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Nederlandstalige samenvatting 

De beschikbaarheid van zoetwater is essentieel in ons dagelijks leven. Hoewel slechts 10% van de 

globaal beschikbare hoeveelheid zoetwater wordt ingezet voor menselijk gebruik (agricultuur, industrie, 

huishoudens) hebben meerdere regio’s wereldwijd momenteel te kampen met waterschaarste. Door 

klimaatverandering en socio-economische ontwikkelingen zal naar verwachting de druk op de 

beschikbare zoetwaterbronnen verder stijgen, met daarbij een verdere toename in waterschaarste tot 

gevolg. De effecten van waterschaarste zijn wijdverspreid en de gevolgen variëren. Waterschaarste kan 

leiden tot verloren oogsten met voedseltekorten en hongersnood tot gevolg; tot economische schades 

als gevolg van verstoorde productieprocessen; of tot het achteruitgaan van de conditie van terrestrische 

en aquatische ecosystemen. Waterschaarste wordt momenteel dan ook beschouwd als een van de drie 

belangrijkste natuurrampen wereldwijd. Een urgente behoefte bestaat daarom aan effectieve 

adaptatiestrategieën voor waterschaarste. Voor het nemen van goede beslissingen omtrent zulke 

strategieën is het voor beleidsmakers nodig een duidelijk inzicht te hebben in de kans op en het gevolg 

van waterschaarste, nu en in de toekomst. Een beter begrip van de factoren die ten grondslag liggen aan 

het voorkomen en de zwaarte van waterschaarste, en factoren die de mogelijke consequenties van 

waterschaarste beïnvloeden, is daarom essentieel. Accurate modellen en methodes om waterschaarste 

en de onderliggende factoren, alsmede de interactie tussen deze factoren, te simuleren en te beoordelen 

zijn hiervoor een vereiste. 

 

Het hoofddoel van deze dissertatie is dan ook om te komen tot een verbeterd inzicht in de factoren die 

leiden tot waterschaarste en om te laten zien hoe deze factoren gezamenlijk het voorkomen, de zwaarte, 

en de consequenties van waterschaarste beïnvloeden, over zowel historische tijdsperiodes als onder 

geschetste toekomstscenario’s. Daarbij heeft deze dissertatie het doel om de invloed van verscheidene 

socio-economische en hydro-klimatologische factoren te kwantificeren en te ontleden. Bovendien 

streeft deze dissertatie ernaar een bijdrage te leveren aan de evaluatie en ontwikkeling van bestaande en 

nieuw op te zetten modellen, datasets en indicatoren. Informatie die gebruikt kan worden in de 

beoordeling van historische en toekomstige waterschaarste condities en het identificeren van 

waterschaarste ‘hotspots’ wereldwijd, het identificeren van de onderliggende factoren die ten grondslag 

liggen aan waterschaarste, alsmede het beoordelen van de mogelijke consequenties van waterschaarste 

en het waterschaarste risico. Om deze doelstellingen te vervullen zijn vijf onderzoeksvragen 

geformuleerd die de basis van deze dissertatie vormen: 

 

1) Hoe goed zijn globale hydrologische modellen in staat de variabiliteit en verandering in de 

beschikbaarheid van zoetwater te reflecteren, in zowel natuurlijke regio’s als in regio’s die onder 

invloed staan van menselijk handelen? 

 

2) Hoe gevoelig zijn schattingen met betrekking tot de zoetwaterbeschikbaarheid en waterschaarste 

condities wereldwijd voor de keuze in globale hydrologische modellen, datasets, en 

waterschaarste indicatoren? 
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3) Wat is de relatieve bijdrage van socio-economische en hydro-klimatologische factoren aan 

historische en toekomstige veranderingen in de zoetwaterbeschikbaarheid en waterschaarste 

condities wereldwijd? 

 

4) Welke verbeteringen zijn er mogelijk in de beoordeling van waterschaarste (risico’s) op globale 

schaal, bijvoorbeeld via de (verdere) ontwikkeling en toepassing van nieuwe of bestaande 

waterschaarste indicatoren? 

 

5) Hoe kan de kennis bijeengebracht in deze dissertatie een bijdrage leveren aan de identificatie van 

effectieve adaptatiestrategieën om om te gaan met waterschaarste onder huidige en toekomstige 

condities?  

 

Om de toepassingen van globale hydrologische modellen en hun uitkomsten in het water management 

te faciliteren is het essentieel de methodes en modellen die gebruikt worden in de beoordeling van 

waterschaarste wereldwijd te valideren. Door validatie kan een beter inzicht verkregen worden in de 

gevoeligheid van waterschaarste schattingen voor de keuze in globale hydrologische modellen, datasets, 

en waterschaarste indicatoren. Een systematische vergelijking tussen geobserveerde en gemodelleerde 

maandelijkse rivierafvoeren over de tijdsperiode 1971-2010, uitgevoerd in Hoofdstuk 2, laat zien dat het 

meenemen van menselijke activiteiten in het modelleringschema van globale hydrologische modellen 

leidt tot een significante verbetering in de schatting van zowel gemiddelde maandelijkse rivierafvoer, als 

van lage- en hoge rivierafvoeren. Echter, ook met medeweging van menselijke activiteiten zijn deze 

globale hydrologische modellen nog gelimiteerd in hun representatie van de langjarige gemiddelde 

afvoeren alsmede in hun representatie van variabiliteit, met name in regio’s die onder invloed staan van 

menselijk handelen. Een verdere verbetering van de wijze waarop menselijke activiteit is opgenomen in 

het modelleringsschema van deze modellen is dan ook noodzakelijk.  

 

Globale hydrologische modellen zijn goed bruikbaar om de globale trends en patronen – in ruimte en 

tijd - weer te geven. Een vergelijking van de uitkomsten van verschillende globale hydrologische 

modellen, zoals uitgevoerd in de Hoofdstukken 3-6, toont dat de waterschaarste ‘hotspots’ wereldwijd, 

en met name die in Azië, Afrika, en het Midden Oosten, juist en consistent worden geïdentificeerd. De 

verschillende globale hydrologische modellen ondersteunen elkaar bovendien in de beoordeling van 

trends en variabiliteit in waterschaarste condities wereldwijd, en de relatieve rol van factoren die ten 

grondslag liggen aan deze veranderingen. Regionale en lokale schattingen met betrekking tot het 

voorkomen en de zwaarte van waterschaarste, alsmede de onderliggende mechanismen voor 

veranderingen in waterschaarste, kunnen echter significant van elkaar afwijken wanneer verschillende 

globale hydrologische modellen, datasets, en waterschaarste indicatoren met elkaar worden vergeleken. 

Een grondige kalibratie- en validatieprocedure met gebruikmaking van lokale observaties is dan ook een 

vereiste wanneer globale hydrologische modellen worden ingezet voor de beoordeling van 

waterschaarste condities en het ontwerp van adaptatiemaatregelen op lokale schaal. 

 

Om adaptatiemaatregelen gericht op het omgaan met waterschaarste goed te kunnen ontwerpen en 

beoordelen is het noodzakelijk inzicht te krijgen in de mechanismen die ten grondslag liggen aan 
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veranderingen in waterschaarste condities over historische en toekomstige tijdsperiodes, alsmede in hun 

relatieve bijdrage. Hoewel socio-economische ontwikkelingen over het algemeen beschouwd worden 

als meest belangrijke factor in de ontwikkeling van waterschaarste tonen de resultaten in Hoofdstuk 3 

aan dat hydro-klimatologische variabiliteit verantwoordelijk kan worden gehouden voor het grootste 

aandeel in de verandering van waterschaarste condities op jaarlijkse basis. Pas na zes tot tien jaar 

beginnen de geaccumuleerde effecten die het gevolg zijn van socio-economische ontwikkelingen een 

dominante rol te krijgen in de verandering in waterschaarste condities. Hoofdstuk 4 laat zien dat, op 

tijdschalen van decennia, voor een substantieel deel van het wereldwijde landoppervlak (>28,1%) een 

significante correlatie te vinden is tussen de beschikbaarheid van zoetwater en de waterschaarste 

condities en El Niño (ENSO: El Niño Southern Oscillation). Sterke correlaties zijn gevonden in 

Midwest- en Noord-Amerika, het Caraïbisch gebied, Latijns-Amerika, Zuidelijke Afrika, Zuidoost- en 

Centraal Azië, en Australië en Nieuw-Zeeland. Hoofdstuk 4 laat echter ook zien dat alleen ENSO-

gedreven klimaatvariabiliteit vaak niet voldoende is om waterschaarste te veroorzaken. De vatbaarheid 

van een regio voor waterschaarste wordt bepaald door meerdere hydro-klimatologische factoren, zoals 

de langjarig gemiddelde beschikbaarheid van zoetwater, de variabiliteit in de beschikbaarheid van deze 

zoetwaterbronnen, maar ook door de heersende socio-economische condities, zoals de vraag naar water 

en de mate waarin en manier waarop het water gemanaged wordt. 

 

De te verwachten toekomstontwikkelingen op het gebied van klimaat en socio-economische condities 

en de gevolgen voor het waterschaarste risico (hier uitgedrukt als de te verwachten jaarlijkse 

blootgestelde bevolking ten opzichte van de totale wereldbevolking) zijn beschreven in Hoofdstuk 6. 

Naar verwachting zal het risico toenemen van 38% onder de huidige condities tot 56,2 - 67,8% in 2080. 

Alhoewel de resultaten uit Hoofdstuk 6 laten zien dat op globale schaal de invloed van populatiegroei 

groter is dan de invloed van klimaatverandering, varieert deze relatieve invloed op regionale en lokale 

schaal sterk. Waar ontwikkelingen in waterconsumptie en populatie over het algemeen leiden tot een 

toenemende druk op de beschikbare zoetwaterbronnen en waterschaarste versterken, is het effect van 

menselijke interventies (veranderingen in: landgebruik, het volume en beheer van dammen en reservoirs, 

het gebruik van irrigatie in agricultuur) niet universeel. De resultaten in Hoofdstuk 5 tonen aan dat 

~50% van de wereldbevolking onderhevig is aan significante veranderingen in de beschikbaarheid van 

zoetwater als resultaat van menselijke interventies tussen 1971 en 2010. Als gevolg van deze interventies 

ervaart een substantieel deel van de wereldbevolking, met name de mensen die woonachtig zijn in 

benedenstrooms gebied, een verslechtering van waterschaarste condities. Tegelijkertijd, ervaren de 

mensen die woonachtig zijn in bovenstrooms gebied een verlichting in waterschaarste condities. Door 

deze interventies verplaatst waterschaarste zich steeds verder stroomafwaarts, en zullen waterschaarste 

condities zich verder versterken in benedenstrooms gebied. 

 

Deze dissertatie levert een bijdrage aan de manier waarop waterschaarste wordt beoordeeld middels de 

(verdere) ontwikkeling en toepassing van nieuwe en bestaande waterschaarste indicatoren. Bestaande 

methodes voor de beoordeling van waterschaarste zijn met dit onderzoek verbeterd, bijvoorbeeld door 

ook hydro-klimatologische variabiliteit mee te wegen naast de effecten van klimaatverandering en socio-

economische ontwikkelingen. Met betrekking daartoe bespreekt Hoofdstuk 3 de potentiële over- en 
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onderschattingen in waterschaarste evaluaties die het gevolg zijn van het niet meenemen van hydro-

klimatologische variabiliteit. Ook het meewegen van seizoensgebonden variaties is een voorwaarde om 

tot betrouwbare waterschaarste schattingen te komen. Hoofdstuk 5 laat zien dat een duidelijk 

seizoensgebonden patroon bestaat in meerdere rivierstroomgebieden, bijvoorbeeld in de Ganges-

Brahmaputra, de Huang He, de Niger, en de Donau. Het al dan niet meenemen van deze seizonaliteit 

kan een significante invloed uitoefenen op de waterschaarste schattingen wereldwijd. Hoofdstuk 5 laat 

bovendien zien dat het in achtnemen van de maandelijks variërende minimum rivierafvoeren, nodig om 

te kunnen blijven voorzien in goede terrestrische en aquatische milieucondities (EFR), leidt tot meer 

realistische en significant lagere schattingen van waterschaarste op maandelijkse basis in vergelijking tot 

eerdere resultaten. In Hoofdstuk 6 wordt een eerste stap gezet in de richting van de ontwikkeling van 

een nieuw beoordelingskader voor waterschaarste risico’s. Dit beoordelingskader brengt de effecten van 

hydro-klimatologische variabiliteit op de huidige en toekomstige waterschaarste condities samen met de 

effecten van klimaatverandering en socio-economische ontwikkelingen. Een vergelijking tussen de 

waterschaarste resultaten verkregen met dit nieuwe beoordelingskader en evaluaties die de 

conventionele methodes volgen leert dat de verschillen in uitkomsten kunnen oplopen tot 50% op lokale 

schaal. 

 

Deze dissertatie biedt een aantal inzichten relevant voor de ontwikkeling en implementatie van 

adaptatiestrategieën met betrekking tot het omgaan met waterschaarste. Alle hoofdstukken uit deze 

dissertatie benadrukken het belang van een zorgvuldige selectie van modellen en indicatoren. Door de 

uitkomsten van twee verschillende waterschaarste indicatoren, de waterschaarste indicator (WSI) en de 

Falkenmark indicator (FI), te vergelijken geven Hoofdstukken 3-4 een inzicht in de regio’s waar 

verschillende typen adaptatiemaatregelen mogelijkerwijs meer effectief kunnen zijn. Regio’s als het 

Midden Oosten, Australië en Nieuw-Zeeland, en delen van Noordwest Amerika zijn bijvoorbeeld met 

name vatbaar voor vraag-gestuurde waterschaarste (WSI). ‘Zachte’ adaptatiemaatregelen gericht op het 

verminderen of beter managen van de watervraag zijn in deze regio’s mogelijkerwijs het meest effectief. 

‘Harde’, meer technisch georiënteerde adaptatiemaatregelen die zijn gericht op het managen van de 

waterbeschikbaarheid hebben mogelijkerwijs meer effect in West Europe en Afrika. Dit zijn beiden 

regio’s waar waterschaarste gedomineerd wordt door een relatief hoge bevolkingsdichtheid ten opzichte 

van de waterbeschikbaarheid (FI). Een specifiek voorbeeld van een ‘zachte’ adaptatiemaatregel om 

waterschaarste risico’s te verminderen is het doen van hydro-klimatologische voorspellingen op 

seizonale of jaarlijkse schaal en het nemen van voorzorgsmaatregelen op basis van deze voorspellingen. 

Het meenemen van de ruimtelijke variatie in de gevoeligheid van waterschaarste condities voor jaarlijkse 

en meerjarige hydro-klimatologische variabiliteit, zoals ENSO (Hoofdstuk 4), kan helpen bij het stellen 

van ruimtelijke prioriteiten omtrent het nemen van maatregelen om waterschaarste risico’s te 

verminderen. Bijvoorbeeld het opslaan van voedsel en hulpgoederen voorafgaand aan een El Niño, of 

het instellen van verzekeringen die uitkeren aan de hand van hydro-klimatologische indicatoren. 

Hoofdstuk 6 biedt tenslotte een veelbelovende aanpak om tot verbeterde waterschaarste condities te 

komen in de toekomst. Met behulp van de FI zijn regio’s geïdentificeerd waarvan verwacht wordt dat 

zij een tekort in zoetwaterbeschikbaarheid zullen ervaren onder verscheidene socio-economische en 

klimatologische toekomstscenario’s. Met deze informatie kunnen beleidsmakers besluiten welke 
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adaptatie of mitigatie maatregelen het meest effectief kunnen zijn in het verminderen van de te 

verwachten waterschaarste risico’s, op globale, regionale, en lokale schaal. Middels de introductie van 

het begrip risico binnen waterschaarste beoordelingen faciliteert Hoofdstuk 6 bovendien het 

besluitvorming- en beoordelingsproces omtrent de keuze en efficiëntie van adaptatiestrategieën om om 

te gaan met waterschaarste, nu en in de toekomst. Methodes gebaseerd op risico zijn namelijk in staat 

de kans op voorkomen mee te wegen -alsmede de onzekerheid in deze kans en de invloed van hydro-

klimatologische variabiliteit hierop, in combinatie met de consequenties van waterschaarste, veelal 

uitgedrukt middels de begrippen blootstelling en kwetsbaarheid. 

 

Omdat de effecten van adaptatie ver kunnen reiken in zowel ruimtelijke als temporele zin, moet geen 

enkele maatregel als ‘op zichzelf staand’ worden beschouwd in de beoordeling van zijn effectiviteit, 

noch als zodanig worden geïmplementeerd. Hoofdstuk 5 onderbouwt deze gedachte en vraagt om een 

geïntegreerde aanpak waarin de effecten van specifieke adaptatiemaatregelen voor het gehele 

stroomgebied worden doorgerekend en waarin gestreefd wordt naar een optimale allocatie van de 

huidige en toekomstige zoetwater beschikbaarheid over alle gebruikers in het stroomgebied, natuur 

inclusief.  

 

Deze dissertatie brengt tenslotte verschillende onderwerpen aan het licht die op dit moment nog zijn 

ondervertegenwoordigd in waterschaarste studies, waar significante verbeteringen mogelijk zijn, en 

waarop toekomstig onderzoek zich zou moeten richten. Verschillende ontwikkelingen zijn, ten eerste, 

nodig om de betrouwbaarheid en representativiteit van de globale hydrologische modellen, datasets, en 

indicatoren die zijn gebruikt in deze dissertatie verder te verbeteren. De toenemende mate van detail die 

wordt toegepast in de simulatie en evaluatie van zoetwaterbeschikbaarheid en waterschaarste wereldwijd 

vereist bijvoorbeeld verscheidene aanpassingen en verbeteringen in de globale hydrologische modellen 

en datasets. Dit omvat onder andere het door-ontwikkelen van het raamwerk voor de modellering van 

watervraag, het meenemen van fysische en virtuele water overdrachten in het modelleren van de 

zoetwaterbeschikbaarheid, en het op sub-grid niveau verbeteren van de fysische representativiteit van 

verscheidene hydrologische concepten in globale hydrologische modellen. Meer aandacht moet ook 

worden besteed aan de representativiteit en bruikbaarheid van de verschillende waterschaarste 

indicatoren die momenteel beschikbaar zijn. Het meenemen van waterkwaliteit en de minimale 

waterbehoefte van terrestrische en aquatische ecosystemen is een derde aspect binnen het 

waterschaarste onderzoek dat meer aandacht behoeft. In staat zijn om de terugkoppeling tussen 

meteorologische, hydrologische, en socio-economische condities te simuleren, en diens effecten op 

waterschaarste, wordt als steeds belangrijker geacht en is een vierde onderwerp waarop meer onderzoek 

nodig is. Tot nog toe zijn de (monetaire) effecten van waterschaarste nog nauwelijks geëvalueerd, 

ondanks het feit dat een goed inzicht in deze (monetaire) effecten essentieel is voor de kwantificering 

van waterschaarste risico’s, voor de prioritering van inspanningen gericht op de vermindering van dit 

risico, en voor het beoordelen van de effectiviteit van adaptatiemaatregelen om om te gaan met 

waterschaarste. Het kwantificeren van de (monetaire) effecten van waterschaarste moet dan ook 

prioriteit krijgen. Alhoewel eerste stappen in het onderzoek zijn gezet om te komen tot een meer 

realistische model-representatie van het begrensd-rationele menselijk gedrag met betrekking tot het 
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duurzaam gebruik en management van zoetwaterbronnen, zijn de studies die deze resultaten bespreken 

slechts beperkt en gefragmenteerd, zeer context-specifiek, en vaak gericht op slechts één watergebruiker. 

Toekomstig onderzoek zou zich daarom, tenslotte, moeten toeleggen op het bijeenbrengen van deze 

kennis in een modelleringsraamwerk dat in staat is om het menselijk gedrag en menselijk handelen voor 

verschillende economische sectoren (agricultuur, industrie, huishoudens) te representeren. Een 

succesvolle ontwikkeling en toepassing van een dergelijk modelleringsraamwerk, dat de laatste inzichten 

met betrekking tot hydrologie, economische gevolgen, risico en risicobeoordeling omtrent 

waterschaarste, en gedragseconomie integreert, zou een grote vooruitgang op het gebied van 

waterschaarste onderzoek betekenen en opent deuren tot nieuwe onderzoeksmogelijkheden en tot een 

meer praktische toepassing van het waterschaarste onderzoek op zowel globale als regionale schaal. 

 


