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Verdringingsreeks 
 
Wat is de verdringingsreeks? 
De landelijke verdringingsreeks bepaalt de verdeling van het beschikbare water in tijden van 
watertekort. De verdringingsreeks is opgezet om prioriteiten te kunnen geven aan de verschillende 
watervragers.  

 
 
Categorie 1: Veiligheid en voorkomen van onomkeerbare schade. Het behoud van droge voeten 
en het tegengaan van onomkeerbare (natuur)schade krijgt de hoogste prioriteit bij het verdelen 
van schaars water. Watertekorten kunnen vooral in veengebieden grote gevolgen hebben. 
Uitdroging kan leiden tot problemen met waterkeringen, zoals bijvoorbeeld in 2003 bij Wilnis het 
geval was. Naarmate veen meer uitdroogt, vindt meer bodemdaling plaats. Omdat dit een 
onomkeerbaar proces is, wordt geprobeerd dit zo veel mogelijk te voorkomen. Dat is ook belangrijk 
voor de natuur. Door uitdroging zijn bijvoorbeeld bijna alle hoogveengebieden in Nederland 
verdwenen. Onomkeerbare natuurschade kan ook door andere processen plaatsvinden, 
bijvoorbeeld door aanvoer van gebiedsvreemd water, extreem lage grondwaterstanden of het 
droogvallen van beken of sloten. In deze situaties kan de natuur zich niet of pas na zeer lange tijd 
weer herstellen als de wateraanvoer weer op peil is gekomen.  
 
Categorie 2: Nutsvoorzieningen (drinkwatervoorziening, energievoorziening)  
 
Categorie 3: Kleinschalig hoogwaardig gebruik (tijdelijk beregening kapitaalintensieve gewassen) 
 
Categorie 4: Overige belangen: hier vindt primair een economische afweging tussen sectoren 
plaats, maar ook de natuur heeft hier een plaats. In deze gevallen zal de natuur snel herstellen na 
een droge periode of is er een groot areaal beschikbaar en is de bedreiging van het verloren gaan 
van soorten minder groot. Naast economische criteria wordt dus ook getoetst op maatschappelijke 
criteria. Het beschikbare water gaat naar de regio of sector waar de meeste (maatschappelijke) 
schade kan worden voorkomen. 
 
 
Vragen over de Verdringingsreeks  
 
1. Geldt de verdringingsreeks overal en in dezelfde mate? 
De landelijke verdringingsreeks bepaalt hoe het beschikbare Rijkswater wordt verdeeld in tijden 
van watertekort. De reeks is daardoor van toepassing voor alle gebieden waar Rijkswater kan 
worden aangevoerd. Er zijn daarnaast een groot aantal gebieden waar geen Rijkswater kan komen. 
Hier gelden regionale reeksen, die in het algemeen wel gebaseerd zullen zijn op de landelijke 
reeks. 
 
2. Telt de verdringingsreeks ook voor grondwatergerelateerde zaken? Bijv. voor 
grondwateronttrekkingen in droge tijden? 
Nee, de nieuwe landelijke reeks gaat alleen over de verdeling van Rijkswater. Wel kunnen 
regionale waterbeheerders eigen reeksen opstellen, desgewenst ook voor grondwater. 
 
3. Hoe is de verdringingsreeks ontstaan? Wat zijn de argumenten voor de keuzes? 
De nieuwe verdringingsreeks is gebaseerd op de oude reeks, huidige praktijk, onderzoek vanuit de 
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Droogtestudie Nederland en de ervaringen met de droge zomer van 2003. Op basis van deze 
ingrediënten is in november 2003 een eerste voorstel gedaan voor de nieuwe reeks. Vervolgens is 
daar bestuurlijk overleg over gevoerd, waarin enkele aspecten nog zijn veranderd. Al met al sluit 
de nieuwe reeks goed aan bij de huidige praktijk. 
 
4. Wie heeft welke informatie nodig? 
De verdringingsreeks is primair bedoeld voor de waterbeheerders. Rijkswaterstaat heeft informatie 
nodig om het Rijkswater te verdelen over het land (waterbehoefte per prioriteit per innamepunt), 
de regionale waterbeheerders hebben de informatie nodig om het beschikbare water te verdelen 
binnen hun beheersgebied. Voor de gebruikers is het relevant om te weten hoe groot de kans op 
water is in droge periodes. 
 
5. Hoe denkt men om te gaan met regionale verschillen; welk gebied gaat voor: 
Bloembollen in het Westen of bloembollen in Groningen? 
Deze vraag gaat over prioriteit 3 of 4 van de verdringingsreeks. De verdeling van water vindt op dit 
niveau plaats op basis van (maatschappelijke) kosten en baten. In dit geval wordt het beschikbare 
water ingezet voor de regio waar de meeste schade kan worden voorkomen. Vergelijkbare 
afwegingen vinden overigens niet alleen plaats op het niveau van het (Nederlands deel van het) 
Rijnstroomgebied, maar ook binnen regio’s en binnen waterschappen. 
 
6. Hoe gedetailleerd moet de regionale uitwerking worden gegeven, en wat is precies het 
gewenste eindproduct? 
Dat mag de regio zelf bepalen. Er zijn voorbeelden van zeer gedetailleerde regionale 
verdringingsreeksen (tot op de honderdste m³/s nauwkeurig en ruimtelijk gedifferentieerd, 
vastgelegd in een nota en/of in een waterakkoord). In relatie tot de landelijke reeks is het van 
belang om per regio in ieder geval te weten wat de waterbehoefte is voor de diverse prioriteiten. 
Op basis hiervan wordt het Rijkswater verdeeld. Het is aan de waterbeheerder dit eventueel verder 
regionaal of zelfs lokaal te specificeren. 
 
7. Wateraanvoer t.b.v. nutsvoorzieningen wordt in onze regionale Verdringingsreeks niet 
apart genoemd, is dat een probleem? 
Als er geen watervraag is voor nutsvoorzieningen, is het overbodig deze functie op te nemen in de 
reeks. Dat geldt voor alle functies. Als men echter op enig moment Rijkswater nodig denkt te 
hebben ten behoeve van deze functies, dan is het verstandig de functies wel op te nemen in de 
eigen reeks, met de juiste prioriteit. Overigens geldt dat de hoge prioriteit voor de 
nutsvoorzieningen gekoppeld is aan de leveringszekerheid (maatschappelijk belang) en niet aan de 
eventuele commerciële belangen. 
 
8. Wordt rekening gehouden met het moment waarop de droogteperiode voorkomt en 
met de hydrologische situatie voorafgaand aan de droogteperiode? 
Dat gebeurt impliciet wel door de afweging op basis van maatschappelijke kosten en baten voor 
prioriteit 3 en 4. Als de droogte bijvoorbeeld in juni valt, is de schade voor de landbouw 
waarschijnlijk aanzienlijk groter dan wanneer de droogte eind augustus, begin september valt. Het 
is dan ook te verwachten dat de landbouw in juni een hogere prioriteit krijgt dan aan het einde van 
de zomer. 
 
9. Er wordt te weinig rekening gehouden met natuurbelangen. In onze reeks heeft 
'peilhandhaving ter behoud van de ecologische kwaliteit in gebieden met karakteristieke 
natuur- en landschapswaarden' de hoogste prioriteit. 
In de nieuwe Verdringingsreeks is, in tegenstelling tot de oude reeks, ‘natuur’ opgenomen. Als het 
om onherstelbare natuurschade gaat heeft het zelfs prioriteit 1. ‘Peilhandhaving ter behoud van 
ecologische kwaliteit’ zou daar prima onder kunnen vallen. 
 
10. In onze reeks komt 'tijdelijke beregening van kapitaalintensieve gewassen' niet voor. 
Wij maken geen onderscheid in gewassen t.a.v. beregening. 
Deze prioriteit is overgenomen uit de oude reeks. Het gaat hierbij om situaties waarbij met een 
klein beetje water een hoop schade kan worden voorkomen. Daarbij gaat het niet alleen om geld, 
maar ook om de sociale gevolgen als bedrijfssluitingen doordat de schade te hoog oploopt. Het is 
aan de regio om te bepalen of er in het eigen beheersgebied sprake is van deze prioriteit. 
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11. Zijn de consequenties meegenomen voor de drinkwatervoorziening? Zoals ik het nu 
zie, krijgt de natuur (met onherstelbare schade) ook voorrang boven de 
drinkwatervoorziening. Is er overleg geweest of en zo ja voor hoe lang dit haalbaar is? 
Drinkwater is op prioriteit 2 gezet omdat de voorraden zo groot zijn, dat die in de praktijk nooit 
een probleem opleveren. Daarnaast is het niet te verwachten dat er een conflictsituatie op zal 
treden tussen natuur (onherstelbare schade) en de leveringszekerheid voor drinkwater. In de 
praktijk zijn het ook geen tegengestelde belangen, maar juist elkaar versterkende belangen (beide 
gebaat bij een goede waterkwaliteit). Een voorbeeld is de drinkwateronttrekking aan de Maas in 
Limburg. Daar wordt vanuit natuuroogpunt een minimumdebiet gehandhaafd om de emissies bij 
lage afvoeren voldoende te verdunnen. Het drinkwaterbedrijf Limburg profiteert daar van mee. Dit 
is zo in de wet opgenomen. 
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