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Dat doen we met/voor:





• Gevolgen van 
klimaatverandering:
droogte en extreme 
neerslag

• Beperken van 
klimaatverandering: 
CO2-reductie en groene 
energie

Klimaat = 
prioriteit



IPCC: de extremen nemen toe



• 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 voornaamste conclusies



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 hulp-
bronnen

• De eerste drie 
grenzen en 
grens 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


Klimaat kantelpunten



Wereldwijde gevolgen: Senegal en Thailand



• Idem

Wereldwijde gevolgen: India en Afrika



Wereldwijde gevolgen: Arabische lente



Droogte en hitte in Europa



• Neerslag van gemiddeld 175 
mm,

• Een gebied van 50x50km2,
• Veel neerslag (> 100 mm) in 

de helft van Nederland
• In twee dagen.
• Slachtoffers: 180 DL, 40 BE
• Schade: 40 miljard

Hoogwater in Limburg, Ardennen en 
Duitsland (2021)



Duitsland



Duitsland



Droogte

Bron: Volkskrant 2020 
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April 2020 Juni 2020 Juli 2020 2020
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Gemiddeld historisch 
neerslagtekort (zomer): 140 
mm

Gemiddeld neerslagtekort 2050 
(klimaatscenario 2014): 190 mm

Neerslagtekort 2018, 2019 en 
2020: 300 – 350 mm

Bron: Dashboard Weer en Water, waterschap Rijn en IJssel (zie: www.wrij.nl)

Droogte

http://www.wrij.nl/


Ligging: hoog en droog

Bron: Volkskrant 2020 

2020

2019

2018

• Vrij afwaterend 
regionaal 
watersysteem

• Beperkte 
inlaatmogelijkheden 
via  
hoofdwatersysteem

Dwarsdoorsnede gebied



Lichtenvoorde 2010

Wateroverlast

Limburg, 2021



• Bijna 300 millimeter in 
zeer korte tijd: 7 ½ uur

• Op 50 km afstand van 
Nederlandse grens

Voorbeeld: de 
“Munster bui”

Foto: DPA



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)

Wat als de waterbom in gebied 
Rijn en IJssel valt?



Maatregelen: water bergen



• Verhogen waterpeil & stuwen door waterschap

• 140 stuwtjes en 150 afsluiters door particulieren

Maatregelen: water vasthouden



Samenwerken
❖ Aanpak Droogte 

Achterhoek
• Provincie Gelderland
• Waterschap Rijn en IJssel
• Vitens waterbedrijf
• Gemeenten (11)
• LTO Noord
• Natuurmonumenten
• Achterhoek Board

Wildenborch
Landgoed, Gelders landschap, LTO, gemeente, waterschap

Weet van 
Water
Gemeenten, 
inwoners 

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


Gedeelde 
stroomgebieden 
WRIJ: 

43% in naburig 
Duitsland 

Klimaat 
kent geen 
grens

Bocholter Aa

Berkel

Issel



Klimaatverandering = 
gedragsverandering 

Grenzen aan de 
maakbaarheid!



Wat kunt u zelf doen?

www.weetvanwater.nl/klimaatatlas



Wat kunt u zelf doen? 






