Plaatselijk Belang Garderen en Gemeente Barneveld inventariseren waterafvoer in
Garderen
In 2015 heeft Reinout van den Born (Metorologist bij Meteo Group) tijdens de
jaarvergadering van Plaatselijk Belang Garderen een boeiende presentatie gegeven over de
specifieke kenmerken van Garderen voor wat betreft neerslag. Hieruit kwam het idee naar
voren om dit te delen met de Gemeente Barneveld en ter plaatse in Garderen een toelichting
te geven.
Startpunt was aan de Dorpsstraat ook wel het epicentrum van de wateroverlast in Garderen.
Reinout gaf een interessante presentatie over neerslag en Garderen. Garderen ligt in de
baan van onweersbuien, die vaak van het zuidwesten naar het noordoosten over ons land
trekken. Verder zorgen het Kootwijkerzand en het heuvelige landschap ervoor dat in het
gebied ten westen van Apeldoorn de meeste neerslag valt. Reinout toont met
klimaatgegevens aan dat de buien heviger zullen worden. Nog altijd ligt de regenbui van 31
juli 2002 in het geheugen van de Garderenen. Bij deze bui viel er 80 mm. regen in drie
kwartier tijd. Dat is voor Garderen uitzonderlijk, maar ook voor geheel Nederland. Een
dergelijke grote bui kan niet door de riolering worden opgevangen, daarom is het belangrijk
om aandacht te schenken aan afvloeiing van water buiten het riool. Met een reliëfkaart laat
Reinout zien hoe het water zich in Garderen begeeft. Om de theorie in de praktijk te laten
zien stappen bestuursleden van Plaatselijk Belang, wethouder van Daalen en ambtenaren
op de fiets door Garderen waar Reinout hen confronteerde met het specifieke karakter van
Garderen en tips gaf om afvoer van water te verbeteren.
In 2017 start de Gemeente Barneveld met behoorlijke aanpak van de riolering in Garderen.
Hierbij is rekening gehouden met de meer dan normale neerslag die in Garderen neervalt.
Deze renovatie borduurt voort op eerdere aanpassingen die er zijn gedaan. In eerdere
aanpassingen is ook al rekening gehouden met een grotere capaciteit dan landelijke wordt
gedaan. Daarnaast wordt nog een beroep gedaan op de Garderenen om hemelwaterafvoer
af te koppelen van het riool. Hergebruik van dit water past in een beleid van duurzaamheid
en hiervoor is een stimuleringsregeling. Particulieren kunnen aanspraak maken op een
subsidie tot maximaal € 500. Meer informatie hierover is te vinden op
www.plaatselijkbelanggarderen.nl

