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Het klimaat verandert; klimaatstreepjescode

Figuur 1 De klimaatstreepjescode; laat zowel de jaar-op-jaar variaties als de opwarming van

het klimaat goed zien



Het klimaat verandert; 
grillig weerpatroon

Figuur 2 De hoeveelheid broeikasgassen –als gevolg

van de industriële revolutie- stijgen en
zorgen voor opwarming van de aarde en
verandering van klimaatsystemen.
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Het klimaat verandert; 
droogte is onderschat klimaateffect

Schade aan panden, gebouwen 

en infrastructuur door 

bodemdaling 

Lagere gewasopbrengst 
landbouw

Natuurschade en toename 
natuurbranden

Schade aan groen (stadsparken) 

Verminderde aanvoer 
Twenthekanalen en afname 

zoetwaterbeschikbaarheid

Verminderde waterkwaliteit

Figuur 3 Gevolgen van

een veranderend
klimaat (droogte)
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Droogte 2018 & 2019; de

stresstest klimaatbestendigheid

Neerslagtekort als ‘maat voor de droogte’

1. Landelijk neerslagtekort >300 mm

2. Regionaal neerslagtekort

a) Vechtstromen noord: 240 á 270 mm

b) Vechtstromen zuid (Twente): 300 á 

350 mm

Hoe droog was de zomer van 2018? 
Figuur 4 Neerslagtekort 2018

versus gemiddeld



Droogte 2018 & 2019; de stresstest 

klimaatbestendigheid

neerslagoverschot

neerslagtekort

Figuur 5 De (meteorologische) achterstand; neerslagtekort gemiddeld (blauw) versus

jaar 2018/2019 (zwart)



Zichtbare versus minder zichtbare droogte

Landelijk versus regionale 

droogte

Achterstand hydrologisch systeem + droge zomer 2019

Figuur 6 Droogtecompartimenten

Droogte 2018 & 2019; de stresstest 

klimaatbestendigheid



Handelingsperspectief en gevolgen worden 

bepaald door het type watersysteem

▪ Hoog Vechtstromen (Twente): afhankelijk 

van ‘eigen neerslag’ en grondwater 

▪ Laag Vechtstromen: 

wateraanvoergebieden, primair afhankelijk 

van water uit de IJssel en het IJsselmeer 

(Rijnsysteem) 
Figuur 7 De landelijke 

waterverdeling

Droogte 2018 & 2019; handelingsperspectief



Droogte 2018 & 2019; de stresstest 

klimaatbestendigheid



Bewustwording droogte; een eerste stap naar 

oplossingen



Oplossingsrichtingen droogte

Niet alleen de traditionele legger waterlopen, maar vooral bodem 
en de haarvaten!



Berm- en slootmaaisel

• Organische stof verbetering

• 1% meer organische stof verbetering

= 8 mm meer water in de bodem

• Piekopvang regen in de bodem



Wat kenmerkt een gezonde 

vruchtbare bodem?

• Heeft een goede 
waterhuishouding (capillair)

• Bevat levende organismen 
zoals bacteriën, gisten en 
schimmels (Mycorrhiza)

• Gebufferde voeding zouten

• Goede bodemwarmte

• Heeft een goede 
mineralisatie (regelmatige 
afgifte)

• Is bepalend voor regelmatige 
groei en doorgroei 

• Verminderd de fixatie (vooral 
op kleigrond)

• Heeft minder verlies van 
voeding zouten (uitspoeling) 
op lichte grond

• Heeft een hoge bodem 
biodiversiteit

• Is in balans (aerobe en 
anaerobe bacteriën en 
zuurstof vermogen)

Voldoende organische stof (humus) het levende deel van de bodem



Aanleiding drie pilots

• Maaisel wordt afgevoerd naar verwerkers

• Regionaal is er behoefte aan organisch stof 

• Afvoeren is kostbaar en niet duurzaam

• Green deal Circulair terreinbeheer.

• Omab Vechtdal, Berm zoekt Boer Hardenberg,  Imab (Twente) 



Geen afvoer (huidig)

• Maaisel wordt op het schouwpad gelegd

• Maaisel wordt langs de afrastering gelegd

Wel afvoer

• Bij boer (verwerking binnen 500 m links en 

rechts van watergang bij de boer)  

• Najaar 188 km, zomer 84 km waterloop

• Afvoer / compostering 

• Afvoer stedelijk gebied

• Ecologische verschraling

• Recreatie

• Maaiboot

• Overstort (500 m stroomafwaarts)

Verwerking maaisel





Verwerkingsmogelijkheden



Zwerfafval

Teveel hout en plastic…



Biocompost 2019/ 2020





Afvoer maaisel hoeveelheden

• Overijsselse standaard

• 5 km reisafstand

• 600 m3 half jaar lang op kopakker bij boer

• Afdekken hoeft niet

• Geurvreter toegestaan 

• Naast pilots nu Overijssel breed maaisel inzetten bij +/-

40 boeren totaal

• Nu Drenthe in overleg om zelfde te gaan doen                                                 



Welke 

droogtebestrijdingsmethoden 

nog meer toegepast?



Lumbricus

• Bodem (verbetering): wormenproef, Bokashi

• Vitale bodem draagt bij aan sponswerking, 
voorkomen afspoeling en betere productie

• Watermaatregelen om water vast te houden: subirrigatie, 
slimme stuw

• Agrariërs zeer tevreden: betere regelbaarheid 
van waterbeschikbaarheid op perceelsniveau

• Techniek staat toe om water af te voeren en 
water vast te houden (‘in control’)

• Stegeren: water afvoeren wordt goed benut, 
water vasthouden minder (gebruik, systeem)

• Vergrote watervraag: water echter niet verloren. 
Inzet algoritmes (-75% watervraag)

• Niet overal inzetbaar……



Wormenproef



Peilgestuurde drainage

Peilgestuurde of klimaatadaptieve drainage



Klimaatadaptieve drainage



Slimme stuw



Bodemmaatregelen: Vertidrain



Diepwortelende grassen



Vragen?


