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VOOR DE PRAKTIJK EN MET DE PRAKTIJK
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Samenwerking:
• Consortium: gemeenten Amsterdam, Eindhoven, Hoogeveen, 
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Amsterdam.
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Enschede, Haaksbergen en Tauw.

Review door: 
• gemeenten Amsterdam, Beverwijk, Hoogeveen. Waterschap Drents 

Overijsselse Delta, Waternet, RWS, STOWA, SBRCurnet, Ministerie 
van IenM-DGRW



INHOUD VAN BOEK
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• Toont de mogelijkheden van eenvoudige en haalbare 
klimaatbestendige inrichtingen van woonstraten.

• Voor veelvoorkomende straatbeelden.
• Hoeft voor vlakke gebieden niet duurder te zijn.

• Wij willen u inspireren door de voorbeelden, zodat u hiermee ook in 
uw gemeente aan de slag gaat, want Het klimaat past ook in uw 

straatje!



WAT IS KLIMAATBESTENDIG?
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• Geen duidelijke definitie in Nederland

• Het is zelfs onvoldoende duidelijk 
• welke hoeveelheid neerslag bij welke herhalingstijd en (korte) buiduur 

wordt verwacht;
• welke frequentie van wateroverlast (bijvoorbeeld water in de woning) 

acceptabel is. 



WAT IS KLIMAATBESTENDIG?

6

• Bij het ontwerp van de stad rekening houden met de steeds vaker 
voorkomende extreme situaties (wolkbreuken, droogte en 
hittegolven).

• De inrichting van de stad moet anders.  

• Zoveel mogelijk ontharden en vergroenen om ruimte voor water en 
buffering van water voor drogere tijden te creëren. 

• Geen norm, maar een opgave om de mogelijkheden van een gebied 
zo goed mogelijk te gebruiken.



AANPAK: WELKE BUI?
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• Gekozen voor een waarde (in mm) voor een extreme bui. 

• Om inzicht te geven in wat deze bui voor de voorgestelde varianten 
betekent, en om de varianten onderling te kunnen vergelijken

• De gekozen waarde is nadrukkelijk niet bedoeld als norm voor een 
te hanteren extreme bui.

• Wij zijn van mening dat, bij de (her)inrichting van de openbare 
ruimte, het minder van belang is met wat voor extreme bui wordt 
gerekend, dan het feit dat er met een extreme bui wordt gerekend.



AANPAK: WELKE BUI?
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Onze gekozen waarde, geeft volgens ons de beste schatting van de in 
het jaar 2050 verwachte neerslag die eens in de 100 jaar op één punt 
in één uur wordt overschreden: 60 mm.



AANPAK
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• Uitwerking praktijkvoorbeelden
• Inzicht in kosten voor aanleg / beheer / onderhoud
• Inzicht in baten 
• Wijktypologieën



AANPAK: KOSTEN EN BATEN
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• Kosten en baten uitgerekend met 
onze MKBA-tool.

• MKBA-tool: beschikbaar op 
• www.hva.nl/klimaatbestendigestad
• in achtergrond document bij het 

voorbeeldenboek

Cartoon: ORG-ID (2017). Tussentijdse Evaluatie Ruimtelijke Adaptatie-Reflecteren en 
Inspireren: eindrapport. www.aukeherrema.nl



AANPAK: KOSTEN
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• Wat kost een straat?
• Investering aanleg
• Beheer en onderhoud 

• Gegevensbronnen: 
• Rioned: Leidraad D1100, 2015
• Gemeenten (praktijkvoorbeeld)
• http://bouwkosten.bouwformatie.nl



AANPAK: BATEN
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• Minder waterschade
• Groenbaten
• Minder afvoer naar rioolwaterzuiveringsinstallatie (rwzi)



AANPAK: BATEN
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• Minder waterschade
• Afgeleid van Waterschadeschatter (Hoes et al., 2013) en 

SBRCURnet (2014). 

• Groenbaten
• In voorbeeldenboek niet in geld uitgedrukt maar beschreven

• Toen twijfel over enkele bestaande berekeningswijzen en kengetallen.

• Groenbaten zijn wel in euro’s uitgerekend
Meer informatie: Laura Kleerekoper: de voordelen van vergroenen. 

om 16:05 uur.



AANPAK: WIJKTYPOLOGIEËN
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• Straat: vaak ontworpen volgens een filosofie die typerend is voor 
een bepaalde tijd. 

• Straat: typerende kenmerken -> typologie. 
• Straten van dezelfde typologie lijken veel op elkaar.



AANPAK: WIJKTYPOLOGIEËN
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• Karakteristieke inrichtingsbeelden van straten en wijken: wat zijn 
mogelijkheden voor een klimaatbestendige inrichting?

• Gebiedskenmerken zijn bepalend voor de kansen voor 
klimaatadaptatie.

Bloemkoolwijk Naoorlogse tuinstad hoogbouw Vooroorlogs bouwblok
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WIJKTYPOLOGIE
STEDELIJK BOUWBLOK



WIJKTYPOLOGIE
VOOROORLOGS BOUWBLOK
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WIJKTYPOLOGIE
TUINDORP
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WIJKTYPOLOGIE
NAOORLOGSE TUINSTAD HOOGBOUW
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WIJKTYPOLOGIE
BLOEMKOOLWIJK



PRAKTIJKVOORBEELDEN
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1. Stedelijk bouwblok (vlak)
2. Stedelijk bouwblok (hellend)
3. Vooroorlogs bouwblok (vlak)
4. Tuindorp (hellend)
5. Naoorlogse tuinstad laagbouw (vlak)
6. Naoorlogse tuinstad hoogbouw (vlak)
7. Naoorlogse tuinstad hoogbouw (hellend)
8. Naoorlogse woonwijk (hellend)
9. Bloemkoolwijk (vlak)
10. Sub-urbane uitbreiding - Vinex (vlak)



VOOROORLOGS BOUWBLOK (VLAK)
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VOOROORLOGS BOUWBLOK (VLAK)
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• Vlak terrein met een slecht doorlatende bodem. 
• Gescheiden rioolstelsel. 
• Aan een zijde van de straat staan bomen. 
• Aan de andere zijde ligt een groenstrook. 
• Zowel de riolering als verharding wordt vervangen.

Vlak terrein: 
• Vasthouden water relatief makkelijk. 
• Extreme neerslag: water stroomt niet weg, maar verzamelt zich op 

de laagste punten.

VOOROORLOGS BOUWBLOK (VLAK)
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VOOROORLOGS BOUWBLOK (VLAK)

25



VOOROORLOGS BOUWBLOK (VLAK)
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Traditionele herinrichting

• Openbare ruimte: ophogen.
• Beetje ruimte voor water op 

straat. 
• Bestaande gescheiden riolering 

en verharding: vernieuwen.
• Riolering: ontwerp T=2. 
• Extreme neerslag: water in 

woningen.
• Groenstrook: hoger dan de weg.



VOOROORLOGS BOUWBLOK (VLAK)
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Variant 1: berging op straat

• Rijweg 9 cm lager dan in variant 
0. De stoepen onder verhang. 

• In een gebied met verzakkingen 
betekent dat minder ophogen -> 
ruimte om piekbuien op straat te 
bergen.

• Bestaande riolering en de 
verharding: vernieuwen. 

• Riolering: ontwerp T=2. 
• Wolkbreuk > 60 mm in één uur: 

water in woningen. 
• Groenstrook: hoger dan de weg.



VOOROORLOGS BOUWBLOK (VLAK)
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Variant 2: berging in wadi

• Geen regenwaterriool. 
• In groenstrook: wadi. Ontwerp 

20mm neerslag in één uur.
• Rijweg onder verhang en 

verlaagd met 4 cm ten opzichte 
van variant 0. 

• Groenstrook met wadi:  verlaagd.
• Wolkbreuk > 60 mm in één uur: 

water in woningen. 



VOOROORLOGS BOUWBLOK (VLAK)
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Variant 3: 

waterdoorlatende verharding

• Geen regenwaterriool. 
• Rijweg: doorlatende verharding 

-> 20mm neerslag in één uur. 
• Rijweg 12 cm lager aan dan in 

variant 0. De stoepen onder 
verhang. 

• In een gebied met verzakkingen 
betekent dat minder ophogen -> 
ruimte om piekbuien op straat te 
bergen.

• Wolkbreuk > 60 mm in één uur: 
water in woningen. 



VOOROORLOGS BOUWBLOK (VLAK)
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KOSTEN VLAK TERREIN
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KOSTEN VLAK TERREIN



CONCLUSIE VLAK GEBIED
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• Klimaatbestendige inrichting is goed mogelijk.
• Klimaatbestendige inrichting niet duurder dan traditionele inrichting. 
• Verlagen van het straatprofiel is eenvoudig en het goedkoopst.
• Vergroenen is multifunctioneel (infiltratie, beperken hittestress, beperken kosten 

zuivering).
• Meeliften met herinrichtingen en groot onderhoud is essentieel om de 

meerkosten beperkt te houden. 

• Klimaatbestendige inrichting zonder regenwaterriool 
• Ongeveer even duur als traditionele inrichting. 
• Meerkosten zijn ongeveer gelijk aan de uitgespaarde schadekosten. 
• Maar…

• Meerkosten zijn voor gemeenten.
• Uitgespaarde schadekosten voor een groot deel bij bewoners.

• Ook voordelen voor watersysteem en zuivering.



Ongecontroleerde afvoer

HELLEND GEBIED
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Naoorlogse woonwijk 



HELLEND GEBIED
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Volledige en gecontroleerde afvoer 

Naoorlogse woonwijk 



HELLEND GEBIED
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Drempels houden het water deels tegen en 
ondergronds wordt water gedeeltelijk 

opgevangen

Naoorlogse woonwijk 



HELLEND GEBIED
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Drempels houden het water deels tegen en 
ondergronds wordt het water opgevangen

Naoorlogse woonwijk 
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KOSTEN HELLEND GEBIED
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KOSTEN HELLEND GEBIED



CONCLUSIE HELLEND GEBIED
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• Gecompliceerder. 
• Water vasthouden op een helling kost meer inspanning. 
• Noodzaak om water vast te houden op een helling hangt af van de 

benedenstroomse situatie. 
• De mogelijke schade door wateroverlast in hellende gebieden of  

benedenstrooms 
• kan aanzienlijk zijn 
• van situatie tot situatie sterk verschillen.



MEER INFORMATIE
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Online 
• Het voorbeeldenboek
• Het voorbeeldenboek (uitgebreide online versie)
• Het voorbeeldenboek – Achtergronden
• MKBA rekentool (in achtergrond document)
• Boek: De klimaatbestendige wijk: Onderzoek voor de praktijk. 

Hogeschool van Amsterdam, Urban Technology
• Diverse andere publicaties

www.hva.nl/klimaatbestendigestad



DISCUSSIE
&

VRAGEN
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www.hva.nl/klimaatbestendigestad


