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Lijm en Cultuur, Rotterdamseweg 272, Delft
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Deelname is kosteloos

15:00   Ontvangst

15:30 – 16:30   Lezing state of the art     
  neerslagstatistiek 
  Hans Hakvoort, HKV

16:30 – 17:15   Rondleiding WaterStraat 

17:15 – 18:30   Napraten met een broodje, ontmoet   
  de ondernemers van de WaterStraat

EXTREME NEERSLAGGEBEURTENISSEN NEMEN TOE EN KOMEN VAKER VOOR

Hoe vaak regent het, hoe hard en hoe lang? Bestaan er regionale verschillen in neerslaghoeveelheden? En hoe 
veranderen de neerslaghoeveelheden in de toekomst en welke oplossingen zijn hiervoor? Deze informatie is van 
groot belang voor het waterbeheer in Nederland. 

Steeds meer mensen vroegen zich de afgelopen jaren af of de oude neerslagstatistieken nog een goede afspiegeling 
zijn van het weer van vandaag. Er heerste het gevoel dat de gevolgen van klimaatverandering onvoldoende 
verdisconteerd zaten in die neerslaginformatie. HKV en KNMI hebben daarom nieuwe neerslagstatistieken afgeleid, 
in opdracht van STOWA. Uitkomst: extreme neerslaggebeurtenissen nemen toe en komen vaker voor. In deze 
kennissessie worden de ins en outs gepresenteerd.

DE WATERSTRAAT

Naast het belang van goede neerslaginformatie 
zijn oplossingen voor de wisselende 
neerslaghoeveelheden minstens zo belangrijk. 
Tijdens lange droge periodes voelt de stad 
benauwd aan en tijdens piekbuien in combinatie 
met de vele verharding, asfalt en tegels, kan de 
riolering de hoeveelheid water niet meer aan. Het 
Hoogheemraadschap van Delfland, VPdelta en The 
Green Village ontwikkelen hiertoe de WaterStraat. Een 
proeftuin waar innovaties worden getest om beter om 

te gaan met deze weersextremen. 

PAOTM kennissessies 
worden 4 keer per jaar 
georganiseerd over 
verschillende onderwerpen. 
Meer weten? Scan de QR-
code of kijk op paotm.nl
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‘Extreme neerslaggebeurtenissen 
nemen toe en komen vaak voor’


