
Klimaatverandering op de Noord Veluwe 

 

Afgelopen week heeft een vertegenwoordiger van het Waterschap Vallei en Veluwe                

( www.vallei-veluwe.nl) een presentatie gehouden over de taken van het waterschap en de 

veranderingen van het klimaat in ons gebied.  

Het werkgebied van het Waterschap omvat bijna 240.000 hectare in 37 gemeenten (met 1.1 

miljoen inwoners) in de provincies Utrecht, Gelderland en Overijssel. Het laagste punt is in 

Oldebroek (0,8 m onder NAP) en het hoogste punt is in Hoog Soeren (103 m boven NAP) 

Veilige dijken, dijkverbetering, voldoende en schoon oppervlaktewater, regelen van het 

waterpeil, hoge waterkwaliteit en zuiveren van afvalwater zijn de kerntaken van het 

waterschap.  

 

Daartoe staan de volgende technische middelen ter beschikking:  22 grote poldergemalen, 

16 rioolzuiveringsinstallaties, 2347 stuwen en 101 vispassages. 

Het waterschap ziet klimaatveranderingen, die ook in onze regio te zien zijn. Daarbij moet je 

denken aan (bron KNMI scenario’s 2014): 

-  temperatuur blijft stijgen, vaker zachte winters en hete zomers. In onze regio in de 
afgelopen eeuw een stijging van 1,9 graden Celsius  

-  (extreme) neerslag in winter en intensiteit van extreme regenbuien in zomer nemen 
toe. In onze regio in de afgelopen eeuw een stijging van neerslag met 25% en 20% 
meer dagen met 10 mm of meer regen. 

-  zeespiegel blijft stijgen, tempo neemt toe 

-  hoeveelheid zonnestraling nabij het aardoppervlak neemt  licht toe 

Het waterschap anticipeert op deze ontwikkelingen met maatregelen (al dan niet in 

samenwerking met gemeenten). Denk hierbij aan: 

- gescheiden riolering 

-  afkoppelen van hemelwater 

- operatie steenbreek (het ontharden van tuinen, etc.) 

- nieuw infiltratietechnieken, denk aan wadi’s en waterdoorlatende verharding. 

- promoten van klimaat adaptief bouwen.  

- gemeentelijke plannen voor overlast water toetsen 

http://www.vallei-veluwe.nl/


 

Het was een zeer interessante presentatie met veel herkenbare thema’s uit onze eigen 

omgeving.  

Wil je meer weten over klimaatverandering in onze regio?  

Zie: www.klimaatverandering.vormgeving.com  

http://www.klimaatverandering.vormgeving.com/

