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Grondwater en droogte 

 

1 Algemeen 

Grondwater is voor veel natuurwaarden van essentieel belang. Lage grondwaterstanden ten gevolge 

van droogte zijn, zeker als ze langere tijd aanhouden, funest voor natte natuur. Door droogvallen van 

beken, vennen etc. of het niet meer bereikbaar zijn van de grondwaterspiegel in de ondergrond wordt 

veel schade aangericht aan natuur (en landbouw). Inzicht in historische droogte kan helpen in 

voorkomen van natuur- of landbouwschade omdat op basis van dit inzicht preventieve maatregelen 

kunnen worden genomen. Deze notitie gaat in op het genereren van een droogtebeeld per jaar tussen 

1953 en 2018 en een vergelijk van dat beeld met de methode zoals het KNMI die toepast om droogte 

te bepalen. 

1.1 Definitie droogte KNMI 

Meteorologisch wordt droogte gedefinieerd door een periode waarin de neerslag minder is dan de 

verdamping. Het KNMI houdt op haar website1 de droogteontwikkeling per jaar inzichtelijk.  

Hiervoor wordt over de periode 1 april tot 1 oktober de neerslag vergeleken met de potentiele 

verdamping. De som van beiden geeft het neerslagtekort (of, in erg natte zomers, het 

neerslagoverschot). Voor 2019 is dit bijvoorbeeld als volgt (figuur 1.1): 

 

Figuur 1.1  Voorbeeld neerslagtekort 

 

1 https://www.knmi.nl/nederland-nu/klimatologie/geografische-overzichten/neerslagtekort_droogte 
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1.2 Berekeningsmethode KNMI 

(deels overgenomen van de website van het KNMI)2  

Gemiddeld over 13 stations in Nederland wordt van 1 april tot en met 30 september het neerslagtekort 

berekend. In de neerslagtekortgrafiek toont de zwarte lijn (figuur 1.1) het verloop in de tijd van het 

neerslagtekort (mm), gemiddeld over 13 stations verspreid over Nederland. De hoeveelheden zijn 

afgerond in hele millimeters. Een stijgende lijn laat een toename in de droogte zien. Bij een dalende 

lijn is de hoeveelheid neerslag groter dan de verdamping en neemt de droogte gemiddeld over 

Nederland af. Als het doorlopende tekort op nul uitkomt, wordt de berekening van de grafiek 

stopgezet, dit in tegenstelling tot de berekening van de geografische weergave van het 

neerslagoverschot.  

De berekening van de grafiek wordt hervat indien er weer sprake is van een neerslagtekort. 

De groene lijn met toevoeging '5% van de jaren' geeft het verloop van het neerslagtekort aan dat in 5 

% van de jaren wordt overschreden. De blauwe lijn met toevoeging 'mediaan' het verloop dat in 50 

procent van de jaren wordt overschreden. De rode lijn laat het neerslagtekort zien dat in de extreem 

droge zomer van 1976 optrad. De volgende KNMI-neerslagstations worden gebruikt in de 

berekeningen voor bovenstaande grafiek: De Bilt, De Kooy, Groningen, Heerde, Hoofddorp, Hoorn, 

Kerkwerve, Oudenbosch, Roermond, Ter Apel, West-Terschelling, Westdorpe en Winterswijk. 

In figuur 1.2 is de locatie van deze stations opgenomen. 

 

2 https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/achtergrond/achtergrondinformatie-neerslagtekort 
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Figuur 1.2 locatie meetstations 

 

Uit figuur 1.2 wordt duidelijk dat voor de berekening van het neerslagtekort meteorologisch de 

meetpunten een voorkeur hebben voor het westen. Hiermee kan een vertekening van de landelijke 

verdamping optreden. 

Voor de invloed van de droogte op het grondwater lijken deze meetlocaties minder geschikt omdat het 

meest droogtegevoelige deel van Nederland (de hogere zandgronden) erg weinig meetlocaties heeft.  

In figuur 1.3 is de globale bodemkaart van Nederland gecombineerd met de meetlocaties. 
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Figuur 1.3 Locaties en globale bodemkaart 

 

De verdamping zoals het KNMI deze berekent is een open waterverdamping. Op basis daarvan wordt 

weer een referentie-gewasverdamping bepaald. Deze berekening gaat uit van: 

 

• Referentie verdamping  Etref Dit is de uitgangverdamping die optreedt in open water aan de 

hand van factoren als temperatuur, wind, straling etc. 

• Potentiële verdamping Etpot Dit is de referentieverdamping gecorrigeerd met een 

gewasfactor (kc), een waarde tussen 1 (bij een volledig open watervlakte) en 0 (bij een 

volledig gesloten oppervlakte. ETpot = kc * ETref 

• Actuele verdamping  ETact Dit is de potentiele verdamping gecorrigeerd voor de 

vochttoestand van de bodem, een waarde tussen 1 (volledig verzadigd tot aan het maaiveld) 

en 0 (gortdroge grond). ETact = ks * ETpot  

 

De werkelijke verdamping is hiermee sterk afhankelijk van bodemtype en van begroeiing. 
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1.3 Invloed droogte op grondwater 

De invloed van droogte op grondwater is sterk afhankelijk van de lokale bodemopbouw. Indien er een 

kleiige deklaag van enkele meters aanwezig is zal neerslag al snel oppervlakkig afstromen naar het 

oppervlaktewater en, omgekeerd, weinig water uit de matrix worden onttrokken door plantengroei 

en/of verdamping. In een situatie waar de ondergrond volledig uit zand bestaat zal de invloed van een 

droogteperiode groot zijn maar afnemen naarmate de grondwaterspiegel daalt.  

In de regio met zand (figuur 1.3) zal een droogte dan ook sterker doorwerken dan in een regio met klei 

en veen. Daarnaast zal in het laaggelegen deel van Nederland door de aanvoer van oppervlaktewater 

de invloed van een meteorologische droogte worden gemitigeerd.  

Naast de grote rivieren zal de invloed van een droogte groot zijn als in het stroomgebied langere tijd 

geen neerslag valt. Zelfs als in Nederland geregeld neerslag valt kan op zo’n wijze naast de rivier 

droogte doorwerken.  

Tenslotte kunnen in het grondwater invloeden als peilwijzigingen door een waterschap, bemalingen of 

ontwateringen een grote rol spelen. Deze invloeden zitten niet in de berekening van de 

meteorologische droogte. 
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1.4 Neerslagoverschot 

Op basis van metingen heeft het KNMI het maximale neerslagtekort per jaar bepaald. In 1976 (figuur 

1.1) was dat bijvoorbeeld 360 mm. 

Voor de periode 1953 tot 2018 is het maximale neerslagoverschot per jaar als volgt (figuur 1.4): 

 

Figuur 1.4 Maximale neerslagtekort per jaar in mm (oranje lijn) met de lineaire trend (paarse lijn). 

 

Op basis van de trendlijn neemt het neerslagtekort tussen 1953 en 2018 toe met 15% (van 137 naar 

160,5 mm). Deze hoeveelheid komt ruwweg overeen met 600-800 miljoen m3 grondwater wat in 1953 

meer in de ondergrond aanwezig was (gemiddeld) dan in 2018. Dit water kan structureel “verdwenen” 

zijn door extra onttrekkingen, meer verdamping (door meer begroeiing), extra ontwatering, meer 

neerslag etc. Niet alle tekorten zijn aan de mens te wijten! 
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2 Bepaling droogte in grondwater 

2.1 Grondwatermetingen 

In het DINOLoket van TNO3 kunnen grondwatermeetreeksen worden opgevraagd. Deze worden o.a. 

aangeleverd als CSV-file. Met behulp van Python4 kunnen deze meetreeksen worden geanalyseerd.  

2.1.1 Verloop grondwaterstand 

In figuur 2.1 is een voorbeeld van een grondwaterverloop opgenomen. Met deze data kunnen 

statistische parameters worden bepaald. Voor de droogteanalyse is gebruik gemaakt van de mediaan 

over de gehele meetreeks en de minimumwaarde per kalenderjaar.  

Opgemerkt wordt dat in Nederland vaak sprake is van snelle grondwatersystemen. Dat houdt in dat de 

reactie op neerslag, verdamping en verhoging van oppervlaktewater vrijwel onmiddellijk is. In figuur 

2.1  is een voorbeeld van een dergelijk snel systeem opgenomen.  

 

Figuur 2.1  Grondwaterverloop meetput B45A2513001. 

 

Naast snelle systemen zijn er tevens trage systemen. Op de Veluwe ligt de grondwaterstand 

bijvoorbeeld tientallen meter onder maaiveld. Doordat neerslag langjarig ondergronds (verticaal) 

onderweg is naar de lokale grondwaterspiegel werkt het voorkomen van een grote droogte of een 

extreme neerslagperiode sterk vertraagd door in het grondwaterverloop. 

 

3 https://www.dinoloket.nl/ 

4 https://www.python.org/ 
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In figuur 2.2 is hiervan een voorbeeld opgenomen. Dit meetpunt ligt op de Hoge Veluwe, bij 

Hoenderloo. De grote droogte uit 1976 is pas eind jaren 80 weer hersteld. Hierdoor komen in de 

relatief natte jaren 1977-1982 extreem lage grondwaterstanden op deze locatie voor.  

 

Figuur 2.2 Voorbeeld traag systeem meetpunt B33D0125001 
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2.2 Pythonanalyse grondwaterdata 

2.2.1 Aantal data 

In de DINOloket database zijn ongeveer 80.000 meetpunten voor grondwater opgenomen. De lengte 

van deze meetreeksen ligt tussen meer dan 100 jaar en minder dan 1 jaar. Het aantal bruikbare 

meetpunten per jaar ligt tussen circa 5000 (in 1953) en 19.000 (in 1998). Na 2000 neemt het aantal 

meetpunten af onder invloed van bezuinigingen. Voor 1953 is het aantal meetpunten te weinig en te 

weinig verspreid om tot een betrouwbaar landelijk beeld te komen.  Het aantal gebruikte meetpunten 

per jaar is opgenomen in figuur 2.3. 

 

 

Figuur 2.3 Gebruikte aantal meetpunten per jaar 

 

De verspreiding van de meetpunten over Nederland in 1953 en 1998 is opgenomen in figuur 2.4. 

Uit deze figuur 2.4. wordt duidelijk dat met name in de stedelijke gebieden en rondom 

waterwingebieden het meetnet fors verdicht is.  
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Figuur 2.4.  Verspreiding meetpunten over Nederland 

 

2.2.2 Bewerking data 

Het gebruikte pythonscript is opgenomen in bijlage 1. 

Hierin wordt uitgelegd hoe de data worden gelezen en bewerkt. Een belangrijke keuze ligt in het 

verschil van het jaarminimum ten opzichte van de mediaan van de gehele meetreeks. Reden voor 

deze keuze is het feit dat, indien op een meetpunt de invloed van een tijdelijke bemaling zichtbaar is, 

het gemiddelde omlaag wordt getrokken ten opzichte van een meetreeks zonder deze invloed. De 

mediaan benadert dan meer het “echte” gemiddelde dan het rekenkundige gemiddelde. Daarnaast 

komen in veel meetreeksen nog meetfouten voor,  bijvoorbeeld door het omdraaien van de 

maaiveldhoogte met de meetwaarde. Ook hier zal de keuze voor de mediaan een veiligere keuze zijn 

dan de keuze voor het rekenkundige gemiddelde. Overigens vallen in een normale meetreeks het 

rekenkundige gemiddelde en de mediaan (vrijwel) samen. 

De datareeks is geschoond voor:  

• filterstellingen onder -30,0 [m NAP] 

• afwijkingswaarden van meer dan -0,5 meter (dus 50 cm boven de mediaan, wordt als 

onrealistisch gezien) 

• afwijkingswaarden van meer dan 1,5 meter (dus 150 cm onder de mediaan, wordt als 

onrealistisch gezien) 
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2.2.3 Interpolatie data 

De data worden gevisualiseerd met het programma 3DField5, versie 4.5.7. Hierin is binnen de 

landsgrenzen van Nederland een grid van 100*100 meter gemaakt. In totaal zijn zo 3,7 miljoen 

gridvlakken doorgerekend. 

Dit grid is gevuld door middel van interpolatie van de data met behulp van het “System of linear 

interpolation”. Vanzelfsprekend had hier ook gekozen kunnen worden voor kriging etc. Hierdoor kan 

het gegenereerde beeld licht wijzigen. Vervolgens wordt het beeld opgeslagen als .asc-file. 

2.2.4 Visualisering data 

De data zijn gevisualiseerd met behulp van Qgis, versie 3.8.16. De waarden kleiner dan 0,1 [m] onder 

de mediaan zijn blauw gekleurd, hogere waarden verlopen via geel naar rood. De rode waarden 

representeren zo de gebieden waar de minimum grondwaterstand in dat jaar >1,1 meter onder de 

mediaan lag. In bijlage 2 zijn de droogtekaarten per jaar opgenomen.  

 

Legenda: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 https://3dfmaps.com/ 

6 https://qgis.org/en/site/ 
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3 Minimumkaarten per jaar 

3.1 Algemeen 

De minimumkaarten (bijlage 2) geven een globaal beeld van de droogte in de afzonderlijke jaren in het 

hoogste watervoerende pakket (wat lokaal dus onder een deklaag met een eigen hydrologisch regiem 

ligt).  

Op detailniveau zijn er soms duidelijke afwijkingen te zien. Deze afwijkingen vallen onder de volgende 

klassen: 

1. Verlagingen in de omgeving van waterwingebieden. 

Zeker in de periode voor 1990 werd er in Zuid-Nederland, op de Veluwe en in Oost-Nederland 

nog veel freatisch water opgepompt voor de drinkwaterindustrie. In latere perioden 

verplaatsten deze winningen meer naar dieper gelegen watervoerende pakketten waardoor de 

invloed van de bemaling op het hoogste watervoerende pakket minder duidelijk werd. In figuur 

3.1 is de invloed van het waterwingebied bij Vessem duidelijk te zien in 1995. 

 

Figuur 3.1 Droogte rond pompstation Vessem (in geel het grondwater-

beschermingsgebied) in 1995 
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2. Verlagingen door industriële winningen 

Naast de drinkwaterwinning heeft lokaal ook industrie (proces) water nodig. De grote winning 

van Gist in Delft was bijvoorbeeld in 1995 goed te zien in het hoogste watervoerende pakket 

(figuur 3.2). In 2015 is ze praktisch onzichtbaar 

    

Figuur 3.2 Droogte bij de industriële winning te Delft in 1995 en 2015 

 

3. Verlagingen door beregeningsinstallaties 

Over de werkelijke onttrokken hoeveelheid grondwater ten behoeve van de 

landbouwberegening, sportveldberegening en particuliere-tuinberegening bestaat veel 

onzekerheid. Daarnaast is het beeld erg diffuus. In een droge periode zal een extra 

grondwaterverlaging die te relateren is aan deze onttrekkingen zeker optreden, maar ze is 

moeilijk uit de kaartbeelden te halen. Het aantal beregeningsinstallaties uit grondwater voor de 

landbouw  werd in 2012 door Massop7 op een kleine 7000 geschat. Dit komt per dag 

beregening neer op (zeer ruwe schatting) 2,5 miljoen m3 (maximaal, alle staan 12 uur per dag 

aan bij 30 [m3/uur]). In een zomer als 1976 of 2018 staan deze installaties misschien 30-50 

dagen aan (op een zeker moment stop je meer geld in beregening dan in potentiele winst en 

stopt de beregening). De totale onttrokken hoeveelheid (alleen voor de landbouw) ligt dan op 

75-125 miljoen m3. Dit is circa 20% van het totale extra vochttekort (zie paragraaf 1.4).  

  

 

7 http://www.nhi.nu/nl/files/4914/4119/1378/beregening_2012_247188.pdf 
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4. Onverklaarde verlagingen (ELS effect en na-ijlen  uit 1976) 

Vanaf de vroege jaren 90 werden in Zuid-Nederland opvallend lage minima gemeten. Zie o.a. 

de Louw uit 20088 (die overigens de beregening op 750 miljoen m3 inschat). Deze worden 

toegeschreven aan ondiepe winningen (o.a. beregening). Een meetpunt in de omgeving van 

Riel laat dit duidelijk zien (figuur 3.4). Na de jaren 90 worden ook in natte jaren lage waarden 

bereikt, daarvoor niet.  

 

 

Figuur 3.3 ELS effect in meetreeks bij Riel 

  

 

8https://www.stowa.nl/sites/default/files/assets/AGENDA/Agenda%202018/20181011%20CoP%20bek

en%20en%20rivieren/Hydrologie%20van%20van%20het%20beekdal-

landschap_Perry%20de%20Louw.pdf 
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3.2 Droogste jaar en natste jaar. 

In QGis is de gemiddelde waarde van de minimumkaart bepaald. Het jaar met de hoogste gemiddelde 

waarde is gesteld als het jaar met de grootste verlaging ten opzichte van de mediaan. De top-10 

droogste jaren is dan als volgt: 

Jaar Gemiddelde 

verlaging [m] 

1959 0,583 

1976 0,565 

2018 0,471 

1996 0,461 

1991 0,458 

1973 0,453 

1990 0,446 

1971 0,437 

1955 0,432 

1989 0,420 

 

Opgemerkt wordt dat de waarde voor 2018 gebaseerd is op een nog niet complete set waarnemingen. 

De exacte waarde wordt pas in het voorjaar van 2020 berekend. De hier gepresenteerde waarde 

wordt naar verwachting nog hoger. Andere opvallende jaren zijn 1996 (extreem droge winter 1995-

1996, komt niet voor in de KNMI neerslagtekortdata (die lopen van 1 april tot 30 september)) en 1989-

1991 jaren met een duidelijk ELS-effect. 

 

De natste jaren zijn: 

Jaar  Gemiddelde 

verlaging [m] 

1958 0,113 

1956 0,131 

1987 0,135 

1965 0,140 

1966 0,145 

1968 0,147 

1960 0,183 

1985 0,183 

1988 0,185 

1961 0,190 
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In vergelijk tussen 1959 en 1976 valt op dat 1976 met name op de Veluwe en in zuid-oost Nederland 

duidelijk droger is geweest dan in 1959. In figuur 3.4 is de extra verlaging in 1976 (-0,9 = 90 cm lager 

dan in 1959) opgenomen. 

 

Figuur 3.4 Extra verlaging (negatief = extra verlaging) in meter in 1976 t.o.v. 1959 
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3.3 Vergelijk met KNMI cijfers 

Als de gemiddelde rasterwaarde van de maximale afwijking van de mediaan per jaar grafisch wordt 

uitgezet tegen de KNMI neerslagtekort data ontstaat het volgende beeld (figuur 3.5) 

 

 

Figuur 3.5 Rasterwaarde (x-as) vs. Neerslagtekort (y-as) 

 

Excel heeft het bijbehorende polynoom bepaald (in grafiek). Dat de relatie een beperkte r2 heeft (0,70) 

komt door het gegeven dat de meteorologische droogte niet 100% kan worden vergeleken met de 

grondwaterdroogte. 
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In tijd is de relatie duidelijker (figuur 3.6): 

 

 

Figuur 3.6 Vergelijk tussen rastergemiddelde per jaar en neerslagtekort (cf. KNMI) per jaar 

 

Het rastergemiddelde is eveneens 15% toegenomen (van 290 naar 340 mm), overeenkomstig de door 

het KNMI berekende waarde (paragraaf 1.3). Overigens is deze directe relatie tussen 

neerslagoverschot en grondwaterstand een al lang bekende relatie die bijvoorbeeld in 

grondwatermodelleringen geregeld wordt toegepast.  
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4 Conclusie 

Op basis van bovenstaande kan aan de hand van grondwatermetingen een landsdekkend beeld 

worden gemaakt om de impact en de locatie van droogte te bepalen. Deze bepaling lijkt goed overeen 

te komen met droogte op basis van meteorologische factoren. De grondwatermethode lijkt fijnmaziger 

dan de meteorologische methodiek.  
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Bijlage 1 Pythonscript 

 

Voorbeeld .csv file: 
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import os Hier worden de nodige modules geladen

import itertools

import numpy as np

import pandas as pd

import sys

sys.stdout = open('2010_afw_median.csv', 'a')

Hier wordt een csv file gemaakt met de gegeven naam. Alles wat via het print-

commando wordt gegenereerd wordt als csv opgenomen in deze file

for filename in os.listdir(os.getcwd()):

In de directory waar de grondwaterfiles en deze pythonfile staan worden de files 

ingelezen en worden de in de file aanwezige regels ingelezen in het geheugen

        if filename.endswith ('.csv'):

            lines = open(filename, 'r').readlines()

            from itertools import dropwhile

In de ingelezen files wordt het deel met de metadata van de meetlocatie apart 

genomen (dit is het blok onder de regel waarin de term "Externe" staat). Vervolgens 

wordt de regel met de metadata zelf afgezonderd

            droppeda = dropwhile(lambda _line: "Externe" not in _line, lines)

            a=itertools.islice(droppeda, 2)

            next(a,"")

In de regel met de metadata wordt op de gegeven locaties de waarden voor de 

            for line in a: x-coordinaat, de y-coordinaat, de maaiveldhoogte (t.o.v. NAP) en de filterstellingen 

                lines=line.split() uitgelezen

                for line in lines:

                    args=line.split(',')

                    xl=args[3]

                    yl=args[4]

                    z=args[5]

                    tf=args[11]

                    bf=args[12]

                        

De file wordt wederom volledig in het geheugen gezet

            lines = open(filename, 'r').readlines()

            from itertools import dropwhile

In de ingelezen files wordt het deel met de meetdata van de meetlocatie apart 

genomen (dit is het blok onder de regel waarin de term "Stand" staat). 

            dropped = dropwhile(lambda _line: "Stand" not in _line, lines)

            next(dropped,"")

            filternaam=[]

Voor de combinatie filternaam-meetdatum-stand t.o.v. NAP wordt een aparte 

tijdelijke lijst gemaakt

            meetdatum=[]

            stand_NAP=[]

            for line in dropped: De meetdata zelf worden ingelezen en in één lijst opgenomen

                lines=line.strip()

                args = line.split(',')

                for n, i in enumerate(args):

                    if i == '':

                        args[n] = '0.' 

                args = line.split(',')

                for n, i in enumerate(args):

                    if i == 'D':

                        args[n] = '0.' 

                fn=float(args[1])

                if fn == 1:

                    dt=(args[2])

                    st= (args[5])

                    meetdatum.append(dt)

                    stand_NAP.append(st)

                    De meetlijst wordt omgezet naar een dataframe en geschoond voor nul-waarden

            x=np.transpose(np.array([meetdatum, stand_NAP]))

            df=pd.DataFrame(data=x, columns=['meetdatum', 'st_NAP'], dtype= object)

            df[df.st_NAP !="0."]

            df["meetdatum"] = pd.to_datetime(df["meetdatum"], dayfirst=True)  Het dataframe wordt gesorteerd op datum, de oudste datum het eerst

            

            

Van de meetwaarden in de kolom st_NAP wordt een getal gemaakt. Van deze 

complete kolom wordt de mediaan bepaald. Alle waarden worden in meter uitgedrukt. 

            df["st_NAP"] = pd.to_numeric(df["st_NAP"])*0.01

            c=round(df.st_NAP.median(),2)

            if df.dropna().empty:

Gecontroleerd wordt of het dataframe gegevens bevat, indien dat zo is wordt de 

filenaam opgeschoond.

                continue Dit is alleen cosmetisch voor d enaamgeving in de uiteidelijke .csv file.

            else:

                filename=filename.replace('.csv', '')

                filename=filename.replace('_1', '')

                mask = ((df['meetdatum'] >= '2010-01-01') & (df['meetdatum'] <= '2010-12-31')) De meetdata voor de hier opgegeven periode worden uit de complete meetreeks 

afgezonderd. Indien deze meetwaarden bestaan wordt doorgegaan anders wordt 

overgeschakeld naar de volgende meetreeks

                df=df.loc[mask]

                if df.dropna().empty:

                    continue

Van dit deel van de meetreeks (alleen 2010 in dit voorbeeld) wordt het minimum 

bepaald.

                jaarmin=round(df.st_NAP.min(),2) Het jaarminimum wat bij 2010 hoort wordt berekend ten opzichte van de mediaan.

                afw=round(c-jaarmin, 2)

                print(filename, fn, xl ,yl ,z , tf, bf, jaarmin, afw)

De parameters die bij 2010 horen worden per meetpunt via het print commande 

opgenomen in de .csv file via sys.stdout 
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Bijlage 2 Droogtekaarten per jaar 
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