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waarom stedelijke klimaatadaptatie
wat verandert er aan ons klimaat 

meer:

wateroverlast hitte droogte



toenemende verstedelijking, meer 
verharding en klimaatverandering 
zorgen voor meer wateroverlast, hitte en 
droogte

bron: historische militaire kaart, no.422, 1876 bron: Topkaart. NL.IMRO



1951 - 1980 1981 - 2010 2050 - 2080

gemiddelde neerslag per jaar [mm]
(bron: KNMI 2014)

de hoeveelheid neerslag neemt toe



de kans op stortbuien neemt fors toe
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90 % van de neerslag 
is 0 - 10 mm per dag

- vergroening voldoet

bron: aquaflow.nl

kleine bui normale bui extreme bui

9 % van de neerslag
is 10 - 50 mm per dag

- wadi / regentuin
- extra grote riolen
- extra waterberging
  onder straat

1 % van de neerslag
is 50 - 200 mm per dag

- extra waterberging
  door bv. het verlagen van
  parkeerplaatsen en pleinen
- extra oppervlaktewater

heftige buien vragen om extra maatregelen



De Bilt is bepalend voor de statistiek in 
Nederland maar had voor het laatst een zware 
bui in 1953 (43 mm in een uur)

Apeldoorn 
Herwijnen
Deelen

Münster (Dui)

120 mm in 75 min
94 mm in 70 min
75 mm in 60 min

220 mm in 90 min

(2009)
(2011)
(2014)

(2014)

stortbuien in nederland



Gebaseerd op KNMI ’14-klimaatscenario’s: waarden uit WL en WH

1951 - 1980

16,1 °C

13 dagen

18,7 - 19,3 °C

29 - 36 dagen

17,0 °C

21 dagen

20,2 - 20,7 °C

42 - 48 dagenaantal dagen 
warmer dan 
25 °C

gemiddelde 
temperatuur
(zomer)

1981 - 2010 2050 2085

het wordt vaker heter



meer droogte
maximaal neerslagtekort per jaar

1981-2010 W+ scenario 2050

tekort in mm
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groenblauwe maatregelen voor  
klimaatadaptatie en meer......



Wateroverlast en droogte

- Vaker heftige neerslag

- Langere periodes van droogte

Sponswerking vergroten

- Minder verharding

- Regenwater bufferen in groen

- Regenwater vertraagd afvoeren

-   Groene tuinen en daken

maatregelen wateroverlast en droogte

© Optigroen



Hittestress

- Meer dagen met tropische temperaturen

-   Verhoogd risico voor ouderen en zieken

- Lagere arbeidsproductiviteit

- Slechte nachtrust

- Toename van ziektes

Koelen

- Groene pleinen

-   Klimaatbomen

- Groene tuinen en daken

- Vergroenen

-  Minimaliseren verharding

Emma’s Hof © Nelleke Mineur
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bron: heat-island naar EPA

maatregelen hittestress



Slechte leefkwaliteit en gezondheid

- Stress gerelateerde klachten

- Verslechterde luchtkwaliteit

- Uitsterven van soorten

Vergroening van de stad

- Aantrekkelijk om te wonen en werken

- Verbetering van de leefkwaliteit

- Betere gezondheid
 
- Meer biodiversiteit

-  Hogere woz-waarde

maatregelen leefkwaliteit

De Bras, Delft © Jeroen Musch



Wereld (excl. Antartica)
Europa (OESO)
Nederland

maatregelen biodiversiteit

Teruglopende biodiversiteit

- Uitsterven van soorten

- Afname van inheemse soorten

Vergroening van de stad en verminderen van 
verharding
 
- Meer biodiversiteit

© atelier groenblauw



waterberging, beperking hitte &
vergroten biodiversiteit door meer groen



betere
luchtkwaliteit

betere 
leefkwaliteit

minder
hittestress

meer
sponswerking

meer 
biodiversiteit

actieve burger

voedsel-
productie

duurzame
energieproductie

meer groen: een win-win-win situatie voor iedereen
Effecten van meer natuur, groen en blauw in de stad

Dakmoestuin© Walter Kolb



Past klimaat in elke straat? 



Voorbeeldproject Leiden Noorderkwartier Oost

Bron: gemeente Leiden



Passen en meten in de straat



toegankelijkheid en parkeren

Bron: William Hoogteyling



Bomen en groen                                                        ontmoeten

Bron: AD©atelier GROENBLAUW



ondergronds ruimtebeslag



BLAUWE STRAAT 9-12 m
Een straat met bomen op beperkte 
plaatsen tussen parkeerplaatsen. 
Geveltuinen vergroenen de straat en 
vergroten de biodiversiteit.

GROENE STRAAT 13-15 m
Een straat met bomen, grote 
boomspiegels, raingardens en geveltuinen 
die de stedelijke hitte op warme dagen 
beperkt en de biodiversiteit vergroot. De 
raingardens dragen bij aan de infiltratie 
van regenwater en de bomen versterken 
de ruimtelijke structuur van de wijk. 

ORANJE STRAAT 6-8m
Een straat waar parkeerplaatsen volgens 
de normen niet mogelijk is. Dat biedt 
ruimte voor geveltuinen, maar
hoe lossen we parkeren op?

SPECIALS
Een waterbergende verkoelende 
(speel)plek.

vier straattypes

Bron: gemeente Leiden



Uitgangspunten voor de groene en klimaatbestendige 
straat

Bron: gemeente Leiden



Uitgangspunten voor de blauwe en klimaatbestendige 
straat

Bron: gemeente Leiden

©atelier GROENBLAUW



Uitgangspunten voor de oranje en klimaatbestendige 
straat

Bron: gemeente Leiden

©atelier GROENBLAUW



Bron: gemeente Leiden

Uitgangspunten voor de klimaatbestendige pleintjes

©atelier GROENBLAUW



Waterbergende maatregelen: sterk afhankelijk van de 
bodem

watergoot

watertegel

Waterdoorlatende verharding

klimaattegel van Rain(a)Way

• Verdiepte weg
• Aflopende straat naar oppervlaktewater
• Watergoot
• Waterberging in wegfundering
• Bergingsriool
• Waterdoorlatende verharding

©atelier GROENBLAUW



• Bewoners en corporaties
• Leden zijn adviseurs van het project
• Meedenken over ontwerpkeuzes incl. klimaatadaptieve 

maatregelen openbare ruimte en tuinen/daken.
• Uitwerken van Nota van Uitgangspunten tot Programma 

van Eisen voor de openbare ruimte. 
• Meedenken over hoe de bewoners te betrekken
• Facultatief: samen met bewoners het ontwerpproces 

doorlopen voor de straten en de tuinen/daken.

Participatie

Bron: gemeente Leiden



Participatie

Bron: gemeente Leiden



• Locatie zo dicht mogelijk bij de bewoners: partytenten in de 
straat 

• Meedenken door bewoners over het ontwerp van hun eigen 
straat en over de inrichting van eigen tuin en dak. 

• Ook leden van de klankbordgroep zijn uitgenodigd, hierdoor 
spreken bewoners niet alleen met professionals ook met 
medebewoners het gesprek over klimaatverandering en op-
lossingen

Bewonersbijeenkomsten in de wijk

Bron: gemeente Leiden



Uitdaging

©atelier GROENBLAUW



huisje boompje beter

www.huisjeboompjebeter.nl          www.groenblauwenetwerken.nl


