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Watertekort 
 
Hoe ontstaat een ‘watertekort’? We leven toch in een waterrijk land? 
Watertekort ontstaat door een gebrek aan neerslag, minder aanvoer van water door rivieren en 
verdamping door warm weer. Laag water in de rivieren ontstaat vooral door een tekort aan 
neerslag in de stroomgebieden van de rivieren. Vooral de Maas is hiervan afhankelijk en geeft 
daarom in droge periodes soms zeer lage afvoeren. De Rijn wordt deels gevoed vanuit de Zwitserse 
meren waarin het smeltwater samen komt uit de verschillende bergstroompjes. Wanneer er in 
Nederland en ook in de stroomgebieden van Rijn en Maas weinig neerslag van betekenis valt, kan 
de afvoer op de grote rivieren (te) laag voor de tijd van het jaar worden.  
 
In Nederland heeft een watertekort voor de natuur en landbouw vooral consequenties als door het 
gebrek aan neerslag in Nederland de grondwaterstanden in het groeiseizoen laag zijn. Als de 
waterstand in de rivieren laag is, is het dan niet altijd mogelijk om voldoende water van goede 
kwaliteit aan te voeren voor bijvoorbeeld de landbouw. Lokale buien die kunnen vallen, brengen 
daarin vaak te weinig verandering aan. Er zijn continue hoeveelheden neerslag in de 
stroomgebieden van Maas en Rijn nodig om de afvoer van de rivieren op normale waarden te 
brengen.  
 
De hoger gelegen delen van Nederland (o.a. hoge zandgronden in het zuiden en oosten) zijn voor 
wateraanvoer vooral afhankelijk van neerslag. Zij krijgen geen water uit de grote rivieren 
aangevoerd. Wanneer de grondwaterstanden laag zijn en er geen neerslag van betekenis valt, 
ontstaat er een watertekort. Bij aanhoudende droogte in een warme, zomerse periode zal dit 
neerslagtekort toenemen. Het neerslagtekort-/overschot wordt verkregen door het verschil te 
berekenen tussen de hoeveelheid gevallen neerslag en de verdamping. In de lage delen van 
Nederland is meestal wel voldoende water aanwezig, maar hier treedt in een droge periode vaak 
geleidelijk meer verzilting op. 
 
Wat is nodig om uit een watertekort te komen? 

• Normalisering van het weer plus extra neerslag 
– Huidig tekort compenseren is er ca.3 maanden normaal weer nodig 
– Met die extra neerslag is grondwater nog niet aangevuld, dat kost 200 regendagen 

• Toename aanvoer tot boven 1100 m3/s via Rijn 
 

Toelichting: 
Normalisering van het weer:  
De komende dagen wordt regen voorspeld, maar dat betekent nog niet dat het watertekort is 
opgelost. Hiervoor is ca drie maanden typisch Nederlands weer met lagere temperaturen en 
dagelijkse regenbuien nodig. De komende weken hebben we dus nog steeds te maken met een 
watertekort, er is een grotere vraag naar water dan wat er aan regen valt en via de rivieren ons 
land binnenstroomt. Het weer van de komende dagen helpt wel iets. Het zal de temperatuur van 
het water iets verlagen. Hier en daar gebieden (beken) doorspoelen en de landbouw wat helpen. Je 
kunt het zien als even afremmen. Het heeft een tijdelijk en bescheiden effect, de droogte blijft, 
evenals de kans op verzilting. Ook blijven de getroffen maatregelen van kracht met de effecten 
voor onder andere de scheepvaart. 
 
Wat is typisch Nederlands weer? 
Iedere zomer is er sprake van droogte. De zon schijnt immers langer en er kan dus meer vocht 
verdampen. De regen die tijdens een Nederlandse zomer valt, normaal gesproken ca 70 mm per 
maand, kan dit niet helemaal aanvullen. Zo ontstaat een neerslagtekort. Bij een normaal 
neerslagtekort valt ongeveer 100 mm te weinig regen. Op dit moment hebben we al een tekort van 
ruim 300 mm.  Om het neerslagtekort van nu dus ‘normaal’ te krijgen, moet er meer dan 200 mm 
regen vallen. Dat is dus drie maanden een typisch Nederlandse zomer. Wel is het belangrijk dat de 
regen niet in één keer valt zoals bijvoorbeeld bij een extreme hoosbui. Omdat de grond zo droog 
is, stroomt dat water dan weg. Wat we dus het liefste zien, is een typisch Nederlandse zomer met 
gelijkmatige buien.  
 
Feiten en cijfers 
 
Laagste afvoeren geschiedenis 

• Rijn: 
1929 575 m3/s* 
1947 620 m3/s 

http://www.knmi.nl/klimatologie/geografische_overzichten/neerslagoverschot.html
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1949 635 m3/s 
• Maas: 0 m3/s in 1964, 1973 en 1986 

 
* De laagste afvoer van 1929 is opgetreden onder invloed van een ijsdam. In die tijd reden 
vrachtwagens de Merwede over (zoek online op ‘siberische koudegolf’). De laagste niet door ijs 
beïnvloede afvoer is van november 1947 met 620 m3/s. 
 
Opschalingscriteria watertekorten rivieren 
De opschalingscriteria voor watertekorten worden bereikt als de afvoer van Rijn en/of Maas 
onderstaande waarden bereiken (of daaronder vallen). 
 
Maand Afvoer Rijn (Lobith) Afvoer Maas (St. Pieter) 
januari – april 1000 m3/s 25 m3/s 
Mei 1400 m3/s 25 m3/s 
Juni 1300 m3/s 25 m3/s 
Juli 1200 m3/s 25 m3/s 
augustus  1100 m3/s 25 m3/s 
september – december 1000 m3/s 25 m3/s 
 
NB: Vanwege de toenemende watervraag (landbouw, groeiseizoen) liggen de criteria/waarden voor 
de Rijn in het voorseizoen hoger dan in het naseizoen. 
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