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1: Klimaatverandering en de gevolgen wereldwijd



• Klimaatverandering sneller dan 
verwacht

• Warmer (laatste decennium 
gem temp 1,1 °C gestegen)

• Tempo opwarming sneller

• Deels al onomkeerbare 
veranderingen: opwarming van 
de oceanen, smelten van 
ijskappen en stijging van de 
zeespiegel

• Meer risico op abrupte en 
onomkeerbare 
klimaatveranderingen

IPCC: de extremen nemen toe



IPCC: de extremen nemen toe



IPCC: Klimaat kantelpunten



IPCC: Grenzen van de planeet 



IPCC: Grenzen van de planeet 
planetaire grens omschrijving status

1. opwarming van de Aarde CO2 in de atmosfeer grens overschreden

2. verlies biodiversiteit
aantal soorten dat uitsterft per miljoen per 
jaar

grens overschreden

3a. stikstofkringloop
3b. fosforkringloop

hoeveelheid N2 per jaar die door de mens uit 
de atmosfeer wordt gehaald
de hoeveelheid P per jaar die in de oceanen 
terechtkomt

grens overschreden
bijna overschreden

4. gat in de ozonlaag concentratie ozon niet overschreden

5. oceaanverzuring
gemiddelde verzadigingsgraad 
van aragoniet in zeewater

bijna overschreden

6. waterschaarste consumptie van zoetwater per persoon bijna overschreden

7. landgebruik percentage land in gebruik door landbouw bijna overschreden

8. chemische verontreiniging

concentratie toxische stoffen, 
plastics, hormoonverstorende stoffen, zware 
metalen,
radioactief afval in het milieu

grens overschreden

9. aerosolen in de atmosfeer concentratie deeltjes in atmosfeer nog geen status

• Negen planetaire 
grenzen 
duurzaam gebruik 
te kunnen blijven 
maken van 
de hulpbronnen

• Grens 1,2,3 en 8 
zijn reeds 
overschreden 
(rood)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Opwarming_van_de_Aarde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koolstofdioxide
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biodiversiteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soort
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stikstofkringloop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Distikstof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fosfaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gat_in_de_ozonlaag
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ozon_(stof)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oceaanverzuring
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aragoniet
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterschaarste
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watervoetafdruk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoetwater
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landgebruik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landbouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hormoonverstorende_stof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zware_metalen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Radioactief_afval
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aerosolen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fijnstof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duurzaamheid
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurlijke_hulpbron


2: Even voorstellen: Waterschap Rijn en IJssel



Waterschap Rijn en IJssel                       



Kerntaken: Veilig dijken, voldoende water            
en schoon water



• Gevolgen van 
klimaatverandering:
droogte èn extreme neerslag

• Beperken van 
klimaatverandering: 
CO2-reductie en groene 
energie

Klimaat = prio



3: Klimaatverandering en de gevolgen voor de 
Achterhoek



Droogte

Bron: Volkskrant 2020 
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Ligging: hoog en droog

Bron: Volkskrant 2020 

2020

2019

2018

• Vrij afwaterend 
regionaal 
watersysteem

• Beperkte 
inlaatmogelijkheden 
via  
hoofdwatersysteem

Dwarsdoorsnede gebied



Trendbreuk noodzakelijk



Lichtenvoorde 2010

Wateroverlast

Limburg, 2021



Wat als de waterbom elders valt…? 



• Grootschalige wateroverlast 
en schade in regionaal 
systeem

• Overstromingen in het 
regionale systeem 
waarschijnlijk (t=1000)

• Risico's voor vitale en 
kwetsbare infra 

• Geen overstromingen in het 
primaire systeem (Demping 
Rijnstromgebied)

Bijvoorbeeld in gebied Rijn en IJssel…



Tot zover vragen?



4: Waterbeheer en maatregelen in de regio



In ons gebied:

- Dijk Spijk-Westervoort

- Rijnkade Arnhem

- IJsselkade Zutphen

- Rivierklimaatpark IJsselpoort, Liemers

Maatregelen: dijken versterken

gebied

Hoogwaterbeschermings-programma:
- Alliantie van de 21 waterschappen en 

Rijkswaterstaat. 
- Komende dertig jaar in heel Nederland 1.500 

kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen



Maatregelen droogte bestrijden



Maatregel: water bergen



• Verhogen waterpeil & stuwen door waterschap

• Bijna 200 stuwtjes en 150 afsluiters door particuliere 
grondeigenaren

Maatregel: water vasthouden



• Samen met landgoed- en grondeigenaren

• Vraaggestuurd

• (regen)water opvangen, bergen en de grond inbrengen

• Lokaal watersysteem, lokaal maatwerk, persoonlijke ‘keukentafel’ gesprekken

• No-regret maatregelen in de haarvaten van het watersysteem

• Vasthouden van water op perceelsniveau door aan te sluiten bij het natuurlijk 
watersysteem

• Snel uitvoerbaar en snel winst

• Bewustwording en handelingsperspectief voor landgebruikers

• Meer en meer landeigenaren, voornamelijk agriërs, sluiten zich aan bij dit 
programma (>300 geïnteresseerden, bijna 200 stuwen geplaatst)

Maatregel: “Elke druppel de grond in”



‘t Klooster

• Waterwingebied

• Vraaggestuurd

• Met lokale boeren, waterbedrijf,

waterschap

• Leidt water van rivier naar agrarische grond

• Succesvolle pilot voor bodem en gewassen

Maatregel: drainage basis omhoog



5: Samenwerking



Samenwerken is noodzakelijk

❖ Aanpak Droogte 
Achterhoek

• Provincie Gelderland

• Waterschap Rijn en IJssel

• Vitens waterbedrijf

• Gemeenten (11)

• LTO Noord

• Natuurmonumenten

• Achterhoek Board

Landgoederen

Landgoed, Gelders landschap, LTO, gemeente, waterschap

Weet van Water
Alle gemeenten, 
inwoners, waterschap 

https://www.youtube.com/watch?v=7FcFXW3FNuA


Voorbeeld: landgoederenzone Baakse Beek

- Doel: klimaatbestendig watersysteem (droogtebestrijding, maar ook 

voldoende afvoercapaciteit), natuur, waterkwaliteit en cultuurwaarde

- Fundamenteel andere manier van omgaan met water

- Water nu leidend principe bij inrichtingsvraagstukken

Samenwerking landgoederen 



- Lokaal maatwerk

- Vraaggestuurd

- Ontwikkelvisie

Samenwerking landgoederen 





Klimaatverandering = gedragsverandering 



Vragen?


