezien toe, met alle  

gevolgen voor de drinkwatervoorziening.’

Communicatie beter afstemmen
‘Er spelen rondom water veel belangen en ik ben dan ook trots 

dat we er – dankzij de wil en de bereidheid van alle partijen – in 

zijn geslaagd samen de droogte het hoofd te bieden. Bij een crisis 

moet je aandacht geven aan de inhoud én aan communicatie. Op 

dat laatste vlak gaan we de zaken voortaan iets anders aanpakken. 

We hebben gemerkt dat het belangrijk is dat we met z’n allen goed 

uitleggen welke regionale verschillen er zijn in het watersysteem. 

Want daardoor kunnen er verschillen optreden in de maatregelen 

per regio en als je dat niet helder en uniform communiceert, kan 

dat tot onduidelijkheid leiden bij de burger.’

Waterbuffers
‘Concreet gaat Rijkswaterstaat zorgen voor een grotere buffervoor-

raad zoet water in het IJsselmeer, door een hoger zomerpeil aan te 

houden. Verder blijven wij intensief monitoren op chloride, zoals 

we vorig jaar in de zomer ook hebben gedaan. We zien dat ook de 

waterschappen zorgen voor hogere peilen in de wateren waar zij 

verantwoordelijk voor zijn en dat de drinkwaterbedrijven inzetten 

op het aanhouden van grotere voorraden.’

‘Van andere partijen in de droogtekolom verwachten wij dezelfde 

dingen als wij zelf al doen: het crisisplan nog eens tegen het licht 

houden, investeren in preventieve maatregelen en zorgen dat er vol-

doende capaciteit is voor een volgende droogte. Dat wil ook zeggen: 

voldoende mensen en middelen om zo’n crisis gedurende langere 

tijd op te vangen. Belangrijk is daarbij dat iedereen ook de eigen 

achterban bij de les houdt en adequaat informeert: goede commu-

nicatie is echt van groot belang bij een crisis! Dat geldt ook richting 

de burgers: Nederlanders moeten gaan beseffen dat voldoende zoet 

water niet altijd een gegeven is en dat er zelfs in ons natte landje te-

korten kunnen optreden. Ook voor Rijkswaterstaat betekent dit een 

kleine cultuuromslag: we zullen ons oude adagium dat wij zorgen 

voor ‘droge voeten’ moeten aanpassen aan de klimaatverandering. 

Wij zorgen – samen met al onze partners – voor voldoende water 

voor iedereen: niet te veel, maar zeker ook niet te weinig.’
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Jelle Hannema, directievoorzitter van Vitens: 
‘De zomer van 2018 was volgens mij een echte wake-upcall voor 

Nederland. De stakeholders in de waterketen – of de droogte-keten 

zoals je dat ook wel kunt noemen – wisten dat natuurlijk al, maar ik 

denk dat het urgentiebesef nu wel in volle omvang is neergedaald. 

Schoon zoet water is zelfs in Nederland een schaars goed, waar we 

verstandig mee om moeten gaan.’

Watersysteem is kwetsbaar
‘Ons watersysteem is bijzonder en kwetsbaar, en zeker nog niet 

klimaatbestendig. De dynamiek van ons systeem tijdens een droge 

periode, met de snel verdrogende hoge zandgronden in het oosten, 

nauwelijks wateraanvoer via de grote rivieren en opdringende zout-

tongen in het westen, maakt een integrale langetermijnoplossing 

complex, maar essentieel.’

Meer veerkracht inbouwen
‘Voor ons als Vitens heeft 2018 als actiepunt opgeleverd dat wij 

versneld onze productie- en distributiecapaciteit gaan uitbreiden 

om ons systeem veerkrachtiger te maken. We richten ons daarbij 

niet alleen op uitbreiding van de infrastructuur, maar ook van onze 

vergunningscapaciteit. Wij hopen dat onze waterketenpartners, 

met name de provincies, de waterschappen en de gemeenten, ons 

daarbij zullen helpen.’

Watervraag groeit
‘De vraag naar drinkwater in ons verzorgingsgebied stijgt – vooral 

door demografische veranderingen – al sinds 2014 structureel. Van 

2017 op 2018 bedroeg de groei zelfs 4,9%! Tijdens de droge periode 

vorig jaar leverden we soms wel 140% van de normale afzet. Dat zijn 

elke dag miljoenen liters water extra. Als dat zes maanden duurt, 

zitten wij echt aan de grenzen van onze capaciteit, en op sommige 

locaties zelfs daaroverheen. Daarbij gaat het over de feitelijke capa-

citeit van onze zuiveringslocaties en het leidingennetwerk, én over 

de maximale hoeveelheid grondwater die wij binnen onze vergun-

ningen mogen winnen. In sommige gevallen moesten we zelfs, in 

overleg met de provincies, meer water oppompen dan onze vergun-

ningen toestaan, puur om aan de piekvraag te voldoen. In geval van 

nood kan dat, maar wij willen als bedrijf natuurlijk wel binnen de 

regels opereren en dat was in dit geval niet mogelijk.’

Publiekscampagne
‘Naast uitbreiding van onze infrastructuur en onze vergunnings-

ruimte, zetten we sterk in op publieksvoorlichting. We lanceren 

later dit jaar een publiekscampagne over ons bijzondere en kwets-

bare watersysteem, en dat we daar met z’n allen zuinig mee moeten 

omgaan. 

Samenwerking
‘Uiteraard gaan we met onze partners in de waterketen kijken hoe 

we sámen ons watersysteem (en onze drinkwatervoorziening) op 

lange termijn robuuster en klimaatbestendig kunnen maken. Wat 

ons betreft gaat het daarbij vooral om het vasthouden van water in 

de nattere perioden van het jaar, als buffer voor de droge periode, 

en samen integraal naar het watersysteem kijken. Dat vraagt iets 

van álle partijen. Wij hopen dat onze partners het nationale belang 

van dit onderwerp inzien en daarnaar handelen. In bepaalde geval-

len kan het nodig zijn dat partijen – inclusief wijzelf – over hun 

eigen schaduw heen stappen.’

Vitens: ‘Besef dat zoetwater schaars is’
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Bert Boerman, lid Gedeputeerde Staten, Provincie 
Overijssel (portefeuille Mobiliteit, Water en Sociaal),  
lid Kerndelegatie Water, Interprovinciaal Overleg (IPO): 
‘De droogte van 2018 was eigenlijk een ‘live’ stress-test op grote 

schaal’, aldus Boerman. ‘Met als positief gevolg dat dit onderwerp 

nu echt overal op de agenda staat. Daarbij zijn mij vooral de econo-

mische keteneffecten bijgebleven. Boeren hadden bijvoorbeeld niet 

alleen last van de droogte omdat ze geen water konden oppompen 

voor beregening of voor drinkwater voor het vee, maar werden in 

hun bedrijfsvoering ook gehinderd doordat schepen geen veevoer 

konden aanvoeren door de lage waterstanden.’

Genuanceerde communicatie
Een ander belangrijk leerpunt was voor Boerman het belang van 

eenduidige en genuanceerde landelijke communicatie over de ge-

volgen van de droogte, met name als gevolg van de regionale ver-

schillen van de problematiek: ‘In Oost-Nederland ging het vooral 

om het neerslagtekort en de droogte, en gold lokaal een berege-

ningsverbod. In het westen draaide het meer om het terugdringen 

van de verzilting en was er nog wel voldoende water om de tuin te 

sproeien of de auto te wassen. Je moet dan wel zeer nauwkeurig 

communiceren, anders kan er over en weer ruis ontstaan.’ 

Winningsvergunningen
‘We hebben in 2018 gemerkt dat de winningsvergunningen van de 

drinkwaterbedrijven in zulke extreme omstandigheden niet vol-

doen, door de toegenomen vraag. In goed overleg kom je daar in een 

acute crisissituatie samen wel uit, maar zeker in kwetsbare gebie-

den wil je vanuit natuurbescherming niet ongebreideld overschrij-

dingen toestaan. Wij hebben daarom met Vitens gesproken over 

de mogelijkheden om op termijn water aan te voeren uit andere 

gebieden, om kwetsbare natuur te ontzien. Voor het oppervlakte-

water kunnen de waterschappen daar een rol in spelen, maar de 

drinkwaterbedrijven kunnen ook gebruikmaken van hun leiding-

netwerk voor de aanvoer van water van elders. Het zo klimaatbe-

stendig maken van de drinkwaterinfrastructuur kost natuurlijk wel 

de nodige tijd en vooral: geld.’

Concrete maatregelen
‘Een belangrijke oplossingsrichting is het aanleggen van een water-

voorraad, door het vasthouden van meer water in een gebied. De 

waterschappen zijn hier al zeer actief mee, door in de zomer een ho-

ger waterpeil te handhaven en afvoer te vertragen. Daarbij krijgen 

ze hulp van privé-landeigenaren, zoals de boeren, die het waterpeil 

met stuwen en duikers kunnen beïnvloeden. Andere oplossingsrich-

tingen zijn de aanleg van meer buffers voor oppervlakte water en het 

vergroten van de sponswerking van de bodem, door het verhogen 

van het organisch stofgehalte. Dit laatste doen we bijvoorbeeld al in 

grondwaterwingebieden, via het project ‘Boeren voor drinkwater’.’

Samenwerking
‘We hebben ook gekeken naar de rolverdeling tussen de provincie 

en de waterschappen in het watersysteem, met name rondom het 

waterverdelingsvraagstuk en de verdringingsreeks. Wij zullen daar 

aan de landelijke Droogtetafel nog meer aandacht voor vragen. In 

Overijssel werken we via Zoetwatervoorziening Oost-Nederland 

al jaren aan een verduurzaming van het watersysteem. Het besef 

dat je de gevolgen van de klimaatverandering alleen samen kunt 

aanpakken, was er dus al. Ik heb nu geleerd dat we nóg intensiever 

moeten samenwerken en dat we vooral meer haast moeten maken. 

De tijd van vrijblijvendheid is wat mij betreft wel voorbij. In navol-

ging van het succesvolle programma ‘Ruimte voor de Rivier’ zie ik 

daar wellicht ook een rol weggelegd voor meer centrale sturing, 

bijvoorbeeld vanuit Rijkswaterstaat.’

IPO: ‘Stress-test op grote schaal’
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Joke Cuperus, directeur van PWN: 
‘De drinkwatervoorziening door PWN is afhankelijk van twee bron-

nen: het diepe grondwater uit de duinen en – veruit het grootste 

deel – het oppervlaktewater van het IJsselmeer. Wij nemen dat in 

bij Andijk in de kop van Noord-Holland en slaan daar ook een kleine 

buffer op in onze innamebekkens. Kwantiteit is bij ons eigenlijk 

nooit een issue, alleen dreigde in de zomer van 2018 de kwaliteit 

wel problematisch te worden.’

Problemen door verzilting
‘Wij hebben vorig jaar kunnen constateren dat ons systeem onder 

bepaalde omstandigheden kwetsbaar kan zijn voor verzilting van 

het IJsselmeer. Wij zagen op een gegeven moment zoutwaarden 

in het ingenomen water tot 250 mg per liter, terwijl de maximale 

norm 150 mg is. Eén van de maatregelen die we toen meteen 

hebben genomen, is het opmengen van het ingenomen water 

met ander, zoeter water. Via de Watertransportmaatschappij Rijn-

Kennemerland (WRK) hebben wij veel drinkwater afgenomen van 

collega Waternet. Ook hebben we korte tijd – met oog voor de ef-

fecten op de natuur – wat meer diep duingrondwater opgepompt. 

Door slim te mengen en in te nemen, konden we zo het zoutgehalte 

van ons drinkwater voldoende beperken.’

Buffers aanleggen
‘Een leerpunt is dat wij eerder in het seizoen beginnen met het 

aanleggen van een flinke voorraad zoet water in onze bekkens en 

waterkelders. Daarmee kunnen we in een droge periode een even-

tueel stijgend chloridegehalte beperken door het ingenomen water 

op te mengen.’

Meer monitoring
‘Een ander leermoment lag op het gebied van de monitoring die 

wij, de waterschappen én Rijkswaterstaat uitvoeren. In de praktijk 

bleken we niet alle drie exact dezelfde meetprotocollen te volgen, 

zodat er verschillen waren in uitslagen: dat is vorig jaar meteen 

al opgelost. Verder willen we het meetsysteem samen met de 

waterschappen en Rijkswaterstaat verder optimaliseren. Zo gaat 

Rijkswaterstaat in een droge periode extra vaak metingen uitvoeren 

om de vinger goed aan de pols te kunnen houden, en investeren we 

gezamenlijk in een digitaal zoutmodel voor het IJsselmeer.’ 

Eenduidige communicatie
‘Wij zagen dat er tijdens de droogte op verschillende plekken in 

Nederland verschillende boodschappen over waterschaarste en 

eventuele maatregelen naar buiten kwamen. Dat kan leiden tot 

verwarring of irritatie bij burgers en bedrijven, en is daarom on-

gewenst. Ik denk dat het belangrijk is om dit beter te coördineren, 

bijvoorbeeld via Vewin voor de drinkwaterbedrijven en via de UvW 

voor de waterschappen.’

Samenwerking hechter
‘Wij hebben in onze organisatie iemand vrijgemaakt voor de 

chloride-problematiek op het IJsselmeer, die ook de communicatie 

en de afstemming met de andere droogte-partners verzorgt. Een 

winstpunt is voor ons echt dat de samenwerking met partners zoals 

Rijkswaterstaat en de waterschappen HHNK en Wetterskip Fryslân 

op dit gebied veel hechter is geworden. We kennen elkaars belan-

gen en problemen, en weten elkaar goed te vinden als het nodig is. 

Ik vind dat ook de grootste opbrengst van de zomer van 2018: het 

drinkwaterbelang staat bij alle betrokken partijen, tot en met de 

minister van IenW, weer goed op het netvlies.’

Alternatieven
‘PWN is inmiddels een strategische verkenning gestart naar alterna-

tieve bronnen. Ook kijken we naar mogelijkheden voor extra water-

buffers en ontziltingstechnieken. In 2018 is uiteindelijk alles goed 

gegaan en hebben we altijd voldoende en betrouwbaar drinkwater 

kunnen leveren aan onze meer dan 1,1 miljoen klanten. Wij doen 

er – samen met onze partners – alles aan om dat ook in de toekomst 

te kunnen blijven doen. Laat de zomer van 2019 maar komen, wij 

zijn er klaar voor.’

PWN: ‘Eerder voorraad aanleggen’



25Waterspiegel / mei 2019

Dirk-Siert Schoonman, lid Dagelijks Bestuur 
van de Unie van Waterschappen (UvW): 
‘De zomer van 2018 heeft de waterschappen – en ons allemaal – wel 

enkele mooie leermomenten opgeleverd. Belangrijkste daarvan is 

wat mij betreft dat de droogteperiode vooral door de grote lengte 

ervan een flinke impact op onze organisaties had. We zijn ingericht 

op het opvangen van relatief korte incidenten en calamiteiten. 

Maar de droogte hield nu in sommige gebieden acht maanden aan! 

Dat trekt een grote wissel op de ‘going concern’-werkzaamheden en 

daar zullen we dus meer rekening mee moeten gaan houden.’

Verdringingsreeks werkt goed
‘Positief vond ik daarbij dat nu is aangetoond dat wat we na de  

vorige grote droogte – in 2003 – met elkaar bedacht hebben, in de 

praktijk goed functioneert. De verdringingsreeks gaf de stakehol-

ders in 2018 voldoende houvast en handelingsperspectieven. Een 

ander positief punt was voor mij dat de klimaatverandering hier-

mee weer bovenaan de agenda staat; wij voelden ons de afgelopen 

jaren als waterschappen nog weleens een beetje een roepende in de 

woestijn op dat vlak, maar dat lijkt nu wel voorbij.’

Shift in focus
‘De focus bij ons is verschoven van puur denken vanuit waterover-

schotten naar ook rekening houden met watertekorten. Dat vergt 

een andere aanpak; overschotten zijn vaak korte termijn, tekorten 

wat meer lange termijn. Ook kan een lange droge periode meer scha-

de veroorzaken omdat het vaak over een veel groter gebied gaat. De 

waterschappen zien goede mogelijkheden om maatregelen vanuit 

de klimaatopgaven te koppelen: wateroverschotten en -tekorten zijn 

goed bezien natuurlijk twee zijden van dezelfde medaille. Het hui-

dige watersysteem zal anders moeten worden ingericht. Ik denk dan 

aan de aanleg van zoetwaterbuffers en retentiegebieden, maar ook 

aan infiltreren en vasthouden van neerslag of oppervlaktewater in 

de ondergrond en het vergroten van de sponswerking van de bodem. 

‘Zeker is dat we ons op een volgende lange droge periode met z’n 

allen moeten voorbereiden, dat kunnen de waterschappen niet al-

leen. Er is ook een taak weggelegd voor andere stakeholders, zoals 

boeren: zij kunnen met eenvoudige middelen, zoals een schot in 

een sloot bijvoorbeeld, de waterstand in hun gebied reguleren.’

Oog voor verschillen
‘Het landelijke systeem voor calamiteitenrespons op het gebied van 

wateroverschotten en -tekorten moet wel oog hebben voor de regio-

nale verschillen. Zo heb je op de hoge zandgronden in het zuiden en 

oosten gewoon sneller een grondwatertekort door een droge perio-

de dan in het westen. Maar dáár heb je weer andere problematiek, 

zoals verzilting of te weinig oppervlaktewater. De vraag is ook wan-

neer en hoe je opschaalt: vanuit waterverdeling of watertekorten?’

Meer 3D denken
‘Ik pleit op het gebied van maatregelen vooral voor meer ‘3D den-

ken’: neem de ondergrond – en dus het grondwater – mee in de 

plannen en overwegingen. Ook andere klimaatmaatregelen, zoals 

de energietransitie, hebben ruimtelijke componenten, zoals de 

aanleg van warmtenetten, windparken of aquathermie-installaties: 

sluit daarbij aan!’

Praten met de buren
‘Tot slot, maar niet onbelangrijk: kijk over de grens! Wij kunnen 

hier mooie maatregelen nemen, maar bovenstrooms in Duitsland, 

België, Frankrijk, Zwitserland en Oostenrijk zit men niet stil. Er 

zullen dus met buurlanden heldere afspraken gemaakt moeten 

worden over wie wat doet, of over de minimale debieten in de 

rivieren in droge perioden. Lokaal en regionaal gebeurt dit al in 

de grensstreken tussen aanpalende gemeenten en waterschappen. 

Maar vanwege de schaal van de totale internationale stroomgebie-

den lijkt me dit bij uitstek ook een taak op rijksniveau.’

UvW: ‘Leren omgaan met hoosbuien én watertekorten’
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Roelof Kruize, directeur van Waternet: 
‘Wij zijn een watercyclusbedrijf, een combinatie van 

drinkwaterbedrijf en waterschap. Ons belangrijkste issue vorige 

zomer was het zouter worden van het oppervlaktewater, maar 

dan vooral vanuit ecologisch oogpunt, in verband met onze 

natuurbeheerfunctie als waterschap. Het zoutgehalte kan in dit 

gebied oplopen door de lage rivierafvoer vanuit de Rijn, waardoor 

de tegendruk tegen het oprukkende zoute water vanuit zee 

minder is. Daarnaast hebben we hier te maken met zoute kwel 

in diepe droogmakerijen. Dat kwelwater wordt uitgeslagen op de 

boezemwateren en als daar dan door de lagere rivierafvoer minder 

zoetwater is, stijgt het zoutpercentage al snel.’

Maatregelen
‘Samen met Rijkswaterstaat hebben wij in deze zomer van 2018 

een aantal maatregelen genomen om zoutindringing vanuit zee 

tegen te gaan, bijvoorbeeld ter bescherming van de natuur in het 

Naardermeer en de land- en tuinbouw in de regio. Zo hebben we 

een bellenscherm aangebracht in het Amsterdam-Rijnkanaal. Bij de 

sluis in Muiden hebben we een grote noodpomp geïnstalleerd die 

zoet Markermeerwater de Vecht inpompte.’

Maximumcapaciteit
Waternet haalt ongeveer 75% van haar water uit de Rijn; kwelwater 

vanuit de Utrechtse Heuvelrug uit de Bethunepolder bij Breukelen 

vormt de tweede bron, goed voor zo’n 25%. 

‘Wij hebben door de droogte in 2018 geen problemen gehad 

met de drinkwatervoorziening, hoewel we natuurlijk in de Rijn 

het zoutgehalte wel zagen toenemen. Wel hebben we via de 

Watertransportmaatschappij veel drinkwater geleverd aan onze 

collega PWN. We hebben door de grote vraag zelfs de grootste hoe-

veelheid ooit per 24 uur geleverd, maar we zaten nog niet aan onze 

maximumcapaciteit. Je moet er alleen niet aan denken dat er zich 

in zo’n periode van lage rivierafvoer ook nog een calamiteit voor-

doet op de Rijn, zoals een lozing van een gevaarlijke stof. Als we dan 

onze inname zouden moeten staken, hebben we wel een probleem. 

Hetzelfde geldt voor een ernstig incident in de infrastructuur, zoals 

een breuk in een transportleiding.’

Lessons learned
Winstpunten ziet Kruize genoeg: ‘Omdat het zo’n uitzonderlijke 

situatie was, hebben we veel nieuwe informatie verzameld voor 

onze procesmodellen. Ook het feit dat we een watercyclusbedrijf 

zijn, had zijn voordelen: zo waren we direct aangesloten bij de  

veiligheidsregio, vanuit onze waterschapstaken. Een belangrijke les 

is dat we voorzienbaar groot onderhoud aan onze infrastructuur 

wat minder gaan plannen tijdens de droge perioden, om de risico’s 

te beperken en de capaciteit op peil te kunnen houden.’

‘Op het gebied van watermanagement hebben we gezien dat het 

verstandig is om bij droogte wat eerder dan voorheen te beginnen 

met slim waterbeheer. Je kunt dan denken aan anders schutten 

van sluizen of met andere waterschappen goed afstemmen van 

wie wat loost op welke boezems, net zoals we al doen bij hoog-

water. Met als doel de zoutindringing tegen te gaan en de hoeveel-

heid zoet oppervlaktewater op peil te houden. We bekijken samen 

met Rijkswaterstaat ook of we dat tijdelijke bellenscherm in het 

Amsterdam-Rijnkanaal niet permanent moeten maken.’

Toekomstplannen
Kruize: ‘We zullen zuiniger moeten leren omgaan met ons zoete 

water. Naar de toekomst zetten wij in op bewust watergebruik en 

het vasthouden van zoetwater, niet alleen in natuurgebieden, maar 

ook in de bebouwde omgeving. Wij nemen deel aan het programma 

Amsterdam Rainproof, dat zich richt op terugdringen van overlast 

van extreme neerslag, maar tegelijkertijd kansen biedt voor het 

vasthouden van water. Ook zijn wij nadrukkelijker gaan zoeken 

naar een mogelijke derde bron, bijvoorbeeld door ontzilting van 

zout kwelwater. En doordat je dan ook als waterschap minder zout 

water zou hoeven te lozen op het oppervlaktewater, snijdt dat mes 

meteen aan twee kanten; een mooi voorbeeld van voordelen van de 

integrale blik van een watercyclusbedrijf !’

Waternet: ‘Minder onderhoud in droge periode’
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Riksta Zwart, directeur van Waterbedrijf Groningen: 
‘Om optimaal van onze ervaringen van vorig jaar te leren, hebben 

wij onlangs een uitgebreide evaluatie afgerond. Daarbij is gekeken 

naar het functioneren van ons watervoorzieningssysteem en van 

het bestuurlijk overleg, en naar de beleving bij onze klanten van de 

effecten van de droogte op de drinkwatervoorziening.’

Geen grote problemen
‘Aan de ene kant was de zomer van 2018 een welkome wake-upcall 

om nog eens goed te kijken naar de ontwerpeisen van ons systeem. 

Tegelijkertijd bleek dat systeem prima in staat te voldoen aan de 

toegenomen vraag en is de drinkwaterlevering niet in het geding 

geweest. De wateraanvoer in onze belangrijke secundaire bron, de 

Drentsche Aa, nam fors af, waardoor we de grondwaterwinning 

moesten opschalen. Wij zijn niet door de plafonds van onze win-

ningsvergunningen gegaan, maar hebben wel – in nauw overleg 

met de partners – de volume-afspraken uit enkele natuurconvenan-

ten tijdelijk moeten inzetten.’

Praktische leerpunten
‘We konden tijdens de droogte om een aantal redenen niet over 

onze volle capaciteit beschikken. Zo was er een reinwaterkelder in 

onderhoud, waardoor de opslagcapaciteit niet optimaal was. Dat 

doen we voortaan dus anders: planmatig onderhoud proberen we 

in een periode van minder watervraag te doen. Ook bleek er nog 

ruimte te zitten in de marges die we aanhouden bij het vullen of 

juist leegpompen van onze reservoirs. We zijn nu bezig om met 

betrekking tot deze reservoirs scherper aan de wind te varen, waar-

door we uiteindelijk meer water kunnen leveren, in plaats van het 

in de reservoirs te houden. Je kunt zeggen dat we de randen hebben 

opgezocht van ons bestaande systeem, om er het maximale uit te 

persen.’

Bestuurlijk overleg
‘Het bestuurlijk overleg met de andere stakeholders in de droogte-

keten verliep prima; in onze regio bleek het overigens niet nodig 

om de verdringingsreeks te operationaliseren. Een leerpunt hierbij 

was wel dat de externe communicatie beter afgestemd had kunnen 

worden. Oproepen om zuinig om te gaan met drinkwater bleken 

weinig effect te hebben, mogelijk ook doordat er vanuit andere 

hoeken andere geluiden klonken. Onderzoek toonde aan dat de 

drinkwaterconsument verder eigenlijk weinig heeft gemerkt van 

de droogte.’

‘We zijn vorig jaar verkennende gesprekken begonnen met grote 

industriële afnemers, om hun bereidheid te testen om tijdelijk min-

der water af te nemen, in het belang van de drinkwatervoorziening 

aan burgers. Uiteindelijk is het toen niet zover gekomen, maar deze 

optie werken we nu wel verder uit met het oog op de toekomst.’ 

Duurzame oplossingen
‘Sowieso vind ik dat je de vraag moet stellen of voor alle indu striële 

processen wel drinkwater nodig is. Voor de voedingsindustrie is 

dat vanuit het perspectief van de volksgezondheid vanzelfspre-

kend, maar voor het koelen van serverparken…? We verwachten 

in Groningen een stijgende watervraag, onder andere door de toe-

name van de bedrijvigheid in de Eemshaven en het Chemiepark in 

Delfzijl. Daarom denk ik dat het goed is om ons te realiseren dat 

we zuinig moeten omgaan met ons drinkwater. Je kunt niet zomaar 

eventjes een nieuwe bron aanboren of een nieuwe zuivering bou-

wen: dat kost veel tijd, geld en moeite. Ik vind dat je eerst naar al-

ternatieven moet kijken, en dan vooral vanuit duurzaamheid. Denk 

daarbij aan het recyclen van water; water van een lagere kwaliteit 

voor bepaalde functies; water uit een andere bron, zoals afvalwater; 

koeling met zeewater en ga zo maar door.’

Waterbesparing
‘Zoetwater is schaars en drinkwater is bijzonder, daar moeten 

we allemaal bewust mee omgaan. En wanneer we de consu-

ment vragen zuinig om te gaan met water, kunnen we dat ook 

aan de zakelijke klant vragen. Als de afgelopen zomerperiode 

ons iets heeft geleerd, dan is het dat voldoende zoetwater niet 

altijd meer vanzelfsprekend is.’

Communicatie
‘Onze conclusie: in een lange en warme droge periode zoals in 

2018 kan Waterbedrijf Groningen prima aan zijn verplichtin-

gen voldoen, maar dat heeft wel impact op onze organisatie 

en onze systemen. Voor de middellange en lange termijn zijn 

nog enkele maatregelen nodig. Daarbij verwacht ik – vooral op 

het gebied van communicatie – veel van het vorig jaar samen-

gestelde Landelijk draaiboek waterverdeling en droogte. Wij 

hebben in Groningen in ieder geval alvast geïnitieerd om met 

alle partners een oefening te houden in crisiscommunicatie.’

Waterbedrijf Groningen: ‘Uniforme communicatie belangrijk’
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‘Zoetwater is schaars en drinkwater is bijzonder, daar moeten 

we allemaal bewust mee omgaan. En wanneer we de consu-

ment vragen zuinig om te gaan met water, kunnen we dat ook 

aan de zakelijke klant vragen. Als de afgelopen zomerperiode 

ons iets heeft geleerd, dan is het dat voldoende zoetwater niet 

altijd meer vanzelfsprekend is.’
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‘Onze conclusie: in een lange en warme droge periode zoals in 

2018 kan Waterbedrijf Groningen prima aan zijn verplichtin-

gen voldoen, maar dat heeft wel impact op onze organisatie 

en onze systemen. Voor de middellange en lange termijn zijn 

nog enkele maatregelen nodig. Daarbij verwacht ik – vooral op 

het gebied van communicatie – veel van het vorig jaar samen-

gestelde Landelijk draaiboek waterverdeling en droogte. Wij 

hebben in Groningen in ieder geval alvast geïnitieerd om met 

alle partners een oefening te houden in crisiscommunicatie.’

Waterbedrijf Groningen: ‘Uniforme communicatie belangrijk’


