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Zomer 2018

• Warmste zomer 300 jaar

• Zeer droog: 300 mm 
neerslagtekort

• 12 juli-9 aug. Langste 
regionale  hittegolf ooit in ZO 
NL.

• 2e helft juli zeer heet 30-37 
graden

• De Bilt: 
Warme dagen   >20 C:   75x  (37)
Zomerse dagen >25 C:   37x   (21)
Tropische dagen>30 C:    8x    (4)





https://youtu.be/7RygVNrKMs0
How temperature has changed in each country 

https://youtu.be/7RygVNrKMs0


Grondwater meetnet kleurt rood = sterke droogte 
Stand 10-13 nov.2018 Beleidsmeetnet grondwater HydroNet portal. 



Bekende hittegolf verschijnselen

• Blauwalg – Zwemverbod

• Botulisme – watervogel- en vissterfte

• Vissterfte a.g.v. wegval stroming, laag O2, lethale watertemp. >24-28 
grd. C.

Droogtestress en Hittestress:

• Herfstkleuren en bladval in zomer bij bosbes, eik, berk, lijsterbes, 
e.v.a.

• Gras kleurt vroeg geel, korte bloei, daarna bloem- en nectargebrek

• Bodemleven (=voedsel) kruipt diep weg in grond





Heide, Vennen, poelen
Helemaal of bijna droog een wereld van 
verschil!

• Struikhei lokaal, ook herstel

• Klokjesgentiaan lokaal slecht

• Gentiaanblauwtje sterke afname

• Heivlinder zorgelijk

• Kommavlinder zorgelijk

• solitaire bijen e.a. nectar eters ?

• Levendb.hagedis slecht jaar

• Wulp  slecht jaar

• Heikikker, Boomkikker e.a. ?

• Vinpoot- en Kln. salamander  ?

• Witsnuitlibellen lokaal slecht

• Venglazenmaker ? Lokaal slecht

• Speerwaterjuffer verdwenen?

• Medicinale bloedzuiger verdwenen?

• Boomvalk ?







Beken:  pompen en stikken! 
25 vissoorten en >500 macrofauna soorten

Beerze, Tongelreep, Beekloop, Keersop, Reusel, Esperloop, Rosep, 
Chaamse beken, Astense Aa, Elsenloop e.v.a.

• Beekprik, Kwabaal, Bermpje, 
Rivierdonderpad, Serpeling

• Bosbeekjuffer, Beekrombout, 
Bronlibel

• Waterwantsen: Aquarius, 
Aphelocheirus, Velia,

• Kokerjuffers: Goera, Halesus, Silo, 
Neureclepsis,  Potamophylax, Phryganea

• Steenvliegen: Nemoura

• Eendagsvliegen: Heptagenia, 
Brachycercus, Ephemera, Baetis, 
Ephemerella

• Waterkevers

• Oevergaasvlieg





Hoogveen: lokaal verdroogd, verbrand.
Peelvenen, Patersmoer, Reuselse Moeren

• Kraanvogels eerste 2 nesten!; droogval nesten. Vos? 
Voedselgebrek?  geen jongen.

• Hoogveenglanslibel

• Venglazenmaker

• Spiegeldikkopje ?

• Gladde slang ?

• Dodaars ?

• Wintertaling ?

• Kl.veenbes

• Lavendelhei

• Eenarig wollegras

• Hoogveenmossen

•



Vijvercomplex Maaij, Pastoorswijer  bij Bergeijk
50 jaar viskweekvijvers. 
Vallen vrijwel jaarlijks droog ondanks gelijke 
hoeveelheid inlaatwater !
Waterwinningen en beregening trekken inlaatwater 
door de vijver- ,beek-, slootbodem naar beneden.

Roerdomp

Woudaapje

IJsvogels

Zwanenmossels

Bittervoorn

Vissterfte

Libellen

Andere waterfauna 
en flora



Vochtige loofbossen

Zwijnen (biggen) te weinig 
bosbes en bodemleven

Spitsmuizen?

Egel?

Hazelworm in zomerslaap ?

Das? 

Bont dikkopje? Late rupsen

Boommarter minder muizen

Roofvogels en uilen?

Flora v. leembossen ?



Kwelgebieden: bleven ze vochtig of inmiddels ook te droog?

De Naad: Labbegat/Dulver, Vlijmens Ven, Moerputten, Bossche Broek
Beekdal hooilanden: Merkske, Beerze, Reusel, Dommel, Kleine 
Dommel (Centrale Slenk en Kempen)

Weidevogels en Wulp 
(jongen overleving)

Vochtige hooilanden ?

Bloei en nectar voor 
insecten?

Pimpernel(+blauwtjes
) en knoopmieren ?

Gr.modderkruiper

Kranswieren



HOOP in bange dagen! 
Overlevings- en herstelstrategieën

1. vroeg uitvliegen

2. Als zaden, sporen,  eitjes/larven maar 
overleven

3. Wie goed verplaatst/vliegt kan 
terugkeren

4. Met zakkend water meevluchten

5. Modderkruipen

6. Overzomeren

7. Risico spreiding over leefgebieden

8. Meer voedsel voor overlevenden

9. Snelle reproductie

10. Volgend jaar beter; oud worden

11. Terugtrekken naar Noorden



Reddingsacties; 
Too little; too late of  ZZ-soorten reddend?

• Lang genoeg door gegaan!?

• Hoeveel bijvulpompen 
mag/kun/wil je 
aanbrengen?

• Meeste droogte-effecten 
laten zich nauwelijks 
“redden”

• Toch graag EHBDroogteplan
ZZ-soorten!

• Structurele oplossing 
verdroging Natuur 
URGENT!!!



Minder groen grasland  26mei-6 aug. 2018 
Herstel grasland al op 1 sept. 2018
Hoeveel jaar voor Natuur weer “GROEN” (bijzondere soorten 
terug op niveau 2017) !? Groeimonitor.nl WER



Klimaatverandering = 
Biodiversiteitverandering 

• 400 soorten verdwijnen
1000 soorten komen binnen 
Temp.+2 graden range
(Wieger Wameling WUR)

• Redden van Noordelijke 
koelte minnende “10 graden” 
soorten is utopie

• Ambities natuur en water dan 
maar aanpassen?! NEE!

• Accepteren droogvallende 
beken en vennen?! NEE!

• Wat dan wel?!



Zonder verdroging en met kweldruk is ALLE Natuur 
Klimaatveranderings - en Stikstof bestendiger!

Verdroging = 4-koppig monster!

1. Verdroging/droogval= droogtestress

2. Afbraak strooisel, veen (stikstof) = 
verzuring, verruiging, CO2 uitstoot

3. Laag grondwater = indringen 
zuurder neerslag en/of eutroof 
overstromingswater

4. Wegval kweldruk= minder 
basenaanvoer, versterkt verdroging, 
verzuring



Verlaagd grondwater en 
wegvallen kwel door 
winningen en beregening 
m.n. 
in Centrale Slenk



Verlaagd grondwater door
20.000-30.000 beregeningputten in NBr. 
Waarvan 6.000 in de hydrologische 
beschermingszones rond N2000 en Natte 
Natuurparels!!  Ex. effect v. Drainages!



Verlaagd grondwater door  Waterschappen
sterke nadruk op hele jaar afvoeren en droogleggen.
maaien, peilbeheer, grote profielen, baggeren. 
Kaarten: NajaarsMaaien en Schouwplicht ZELFS NU!!
.



Verlaagd grondwater door toegenomen hard oppervlak: 
bebouwing, wegen, tegeltuinen, glas, plastic



Voorlopige Conclusies

• Natuur is veerkrachtig, maar die is niet oneindig! 
Trend is binnen 10 jaar opnieuw Extreem warme 
zomer(s)!!

• Enorme schade aan visbestanden,  macrofauna 
en in beken, poelen, vennen, hoogvenen, natte 
bossen

• Aantal ZZ specialistische icoonsoorten mogelijk 
verdwenen of tenminste nog kwetsbaarder  
geworden

• Zeer veel soorten hebben zware klap gekregen

• Komende jaren meer duidelijkheid



7 Aanbevelingen en hartewensen

1. Klimaatverandering zowel wateroverlast als droogte vragen om doortastend  
nieuw waterbeleid

2. Hydrologisch herstel belangrijkste pijler onder klimaat- en stikstof 
bestendiger natuur

3. Bij klimaat-veranderende biodiversiteit belangrijk dat variatie 

natte - vochtige - droge biotopen duurzaam in stand blijven

4. Aantrekkelijke biodiverse Natuur geen bijzaak, maar noodzaak: woon-
werkklimaat, recreatie, gezondheid,  blauw-groene diensten

5. Kritische evaluatie huidige (grond)waterpraktijk: 

winning, drainage, beregening, afvoergericht waterbeheer

6. Integrale gebiedsgerichte (her-)inrichting en aangepast (grond-
)waterbeleid/-beheer voor zowel natuur, agrarisch en stedelijk gebied

7. Een gedegen Droogte Natuurschade evaluatie.  Ook in EURO’s!?



Hartelijke dank voor jullie
info, voorbeelden, foto’s, plaatjes, 

en regelen media aandacht!
• Herman van Dam Water&Natuur

• Frank Spikmans, Jeroen vDelft RAVON

• Kris Joosten, Ingo Jansen RAVON

• Michiel Wallis de Vries Vlinderstichting

• Maurice la Haye VZZ

• Marc Scheepens WsDommel

• Joost Rink WsAaenMaas

• Mieke Moeleker Aquon

• Wiel Poelmans PNBr

• Fiona Franken PNBr

• John Bruinsma pers.med.

• Lex Peeters pers.med.

• Vanessa Mommers BMF

• Wim de Jong Br.Landschap

• Corine Geujen NM

• Wiebe Borren NM

• Michel Hendrix NM

• Gijs Clements NM

• Lex Querelle NM

• Jan van Mierlo NM

• Niels Vogels   NM

• Martin Mos NM

• Simone Prinsen NM

• Irma de Potter NM 



Vragen staat vrij!
Dank voor jullie aandacht, 
maar s.v.p doe er wat mee!
Blijf tellen, vertellen, genieten 
tot deze Titanic zinkt of het lek is gedicht…


