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Introductie 

• Mark van de Wouw 

• Senior adviseur Hydrologie 

• Hydroloog, projectleider BOS  (slim sturen) + 

beleidsadviseur 

• 25 jaar ervaring 

• Expertise: hoogwaterbestrijding, klimaat, calamiteiten, 

innovatie, praktijk- en beleidskennis 



Hydroloog? 

• Een hydroloog is een deskundige op het gebied 

van water.  



Start van een hoogwater-carrière (1995) 



Overstromingen Engeland (2014)  
Een levensveranderende ervaring  

Bring in the Dutch! 



Het telefoontje waarmee het begon 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Wilt u komen helpen Mr van de Wouw? 



Somerset 

• Sumortūnsǣte (oud-Engels) 

• Wat zomerboerderij betekent 



De vergaderlocatie 

 



Buiten 

 



In Downingstreet 10  

 



Historische grond 

 



De beste vergaderlocatie ooit 



België 

Maas 

Eindhoven 

Tilburg 

‘s-Hertogenbosch 

Het beheergebied 

Boxtel 

Dommel 

Beerze 

Reusel 

Leijen en Stromen 

Zandleij 

Kleine Dommel 



 

Vijf thema’s 

Droge voeten 

Voldoende 

Water 

Schoon Water 

Natuurlijk 

Water 

Mooi Water 



Waterbeheerplan 4 

Waterbeheerplan IV 

2016-2021 



Onze verantwoordelijkheid: waterkwantiteit 

Iedere watergang< 30 l/s T=1 

- Of met een overstort 

- & ondiepe grondwater 



Waterkwaliteit 

Rioolwaterzuivering 



Grondwater beleid 

provincie Noord-Brabant 

 

De Waterketen 
 

riolering 

gemeente 

Drinkwater 

 

RWZI 

Beken en watergangen 



Waterbeheer in Brabant is anders… 
hoge gronden en beekdalen 



Het landschap werd bepaald door water 

beek 



Ruilverkavelingen veranderen het landschap 



1925 http://www.topotijdreis.nl/   



1950 



1975 



2000 



2017 http://www.topotijdreis.nl/ 

http://www.topotijdreis.nl/


Effecten veranderend landgebruik 

 



Droge Voeten: niet vanzelfsprekend 
besef in jaren ‘90 dat water ruimte nodig heeft  



ZLTO-thermometer:  

 

• Klimaatverandering: Feit of fictie? 



KNMI: Klimaatscenario’s  



KNMI Klimaatscenario´s 2014: 

risico 1: neerslag 

periode Jaarlijkse neerslag(mm) Neerslag in 10 dagen 

(mm,T10, winter) 

1951-1980 774 80 

1981-2010 851 89 

2050 Gl + 4% + 6% 

2050 Wh + 5 % +17% 

2085 Gl + 5% + 8% 

2085 Wh + 7% +25 %  

      

      



Klimaatscenario´s 2014:  

Risico 2: stijging zeepeil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• KNMI, 6 april 2017:  stijging 2,5 tot 3 m deze eeuw        

niet uitgesloten 

 

periode Stijging zeepeil(cm-eeuw) Stijging zeepeil(mm/j) 

1951-1980   1,2 

1981-2010   2,0 

2050 Gl 15-30 1 – 5,5 

2050 Wh 20-40 3,5 – 7,5 

2085 Gl 25-60 1 – 7,5 

2085 Wh 45-80 4 – 10,5 

Na 2100 150 - 220   

      



Enorm ijsplateau Antartica breekt af 

Een foto van de scheur gemaakt door NASA op 10 november 2016. 



Klimaatscenario´s:  

risico 3: effecten Maas  

• afvoer Maas (Grade, Deltares okt 2015) 

 

 

 

 

 

 



Neerslag juni 2016 

• Gemiddelde 

juni neerslag 

68mm 

• Nu 168 tot 

324 mm 

 

 



Neerslag 



Grondwater 

• Grondwater 

zomer 2016 

hoger dan in 

het vroege 

voorjaar 

• Erg en lang nat  

maart 2016 

2 juni 2016 
24 juni 2016 



De toekomst is nu… 



Wie wil zijn mening veranderen? 

• Feit?  

• Fictie? 



 

• Volgens mij zijn we iets kwijt geraakt. 

 

• Een anekdote  

Het moet anders… 



Een cultuurverandering is nodig…. 

• Ruimte voor water 

• Adaptatie..water is weer een vriend 

• Samenwerking tussen alle partijen 

• 3 p’s: People, planet, profit 

 

 

 

 



Nieuw waterbeheer 



Wat hebben we nodig? 

1- RUIMTE!!! 



Zo? 



Zo? 



En zo 



• Voor alle klanten van het waterbeheer 

• Landbouw:  andere teelten in beekdalen 

• Natuur:   bereidheid dat soorten   

   veranderen 

• Stad:   transitie naar groene stad  

Wat hebben we nodig?? 

2- Veranderingsbereidheid!! 

 



• Duurzaam bodemgebruik 

– Goede structuur 

– Voldoende organische stof 

– Juiste bodemchemie 

– Rijk bodemleven 

– Duurzaam landgebruik 

• Waterbeheer is onderdeel van bedrijfsvoering 

• Extensieve teelten (gras)in beekdal 

•  Sorghum maakt indruk in de praktijk - DSV Zaden - Melkvee.nl - Website voor 
melkveehouders 

 

• Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)  

     trekt de sector 

 

• Smart Farming 

 

 

Verandering in de landbouw 
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Samenwerking Smart Farming en Slim sturen: 

Risico op iedere locatie bekend 



Duurzaam heeft een toekomst 

• Brabantse Agrofood 
– Er moet een overgang komen van een op kostenreductie gerichte bulkproductie 

naar een productie van goederen waar toegevoegde waarde, kwaliteit en 

duurzaamheid centraal staat. Innovatiekansen en nieuwe verdien modellen 

liggen binnen handbereik voor cross-overs met andere clusters, markten en 

kennis domeinen. 

http://brabantse-agrofood2020.nl/innoveren/default.aspx 

• WNF 2015 
 

http://brabantse-agrofood2020.nl/innoveren/default.aspx
http://brabantse-agrofood2020.nl/innoveren/default.aspx
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Verandering in de stad (korte termijn) 
Tips voor achtertuin en woonwijk 



• https://www.youtube.com/watch?v=HxKbKcP

efRU 

 

 

 

Klimaatverandering:  

groter dan waterbeheer 
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