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Hotspot Droge Rurale gebieden
Bouwstenen voor
duurzame klimaatadaptatie
in hoog Nederland

Hoog Nederland is een bijzonder aantrekkelijke economische regio: kennisintensief, creatief en met een internationaal hoog gewaardeerd vestigingsklimaat. De land- en tuinbouw en het daaraan gelieerde agrocomplex behoren tot de meest innovatieve en concurrerende ter wereld. De regio beschikt over aantrekkelijke natuurgebieden
op een steenworp afstand van de stad.
Hoog Nederland staat de komende decennia voor de opgave om die gezonde, sterke en economisch vitale regio
te blíjven. Het inspelen op klimaatverandering hoort daarbij.
Binnen de Hotspot Droge Rurale gebieden van het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat zijn de gevolgen
van klimaatverandering voor de hoge zandgronden in beeld gebracht, én de mogelijkheden om daarop in te
spelen. Door te zoeken naar slimme meekoppelkansen hoeft klimaatadaptatie niet duur te zijn. Nu investeren in
klimaatadaptatie – en letterlijk handelingsruimte open laten – kan dure maatregelen in de toekomst voorkomen.
Deze brochure laat zien hoe dat kan en welke stappen daarvoor nodig zijn.
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1. Klimaatverandering op de agenda
Kennis voor Klimaat: de Hotspot Droge Rurale Gebieden
De afgelopen jaren is binnen het onderzoeksprogramma Kennis voor Klimaat kennis ontwikkeld over klimaatverandering en -adaptatie. Binnen de ‘Hotspot Droge Rurale gebieden’ (HSDR) is die kennis bijeengebracht voor
de hoge zandgronden. Overheden, maatschappelijke partijen en onderzoekers hebben daarin nauw samengewerkt. Ook is inhoudelijke afstemming gezocht met kennis uit het Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) en Zoetwatervoorziening Oost Nederland (ZON), die deel uitmaken van het Deelprogramma Zoetwater van het Nationale
Deltaprogramma. Hierin werken waterschappen, provincies, gemeenten en maatschappelijke partijen samen.
Waar DHZ en ZON vooral focussen op zoetwatervoorziening, is klimaatadaptatie in de Hotspot Droge Rurale
Gebieden vanuit een breder perspectief benaderd. De Hotspotstudie heeft de meest recente wetenschappelijke
inzichten over klimaatverandering op de hoge zandgronden in beeld gebracht en heeft op basis daarvan de
bouwstenen geschetst voor duurzame klimaatadaptatie.

Het klimaat verandert. Nu al. De afgelopen hon-

Tot slot lijkt Nederland in een gunstiger klimaat-

derd jaar is de gemiddelde temperatuur in Neder-

zone terecht te komen – met mediterrane trekken

land zo’n 1,7oC gestegen, en sinds 1950 is het aan-

– terwijl het in Oost- en Zuid Europa relatief heter

tal jaarlijkse zomerse dagen met bijna 20

en droger wordt. Die ontwikkeling is biedt kansen

toegenomen. De afgelopen eeuw is het ook flink

voor bijvoorbeeld landbouw en recreatie en is ook

meer gaan regenen, vooral in het winterhalfjaar.

letterlijke gunstig voor het vestigings- en woon-

Het aantal piekbuien nam toe.

klimaat.

Nu al hebben we te maken met grotere weersextremen. Die trend zet door. Dat kan ingrijpende

Kwetsbaarheden

gevolgen hebben. Zomerse piekbuien zetten nu al

Tegenover deze kansen staan ook opgaven. Het

hele woonwijken onder water, maar wat gebeurt

gaat daarbij niet zozeer om geheel nieuwe opga-

er als de neerslagintensiteit de komende decen-

ven, maar vooral om de verscherping van al be-

nia nog aanzienlijk toeneemt? Natuurbranden lij-

staande kwetsbaarheden. Economische ontwik-

ken vooralsnog beheersbaar, maar is dat op ter-

kelingen – die bijvoorbeeld leiden tot een

mijn ook zo? Nu al hebben we in droge zomers te

toenemende watervraag of intensiever grondge-

maken met sterk verlaagde grondwaterstanden,

bruik - kunnen die kwetsbaarheden versterken.

verdrogende natuurgebieden en droogteschade

Concreet gaat het om:

voor de landbouw. Maar wat betekent het als het

1. Toenemende wateroverlast en natschade. In

’s zomers nog droger wordt en de watervraag nog

alle klimaatscenario’s wordt het ’s winters (en

stijgt?

in het voor- en najaar) natter. ‘s Zomers zijn er
meer piekbuien. Dit leidt tot extra waterover-

Kansen

last in stedelijke gebieden en tot extra nat-

Juist voor hoog Nederland lijkt klimaatverande-

schade in de land- en tuinbouw. Dit vraagt in

ring gunstig uit te kunnen pakken, zeker in (inter)

alle scenario’s om extra ruimte voor de opvang

nationaal perspectief. Anders dan laag Nederland

2. Toenemende droogte en zoetwatertekorten,

gere veiligheidsrisico’s die het gevolg zijn van zee-

met name in de drogere klimaatscenario’s en/of

spiegelstijging en extreme rivierafvoeren, terwijl

bij een sterk stijgende watervraag. Ook nu al

het wel kan profiteren van de mainportfunctie van

leiden watertekorten in drogere jaren tot aan-

ons land.

zienlijke (droogte)schade in de landbouw en

Doordat de bodem in hoog Nederland bestaat uit
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van water.

krijgt hoog Nederland niet te maken met fors ho-

tot verdroging van natuurgebieden.

diepe zandpakketten vormt de ondergrond –

3. Stedelijk leefklimaat onder druk. In alle kli-

anders dan in laag Nederland en op veel andere

maatscenario’s krijgen steden te maken met

plekken in West Europa – een groot (strategisch)

een toenemende kans op hittestress en zo-

zoetwaterreservoir, waarvan we de potenties nog

mersmog, problemen met de oppervlaktewa-

beter kunnen benutten.

terkwaliteit en wateroverlast, zowel ’s winters
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als ’s zomers. Slimme multifunctionele ruimte-

6. Verhoogd risico op natuurbranden. Vooral in

lijke inrichtingsmaatregelen kunnen deze pro-

droge klimaatscenario’s neemt het risico op

blemen vaak in samenhang oplossen;

(onbeheersbare) natuurbranden toe. De be-

4. Ruimtelijke samenhang natuur onvoldoende. In

langrijkste risicogebieden liggen op de droge

alle scenario’s krijgt de natuur te maken met

zandgronden. Naast het investeren in waar-

verschuivende klimaatzones, en in de drogere

schuwingssystemen, kan het risico op natuur-

scenario’s ook met toenemende watertekorten.

branden ook verminderd worden door ruimtelij-

Om de effecten daarvan op te vangen zijn meer

ke maatregelen, zoals de aanleg van corridors.

robuuste en samenhangende natuurgebieden
nodig, waar ruimte is voor natuurlijke processen. Dat vraagt om meer ruimte dan nu in de
Ecologische Hoofdstructuur is voorzien. Daarnaast vraagt klimaatverandering ook om bijstelling van de natuurdoelen; die zijn nu te statisch geformuleerd.
5. Waterkwaliteit onder druk. Veel beken en waterlopen op de hoge zandgronden voldoen nog
niet aan de ecologische kwaliteitsdoelstellingen
uit de Kaderrichtlijn Water (KRW). Klimaatverandering leidt ook nu al tot extra belasting van het
watersysteem; dat neemt bij verdere klimaatverandering toe. Daardoor wordt het ‘gat’ tussen de
gewenste en de verwachte ecologische toe-

Klimaatverandering kan voor de hoge zandgronden ook risico’s op het gebied van menselijke en dierlijke gezondheid met zich meebrengen. Door de hoge veedichtheden in de
intensieve veehouderij zijn de hoge zandgronden hier relatief kwetsbaar voor. De aanpak
vraagt met name om nauwere internationale
samenwerking en goede (internationale) signalerings- en monitoringssystemen, en minder
om (ruimtelijke) maatregelen op regionaal niveau. In de Nationale Adaptatie Strategie van
2016 en op Europees niveau zal hieraan aandacht worden besteed.

stand van wateren groter, waardoor er al vóór
2027 extra maatregelen nodig zijn, bovenop de
al geplande maatregelen in de huidige generatie
stroomgebiedbeheerplannen.

Het klimaat verandert. Niet over vijftig jaar, maar nu al. De afgelopen honderd jaar is de gemiddelde temperatuur in Nederland zo’n 1,7oC
gestegen. Sinds 1950 steeg de temperatuur in Nederland twee keer zo snel als wereldwijd. Die temperatuurstijging zet door – en dat
merken we. We kunnen vaker en al vroeger in het voorjaar op terrasjes zitten, en in de winter kunnen we minder vaak schaatsen. Sinds
1950 is het aantal zomerse dagen per jaar met zo’n 20 gestegen. Zeer warme dagen komen ook steeds vaker voor. Tegelijkertijd is het
aantal vorstdagen met ongeveer 20 gedaald. We merken het ook aan de hoeveelheid neerslag. Die is de afgelopen eeuw met ruim 20
procent gestegen – al gauw zo’n 15 cm – , vooral in het winterhalfjaar. Ook de hevigheid van zware buien is toegenomen (PBL 2012).
Een extreem droge zomer als in 2003 zou in het droogste en warmste klimaatscenario in 2050 vrij normaal kunnen zijn.

Foto • istock
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2. Bouwstenen voor een integrale ruimtelijke klimaatstrategie
De afgelopen jaren hebben waterschappen, pro-

tiestrategie. Deze studie reikt daarvoor vier sa-

vincies, gemeenten en maatschappelijke partijen

menhangende bouwstenen aan. Het beekdal is

– ondermeer binnen het Deltaplan Hoge Zand-

daarin de basiseenheid. Omdat hoog Nederland

gronden (DHZ) en Zoetwatervoorziening Oost Ne-

geen homogene regio is, zal iedere regio zelf zijn

derland (ZON) – effectieve en veelbelovende

antwoorden moeten vinden, voortbouwend op de

maatregelen ontwikkeld om hoog Nederland min-

eigen kwaliteiten, identiteiten en ambities. De

der kwetsbaar te maken voor de gevolgen van kli-

vier ruimtelijke bouwstenen kunnen daarbij die-

maatverandering, met name op het gebied van

nen als inspiratiebron.

droogte. De kunst van klimaatadaptatie is om die
verbinden tot een samenhangend programma.

a. K limaatrobuust watersysteem: water als
ordenend principe

Juist op het concrete regionale en lokale niveau

De belangrijkste kwetsbaarheid voor de hoge

liggen uitgelezen mogelijkheden om klimaatadap-

zandgronden is het functioneren van het regio-

tatie te koppelen aan de bestaande ambities en

nale watersysteem, dat bij klimaatverandering te

(ruimtelijke) plannen van overheden, maatschap-

maken krijgt met extremere droogte- én extreme-

pelijke partijen, ondernemers en burgers.

re neerslagperiodes. Die kwetsbaarheid wordt

Naast de ontwikkeling van innovatieve technie-

voor een belangrijk deel veroorzaakt door de hui-

ken die bewoners en ondernemers zélf kunnen

dige ruimtelijke inrichting en door de maatregelen

toepassen – zoals waterzuivering en -hergebruik,

die in het verleden zijn genomen om de waterhuis-

precisielandbouw, groene daken of realtime ma-

houding te optimaliseren. Steeds breder wordt

nagementsystemen – vraagt klimaatadaptatie

erkend dat (natuurlijke) beeksystemen karakte-

ook om een samenhangende ruimtelijke adapta-

ristiek zijn voor de hoge zandgronden en een sleu-

maatregelen op regionaal niveau met elkaar te

Met een helder lange termijn perspectief kan de agrarische sector stapsgewijs toegroeien naar een situatie waarin het grondgebruik
beter is afgestemd op het watersysteem. In natte beekdalen is grasland bijvoorbeeld geschikter dan boomteelt of akkerbouw. Ook voor
de sector zelf kan zo’n aanpak leiden tot een klimaatrobuuster landbouwsysteem.
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brede inrichting kan niet alleen bijdragen aan

d. Verbonden stad en land: klimaatadaptatie als kans voor een aantrekkelijk woonen vestigingsklimaat

waterkwaliteit, waterberging en natuurontwikke-

De traditionele scheiding tussen stad en platte-

ling – zoals nu al vaak gebeurt – maar ook aan het

land – zowel mentaal als fysiek – wordt steeds

vasthouden van water. Beekdalbrede inrichting

minder scherp, maar bestaande water- en natuur-

vraagt (op termijn) soms ook om aanpassing van

projecten zijn vaak nog gebaseerd op die oude

grondgebruik en/of van wateroverlastnormen.

(bestuurlijke) scheiding. De afgelopen jaren is

telrol spelen bij geïntegreerde regionale klimaatadaptatie. Een (grensoverschrijdende) beekdal-

steeds duidelijker geworden dat stad en platte-

b. Ecologische veerkracht: natuur als kans

land elkaar voor succesvolle klimaatadaptatie no-

Voor klimaatbestendige natuur zijn meer robuuste

dig hebben en kunnen versterken, bijvoorbeeld in

natuurgebieden nodig, die beter op elkaar zijn

het agrarisch hergebruik van (gezuiverd) stedelij-

aangesloten. Beekdalen kunnen daarin een sleu-

ke afvalwater. Gericht investeren in groene stede-

telrol spelen. Dat vraagt om extra ruimte, die nu

lijke corridors – bijvoorbeeld in het kader van de

niet altijd is voorzien. Maar door natuur als ‘oplos-

herstructurering van een naoorlogse wijk – kan

sing’ te zien, en natuurontwikkeling flexibel toe te

ook extra ruimte voor klimaatrobuuste natuur, wa-

passen, kan nieuwe natuur ook bijdragen aan een

terberging en voorraadbeheer opleveren en bij-

robuuster watersysteem dat oplossingen biedt

dragen aan toerisme en een aantrekkelijker woon-

voor opgaven in het stedelijke en agrarische

en vestigingsklimaat.

waterbeheer en voor bijvoorbeeld de drinkwaterwinning. Dat vraagt om een omslag in het denken
over natuurbeheer en natuurontwikkeling: natuur
als kans. Op verschillende plekken wordt al ervaring opgedaan met die meer ontwikkelingsgerichte benadering – bijvoorbeeld in klimaatbuffers en
bij drinkwaterwinning in natuurgebieden.

c. 
Vitale land- en tuinbouw: naar een
nieuw evenwicht

Ook in nieuwe samenwerkingsverbanden tussen stad,

Op de hoge zandgronden blijft de landbouw een

klimaatadaptatie.

platteland, natuur en recreatie liggen kansen voor

economische factor van betekenis. Door technologische innovaties en nieuwe samenwerkingsverbanden – bijvoorbeeld met industrieën of drinkwaterbedrijven – kan de sector naar verwachting
goed inspelen op klimaatverandering. Zo kunnen
nieuwe productiesystemen ontstaan waarbij meer
oog is voor (regionale) kringlopen, duurzame
voedselproductie en een efficiënter (her)gebruik
van grondstoffen, energie en water. Dergelijke
ontwikkelingen tekenen zich nu al af, zoals in de
samenwerking tussen een bierbrouwer en boeren.
Daarnaast betekent klimaatverandering op verschillende plekken dat het agrarisch grondgebruik
meer moet worden afgestemd op het natuurlijke
watersysteem: ‘functie volgt peil’ in vakjargon.
Gronden in beekdalen zullen bijvoorbeeld vaak
natter worden of te maken krijgen met inundaties.
Voor de agrarische sector als geheel leidt zo’n
aanpak op termijn tot waterwinst; voor individuele bedrijven kan zo’n aanpak ingrijpende gevolgen
hebben. Maar door een heldere lange termijnvisie
en een combinatie van maatregelen – zoals grondaankoop, kavelruil en managementmaatregelen –
kunnen bedrijven de tijd krijgen om daarop in te
spelen.
Foto • Beeldbank Brabant
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3. Agenda voor de toekomst: vijf handelingsperspectieven
Klimaatadaptatie is in de eerste plaats de optel-

– vaak ook extra ruimte en sturing in het grondge-

som van initiatieven en maatregelen die onderne-

bruik nodig. Dat vraagt om helder toekomstkeu-

mers, burgers, maatschappelijke partijen en ter-

zes, het juiste instrumentarium én bestuurlijke

reinbeheerders zelf nemen. Maar om doelgericht

moed. Een eerste belangrijke stap kan al gezet

toe te kunnen werken naar een klimaatrobuuste

worden door bestaande plannen (voor bijvoor-

inrichting zijn ook grootschaliger investeringen,

beeld natuurontwikkeling, beekherstel of verdro-

systeemveranderingen en fundamentele keuzes

gingsbestrijding) ook daadwerkelijk – en liefst wat

nodig. Dat vraagt om zorgvuldige afwegingen en

ruimer – uit te voeren. Ook blijft het belangrijk dat

betrokkenheid van alle relevante spelers – en

provincies ruimte houden voor actief grondbeleid.

daarmee om tijd. Daarom is het zaak nu al te be-

Daarnaast kunnen provincies en waterschappen

ginnen met de uitwerking van een toekomstagen-

(meer) ruimte bieden voor een gebiedsaanpak

da. De invulling daarvan bepaalt mede de kaders

waarbij de (water- en klimaat)doelen centraal

waarbinnen ondernemers en maatschappelijke

staan en de grondgebruikers ruimte krijgen om

partijen straks kunnen werken aan de klimaatro-

die doelen te bereiken, ondersteund door een

buuste inrichting van de hoge zandgronden.

slimme mix van ontwikkelingsgericht (ruimtelijk)

Provincies, waterschappen, gemeenten en rijk

instrumentarium. Via het uit te werken Deltacon-

spelen een belangrijke rol bij de uitwerking van

cept ‘voorzieningenniveau’, kunnen ook afspraken

die klimaatagenda. Voor de komende tien tot vijf-

gemaakt worden over ontwatering en natschade.

tien jaar staan vijf samenhangende handelings-

De huidige situatie kan daarbij als referentie

perspectieven op de agenda.

worden gehanteerd. Ondernemers zijn vrij om
desondanks hun bedrijf naar eigen inzicht te ont-

a. R
 egionaal ontwerp: naar een gezamenlijke toekomstvisie

wikkelen, maar het risico op (extra) nat- of droogteschade is dan voor de agrariër.

Klimaatadaptatie is meer dan de optelsom van inmers niet alleen gericht zijn op het oplossen van

c. Van versnipperd grondwaterbeleid naar
gezamenlijk voorraadbeheer

een lokaal of individueel probleem, maar ook op

Het huidige beleid voor het beheer van grondwa-

het beter laten functioneren van het (water)

ter op de hoge zandgronden is onvoldoende toe-

systeem als geheel. Klimaatadaptatie vraagt om

gesneden op de toekomstige uitdagingen van kli-

ruimtelijke keuzes op regionaal niveau: waar zet-

maatverandering. In technisch opzicht is (veel)

ten we in op vitale landbouw, waar moeten we de

winst te halen in het (actief) beheer van de strate-

watervoorraad vergroten en de grondwaterstand

gische grondwatervoorraden, maar in de praktijk

verhogen, en waar zijn bepaalde technische maat-

worden dergelijke kansen nog onvoldoende be-

regelen het meest effectief?

nut. In verschillende adviezen zijn de contouren

Op het gebied van waterbeheer en klimaatveran-

van een nieuwe aanpak geschetst. In de eerste

dering zijn de afgelopen jaren succesvolle initia-

plaats is een ‘nieuwe taal’ nodig voor het (grond)

tieven ontwikkeld rond regionaal ontwerp en ont-

waterbeheer, waarin het besef centraal staat dat

werpend onderzoek – geen in beton gegoten

het om strategisch voorraadbeheer gaat. Schoon

blauwdrukken, maar visies die richtinggevend zijn

en voldoende grondwater moet niet zozeer gezien

bij de ruimtelijke inrichting van het gebied. Een

worden als technisch (milieu)probleem, maar veel

ontwerpende aanpak kan helpen om creatief na

meer als het ‘blauwe goud’ van de toekomst. In de

te denken over de toekomst, nieuwe mogelijkhe-

tweede plaats wordt een goede ruimtelijke be-

den te verkennen, toekomstscenario’s te verbeel-

scherming van de strategische grondwatervoorra-

den, opgaven aan kwaliteiten te koppelen en on-

den steeds belangrijker, omdat er steeds meer ac-

dernemers, overheden en burgers met elkaar te

tiviteiten plaatsvinden in de ondergrond.

laten samenwerken.

Daarnaast zijn er prikkels nodig voor zuinig water-

dividuele maatregelen; maatregelen moeten im-

gebruik en hergebruik, die ook in de land- en tuin-
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b. R
 uimtelijke ordening: functies op de
juiste plek

bouw vragen om bemetering en beprijzing. Tot

Om een ruimtelijke visie daadwerkelijk te realise-

verschillende andere westerse landen te zoeken

ren is – naast bijvoorbeeld samenwerking en geld

naar nieuwe manieren van waterallocatie. De

slot kan overwogen worden om in navolging van
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vraag over de verdeling van schaars (grond)water

en waterschappen spelen een belangrijke rol in

is niet alleen een technisch en juridisch debat

het faciliteren van klimaatadaptatie, mede door

over efficiëntie, maar ook een publiek debat over

lokaal en regionaal leiderschap te ondersteunen.

de billijkheid en rechtvaardigheid van het gebruik

Alleen als er onvoldoende dynamiek en innovatie

van een schaars collectief goed.

is, kan de provincie zorgen voor continuïteit in
planvorming en uitvoering, met name door partij-

d. Investeren in nieuwe samenwerkingsvormen

en bij elkaar te brengen.

Klimaatadaptatie vindt plaats doordat individuele

e. Onderzoek en beleid

ondernemers, terreineigenaren en bewoners (kli-

Kennisontwikkeling en innovaties blijven belang-

maat)kansen benutten en inspelen op (klimaat)

rijk voor klimaatadaptatie. Overheden blijven

veranderingen.

daarbij

daarin een belangrijke rol spelen. Nu het Deltapro-

steeds belangrijker. Juist op het gebied van water

gramma en verschillende regio’s een (zoetwater)

– dat zich niet aan perceelsgrenzen houdt – ligt

strategie hebben geformuleerd, verschuift de on-

gebiedsgerichte samenwerking voor de hand.

derzoeksagenda van agendasetting en beleids-

Geen enkele partij is in staat maatregelen alleen

ontwikkeling naar daadwerkelijke implementatie

te nemen. De afgelopen jaren zijn op verschillen-

van adaptatiemaatregelen en de (gezamenlijke)

de plekken nieuwe (collectieve) klimaatinitiatie-

monitoring daarvan.

ven en arrangementen ontstaan. Dergelijke initia-

Binnen Kennis voor Klimaat en in de regionale

tieven zijn kansrijk, maar vragen wel om een

planvormingsprocessen van DHZ en ZON hebben

nieuwe manier van werken, zowel van overheden

wetenschappers, beleidsmakers en betrokkenen

als van ondernemers. Het opbouwen van vertrou-

de afgelopen jaren veelvuldig samengewerkt. Dat

wen, het delen van informatie en gezamenlijke

heeft ervoor gezorgd dat veel nieuwe (praktijk)

monitoring en sturing zijn hierbij van groot be-

kennis benut kon worden voor beleidsontwikke-

lang. Van ondernemers vraagt het een meer zelf-

ling. Voor de uitvoering van een effectief en inno-

standige, proactieve rol. Van overheden vraagt

verend klimaatadaptatiebeleid blijft die samen-

het om het zoeken naar een nieuwe balans tussen

werking tussen beleidsmakers, wetenschappers

‘vasthouden en loslaten’. Eenzijdig redeneren van-

en betrokkenen ook in de toekomst van groot be-

uit regelgeving biedt te weinig kansen. Provincies

lang.

Samenwerking

wordt
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