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Gebied van waterschap Rijn en IJssel

Veiligheid
Voldoende water
Schoon water
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Hoogteligging



Ontstaansgeschiedenis Achterhoekse
landschap

Voor 1250

Presentator
Presentatienotities
Oost nederlands plateau, meeste helling, ondordringbaar keileem in ondergrond, midden veel laagveen dat als een spons het water vasthield en van daaruit stroompjes naar het westen richting IJssel.



Ontstaansgeschiedenis Achterhoekse
landschap

Na 1250

Presentator
Presentatienotities
Elke hanzestad heeft zijn eigen riviertje naar het  achterland. Eerst voor de watermolens en later voor de handel. Zutphrn had grootste molencomplex van Nederland. Bv. verbinding Berkel naar Borculo tbv watermolen Borculo, Verbinding vanaf groenlo en in Baakse beek gebied vooral tbv drooglegging moerassen en verbetering afvoer voor landbouw





Situatie nu 

Presentator
Presentatienotities
Geoweb gebruiken met kaart alle watergangen. Impressie met watergangen, stuwen, vispassages, rwzi’s, maakt Rutger



Situatie nu



Gevolgen kanalisatie, normalisatie,  
stuwen en drainage

• Betere drooglegging landbouwgronden 
• Verdroging natte natuurgebieden
• Minder broeklanden, minder moerassen, 

minder sponswerking
• Stuwen als belemmering voor vistrek



Verschijningsvormen beken in de 
Achterhoek

Vrij afwaterende 
terrasrandbeken 
rondom Winterwijk



Vrij afwaterende beken: 

Ratumse beek, beekprik en 
donderpad

Foto: Matthijs de Vos



onechte bloedzuiger  
(Haemopis sanguisuga)

bosbeekjuffer 
(Calopteryx virgo)

beekrombout (Gomphus vulgatissimus)

Matige zuurstofbehoefte Hoge zuurstofbehoefte

Vrij afwaterende beken
1988-1992 2004-2009



Verschijningsvormen beken in de 
Achterhoek

Gekanaliseerde en 
gereguleerde  middenlopen



Gereguleerde beken
1988-1992 2004-2009

Lage zuurstofbehoefte

Gestrekte watertreder
(Haliplus lineatocollis)

Gewone vlokreeft 
(Gammarus roeseli)

Gewone haft 
(Ephemera vulgata)

Posthorenslak
(Planorbarius corneus)

Matige zuurstofbehoefte



Integraal waterbeheer

Eind 20ste eeuw: waterbeheer moet meer 
maatschappelijke waarden bedienen: 
• veiligheid
• landbouw
• chemie, ecologie en landschap
• recreatie
• belang schoon water als bron voor drinkwater
• bijdragen aan een goede leefomgeving



Beekherstelprojecten
• Combinatie van 

vispasseerbaarheid
en stapstenen



Klimaatverandering
KNMI  temperatuur zomer

Zeker: 
• temperatuur stijgt: knelpunten met de waterkwaliteit (blauwalg) en sterkere plantengroei (vaker 

maaien)
• (extreme) neerslag in de winter neemt toe: meer kans op inundatie, grotere afvoeren 
• Meer hoosbuien in zomer:  risico op wateroverlast neemt toe, niet alleen in het landelijk gebied 

maar vooral in de stad, met hinder en schade op locatie als gevolg.
• kans op langdurige droogte in de zomer neemt toe: meer kans op schade aan gewassen en lagere 

gewasopbrengsten.
Onzeker: 
• Of de windrichting verandert als gevolg van klimaatverandering. In twee van de vier scenario’s 

gebeurt dat wel. Maakt veel verschil voor neerslag en daarmee grondwaterstanden, lagere 
gewasopbrengsten, extreme hitte stedelijke gebied, droogval,  waterkwaliteit
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Klimaatverandering en gevoeligheid voor 
inundatie



Klimaatverandering en gevoeligheid voor droogte



Klimaatverandering en wateroverlast 
Arnhem



Klimaatverandering en waterkwaliteit
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Werken aan klimaatadaptatie landelijk 
gebied

Toevoegen organisch stof 
aan landbouw percelen

-water wordt beter 
vastgehouden in droge 
tijden
-pieken in waterafvoer 
gedempt
-minder af- en uitspoeling 
verontreinigingen naar 
(grond)water 
-betere gewasopbrengst



Werken aan klimaatadaptatie in landelijk gebied

18de eeuw

20ste eeuw

21ste eeuw

Berkel, herinrichting Herinrichtingen: 
-dempen afvoerpatronen
-meer variatie in 
geomorfologie en dynamiek 
in systeem voor  diversiteit in 
het waterleven



Werken aan klimaatadaptatie in landelijk 
gebied

1. Overstromingen toestaan tijdens 
extremen

a) overstromingsgebied blijft agrarisch
b) overstromingsgebied natuurlijk 

inrichten 
c) maaiveld beperkt verlagen 

(natuurlijk of agrarisch)

2. Huidige bedding behouden voor 
extremen en ecologisch optimale beek in 
nieuwe parallelle nevenloop

3. Extremen afvoeren naar andere 
bestaande afvoerbedding, huidige beek 
omvormen naar ecologisch optimale 
beek

Nieuwe ontwerpen voor het 
watersysteem



Werken aan klimaatadaptatie in landelijk 
gebied

Inrichting ecologische bedding
• Bedding met ruimte voor hoogwater tot T=2
• Voldoende aangrijpingspunten voor morfodynamiek

(bedding vormt zichzelf)
– relatief smalle bedding, licht slingerend
– extra ruimte in oeverzone voor meandering

• Begroeiing/bosvorming op oevers
• Ongestuwd
• Kans op ontstaan doorstroommoeras incalculeren, 



Werken aan klimaatadaptatie in landelijk 
gebied



Werken aan klimaatadaptatie in de 
bebouwde omgeving

Werken aan de 
waterkwaliteit: 
afkoppelen regenwater 
gemengde stelsels
Ruimtelijke adaptatie



Werken aan klimaatadaptatie in de 
bebouwde omgeving

-Water vasthouden door vergroenen en ontstenen:
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Woonwijken Lichtenvoorde
Jaren 80

Jaren 90

2016



Werken aan klimaatadaptatie in de 
bebouwde omgeving

In de hoogste wijken beginnen 
met alternatieve bestrating en 
inrichting ter verbetering van de 
infiltratie en berging



Werken aan klimaatadaptatie in de 
bebouwde omgeving

Bron: Poelmans Reesink, 
Landschapsarchitectuur

Bovengronds 
halen Sint 
Jansbeek

-meer ruimte 
voor water
-verminderen 
hittestress
-mooiere 
binnenstad



Werken aan klimaatadaptatie in de 
bebouwde omgeving

Bewoners aan het 
werk: afkoppelen 
regenwater naar 
tuinen



Vragen?
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