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Het klimaat verandert. Zeker is dat het veranderende klimaat gevolgen heeft voor 

de stad. De toename van weersextremen, zowel qua hitte als neerslag, maakt 

onze steden minder aantrekkelijk. Klimaatbestendig inrichten is mede daarom 

noodzakelijk. Onderzoek aan de Hogeschool van Amsterdam laat zien dat het 

klimaatbestendig inrichten van openbare ruimte veelal niet duurder is dan een 

traditionele herinrichting. 
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Klimaatverandering betekent meer hitte, 
extreme neerslag en droogte, met meer over-
last, schade en veiligheidsrisico’s tot gevolg. 
Naar aanleiding van de extreme neerslag in 
de laatste week van mei 2016 sprak NOS-
weerman Gerrit Hiemstra op 2 juni tijdens 
het NOS-journaal de historische woorden: 
‘Welkom in het nieuwe klimaat. Dit zijn voor-
beelden van weersituaties die we waarschijnlijk 
in de toekomst vaker mee zullen maken.’ 
Diverse media pakten deze zin op en er ont-
stonden interessante discussies. De extreme 
neerslag in de laatste week van mei heeft voor 
veel overlast gezorgd en voor tientallen mil-
joenen euro’s schade. Zou dit echt ‘de nieuwe 
realiteit zijn’, zoals Gerrit verkondigde? Een 
permanente code oranje? (Bert Wagendorp, in 
de Volkskrant van 4 juni 2016). 
Landelijk is in de Deltabeslissing Ruimtelijke 
Adaptatie en de Bestuursovereenkomst 
Deltaprogramma tussen het Rijk, het 
Interprovinciaal Overleg, de Unie van 
Waterschappen en de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten vastgesteld dat 
gemeenten bij herinrichting van de openbare 
ruimte hun straten en wijken klimaatbestendig 
moeten inrichten. Hierdoor maken we onze 
leefomgeving beter bestand tegen extremere 
regenbuien, perioden van droogte en meer 
hitte. Door deze opgave te koppelen aan de 

reguliere herinrichtingsopgaven (riolering, 
straten, groen) is het de bedoeling dat in circa 
dertig jaar tijd alle steden klimaatbestendig 
worden.

  KLIMAATBESTENDIG 
INRICHTEN

Veel gemeenten brengen inmiddels in beeld 
wat de lokale consequenties zijn van klimaat-
verandering. Maar steeds meer gemeenten 
hebben ook al praktijkervaring met overlast, 
schade en kosten als gevolg van bijvoorbeeld 
een wolkbreuk. Toch is een klimaatbesten-
dige inrichting van de straat helaas nog geen 
gangbare praktijk. De praktijkvoorbeelden tot 
nu toe zijn vaak pilots om een lokaal probleem 
op te lossen of om maatregelen te onderzoe-
ken. Wel is hierdoor veel kennis opgebouwd 
over de mogelijkheden om een straat, wijk en 
uiteindelijk een stad klimaatbestendiger te 
maken. Vaak wordt geroepen dat klimaatbe-
stendig inrichten, vooral in bestaand stedelijk 
gebied, duur en lastig is in beheer en onder-
houd; daarnaast is het ook nog eens anders 
dan anders. In samenwerking met verschil-
lende gemeenten hebben onderzoekers van de 
Hogeschool van Amsterdam (HvA) voor een 
aantal veelvoorkomende straatbeelden laten 
zien dat een klimaatbestendige inrichting van 
de openbare ruimte niet duurder hoeft te zijn 

dan een traditionele inrichting. 
Aansprekende resultaten van het onderzoek 
zijn samengevat in een illustratief boek met 
voorbeelden van klimaatbestendige inrichting 
voor veelvoorkomende karakteristieke straten: 
‘het klimaat past ook in uw straatje’ (ook 
online beschikbaar: www.hva.nl/klimaatbe-
stendigestad).

 AANPAK
Een straat in Nederland is vaak ontworpen 
volgens een filosofie die typerend is voor 
een bepaalde tijd. Voor het onderzoek zijn 
negen karakteristieke inrichtingsbeelden of 
wijktypologieën gedefinieerd, zoals stedelijk 
bouwblok, vooroorlogs bouwblok, tuinstad 
en bloemkoolwijk. Voor praktijkvoorbeelden 
van deze typologieën is een ontwerp voor een 
traditionele herinrichting met klimaatbesten-
dige varianten vergeleken. Er zijn klimaatbe-
stendige varianten ontworpen voor wijken met 
een vlak en hellend maaiveld (zie figuur 1 voor 
de uitwerking van een vooroorlogs bouwblok 
in vlak gebied). Alle gegevens (onder andere 
aanleg- en beheerkosten) over de gekozen 
inrichtingsbeelden zijn gebaseerd op recent 
uitgevoerde projecten. De focus ligt op water-
overlast. De baten van de klimaatbestendige 
varianten zijn het voorkómen van waterschade 
en de voordelen van het vergroenen. 
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 KOSTENVERGELIJKING
De kosten van de varianten zijn bepaald op 
basis van standaarduitgangspunten voor de 
benodigde buizen, steentjes, tegels, bomen, 
etc. Zowel de investeringskosten als de 
beheer- en onderhoudskosten zijn voor een 
periode van honderd jaar bepaald en terug-
gerekend naar jaarkosten. Ook de kosten 
door waterschade zijn ingeschat. Dit levert de 
totaalkosten per variant. Uit figuur 2 blijkt dui-
delijk dat klimaatbestendige varianten ‘voor 
hetzelfde geld klimaatbestendig kunnen zijn’. 
Dat is zeker zo als de kosten door waterschade 
worden meegenomen. Dezelfde conclusies 
kunnen worden getrokken voor de andere 
karakteristieke inrichtingsbeelden, in vlakke 
gebieden. 
Voor hellende gebieden ligt het ingewik-
kelder. De schadekosten zijn hier afhankelijk 
van de kwetsbaarheid en functies beneden-
strooms. Als hier zonder problemen water 
kan worden verzameld zijn er bovenstrooms 
geen maatregelen nodig om het water vast 
te houden. Afhankelijk van de risico’s voor 
benedenstrooms gelegen woningen, winkels 
of bijvoorbeeld een ziekenhuis dient er ook 
bovenstrooms geïnvesteerd te worden in het 
vasthouden en lokaal infiltreren van regen-
water.

 VOOROORLOGS BOUWBLOK 
Als voorbeeld wordt de situatie van een 
vooroorlogs bouwblok geschetst. Dit blok 
kenmerkt zich door veel verharding en weinig 
groen op het maaiveld. Water op straat geeft 
mogelijk snel problemen, omdat oppervlakte-
water vaak relatief ver weg is. Er is wel groen 
in de wijk, maar dat zit binnen in de bouwblok-
ken die vaak helemaal afgesloten zijn van de 
straat. Deze wijken liggen rondom de oude 
kern van een stad of dorp en daarmee vaak niet 
op de meest draagkrachtige grond. Tuinen zijn 
daardoor vaak verzakt ten opzichte van de weg 
(die telkens is opgehoogd).
Voor een vooroorlogs bouwblok in Amsterdam 
is een ontwerp van een traditionele herin-
richting (met riolering en standaard hoogten 
voor stoepen etc.) vergeleken met enige 
klimaatbestendige alternatieven (figuur 1). 
Deze alternatieven zijn zo ontworpen dat bij 
zeer extreme neerslag meer ruimte is voor 
regenwater op straat, zonder dat het de huizen 
instroomt. Verderop wordt nader ingegaan 
op de uitgangspunten voor extreme neerslag. 
Voor de verschillende ontwerpen zijn nauw-
keurige kostenschattingen en een inschatting 
van de baten gemaakt. De klimaatbestendige 
varianten blijken niet of niet veel duurder uit 
te pakken dan de traditionele herinrichting, zie 
figuur 2. Het niet aanleggen van een regen-
waterriool pakt wat duurder uit, maar heeft 

andere voordelen, zoals het beperken van de 
pieken op het oppervlaktewater en het meer 
infiltreren van water in de bodem. Vooral in 
relatie tot problemen door verdroging kan dat 
van belang zijn.

 VOORDELEN VERGROENEN
Meer groen in de straten draagt bij aan verkoe-
ling en beperkt hitteproblemen. Voor dat 
laatste zijn vooral bomen effectief, want die 
geven schaduw. Er zijn geen duidelijke normen 
of doelstellingen ten aanzien van het beperken 
van hitteproblemen of de mogelijke toename 
van hitteproblemen, dus het is onduidelijk 
wanneer iets voldoende is. Meer groen in 
de wijk heeft hiernaast belangrijke andere 
voordelen voor gezondheid en aantrekkelijk-
heid van de wijk. Voor enige praktijkvoorbeel-
den zijn met TEEB-stad.nl (The Economics of 
Ecosystems and Biodiversity) en enige eigen 
berekeningen de baten van het vergroenen 
ingeschat. Deze baten blijken telkens de 
meerkosten van het groen sterk te overtreffen. 
De groenbaten kunnen zelfs groter zijn dan de 
gehele inrichtingskosten. Met name voordelen 
voor gezondheid en aantrekkelijkheid van de 
wijk kunnen worden omgerekend tot grote 
financiële baten. Het feit dat woningen meer 
waard worden indien ze uitkijken op groen kan 

resulteren in hogere WOZ-waarde. Zo kunnen 
de inkomsten van het rijk (eigenwoningfor-
fait als percentage van de WOZ-waarde), de 
gemeente (OZB-belasting als percentage 
van de WOZ-waarde) en ook het waterschap 
toenemen na het vergroenen van een straat. 
De meerkosten van extra groen in de straten 
zou hiervan kunnen worden bekostigd. Lastig 
is dat de afdelingen groen niet zomaar toegang 
hebben tot deze meeropbrengsten. 

-Figuur 1- Een traditionele inrichting voor een vooroorlogs bouwblok (variant 0) en drie ontwerpen van 

een klimaatbestendige herinrichting (varianten 1 t/m 3)

-Figuur 2- Kostenvergelijking tussen verschillende 

inrichtingsvarianten voor een vooroorlogs 

bouwblok
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 EXTREME NEERSLAG
Bij het ontwerpen van klimaatbestendige vari-
anten van een woonstraat komt onvermijdelijk 
de vraag naar voren welke extreme neerslag 
maatgevend is. Aangezien we het hebben over 
afvoer van straat en riolering gaat het om kort-
stondige buien: wolkbreuken met een duur van 
bijvoorbeeld één uur. Helaas zijn er geen ver-
wachtingen voor de maximale neerslag in één 
uur, die rekening houden met de klimaatver-
anderingen (KNMI, 2015). Wel zijn er inschat-
tingen van (kortstondige) extreme neerslag op 
basis van statistiek waarbij gebruik is gemaakt 
van historische neerslagmetingen uit de periode 
1906-1990 (Buishand en Wijngaard, 2007). 
Door klimaatveranderingen wordt verwacht 
dat de neerslagextremen ook extremer worden. 
Het KNMI (2015) en Beersma et al. (2015) 
hebben op basis van de KNMI’14 klimaatscena-
rio’s wel de verwachte extreme neerslag voor 
langere buiduren bepaald. De kortste buiduur 
is daar twee uur. Met het werkveld is een keuze 
gemaakt voor een kortdurende bui met 60 mm 
in één uur als rekenmaatstaf. Dit zou een goede 
waarde moeten zijn (zie de kadertekst voor een 
onderbouwing van de buikeuze).

 CONCLUSIES
Klimaatbestendig herinrichten kan eenvoudig 
worden gerealiseerd (in vlak gebied) en ook nog 
voor hetzelfde geld (en soms zelfs goedkoper). 
Welkom in het nieuwe klimaat. Indien straten 
naar de in dit artikel geschetste voorbeelden 
worden ingericht, zal een code-oranje-melding 
niet direct tot angst voor water in de woningen 
leiden. Wel voor veel water op straat.
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-Figuur 3- Neerslagverloop bij T=100 volgens diverse scenario’s

 ONDERBOUWING BUIKEUZE
Een extreme bui wordt bepaald door drie aspecten: de buiduur, de herhalingstijd van de bui 
en de hoeveelheid neerslag tijdens de bui.

Buiduur
Hoe korter de piek, des te hoger de intensiteit, maar in een korte periode valt toch minder 
dan in een langere periode. Voor oppervlaktewatersystemen zijn doorgaans neerslagperi-
oden van enige dagen maatgevend. Voor de afvoer van water door de riolering en over de 
straten zijn kortdurende buien maatgevend (enige kwartieren tot enige uren). 

Herhalingstijd
De herhalingstijd is eigenlijk een politieke keuze. De vraag is met welke frequentie men 
wateroverlast (in een pand) acceptabel vindt. Over het algemeen vindt men water in de 
woning onacceptabel, maar wil men niet elk risico uitsluiten. Vooral niet als de kosten 
daarvoor relatief hoog worden. Eens in de 100 jaar (T=100) lijkt daarbij een mooie keuze, 
zeker voor een eerste analyse. Het geeft inzicht in iets wat één keer in je leven zou kunnen 
gebeuren. 

Hoeveelheid neerslag
Zoals in Kluck et al (2013) aangetoond, zijn vooral bovengrondse maatregelen nodig om 
wateroverlast door extreme neerslag te beperken. Deze maatregelen in ruimtelijke adap-
tatie, zoals inrichting van straten, trottoirs en parken hebben een levensduur van circa 30 
jaar. We kiezen daarom voor 2050 als tijdshorizon: dus 2°C temperatuurstijging (conform 
KNMI’14 klimaatscenario’s WL en WH).

Uit een bandbreedte van 50 tot 70 mm in één uur voor +2°C opwarming komt 60 mm in 
één uur voor T=100.

Inmiddels zijn we een paar jaar verder. Volgens Beersma et al. (2015) volgt uit de statistiek 
voor een herhalingstijd van ééns in de honderd jaar (T=100) voor dit moment een neerslag 
van 55,7 mm in 2 uur en een hoeveelheid neerslag tussen 66 en 77 mm in twee uur in het 
jaar 2085 (bij +3,5°C opwarming). In één uur tijd zal bij deze herhalingstijd (T=100) minder 
neerslag vallen dan 55,7 mm. Figuur 3 toont deze extreme waarden en tevens die voor ander 
buiduren en andere klimaatsituaties. Het is logisch dat de uurneerslag minder is dan de twee 
uur neerslag en het is logisch dat bij 2°C temperatuurstijging de extremen kleiner zijn dan 
bij 4°C. Het is ook logisch dat de waarden hoger liggen dan de huidige extremen. Daarmee 
lijkt 60 mm in één uur voor 2050 bij T=100 een goede inschatting.

Met de keuze voor 60 mm in één uur willen we vooral bereiken dat gemeenten op zijn minst 
aandacht hebben voor ruimte voor water op straat en dat zo mogelijk creëren. In bepaalde 
gevallen (en wijktypologiën) zal blijken dat 60 mm in één uur geen problemen oplevert en 
dat er zonder moeite meer neerslag opgevangen, geïnfiltreerd, geborgen of afgevoerd kan 
worden.
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