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Hoe verklaar je de grote 
belangstelling?
We hebben met elkaar afgesproken 
(Bestuursovereenkomst Deltapro
gramma) dat we bij een herinrich
ting van de openbare ruimte straten 
en wijken klimaatbestendig moeten 
inrichten. Deze afspraak moet nu 
ook daadwerkelijk worden gerea
liseerd. Wij hebben het voorbeel
denboek gemaakt om de praktijk
mensen te overtuigen dat het kan, 

Ronald Loeve: ‘Het vooroordeel dat klimaat
bestendig vreselijk duur is, is weggenomen.’

Inspirerende voorbeelden

In het veelbesproken voorbeeldboek ‘Het klimaat past ook in uw straatje’ worden de 
effecten van klimaatbestendig inrichten voor verschillende straattypen uitgewerkt. 
We vragen een van de opstellers, Ronald Loeve van de Hogeschool van Amsterdam, 
naar de achtergronden en het vervolg.

door inspirerende voorbeelden uit 
de praktijk te laten zien. Natuurlijk 
is ook onze conclusie dat klimaat
bestendige inrichtingsvarianten niet 
altijd duurder zijn en vaak relatief 
eenvoudig te realiseren zijn een wel
kome boodschap. Het vooroordeel 
dat klimaatbestendig vreselijk duur 
is, is weggenomen. Aan de slag!

Denk je dat een gemeente direct aan 
de slag kan met jullie typologie? 
Wanneer je het hebt over een Tuin
dorp, Bloemkoolwijkwoonerf of 
Vinex, dan kan iedereen zich een 
beeld vormen van de situatie. Zo zijn 
de oplossingen die we aanreiken toe
gankelijk voor de gemeente, maar ook 
ontwerpers en aannemers. Daarom 
hebben we voor deze wijktypologieën 
gekozen. De achterliggende gebieds
kenmerken zijn bepalend voor de kan
sen voor klimaatadaptatie. Zo maakt 
het vele publieke groen in naoorlogse 
tuinsteden deze minder kwetsbaar 
voor overlast en schade door hitte en 
extreme regenval. In binnensteden 

is de ruimte vaak beperkt en is men 
eerder aangewezen op technische op
lossingen, bijvoorbeeld ondergrondse. 
De typische structuur van bloemkool
wijken biedt juist weer ruimte voor 
wadi’s om hevige regenbuien lokaal 
te kunnen verwerken. Dit alles klinkt 
heel herkenbaar. Het is juist mooi 
mensen te laten beseffen dat je in 
sommige wijken heel eenvoudig het 
regenwater kunt opvangen. Het mooie 
van het voorbeeldenboek is dat je het 
meteen kan toepassen voor de wijkty
pologie waar de gemeente van plan is 
te gaan herinrichten.

Website
www.hva.nl/klimaatbestendigestad
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