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- Geweldig om zoveel professionals bezig te zien met groen en water in stedelijk 

gebied! 

- In het Deltaprogramma werken verschillende overheden en andere organisaties aan 

een veilige en robuuste Delta. Het unieke is dat we dit keer geen maatregelen 

bedenken na een ramp, maar proberen een ramp te voorkomen. En dat geldt ook 

voor de klimaatbestendige stad. 

- We kiezen strategieën en maatregelen waarmee we flexibel kunnen inspelen op 

nieuwe metingen en inzichten in bijvoorbeeld het klimaat. We doen nu wat nu nodig 

is. We hebben aanvullende maatregelen klaarliggen voor het geval deze in de 

toekomst nodig zijn. Dat noemen we adaptief deltamanagement. Deze manier van 

werken wordt door alle betrokken partijen gezien als nuchtere oplossing voor het 

omgaan met onzekere ontwikkelingen. 

- En deze nuchtere manier van samenwerking op basis van gelijkwaardigheid moeten 

we ook in stedelijk gebied laten zien. 

- De markt voor waterrobuuste en klimaatbestendige maatregelen wordt volwassen als 

ik zie hoeveel kennis er al is op dit gebied  

- Toont aan dat we ons bewust zijn van de klimaatopgave in de stad. En toont aan dat 

wij daar als BV Nederland handel in zien. 

- Maar met alleen het leveren van kennis over producten en maatregelen zijn we er 

niet! We moeten echt leren leven met water in de stad. 

 

 

Leven met water in de stad 

- Leven met water in de stad betekent dat we anders omgaan met water in de stad en 

rekening houden met een veranderend klimaat.  

- Dit betekent dat we rekening houden met warmere perioden en met hevigere buien. 

In de neerslagstatistieken zien we nu al de klimaatverandering terug. Uit de nieuwste 

statistieken,  blijkt dat de omvang van extreme neerslaggebeurtenissen in het klimaat 

rond 2014 gemiddeld 10 procent hoger ligt dan in de tot nu toe gebruikte statistiek.  

(zie voorbeeld 1) 

- Uit metingen van de temperatuur in Rotterdam is aangetoond dat het in stedelijk 

gebied warmer is dan daarbuiten en dat het hitte-eilandeffect  wordt bepaald door de 

hoeveelheid verharding, groen en de gemiddelde bouwhoogte van een omgeving (zie 

voorbeeld 2) Het verschil tussen stad en land kan oplopen tot 4 graden. 

- Een groene omgeving biedt volop kansen voor de klimaataanpak in de stad. Meer 

groen betekent bijvoorbeeld minder hittestress en droogte maar ook meer 

biodiversiteit. En als je het slim aanpakt minder energieverbruik. Door bijvoorbeeld 

de aanleg van groene daken. (zie voorbeeld 3) 

- Het groene dak is eigenlijk een icoon voor klimaatbestendig leven in de stad: het 

houdt water vast, vergroot de biodiversiteit, zuivert de lucht, dringt de CO2 -uitstoot 

terug en ziet er ook nog aantrekkelijk uit! 

- We kunnen allemaal ons steentje bijdragen in de stad en we zien ook al veel goede 

voorbeelden: 



o Huiseigenaren die op eigen terrein hemelwater vasthouden en opnieuw gebruiken. 

(zie voorbeeld 4) 

o Mensen die wonen en werken in de stad worden bewust dat er af en toe water op 

straat blijft liggen na een hevige regenbui. Het zichtbaar maken van 

water(stromen) in de stad stimuleert bewustwording (zie voorbeeld 5) 

o Bedrijven die het goede voorbeeld tonen door bijvoorbeeld de aanleg van groene 

daken (zie voorbeeld 6) 

o En natuurlijk ontwikkelaars, gemeenten en waterschappen die bij de inrichting 

van het stedelijke gebied (de openbare ruimte en het watersysteem) rekening 

houden met extreme weersomstandigheden (zie voorbeeld 7)  

 

Samen verantwoordelijk 

- We dragen allemaal ons steentje bij aan een klimaatbestendige stad, maar we 

moeten het ook vooral samen doen 

- Dus zoek elkaar op! Van gemeente tot investeerder. Van belangenorganisatie tot 

bewoner. Samen kunnen de beste ideeën ontstaan. 

- En door gezamenlijk te werken aan een klimaatbestendige stad hoeft het ook niet 

veel geld te kosten. Door bijv  aan te sluiten bij bestaand onderhoud/herinrichting. 

- Dat bewijzen Waternet en de gemeente Amsterdam in betondorp (winnaar van de 

peilstok 2014). Klimaatadaptieve oplossingen zijn tot en met het bestek en uitvoering 

gekoppeld aan regulier onderhoud en beheer. Dit heeft er voor gezorgd dat de 

klimaatbestendige ingrepen uiteindelijk minder geld hebben gekost dan de 

traditionele aanpak (zie voorbeeld 8) 

- En om jullie daar bij te helpen heb ik (hebben wij) in het kader van de Deltabeslissing 

Ruimtelijke Adaptatie een stimuleringsprogramma in het leven geroepen. 

- Het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke adaptatie ondersteunt de transitie naar een 

klimaatbestendige en waterrobuuste ruimtelijke inrichting door: 

 beschikbare kennis te verspreiden; 

 kennisontwikkeling in projecten te bevorderen; 

 kennisuitwisseling in netwerken te organiseren; 

 een markt voor klimaatadaptieve goederen en diensten te bevorderen. 

- Het stimuleringsprogramma stimuleert niet alleen door inhoudelijke kennis aan te 

bieden hoe je een stad klimaatbestendig maakt, maar ook hoe je als professional die 

andere manier van kijken weet te bewerkstelligen (zie voorbeeld 9).  

- klimaatbestendig bouwen en inrichten moet de normaalste zaak van de wereld 

worden en daar kunnen jullie je ook voor inzetten. 

- Zie ook de site van het stimuleringsprogramma (www.ruimtelijkeadaptatie.nl)  

 

 

 

Uitnodiging 

- Tot slot wil ik u allen aanspreken op uw vak 

- Groen vormt de sleutel voor een klimaatbestendige stad. Of het nu gaat om 

wateroverlast, hitte of droogte. Zonder een groene omgeving zijn wij er niet tegen 

bestand. Daar ben ik van overtuigd. 

- U bezit allemaal die sleutel om de klimaatbestendige stad daadwerkelijk gedaan te 

krijgen.  

- Ik nodig u daarom uit: Zorg dat er een markt is voor een klimaatbestendige en 

waterrobuuste aanpak.  

- Wees als opdrachtnemer (als adviseur of leverancier van materialen) voorbereid op 

de vraag van de opdrachtgever (hoofdzakelijk de gemeente) over klimaatbestendige 

maatregelen, want ik kan u verzekeren dat u die vraag krijgt. Zo zijn er tientallen 

gemeenten al bezig met het uitvoeren van stresstesten voor wateroverlast of hitte 

(zie voorbeeld 10) 

http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/


- Maar ik daag ook de opdrachtgever uit om waterrobuuste en klimaatbestendige 

maatregelen mee te nemen in de inrichting, het beheer en onderhoud van de 

openbare ruimte. 

- En zorg dat u er allen klaar voor bent!  

- Zodat we met elkaar zorgen dat we de ambitie halen om te zorgen dat 

klimaatbestendig en waterrobuust inrichten in 2020 onderdeel is van onze handelen 

en beleid zodat uiterlijk in 2050 onze dorpen en steden werkelijk klimaatbestendig en 

waterrobuust zijn ingericht. 

 

  



Voorbeeld 1 Nieuwe neerslagstatistieken 

(bron: www.stowa.nl)  

Nieuwe neerslagstatistieken voor het waterbeheer: extreme neerslaggebeurtenissen 

nemen toe en komen vaker voor 

STOWA heeft de nieuwe klimaatscenario’s van het KNMI laten verwerken in nieuwe 

neerslagstatistieken. Hieruit blijkt dat de hoeveelheid neerslag bij extreme 

neerslaggebeurtenissen in het huidige klimaat gemiddeld tien procent hoger ligt dan in 

eerdere statistieken. Deze toename betekent dat een een gelijke neerslaghoeveelheid nu 

ook ongeveer 2 keer zo vaak voorkomt. De nieuwe neerslagstatistieken zijn 

gepresenteerd tijdens het Nationale Deltacongres in Den Bosch, op 5 november jl.  

 

 

 

  

http://www.stowa.nl/


Voorbeeld 2 het hitte-eiland effect 

(bron: klimaateffectatlas www.ruimtelijkeadaptatie.nl) 

Een warmer klimaat heeft gevolgen voor de 

leefbaarheid in de stad en de vraag naar 

verkoeling en buitenrecreatie zal toenemen. 

Het hitte-in-de-stad of urban heat island effect 

(UHI) is het fenomeen dat de temperatuur in 

een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in 

omliggende landelijk gebied. Door het UHI 

worden problemen tijdens hittegolven, zoals 

hittestress, verergerd. Het effect treedt met 

name ‘s nachts op als de warmte in de stad wordt vastgehouden en de stad onvoldoende 

kan afkoelen.   

http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/


Voorbeeld 3 Stadsdaken verschieten van kleur 

(bron KAS stromen / d´r an) 

Een woningcorportatie in Enschede experimenteert met ´groene dakpannen´. Dit zijn 

dakpannen met beplanting die passen op bestaande daken.  

 

 

  



Voorbeeld 4 particulieren koppelen af in woonwijk de Worp in Deventer 

(bron: gemeente Deventer) 

 

Bewoners in de wijk De Worp in Devernter nemen zelf het initiatief tot afkoppelen. De 

gemeente en het waterschap stimuleren het initiatief met een bijdrage van €8, /m2. Dit 

biedt uiteindelijk nog meer handelingsperspectief voor bewoners. 

 

 

 

 

  



Voorbeeld 5 bewustwording door bovengrondse afvoer van water 

(bron: peilstok Homeruskwartier Almere Poort) 

Het regenwater in Almere Poort wordt zoveel mogelijk over de oppervlakte afgevoerd. 

Het stroomt zichtbaar over de openbare weg naar de grachten en een aantal wadi’s die 

zijn aangelegd. Water op straat is daardoor een vast gegeven in plaats van een incident. 

Inwoners krijgen op die manier oog voor de samenhang tussen enerzijds de 

belevingswaarde en de gebruikswaarde van water en anderzijds tussen hemelwater, 

oppervlaktewater, grondwater en afvalwater. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Voorbeeld 6 aanleg van groene daken 

(bron: de peilstok. Polderdak zuidas) 

 

Het polderdak in Amsterdam. Ook voor de eigenaar of huurder van het gebouw zijn er 

veel voordelen. Afhankelijk van de situatie en gebouwconditie is een besparing van 10 tot 

30% op de energielasten mogelijk. Verder biedt een groen dak kansen voor 

biodiversiteit, voedselproductie, het dempen van geluid, koeling van stedelijke hitte en 

het afvangen van fijnstof. 

  



Voorbeeld 7 inrichting openbare ruimte   

(gemeente Rotterdam / Fien Dekker) 

De innovatieve rain(a)way tegel laat zien dat ontwerp en klimaat goed samen kunnen 

gaan en dat het leidt tot veel nieuwe mogelijkheden in de openbare ruimte. 

 

 
 

 

  



Voorbeeld 8 gezamenlijke verantwoordelijkheid -  Betondorp Rainproof 

(bron: Peilstok Betondorp Rainproof) 

De riolering en bestrating van Betondorp waren aan vernieuwing toe. In dit project heeft 

het stadsdeel Amsterdam Oost samen met Waternet, kennisinstellingen en vooral samen 

met de bewoners een vernieuwingsplan gemaakt dat nu in uitvoering is. Door creatieve 

samenwerking en door inbreng van de bewoners wordt het werk en daarmee Betondorp 

meteen klimaatbestendig gemaakt. Het project laat zien dat wanneer je het doel van 

klimaatbestendige inrichting koppelt aan reeds voorziene investeringen, en je 

kennisinstellingen en burgers betrekt, je dan meer kwaliteit en klimaatbestendigheid kan 

krijgen voor een lagere prijs dan bij een traditionele aanpak.  

  



Voorbeeld 9 impactproject Hoogeveen -  

(bron: www.ruimtelijkeadaptatie.nl impactproject Hoogeveen) 

Gemeente Hoogeveen betrekt meerdere disciplines bij de problematiek van wateroverlast 

vanuit het besef dat oplossingen in de hele organisatie gedragen moeten worden en dat 

deze oplossingen ook leiden tot een andere kijk op de openbare ruimte.  Van beheerder 

riolering tot ontwerper openbare ruimte. Projectleider uitvoering tot medewerker 

ruimtelijke ordening.  

Om een beeld te vormen van de problematiek is door de gemeente en het waterschap 

een stresstest voor het centrumgebied uitgevoerd. De grootste uitdaging is om op basis 

van deze resultaten de juiste maatregelen te nemen. Om een goed beeld te krijgen welke 

adaptieve maatregelen er mogelijk zijn, wordt met ondersteuning van het 

stimuleringsprogramma ruimtelijke adaptatie een  masterclass ontwikkeld voor 

medewerkers op het gebied van groen, riolering, water en ruimtelijke ordening. In de 

masterclass gaan zij concreet aan de slag met de klimaatbestendige inrichting van 

Hoogeveen. Daarnaast worden zij meegenomen in alle facetten van klimaatadaptatie en 

worden in de praktijk maatregelen getest. 

 

 

 

  

http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/


Voorbeeld 10 uitvoering van stresstesten 

(bron: www.ruimtelijkeadaptatie.nl) 

Op 22 september organiseerde het Stimuleringsprogramma Ruimtelijke Adaptatie de 

eerste regionale bijeenkomst voor partijen die waren uitgeloot voor de pilot stresstest 

light. Ongeveer 40 medewerkers van gemeenten, waterschap, provincie, rijksoverheid en 

marktpartijen waren aanwezig. 

 

(voorbeeld 3di modellering - bron: www.3di.nl ) 

http://www.ruimtelijkeadaptatie.nl/
http://www.3di.nl/

