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Toen ik van vakantie terugkwam en de kranten doornam voor het actuele nieuws viel 
mijn oog op deze foto. In de categorie ‘geloof’ bekroop mij wat ongeloof. Ziet het er echt 
zo slecht uit in Nederland? Wat doen die schapen nog op de dijk? Hoe gaat dit goed 
komen? En zo was ik vanuit de Normandische vakantiestemming weer snel terug in de 
landelijke situatie.
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Korte inleiding: tijdens de kennisdag waterkeringen 2016 hield professor Hans de Kroon 
een verhaal over bloemrijke dijken. Deze man wees mij een aantal jaren geleden op 
klimaatveranderingen en het risico van droogte voor dijken. Eerlijk gezegd keek ik hem 
een beetje ongelovig aan: gaat het echt zo hard?
En het is nu duidelijk waarom hij professor is en ik niet: hij heeft gelijk. Dit zijn de 
beelden die eind juli onze dijken bepaalden. Sterk verdroogde grasbekledingen, en wij 
zitten met de vraag: hoe sterk is de bekleding nog? Je kunt een plag steken, maar het 
WBI schrijft voor dat dit met een vochtige zode moet gebeuren.
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En dit is een regionale waterkering bij Kinderdijk waar we een erosieproef hebben 
uitgevoerd. Je ziet hoe gescheurd de toplaag van klei is. We schatten in dat er ca. 10% 
holle ruimte in de kades aanwezig was, wat werd bevestigd door Henk van Hemert 
(STOWA) die een dergelijke krimpfactor bij klei wist. Hier konden jullie het filmpje van 
zien in de bevestigingsmail.
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Maar op hetzelfde moment in juli waren ook dit soort dijken te zien. Ogenschijnlijk 
helemaal niets aan de hand. Hoe komt dat?
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Hans de Kroon was al met andere onderzoekers bezig met dit vraagstuk, o.a. in opdracht 
van het Hollands Noorderkwartier. In het betreffende rapport staat wat eigenlijk op dit 
moment de kennisleemte is. Iets waar ik deze zomer ook tegenaan liep toen ik een 
grondige internetstudie deed naar het effect van droogte op grasbekleding in Nederland. 
We zitten dus kennelijk met vragen. Daar gaan we mee aan de slag. Te beginnen met een 
kennismaking.
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Het water verdampt vanuit de grond (evaporatie) en vanuit het gewas (transpiratie). 
Het gewas krijgt het vocht uit de bodem, waar drie zones zijn te onderscheiden: 
hangwater wat wordt aangevuld door regen. Capillair wat wordt aangevuld vanuit het 
grondwater. Het leverend vermogen van beide zones hangt af van de bodemsoort: zand 
heeft meer poriënvolume, maar zakt snel leeg en heeft minder capillair vermogen. Maar 
klei bindt water weer meer aan de minerale delen. En andere factoren als het organisch 
materiaal dat in de bodem aanwezig is heeft hier ook invloed op. Beetje zand en beetje 
klei (zavel) is dus het beste voor de 
Het gewas kan zelf verdamping reguleren door de huidmondjes te sluiten. In extreme 
gevallen, zoals deze zomer gaat het gras in een slaapstand en stopt de hele fotosynthese, 
alle reserves worden opgeslagen en de plant komt in een overlevingsmodus. De energie 
komt in de groeipunt terecht.
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Je ziet dan een gele grasmat met alleen groene spruiten.
Een plant 'probeert' een bepaalde spruit/wortelverhouding te handhaven. Als een deel 
van de bovengrondse delen afgevreten of beschadigd raken 'probeert' de plant dit zo 
snel als mogelijk te herstellen door het verminderen of stoppen van de wortelgroei en 
soms zelfs gedeeltelijk afsterven van het wortelstelsel, zodat alle energie in hernieuwde 
stengel en bladvorming kan gaan zitten. Bij beschadiging of gedeeltelijk afsterven van 
het wortelstelsel treedt het omgekeerde op.

Met een schuurproef met je schoenen kun je zien of er nog leven in het gras zit.
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Hoeveel water is er beschikbaar in de bodem, dat varieert per bodemtype en de
hoeveelheid lutum daarin.
Eind winter is er een bepaalde hoeveelheid water beschikbaar, afhankelijk van de 
hoeveelheid ruimte (poriën) in de bodem en de mate waarin de grondsoort dat water 
bindt.  Hoe sterker de grondsoort het water bindt, hoe minder er beschikbaar is voor de 
plant. Als de plant het water definitief niet meer kan ontrekken en daardoor verwelkt, is 
dat het verwelkingspunt.
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Zoals ongetwijfeld bekend bij jullie heeft elke vegetatie zijn eigen wortelstelsel. Maar 
ook binnen een soort kan grote verschillen voorkomen door leeftijd, omstandigheden of 
gewoon natuurlijke variatie.
Figuur 3-4: Wortels passeren verdichte lagen door verticale gangen van regenwormen 
(links: gerst) en van afgestorven wortels van heermoes (rechts: jonge haverplant, 
onderste verticale wortels). Let op: schaal is links en rechts verschillend (Kutschera et 
al.,2009)
Tot slot bepalen allerlei aanwezige mineralen hoe de plant zich ontwikkeld. Het 
wortelstelsel is dus een complex systeem dat in tijden van droogte bepaalde strategieën 
kan inzetten, maar wanneer die lang duurt zijn grens heeft.
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Rietzwenkgras is een mooi voorbeeld van een diep wortelende soort die het langer 
volhoudt dan het tussen groeiende gras.
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Maar kun je nu iets zeggen over de bestendigheid van soorten tegen droogte?
Ik heb geen literatuur gevonden die 1:1 iets zeggen over soorten op dijken. 
Daarbij komt dat de bestendigheid wordt bepaald door allerlei lokale omstandigheden 
en natuurlijke variatie in de soort.
Je kunt dus wel informatie vinden met globale indicaties op mengsel- of soortniveau. 
Overigens zegt de diagram rechtsonder niets over droogtetolerantie, maar hoe 
vochtminnend de plant is.
Het is naar mijn mening mogelijk om een soortenindeling te maken met een soort 
‘energielabel’ voor droogteresistentie. Daar moet alleen tijd in gestoken worden. 
Misschien iets voor de handreiking grasbekleding?
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Hoe belangrijk die groeipunt is, blijkt uit het herstellend vermogen van het gras na 
beweiden of maaien. Op deze dia zie je de 4 stappen van het herstel bij beweiding. De 
kern van het verhaal is: de plant trekt zijn groeikracht terug in de groeipunt en zal eerste 
investeren in groen blad voordat de wortels weer zullen toenemen. Je kunt je dus de 
vraag stellen of het slim  is om nu direct te gaan beweiden of maaien voordat de 
vegetatie die vitaliteit weer teruggewonnen heeft.
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Hoe essentieel de groeipunt is blijkt uit maaiadvies voor de landbouw: een paar 
centimeter korter of langer maaien levert direct herstelwinst op. En als het je er niet om 
gaat maximaal gewas te winnen kun je er op dijken dus goed voor kiezen om de stoppel 
niet te kort te maken.
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Of bemesten nog zin heeft om de grasmat op gang te helpen is de vraag. Limiterend is 
het water, of het vocht dat beschikbaar is in de bodem.
Dit jaar is kans op de hoeveelheid stiktstof groter in de bodem door de hoge 
temperaturen. Binnen landbouwadviezen wordt er gesproken over slechts 1/3 tot geen 
stikstofbemesting om deze reden.
Het is sowieso weinig zinvol om nog ergens in september te gaan bemesten omdat de 
plant daar dan geen gebruik meer van maakt.
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De conclusie is dus: Hoe snel de grasbekleding is verdroogd en zich herstelt hangt af van 
veel factoren, de belangrijkste is dat er regen komt en blijft komen. 
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Of kale plekken een risico opleveren voor de erosiebestendigheid kun je bepalen met de 
zode proef. Wel uitvoeren bij een vochtige zode, zie de uitleg op de Handreiking 
Grasbekleding
Of probleemsoorten in de gaten springen kun je volgend jaar goed zien, die ontwikkelen 
niet meer zo massaal in het najaar.

Het verdwijnen van bepaalde soorten zoals straatgras hoeft heeft probleem te zijn als er 
voldoende soortenafwisseling is. Een kruidenrijke vegetatie is robuuster en bestand 
tegen schommelingen.

Scheuren moeten we in de gaten gaan houden door die te monitoren. In groepjes 
kunnen we hier verder over nadenken.

Ik weet niet of er andere waterschappen zijn die insecten monitoren, wij hebben een 
proef lopen. Maar monitoring moet gaan uitwijzen wat het effect kan zijn. Zon en 
droogte zijn goed voor vlinders, maar als er te weinig voedsel is voor rupsen, krijgen die 
het wel weer zwaar.

19



20



21



22



23



24



25



26


