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Opening en voorstelronde 
Dimmie opent de bijeenkomst, heet iedereen welkom en licht de agenda van de sessie toe. Deltares 

heeft de afgelopen paar maanden een inventariserende ronde gedaan bij een aantal organisaties om 

te beter te begrijpen waar de interesses liggen. Een deel van deze organisaties is vandaag ook 

aanwezig.  

Tijdens de voorstelronde wordt aan alle deelnemers gevraagd wat hun link is met DigiShape en het 

onderwerp Droogte. 

Presentaties 
Chris Karman geeft een korte toelichting over DigiShape. Meer informatie hierover is ook te vinden 

op de webpagina. Ook de werkwijze van DigiShape wordt kort toegelicht, zie onderstaande figurem: 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.conexys.nl%2Fdigishape&data=02%7C01%7C%7C1bfe90f6625d4abe505908d6d776b16b%7C15f3fe0ed7124981bc7cfe949af215bb%7C0%7C0%7C636933302122632109&sdata=eNiLs5e6ERiBgKT5eP%2BVRgjrFi0J3NjZd7nx3xOibs8%3D&reserved=0


 

Tijdens de sessie van 16 mei willen graag vanuit het “begrijpen” een verbredende discussie voeren 

en , als dat mogelijk is, komen tot een a drie specifieke use cases die we in een sprint gaan 

verkennen. 

Hans Aalderink geeft een presentatie waarin de impact van de zomer van afgelopen zomer wordt 

geïllustreerd aan de hand van allerlei nieuwsberichten. Duidelijk is dat de droogte in Nederland voor 

heel veel verschillende sectoren een risico met zich mee brengt, van natuur en landbouw tot en 

infrastructuur en veiligheid. 

Verkennende discussie plenair 
De verkennende discussie wordt plenair gevoerd aan de hand van een viertal vragen: 

• Welke kennisbehoeften zijn er? 

• Welke waarnemingsbehoeften zijn er?  

• Wat zijn kansrijke cross-sectorale samenwerkingen? 

• Wat maakt Proeftuin DigiShape Case Droogte voor jou (of jouw organisatie) waardevol? 

Hieronder een puntsgewijze samenvatting van de discussie: 

Kennisbehoeften / Waarnemingsbehoeften 

• Er worden kaarten gemaakt door IenW, maar deze zijn statisch; waar en wanneer droogte een 

impact heeft blijkt er niet uit. Dit zou een mooie verrijking vanuit DigiShape kunnen zijn. 

• Wat is het effect van een plensbui tijdens een droogte. Kunnen we met nieuwe sensoring en 

data science beter in beeld krijgen? 

• Wat is het handelingsperspectief van waterbeheerders, provincies en andere actoren? Ieder 

opereert op een andere ruimtelijke schaal – belangrijk om dit schaalaspect inzichtelijk te maken. 

• Tijdschaal waarop droogte een issue is verschilt ook per belanghebbende. In sommige gevallen 

gaat het om weken (bv. landbouw), in andere gevallen om meerjarige effecten (bv. drinkwater). 

• Wat is nu echt kritisch voor de verschillende sectoren wanneer het om droogte gaat? Er zijn 

tijdelijke en blijvende problemen/schade. Bodemdaling en schade aan natuur is vaak 

onomkeerbaar, economische effecten voor landbouw en scheepvaart zijn vaak tijdelijk. 

• Er is een sterke behoefte aan meer actuele informatie over droogte (evaluatie tweede kamer). 

• Zijn er noodrantsoenen aangelegd? Waar is dit mogelijk? IJsselmeer, ondergrond, lokaal, 

regionaal; hoe stem je het gebruik hiervan goed op elkaar af?  

• Kunnen we het actuele neerslagtekort in beeld brengen in plaats van het potentiele 

neerslagtekort (bijvoorbeeld berichtgeving KNMI) 

• Real-time meet/modelsysteem voor grondwaterstanden is nodig. 

• Langetermijn (seizoen) verwachtingen zouden heel nuttig zijn. Wat is mogelijk wat betreft 

meteorologie, rivierafvoeren, grondwater, ect. 



• Verzilting vanuit rivieren en vanuit het grondwater tijdens droogte zorgt ook voor 

vegetatiestress. 

• Temperatuur van het oppervlaktewater is belangrijk rond vergunde lozingen industrie. Kunnen 

we dit beter voorspellen? Combi van sensoring, data scinece en modellen. 

• Betere informatie over watervoorziening is wenselijk. 

• Versnippering van de datavoorziening bleek afgelopen zomer een knelpunt – dit is een 

verbeterpunt (beleidstafel droogte). Kunnen we vanuit DigiShape passende informatie op de 

verschillende niveaus aanbieden? 

• Zoutwig die via rivier naar binnen komt tijdens droogte – bijvoorbeeld in Groningen. 

• Welke issues spelen er in de stad? Link met hittestress. 

• Doorrekenen van economische impact van ecosysteemdiensten. 

Cross-sectorale samenwerkingen 

• Het KNMI moet de volgende keer uitgenodigd worden – dit is een belangrijke partij als het om 

meteorologische droogte gaat. Actie Dimmie/Chris 

• Verzekeraars – landbouw – waterschappen, citizen science: volgende keer LTO, verzekeraars en 

meer waterschappen uitnodigingen Actie Dimmie/Chris 

• De landelijke coordinatiecommissie waterverdeling speelt een belangrijke rol in droge periode. 

Kunnen zij de volgende keer aanwezig zijn? Actie Dimmie/Chris 

• Signaalgroep Deltacommissaris. CBS is hier een onderdeel van? Wie nog meer? Kan deze groep 

worden aangehaakt? Actie Cor Gravenland. 

Waardevolle proeftuin DigiShape Droogte – waarvan wordt je enthousiast? 

• Meer implementatie van nieuwe technieken. 

• Als de BV Nederland hier echt beter van wordt. 

• Actueel ipv potentieel neerslagtekort en actuele informatie over toestand grondwater.  

• Als we de coalitie nog wat groter maken (zie ook boven) 

• Handelsperspectieven in beeld brengen. 

• Afwegingen tussen sectoren beter maken, zowel in beleid als operationeel. Welke instrumenten 

zijn er; wat zijn de prioriteiten? 

• Bundeling van informatie – Microsoft bij de volgende bijeenkomst vragen (zij zijn al aangesloten 

bij DigiShape) 

• Inzicht krijgen in hoe sensoring bij kan dragen aan het droogtevraagstuk. 

• Economisch duurzaam “ecosystem” van de verscillende watergebruikers. 

• Doorgeven data – dit moet economisch interessant zijn. 

• Combineren van databronnen en technieken. 

• Leren van andere partijen 

• Informatievoorziening is te fragmentarisch – wat kunnen we hieraan doen? 

• Verschil in waterbehoefte tussen de regio’s. Verevening van de waterverdeling. Voorbeeld 

Drents Overijsselse Delta. 

• Betere data voor LCW om hun beslissingen op te kunnen nemen. 

• Klein starten met breed perspectief. 

• Starten met gemene deler van de verschillende vragende partijen. 

 



 

 

Brainstorm in groepen 
Er worden drie groepen gevormd waarin verder gediscussieerd wordt over meer specifieke use cases: 

Use case 1. Landelijk Beslissing Ondersteunend Systeem Droogte 

Use case 2. Waterschappen – informatievoorziening voor en tijdens droogte 

Use case 3. Verziltingsmonitor Groningen 

De opdracht is om aan het einde van de sessie antwoord te geven op de volgende vragen: 

• Wat is de stip aan de horizon? 

• Wat is je eerste actie? 

• Wat heb je nodig 

• Wie heb je nodig? 

• Hoe begin je? 

Terugkoppeling plenair en vervolgacties 
 

Groep 1. Landelijk Beslissing Ondersteunend Systeem Droogte 

• Wat is de stip aan de horizon? 

Op landelijk schaal betere afwegingen en keuzes kunnen maken over de waterverdeling tijdens 

droogte. 

• Wat is je eerste actie? 

Stap 1: Data goed ontsluiten en helderheid over doelen en keuzes die gemaakt moten worden. 

Stap 2: Visualiseren; nagaan op welke manier de informatie bruikbaar is. 

Stap 3: Alarmwaarden per sector (gebied specifiek) bepalen. 

Stap 4: Voorspellingen; hoe ontwikkelt de droogte zich. 

Stap 5: handelingsperspectieven. 

• Wat heb je nodig? 

Meer partijen, meer middelen. 

• Wie heb je nodig? (volgende keer uitnodigen) 

LCW 

• Hoe begin je? Acties 

Gesprek met de LCW. Gerrit, Sabrina en Dimmie pakken dit op. 

Groep 2. Waterschappen – informatievoorziening voor en tijdens droogte 

• Wat is de stip aan de horizon? 

Droogtecrises voorkomen omdat goede informatiebeschikbaarheid het mogelijk maakte te 

anticiperen op droogte. 

Goede informatiebeschikbaarheid tijdens droogte;  

Geen versnippering data; “net-centrisch werken”. 

• Wat is je eerste actie? 

Helderheid krijgen over welke parameters nodig zijn om de mate van droogte en droogte-impact 

scherp en actueel in beeld te hebben – per sector/watergebruiker. 



Voor HHSK zijn relevant: agrarische sector (Krimpenerwaard), stedelijk gebied (Schieland) en 

tuinbouw (Schieland).  

• Wat heb je nodig? 

Continue monitoring van relevante droogte-indices (zie boven) en een datasysteem dat voldoet 

aan de informatiebehoefte voor en tijdens crisessituaties. 

• Wie heb je nodig? (volgende keer uitnodigen) 

HHSK en paar andere waterschappen. 

Tuinbouwsector 

Landbouwsector 

Dijken en  waterkeringen 

Monumenten kenniscentrum (paalrot en verzakkingen monumenten). 

In andere gebieden zijn dit waarschijnlijk andere sectoren en organisaties. 

• Hoe begin je? Acties 

Andere partijen benaderen (zie vorige punt) 

Nalezen evaluaties droogte2018 waterschappen – wat doet er toe en wat niet? Staat hier al 

informatie over de droogte informatie die nodig was maar niet aanwezig?  

C. van Oosterhout (HHSK), Dimmie Hendriks (Deltares) en Britt van Haastregt (STOWA) pakken 

deze acties op. Arcadis kan de evaluaties van andere waterschappen toesturen. 

Groep 3. Verziltingsmonitor Groningen 

• Wat is de stip aan de horizon? 

Voorkomen of beperken van economische schade van zoutindringing tijdens perioden van 

droogte. Slimme sensoring kan een oplossing zijn, in combinatie met data science en model. 

• Wat is je eerste actie? 

Urgentie onder belanghebbenden polsen. 

• Wat heb je nodig? 

• Wie heb je nodig? (volgende keer uitnodigen) 

Betrokkenheid van de provincie. 

Belangenpartijen, laat hen vanaf begin participeren in het proces 

• Hoe begin je? Acties 

In beeld brengen van en polsen urgentie bij belangenpartijen. 

Toetsen van betrokkenheid van de provincie. 

Kristian Helmholt (TNO) en Marcel (IMEC) pakken deze acties op.  

 

Afsluiting 
• Aanwezigen geven aan dat de volgende DigiShape sessie in juni te snel komt om de benoemde 

acties te kunnen uitvoeren. De voorkeur gaat uit naar een sessie over droogte tijdens de 

DigiShape dag op 11 juli. 

• Hans Aalderink en Dimmie Hendriks nemen tussentijds contact op om af te stemmen over de 

geplande acties. 

• Iedereen wordt heel hartelijk bedankt voor deelname en samenwerking. 


