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Klimaatopgave 

landelijk gebied 

Bert Hendriks

Beleidsadviseur hydrologie

‘Klimaatopgave in beeld’ 
13 oktober 2016, Hoogeveen

275.500 ha

580.000 inwoners

543 medewerkers

22 gemeenten

4.479 km watergangen

3.052 km schouwsloten

242 primaire kering

630 niet-primaire kering

16 RWZI’s

Algemene info 

Klimaatverandering niet 

alleen iets van 2050!

Huidig klimaat:

- Natter (jaarlijks)

- Meer extremen

- Droger (zomer)

Ruimte voor een beknopte doelstelling

Klimaatverandering
(Voordurende) klimaatverandering

Kansverdeling weersomstandigheden 

in relatie tot waterbeheer

Grote 
kans

Kleine 
kans

Situatie

Beleidsthema

Wateroverlast in 1993, 1995,1998

WB21 / NBW

Landelijk normen opgesteld,

Onderscheid naar grondgebruik, 

op basis van schade

Wanneer is systeem op orde?

WB21 / NBW
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Beschermingsniveau:

1 bebouwing, hoofdinfra

2 glastuinbouw

3 akkerbouw

4 grasland

5 natuur (geen bescherming)

Herhalingskans, maximaal:

Eens per 100 jaar

Eens per 50 jaar

Eens per 25 jaar

Eens per 10 jaar

-

Reestdal, mei 2014

Landelijke werknormen regionaal systeem
Toetsing van het watersysteem

Normen

Uitvoering watersysteemtoets

WB21-/NBW-opgave

Actueel beeld

Periodiek toetsen als sub-continu proces
- Knelpunten bepalen voor huidig klimaat

- Knelpunten klimaatrobuust aanpakken

Klimaatverandering

Bodemdaling

Wijzigingen 
watersysteem

Doelmatig, Integraal, Maatwerk

WB21-strategie

Trits: Vasthouden, bergen, afvoeren

Dwingelderveld

Oude Kene, Hoogeveen

Wetering Oost en West

Inlaat Beulakerpolder

Veenweidepolders, 

afwijkende norm na 

gebiedsproces

Ecologische HoofdStructuur (EHS)

Systeem op orde! 26-29 mei 2014

Werkelijke overlastsituatie
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Project Streukelerzijl

≈

Check acties waterschap Check acties waterschap

Klimaatverandering niet 

alleen iets van 2050!

Huidig klimaat:

- Natter (jaarlijks)

- Meer extremen

- Droger (zomer)

Ruimte voor een beknopte doelstelling

klimaatverandering
(Voordurende) klimaatverandering

Ruimte voor een beknopte doelstelling

Klimaatverandering

(Voordurende) klimaatverandering

Knelpunten 

- Droogteschade landbouw neemt toe (factor 2 - 2,5)

- Verdroging terrestrische natuur neemt toe 

- Achteruitgang waterkwaliteit (oa zwemwater, stedelijk) 

- Huidige aanvoercapaciteit vaker onvoldoende

- Beperkingen scheepvaart agv te lage waterstanden

Zoetwatervoorziening 

Oost Nederland (ZON)

Probleem?
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Doel ZON

Voldoende schoon water voor een - ook op de lange termijn 

klimaatbestendig – economisch vitaal en ecologisch leefbaar gebied.

Doel

Ruimte voor een beknopte doelstelling

Aanpak/strategie

Een nieuwe zoetwaterstrategie voor de hoge zandgronden

Regio Oost 

- provincies, waterschappen, gemeenten, LTO, natuur- en 

terreinbeheerders

- Gezamenlijke strategie en afspraken over te nemen 

maatregelen

- Financiële toezeggingen mbt de uitvoering: 

- WDODelta: 2M€/jaar ‘eigen’ middelen en 0,6M€/jaar Rijksbijdrage

www.zoetwatervoorzieningoostnederland.nl

Maatregeltypen werkprogramma ZON

Oppervlaktewatersysteem

• inrichten robuuster watersysteem (bovenstrooms vasthouden, 

drainagebasis verhogen)

• hermeandering

• peilbeheer optimaliseren 

• vergroten/verbeteren wateraanvoermogelijkheden 

• seizoensberging (berging in/langs oppervlaktewatersysteem) 

Kansrijke maatregelen

Een nieuwe zoetwaterstrategie voor de hoge zandgronden
Maatregeltypen werkprogramma ZON

“Haarvaten”, perceelsniveau

• verbeteren bodemstructuur 

• verhogen grondwaterstand met behulp van peilgestuurde

drainage

• groen-blauwe structuren in stedelijk gebied

• omzetten van naaldbos in loofbos

Kansrijke maatregelen

Kennisontwikkeling en bewustwording

- Onderzoek baten van maatregelen

- Kennis delen en verspreiden

Bewustwording

Een nieuwe zoetwaterstrategie voor de hoge zandgronden

Uitvoering ZON

Een nieuwe zoetwaterstrategie voor de hoge zandgronden

Aandachtspunten en ontwikkelingen

- ZON-maatregelen in projectenprogramma voldoende borgen

- Verantwoording investeringsvolume aan ZON-maatregelen

- Koppeling ZON aan DAW (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer) 

- Samenwerkingskader, bijdragen aan initiatieven van derden

http://www.zoetwatervoorzieningoostnederland.nl/
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Keten van : processen  documenten/producten  fysieke realisatie

Beleid  Fysieke werkelijkheid

Integrale planvorming

WERKGEBIEDEN PLANGEBIEDEN

Beleid  Fysieke werkelijkheid

Integrale planvorming

Concept en inhoud

1. Introductie

1.1. Aanleiding

1.2. Doel van het project

1.3. Opdracht en opdrachtgever

1.4. Leeswijzer

2. Gebiedsbeschrijving

2.1. Geografie

2.2. Historie

2.3. Landschap

2.4. Maaiveldhoogte

2.5. Geologie en bodem

2.6. Watersysteem

2.7. Infrastructuur

2.8. Functies

3. Beleidsopgave

3.1. Interne stakeholder analyse

4. Gebiedsontwikkelingen

4.1. Externe stakeholder analyse

4.2. Ontwikkelingen

5. Agenda

6. Governance

7. Kaart

8. Bijlage

Watersysteemverkenning

Beleid  Fysieke werkelijkheid

Integrale planvorming

Voldoende, schoon water voor een - ook op de lange 

termijn klimaatbestendig – economisch vitaal en 

ecologisch leefbaar gebied.

“Gezamenlijk klimaatopgaven integraal aanpakken!”


