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Inleiding 

De hittegolf van 2003, waardoor een economisch verlies ontstond van naar schatting 13 miljard 

Amerikaanse dollar, toonde aan dat droogte een fenomeen is dat niet alleen in de Mediterrane 

gebieden van Europa voorkomt. 

Als resultaat van de klimaatverandering wordt verwacht dat lage afvoeren en droogtes vaker en 

heviger zullen voorkomen in West- en Centraal-Europa. De bepaling van de impact van toekomstige 

droogtes en lage debieten blijkt dus een cruciale kwestie te zijn. 

In deze context is het onderhavige rapport, dat uitgevoerd wordt in het kader van Actie 7 van het 

AMICE-project, gewijd aan de analyse van de impact van droogtes en lage debieten in het 

rivierbekken van de Maas, met een focus op 4 economische sectoren: energie, landbouw, drinkwater 

en scheepvaart. 

Effecten van lage debieten op de energieproducerende 
industrie 

Zowel de productie van elektriciteit in thermische energiecentrales als in waterkrachtcentrales is 

sterk afhankelijk van de beschikbaarheid van oppervlaktewater: waterkrachtcentrales gebruiken de 

zwaartekracht van stromend water om elektriciteit op te wekken, terwijl thermische centrales water 

nodig hebben om te kunnen koelen.  

Tijdens periodes van droogte kan de rivier afvoer (Qgem) afnemen, terwijl de atmosferische 

temperatuur Tlucht (en daardoor de watertemperatuur Twater) toeneemt. Deze twee effecten, die 

verband houden met de klimaatontwikkeling, zouden kunnen leiden tot ongunstige gevolgen op de 

energieproductie. 

Thermische centrales 

� Werkingsprincipes 

Thermische centrales zetten warmte die afkomstig is van de verbranding van fossiele brandstoffen of 

atoomsplitsing om in elektrische stroom. Het opgewarmde water wordt omgezet in stoom die een 

turbine aandrijft, die op haar beurt een elektrische generator aandrijft (zie afbeelding 1). De stoom 

gaat vervolgens door een condensator en wordt teruggebracht naar waar deze verwarmd werd.  

In een tweede aparte watercyclus werkt de condensator als een warmtewisselaar waar koelwater de 

thermische energie van de stoom absorbeert. 

  

 

 

 

 

Afbeelding 1. Werkingsprincipes van een thermische centrale 
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De energieomzetting van hitte naar elektrische stroom werkt enkel wanneer het temperatuurverschil tussen 

de twee hittereservoirs (boilerdeel en condensatordeel) groot genoeg is. 

Er zijn verschillende types koelcycli met een verschil in doeltreffendheid. In elk geval zal het koelproces 

minder doeltreffend zijn wanneer de temperatuur van het koelwater stijgt of wanneer de afvoer daalt. De 

elektriciteitscentrale zal dan gedwongen zijn te werken met een verminderde capaciteit of tijdelijk te sluiten 

wanneer de temperatuurdrempels overschreden worden. 

Daarnaast zijn producenten van elektriciteitscentrales wettelijk verplicht om de koelwaterlozing te 

beheersen om de fauna en flora in de omgeving te beschermen onder voorwaarden die bepaald 

worden in de EU-richtlijn inzake de bescherming van zoet water (Richtlijn 2006/44/EG). 

� Bepaling van de impact van lage debieten op de elektriciteitsproductie en de 

monetaire schade 

De conversie van luchttemperatuurstijging in watertemperatuurstijging wordt berekend met een 

aanpassingsfactor. Toekomstige luchttemperatuurstijgingen worden vermeld in de scenario's van 

AMICE Actie 3, voor de twee tijdssegmenten 2021-2050 en 2071-2100 en voor de verschillende 

subregio's van het rivierbekken van de Maas, alsook op transnationaal niveau. 

Binnen het AMICE-project wordt de daling van de elektriciteitsproductie geëvalueerd met behulp van 

de methode van Foerster & Lilliestam (2010), die zowel rekening houdt met de afvoervermindering 

als met de stijging van de watertemperatuur (zie Erreur ! Source du renvoi introuvable.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Het monetariseren van de energieproductievermindering wordt dan verkregen door de berekende 

waarde van de productievermindering te vermenigvuldigen met de gemiddelde prijs voor 

basislaststroom van de Europese beurs (EPEX) en met de jaarlijkse operationele capaciteit van de 

betreffende centrale (centralespecifieke gegevens). 

  

 

 

 

Afbeelding 2. AMICE-methodologie - berekening van de jaarlijkse gemiddelde afname van de 

elektriciteitsproductie als gevolg van de afname van de afvoer en de stijging van de 

watertemperatuur 

Afbeelding 3. Monetariseren van het verlies aan energieproductie door de klimaatverandering 
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Tabel 1. Jaarlijkse economische schade vastgesteld in 

de thermische centrales van het Maasbekken 

 

Afbeelding 4. Ligging van de thermische centrales in 

het Maasbekken 

� Berekening van de schade voor thermische centrales van het Maasbekken 

De gemiddelde jaarlijkse schade voor elke elektriciteitscentrale van het Maasbekken wordt berekend 

voor de tijdsperiodes 2021-2050 en 2071-2100 volgens de hierboven uitgelegde modus operandi en 

vergeleken met de cijfers van de huidige vaststellingsperiode (1971-2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De verwachte schade aan het einde van de 21ste eeuw is veel groter dan in het midden van de eeuw, voor 

alle thermische centrales aan de Maas, door een grotere afvoerdaling en temperatuurstijging. 

De kerncentrales van Chooz en Tihange, die veruit de hoogste geïnstalleerde vermogens hebben met 

een jaarlijks productie capaciteit van meer dan 20 GWh, worden logischerwijs het zwaarst getroffen 

inzake monetaire schade. 

Waterkrachtcentrales 

� Methodologie voor de bepaling van de impact van lage debieten op 

waterkrachtelektriciteit 

Waterkrachtelektriciteit maakt gebruik van de potentiële energie van water dat opgeslagen wordt in 

een reservoir (soms gecreëerd door stuwdammen) om turbines aan te drijven en elektrische stroom 

te maken. De twee parameters: afvoer (Q) [m
3
/s] en hydraulische verval (Hn) [m] bepalen de 

hoeveelheid energie die geproduceerd wordt door de turbine. In deze studie wordt de hydraulische 

verval verondersteld de komende decennia constant te zijn, de schommeling van de 

energieproductie is dus enkel afhankelijk van de rivier afvoer. 

Binnen het AMICE-project wordt de energieproductievermindering berekend als het verschil 

tussen de capaciteit berekend op basis van de jaarlijkse gemiddelde afvoer aan de huidige 

toestand en de capaciteit berekend op basis van de afvoer die gelinkt wordt met de toekomstige 

scenario's. 

 

productievermindering [%] 

2021-2050 2071-2100 

Chooz 1,9 8,2 

Tihange 1,95 7,5 

Clauscentrale 2 5,82 

Buggenum 3 8,6 

Amercentrale 2 5,82 

Dongecentrale 

 

2 

 

5,82 
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Bovendien wordt de gemiddelde jaarlijkse economische schade voor het toekomstige scenario (in 

relatief percentage) beoordeeld met behulp van een gemiddelde prijs vanop de Europese Beurs 

(EPEX). Merk op dat in werkelijkheid elektriciteitsprijzen per seizoen en per dag schommelen. 

� Economische schade voor de waterkrachtcentrales in het Maasbekken 

De bovenstaande methodologie veronderstelt dat er geen economische schade verwacht wordt voor 

de waterkrachtcentrales langs de Maas in de Franse regio, aangezien de capaciteit van de centrales 

(maximale afvoer van de turbine) kleiner is dan de gemiddelde jaarlijkse afvoer voor de beide 

toekomstscenario's van het AMICE-project. Bovendien zijn de beschikbare gegevens voor de twee 

Nederlandse waterkrachtcentrales onvoldoende om te voorspellen welke hoeveelheid water 

beschikbaar zal zijn voor de energieproductie. De economische schade die te wijten is aan 

toekomstige lage debieten wordt niet onderzocht voor deze centrales. 

De schade van de jaarlijkse opbrengst in relatieve % voor de zeven Waalse waterkrachtcentrales 

wordt weergegeven in afbeelding 5 (huidige toestand: 1971-2000). 

 

 

Tabel 2: Schade aan de waterkrachtcentrales in 

Wallonië door de lage debieten volgens de AMICE-

scenario's. 

 

 

 

 

Producenten van Waalse waterkrachtcentrales dienen zich ervan bewust te zijn dat de 

klimaatverandering (vroeg of laat) invloed zal hebben op de rentabiliteit van hun centrales. Omwille 

van de lagere geïnstalleerde capaciteit van de waterkrachtcentrales in vergelijking met de thermische 

centrales zal de monetaire schade over het algemeen echter minder opvallend zijn.  

Conclusies 

Uit deze studie blijkt dat er een daling van de energieproductie volgens de toekomstige droge 

scenario's van AMICE verwacht wordt voor beide types energiecentrales langs de Maas. 

Zelfs wanneer onzekerheden door vereenvoudigingen zouden kunnen leiden tot vertekening, geeft 

deze studie een goed overzicht van de situatie in het Maasbekken. 

Effecten van droogte op de landbouw 

Methodologie en gebruikte gegevens in het AMICE-project 

De landbouw zal op verschillende manieren beïnvloed worden door de klimaatverandering, 

afhankelijk van de oorspronkelijke klimaatomstandigheden, bodemtypes, landgebruik, beleid of 

economie. In het algemeen wordt er een toename van de oogst verwacht in Noord-Europa, die 

voornamelijk te danken is aan een stijging van de luchttemperatuur, terwijl een afname van de 

 

schade van de jaarlijkse 

verkopen [%] 

2021 – 2050 2071 – 2100 

Lixhe 43 64 

Monsin 57 73 

Ivoz-Ramet 39 62 

Ampsin-Neuville 35 60 

Andenne 45 66 

Grands-Malades 0 36 

Hun 0 11 



6  AMICE - Actie 7 Rapport lage debieten- Samenvatting 

 

opbrengst en een stijging van de watervraag verwacht wordt in Zuid-Europa. Een aparte analyse van 

de impact van de klimaatverandering en van de niet-klimaatsgebonden invloed op basis van 

beheeropties is vrij moeilijk door de wijderzijdse beinvloeding. Wijzigingen in de beheerpraktijken en 

landbouwplanning kunnen de positieve effecten van de opwarming van de aarde opheffen. 

Er wordt een gemeenschappelijke methodologie voorgesteld voor alle partners van het AMICE-

project om vergelijkbare resultaten te boeken. De methode is gebaseerd op het gebruik van een 

model op natuurkundige basis - het EPIC-Rastermodel - dat in staat is om de opbrengst te berekenen 

op basis van verschillende invoergegevens, zoals de gewassoort, de bodem, de helling en uiteraard 

de meteorologische gegevens.  

Bodemgegevens zijn verkregen via de Europese bodemdatabank. Wat de gewasgegevens betreft, zijn 

de drie voornaamste graangewassen die geteeld worden in het stroomgebied van de Maas, volgens 

de voorbereidende studie die uitgevoerd werd binnen het project, maïs, tarwe en gerst. 

Gewaseigenschappen, geleverd door België (Waalse statistieken), worden gebruikt als referentie 

voor de ijking van het model. Verder worden de technische planning, de wisselbouw en de 

landbouwpraktijken (inclusief meststoffen, geen irrigatie in aanmerking genomen) beschouwd als 

ongewijzigd voor de drie gesimuleerde tijdssegmenten (heden, 2021-2050 en 2071-2100).  

Voor een beperkt aantal grondgebieden werden ook berekeningen voor grasland uitgevoerd, maar 

deze komen niet voor in deze samenvatting. 

Meteorologische droogte wordt door deze studie in aanmerking genomen. 

Oogstevolutie in de landbouwregio's van het Maasbekken 

� Evolutie van maïsoogst met klimaatverandering  

 

 

Afbeelding 5 toont de gevolgen van de 

klimaatveranderingsscenario's, ontwikkeld binnen het 

AMICE-project, op de maïsoogst voor verschillende 

subregio's van het Maasbekken.  

De maïsoogst in het stroomgebied van de Maas zal 

negatief beïnvloed worden door de klimaatverandering 

in de context van een scenario van een droge 

klimaatverandering, ondanks het bemestende effect van 

CO2. De vermindering van de maïsoogst zal ongeveer 3-4% 

bedragen halverwege de 21
ste

 eeuw, met uitzondering van 

Frankrijk (waar een kleine oogsttoename van 2% verwacht 

wordt). Daarnaast worden in de toekomst de 

schommelingen in de oogst in het algemeen erger, met 

uitzondering van Duitsland. 

 

In Wallonië, 

België 

Evolutie van de oogst 

(%) 

1971-2000  

2021-2050 -3,00 

2071-2100 -18,85 

In Vlaanderen, 

België 

Evolutie van de oogst 

(%) 

1971-2000  

2021-2050 -18,04 

2071-2100 -29,29 

In Duitsland 
Evolutie van de oogst 

(%) 

1971-2000  

2021-2050 -5,36 

2071-2100 -21,84 

In Nederland 
Evolutie van de oogst 

(%) 

1971-2000  

2021-2050 -3,43 

2071-2100 -18,75 

In Frankrijk 
Evolutie van de oogst 

(%) 

1971-2000  

2021-2050 +2,47 

2071-2100 -17,47 

Tabel 3: Evolutie van de maïsoogst met klimaatverandering. 
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� Evolutie van de oogst van tarwe en gerst voor de drie tijdssegmenten 

De volgende tabellen tonen de evolutie van de oogst van tarwe en gerst, die ongeveer dezelfde 

tendens ondergaan onder de klimaatverandering.  

Het gedrag van tarwe en gerst is vergelijkbaar en wordt positief beïnvloed door 

klimaatverandering. De tarwe-oogst stijgt met 8-15% halverwege de 21
ste

 eeuw en met 16-28% 

tegen het einde van de eeuw; de gerstoogst stijgt met 6-20% halverwege de 21
ste

 eeuw en met 9-

21% tegen het einde van de eeuw.  

Terwijl de schommelingen in de tarwe-oogst in de toekomst erger worden, zijn de resultaten voor de 

gerstoogst minder uitgesproken.  

 

Tabel 4: Evolutie van de tarwe-oogst onder klimaatveranderin    Tabel 5: Evolutie van gerstoogst onder klimaatverandering 

 
Ten slotte werd er een monetaire schadebepaling opgesteld door de gemiddelde gewasprijzen toe te 

passen. De gemiddelde prijzen zijn afkomstig van EUROSTAT voor elk type gewas en voor elk land. 

Merk op dat de toekomstige evolutie van de prijzen niet in aanmerking genomen wordt in deze 

studie. 

 

Effecten van lage debieten op de drinkwatervoorraad 

De systemen voor de watervoorziening dienen het hoofd te bieden aan veranderende 

omstandigheden: sociaaleconomische gevolgen, ontwikkeling van technische normen... Bijkomende 

mogelijke bedreigingen voor watervoorraadsystemen kunnen ontstaan uit de verwachte grotere 

omvang en frequentie van lage debieten door de klimaatverandering. In deze context dient de 

garantie op een adequate drinkbare /drinkwatervoorraad in de toekomst gezien te worden als een 

belangrijke kwestie. 

in Wallonië, België Evolutie van de oogst (%) 

1971-2000   

2021-2050 +8,43 

2071-2100 +17,46 

in Vlaanderen, België Evolutie van de oogst (%) 

1971-2000   

2021-2050 +7,90 

2071-2100 +16,08 

in Duitsland Evolutie van de oogst (%) 

1971-2000   

2021-2050 +8,35 

2071-2100 +17,78 

in Nederland Evolutie van de oogst (%) 

1971-2000   

2021-2050 +12,72 

2071-2100 +23,30 

in Frankrijk Evolutie van de oogst (%) 

1971-2000   

2021-2050 +16,40 

2071-2100 +27,77 

in Wallonië, België Evolutie van de oogst (%) 

1971-2000   

2021-2050 +18,45 

2071-2100 +18,02 

in Vlaanderen, België Evolutie van de oogst (%) 

1971-2000   

2021-2050 +16,42 

2071-2100 +18,01 

in Duitsland Evolutie van de oogst (%) 

1971-2000   

2021-2050 +6,66 

2071-2100 +8,84 

in Nederland Evolutie van de oogst (%) 

1971-2000   

2021-2050 +12,22 

2071-2100 +11,01 

in Frankrijk Evolutie van de oogst (%) 

1971-2000   

2021-2050 +20,31 

2071-2100 +21,37 
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Opslagcapaciteit en kwetsbaarheid van de drinkwatersector  

Acht punten voor de onttrekking van oppervlaktewater verschaffen drinkbaar/drinkwater voor zes 

miljoen mensen in het Maasbekken (in de verschillende landen waardoor de rivier stroomt, met 

uitzondering van Duitsland). De hoeveelheid oppervlaktewater die onttrokken werd in het jaar 2010 

voor elke centrale van het stroomgebied van de Maas wordt weergegeven in tabel 1, wat neerkomt 

op een totaal volume van 485 Mm
3
.  

Er werd opgemerkt dat het onttrokken water voornamelijk gedistribueerd wordt naar de 

kustgebieden in Nederland en Vlaanderen. 

In de context van een waterbeheer over het gehele bekken binnen het AMICE-project richtte Actie 7 

zich op de studie van internationale strategieën en beleidslijnen om watertekorten aan te pakken die 

het gevolg zijn van de klimaatverandering.  

 

Locatie km Rivier/zijrivier Streek Mm³/jaar (2010) 

Tailfer 520 Maas Wallonië 48 

Broechem  Albertkanaal Vlaanderen 57 

Lier/Duffel  Netekanaal Vlaanderen 84,5 

Heel 690 Lateraalkanaal Nederland 9,9 

  Boschmolenplas  1,5 

Brakel  Gedamde Maas Nederland 69,2 

Keizersveer (Petrusplaat) 865 Bergse Maas Nederland 209,3 

Scheelhoek  Haringvliet Nederland 5,8 

Totaal    485,2 

Tabel 6: Locatie en capaciteit van de voornaamste onttrekkingspunten die gebruikt worden voor drinkwater in 

het Maasbekken 

Terwijl voor de analyse van het overstromingsrisico de rechtstreekse economische 

overstromingsschade berekend wordt, wordt het economische verlies in de drinkwatersector 

geraamd met inachtname van de herstelmaatregelen of -strategieën om het waterproductieverlies 

te temperen. 

Er bestaan verschillende strategieën om een passende beheer van de waterbron te verzekeren in 

tijden van schaarste: 

• beperking van de opname bij de bron (waterbesparende maatregelen), 

•  bepaling van prioriteiten in het watergebruik, 

• onttrekking van water uit alternatieve bronnen (grondwater, een andere 

watermaatschappij...)  

• opslag van water (in reservoirs). 

Als eerste stap bepaald AMICE de buffercapaciteiten van de 8 onttrekkingspunten die steunen op 

oppervlaktewater in het Maasbekken. Hierdoor wordt er informatie verkregen betreffende hun 

overbruggingsperiode: de periode waarbinnen het watersysteem het hoofd kan bieden aan 

waterschaarste zonder enige impact op de hoeveelheid water die naar de klanten gedistribueerd 

wordt.  
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Deze studie heeft aangetoond dat de overbruggingsperiodes variëren tussen 0 dagen (voor Tailfer, 

wat dus het meest kwetsbare onttrekkingspunt is) en 3 maanden wanneer de reservoirs gebruikt 

worden met alternatieve bronnen.  

Aangezien alle 8 onttrekkingspunten van de Maas en haar zijrivieren beperkte opslagcapaciteiten hebben, is 

het niet mogelijk enkel hierop te vertrouwen om te beantwoorden aan de beoogde watervraag in tijden van 

lage debieten en dient er gezocht te worden naar alternatieve strategieën. 

Vergelijking van de watervraag en de beschikbaarheid van oppervlaktewater  

Als tweede stap richtte het AMICE-project zich op de bepaling van de waterbeschikbaarheid van elk 

systeem door hun faalkans te berekenen: de waarschijnlijkheid dat de watervraag de 

waterbeschikbaarheid overstijgt.  

Eerst werd er een eenvormige methodologie voorgesteld om de robuustheid van het systeem te 

evalueren op basis van drie criteria: de betrouwbaarheid van het systeem, het herstelvermogen en 

de kwetsbaarheid ervan. Vervolgens verzamelde het AMICE-project gegevens in met betrekking tot 

de water innamestops die zich voordeden tussen 2007 en 2010. De gegevens die geanalyseerd 

werden voor deze periode toonden aan dat alle water innamestops die plaatsgevonden hebben, 

veroorzaakt werden door technische storingen of onvoldoende waterkwaliteit en niet door 

kwantiteitsproblemen. Verder hebben de watervangonderbrekingen nooit langer geduurd dan de 

maximale periode waarin het onttrekkingspunt bevoorraad kan worden door alternatieve bronnen of 

opgeslagen water.  

Het lijkt erop dat jaarlijkse gemiddelden van de water innamestops geen sluitende resultaten kunnen bieden 

inzake de kwetsbaarheid van het watersysteem voor waterschaarste die veroorzaakt wordt door de 

klimaatverandering. Het is noodzakelijk verder gegevens van hoge kwaliteit in te zamelen voor deze bepaling 

van de robuustheid.  

Een verder diepgaand onderzoek valt buiten het bereik van het AMICE-project, maar dient 

uitgevoerd te worden door watermaatschappijen, waarbij de kwetsbaarheid van de 

drinkwatervoorraadsystemen vastgesteld moet worden in het geval van langdurige waterschaarste. 

Effecten van lage debieten op de commerciële 
scheepvaartsector 

De Maas is bevaarbaar over een aanzienlijk deel van haar totale lengte. Handelsscheepvaart raakt tot 

in Givet, in Frankrijk. De scheepvaartkanalen verbinden de Maas met andere grote waterwegen zoals 

de Rijn. In Nederland en Vlaanderen maakt de rivier deel uit van de belangrijke infrastructuur voor 

binnenscheepvaart, die de havengebieden van Rotterdam, Amsterdam en Antwerpen verbindt met 

de verder stroomopwaarts gelegen industriële gebieden. 

Gevolgen van een lagere afvoeren voor de scheepvaartsector 

Hoewel in rivieren met een ongecontroleerde afvoer een periode met een extreem laag debiet de volledige 

bevrachting van schepen in de weg kan staan, wordt het minimumpeil om scheepvaart mogelijk te maken in 

het Maasbekken steeds verzekerd door een systeem met stuwen. Schepen passeren de stuwen via 

scheepvaartsluizen. Wanneer een schip door een sluis vaart, gaat er een hoeveelheid water verloren. 
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Er doen zich problemen voor wanneer het volume water dat elke dag verloren gaat door het 

sluizensysteem groter is dan de dagelijkse hoeveelheid water die beschikbaar is voor scheepvaart. 

Het verlies dat te wijten is aan het sluizensysteem kan beperkt worden door: 

• het aantal sluiswerkingen terug te dringen (de sluis pas in werking zetten wanneer de 

binnenruimte vol schepen zit), 

• de hoeveelheid water die verloren gaat bij een sluisbediening te beperken (water opslaan in 

reservoirs; water laten terugvloeien vanuit de stroomafwaartse gebieden; water overhevelen 

in een sluiscomplex met meerdere compartimenten; gebruik maken van scheidingsdeuren). 

Al deze middelen om waterverlies te beperken, brengen extra kosten met zich mee, ofwel door de 

wachttijd voor schepen te doen toenemen, ofwel door meer energie te verbruiken (bij het 

terugpompen van water) of door de noodzaak van extra voorzieningen (installatie van 

scheidingsdeuren). 

Bepaling van extra kosten die te wijten zijn aan lage debieten  

Een ruwe schatting van de extra kosten die veroorzaakt worden door lage debieten is opgemaakt 

voor één van de drie Nederlandse complexen van de Maas (als voorbeeld) met behulp van de SIVAK-

software. Om de totale kostprijs en wachttijd voor elk schip afzonderlijk te berekenen, heeft de 

software gegevens nodig betreffende: 

• eigenschappen van de sluiskamers, 

• waterpeilverschillen tussen stroomopwaarts en stroomafwaarts, 

• verkeer (de mate waarin de sluis aangedaan wordt door schepen), 

• de wacht- en besturingskosten per scheepsklasse. 

 

 Droog jaar (2003) Zeer droog jaar (1976) 

Stijging van de extra kosten ten opzichte van een gemiddeld jaar [%] 36 1520 

Tabel 7: Toename van extra kosten door waterbesparende maatregelen voor 

omstandigheden van droogte volgens de SIVAK-simulaties 

Beide maatregelen om water te besparen, zoals hierboven vermeld, leiden tot extra wachttijden en/of 

kosten voor de scheepvaart. De extra wachttijden op jaarbasis kunnen uitgedrukt worden in kosten. De 

simulatie heeft aangetoond dat hoe droger het klimaat is, hoe aanzienlijker de extra kosten zullen zijn. Voor 

het Maasbracht-complex, op basis van gegevens voor de bijzonder ernstige droogte van 1976, werd 

gevonden dat de extra kosten tot 16 keer hoger kunnen liggen dan de kosten in een gemiddeld jaar. 

Afbeelding 5: Waterverlies wanneer een sluis gepasseerd wordt om naar lager water te varen 
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Conclusie 

Als gevolg van klimaatverandering wordt verwacht dat er in de toekomst vaker ernstigere droogtes 

en lage debieten zullen voorkomen. Deze studie, die uitgevoerd werd in het kader van Actie 7 van 

het AMICE-project, heeft laat zien dat 3 van de geanalyseerde activiteitensectoren 

(energieproductie, drinkwater en scheepvaart) negatieve gevolgen zullen ondervinden en dat er 

oplossingen besproken dienen te worden op alle territoriale niveaus. Landbouw kan zowel 

positieve als negatieve gevolgen ondervinden door  klimaatverandering.  

Verder vormt het uitgevoerde onderzoek een basis voor vervolg onderzoek, die een voortdurende en 

betere uitwisseling van kennis, methodes en gegevens behoeven tussen de verschillende landen en 

streken die deel uitmaken van het Maasbekken. De resultaten kunnen gebruikt worden als een 

beslissingsondersteunend instrument voor de ontwikkeling van internationale samenwerking en de 

uitwerking van aanpassingsstrategieën en maatregelen om de negatieve impact van 

klimaatverandering in het Maasbekken te beperken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Definities 

� Droogte 

Droogte is een natuurlijk fenomeen. Het is een tijdelijke, negatieve en ernstige afwijking van 

gemiddelde neerslagwaarden (een tekort aan regen) gedurende een aanzienlijke tijdsperiode en over 

een groot gebied, die zou kunnen leiden tot  meteorologische, landbouwkundige, hydrologische en 

sociaaleconomische crisis, afhankelijk van de ernst en duur.  

� Waterschaarste 

Waterschaarste is een kunstmatig fenomeen. Het is een terugkerende onbalans die voortvloeit uit 

een overmatig gebruik van waterbronnen, dat veroorzaakt wordt doordat het verbruik aanzienlijk 

hoger ligt dan de natuurlijke vernieuwingscapaciteit. Waterschaarste kan verergerd worden door 

watervervuiling (waardoor de geschiktheid voor verschillend watergebruik afneemt) en tijdens 

periodes van droogte. 

Referentie: Working definitions of Water scarcity and Drought - Version: 4.0 - 27 April 2012 - Guido Schmidt, Juan José 

Benítez, and Carlos Benítez, with contributions from Rafael Seiz-Puyuelo,  José María Hernández-Torres and the Expert 

Group on Water Scarcity and Droughts of the Common Implementation Strategy for the Water Framework Directive 
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AMICE Adaptation of the Meuse to the Impacts of Climate Evolutions (Aanpassing van de 

Maas aan de impact van de klimaatverandering) is een Noordwest-Europees project 

(nummer 074C) van INTERREG IVB. 

Klimaatverandering heeft een impact op het Maasbekken, waardoor er meer 

overstromingen en meer droogtes ontstaan. De rivierbeheerders en waterdeskundigen van 

de 4 landen van het Maasbekken bundelen hun krachten in dit transnationale project, 

ondersteund door de EU, om een innovatieve en duurzame aanpassingsstrategie uit te 

werken. Het project loopt van 2009 tot 2012. Voor meer informatie over het project kunt u 

een bezoekje brengen aan: www.amice-project.eu 

 
Het NWE INTERREG IV B-programma  

Het Programma financiert innovatieve transnationale acties die tot een beter beheer van 

natuurlijke bronnen en risico's, tot de verbetering van communicatiemiddelen en tot de 

versterking van de gemeenschappen in Noordwest-Europa leiden. 

Voor meer informatie over het programma kunt u een bezoekje brengen aan: 

www.nweurope.eu 
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