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Op vrijdag 16 december 2022 kwamen circa 70 bestuurders en ambtena-
ren van de Manifestpartners Klimaat Vallei & Veluwe in Wageningen bij-
een over de vraagstukken droogte en verdroging van de Veluwe. Centraal  
stonden de resultaten en inzichten opgedaan in het Waternetwerk Veluwe 
en een doorkijk naar activiteiten die we in 2023 gaan oppakken.  
De Gouden Druppel, de wisselbokaal voor een mooi voorbeeld van samen-
werking en ambitie, is uitgereikt aan het team van de Case Putten. Vele 
druppels maken echt verschil. Het was een levendige bijeenkomst.

Naar een kanteling in de verdroging van de Veluwe  
“Welke druppel draag jij bij?”
   Waternetwerk Veluwe, terugblikken en vooruitwerken

Het Waternetwerk Veluwe is een initiatief vanuit de Manifestregio  
Vallei & Veluwe. Het is gestart als een traject met de focus op kennis-
delen, leren samenwerken als één overheid, het duiden van witte vlek-
ken en aanjagen van beweging. Het afgelopen jaar was een succes. De 
aanpak kenmerkt zich door concrete cases en vraagstukken van part-
ners bij de kop te pakken. Procestrekker is Marieke Leentvaar vanuit 
het kernteam van het Manifest, met diverse spelers van gemeenten, 
provincie Gelderland, waterschap Vallei en Veluwe én Vitens. Cruciaal 
in de aanpak: samen tot inzicht komen rondom actuele vraagstukken 
met alle drie de overheden en Vitens. Dit onder het motto: ‘’zelf doen’’. 

OOK AL WETEN WE NOG LANG NIET ALLES, WE HEBBEN SAMEN  
GENOEG KENNIS EN DESKUNDIGEN IN HUIS OM AAN DE SLAG TE GAAN. 
DE UITDAGING IS DAT MET ELKAAR EN IN BETERE AFSTEMMING TE 
DOEN, IN DEZELFDE RICHTING.
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In 2022 is kennis gedeeld en zijn inzichten opgedaan aan de hand van  
praktijk voorbeelden:

• Case Putten: grondwater in een lokale situatie. Hebben we als 
één overheid alle onttrekkingen in beeld en hoe verhoudt zich dat 
tot droogte en vernatting lokaal? 

• Case Waterbalansen. Aan de hand van de gemeentelijke waterba-
lans van Apeldoorn wordt duidelijker welke in- en uitgaande wa-
terstromen er zijn en wie en waar we  aan welke knoppen kunnen 
draaien. 

• Case Drinkwaterwinning korte en lange termijn dilemma’s rond-
om drinkwaterwinning: wat is wijsheid? 

De toon van de werkconferentie werd gezet met het openingsgedicht ‘’De 
eenzame druppel’’ (zie bijlage). Enkele deelnemers koppelden terug welke 
impact het Waternetwerk tot nu toe heeft gehad. 

Samengevat: het netwerk is versterkt, nieuwe inzichten rondom het 
complexe vraagstuk zijn opgedaan en er worden concrete stappen ge-
zet. De uitdaging is om samen te puzzelen, gemeenten én waterschap én 
provincie, als één overheid. We zijn als verschillende overheden weer 
dichter bij elkaar gekomen. 

Het gaat erom dat vele druppels een beweging in gang kunnen zetten. 
En dat bestuurders en ambtenaren zich niet alleen voelen staan. 
Inhoudelijk wordt duidelijker: Droogte op de Veluwe gaat niet alleen 
over de afwezigheid van water, maar vraagt om een integrale benade-
ring, op veel schaalniveau’s en tijdlijnen.

DUIDELIJK WORDT DAT DE VELUWE EEN HEEL SPECIAAL GEBIED IS EN 
NIET TE VERGELIJKEN IS MET ANDERE GEBIEDEN IN NEDERLAND.
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In workshops is de oogst van de cases Putten, Waterbalansen en Drinkwaterwinning en het Manifest 
project Kaart Vallei & Veluwe 2120 (met Water en Bodem als basis voor een lange termijn perspectief) 
besproken. Wat waren de highlights in de gesprekken over de cases?

1  PUTTEN ONTTREKKINGEN 
Naar aanleiding van lokale vragen over droogte 
is de gemeente Putten in samenwerking met het  
Waterschap Vallei en Veluwe in het onttrekkingen 
dossier gedoken. Geconstateerd is dat er geen  
actueel gedeeld beeld is. Daar is actie op gezet. Ook 
heeft de gemeente een rapportage op laten stellen 
over het lokale bodem- en watersysteem om zicht 
te krijgen op handelingsperspectief. De gemeen-
te Putten heeft de ambitie om een lokale Alliantie 
Droogte te gaan formeren met (lokale) partners. En 
het actualiseren en gedeeld inzicht krijgen in ont-
trekkingen wordt voorgezet. Hierdoor ontstaat in-
zicht en mogelijk handelingsperspectief om grip op 
droogte te krijgen.

2  DRINKWATERVOORZIENING EN -BESPARING
Vitens heeft het spanningsveld rondom de stijgen-
de (drink)watervraag en vele belangen én beschik-
baarheid van drinkwaterbronnen op korte en lange 
termijn ingebracht. (Drink)waterbesparing is door 
de bespreking in het Waternetwerk veel hoger op 
de strategische agenda gekomen. Daarnaast is het 
belang van wet- en regelgeving (Bouwbesluit) be-
nadrukt. 

De highlights uit de Workshops:
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3 WATERBALANSEN REGIO VALLEI & VELUWE  
 EN GEMEENTE APELDOORN 
Een waterbalans op gemeentelijk niveau geeft 
partners inzicht in de knoppen waaraan gedraaid 
kan worden en door wie. Het is ook een goede 
kapstok voor een gesprek en afspraken tussen 
partners. Zo hebben de gemeente Apeldoorn en 
het waterschap hebben een strategische agenda 
opgesteld op basis van het Waterbalans-traject.

4 KOERS VOOR DE VELUWE 2120
Met meerdere Manifestpartners is met WUR een re-
gionale vertaling van de Kaart 2120 gemaakt voor 
de regio Vallei & Veluwe met Bodem en Water stu-
rend als uitgangspunt. De oproep is om nu (lastige) 
beslissingen te nemen met de toekomst voor ogen. 
En dat we gaan leren leven met de dynamiek van 
rivieren en klimaat op lange termijn. 



DOORKIJK ACTIES WATERNETWERK IN 2023

Een “gezamenlijk verhaal & taal” o.a. uitleg van bodem- en watersysteem rondom droogte en  
verdroging, verbeeld, mogelijk als overkoepelend perspectief. 

Organiseren van Waterbalansen voor alle gemeenten en uitwisseling daarover.

Verkenning starten naar de Wateraccu op de Noord-Veluwe door de Werkregio Noord-Veluwe met  
de provincie Gelderland.

Vervolg onttrekkingen in beeld: voor alle gemeenten en follow-up.

(Drink)Waterbesparing. Mogelijk Case Nijkerk: in deze verstedelijkingsregio (drink)waterbesparing 
koppelen aan energievraagstuk/schaarste discussie. 

Drinkwatercapaciteit en infiltratievoorziening Epe: uitbreiding versnellen.

Balans toekomstige watervraag en waterbeschikbaarheid stedelijk gebied (FoodValley?)

Industriële onttrekkingen: werkbezoek tussen gemeenten Renkum en Eerbeek met de provincie  
rondom de papierindustrie en voorbeeld Eerbeek. 

Vanuit het Waternetwerk Veluwe wordt in gang gezet:  
 
  

DEZE ACTIES WORDEN IN GANG GEZET IN AFSTEMMING MET ANDERE ACTIVITEITEN DIE BINNEN DE REGIO VALLEI EN VELUWE DEZE ACTIES WORDEN IN GANG GEZET IN AFSTEMMING MET ANDERE ACTIVITEITEN DIE BINNEN DE REGIO VALLEI EN VELUWE 
PLAATSVINDEN. WAAR KOPPELKANSEN ZIJN PAKKEN WE DIE OP! #REGIONAALDELEN #LOKAALDOENPLAATSVINDEN. WAAR KOPPELKANSEN ZIJN PAKKEN WE DIE OP! #REGIONAALDELEN #LOKAALDOEN 

 

✦

✦

✦

✦

✦

✦

✦

✦
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Tijdens de conferentie konden alle deelnemers een iniatief nomineren voor 
de Gouden Druppel. De Gouden Druppel is uitgereikt aan het initiatief in 
de gemeente Putten in de persoon van wethouder Bertus Cornelissen en  
Simon Troost. De gemeente heeft i.s.m. het waterschap en anderen op lokale 
schaal vele dilemma’s geagendeerd en concreet gemaakt, zowel lokaal als 
op Veluwse schaal. De Gouden druppel is een wisselbokaal en wordt op de 
Klimaattop op 1 december 2023 overgedragen aan een ander goed voor-
beeld waar vele druppels krachten bundelen.

Als oproep werd de urgentie gedeeld om – in kader van Water en Bodem 
sturend - om uit ons patroon te gaan stappen van de maakbaarheid van onze 
leefomgeving en de veronderstelling dat er altijd genoeg water zal zijn. Het 
traject rondom Kaart Vallei & Veluwe 2120 zal daar in 2023 met Manifest-
partners verder over in gesprek gaan. En kijk ook naar goede voorbeelden.

We constateren dat het logo voor de Manifestsamenwerking met alleen blau-
we stippen toe is aan meer kleur. Klimaat en water, droogte vraagt immers 
een aanpak en samenspel met vele andere domeinen en spelers. 

AFRONDING

GEFELICITEERD 
GEMEENTE PUTTEN!



BIJLAGE 1

De eenzame druppel
Er was eens een eenzame druppel te Drie

Want zijn familie zag hij nie!
Hij zat te tobben en diep in de put: 

zonder grote familie had ie geen nut.

Toen nam hij een besluit
want de maan scheen voluit.

Hij ging tegen de zwaartekracht in 
Met hulp van verende varens en krasse kruisspin. 

Eenmaal uitgeteld op de rand van de put 
Keek hij om zich heen en riep: o gut!
Wat doet deze kleine druppel alleen!

Hier in de vlakte met slechts zand en steen?!

Vermoeid en radeloos
sloot hij zijn ogen een poos.

Tot bij het oranje ochtendgloren
nieuwe inzichten werden geboren.

Nu schitterde van Hattem tot Hall
duizenden pareltjes, echt overal! 

Familie! schreeuwde hij van plezier
En rolde van druppeltje daar, naar druppeltje hier.

Ze smolten samen tot één krachtige stroom 
die niet bang was voor wat rotsen of een boom.

En ondertussen vertelden ze elkaar
Uit welke put zij kwamen gekropen- zó waar!

Ook zij hadden het licht van de maan zien dagen 
En helpende handen ontdekt die ze eerder niet zagen.

En weet je wat het mooiste was?
-daarmee was de druppel erg in zijn sas-

Ze hadden dezelfde droom, hoe fi jn!
De droom om een eeuwige bron te willen zijn.

En voor eeuwig zijn, dát kan je niet op jezelf 
Nodig is groot systeem, net het hemelgewelf, 

Of een waternetwerk voorbij hoeken en haarvaten
met handjes en harten die met elkaar praten.

Zo vond de druppel zijn zin terug in het leven 
En dacht af en toe terug aan die put (maar heel even).

Dankzij de maan en de moed om te klimmen
Kon de gezamenlijke droom als eeuwige bron beginnen.

Marieke Leentvaar
November 2022



Colofon
Deze voortgangsrapportage is opgesteld door 
het kernteam verbonden aan het Manifest  
Klimaat Vallei & Veluwe.

EXTRA FINANCIERING VANUIT LIFE-IP NASCELLERATE

De Manifestsamenwerking maakt sinds eind 2021 onderdeel 
uit van het LIFE-IP project NASCELLERATE. Het is een landelijk 
project dat gericht is op versnelling van de Nationale klimaat-
adaptatiestrategie en mede gefinancierd wordt vanuit Europa. 
De Manifestsamenwerking heeft een bijdrage van € 180.000 
ontvangen  voor een periode van 3 jaar. Het budget wordt inge-
zet voor de kernteaminzet (stimuleren, faciliteren, informeren 
partners, coördinatie), het uitvoeren van projecten uit het RAP, 
het delen van de opgedane kennis en het organiseren van 3 
bestuurlijke bijeenkomsten, het door ontwikkelen van de kli-
maateffectatlas en het monitoren van voortgang van het af-
koppelen. 

www.klimaatvalleienveluwe.nl
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https://klimaatvalleienveluwe.nl

