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Terugblik kick-off
Samenvatting sessie
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IK WAS GOED OP DE HOOGTE VAN DE DOELSTELLING VAN DE 
SESSIE

IK HEB VEEL BIJKOMENDE INFORMATIE GEKREGEN TIJDENS DE 
SESSIE

IK HEB DE TIJD EN RUIMTE GEKREGEN OM MIJN GEDACHT TE 
ZEGGEN TIJDENS DE SESSIE

IK HEB EEN BETER INZICHT GEKREGEN OP DE PROBLEMATIEK DOOR 
DE SESSIE

IK HEB VEEL NIEUWE EN INTERESSANTE IDEEËN GEHOORD

IK HEB EEN GOED BEELD VAN WAT MET DE RESULTATEN GAAT 
GEBEUREN

IK WIL ZEKER NOG EENS MEE NADENKEN INDIEN EEN VOLGENDE 
GESPREK WORDT GEORGANISEERD

Hoe hebt u de sessie ervaren?
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Terugblik kick-off
Samenvatting werkwijze

6,44/7

Voorbereidende 
documenten

Kleine groepen



Terugblik kick-off

Verwachtingen kick-off 

Interactie problematieken, droogte-
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Verwachtingen kick-off
Algemeen

Context en 
gebruik 
kader

Inhoud

Proces
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Verwachtingen kick-off
Context en gebruik kader

Waaraan moet 
kader voldoen?

Maximale 
gedragenheid

Iedereen draagt 
gevolgen
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Verwachtingen kick-off
Context en gebruik kader 

Studie reactief afwegingskader = 
uitwerking inhoudelijk instrument

(2020)

Instrumentarium

(parallel of natraject)

Regelgeving

(parallel of natraject)

Randvoorwaarden

Sturend
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Verwachtingen kick-off
Context en gebruik kader

Reactief afwegingskader = 
katalysator of hefboom

Sensibilisering en 
communicatie 

Proactieve acties 
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Natraject

Opleiding 
gebruikers

Verfijning  
gebaseerd op 

nieuwe gegevens 
en inzichten

Oefenen

Verwachtingen kick-off
Context en gebruik kader
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Verwachtingen kick-off
Context en gebruik kader

Grensoverschrijdende aanpak
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Verwachtingen kick-off
Context en gebruik kader

Via de CIW
Terugkoppeling 

politiek



Terugkoppeling verwachtingen kick-off
: Proces

Neen, zullen wij niet doen! Impactanalyse zal minder gedetailleerd zijn 
voor andere gebieden dan Limburg en Kust, maar er wordt rekening 
gehouden met de ruimtelijke gebiedsverschillen



Terugkoppeling verwachtingen kick-off
: inhoud

Duidelijk en transparant zijn m.b.t. gevolgen en aangewezen 
maatregelen

Objectief en gebiedspecifiek; dashboard via meerdere niveaus
Snel inzetbaar bij crisismomenten? Volautomatische koppeling met 

meetnetten?
Input voorlopig nog manueel; later volautomatisch

Ruimtelijke schaal?
Afhankelijk van indicator/problematiek: typisch/grootteorde tot op 
waterloopsegment/deelstroomgebied

Niet zomaar interpoleren tussen Limburg & Kust
Neen, zullen wij niet doen! Impactanalyse zal minder gedetailleerd zijn 
voor andere gebieden dan Limburg en Kust, maar er wordt rekening 
gehouden met de ruimtelijke gebiedsverschillen



Terugkoppeling verwachtingen kick-off
: inhoud

Nog heel wat onduidelijkheid over detailleringsniveau
Vandaar stapsgewijze aanpak (5 workshops); gaandeweg beslist en 
afgetoetst met belanghebbenden

Nog heel wat onbekenden / beperkte kennis
Gevoeligheidsanalyse, robuustheid afweging nagaan; Kennishiaten / 
mogelijkheden tot verdere verfijning later worden via rapport 
aangegeven

Transparant zijn over wat er met de input gebeurt
Via rapport + afzonderlijke rapportering aan kerngroep m.b.t. 
opvolging opmerkingen/inputs

Voldoende tijd tot resultaten, documenten af te toetsen?
Technische nota voorafgaand aan workshop; rapport maand na 
workshop



Terugkoppeling verwachtingen kick-off
: inhoud

Afweging ecologische vs. socio-economische?
Aanpak / principes voor afweging vastgelegd in W3

Wat met ideologische aspecten naast wetenschappelijke/technische?
Ideologische invloed zo veel mogelijk uitschakelen, of ze 
maatschappelijk representatief te doen door de principes voor 
afweging op voorhand af te spreken (W3)

Rekening houden met wat elke sector proactief al gedaan heeft?
Zelfde antwoord: principes voor afweging besproken/vastgelegd 
tijdens W3 

Vergoeding door rampenfonds/weersverzekering ook meegenomen?
Zelfde antwoord: principes voor afweging besproken/vastgelegd 
tijdens W3



Terugkoppeling verwachtingen kick-off
: inhoud

Moet billijk zijn voor iedereen…
Zit intrinsiek vervat in afweging

Niets doen heeft ook een prijs
Wordt in rekening gebracht via impactgebaseerde inschatting

Studie ook nuttig in proactieve context!
Klopt; wat wij ontwikkelen kan daarna ook ingezet worden ter 
ondersteuning voor het proactieve beleid

Koppeling maken met lopende initiatieven
Wordt maximaal gedaan

Link met beheersniveaus (geel-oranje-rood) Droogtecommissie?
Droogteniveaus vr objectiveren v toestand, waarna afweging, 
waarna beslissing/implementatie (beheersniveau) CIW 
Projectgroep WG Reactief – Taskforce – Droogtecommissie



Programma Inhoudelijke Workshop 1

• Welkom en inleiding

• Terugblik en feedback op kick off van 6 februari

• Uitwisseling deel 1:

o Inleiding/opzet opmaak droogte/waterschaarste-indicatoren

o Interactiemoment 1: Validering inventaris waterbehoevende sectoren en 

toepassingen met bijhorende waterbronnen en droogteproblematieken

o Toelichting soorten indicatoren (long-list)

o Interactiemoment 2: Bespreking indicatoren en hun bruikbaarheid

• Pauze

• Uitwisseling deel 2:

o Toelichting opmaak short-list indicatoren en bepaling drempelwaarden

o Interactiemoment 3: Bespreking drempelwaarden

• Toelichting bij vervolg & workshop 2



6 feb.

10 maa. 22 apr. 16 juni 22 sep. 26 okt.





Werkwijze

• Besprekingen in kleine subgroepen, gemixte samenstelling

• 3 interactieve rondes van een half uur

o In dezelfde groepen

o Verder bouwen op voorgaande stap

o Op basis van toelichting van het onderzoek

o Materiaal verwerken/begrijpen + concrete vragen 

beantwoorden



Droogte/waterschaarste indicatoren



Tafels
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Inventarisatie

• Inventarisatie soorten watergebruiken en 

waterschaarste-problematieken

o overzicht waterbehoeftige sectoren + deelsectoren: 

toepassingen (typen watergebruik) & betrokken type 

waterlichaam/waterbron

o soorten waterschaarste & problematieken



Inventarisatie soorten watergebruik





Zijn er sectoren (watergebruiken) die ontbreken?

Zijn er problematieken die ontbreken?

Zijn de kruisjes OK (mogelijke problematieken 

per sector)?

Interactiemoment 1:

Validering inventaris waterbehoevende

sectoren en toepassingen met bijhorende 

waterbronnen en droogteproblematieken
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Indicatoren voor droogte en waterschaarste

• Inventarisatie soorten watergebruiken en 

waterschaarste-problematieken

o overzicht waterbehoeftige sectoren + deelsectoren: 

toepassingen (typen watergebruik) & betrokken type 

waterlichaam/waterbron

o soorten waterschaarste & problematieken

• Bepalen van indicatoren voor elk van deze soorten 

watergebruiken en waterschaarste-problematieken

o long-list

o short-list: meest aangewezen indicatoren (via scores)



Indicatoren voor droogte en waterschaarste

• Bepalen drempelwaarden indicatoren                          

voor 2 droogteniveaus:

o Droogteniveau 1 = dreigende waterschaarste : Het 

watersysteem komt mogelijk onder druk met gevaar op 

waterschaarste voor één of meerdere sectoren indien 

geen voorzorgsmaatregelen worden genomen

o Droogteniveau 2 = effectieve waterschaarste : Het 

watersysteem bereikt een kritiek niveau, waarbij er zich 

effectief waterschaarste voordoet voor één of meerdere 

sectoren



Indicatoren voor droogte en waterschaarste

• Meteorologische indicatoren

• Hydrologische indicatoren

• Hydro(geo)logische indicatoren

• Waterkwaliteitsgerelateerde indicatoren

• Sectorspecifieke indicatoren



Meteorologische indicatoren

• Neerslagtotalen

• SP(E)I - Standardized Precipitation Evaporation Index

• Doorlopend potentieel neerslagtekort

• Gecombineerde droogteindicator



SP(E)I - Standardized Precipitation Evaporation Index

X-maanden neerslagtotaal SPI-X

X-maanden neerslagtotaal min 

referentiegewasverdamping SPEI-X



SP(E)I - Standardized Precipitation Evaporation Index

X-maanden neerslagtotaal SPI-X

X-maanden neerslagtotaal min 

referentiegewasverdamping SPEI-X



Doorlopend cumulatief neerslagtekort

Dagneerslag min ETP gecumuleerd vanaf begin hydrologisch zomerseizoen



Doorlopend cumulatief neerslagtekort

Dagneerslag min ETP gecumuleerd vanaf begin hydrologisch zomerseizoen



Hydro(geo)logische indicatoren

• Debiet waterlopen

• Waterpeil waterlopen en kanalen

• Bodemvochtgehalte

• Grondwaterstand



Debiet waterlopen

Laagwaterdebiet (dag, 7-dagen, 14-dagen, …)

voor alle waterloopsegmenten waar dergelijke debieten o.b.v. real-

time debietmetingen ingeschat kunnen worden via interpolatie:

• Limburg: oppervlaktewatermodel

• Andere: voorlopig vereenvoudigd, proportioneel met de 

toevoerende oppervlakte; later verfijning mogelijk via 

hydrologische modellen



Waterpeil waterlopen, kanalen en stilstaande wateren

Laagwaterpeil (dag, 7-dagen, 14-dagen, …):

• ongestuwde waterlopen (Q-H verband)

• gestuwde / bevaarbare waterlopen

• polderwaterlopen 

• kleinere provinciale waterlopen waar in afwachting van debietmetingen enkel 

waterpeilmetingen voorhanden zijn

• putten, vijvers, poelen, andere stilstaande wateren 

Stroomsnelheid waterlopen

Verblijftijd waterlopen



Bodemvochtgehalte

via:

• Real-time satellietbeelden-gebaseerde (bv. EDO) bodemvochtproducten en 

voorspellingen per decade

• Bodemwaterbalansmodel en real-time pluviograaf- & ETP-waarnemingen



Grondwaterstand

Toestand freatisch grondwaterpeil

Diepe (gespannen, afgesloten) grondwaterstand: minder belangrijk in reactieve context



Waterkwaliteitsgerelateerde indicatoren

• Waterkwaliteit waterlopen

o Biologische kwaliteit

o Chemische kwaliteit

o Zoutgehalte

o Proliferatie van blauwalgen

• Waterkwaliteit freatisch grondwater



Waterkwaliteit waterlopen

• Drinkwaterproductie uit oppervlaktewater: fosfaten (zorgen voor algenbloei), 

pesticiden, organische stof (bv. door erosie van sedimenten, lozing huishoudelijk 

afvalwater), farmaceutische stoffen (emerging substances), …

• Ecologie - vegetaties: laag zuurstofgehalte, eutrofiëring, zuurtegraad, …

• Landbouw: verzilting, proliferatie van blauwalgen, …

• Koelwater: watertemperatuur



Waterkwaliteit freatisch grondwater

• Waterkwaliteitsdegradatie van het grondwater zonder dat de putten droogvallen (vb. 

neerslag d.m.v. oxidatie in de watervoerende lagen)

• Zoutgehalte



Sectorspecifieke indicatoren

• Drinkwatermaatschappijen

• Land- en tuinbouw

• Natuur

• Huishoudens en recreatie

• Industrie

• …



Sectorspecifieke waterschaarsteindicatoren

• Drinkwatermaatschappijen:

• vullingsgraad spaarbekkens

• drinkwaterproductiehoeveelheid

• aantal dagen leveringszekerheid

• Land- en tuinbouw

• toestand landbouwgewassen

• vullingsgraad of waterpeil bufferbekkens, putten, vijvers, poelen, andere 

stilstaande wateren

• Natuur

• toestand (kwetsbare) vegetatie

• Huishoudens en recreatie

• toestand gras

• vullingsgraad gemiddelde hemelwaterput

• vissterfte visvijvers

• Industrie

• energiesector: beschikbare regel- en reservevermogen



Zijn de indicatoren OK (rechtstreeks maatgevend voor de 

problematiek bij elke sector) of zijn er nog andere 

indicatoren die in real-time meetbaar zijn?

Hoe wordt de indicator best in real-time 

gemeten/bepaald? Op welke locaties? Bij welke 

tijdschaal?

Hebben jullie gegevens beschikbaar die toelaten na te 

gaan vanaf welke drempelwaarden voor de indicator er 

waterschaarste voorkomt in de sector? Of welke 

elementen spelen een rol?

Interactiemoment 2:

Bespreking indicatoren en hun 

bruikbaarheid
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Indicatoren voor droogte en waterschaarste

van long-list naar short-list:

• via scores voor:
o mate waarin ze een directe (en bij voorkeur sterke) connectie hebben met het werkelijk 

voorkomen van een watertekort voor bepaalde of meerdere sectoren

o mate waarin de indicator toelaat om de noodzaak en de effecten van bepaalde maatregelen 

voor verschillende gebruiken, doelgroepen of sectoren te beoordelen

o mate waarin ze kunnen bepaald worden in real-time gebruik makend van 

waarnemingen/metingen en (bestaande) modellen

o mate van eenvoud in het gebruik, of ze snel inzetbaar zijn, dus in een operationele context 

gebruikt kunnen worden.

o via een interface voor iedereen eenvoudig en verstaanbaar gecommuniceerd kunnen worden

o mate waarin ze gebiedsgericht toegepast kunnen worden

• elk type in de lijst van significante watergebruiken, 

doelgroepen en sectoren: minstens één indicator

• elk van de problematieken: minstens één indicator



Indicatoren voor droogte en waterschaarste

Short-list:



Indicatoren voor droogte en waterschaarste

• Bepalen drempelwaarden voor 2 droogteniveaus:

o Droogteniveau 1 = dreigende waterschaarste : Het 

watersysteem komt mogelijk onder druk met gevaar op 

waterschaarste voor één of meerdere sectoren indien 

geen voorzorgsmaatregelen worden genomen

o Droogteniveau 2 = effectieve waterschaarste : Het 

watersysteem bereikt een kritiek niveau, waarbij er zich 

effectief waterschaarste voordoet voor één of meerdere 

sectoren



Meteorologische indicatoren

• Neerslagtotalen

• SP(E)I - Standardized Precipitation Evaporation Index

• Doorlopend potentieel neerslagtekort

• Gecombineerde droogteindicator



SP(E)I - Standardized Precipitation Evaporation Index

X-maanden neerslagtotaal SPI-X

X-maanden neerslagtotaal min 

referentiegewasverdamping SPEI-X



SP(E)I - Standardized Precipitation Evaporation Index

Voorstel: SPEI-3

Te berekenen voor elke dag en elke locatie in Vlaanderen met real-time 

pluviograafmetingen (& ETP-waarnemingen) Waterinfo.be

Drempelwaarden: conform de internationale standaard:

• -1,5 voor droogteniveau 1

• -2 voor droogteniveau 2



Doorlopend cumulatief neerslagtekort

Dagneerslag min ETP gecumuleerd vanaf begin hydrologisch zomerseizoen



Doorlopend cumulatief neerslagtekort

Voorstel:

Te berekenen voor elke dag en elke locatie in Vlaanderen met real-time 

pluviograafmetingen (& ETP-waarnemingen) Waterinfo.be

Drempelwaarden:

• terugkeerperiode van 20 jaar voor droogteniveau 1

• terugkeerperiode van 50 jaar voor droogteniveau 2



Hydro(geo)logische indicatoren

• Debiet waterlopen

• Waterpeil waterlopen en kanalen

• Bodemvochtgehalte

• Freatische grondwaterstand



Debiet waterlopen

Laagwaterdebiet (dag, 7-dagen, 14-dagen, …)

voor alle waterloopsegmenten waar dergelijke debieten o.b.v. real-

time debietmetingen ingeschat kunnen worden via interpolatie:

• Limburg: oppervlaktewatermodel

• Andere: voorlopig vereenvoudigd, proportioneel met de 

toevoerende oppervlakte; later verfijning mogelijk via 

hydrologische modellen



Debiet waterlopen

Voorstel: 7-dagen laagwaterdebiet

Te berekenen voor elke dag en elke locatie in Vlaanderen met real-time 

debietmetingen Waterinfo.be



Debiet waterlopen

Voorstel drempelwaarden 7-dagen laagwaterdebiet

afhankelijk van de toepassing:

• Waterinnames industrie, landbouw, natuurgebieden: watervraag o.b.v. 

huidige vergunde en gemelde onttrekkingen per waterloopsegment

• Watervraag en verzilting tegengaan noordelijke polders:

• Leie te Machelen + Bovenschelde te Gavere:

• 30 m3/s voor droogteniveau 1

• 20 m3/s voor droogteniveau 2

• Kanaal Gent-Oostende te Varsenare:

• 4 m3/s voor droogteniveau 1, 3 m3/s voor droogteniveau 2

• Internationale verdragen:

• Maasafvoerverdrag: onverdeelde Maasafvoer te Luik:

• 60 m3/s voor droogteniveau 1

• 30 m3/s voor droogteniveau 2 

• Verdrag Kanaal Gent-Terneuzen: 13 m3/s voor het voorafgaandelijk 2-

maanden debiet voor droogteniveau 1 & droogteniveau 2



Debiet waterlopen

Voorstel drempelwaarden 7-dagen laagwaterdebiet

afhankelijk van de toepassing:

• Ecologisch minimale debieten:

• i.f.v. typologie waterloop & onderscheid tussen stromende beken en vlakke 

gebieden/polders

• i.f.v. ecologische kwetsbaarheid van waterloop en vallei- of poldergebied 



Debiet waterlopen

Voorstel drempelwaarden 7-dagen laagwaterdebiet

afhankelijk van de toepassing:

• Ecologisch minimale debieten:

• i.f.v. typologie waterloop & onderscheid tussen stromende beken en vlakke 

gebieden/polders

• i.f.v. ecologische kwetsbaarheid van waterloop en vallei- of poldergebied 



Debiet waterlopen

Voorstel drempelwaarden 7-dagen laagwaterdebiet

afhankelijk van de toepassing:

• Ecologisch minimale debieten:

• i.f.v. typologie waterloop & onderscheid tussen stromende beken en vlakke 

gebieden/polders

• i.f.v. ecologische kwetsbaarheid van waterloop en vallei- of poldergebied 

Voorbeeld Demer



Debiet waterlopen

Voorstel drempelwaarden 7-dagen laagwaterdebiet

afhankelijk van de toepassing:

• Ecologisch minimale debieten:

• i.f.v. typologie waterloop & onderscheid tussen stromende beken en vlakke 

gebieden/polders

• i.f.v. ecologische kwetsbaarheid van waterloop en vallei- of poldergebied 

: enkel voor bemeten waterloopsegmenten



Debiet waterlopen

Voorstel drempelwaarden 7-dagen laagwaterdebiet

afhankelijk van de toepassing:

• Ecologisch minimale debieten bevaarbare waterlopen:

• voor ‘niet bevaarbare’ bevaarbare waterlopen: zoals voor onbevaarbare 

waterlopen

• voor Zeeschelde (debiet te Melle):

• maandgemiddeld minimum debiet in tabel, voor droogteniveau 1

• 7-dagen drempeldebiet van 2 m³/s, voor droogteniveau 2

• voor Maas

• voor polderwaterlopen (verzilting)



Waterpeil waterlopen, kanalen en stilstaande wateren

Laagwaterpeil (dag, 7-dagen, …):

• ongestuwde waterlopen (Q-H verband)

• gestuwde / bevaarbare waterlopen

• polderwaterlopen 

• kleinere provinciale waterlopen waar in afwachting van debietmetingen enkel 

waterpeilmetingen voorhanden zijn

• putten, vijvers, poelen, andere stilstaande wateren 



Waterpeil onbevaarbare en polderwaterlopen

Voorstel drempelwaarden laagwaterpeil

• Ecologisch minimale waterpeilen (o.b.v. waterdiepten):

• voor kleine provinciale waterlopen (zonder debietmeting) en polderwaterlopen

• i.f.v. typologie waterloop

• i.f.v. ecologische kwetsbaarheid van waterloop en vallei- of poldergebied 



Waterpeil onbevaarbare en polderwaterlopen

Voorstel drempelwaarden laagwaterpeil

• Ecologisch minimale waterpeilen:

• voor kleine provinciale waterlopen (zonder debietmeting) en polderwaterlopen

• i.f.v. typologie waterloop

• i.f.v. ecologische kwetsbaarheid van waterloop en vallei- of poldergebied 

Voorbeeld Demer



Waterpeil bevaarbare waterlopen en kanalen

Voorstel van drempelwaarden voor laagwaterpeil:

• Streefpeilen voor bevaarbare waterlopen (scheepvaart, stabiliteit):

• ondergrens marge op dit peil (vaak -10 cm): d.i. het peil beneden dewelke er 

diepgangbeperkingen opgelegd worden, voor droogteniveau 1

• peil momenteel gebruikt om stremmingen te bepalen (stilleggen van de 

scheepvaart), voor droogteniveau 2



Bodemvochtgehalte

via:

• Real-time EDO-bodemvochtproducten en voorspellingen per decade

• Bodemwaterbalansmodel en real-time pluviograaf- & ETP-waarnemingen



Bodemvochtgehalte

Voorstel drempelwaarden voor landbouwgewassen en vegetatie:

• Aanvang van droogtestress, voor droogteniveau 1: (1-p) * TAW + PWP

• Permanent verwelkingspunt, voor droogteniveau 2: PWP

: voor de meest voorkomende typen vegetatie inclusief landbouwgewassen, tuinen, 

sportterreinen, … 

TAW Total Available Water  = plantbeschikbare water, afh. van soort gewas

p * TAW = RAW Readily Available Water = fractie TAW die zonder droogtestress 

opgenomen kan worden door het gewas

PWP Permanent Wilting Point = permanent verwelkingspunt, afh. van bodemtype 

(drainageklasse/textuurklasse)



Bodemvochtgehalte

Voorstel drempelwaarden voor landbouwgewassen en vegetatie:

• Aanvang van droogtestress, voor droogteniveau 1: (1-p) * TAW + PWP

• Permanent verwelkingspunt, voor droogteniveau 2: PWP
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Bodemvochtgehalte

Voorstel drempelwaarden voor landbouwgewassen en vegetatie:

• Aanvang van droogtestress, voor droogteniveau 1: (1-p) * TAW + PWP

• Permanent verwelkingspunt, voor droogteniveau 2: PWP

 

  Drempelwaarde 1 Drempelwaarde 2 Actueel vochtgehalte Aandeel binnen DSB 

Textuur [vol%] [vol%] [vol%] % 

Z 11% 6% 12% 22% 

S 13% 8% 8% 18% 

P 18% 10% 5% 12% 

L 26% 13% 12% 16% 

A 25% 9% 26% 2% 

E 33% 23% 34% 19% 

U 49% 39% 38% 11% 

 



Bodemvochtgehalte

Voorstel drempelwaarden voor regenwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen:

• Drempelwaarde voor bossen gelijkgesteld aan deze van de meer 

droogteresistente gewassen zoals granen



Bodemvochtgehalte

Voorstel drempelwaarden voor regenwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen:

• Drempelwaarde voor bossen gelijkgesteld aan deze van de meer 

droogteresistente gewassen zoals granen



Freatische grondwaterstand

Toestand freatisch grondwaterpeil



Freatische grondwaterstand

Voorstel drempelwaarden:

• voor grondwaterafhankelijke terrestrische ecosystemen: freatische grondwaterstand 

DOV-meetputten met lange-termijn metingen incl. 80-tal meetpunten van het INBO 

early-warning droogtemeetnet:

• 90-percentielwaarde voor droogteniveau 1

• 95-percentielwaarde voor droogteniveau 2

ruimtelijke afbakening van de zones: indeling grondwaterafhankelijke habitattypen 

(INBO) in 5 klassen volgens landschapsecologische gradiënt (van typen die relatief 

hoger of aan de valleirand gelegen zijn naar meer centraal gelegen typen; elke 

klasse heeft een specifieke responstijd t.a.v. droogte)



Freatische grondwaterstand

Voorstel drempelwaarden:

• veenbodems: grondwaterstand waaronder veenbodems droogvallen (koolstofhotspots

die mineraliseren bij droogvallen) of gevaar ontstaat op instabiliteit van gebouwen

• voor toepassingen die gebruik maken van freatische grondwateronttrekkingen zoals 

landbouw en particulieren: statistieken over diepte boorputten



Waterkwaliteitsgerelateerde indicatoren

• Waterkwaliteit waterlopen

o Biologische kwaliteit

o Chemische kwaliteit

o Zoutgehalte

o Proliferatie van blauwalgen

• Waterkwaliteit freatisch grondwater



Waterkwaliteit waterlopen

• Drinkwaterproductie uit oppervlaktewater: fosfaten (zorgen voor algenbloei), 

pesticiden, organische stof (bv. door erosie van sedimenten, lozing huishoudelijk 

afvalwater), farmaceutische stoffen (emerging substances), …

• Ecologie - vegetaties: eutrofiëring, zuurtegraad, …

• Landbouw: verzilting, proliferatie van blauwalgen, …

• Koelwater: watertemperatuur



Waterkwaliteit waterlopen

Voorstel drempelwaarden:

• voor drinkwaterproductie en andere waterinnames uit oppervlaktewater 

:drempelwaarden boven/onder dewelke er geen water meer ingetrokken kan worden, ter 

hoogte van de innamepunten van de drinkwatermaatschappijen en bedrijven

:grenswaarde voor gezondheidsrisico's

voor wateren gebruikt voor recreatie, zoals zwemvijvers in recreatiedomeinen

• voor zoutgehalte: voor alle waterlopen (deelstroomgebieden, poldergebieden) waar er 

gevaar bestaat op zoutintrusie:

• 4000 μS/cm voor droogteniveau 1

• 8000 μS/cm voor droogteniveau 2

:geëvalueerd o.b.v. de meest recente en dichtstbijzijnde EC-metingen via de mediaan 

van de metingen per deelstroomgebied of poldergebied

• voor blauwalgen: vanaf melding proliferatie van blauwalgen via centraal online 

meldpunt voor blauwalgenbloeien (sinds juli 2019)

• voor watertemperatuur koelwaterinname: 28°C droogteniveau 1, 30°C droogteniveau 2 



Sectorspecifieke indicatoren

• Drinkwatermaatschappijen

• Land- en tuinbouw

• Natuur

• Huishoudens en recreatie

• Industrie

• …



Sectorspecifieke waterschaarsteindicatoren

Voorstel drempelwaarden:

• Drinkwatermaatschappijen:

• vullingsgraad spaarbekkens

• drinkwaterproductiehoeveelheid

• aantal dagen leveringszekerheid: 1 maand voor droogteniveau 1, 0 dagen voor 

droogteniveau 2

• Land- en tuinbouw

• toestand landbouwgewassen

• vullingsgraad of waterpeil bufferbekkens, putten, vijvers, poelen, andere 

stilstaande wateren

• Natuur

• toestand (kwetsbare) vegetatie

• Huishoudens en recreatie

• toestand gras

• vullingsgraad hemelwaterput: 20% voor droogteniveau 1, 0% droogteniveau 2

• vissterfte visvijvers

• Industrie

• energiesector: beschikbare regel- en reservevermogen



Is het voorstel van drempelwaarden OK of zijn er 

opmerkingen/suggesties?

Is er bijkomende informatie beschikbaar om deze 

drempelwaarden fijn te stellen, of wie mogen we 

daarvoor contacteren?

Interactiemoment 3:

Bespreking drempelwaarden 

geselecteerde indicatoren



Programma Inhoudelijke Workshop 1

• Welkom en inleiding

• Terugblik en feedback op kick off van 6 februari

• Uitwisseling deel 1:

o Inleiding/opzet opmaak droogte/waterschaarste-indicatoren

o Interactiemoment 1: Validering inventaris waterbehoevende sectoren en 

toepassingen met bijhorende waterbronnen en droogteproblematieken

o Toelichting soorten indicatoren (long-list)

o Interactiemoment 2: Bespreking indicatoren en hun bruikbaarheid

• Pauze

• Uitwisseling deel 2:

o Toelichting opmaak short-list indicatoren en bepaling drempelwaarden

o Interactiemoment 3: Bespreking drempelwaarden

• Toelichting bij vervolg & workshop 2



Schets van het vervolg

• Overzicht volgende workshops

• Follow-up WS 1 (rapport tegen 30 maart)

• Focus en voorbereiding WS 2



6 feb.

10 maa. 22 apr. 16 juni 22 sep. 26 okt.



Ground rules

• Elke mening en ervaring telt 

• Transparantie van informatie en aanpak overleg 

o Werkbank van vaste vertegenwoordigers in workshops

o Bredere community informeren (zie projectwebsite)

• Open en constructieve manier van communiceren met 

elkaar 

o Oproep om informatie te delen met onderzoekers 

o Bij vragen of moeilijke punten graag rechtstreeks 

communiceren met team overheid en onderzoekers 

(niet via de pers)






