
Waterbeschikbaarheid 
op de Hoge Zandgronden

Naar een klimaatbestendige balans in 
vraag en aanbod van zoetwater
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Voldoende schoon water: het is een voorwaarde voor veel 
bedrijven, leefbare steden, land- en tuinbouw, scheepvaart, 
gezonde natuur, drinkwatervoorziening en een aantrek-
kelijk landschap. Op de Hoge Zandgronden is water van 
nature schaars goed. Door klimaatverandering wordt de 
waterbeschikbaarheid in de zomer nog vaker een knel-
punt, terwijl op andere momenten de wateroverlast juist zal 
toenemen. Daarom gaan overheden en watergebruikers de 
waterbeschikbaarheid samen klimaatbestendig maken. 

De kern van de aanpak op de Hoge Zandgronden is: 
gebiedsgericht, in samenhang met andere belangen 
en ruimtelijke vraagstukken en met een handelings-
perspectief voor alle partijen. 

Klimaatverandering en droogte vragen om actie
Droogte heeft grote gevolgen voor de Hoge Zandgronden: 
de zoetwatervoorziening is hier vrijwel geheel afhankelijk 
van neerslag. Watergebruikers zijn dan ook van oudsher 
zuinig met water, want op is op. Klimaatdeskundigen 
voorspellen dat de extremen in ons klimaat groter worden. 
We kunnen vaker extreme neerslag verwachten, maar ook 
langdurige droge perioden. Hoe snel dat gaat en hoe groot 
het effect is, is nog onzeker. We moeten rekening houden 
met meer en minder ingrijpende scenario’s. 

In alle scenario’s neemt de kans op droogte echter toe en 
vraagt de zoetwatervoorziening de aandacht: hoe houden 
we het aanwezige zoetwater en de vraag duurzaam in 
balans? In deze notitie beschrijven we het proces om tot 
een passend, gebiedsgericht antwoord voor de Hoge 
Zandgronden te komen.

Deltaprogramma en waterbeschikbaarheid
De Nederlandse overheden werken in het Deltaprogramma 
samen om Nederland in de toekomst te blijven beschermen 
tegen hoogwater en te zorgen voor voldoende zoetwater, 
rekening houdend met klimaatverandering. Dat heeft vijf 
deltabeslissingen opgeleverd die samen de strategie vormen 
voor een veilige en duurzame delta, waaronder een del-
tabeslissing over de zoetwatervoorziening. Alle overheden 
hebben de deltabeslissingen overgenomen in hun beleid; 
het Rijk heeft de beslissingen verankerd in het Nationaal 
Waterplan.

De kern van de deltabeslissing zoetwater is dat overheden 
en watergebruikers in gesprek gaan over de waterbeschik-
baarheid en samen afspraken maken om vraag en aanbod 
in balans te houden of te brengen. Transparantie is daarbij 
het sleutelwoord (rode druppel). De partijen brengen helder 
in beeld hoeveel water beschikbaar is, in normale en droge 
omstandigheden, en hoe groot de watervraag is. Ook inven-
tariseren zij welke andere opgaven in het gebied spelen 
(groene druppel). Vervolgens spreken zij af welke inspannin-
gen ieder levert om vraag en aanbod in balans te houden 
of te brengen, rekening houdend met de overige opgaven 
(gele druppel). Voor overheden kunnen dat bijvoorbeeld 
inspanningen zijn om de wateraanvoer uit de grote rivie-
ren en grote meren te optimaliseren. Gebruikers van water 
kunnen bijvoorbeeld zuiniger omgaan met water en zelf 
water sparen of hergebruiken. Het eindresultaat is dat iedere 
partij een duidelijk handelingsperspectief heeft. Zorgen voor 
voldoende zoetwater is hiermee een gezamenlijke verant-
woordelijkheid van overheden en watergebruikers. 
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Toename neerslagtekort bij 
klimaatverandering

Het neerslagtekort is het verschil tussen verdamping 
en neerslag in een jaar en een maat voor droogte. 
De grafiek hieronder illustreert de toename van het 
neerslagtekort in millimeter bij klimaatverandering.

Voor de omgeving van Gilze-Rijen in Noord-
Brabant is met de zwarte lijn het neerslagtekort 
weergegeven in de periode 1981-2010. Dezelfde 
situatie is doorgerekend met een 2˚ Celsius warmer 
klimaat (blauwe lijn). Dit warme scenario is een 
mogelijke situatie in 2050.
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In aanvulling hierop zet Nederland met de Delta-aanpak 
Waterkwaliteit en Zoetwater in op de beschikbaarheid van 
voldoende én schoon water. De Delta-aanpak geldt voor 
oppervlaktewater en water in de ondergrond, waaronder 
ook de strategische grondwaterreserves voor de drinkwater-
voorziening (Structuurvisie Ondergrond).

Water op de Hoge Zandgronden 
Voor de uitwerking van de deltabeslissing zoetwater is 
Nederland verdeeld in zoetwaterregio’s. De zoetwa-
terregio Hoge Zandgronden omvat delen van Oost-
Nederland (Overijssel en delen van Drenthe, Gelderland 
en Utrecht) en Zuid-Nederland (Noord-Brabant en 
Limburg). 

Anders dan in de meeste andere regio’s is op de Hoge 
Zandgronden geen sprake van een substantiële aanvoer 
van water uit het hoofdwatersysteem (net als in Zeeland). 
Hoge Zandgronden ontvangt weliswaar beperkt water 
uit het hoofdwatersysteem (IJsselmeer, Maas, IJssel en 
kanalen), maar deze gebieden zijn voornamelijk aange-
wezen op ‘eigen’ grondwater. De grondwatervoorraad 
is afhankelijk van de jaarlijkse neerslag. Het weer is 
daarmee een belangrijke factor voor de zoetwatersituatie 
op de Hoge Zandgronden en de verwachte klimaatver-
andering, met langere perioden van droogte, kan hier 
grote gevolgen hebben.

De regio Hoge Zandgronden is een overwegend lan-
delijk gebied met enkele grotere stedelijke gebieden en 
industrieterreinen. Landbouw is een belangrijke waterge-
bruiker. Andere watergebruikers zijn bijvoorbeeld natuur, 
drinkwaterbedrijven en industrie (denk aan de maak- en 
voedselindustrie).

De zoetwaterregio Hoge Zandgronden heeft de vol-
gende voorkeursstrategie gekozen om de waterbeschik-
baarheid klimaatbestendig te maken:
1. water sparen (zuinig gebruik, conservering en 

hergeb-ruik);
2. de wateraanvoer optimaliseren;
3. het ruimtegebruik aanpassen aan de gevolgen van 

klimaatverandering (adaptatie en acceptatie).

Regionale bewustwording, lokaal maatwerk
Voor een robuuste zoetwatervoorziening is op de Hoge 
Zandgronden een combinatie van kleinere en grotere maat-
regelen nodig, in lijn met de voorkeursstrategie (zie kader). 
Wat mogelijk en wenselijk is, verschilt daarbij van gebied 
tot gebied. Maatregelen voor zoetwater hangen boven-
dien sterk samen met de aanpak van andere water- en 
klimaatvraagstukken. Zo kan de ontwikkeling van robuuste 

beekdalen bijdragen aan de doelen voor zowel zoetwater 
als waterkwaliteit en wateroverlast. In stedelijk gebied is 
waterconservering te combineren met het bestrijden van hit-
testress. Ook andere opgaven in een gebied zijn te koppe-
len aan het verbeteren van de waterbeschikbaarheid. Denk 
bijvoorbeeld aan landbouwkundige aanpassingen (vitale 
bodem of andere teelten) en aanpassingen aan de riolering 
en waterpartijen in woonwijken en bedrijventerreinen.

Aansluiten bij ontwikkelingen op lokale en regionale 
schaal is daarom het uitgangspunt bij het werk aan een 
robuuste zoetwatervoorziening op de Hoge Zandgronden. 
Maatwerk is essentieel om de waterbeschikbaarheid op 
een efficiënte en betaalbare manier toekomstbestendig 
te maken, in samenhang met de andere opgaven in het 
gebied. De gebiedsgerichte aanpak ondersteunen we met 
communicatie en beleid op regionaal niveau. Zo komen we 
tot een aanpak via twee sporen.

Spoor 1 Regionale communicatie en algemeen beleid
Dit spoor borduurt voort op het al aanwezige besef dat 
zoetwater van nature een schaars goed is op de Hoge 
Zandgronden. Communicatie over het toenemende waterte-
kort en de mogelijkheden van waterbesparing staan hierin 
centraal. De inzet is dat iedere partij het handelingsperspec-
tief voor besparing helder op het netvlies heeft en daarnaar 
handelt, bijvoorbeeld door eigen projecten klimaatinclusief 
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uit te voeren en steeds de beste technieken en oplossingen 
toe te passen. Waar nodig passen de overheden ook het 
algemene beleid voor de regio aan, zoals beleid voor de 
bescherming van de (grond)watervoorraden. 

Spoor 2 Aan de slag in gebiedsprocessen
Het tweede spoor richt zich op een klimaatbestendige 
waterbeschikbaarheid via een gebiedsgerichte en inte-
grale aanpak op lokaal niveau. Overal waar overheden 
of andere partijen een gebiedsproces op de Hoge 
Zandgronden starten, willen we een klimaatbestendige 
waterbeschikbaarheid als gebiedsopgave meenemen. 
Ook de aanpak van wateroverlast, waterkwaliteit en ruim-

telijke adaptatie is onderdeel van het gebiedsproces (waar 
dit aan de orde is). Zo stimuleren we een integrale aanpak 
van de verschillende opgaven in het gebied.

De inzet voor waterbeschikbaarheid komt in het gebieds-
proces tot stand via een gebiedsgerichte dialoog. Het is 
belangrijk dat alle relevante partijen inbreng leveren over 
knelpunten en ambities voor waterbeschikbaarheid en de 
andere opgaven in het gebied: het waterschap, de andere 
overheden, de belangrijkste watergebruikers en mogelijk 
ook andere partijen. De dialoog verloopt via de volgende 
drie stappen.

1. Transparantie bieden

De eerste stap in de dialoog is dat de partijen samen een 
helder beeld vormen van de knelpunten, kansen en ambi-
ties in het betreffende gebied. Het feitelijke beeld van de 
knelpunten komt met name voort uit analyses van deskun-
digen, maar ook uit de ervaringskennis van de gebruikers. 
Het principe van joint fact finding – samen kennis delen en 
ontwikkelen – is hierbij het uitgangspunt. Ook de stresstests 
die gemeenten de komende jaren uitvoeren in het kader 
van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie vormen een belang-
rijke bron van informatie.

Knelpuntenkaart
De knelpuntenkaart laat de belangrijkste knelpunten in 
de waterbeschikbaarheid op de Hoge Zandgronden 
zien. De kaart draagt bij aan de transparantie over de 
zoetwatersituatie en aan de bewustwording van de 
zoetwaterproblematiek. Op dit moment vinden nieuwe 
landelijke analyses plaats. Op basis daarvan wordt de 
knelpuntenkaart in 2019 geactualiseerd, zodat deze 
voor de hele regio de gewenste transparantie biedt en 
als onderbouwing voor de tweede fase van het maatre-
gelenprogramma kan dienen.

In een pilot voor Noord-Limburg wordt verkend of het 
mogelijk is vraag en aanbod van water gedetailleerder 
in kaart te brengen dan de knelpuntenkaart doet. De 
pilot laat zien wat daarvoor nodig is en welke voorde-
len dat biedt voor de bewustwording en het handelings-
perspectief van overheden en gebruikers.

Transparantie over de ambities is nodig om samen te kunnen 
vaststellen wat de inzet van het proces is. “Geen achteruit-
gang van de waterbeschikbaarheid” kan bijvoorbeeld een 
gezamenlijke ambitie zijn. Dat lijkt wellicht weinig ambitieus, 
maar kan in de praktijk door klimaatverandering een grote 
inspanning vragen. Aandachtspunt is op welke manier te 

toetsen is of de uiteindelijke aanpak inderdaad leidt tot 
‘geen achteruitgang’; dat vraagt nog nadere uitwerking. 
Bestuurlijke consensus over de ambitie is een voorwaarde 
voor een open en succesvol vervolg van de dialoog. 

Geen normen, wel ambities
Voor waterbeschikbaarheid gelden geen wettelijke 
normen. Dat is ook niet wenselijk: door de gezamen-
lijke verantwoordelijkheid van de diverse overheden 
en watergebruikers zou het niet duidelijk zijn welke 
partij aanspreekbaar is voor het nakomen van normen.
Bovendien zijn er in tijden van droogte weinig moge-
lijkheden om te sturen op normen. Ook passen nieuwe 
normen niet bij de wens om minder te reguleren. Samen 
ambities formuleren in een gebiedsgerichte dialoog sluit 
beter aan bij de gedeelde verantwoordelijkheid en bij 
de participatiemaatschappij.
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2. Aanbod en vraag optimaliseren

1 Zie voor goede voorbeelden onder meer het Projectenportfolio Hoge Zandgronden (www.brabant.nl/hogezandgronden) en het project Baakse Beek 

(www.baaksebeek.nl).

Als de knelpunten en de ambitie helder zijn, gaat de dia-
loog verder over de manier waarop het wateraanbod en de 
watervraag te optimaliseren zijn. Vooral in deze fase van de 
dialoog is het van belang steeds de mogelijke samenhang 
met andere opgaven in het gebied in het oog te houden: 
andere wateropgaven (zoals waterkwaliteit en waterover-
last), maar ook opgaven voor natuur, recreatie, landbouw, 
wonen en werken. 
In deze fase komen alle mogelijke maatregelen in beeld. 
Denk bijvoorbeeld aan slimme stuwen, integrale maatrege-
len als robuuste beekdalen (voor zoetwater, wateroverlast, 

waterkwaliteit, natuur en recreatie) en afkoppelen van 
regenwater met groene infiltratievoorzieningen, hergebruik 
van restwater bij bedrijven, keuze voor andere gewassen, 
aangepast beleid voor grond- en oppervlaktewateronttrek-
kingen, enzovoort. De partijen stellen samen een pakket vast 
dat het beste aansluit bij de ambitie. 

Uit de dialoog kan blijken dat de ambitie niet volledig 
haalbaar is. De laatste optie is accepteren dat watertekorten 
toenemen en de schade voor lief nemen.

3. Afspraken maken, handelingsperspectief bieden

De laatste stap in de dialoog is dat de partijen de geza-
menlijke resultaten borgen in afspraken: wie draagt wat 
bij aan de klimaatbestendige waterbeschikbaarheid in het 
gebied en wie neemt welke maatregelen voor zijn rekening. 
Essentieel daarbij is het besef dat naast publieke inzet ook 
publiek-private en private inzet nodig zal zijn.1 De maatrege-
len die de komende jaren uit de gebiedsprocessen komen, 
kunnen een plaats krijgen in het landelijke uitvoeringspro-
gramma voor de Hoge Zandgronden voor de periode 
2022-2027 (fase 2). Meer algemeen geldende afspraken, 
zoals beleid voor grond- en oppervlaktewateronttrekkingen, 
kunnen landen in bestuurlijke afspraken en beleidsplannen. 

Samen verantwoordelijk
Een klimaatbestendige zoetwatervoorziening is een geza-
menlijke verantwoordelijkheid van verschillende partijen: van 
overheden die richting kunnen geven aan het ruimtegebruik 
en de ruimtelijke inrichting en van waterbeheerders en 
gebruikers die het aanwezige zoetwater kunnen vasthouden, 
verdelen of besparen. 

Samen afspraken maken over de waterbeschikbaarheid: dat 
is de manier om de zoetwatervoorziening klimaatbestendig 
te maken. En dat is noodzakelijk voor een leefbare regio 
met een goed economisch perspectief en een gezonde 
leefomgeving. Het is de verantwoordelijkheid van iedereen 
om ervoor te zorgen dat in het gebiedsproces alle belangen 
aan tafel zitten.

Lokaal maatwerk, landelijke eenheid
Een robuuste, klimaatbestendige zoetwatervoorziening is 
een opgave waar alle delen van Nederland voor staan 
en waar heel Nederland belang bij heeft. Het landelijke 
Deltaprogramma heeft met de deltabeslissing zoetwater de 
koers uitgezet. Iedere regio geeft hier invulling aan op een 
manier die het beste aansluit bij de eigen omstandighe-
den. Op de Hoge Zandgronden is lokaal gebiedsgericht 
maatwerk een voorwaarde om tot effectieve en gedragen 
oplossingen te komen, vanwege de samenhang met andere 
opgaven en de aard van de mogelijke maatregelen. 
Tegelijkertijd is het wenselijk dat de regio’s zo veel mogelijk 
gelijke uitgangspunten hanteren, om van elkaar te kunnen 
leren en om ook een landelijk beeld te kunnen vormen van 
de waterbeschikbaarheid van Nederland. De aanpak op 
de Hoge Zandgronden borduurt voort op de bestaande 
werkwijze in deze regio en biedt evenwichtig kansen voor 
zowel lokaal maatwerk als landelijke eenheid.

Tijdig klimaatbestendig
De voorgestelde aanpak bestaat uit twee sporen: enerzijds 
regionaal communiceren over toenemende watertekorten en 
handelingsperspectieven voor waterbesparing en ander-
zijds de toekomstige waterbeschikbaarheid optimaliseren 
met maatwerk, op het ritme van de gebiedsprocessen. Dat 
laatste is noodzakelijk vanwege de grote verwevenheid 
met andere ontwikkelingen op de Hoge Zandgronden. 
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De consequentie daarvan is dat andere opgaven mede 
bepalen wanneer de dialoog over het optimaliseren van de 
waterbeschikbaarheid start. Dat zal van gebied tot gebied 
verschillen. 

De provincie neemt het initiatief om het proces in gang 
te zetten. In het hele gebied van de Hoge Zandgronden 
nemen watertekorten door klimaatverandering toe. Het 
nemen van maatregelen of adapteren aan en/of accepteren 
van de nieuwe situatie speelt overal. Uit de knelpuntenkaart 
blijkt waar de opgave voor waterbeschikbaarheid urgent is. 
In die gebieden lopen vaak al gebiedsprocessen. Waar dit 
niet het geval is, is de inzet om daarmee zo snel mogelijk 
te starten (vóór 2030). De waterbeheerders kunnen daar 
richting aan geven. De praktijk leert dat binnen een periode 

van dertig jaar overal wel een keer een gebiedsproces 
heeft plaatsgevonden. De dialoog over waterbeschikbaar-
heid is daarmee voor 2050 in ieder gebied minstens één 
keer gevoerd. Ook bij een volgend gebiedsproces zal 
de zoetwatervoorziening weer een opgave zijn, op basis 
van nieuwe inzichten. Zo blijven we adaptief doorwerken. 
Klimaatadaptatie is een permanent proces; het is nooit af.

Tijdlijn Waterbeschikbaarheid Hoge Zandgronden

2018 Op basis van de landelijke knelpuntenanalyse duidelijk maken of de wateraanvoer naar de Hoge Zandgronden door klimaatverandering onder druk komt te 
staan, rekening houdend met de gewenste wateraanvoer en het op capaciteit brengen van de Noordervaart. De aanvoer uit het hoofdwatersysteem naar de 
betreffende gebieden in de regio’s Oost en Zuid is niet groot, maar wel essentieel.
Vaststellen of het nieuwe beeld voor deze wateraanvoergebieden leidt tot hogere urgentie van lokale verbeteringen van de waterbeschikbaarheid en/of 
eventuele maatregelen op de uitwisselpunten tussen hoofd- en regionaal watersysteem.

2019-2021 Als maatregelen op de uitwisselpunten tussen hoofd- en regionaal watersysteem of een andere waterverdeling een oplossing kunnen bieden (vooralsnog 
niet verwacht), dan vindt een verkenning plaats in gebiedsprocessen op de bijbehorende regionale schaal. Hiermee en met een knelpuntenkaart wordt 
bijgedragen aan het landelijk beeld voor waterbeschikbaarheid.

2020-2021 Regionaal bod van Hoge Zandgronden Oost en Zuid voor het nieuwe landelijke uitvoeringsprogramma voor zoetwater (fase 2, 2022-2027): een overzicht 
van (mogelijke) lokale maatregelen en overheidsinvesteringen die voor medefinanciering uit het Deltafonds in aanmerking komen. 
De precieze invulling van de lokale maatregelen volgt uit de gebiedsprocessen.
De intentie is door te werken aan waterbeschikbaarheid waar de opgave het meest urgent is. In de andere gebieden liften we voor de zoetwateropgave 
mee op het ritme van integrale gebiedsprocessen.

2022-2050 Uitvoeren van maatregelen in Hoge Zandgronden Oost en Zuid volgens Deltaplan Zoetwater (fase 2, 2022-2027).
En verder: doorlopend nieuwe maatregelen ontwikkelen op het ritme van gebiedsprocessen en eigen initiatieven van overheden en watergebruikers en deze 
realiseren, waar mogelijk via volgende fasen van het Deltaplan Zoetwater.

Colofon
De notitie Waterbeschikbaarheid op de Hoge Zandgronden 
is een uitgave van de stuurgroepen in Oost-Nederland 
en in de Maasregio voor waterkwaliteit en zoetwater 
(Kaderrrichtlijn Water en Deltaprogramma Zoetwater).
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