
• Themamiddag herstelvermogen natuur bij 
droogte.  
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Kennisvragen Herstelvermogen 
natuur in de Grote Wateren 

• 29 maart 2019 

• RWS informatie  
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Wat zijn de kennisvragen herstelvermogen bij 
droogte voor de zoete Grote Wateren? 

• Zijn er nieuwe kennisvragen nav de droogte 
2018? 

• Wat gebeurde er bij de droogte 2018? 

• Beleidstafel droogte. Komen daar kennisvragen 
uit? 

• Kennisvragen voor Deltaprogramma Zoetwater en 
Programmatische aanpak Grote Wateren 
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Maatregelen werkten. 

• Na 1976 plannen voor wateraanvoer 
tijdens periodes van droogte.  

• 2003 verdringingsreeks, 2009 in de 
Waterwet  

 

• Maar: tijdens de droogte 2018 
vragen over verantwoordelijkheden, 
bevoegdheden, keteneffecten en 
effectiviteit van maatregelen. 
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Googe Beleidstafel droogte 
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Beleidstafel droogte: Leren van droogte 2018 
 

 

• Geef  aanbevelingen zodat 
Nederland nog beter is 
voorbereid op het 
droogteseizoen van 2019 
(vanaf 1 april) en daarna. 

• Door: voornamelijk 
professionals uit de 
waterwereld.  

• 16 urgente vraagstukken. 
April 2019 in de Tweede 
Kamer 
 

 

 

 

 

 

 

 

•   



8 

Conclusies en aanbevelingen van de BtD: wat 
raakt kennis over herstelvermogen natuur 

1. Verduidelijking van de Verdringingsreeks (Werkversie Cat 1 Natuur; 

2. Een klimaatbestendig oppervlaktewater en grondwatersysteem 

 

3. Verzilting en drinkwater 

4. Waterverdeling IJsselmeer 

5. Internationale inzet in Rijn-, Maascommissie en CCR en scheepvaart 

6. Nut en noodzaak van debietafhankelijke lozingen 

7. Verbetering data- en informatievoorziening 

8. Communicatie in de koude en warme fase 

 

9. De economische schade door de droogte 
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BtD minder urgente vraagstukken 

• 15 minder urgente vraagstukken, waaronder waterverdeling,  
(klimaatbestendige) landbouw en natuur. Oktober 2019 
gepresenteerd. 

• Verwachting: BtD gaat klimaatbestendige natuur verwijzen 
naar de al lopende programma’s  Deltaprogramma Zoetwater, 
DPRA, de Delta-aanpak Waterkwaliteit 

 

• Geen nieuwe vragen over kwetsbare natuur volgens mij. 
Mogelijk meer urgentie en meer besef effect droogte. 
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Relatie  programmatische aanpak grote 
wateren PAGW 
• Ministers van LNV en IenW hebben een ambitie voor 

toekomstbestendige grote wateren waar hoogwaardige natuur goed 
samengaat met krachtige economie 

• Aanleiding PAGW: constatering in 2028 hebben we de waterkwaliteit 
en natuur in de Grote Wateren niet op orde.  

• Stressfactoren die herstelvermogen verminderen. Dijken, dammen, 
gereguleerd peilbeheer.  

• Droogte is extra stressfactor. Net als wateroverlast en 
temperatuurstijging 

• een meerjarig onderzoeksprogramma te starten naar klimaateffecten 
op en –adaptatie van de verschillende ecosystemen. 

• 2019 bouwfase onderzoeksprogramma.  

.  
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Denkrichting onderzoek PAGW 
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Kennisvraag:indicatoren om effect droogte op 
natuur kwalitatief te benoemen. 

• Om ontwerpen te kunnen toetsen 

• Voor een  ‘eerlijke’ weging met 
andere functies. 

• Nodig eenduidig verhaal. En 
eenvoudig te communiceren 
verhaal. Bijvoorbeeld River six 
Natuurverkenning grote Rivieren. 
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