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Droogte - Webinar
BETER ANTICIPEREN MET NIEUWE TECHNOLOGIE, BIG DATA EN DATA SCIENCE
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• Welkom, programma en doel webinar

• Overzicht DigiShape Droogte:

• Algemeen

• Update lopende projectinitiatieven 

• Overige ontwikkelingen

• Intro parallelle brainstorm

-------------- pauze ---------------------------------

• Parallelle brainstorm

• Terugkoppeling brainstorm

• Brainstorm plenair DigiTuin Droogte

• Follow-up en Afsluiting

Programma
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Doel van webinar

• Toelichting en update DigiShape Droogte

• Uitwisseling van kennis en informatie

• Inbrengen ideeën, vragen en projectinitiatieven

• Samenwerking versterken
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Ga naar URL: https://www.menti.com/dvzsowd1wb

of

Ga naar www.menti.com en vul deze code in: 94 68 99 6

of

Scan de QR code

Opwarmertje
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Toelichting DigiShape Droogte

(Dimmie Hendriks, Deltares)
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Wat is DigiShape?

De focus binnen DigiShape ligt op innoveren              

en experimenteren met nieuwe data science 

technieken binnen de watersector.

Samenwerking staat centraal.
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Wat is DigiShape?

De focus binnen DigiShape ligt op innoveren              

en experimenteren met nieuwe data science 

technieken binnen de watersector.

• Consortium van partners: bedrijfsleven, 

kennisinstituten, overheden.

• Samenwerking met experts van andere 

organisaties.
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Wat is DigiShape?

De focus binnen DigiShape ligt op innoveren              

en experimenteren met nieuwe data science 

technieken binnen de watersector.

Programmalijnen:

• 4 technische lijnen

• 5 inhoudelijke lijnen
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Droogte 2018, 2019, 2020
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Versnippering van kennis en informatie...

→Uniformeren, ontsluiten en uitwisselen van 
waterkwantiteitsdata.

→Bij elkaar brengen van kennis en expertise.

Inhoudelijke verbeterpunten:

• Lange termijnvoorspellingen.

• Praktisch toepasbare droogte indicatoren.

• Handelingsperspectieven op de korte en lange 
termijn.

• Regionaal maatwerk.

DigiShape Droogte – Beleidstafel Droogte (2019)
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Overzicht DigiShape Droogte

Kunnen we statische kaarten 
van droogtegevoelige 

gebieden/sectoren 
operationeel maken? 

Wat is het handelings-
perspectief van 

waterbeheerders en 
sectoren? 

Sterke behoefte 
aan actuele 

droogte 
informatie

Seizoenale
voorspellingen

… wat is al 
mogelijk?

Temperatuur en kwaliteit 
van water beter 

voorspellen mbv nieuwe 
sensoring?!

Economische 
impact van 
droogte?

Samen iets 
maken dat echt 
wordt gebruikt!!

Samenwerking tussen 
waterbeheerders en 
sectoren (agrariërs, 

verzekering en 
waterbeheerder)

Hoe kunnen we big data, 
nieuwe technologieen en 
data science inzetten om 

beter te anticiperen op 
droogte?
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Welke
bouwstenen zijn
al beschikbaar?

DigiShape biedt een
framewerk om dit
samen verder te

brengen.

Welke aspecten
zijn belangrijk om 

als eerste op te
pakken?
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DigiShape Droogte

De focus binnen DigiShape Droogte ligt op innoveren en experimenteren met nieuwe data science 
technieken op het gebied van droogte.

→ DigiShape als platform voor uitwisseling van kennis, expertise en ervaringen.
→ Webinars
→ Brainstorm sessies
→ Opbouwen gezamenlijke online catalogus met bestaande producten en technieken.

→ DigiShape als broedplaats voor nieuwe samenwerking, initiatieven en projecten.

→ Opzetten proeftuin DigiShape Droogte, de DigiTuin Droogte (pre-competitieve samenwerking)

→ In samenwerking met, of aanvullend op, lopende initiatieven en projecten.
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Update lopende initiatieven

(Hans Hakvoort, HKV)
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• Sturen op Droogte (HKV, Deltares, ESRI, Rijnland)

• Laagwater en scheepvaart (Havenbedrijf, Deltares, RWS)

• Satellietdata voor actuele verdamping (SatWater, RWS, vanderSat)

Update lopende initiatieven
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Samenwerking binnen Digishape: RWS, ESRI, HKV, Deltares

Focus op ASRK/NZK, Rijnland

Doel: 

Verbeteren van de informatievoorziening in het gebied van ARK-NZK en 
Rijn-Maasmonding voorafgaand en tijdens droogte, met als doel 
waterbeheerders te ondersteunen bij het nemen van beslissingen over 
verdeling en sturing van (verzilt) oppervlaktewater. 

Sturen op Droogte (risico’s)
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(1) Ontwikkelen van seizoensvoorspellingen afvoer, aanvoer en 
chloride-concentraties

gebruik kennis uit SWM-EVAP:  ECMWF voorspellingen
Neerslag, Verdamping, etc, +7 maanden.

(2) Ontwikkelen van impactrelaties voor de belangrijke functies 
i.r.t. droogte en verzilting

(3) Resultaat ontsluiten via bestaande informatieschermen voor 
ARK-NZK en het informatiescherm Rijn-Maasmonding 

Aanpak
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• Sturen op Droogte (HKV, Deltares, ESRI, Rijnland)

• Laagwater en scheepvaart (Havenbedrijf, Deltares, RWS)

• Satellietdata voor actuele verdamping (SatWater, RWS, vanderSat)

Update lopende initiatieven
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Maken van prognoses voor de toekomst m.b.t. scheepspassages, beladingsgraad en volumes. 

• Voorspelhorizon van weken. 

• data-science technieken analyseren                                                                                              
van historische databronnen. 

• Voorspellingen maken op basis van                                                                                            
historische inzichten.

• Inpassen in (bestaand) dashboard.

Initiatief Laagwater en Scheepvaart 
Johan Gille, Havenbedrijf Rotterdam
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• Structurele monitoring beladingsgraden i.r.t. waterstanden (HbR o.b.v. data ELWIS en IVS-Next)

• Programma Digitale Rivier (voorspelling waterstanden 4 dg vooruit)

• Onderzoek lange termijn voorspelling waterstanden (RWS/Deltares)

• Klimaatbestendige netwerken (RWS-WVL)

• Economische effecten droogte en langere termijn handelingsperspectief (EUR iov RWS / vervolg op studie voor CBRB 
en BLN)

• ….

• Meer?

Welke initiatieven lopen al?
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Wat kan digishape bijdrage zijn?
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• Sturen op Droogte (HKV, Deltares, ESRI, Rijnland)

• Laagwater en scheepvaart (Havenbedrijf, Deltares, RWS)

• Satellietdata voor actuele verdamping (SatWater, RWS, vanderSat)

Update lopende initiatieven
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Actuele Verdamping

• Kennisuitwisseling SATWater, RWS, 

Waterschapshuis, Deltares, HKV over SATDATA 

actuele verdamping en bodemvochtproducten.

• Brainstorm over inzetten van data voor (landelijke 

toepassingen), bijvoorbeeld door opnemen 

beelden in adviezen LCW en data-assimilatie in 

LHM of andere modellen.



DATASCIENCE FOR DELTASDIGISHAPE WWW.DIGISHAPE.NL

Actuele Verdamping
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Actuele Verdamping

Actuele verdamping berekend met LHM 3.4 (1998-2010) Foto’s: Femke Janssen; meetopstelling SWM-EVAP
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Overzicht andere ontwikkelingen

(Liduin Bos, Deltares)
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• Grow-With-The-Flow

• Demo bodemvochtmonitoring

• Droogte dashboards

• Data science – Slim Water Management

Overzicht andere ontwikkelingen
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Grow-With-The-Flow

TKI project 2019-2021-…
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Bodemvochtmonitoring
demonstratiecase
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• Soil moisure/temperature measurements collected from 2009 till 2019 will become available via KNAW-DANS, 

• Data set includes: 

• Time series with profile soil moisture/temperature measuresurements at 20 locations, 

• Field campaign data collected on selected fields in 2010, 2015, 2016, & 2017. 

Ten years profile soil moisture and temperature
measurements in Twente

https://doi.org/10.17026/dans-zrn-n8nh.

https://doi.org/10.17026/dans-zrn-n8nh
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Dashboards – neerslag, verdamping, bodemvocht
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Dashboards – Grondwaterprognoses

scenario nat

scenario gemiddeld

scenario droog
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Dashboards – waterbeheerders waterpeilen en chloride
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Dashboards – waterbeheerders grondwatermetingen
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• Onderdeel van Slim Watermanagement

• Vervolg op Data Challenge SWM 2018-2019

• Uitvoering in co-creatie met de waterschappen

• Doel

• Haalbaarheid van data-gedreven tools voor droogtesituaties laten zien

• Actuele situatie t.a.v. effecten van watertekorten/ waterbeschikbaarheid beter 
in beeld brengen

• Aanpak

• Op basis van data en modellen de actuele situatie van wateraanbod en vraag zo 
goed mogelijk beschrijven

• Voor zover mogelijk een prognose maken voor aantal dagen / weken vooruit

• Gegevens uit vaste meetnetten combineren met satellietinformatie (en andere 
bronnen zoals modelresultaten) om de actuele situatie in meer detail en/of met 
meer zekerheid te kunnen vastleggen

Slim Water Management - Data Science
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• Brabantse Delta
• Aa of Weerijs= droogte in vrij afwaterend gebied

• Doel = zo goed mogelijk anticiperen op beregeningsverboden

• Rijnland
• Hollandse IJssel = verzilting bij Krimpen / Gouda en polders ten westen van de Gouwe

• Doel = zo goed mogelijk anticiperen op doorspoelen en/of inlaatstops

• Scheldestromen
• Quarles, Kleverskerke, Dreischor en Hoogerwaard= droogte in bemalen gebied

• Doel = zo goed mogelijk anticiperen op droogte in peil-en afvoerbeheer zonder aanvoeropties

Slim Water Management - Data Science, de cases



Hoeveel grondwater wordt onttrokken?

˗ Evaluatie en analyse achteraf

˗ Real-time voor handhaving

· vergunningen

· (tijdelijke) beregeningsverboden

Door peilbuis analyse en grondwatermodellering? Ja!

Hendrik Meuwese



Zoeken we een speld in een hooiberg? Ja!

˗ Zeer hoog frequente waarnemingen laten meer zien dan je denkt

˗ Bijvoorbeeld de verandering van de staande golf in het Lekkanaal
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Voorlopig programma

1 Opening en terugblik afgelopen zomer

2 Basis principes mechanisme droogte in waterkeringen

3 2 workshops rondes

Ronde 1: fysiek gedrag van de dijk bij droogte

- Groep 1: Dijkbekleding bij primaire keringen

- Groep 2: Waterhuishouding bij regionale keringen 

- Groep 3: Rol vegetatie bij droogte

- Groep 4: Faalprocessen bij verdroging

Ronde 2: wat betekent dit voor mijn werk?

- Wat betekent dit voor inspecties?

- Wat betekent dit voor beheer en onderhoud/herstel van schades?

- Wat betekent dit voor onze kennisregels (toetsing en ontwerprichtlijnen)?

- Welke kennis missen we?

STOWA Kennisdag Inspectie Waterkeringen, thema “droogte”            
29 oktober 2020   13h30-15h30
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Introductie parallelle brainstorms 

(Gerrit Burgers, RWS)
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Intro parallelle brainstorms (Gerrit Burgers)

Thema 1: Droogtevoorspellingen
• sessie 1.1: Laag-Nederland: Sturen op droogte (risico’s)           Hans Hakvoort (HKV) 
• sessie 1.2: Droogtevoorspellingen hoog Nederland Dimmie Hendriks (Deltares)

Thema 2: Operationele droogte dashboards
• sessie 2.1: Laagwater en scheepvaart Johan Gille (Havenbedrijf R’dam)
• sessie 2.2: Droogte impact en handelingsperspectief waterbeheer/ landbouw

Gerrit Burgers (RWS)

Thema 3: Innovatief meten en monitoren
• sessie 3.1: Inzetten satellietdata Michiel Pezij (HKV / TU Twente)
• sessie 3.2: Innovatief meten en monitoren op veldschaal Liduin Bos (Deltares)

De links naar de Teams sessies zijn te vinden in de email.
De link naar de plenaire sessie wordt in ook in de chat gezet.

Wat gaat er nu goed?  Wat zijn knelpunten?   Hoe kan het beter?
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Pauze



DATASCIENCE FOR DELTASDIGISHAPE WWW.DIGISHAPE.NL

Intro parallelle brainstorms (Gerrit Burgers)

Thema 1: Droogtevoorspellingen
• sessie 1.1: Laag-Nederland: Sturen op droogte (risico’s)           Hans Hakvoort (HKV) 
• sessie 1.2: Droogtevoorspellingen hoog Nederland Dimmie Hendriks (Deltares)

Thema 2: Operationele droogte dashboards
• sessie 2.1: Laagwater en scheepvaart Johan Gille (Havenbedrijf R’dam)
• sessie 2.2: Droogte impact en handelingsperspectief waterbeheer/ landbouw

Gerrit Burgers (RWS)

Thema 3: Innovatief meten en monitoren
• sessie 3.1: Inzetten satellietdata Michiel Pezij (HKV / TU Twente)
• sessie 3.2: Innovatief meten en monitoren op veldschaal Liduin Bos (Deltares)

De links naar de Teams sessies zijn te vinden in de email.
De link naar de plenaire sessie wordt in ook in de chat gezet.

Wat gaat er nu goed?  Wat zijn knelpunten?   Hoe kan het beter?
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Korte terugkoppeling parallelle brainstorms 

(Gerrit Burgers, RWS)
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Naar een gezamenlijke DigiTuin Droogte

°C
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Ga naar URL: https://www.menti.com/1hrjyddm2a

of

Ga naar www.menti.com en vul deze code in: 57 75 05

of

Scan de QR code

Naar een gezamenlijke DigiTuin Droogte

https://www.menti.com/1hrjyddm2a
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• Follow-up afspraken

• Volgende DigiShape dag/webinar

• Afsluiting

Follow-up afspraken en Afsluiting
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Bedankt voor je deelname!
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Dashboards – Voorbeelden uit het buitenland

• Dashboards gericht op                                                                                                                           

verschillende droogte-indicatoren:

• Neerslag en verdamping

• Bodemvocht

• Rivierafvoer

• Gewasindicatoren

• Droogte risico’s en impacts

• www.droughtcatalogue.com


