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Voorwoord
Klimaatverandering is een realiteit die afgelopen zomer nog dichterbij is gekomen. Kijk naar de bosbranden in 
Zuid-Europa en de overstromingen in Limburg. De effecten van klimaatverandering komen in een rivierdelta als 
Rotterdam extra hard aan. De droogte en de hitte van afgelopen jaren zet het groene karakter van onze parken en 
buitenruimte stevig onder druk. 

Naast actieve inzet op het tegengaan van de klimaatcrisis, via onder andere het Rotterdams Klimaatakkoord, 
werkt Rotterdam daarom intensief aan het weerbaar maken van de stad voor de effecten van klimaatverandering. 
Door nu in actie te komen kunnen we deze gevolgen aanzienlijk reduceren of zelfs voorkomen. 

“Klimaatopgaven in kaart” laat de effecten van klimaatverandering zien voor Rotterdam en toont de urgentie 
voor een stevige klimaatadaptatie aanpak. Het is een belangrijke bouwsteen van het Programmakader WeerWoord 
2030 en laat precies zien voor welke uitdagingen we als stad staan op het gebied van extreme neerslag, hitte, 
overstromingsrisico van de rivieren, droogte en de gevolgen daarvan op bodemdaling en grondwater. 

Rotterdam bereidt zich voor op de toekomst. Met grote en kleinschalige ingrepen in de buitenruimte, door het 
aanpassen van bestaande gebouwen, met klimaatbestendige nieuwbouw en door het enthousiasmeren van 
bewoners en bedrijven in de stad. 

In aansluiting op de doelstelling van het Nationale Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie geven we als stad samen 
richting aan een ambitieuze aanpak van klimaatadaptatie in de komende jaren met als doel dat alle partijen in 
Rotterdam uiterlijk in 2030 klimaat adaptief handelen. 
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Beeld overstroming in Limburg, juli 2021. Deltacommissaris 

Peter Glas roept op; Weerbaarheid moet in heel Nederland 

omhoog, kwetsbaarheid moet omlaag

Het klimaat verandert, de negatieve effecten daarvan worden steeds 
prominenter. Denk bijvoorbeeld aan de langdurige hittegolven in 
2020 en de overstromingen in Limburg in het voorjaar van 2021. 
De totale schade van de overstroming in Limburg en Duitsland is 
enorm en loopt op naar 46 miljard euro. Het IPPC klimaatpanel van 
de Verenigde Naties bracht afgelopen jaar een nieuw rapport uit met 
alarmerende conclusies ten aanzien van de opwarming van de aarde, 
die in alle scenario’s tot tenminste 2050 zal stijgen. Naast de inzet 
vanuit Rotterdam om klimaatverandering tegen te gaan (mitigatie), 
zetten we ons met het Rotterdams WeerWoord in om Rotterdam 
aan te passen op de effecten van klimaatverandering (adaptatie). 
Effecten die al in gang gezet zijn, zijn op de korte termijn nog 
niet gekeerd, en worden de komende decennia nog extremer. 
Dit rapport richt zich op de klimaatadaptatie van Rotterdam.

Inleiding
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 Figuur 0.01  Verandering in wereldwijde temperatuur in de 

afgelopen 2000 jaar met een extreme stijging gedurende de 

laatste 150 jaar; bron IPPC-rapport 2021

De extreme weerseffecten verschillen wereldwijd 

en zijn afhankelijk van de ruimtelijke context. 

De effecten waar we in deze laaggelegen regio in 

de rivierdelta steeds meer last van krijgen zijn; 

heftige neerslag, hitte, overstromingsrisico van 

de rivieren, langdurige droogte en de gevolgen 

daarvan voor onder andere grondwaterstanden 

en bodemdaling. Extreme weerseffecten 

waar Rotterdam en de Rotterdammers zich 

op moeten voorbereiden en waar we de stad 

op moeten aanpassen. 

Nederland baseert zich voor de ontwikkeling 

van klimaatbeleid op internationaal onderzoek, 

gecoördineerd door het Intergovernmental Panel 

on Climate Change (IPCC). Onlangs is het IPPC 

2021 rapport gepubliceerd, waarin de urgentie 

voor het keren van de klimaatcrisis (mitigatie) en 

het aanpassen aan de weerseffecten (adaptatie) 

is benadrukt. Het KNMI heeft deze klimaats

cenario’s voor Nederland vertaald in het KNMI 

Klimaatsignaal’21. 

De Rotterdamse Omgevingsvisie “De verander

 stad” agendeert klimaatadaptatie als een van 

de grote opgaven. Klimaatadaptatie is een 

voorwaarde voor goede groei en verdichting 

van Rotterdam als ‘Stad aan de Delta’. En deel 

van de vitalisering van de bestaande wijken. 

“Klimaatadaptatie beschouwen we als een 

vanzelfsprekend onderdeel in iedere ontwikkeling 

in de Rotterdam. In de gebouwde omgeving, 

openbare ruimte en tuinen”. 

Met adaptatie kun je een heftige regenbui 

niet tegenhouden, maar we kunnen ons wel 

voorbereiden op zo’n bui en de nadelige 

gevolgen; ontwrichting, grote financiële schade 

en persoonlijk leed zoveel mogelijk voorkomen. 

Ons niet voorbereiden, is “dweilen met de kraan 

open”. Uit onderzoek blijkt dat de kosten die 

dan gemaakt moeten worden voor terugkerend 

schadeherstel, vele malen groter zijn dan de 

investeringen om de stad klimaatbestendig en 

tegelijkertijd aantrekkelijker te maken. 

Ons niet voorbereiden is  

“dweilen met de kraan open”
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Rotterdams WeerWoord
De Rotterdamse Omgevingsvisie en het klimaat

beleid van het IPCC en KNMI vormen de basis 

voor het Rotterdams WeerWoord. Van belang bij 

de aanpak van klimaatadaptatie is om flexibel 

te zijn, en de aanpak steeds aan te passen op de 

laatste inzichten en scenario’s. De vraag die we 

ons daar steeds bij moeten stellen is: hoe zorgen 

we dat we op het juiste moment de juiste plannen 

maken en de goede investeringen doen om 

Rotterdam toekomstbestendig te maken?

Daarom is het Programma Rotterdams 

WeerWoord ingericht. Om te onderzoeken hoe en 

waar Rotterdam welke maatregelen kan nemen 

om de effecten van klimaatverandering te kunnen 

opvangen en er via een programmatische aanpak 

voor te zorgen dat dit ook wordt uitgevoerd.

Het Programmakader WeerWoord 2030, met dit 

rapport ‘’Klimaatopgaven in kaart’ als onderdeel, 

focust op het opschalen van de aanpak voor de 

middellange termijn en biedt een handelings

perspectief voor Rotterdam en externe partijen 

voor de periode tot 2030. Hoofddoel van het 

programma Rotterdams WeerWoord is dat alle 

partijen, zowel binnen als buiten de gemeente

lijke organisatie, in Rotterdam in 2030 klimaat 

adaptief handelen en dat Rotterdam in 2050 

ook werkelijk klimaat adaptief is ingericht, in 

navolging van de doelstelling van het Nationale 

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie. 

PROGRAMMAKADER  
WEERWOORD TOT 2030

UITVOERINGSAGENDA
RISICOPANDEN 2020-2022

VERKENNING
LANGE TERMIJN SCENARIO’S

KORTE TERMIJN MIDDELLANGE TERMIJN LANGERE TERMIJN

URGENTIE

PROGRAMMA WEERWOORD

Uitvoeringsagenda 2026 - 2030Uitvoeringsagenda 2022 - 2026

ROTTERDAMS WEERWOORD  •  KLIMAATOPGAVEN IN KAART  •  INLEIDING6



De vaststelling van het urgentiedocument 

Rotterdams WeerWoord (2019) en de 

Uitvoeringsagenda 20202022 was de eerste 

stap. Op basis van deze resultaten, en de nieuwe 

Omgevingsvisie verbreden we de aanpak 

(stads breed en wijkgericht) en zetten een 

volgende stap in de opschaling. Een volgende 

stap waarin we;

-  -  De focus op neerslag uitbreiden naar de 

opgaven voor alle zes de klimaatthema’s, 

waaronder ook hitte, overstromingsrisico, 

droogte en de gevolgen daarvan op 

bodemdaling en grondwater. 

-  -  De uitvoeringssporen verbreden. 

Klimaatadaptatie wordt behalve in de aanpak 

buitenruimte, een vanzelfsprekend onderdeel 

in iedere ontwikkeling in Rotterdam. 

In de nieuwe en bestaande gebouwde 

omgeving, openbare ruimte en tuinen”. 

-  -  Prioriteren door te focussen op gebieden 

waar het nemen van maatregelen het meeste 

effect heeft, de klimaatopgaven het meest 

urgent zijn en waar de grootste kansen 

liggen om tot uitvoering te komen

-  -  Als Rotterdam samen werken met onze 

WeerWoord partners, de waterschappen, 

woningcorporaties, waterbedrijf Evides 

en andere stadsmakers waardoor we de 

slagkracht vergroten.

Opschalen van de aanpak 
In 2013 is de eerste Rotterdamse Adaptatie

strategie vastgesteld, waarmee in Rotterdam, 

als één van de eerste steden, klimaatadaptatie 

op de (politieke) agenda is gekomen. Na een 

periode van ‘gewoon doen’, experimenteren 

en realisatie van voorbeeldprojecten, heeft 

het college, op verzoek van de raad, opdracht 

gegeven voor een programmatische aanpak van 

klimaatadaptatie in Rotterdam. De urgentie van 

klimaatverandering en de steeds prominentere 

weerseffecten, vragen om een opschaling van de 

aanpak, integraal en over de hele stad. 

Het Programmakader WeerWoord 2030 geeft met 

dit rapport ‘Klimaatopgaven in kaart’ als eerste 

onderdeel, invulling aan deze nieuwe stap in de 

aanpak van klimaatadaptatie. 

Klimaatadaptatie richt zich niet op een thema, 

maar is een combinatie van effecten op de stad 

en integrale oplossingsrichtingen, die Rotterdam 

klimaatadaptief én tegelijk aantrekkelijker 

maken. Hierbij hebben we onze inwoners en 

partners in de stad hard nodig.

Sommige gevolgen van 

klimaatverandering dreigen in 

eeuwen of zelfs duizenden jaren niet 

te keren te zijn. Dat geldt vooral 

voor veranderingen in de oceanen, 

de ijskappen en het zeeniveau 
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De aanpak richt zich op de volgende punten, 

te weten: 

- - Zelf het voortouw nemen om als Programma 

WeerWoord, urgente adaptatieopgaven uit te 

voeren

- - ‘Mainstreamen’ van klimaatadaptatie door de 

opgaven te integreren in ander stedelijk beleid 

- - Mee-koppelen met andere stedelijke 

uitvoeringsprocessen 

- - Borgen in een breed palet aan instrumenten 

van stimuleringsmaatregelen tot wet en 

regelgeving 

- - Verbinden van klimaatkennis en zo 

een handelingsperspectief bieden voor 

klimaatadaptatie aan de Rotterdammer, 

binnen de gemeente, bij onze WeerWoord 

partners en de belangrijkste stakeholders. 

Het vraagt ook veel inzet van de gemeente om 

deze samenwerking te laten slagen. Structurele 

beschikbaarheid van middelen voor het plannen 

en uitvoeren van klimaatadaptatie maatregelen 

in Rotterdam is daarbij een voorwaarde.

WeerWoord 2030
Met het Programmakader WeerWoord 2030 

zetten we een duidelijke koers uit voor de 

komende jaren. Het product richt zich niet alleen 

op ‘wat’ er nodig is om Rotterdam klimaat

bestendig te maken, maar ook op de vraag ‘hoe’ 

dit voor elkaar te krijgen. Het programmakader 

is richtinggevend door de opgaven duidelijk te 

stellen, integrale oplossingsrichtingen te bieden 

en prioriteiten te agenderen. Het programma

kader zal worden uitgewerkt in vierjaarlijkse 

uitvoeringsagenda’s die gericht zijn op een 

stads brede en wijkgerichte uitvoering. 

Publiek-private en sociale samenwerking
Het grootste deel van de stad is privaat terrein 

(60%). Ook deze ruimte is onderhevig aan de 

effecten van klimaatverandering en daarmee even 

hard nodig om Rotterdam klimaatbestendig te 

maken. We kunnen het doel niet bereiken zonder 

bijdragen van onze inwoners, woningcorporaties, 

projectontwikkelaars en andere partijen die 

zeggenschap hebben over het grootste deel van 

de ruimte in Rotterdam. 

Dat vraagt ook om een programma aanpak 

die duidelijke kaders geeft, prioriteiten stelt, 

en daarmee richting geeft aan de uitvoering. 

De programma aanpak is daarmee de basis 

voor het aangaan van samenwerkingen en het 

stimuleren van partijen om klimaatadaptief 

te handelen, onder het motto; “Rotterdam 

klimaat adaptief voor, door en samen met de 

Rotterdammer”. Zo wordt klimaatadaptatie van 

iedereen en leveren de energie, creativiteit en 

middelen van onze inwoners en stadsmakers 

maximale toegevoegde waarde. 

Een klimaatbestendig Rotterdam komt 

alleen tot stand door samenwerking 

en verbinding met andere stedelijke 

opgaven en de uitvoering daarvan
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Leeswijzer

In het volgende hoofdstuk worden de urgente 

klimaatopgaven in Rotterdam met bijbehorende 

oplossingsrichtingen en handelingsperspectief 

verbeeld en beschreven per thema. 

Ieder thema begint met een korte schets van de 

klimaateffecten binnen het betreffende thema. 

Vervolgens worden de opgaven waar de stad voor 

staat beschreven en toegelicht welke oplossings

richtingen voorhanden zijn. Daarna volgt een 

korte reflectie op de consequenties voor de lange 

termijn. En ieder thema wordt afgesloten met een 

synthese kaart.

Het laatste hoofdstuk beschrijft de opzet van het 

volledige Programmakader WeerWoord 2030 dat 

in het voorjaar gereed zal zijn als opmaat voor 

een Uitvoeringsagenda voor het nieuwe college.

De kaarten zijn richtinggevend voor een 

stedelijke aanpak en worden de komende tijd 

nog verder uitgewerkt per wijk, met daarbij een 

voorstel voor prioriteiten en concreet te nemen 

acties. Op uitvoeringsniveau zal naast de kaarten 

en een toolkit met maatregelen (ook onderdeel 

van Programmakader 2030) op projectniveau 

maatwerkadvies plaatsvinden.

Het totale Programmakader 2030 zal ook de 

koppeling maken met 4 uitvoeringssporen 

en de daaraan verbonden belanghebbenden. 

Die 4 sporen zijn: nieuw vastgoed, bestaand 

vastgoed, openbare ruimte en Rotterdammers in 

beweging, gericht op maatregelen en acties die 

inwoners zelf kunnen uitvoeren. 

Daarnaast wordt een koppeling gemaakt met 

de andere stedelijke transities zoals de energie

transitie, mobiliteit en biodiversiteit. 

In het laatste hoofdstuk is de opzet van het 

volledige Programmakader WeerWoord 

2030 toegelicht. Dit als opmaat voor een 

Uitvoeringsagenda voor de komende college

periode, die na de gemeenteraadsverkiezingen 

in maart 2022 wordt uitgewerkt.

Een klimaatbestendig Rotterdam komt alleen 

tot stand door samenwerking en verbinding 

met andere stedelijke opgaven en de uitvoering 

daarvan. De Omgevingsvisie noemt dit de 

gebundelde aanpak voor toekomstbestendige 

wijken door integraal aan de slag te gaan met een 

brede kwaliteitsopgave: sociaalmaatschappelijk, 

economisch, verduurzaming, en klimaatadap

tatie. Dit is niet alleen een opgave voor het 

Rotterdams WeerWoord, maar voor iedereen die 

verantwoordelijkheid draagt de stad toekomst

bestendig te maken en leefbaar te houden. 

Klimaatopgaven in kaart
Dit document is het eerste onderdeel van het 

Programmakader WeerWoord 2030 en brengt 

de klimaatopgaven in kaart door middel van 

kaarten. De kaarten zijn uitgewerkt aan de hand 

van de 6 klimaatthema’s: overstroming, neerslag, 

hitte, grondwater, bodemdaling en droogte. 

Elk van deze thema’s kent een eigen specifieke 

opgave en oplossingsrichtingen, maar ze hebben 

ook verband met elkaar. Het is hiermee een 

gedetailleerde uitwerking van de opgaven die in 

het Urgentiedocument Rotterdams Weerwoord 

uit 2019 zijn benoemd. 
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Klimaatopgaven

12    Extreme neerslag 26    Hitte 44     Overstroming

62    Grondwater 70    Bodemdaling 80    Droogte
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Door klimaatverandering valt in kortere perioden neerslag 
met een hogere intensiteit. Per graad opwarming kan de 
lucht 7% meer water bevatten. De kans op extreme neerslag 
neemt daardoor toe en zal nog verder toenemen. Extreme 
neerslag zal in 2050 naar verwachting vijf keer en in 2085 
zelfs tien keer zo vaak voorkomen. Hevige neerslag kan nu 
al tot problemen in de stad leiden, omdat de riolering niet 
al het regenwater direct kan afvoeren. Daarbij komt dat het 
water onvoldoende kan infiltreren bij bebouwd en verhard 
oppervlak en er een tekort is aan bergingscapaciteit in de 
singels, op straat en in de buitenruimte. 

Dit kan tot overlast en schade leiden. De economische schade door extreme neerslag in 

Rotterdam is geschat op €280410 miljoen tot 2050 (op basis van de landelijke klimaat

schatter met lokale data). Vooral versteende, intensief bebouwde wijken zijn kwetsbaar voor 

wateroverlast. Verdere stedelijke verdichting met meer bebouwd en verhard oppervlak kan 

deze kwetsbaarheid vergroten. Gelukkig, biedt dit tegelijkertijd ook kansen om op privaat 

terrein en in de buitenruimte de waterbergingscapaciteit en sponswerking (water die de 

bodem kan opnemen) van de stad te vergroten. Het vergroten van die  sponswerking heeft 

ook een positief effect op de gevolgen van droogte en bodemdaling.

Extreme neerslag
Het is daarom van belang om in Rotterdam:
- - Het stedelijk watersysteem (riolering-

oppervlaktewater-buitenruimte) als totaal 
klimaatbestendig in te richten met grotere 
capaciteit voor hevige neerslag.

- - Bij stedelijke verdichting en bebouwing extra 
maatregelen te nemen om neerslag te infiltreren, 
vast te houden en mogelijk her te gebruiken 

- - De sponswerking in de stad te vergroten met 
lokale waterbergingen en vergroten van de 
infiltratiecapaciteit.

- - Het oppervlaktewatersysteem samen met de 
waterschappen verder uit te breiden en de 
afvoercapaciteit op orde te houden.

- - Een gescheiden rioleringsstelsel (vuilwater en 
hemelwater) aan te leggen en zoveel mogelijk 
hemelwater lokaal te verwerken.
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Hitte

Droogte

Wateroverlast

410 280

110

500

251
251

Klimaateffecten

Door klimaatverandering valt er steeds 

vaker, binnen korte tijd, veel regen. Zeker in 

bebouwde gebieden waar regenwater vaak niet 

kan infiltreren en wordt afgevoerd, kunnen de 

riolering en het oppervlaktewatersysteem de 

hoeveelheid aan water niet altijd verwerken. 

Hierdoor kan wateroverlast ontstaan waarbij 

gebouwen, parken en tuinen schade oplopen, 

vitale functies zoals elektrakasten uit kunnen 

vallen en wegen onbegaanbaar worden. 

Dit probleem zal steeds vaker en in extremere 

mate voorkomen door klimaatverandering.

Onderstaand figuur toont een schatting van de 

totale extra schade door klimaatverandering 

voor de periode 20182050 in miljoenen euro’s 

in Rotterdam. De schade door wateroverlast 

wordt geschat op €280410 miljoen. 

Stedelijk watersysteem

Rotterdam ligt grotendeels in diepere polders 

onder de zeespiegel. Je kunt dit vergelijken met 

een badkuip. Neerslag stroomt niet via natuurlijk 

afschot naar de rivieren, maar wordt vanuit de 

polders via de riolering en gemalen naar het 

oppervlaktewater gepompt. Vandaaruit wordt 

het naar het systeem van boezems en rivieren 

gepompt om uiteindelijk naar zee te stromen. 

Het watersysteem bestaat dus uit de combinatie 

van grote pompen en gemalen, en voldoende 

bergingscapaciteit in het oppervlaktewater

systeem, riolering en de buitenruimte. Aangezien 

het onmogelijk is om een systeem van hemelwa

terriolen en gemalen te bouwen met voldoende 

afvoercapaciteit voor extreme regen, combineren 

we afvoeren met het lokaal vasthouden en bergen 

van regenwater op de plek waar het valt om zo 

de afvoerpieken te dempen. Bijkomend voordeel 

is dat zo de hoeveelheid weg te pompen water 

geminimaliseerd kan worden wat de reductie van 

het energieverbruik ten goede komt.

 Fig. 1.01  Schatting van de totale extra schade door 

klimaatverandering voor de periode 2018-2050 in miljoenen 

euro’s in Rotterdam. De binnenste cirkel geeft de ondergrens 

en de buitenste ring de bovengrens weer. Bron; Landelijke 

Klimaatschadeschatter met lokale Rotterdamse data.

Aangezien het onmogelijk 

is om een systeem van 

hemelwaterriolen en gemalen 

te bouwen met voldoende 

afvoercapaciteit voor extreme 

regen, combineren we afvoeren 

met het lokaal vasthouden en 

bergen van regenwater op de 

plek waar het valt om zo de 

afvoerpieken te dempen. 
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Panden met kans op regenwateroverlast

Spoor
Wegen
Water

Stadswijken

Panden met Bluelabel C, D of E 
(verwach�ng dat water naar 
binnen komt na hevige bui): circa 
10% van totale bebouwing

Tuindorpen
Tuinsteden
Wijken na 1970

Centrumgebied

Ro�erdamse S�jl gebiedstypologieën

 Fig. 1.02  Panden met een verhoogde kans op wateroverlast 

bij een bui van 100 mm in 2 uur (Blue Label C, D en E). 

(Beeld: Defacto Stedenbouw, Bron data: Nelen & Schuurmans, 

3Di, BlueLabel) 

De opgaven voor Rotterdam

Wateroverlast in bebouwing en woonwijken
Bij regenwateroverlast kijken we naar een extreme 

bui waarbij in 2 uur 100 mm regenwater valt. Bij 

zo’n bui is sprake van een overbelasting van het 

stedelijk watersysteem (riolering, oppervlakte

water en buitenruimte). Het regenwater kan op 

het maaiveld blijven staan en gebouwen binnen

stromen of beschadigen (Figuur 1.02). Vooral in de 

sterk verharde stadswijken zien we dat panden 

met regenwateroverlast te maken kunnen krijgen, 

zoals het onderlopen van souterrains. De meeste 

panden met een verhoogde kans op wateroverlast 

bij zo’n bui (BlueLabel C, D en E) bevinden zich 

in de oude stadswijken rondom het centrum van 

Rotterdam. Deze vooroorlogse wijken kennen veel 

verharding en (veel) te weinig waterbergingsca

paciteit in de buitenruimte, waardoor de afvoer 

van regenwater afhankelijk is van de riolering 

of berging in het hoofdwatersysteem, terwijl 

deze systemen een beperkte afvoer en bergings

capaciteit hebben.
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Verharding per buurt

Buurten
Water

< 40 %
41-50 %
51-60 %
61-70%
71-80%
81-90%
> 90 %

Verharding en bebouwing per buurt

Beperkte capaciteit rioleringsstelsel 
De strategie om het regenwater via het stelsel 

van riolen, rioolgemalen en persleidingen zo 

snel mogelijk af te voeren is niet houdbaar. 

Het rioleringsstelsel functioneert goed bij 

normale regenval, maar is niet ingericht op de 

afvoer van grote hoeveelheden neerslag in een 

korte tijd. Dit probleem speelt het sterkst in de 

meest stenige wijken van de stad (Figuur 1.03). 

Bovendien hebben we dit water juist nodig in 

tijden van droogte. Vanuit klimaatadaptie is 

het van belang het hemelwater zo veel mogelijk 

vast te houden in de buitenruimte, zowel 

bovengronds als ondergronds (sponswerking van 

de stad). Het hemelwater wordt zoveel mogelijk 

vertraagd afgevoerd naar de ondergrond en 

het oppervlaktewater. 

Het nemen van maatregelen om de ontstane 

wateroverlast van een extreme bui geheel 

te voorkomen is niet doelmatig. Gezien de 

extremiteit dient een zekere mate van overlast 

te worden geaccepteerd.

 Fig. 1.03  Het centrum en de stadswijken zijn de meest verharde 

wijken van Rotterdam (Beeld: Defacto Stedenbouw, Bron data: 

GISweb Viewer Gemeente Rotterdam)
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Begaanbaarheid wegen bij 
extreme neerslag

Onbegaanbaar: > 10 cm
Begaanbaar: < 10 cm
Tunnelgemaal

Begaanbaarheid wegen bij een bui 
van 100 mm in 2 uur

Rijkswegen niet meegenomen vanwege 
ontbreken regenwaterafvoersysteem in 
rekenmodel

Water

Onbegaanbare wegen
Bij een hevige bui kunnen belangrijke 

toegangswegen onbegaanbaar raken, zoals de 

‘sGravendijkwal, de Maastunnel, delen van de 

Westzeedijk/Vierhavenstraat, Dordtselaan en de 

Spinozaweg. Op de kaart (Figuur 1.04) zijn de wegen 

te zien die onbegaanbaar raken voor voertuigen 

en uiteindelijk ook voor nooddiensten. Ook de 

belangrijkste verkeerstunnels en onderdoor

gangen zijn weergegeven, aangezien zij door 

hun lagere ligging een grotere kans hebben 

onbegaanbaar te worden. De tunnels met een 

tunnelgemaal lopen alleen risico op wateroverlast 

als deze gemalen niet functioneren. 

Regenwater kan ervoor zorgen dat vitale 

of kwetsbare functies (zoals ziekenhuizen, 

elektrakasten of musea) niet bereikbaar zijn, 

uitvallen of schade op lopen. Deze functies 

verdienen extra aandacht bij het tegengaan 

van regenwateroverlast.

 Fig. 1.04  Onbegaanbaarheid van wegen (als op > 5% van het 

oppervlak van de weg water staat en de maximale waterdiepte 

> 10 cm is) na een extreme bui van 100 mm in 2 uur. 

(Beeld: Defacto Stedenbouw, Bron data: Nelen & Schuurmans, 

3Di, Nationaal Wegen Bestand (NWB))
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Wateroverlast in tuinen en groengebieden na een T5 bui

Buurten
Water

Waterdiepte in groengebieden na 
T5 bui (25 mm na half uur)

0 - 5 cm
> 5 cm

0  cm
0  - 5 cm
5  - 10 cm
10  - 30 cm
30  - 50 cm
> 50 cm

Waterdiepte in tuinen na T5 bui 
(25 mm na half uur)

Bui die eens in de 5 jaar zal plaatsvinden (25 mm na half uur)

Wateroverlast in tuinen, buitenruimte en parken
Naast de overlast en schade die kan ontstaan bij 

een extreme bui3, kan ook bij regenbuien die veel 

vaker terugkomen al hinderlijke wateroverlast 

ontstaan, bijvoorbeeld doordat tuinen, parken 

(figuur 1.05) of fietspaden (figuur 1.04) onderlopen. 

Het onderlopen van tuinen, groengebieden 

of fiets en voetpaden veroorzaakt minder 

overlast en schade dan het onderlopen van 

gebouwen of het onbegaanbaar raken van 

wegen. Maar wanneer dit regelmatig gebeurt, 

veroorzaakt dit toch veel overlast, bijvoorbeeld 

doordat je lastig met de fiets naar het werk kunt 

of de planten in je tuin verdrinken. Vooral in 

tuinen en parken die in de loop van de tijd door 

bodemdaling en zetting lager zijn komen te 

liggen, kan veel regenwateroverlast en slechtere 

bruikbaarheid ontstaan. Het regenwater 

verzamelt zich op deze lage punten. Daarnaast 

staat op sommige van deze plekken het 

grondwater hoog (zie ook hoofdstuk D over 

grondwater) waardoor er in de bodem weinig 

ruimte is voor het infiltreren en bergen van 

extra regenwater.

3   Met een extreme bui wordt hier bedoeld een bui met een 

kans van voorkomen van eens in de 100 jaar 

 Fig. 1.05  Wateroverlast in tuinen en groengebieden bij 

een bui van 25 mm in een half uur. Deze buien komen nu 

ongeveer eens in de 5 jaar voor. (Beeld: Defacto Stedenbouw, 

Bron data: Nelen & Schuurmans, groeninformatie BOR, 

Waterdiepte T=5 (gemeente Rotterdam), BAG, GISweb 

viewer gemeente Rotterdam)
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Waterberging in openbaar gebied én 
op privaat terrein

Naast het vergroten van de sponswerking in 

de openbare buitenruimte, is het van belang 

om ook op privaat terrein het water lokaal 

te bergen. De openbare buitenruimte (40%) 

biedt gewoonweg niet voldoende ruimte in 

de boven en ondergrond om alle neerslag, 

die ook op privaat terrein valt, te infiltreren, 

bergen of af te voeren via de riolering. De 

Hemelwaterverordening beschrijft dan ook 

dat bij rioolvervangingsprojecten het verhard 

oppervlak (daken) van particuliere woningen 

en bedrijven afgekoppeld moet worden en dat 

het regenwater in eerste instantie op particulier 

terrein verwerkt moet worden. 

Een waterberging van 50mm is verplicht 

bij nieuwe bouwwerken en nieuwe terrein

verharding van 500 vierkante meter en groter. 

De waterberging geldt voor het verhard oppervlak 

(dak en terreinverharding) en moet na 50 uur 

weer beschikbaar zijn voor de volgende bui. 

De Verordening Beheer Ondergrond Rotterdam 

geeft aan dat bij nieuwbouwontwikkelingen 

rekening moet worden gehouden met een 

waterbergingscapaciteit van 50mm, om de 

overtollige neerslag niet af te wentelen op de 

openbare ruimte.  

Belangrijkste oplossingsrichtingen

Van buis naar buitenruimte
Waar we eerst het hemelwater zo snel mogelijk 

afvoerden, houden we het nu zo veel mogelijk 

vast in de buitenruimte, zowel bovengronds 

als ondergronds (sponswerking van de stad). 

Deze aanpak noemen we van buis naar buiten

ruimte. Dit doen we zowel in de openbare ruimte 

als op private terreinen. Het hemelwater wordt 

zoveel mogelijk vertraagd afgevoerd naar de 

ondergrond en het oppervlaktewater. 

Het doel van een (gescheiden) riolering is dat we 

het hemelwater benutten en overlast voorkómen 

door het in te zamelen, vast te houden, 

transporteren, verwerken en te hergebruiken. 

De gemeente Rotterdam scheidt schone en 

vervuilde waterstromen door in rioolvervan

gingsprojecten het gemengde rioolstelsel te 

vervangen door een gescheiden rioolstelsel. 

Zo houden we schoon hemelwater en grondwater 

gescheiden van vuil huishoudelijk afvalwater. 

We streven naar circulair gebruik van schoon 

hemelwater en zo min mogelijk afvoer naar de 

zuivering. Deze aanpak van “buis naar buiten

ruimte” staat beschreven in het Gemeentelijk 

Rioleringsplan 20212025.

Rotterdam is als een badkuip, 

al het regenwater dat valt moet met 

pompen worden afgevoerd of worden 

opgevangen en tijdelijk geborgen
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Poten�e sponswerking bodem

< 1,0 m: weinig ruimte in bodem, dus geen kansen voor extra infiltra�e

Gemiddelde ontwateringsdiepte (gemeten in peilbuizen)

Kwel en wegzijging (gee� indica�e voor 
sponspoten�e op plaatsen zonder peilbuis)

Kans: waterpasserende verharding in 
meest verharde wijken om 
sponspoten�e te benu�en

> 1,0 m: ruimte in bodem, wellicht kansen voor infiltra�e

> 1 mm wegzijging per dag 
(mogelijk grotere sponspoten�e)
0,1 - 1 mm wegzijging per dag 
(mogelijk sponspoten�e)

0,1 - 1 mm kwel per dag 
(mogelijk geen sponspoten�e)
> 1 mm kwel per dag 
(mogelijk geen sponspoten�e)

Geen duidelijke kwel of inzijging

Wijken 
Water

Zeer kleine wateropgave

Kans op ontharden meest verharde 
buurten met ruimte in de ondergrond

Wijken met >70% verharding

Kleine wateropgave
Gemiddelde wateropgave

Zeer grote wateropgave
Grote wateropgave

 Fig. 1.06  Deze kaart geeft een eerste indicatie van gebieden 

met een potentie voor extra sponswerking. Voor het opvangen 

van neerslag in de bodem is het van belang dat het water 

in de grond kan worden opgenomen. Als indicatie voor 

voldoende ruimte in de bodem hebben we aangenomen 

dat de grondwaterstand gemiddeld zeker een meter lager 

staat dan het maaiveld om extra water te kunnen bergen. 

Deze gemiddelde grondwaterstand wordt gemeten in 

peilbuizen in de openbare ruimte. In de kaart is de gemiddelde 

ontwateringsdiepte per peilbuis afgebeeld. Belangrijke 

notie is dat tuinen vaak lager liggen dan de openbare ruimte 

en de sponspotentie daar lager kan zijn dan de peilbuis in 

de openbare ruimte aangeeft. Voor gebieden waar geen 

peilbuizen staan, is de mate van kwel of inzijging weergegeven 

om een goede indicatie te geven voor de mogelijkheid 

om water te infiltreren en bergen in de ondergrond; 

kwel gebieden zijn in principe ongeschikt en gebieden met 

inzijging geschikter. Uiteraard kunnen ook andere factoren 

de infiltratiecapaciteit beïnvloeden, zoals bodemsoorten, 

drainage, en het type vegetatie (Beeld: Defacto Stedenbouw, 

Bron data: Nelen & Schuurmans, Hoogtekaart Rotterdam, 

Peilgebieden WSHD, HHSK en Delfland, 3Di, GISwebviewer 

gemeente Rotterdam)

Vergroten sponswerking stad
Vooral in gebieden met veel verharding moet 

worden ingezet op het vergroten van de spons

werking; dat betekent langer vasthouden van 

water op de plek waar het valt (als een spons) in 

plaats van al het water direct af te voeren naar 

de riolering of het oppervlaktewater. Dit kan 

door wateropvang aan te leggen (bijvoorbeeld 

regenwatervijvers, wadi’s, of regentonnen,) of 

door te zorgen dat de verharding afneemt en het 

water beter kan infiltreren (bijvoorbeeld door 

tegels weg te halen, geveltuinen aan te leggen en 

te kiezen voor water passerende verharding). Dit 

laatste werkt alleen in gebieden waar de grondwa

terstanden laag genoeg zijn om ook daadwerkelijk 

water op te vangen in de bodem en vast te houden 

of vertraagd af te voeren. Voor goede infiltratie 

zijn de bodemopbouw en de afwezigheid van kwel 

belangrijke factoren. Kaart 1.06 geeft een eerste 

indicatie van de potentie voor sponswerking. 

Het vergroten van de sponswerking, moet altijd 

in samenhang worden gezien met het vertraagd 

afvoeren en de capaciteit van het oppervlakte 

watersysteem. Dit vergt nauwe samenwerking 

tussen stedelijk waterbeheer van de gemeente 

Rotterdam en de drie Rotterdamse waterschappen. 
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Wateropgave

Wijken
Primaire keringen
Spoor
Water

Zeer weinig water op straat
(< 0,001 m³ per m²)

Hoeveelheid regenwater op straat bij 
extreme bui (100 mm in 2 uur)

Wateropgave n.a.v. inunda�e vanuit oppervlaktewater 
(Herijking Waterplan 2)

Weinig water op straat
(0,001 - 0,005 m³ per m²)
Enige water op straat
(0,005 - 0,01 m³ per m²)

Veel water op straat
(0,01 - 0,02 m³ per m²)
Zeer veel water op straat
(> 0,02 m³ per m²)

Waterberging oppervlaktewatersysteem
Ook het oppervlaktewatersysteem kan worden 

ingezet voor het opvangen van extra regenwater; 

dus in de kanalen en singels van de stad. 

Het huidige oppervlaktewatersysteem (beheerd 

door de waterschappen) heeft onvoldoende 

(afvoer)capaciteit en kent dus al een water

bergingsopgave. De locatie en omvang van de 

opgave is in figuur 1.07 verbeeld. 

Hiernaast kan het oppervlaktewater extra 

worden uitgebreid om ook een deel van het 

overtollige regenwater in een gebied te bergen. 

Dat kan bijvoorbeeld door historische singels te 

herstellen of bestaande waterlopen te verbreden. 

Voorwaarde is dan uiteraard dat het water uit 

de stad het oppervlaktewater ook daadwerkelijk 

kan bereiken.

Een robuust oppervlaktewatersysteem met 

voldoende afvoercapaciteit kan naast de opvang 

van hemelwater een bredere meerwaarde hebben 

voor een aantrekkelijke leefomgeving en het 

vergroten van de woonkwaliteit. Natuurlijk 

is een goede waterkwaliteit hierbij van groot 

belang. Anders leidt water tot stank, overlast en 

gezondheidsrisico’s. Het terugdringen van riool 

overstorten of vervuild afstromend regenwater, 

en een goede inrichting en onderhoud van 

water zijn daarom aandachtspunt. Tot slot kan 

extra oppervlaktewater een positieve invloed 

hebben op andere klimaatthema’s als hitte en 

de beleving van verkoeling, droogte, grondwater 

en bodemdaling. 

 Fig. 1.07  Deze kaart laat twee verschillende aspecten van de huidige 

wateropgave zien; 1. de stedelijke wateropgave met een indicatie 

van de hoeveelheid water die bij een extreme bui (100 mm in 2 uur) 

op straat blijft staan en 2. de (historische) wateropgave in het 

oppervlaktewatersysteem, vanuit de NBW. Dit laat zien in welke 

gebieden in Rotterdam het oppervlaktewatersysteem onvoldoende 

capaciteit heeft. (Beeld: Defacto Stedenbouw, Bron data: 

Nelen & Schuurmans, 3Di, Herijking waterplan 2)
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NEERSLAG
Bestaande situatie
Mogelijke oplossingsrichtingen

Klimaateffecten
en impact

Mogelijke 
oplossingsrichtingen

Nieuwe Maas / buitendijks gebied primaire dijken stadswijken met privé tuinen boezemwater natuur / uitloopgebiedhoogstedelijk gebied met plein singel / park met openbaar groenweg & kabels

Extreme neerslag in 
korte tijd (piekbuien)

• Bovengrondse waterberging: 
wadi’s, toevoegen nieuwe 
singels, waterpleinen, etc.
• Ondergrondse waterberging
• Stimuleren infiltratie: 
vergroenen, waterpasserende 
verharding, bergend 
vermogen ondergrond, 
bodemverbetering

Lokale wateroverlast 
buitendijks

Waterschade 
tuinen

Waterschade en 
waterkwaliteitsproblematiek 
publiek groen

Waterschade 
natuur

Ontoegankelijke 
openbare ruimte

Ontoegankelijke 
recreatiegebieden

Risico kwetsbare 
voorzieningen

Schade bebouwing 
(plint, kelder etc)

Knelpunt afvoercapaciteit: 
hogere waterstanden

Bij ophogen tuinen: 
wateroverlast eldersStremming 

wegen en OV

Overstort 
riolering

Plasvorming

Wateroverlast 
tunnels etc.

Ontwrichting stedelijke infrastructuur 
en economische schade

Toename kans maalstop

Frequentere inundatie 
buitendijks

Hogere rivierwaterstanden: 
knelpunt afvoercapaciteit

Regenwater 
vasthouden

WaterbergingGevolgbeperkingRegenwaterbestendig 
bouwen / ontwikkelen

Vergroenen en 
ontharden buitendijks

• Waterbestendige vegetatie
• Verhoogde wegen
• Aangepaste bebouwing
• Verhoogd aanleggen 
kwetsbare voorzieningen
• Drempels bij tunnels/garages
• Ophogen openbare ruimte / 
verhoogde padenstructuur
• Tuinen verhoogd aanleggen

Zonering gebruiksfuncties
• Differentiatie groen
• Waterbestendige vegetatie
• Verhoogde padenstructuur

• Regenton
• Vijver toevoegen
• Groene gevels
• Groene / blauwe daken
• Minder verharding 
(tegels) in tuinen

Acceptatie 
wateroverlast

• Verhoogd aanleggen 
kwetsbare voorzieningen 
(e.g. schakelkastjes)
• Informatieborden: 
welke wegen zijn nog 
begaanbaar?

€

Ruimteclaim boven- 
en ondergrond

 Fig. 1.08  Klimaateffecten, impact en oplossingsrichtingen voor 

neerslag (Beeld: Defacto Stedenbouw)
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Dit betekent dat de hoeveelheid regenwater die 

in de verharde stedelijke gebieden moet worden 

verwerkt zonder aanvullende maatregelen sterk 

kan toenemen en er steeds vaker regenwater 

overlast zal optreden. Als buien extremer worden, 

kan het zijn dat maatregelen die regenwater 

bergen niet meer goed werken doordat ze al 

vol zijn voordat de regenbui zijn piek bereikt. 

Daarnaast kan de stedelijke verdichting zoals 

beschreven in de Omgevingsvisie kan, zonder 

extra maatregelen, de kwetsbaarheid voor 

neerslag in de stad sterk doen vergroten. 

Door bij de verdichtingsopgave al bij de 

inrichting rekening te houden met de toename 

van neerslag en de kwetsbaarheid voor water

overlast te verkleinen. 

Kortom, een ambitieuze preventieve aanpak en 

investeringen in het toekomstbestendig maken 

van het stedelijk watersysteem is vele malen 

(kosten)effectiever, dan het aanwenden van 

middelen voor herstel van overlast en schade. 

Denk daarbij aan maatregelen als goed beheer 

van het (gescheiden)rioolsysteem, lokaal het 

regenwater te leiden naar waterbergingsplekken 

waar het geen overlast oplevert, het vergroten van 

de sponswerking in combinatie met groen en een 

robuuster oppervlakte watersysteem.

Neerslag en lange termijn impact 

klimaatverandering voor Rotterdam

De nu gehanteerde klimaatscenario’s van het 

KNMI (uit 2014) laten zien dat de hoeveelheid 

neerslag in de toekomst verder zal toenemen; 

het zal vaker extremer gaan regenen. Afhankelijk 

van de klimaatscenario’s kan de hoeveelheid 

regenval die binnen 24 uur valt toenemen van 

6369 mm nu, tot 7380 mm in 2050 en tot 

8290 mm in 2085. Een bui met een kans van 

voorkomen van eens in de 100 jaar kan toenemen 

van momenteel 99108 mm, tot 116126 mm in 

2050 en tot 132143 mm in 2085. In het recente 

klimaatsignaal van het KNMI staat dat verwacht 

wordt dat vooral de meer extreme buien al 

eerder richting de maximale waarden van de 

KNMIscenario’s kunnen gaan.

Stedelijke verdichting zoals beschreven 

in de Omgevingsvisie kan, zonder extra 

maatregelen, de kwets baarheid voor 

neerslag in de stad sterk doen vergroten

23 ROTTERDAMS WEERWOORD  •  KLIMAATOPGAVEN IN KAART  •  EXTREME NEERSLAG



Urgen�e aanpak wijken tegen extreme neerslag

Wijken
Water

Onbegaanbare hoofdwegen en regionale 
wegen  (rijkswegen niet meegenomen)
Begaanbare hoofdwegen en 
regionale wegen  

Zeer weinig water op straat
(< 0,001 m³ per m²)

Urgen�e aanpak wateropgave (inunda�e vanuit oppervlaktewater (herijking 
Waterplan 2) en regenwater op straat na extreme bui (100 mm in 2 uur))

Weinig water op straat
(0,001 - 0,005 m³ per m²)

Urgen�e aanpak regenwater op straat na extreme bui (100 mm / 2 uur)

Begaanbaarheid wegen na extreme 
bui (100 mm / 2 uur)

Groot aantal panden met Bluelabel 
C, D of E (verwach�ng dat water 
naar binnen komt na hevige bui)

(Vrijwel) hele wijk zeer veel water op straat

Wijken met grootste aandeel 
Blue Label panden

Deel van de wijk zeer veel water 
of hele wijk veel water op straat
Deel van de wijk veel water op straat
Deel van de (of gehele wijk) 
enige water op straat

Enige water op straat
(0,005 - 0,01 m³ per m²)

Veel water op straat
(0,01 - 0,02 m³ per m²)
Zeer veel water op straat
(> 0,02 m³ per m²)

Wateropgave oppervlakte water in (vrijwel) gehele wijk 
en veel tot zeer veel regenwater op straat
Wateropgave oppervlakte water in groot deel van de wijk en veel 
regenwater op straat
Zeer veel regenwater op straat, geen wateropgave oppervlaktewater
Kleinere wateropgave oppervlaktewater 
icm weinig regenwater op straat of wijk 
met veel water op straat zonder 
wateropgave oppervlaktewater

Synthese thema Neerslag  Fig. 1.09  Urgentie aanpak wijken tegen extreme 

neerslag (Beeld: Defacto Stedenbouw)
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Kortom, een ambitieuze 

preventieve aanpak en 

investeringen in het 

toekomstbestendig 

maken van het stedelijk 

watersysteem is vele 

malen (kosten)effectiever, 

dan het aanwenden van 

middelen voor herstel van 

overlast en schade.
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Door klimaatverandering neemt de maximale temperatuur 
en de tijdsduur van warme periodes toe. Daarnaast warmt 
het dichtbebouwde deel van Rotterdam tijdens hete dagen 
extra op ten opzichte van het landelijk gebieden en koelt 
het minder snel af ‘s nachts (hitte-eiland effect). 

Extreme hitte kan tot verschillende problemen leiden 
voor de gezondheid en de leefbaarheid in de stad. 
Vooral ouderen, jonge kinderen en chronisch zieken zijn 
extra kwetsbaar voor gezondheidsproblemen door extreme 
hitte. Daarnaast kan hitte negatieve gevolgen hebben op 
de waterkwaliteit (bv blauwalg), ecologie en infrastructuur, 
bijvoorbeeld het uitzetten van bruggen of tramrails en 
opwarmen van waterleidingen. De economische schade door 
hitteoverlast in Rotterdam is geschat op €250 miljoen tot 
2050 (op basis van de landelijke klimaatschadeschatter en 
lokale Rotterdamse data).

Hitte
Het is daarom van belang dat Rotterdam en de 
Rotterdammers zich aanpassen om hitte en de negatieve 
gevolgen daarvan te beperken door:
- - Het hitte-eiland effect tegen te gaan door te 

vergroenen, te ontharden en het bevorderen 
van ventilatie.

- - De gevoelstemperatuur te verlagen op plekken waar 
mensen langere tijd doorbrengen in de buitenruimte.

- - De temperatuur in vastgoed te reduceren met 
duurzame verkoelende maatregelen.

- - Rotterdammers bewust maken van de risico’s die hitte 
met zich meebrengt en hen handvatten te bieden om 
zichzelf en anderen te beschermen.

- - De kwetsbare en vitale functies zoals 
oppervlaktewater, drinkwaterleidingen en bruggen 
hittebestendig in te richten en beheren.
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Klimaateffecten

Door klimaatverandering zal niet alleen de 

temperatuur tijdens hete perioden toenemen, 

maar ze zullen ook vaker voorkomen. Op basis 

van de huidige KNMIscenario’s wordt verwacht 

dat het aantal tropische dagen met luchttem

peraturen boven de 30 °C zal toenemen van 

gemiddeld 3 nu, tot in 2050 tot 5 tot 11 tropische 

dagen per jaar en in 2085 zelfs 618 per jaar. 

Ook neemt het aantal tropische nachten, met 

temperaturen boven de 20 °C, per jaar toe van 

nu gemiddeld nog geen 1 per jaar naar 1 tot 

3 per jaar in 2050 en 1 tot 11 per jaar in 2085. 

In deze klimaatscenario’s is in beeld gebracht 

welke opwarming in Rotterdam mogelijk is, 

los van de ontwikkeling van het hitteeiland 

effect. Het hitteeiland effect zal deze cijfers 

enkel versterken. Dit heeft gevolgen voor de 

leefbaarheid en het functioneren van de stad. 

 

De opgaven voor Rotterdam

De toename van perioden met grote hitte leidt in 

de stad tot vier opgaven. Dit zijn: het zogenoemde 

hitteeiland effect, de toename van de gevoels

temperatuur in de buitenruimte, de toename van 

de temperatuur in gebouwen en de toename van 

het risico op uitval van vitale functies in de stad.

Het dichtbebouwde deel 

van Rotterdam warmt 

tijdens hete dagen extra 

op en koelt ‘s nachts 

minder goed af.
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Nach�emperatuur op een hete zomerdag
Luchttemperatuur blijft ‘s nachts 
relatief hoog ten opzichte van 
landelijk gebied: stedelijk 
hitte-eilandeffect

Spoor
Wegen
Bebouwd gebied
Water

< 27.5 °C
27.5 - 28.2 °C
28.2 - 28.5 °C
28.5 - 29.0 °C
29.0 - 30.0 °C

Toename van hitte-eiland effect
Tijdens hete dagen absorbeert verharding in 

de stad veel warmte. Die warmte wordt behalve 

door de luchttemperatuur ook veroorzaakt 

door verkeer, industrie en bijvoorbeeld air  

conditioning. Ook is er minder verdamping 

via groen, gebrek aan ventilatie door dichte 

bebouwing en draagt luchtvervuiling eraan bij. 

Dit zorgt ervoor dat zeker op windstille dagen 

(tijdens hittegolven is er vaak weinig wind) de 

stad ‘s nachts niet goed kan afkoelen. Met name 

’s nachts ontstaan er zo grote verschillen tussen 

de luchttemperatuur in het dichtbebouwde 

centrum en het landelijke gebied: dit wordt het 

hitteeiland effect genoemd. Dit kan alleen op 

stedelijke schaal goed zichtbaar worden gemaakt.

Figuur 2.01 geeft een beeld van de nacht

temperatuur op een hete zomerdag. Het 

kaartbeeld laat een gemiddelde temperatuur 

zien voor de hele nacht, in werkelijkheid zal het 

hitteeilandeffect tijdens sommige momenten 

in de nacht nog groter zijn. De rode gebieden 

in de kaart laten zien waar de luchttemperatuur 

relatief hoog blijft vergeleken met de temperatuur 

buiten de stad. Dit kan leiden tot ‘tropische 

nachten’ (van boven de 20 °C). Duidelijk is dat 

de luchttemperatuur het hoogst blijft in het 

centrum, de stadswijken en de bedrijventer

reinen, de groene gebieden koelen makkelijker 

af. De voortgaande verdichting van de stad, en 

daarmee meer stenen en verharding, maakt de 

opgave om de stad ook koeler te maken groter.

 Fig. 2.01  Stedelijk hitte-eiland effect (Beeld: Defacto 

Stedenbouw, Bron data: Nelen & Schuurmans, hittestress.nu)
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Gevoelstemperatuur per subbuurt

Spoor
Wegen
Water

36-38 °C
38-40 °C
40-41 °C
41-42 °C
42-44 °C
>44 °C

PET (Physiological Equivalent Temperature), 
gevoelstemperatuur op hete zomermiddag

Een gebied met een hoge gevoelstemperatuur 

kan een probleem zijn als mensen hier langere 

tijd buiten verblijven. In figuur 2.02 is zichtbaar 

dat de gemiddelde gevoelstemperatuur per 

buurt verschilt. Maar ook binnen een sub buurt 

kunnen grote verschillen optreden tussen straten 

omdat bijvoorbeeld de bebouwing en inrichting 

Toename van gevoelstemperatuur in 
de buitenruimte 

De gevoelstemperatuur is een goede indicatie 

voor de hittestress die kan optreden bij 

mensen. De gevoelstemperatuur geeft aan 

welke temperatuur het lichaam ervaart en is iets 

anders dan de luchttemperatuur. De gevoels

temperatuur wordt berekend op basis van onder 

andere de luchttemperatuur, straling, wind en 

luchtvochtigheid en wordt ook bepaald door de 

inrichting van de omgeving en de kleding die een 

persoon draagt. Uit onderzoek blijkt dat bij een 

gevoelstemperatuur van 23 graden Celsius lichte 

hittestress optreedt. 

Vanaf 35 graden Celsius spreken we van sterke 

hittestress en vanaf 41 graden Celsius van 

extreme hittestress. In het bijzonder ouderen, 

jonge kinderen, zwangere vrouwen en mensen 

met een hoog BMI kunnen hier last van hebben.

In 2019 is in opdracht van het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat door o.a. het CBS 

een prognose voor 2050 opgesteld voor het aantal 

doden door hitte. In 2050 wordt voorspeld dat de 

combinatie van klimaatverandering (het wordt 

warmer) en vergrijzing leiden tot een sterkere 

toename van sterfte door hitte. De verwachting is 

dat er ruim meer mensen sterven aan hitte dan 

bijvoorbeeld aan griep of het verkeer als er geen 

maatregelen worden genomen.

 Fig. 2.02  PET kaart per subbuurt.De PET-kaart geeft de 

gemiddelde gevoelstemperatuur in ºC weer op een hete 

zomermiddag tussen 12.00 en 18.00 uur. De dag waarop de kaart 

is gebaseerd is 1 juli 2015. De kans dat een hete dag zoals deze 

voorkomt in Nederland is 1 maal in de 5,5 jaar in het huidige 

klimaat gebaseerd op de periode 2004 tot 2018. (Beeld: Defacto 

Stedenbouw, Bron data: Nelen & Schuurmans, hittestress.nu)

verschillen. De lokale gevoelstemperatuur is 

verbeeld in de kaart in figuur 2.03. De gevoels

temperatuur is goed lokaal te beïnvloeden door 

bijvoorbeeld schaduw te creëren. Een hoge 

gevoelstemperatuur ontstaat juist overdag in 

tegenstelling tot het hitteeiland effect dat in de 

nacht het grootst is.
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 Fig. 2.04  Verwachte aantal hitteslachtoffers nu in 2050 

rekening houdend met klimaatverandering en vergrijzing bij 

ongewijzigd beleid. Bron; ministerie van Infrastructuur en 

Waterstaat, 2019

 Fig. 2.03  Gevoelstemperatuur op een hete zomermiddag. 

De PET-kaart geeft de gevoelstemperatuur op lokaal niveau 

weer: deze kan enorm verschillen tussen straten, omdat 

de factoren die van invloed zijn op de PET (vegetatie, 

windsnelheid, schaduw etc.) per straat verschillen. 

(Beeld: Defacto Stedenbouw, Bron data: Nelen & Schuurmans, 

hittestress.nu)

Toename van temperatuur in gebouwen
De luchttemperatuur rondom een gebouw 

bepaalt maar in kleine mate de temperatuur 

in het gebouw. De hoogte van de binnen

temperatuur is sterk afhankelijk van de 

karakteristieken van een gebouw zoals zonwering, 

oriëntatie van de gevelopeningen en het dak, 

maar ook van het gedrag van de bewoners of 

gebruikers. Dit probleem is per pand goed 

positief te beïnvloeden en heeft veel invloed op 

de afname van gezondheidsrisico’s van hitte. 

Duidelijk is dat gebouweigenaren en beheerders 

zelf voor een goed binnenklimaat moeten 

zorgen. Aandachtpunt is tevens dat een warmer 

binnenklimaat tijdens hete dagen in combinatie 

met te realiseren warmteleidingen voor de 

energietransitie ook het drinkwater kunnen 

opwarmen. In het bouwbesluit is opgenomen dat 

een gezonde drinkwatervoorziening gewaarborgd 

moet worden. Dit is concreet vertaald naar het 

voorkomen van drinkwatertemperaturen boven 

de 25 °C.
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Kans opwarming 
drinkwaterleidingen Evides

Water

Waarschijnlijk geen opwarming 
(gevoelstemperatuur < 43,76 °C) 

Kaart verbeeld alleen leidingen die 
komende 10 jaar niet vervangen 
zullen worden.

Kans op klein risico opwarming 
(gevoelstemperatuur tussen 43,76 en 47,50 °C )
Kans op groot risico opwarming 
(gevoelstemperatuur > 47,50 °C )

Uitval van vitale functies in de stad
Stijgende temperaturen hebben invloed op de 

infrastructuur en het watersysteem, zowel in de 

boven als de ondergrond. Tijdens hete dagen 

moeten bijvoorbeeld meerdere beweegbare 

bruggen in Rotterdam handmatig worden 

gekoeld om te voorkomen dat ze niet meer 

kunnen openen of sluiten. Een probleem dat 

steeds prominenter wordt is de opwarming van 

drinkwaterleidingen. Een hoge temperatuur in 

drinkwaterleidingen verhoogt het risico op de 

groei van ziekteverwekkers (zoals Legionella). 

Bestuursorganen (waaronder gemeenten en 

drinkwaterbedrijven) dragen de wettelijke zorg 

voor het veiligstellen van de openbare drinkwa

tervoorziening (Drinkwaterwet). 

 Fig. 2.05  Mogelijke opwarming van drinkwaterleidingen 

verhoogd gezondheidsrisico’s (Beeld: Defacto Stedenbouw, 

bron data: Evides)
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Een hoge gevoelstemperatuur 

ontstaat juist overdag in 

tegenstelling tot het hitte-

eiland effect dat in de nacht 

het grootst is.

Hierbij is bepaald dat de temperatuur van het 

geleverde drinkwater niet hoger mag worden dan 

25 °C. Door de opwarming van de ondergrond 

wordt deze bovengrens steeds lastiger te 

garanderen en ontstaat er een gezondheidsrisico. 

De aanleg van warmteleidingen naast drinkwater

leidingen versterkt deze opgave verder. 

Figuur 2.05 geeft een indicatie waar risico op 

opwarming van drinkwaterleidingen is door de 

warmere bodem. Er vindt in Rotterdam nader 

onderzoek hiernaar plaats samen met drinkwa

terbedrijf Evides. 
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Ecologische waterkwaliteit en risico achteruitgang 
door opwarming oppervlaktewater

Spoorwegen
Wegen

Ma�g
Ontoereikend
Slecht
Geen data

< 20 dagen
20-40 dagen
> 40 dagen

Langste reeks dagen met 
oppervlaktewater > 20 °C 

Ecologische waterkwaliteit 

Ook de temperatuur van oppervlaktewater wordt 

in hete perioden hoger. Die watertemperatuur 

bepaalt de waterkwaliteit sterk aangezien 

het van invloed is op fysische, chemische en 

microbiologische processen. Een stijgende 

watertemperatuur verhoogt het risico op 

de groei van ziekteverwekkers en blauwalg, 

botulisme en stank, waardoor gezondheids

risico’s kunnen ontstaan voor bijvoorbeeld 

zwemmers. Riool overstorten tijdens piekbuien 

dragen hier nog extra aan bij en zijn ongewenst. 

Het aantal aaneengesloten dagen waarop 

de water temperatuur boven de 20 °C komt, 

is bepalend voor de ontwikkeling van blauwalg. 

In figuur 2.06 is te zien welk oppervlaktewater 

het meest risico loopt voor opwarming. Ook de 

ecologische waterkwaliteit is aangegeven omdat 

water van slechte kwaliteit kwetsbaarder is voor 

achteruitgang door de opwarming van het water. 

De Rotte en Schie (boezemwateren), de plassen, 

en singels hebben een hoog risico op de 

geschetste problemen.

 Fig. 2.06  Ecologische waterkwaliteit en risico van 

achteruitgang door opwarming van oppervlaktewater 

(Beeld: Defacto Stedenbouw, Bron data: PBL Atlas van 

de Regio, Klimaateffectatlas)
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Vergroening en ontharding (minder stenen) 

heeft een tweeledig effect: het zorgt voor meer 

schaduw en koelt doordat groen water verdampt. 

De andere zijde van de medaille is wel dat er 

(grond)water beschikbaar moet zijn om te 

verdampen, juist in hete perioden kan het ook 

droog zijn. De keuze van plek en soort bomen 

dient weloverwogen te gebeuren om geen nieuwe 

problemen te introduceren. 

Het tegengaan van andere bronnen van stedelijke 

opwarming verdient ook aandacht. Ook om 

andere redenen is reductie van autoverkeer en 

beperking van (warmte)uitstoot van industrie 

gewenst, dat draagt ook bij aan het reduceren 

van hitte in de stad. Bijzondere aandacht vraagt 

het tegengaan van airconditioning omdat deze 

het gebouw wel koelen, maar de buitenlucht juist 

opwarmen. Andere vormen van klimaatregulatie 

in het gebouwen is gewenst, onder andere 

zonwering, ventilatie, groene daken en gevels 

kunnen hieraan bijdragen.

Belangrijkste oplossingsrichtingen 

Rotterdam kan omgaan met hitte in de stad 

door de opwarming van de stad tegen te gaan, 

door voldoende koele plekken te creëren waar 

mensen verkoeling kunnen zoeken, door 

aandacht te geven aan kwetsbare groepen, 

door ervoor te zorgen dat gebouwen zó worden 

ontworpen of aangepast dat er een goed binnen

klimaat is en dat vitale functies weerbaar zijn 

tegen hitte.

Voorkomen opwarming van de stad 
(hitte-eiland effect)

Om opwarming van de stad tegen te gaan, 

is het nodig bijzondere aandacht te geven aan 

de inrichting van de stad. Gebruik materialen 

die zo min mogelijk warmte vasthouden of 

warmte absorberen, denk aan lichte kleuren, 

half verharding of hout. Het zorgen voor schaduw 

met bomen of bijvoorbeeld schaduwdoeken 

draagt hieraan zeker ook bij.

Bijzondere aandacht vraagt het 

tegengaan van airconditioning omdat 

deze het gebouw wel koelen, maar de 

buitenlucht juist opwarmen

Creëren van koele plekken in en om de stad
Op hete dagen is het voor Rotterdammers 

belangrijk om verkoeling te kunnen vinden 

op een plek met een relatief lagere gevoels

temperatuur. Vooral voor mensen zonder 

koele woning of privétuin zijn openbare koele 

plekken noodzakelijk. De WHO (World Health 

Organisation) beveelt aan dat de loopafstand naar 

een koele plek (met minimaal 200 m² schaduw) 

niet groter is dan 300 meter.
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Gebieden met grote afstand tot 
koele verblijfsplekken

Spoor
Wegen
Water

Panden met > 300 m loopafstand 
tot koele verblijfsplekken en 
(mogelijk) zonder koele binnentuin
Panden met 150-300 m afstand tot 
koele verblijfsplekken en 
(mogelijk) zonder koele binnentuin
Kansrijke gebieden koeler maken 
verblijfsplekken (nu warme 
verblijfsplek)

Opgave toevoegen koele verblijfsplekken

In figuur 2.07 zien we dat er binnen Rotterdam 

vooral in het Centrum en in de aangelegen 

stadswijken en op sommige bedrijventerreinen 

niet voor alle panden aan deze voorwaarde 

voldaan wordt. Door meer openbare ruimte te 

vergroenen en schaduw te creëren of door koele 

plekken tot een verblijfsplek te maken, kan het 

aantal koele plekken worden vergroot. 

In private tuinen helpt het ‘onttegelen’ en 

toevoegen van groen om thuis een koelere plek 

te creëren. Belangrijke kanttekening is dat voor 

echte verkoeling een flink oppervlak nodig is 

(200 m2) en dat vooral bomen hieraan bijdragen. 

Dus ook voor huizen met tuinen heeft groter 

groen in de omgeving meerwaarde. Daarbij is een 

strategie nodig waardoor de grotere watervraag 

door vergroening en ‘onttegelen’, geen de 

negatieve bijeffecten heeft voor watertekorten bij 

droogte. Een doordachte vergroeningsstrategie 

voor Rotterdam kan zowel bijdragen aan reductie 

van het hitte eilandeffect als tot koele plekken in 

de nabijheid van iedereen.

 Fig. 2.07  Gebieden met bouwblokken met grote afstand 

tot koele verblijfsplekken (Beeld: Defacto Stedenbouw, 

Bron data: Kaart loopafstand tot koele verblijfsplekken 

– Gemeente Rotterdam)
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Verkoeling vinden �jdens 
warme dagen

Bebouwing
Water

Koele verblijfsplekken in de stad
Koele verblijfsplekken buitengebied
Zwemwaterloca�es

Dichtheid

Gevoelstemperatuur op hete zomerdag 
op belangrijkste fietsroutes tussen stad 
en omliggend landschap (RMA)

Verkoelende plekken

< 40 °C
44-40 °C
44-47 °C
47-50 °C
> 50 °C

Ook de looproutes naar deze koele plekken 

verdienen aandacht, zorg bijvoorbeeld dat altijd 

een zijde van de straat beschaduwd is. Zeker in 

de nabijheid van gebouwen waar ouderen of 

kinderen verblijven zijn koele verblijfsplekken en 

looproutes gewenst.

Naast de koele plekken dicht bij huis, zijn ook 

de grotere groene (recreatie) gebieden in en 

buiten de stad belangrijk tijdens warme dagen, 

waarbij zwemwater helpt, zoals de Kralingse Plas 

en de Zevenhuizerplas. Juist daar is een robuust 

watersysteem gewenst, waarin de waterkwaliteit 

ook bij hitte goed is. Beschaduwing van hoofd

fietsroutes naar deze groene gebieden maakt het 

aantrekkelijker tijdens hete dagen die gebieden 

op te zoeken. Figuur 2.08 schetst een beeld van 

de koelere plekken en de (warmere) routes 

ernaartoe.

 Fig. 2.08  Koele verblijfsplekken en de temperatuur op 

belangrijke fietsroutes (kaart: Defacto Stedenbouw, data koele 

verblijfsplekken: Gemeente Rotterdam, analyse koele routes: 

Nelen & Schuurmans op basis van data Klimaateffectatlas, 

hittestress.nu, Verkeersmodel V-MRDH 2.6)
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Vraag naar openze�en ramen �jdens warme 
nachten in gebieden met slechte luchtkwaliteit en 
verhoogd risico op luchtwegklachten

Twee en een halve week
Twee weken
Anderhalve week
Eén week

Zeer hoge concentra�e fijnstof 
(> 22 mg/m³)
Hoge concentra�e fijnstof 
(20-22 mg/m³)

Concentra�e fijnstof PM10 (2014): 
verhoogd risico op luchtwegklachten

Spoor
Wegen
Water

Aantal warme nachten (> 20 °C) per 
jaar, resulterend in hi�estress en de 
vraag naar openze�en ramen 

Beter leefklimaat in woningen
Door stralingswarmte in en op de woning 

overdag te voorkomen en het ‘s nachts natuurlijk 

kunnen ventileren en koelen van woningen is 

essentieel voor een goede nachtrust tijdens hete 

dagen (en het voorkomen van gezondheids

klachten). Goede nachtelijke ventilatie en het 

voorkomen dat de woning overdag opwarmt 

(goede zonwering, schaduw van bomen, groene 

gevels en daken) kunnen ervoor zorgen dat een 

airco (die de woning koelt maar de stad opwarmt) 

overbodig blijft. 

Het is dan ook belangrijk in nieuwbouw

ontwikkelingen goede natuurlijke 

ventilatiemogelijkheden mee te nemen in 

het ontwerp en ook te denken aan zonwering, 

de oriëntatie van het gebouw, gebruik van 

verkoelende bouwmaterialen. In bestaande 

woningen blijkt uit ervaring van woning

corporatie Woonstad dat zonwering en goede 

ventilatie door bewoners veel invloed hebben 

op het klimaat in de woning.

 Fig. 2.10  Vooral in de stadswijken en het centrum is de 

luchtkwaliteit minder goed door de hoge concentratie 

fijnstof. Hier kan het voor bewoners ongewenst zijn om de 

ramen ‘s nachts open te zetten vanwege de luchtkwaliteit. 

Dit zijn echter ook de gebieden waar de nachten het warmst 

zijn en waar mensen juist hun raam open willen zetten 

‘s nachts. Dit kan resulteren in de aanschaf van airco’s. 

(Beeld: Defacto Stedenbouw, Bron data: PBL Atlas van de 

Regio, Klimaateffectatlas)
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Poten�ële geluidsoverlast 
�jdens warme nachten

Twee en een halve week

Water

Twee weken
Anderhalve week
Eén week

> 1.50 (hoge dichtheid)
1.00 - 1.50
0.75 - 1.00
0.50 - 0.75 (lage dichtheid)
Dichtheden < 0.50 niet op kaart

Dichtheid (FSI per buurt): bij hoge 
dichtheid meer kans op geluidsoverlast 
bij openze�en ramen

Hi�estress: aantal nachten per jaar 
dat temperatuur boven 20 °C is

 Fig. 2.09  Ook vanwege de hoge dichtheid in bepaalde delen 

van de stad kan het ongewenst zijn om ‘s nachts ramen open 

te zetten omdat dit kan resulteren in geluidsoverlast. Ook hier 

zie je de overlap tussen de warme nachten in het centrum en 

de stadswijken en tegelijkertijd de hoge dichtheid en kans 

op geluidsoverlast. (Beeld: Defacto Stedenbouw, Bron data: 

Klimaateffectatlas, PBL Atlas van de Regio)

Om hun woning te kunnen koelen, zetten mensen 

hun ramen open. Een belangrijke manier om 

de woningen koel te houden. Dat is echter in 

gebieden met veel geluidshinder (zie figuur 2.09) 

en slechte luchtkwaliteit (zie figuur 2.10) lastig en 

brengt gezondheidsrisico’s met zich mee. Het is 

daarom van belang om geluidshinder en fijnstof

concentraties te verminderen. De Rotterdamse 

Mobiliteitsaanpak en een voortvarende uitvoering 

daarvan is een belangrijke oplossingsrichting 

voor dit probleem. Met de toename van 

langzaam verkeer, elektrische en deel voertuigen 

en het zorgen dat straten goed ventileren 

(geen afgesloten bomendek) kunnen de fijnstof

concentraties en geluidshinder afnemen. 

39 ROTTERDAMS WEERWOORD  •  KLIMAATOPGAVEN IN KAART  •  HITTE



Kwetsbare func�es bij hi�e

Water

PET gevoelstemperatuur op 
hete zomermiddag

Ouderen

Jonge kinderen

Zorgbehoevenden

Ziekenhuizen

Bejaardenoorden / verzorgingstehuizen

Peuterspeelzalen, kinderdag- 
verblijven en basisscholen

(Verpleeg)tehuizen, dagverblijven, 
woningen met zorg of niet 
zelfredzame bewoners

(Academisch) ziekenhuis

54 °C

36 °C

Extra aandacht voor kwetsbare groepen
De impact en gezondheidsrisico’s van hitte 

worden vaak nog onderschat. Langdurig 

aanhoudende hitte kan leiden tot klachten 

als vermoeidheid, concentratieproblemen, 

problemen met de bloedsomloop, uitdroging 

en oververhitting. Tijdens hittegolven kan 

in Nederland de sterfte tot 12% toenemen. 

Vooral kwetsbare groepen zoals (eenzame) 

ouderen, jonge kinderen en zorgbehoevenden 

lopen extra risico tijdens hitte. Daarnaast is 

hitte ook een thema waarbij sociaaleconomische 

ongelijkheid een rol speelt. Het is voor huurders 

met lagere inkomens vaak veel lastiger om hun 

woning koel te houden dan voor particuliere 

huiseigenaren met hogere inkomens, die vaak 

ook een eigen tuin hebben. 

Bij inrichting van buitenruimte gericht op 

verkoeling, kan hier rekening mee worden 

gehouden. Daarnaast draagt goede voorlichting 

over (gedrags)maatregelen bij hitte eraan bij 

dat mensen rekening houden met de invloed 

van hitte. Hitteplannen, die in werking treden 

bij (dreigende) hittegolven, helpen om erop 

voorbereid te zijn en de juiste maatregelen in 

gang te zetten. Gerichte voorlichting en onder

steuning zijn hier onderdeel van.

 Fig. 2.11  Vooral kwetsbare groepen, zoals (eenzame) ouderen, 

jonge kinderen en zorgbehoevenden lopen extra risico tijdens 

hitte (Beeld: Defacto Stedenbouw, Bron data: Risicokaart.nl, 

Nelen & Schuurmans, hittestress.nu)
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Hitte en lange termijn impact 

klimaatverandering voor Rotterdam

Op lange termijn zullen door klimaatverandering 

extremen toenemen. Ook de duur en temperatuur 

tijdens hittegolven zal gemiddeld toenemen. 

Dat betekent niet dat er elk jaar een hittegolf 

is, maar de frequentie neemt wel toe over een 

langere tijd. Het klimaat van ZuidEuropa 

beweegt zich als het ware naar het noorden. 

Gebouwen en buitenruimte moeten meer 

hittebestendig worden ontworpen en ingericht. 

Groen speelt daarbij een belangrijke rol. 

Goed gekozen en geplaatste bomen en ander 

groen zoals wadi’s helpen de stad koel te houden, 

maar ook om water vast te houden in nattere 

perioden. En sowieso vergroot groen de aantrek

kelijkheid van de stad.

Om ook op de lange termijn een aantrekkelijk 

en leefbaar Rotterdam te behouden is bewegen 

naar een ontwerp en inrichtingspraktijk die 

rekening houdt met een warmere stad een 

actie die nu kan starten. Dit vraagt om samen

werking en afspraken tussen alle partijen die 

zich met stedelijke ontwikkeling, vastgoed én 

buitenruimte, bezighouden: gemeente, vastgoed

ontwikkelaars, assetbeheerders en bewoners en 

gebruikers van de stad.

Hittebestendige gebouwen en vitale functies
Het hittebestendig ontwerpen of aanpassen van 

gebouwen en hun directe omgeving is in het licht 

van de klimaatverandering een goede strategie. 

Goede (ingebouwde of externe) zonwering, 

schaduw van bomen, groene gevels en daken en 

goede nachtelijke ventilatie kunnen ervoor zorgen 

dat een airco overbodig blijft. Uit onderzoek 

blijkt dat vooral inzetten op goede zonwering 

helpt. Met name bij nieuwbouw die zeer goed 

is geïsoleerd, kan dit vraag naar interne koeling 

beperken. Ook de oriëntatie van een gebouw en 

gebruik van verkoelende bouw   materialen dragen 

bij. Klimaatadaptief ontwerpen als norm, gaat 

ervoor zorgen dat we het zowel binnen als buiten 

de stad leefbaar houden.

Klimaatverandering vraagt meer aandacht voor 

het ontwerp van vitale functies in de stad, zoals 

bruggen, schakelkasten van nutsvoorzieningen, 

ziekenhuizen, maar ook ondergrondse leidingen. 

Hoewel sommige effecten nog onvoldoende 

bekend zijn, zijn er al wel maatregelen te nemen. 

Denk aan automatisch koelen van brugdelen en 

meer groen om en op ziekenhuizen. Het Erasmus 

MC heeft hier al stappen in gezet door de aanleg 

van daktuinen en ander groen. 

Ook een robuust stedelijk watersysteem helpt om 

terugkerende problemen met de waterkwaliteit te 

voorkomen. Naast technische mogelijkheden, is 

hiervoor vooral ook ruimte voor water nodig.

De juiste bomen en groen 

op de juiste plek helpen 

de stad koel te houden, 

maar ook om water vast te 

houden in natte perioden
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Urgen�e aanpak wijken tegen hi�e

Wijken
Water

Zeer hete wijken (overgrote deel > 44 graden)

Wijken met grote delen > 300 m 
loopafstand tot koele verblijfsplek

Hete wijken (overgrote deel 41 - 44 of > 44 graden)

Zeer hoge concentra�e fijnstof

Wijken met rela�ef warme nachten en 
hoge dichtheid (geluidsoverlast)

Hoge concentra�e fijnstof
Vrij hoge concentra�e fijnstof

Hete wijken (overgrote deel 42 - 44 of > 44 graden)
Warme wijken (overgrote deel 41 - 42  of 42- 44 graden)

Minder warme wijken (overgrote deel 41 - 42 graden of 
combina�e van warme en koele delen)
Koelere wijken (grotendeels < 41 graden)

Urgen�e aanpak warmste wijken (gebaseerd op PET 
gevoelstemperatuur op hete zomermiddag)

Wijken met grote loopafstand tot 
koele verblijfsplekken

Urgen�e aanpak mogelijke overlast in 
wijken �jdens warme nachten vanwege 
slechte luchtkwaliteit en mogelijke 
geluidsoverlast bij openze�en ramen

Gevoelstemperatuur per subbuurt

Spoor
Wegen
Water

36-38 °C
38-40 °C
40-41 °C
41-42 °C
42-44 °C
>44 °C

PET (Physiological Equivalent Temperature), 
gevoelstemperatuur op T = 1:1000 hi�edag

Wijken met kleine delen > 300 m 
loopafstand tot koele verblijfsplek

Synthese thema Hitte  Fig. 2.12  Urgentie aanpak wijken tegen hitte 

(Beeld: Defacto Stedenbouw)
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 Fig. 2.13  Klimaateffecten, impact en oplossingsrichtingen 

voor hitte (Beeld: Defacto Stedenbouw) (Beeld: Defacto 

Stedenbouw)

Toename stedelijk 
hitte-eilandeffect

Afname 
arbeidsproductiviteit

Toename 
gezondheidsproblemen, 
ziekenhuisopnames, sterfte, 
druk op gezondheidszorg

Toename zomersmog 
(luchtvervuiling)

Hete buitenruimte en 
gebouwen (comfort) Toename sociale 

overlast

Schade aan 
groen assets

Schade aan 
natuur

Toename recreatiedruk 
buitenruimte

Ruimteclaim boven- 
en ondergrond

Toename recreatiedruk 
uitloopgebieden

Niet functioneren vitale 
en kwetsbare functies, 
objecten, infraToename energie- 

en watervraag

Reductie van hitte in de stad / 
openbare ruimte

Hittebestendig 
ontwerpen 
infra/vitale objecten

Beïnvloeden 
beleving van hitte

Handelingsperspectief 
bieden

• Schaduw bevorderen (koele plekken / 
schaduwdoeken, schaduwroutes)
• Verdamping
• Ventilatie
• Verminderen externe warmtebronnen
• Reflectie en absorptie beinvloeden
• Verkoelende plekken (fonteinen, 
sprinklers etc.)

Hittebestendige 
bebouwing

• Zonwering
• Groene tuin
• Balkon / terras
• Koele, publieke ruimte
• Groene daken en gevels
• Isolatie (vooral bovenste 
(slaap)verdiepingen
• Natuurlijke ventilatie
• Duurzame koelsystemen

Koel uitloopgebied

• Schaduw
• Groen
• Open water
• Routenetwerk / afstand tot 
uitloopgebied
• Zwemlocaties

• Groen op 
ooghoogte • Bruggen

• Electra in 
buitenruimte
• hitte bestendig 
inrichten boven- en 
ondergrond rondom 
waterleidingen

• Handelingsperspectief 
bieden zodat 
Rotterdammers hun gedrag 
kunnen aanpassen (minder 
bewegen tijdens hitte, 
drinken etc)
• Operationele maatregelen 
voor kwetsbare groepen
• Afstand tot groen 
(nabijheid)

HITTE
Bestaande situatie
Mogelijke oplossingsrichtingen

Klimaateffecten
en impact

Mogelijke 
oplossingsrichtingen

Nieuwe Maas / buitendijks gebied primaire dijken stadswijken met privé tuinen boezemwater natuur / uitloopgebiedhoogstedelijk gebied met plein singel / park met openbaar groenweg & kabels

Afname boezemwater- (stank) 
en zwemwaterkwaliteit 
(blauwalg)(

Afname 
drinkwaterkwaliteit 
(temp. leidingen)

Toename 
maximale temperatuur

Toename tijdsduur 
warme periodes

In figuur 2.13 zijn de klimaateffecten voor hitte, 

de impact en de mogelijke oplossingsrichtingen 

en voorbeelden van concrete maatregelen ter 

illustratie samengevoegd.
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Het stedelijk deel van Rotterdam ligt voor het grootste deel 
onder de zeespiegel en is daarom kwetsbaar voor hoogwater 
op de Nieuwe Maas en Nieuwe Waterweg. Die kwetsbaarheid 
neemt toe door stijging van de zeespiegel in combinatie met 
een toename van hoogwaterpieken in de rivierafvoer uit het 
oosten. Bij een zeer extreme overstroming kunnen de laagste 
gebieden tot ca. zes meter onder water komen te staan. 
De gebieden buiten de dijken, waaronder de buitendijkse 
woongebieden en het havengebied, zijn niet beschermd, 
maar liggen wel hoger en overstromen minder diep. 

Overstroming
Het is daarom van belang om Rotterdam en de 
Rotterdammers te blijven beschermen tegen 
overstroming door;
- - De waterkeringen op orde te houden of te brengen 

volgens de actuele waterveiligheidsnormen.
- - De buitendijkse gebieden tijdig en stapsgewijs aan te 

passen aan het veranderend klimaat.
- - Rekening te houden met het overstromingsrisico bij 

bebouwing en buitenruimte buiten- en binnendijks
- - De kwetsbare en vitale functies zowel buiten- als 

binnen de dijken extra te beschermen.
- - Te zorgen dat er goede crisisplannen klaarliggen voor 

het geval er toch een overstroming plaats vindt.
- - Te zorgen dat burgers en bedrijven zich bewuster 

zijn van het risico op overstromingen en handvatten 
bieden om indien nodig zelf te handelen.
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Klimaateffecten

De snelheid van zeespiegelstijging en toename 

van pieken in rivierafvoer zijn bepalend voor 

het risico op overstromingen. In Rotterdam is 

de invloed van de zee dominant, hoge rivier

afvoeren dragen slechts beperkt bij aan het 

overstromingsrisico.

In 2014 berekende het KNMI dat in 2100 de 

zeespiegel aan het einde van deze eeuw 1 meter 

gestegen zou zijn ten opzichte van het begin van 

de 20e eeuw. Op basis van de nieuwste inzichten 

geeft het KNMI aan dat dit 1,2 meter wordt. 

De stijging zal voor het grootste deel na 2050 

optreden. Als het smelten van de Antarctische 

IJskap op de Zuidpool versnelt, komt 2 meter 

zeespiegelstijging in 2100 in zicht. Dit heeft 

gevolgen voor alle steden in laaggelegen delta’s, 

ook voor Rotterdam.

Als de uitstoot van broeikasgassen 

niet vermindert, stijgt de zeespiegel 

voor de Nederlandse kust tot 2100 

1,2 tot 2 meter. Het woon- en 

vestigingsklimaat van Rotterdam komt 

daarmee onder grote druk te staan. 

Dat lijkt ver weg in de tijd, maar wat 

we vandaag bouwen krijgt daar al mee 

te maken. 
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Waterkeringen

Maeslantkering
Hartelkering
Water

1:30.000
1:10.000
1:3.000

1:100.000

Primaire keringen
Signaleringswaarde per normtraject

Normering regionale keringen

Verschil in uitgi�epeil

*Basis      = reguliere, niet kwetsbare func�es  
*Basis+    = kwetsbare func�es

Uitgi�epeil buitendijks 
buiten Maeslantkering

Uitgi�epeil buitendijks 
binnen Maeslantkering
Binnendijks geen 
vast uitgi�epeil

kans per jaar

1: 1.000
1: 300
1: 100

kans per jaar
kans per jaar
kans per jaar

1: 10

 Fig. 3.01  Waterkeringen en buitendijks gebied (Bron data: 

Waterveiligheidsportaal,– De waterveiligheidsnormen voor 

waterkeringen zijn gebaseerd op het overstromingsrisico (kans 

op overstromen x de berekende gevolgen) en zijn wettelijk 

vastgelegd. Voor het buitendijks gebied worden uitgiftepeilen 

voorgeschreven in de Herijking beleid (grond)uitgiftepeilen in 

buitendijks gebied Gemeente Rotterdam (2018).
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Systeem van waterkeringen,  

binnen- en buitendijks gebied

Figuur 3.01 geeft een beeld van het systeem van 

waterkeringen, het binnendijkse en buitendijkse 

gebied van Rotterdam. 

Het stedelijk deel van Rotterdam ligt net als een 

groot deel van WestNederland onder NAP. Het 

gebied wordt door een systeem van waterkeringen 

(dijken, dammen, duinen en stormvloedke

ringen) beschermd tegen hoog water vanaf zee 

en de rivieren. De Maeslantkering speelt hierbij 

een belangrijke rol. De waterkeringen langs de 

grote rivieren zijn de primaire waterkeringen. 

Daarnaast kent Rotterdam waterkeringen (kades) 

langs watergangen, zoals de Rotte, Schie en 

Noorderkanaal. 

Er wordt onderscheid gemaakt tussen een 

binnendijks en buitendijks gebied. Binnendijks 

gebied wordt beschermd door de primaire 

waterkeringen en ligt veelal onder NAP. Voor een 

overstroming moet eerst een dijk doorbreken. 

Buitendijks gebied wordt niet beschermd door 

dijken, behalve bij een aantal voorliggende 

(overige) waterkeringen, die door het waterschap 

worden aangewezen. Buitendijkse gebied kunnen 

overstromen bij hoge rivierwaterstandwater

standen. Dit gebied ligt in Rotterdam wel 4 tot 

9 meter hoger dan de polders binnendijks.

In Rotterdam bestaat het buitendijkse gebied uit 

het hele havengebied, de herontwikkelde oude 

stadhavens, zoals Katendrecht en een deel nog 

ouder bewoond gebied zoals bijvoorbeeld het 

Noordereiland en Scheepvaartkwartier.

Bij het thema overstromingen wordt gesproken 

over een overstromingsrisico. Het risico is de 

kans dat een overstroming optreedt verme

nigvuldigd met de gevolgen (slachtoffers, 

schade e.d.) die een overstroming heeft. 

In het binnendijkse gebied is de kans op 

overstromen heel klein vanwege sterke en hoge 

waterkeringen, maar kunnen de gevolgen bij 

doorbraak groot zijn. In het buitendijks gebied 

is de kans op overstromen groter, maar zijn de 

gevolgen kleiner.

De opgaven voor Rotterdam

Overstroming buitendijkse gebieden
Hoe hoger de ligging van buitendijks gebied des 

te kleiner is de kans op overstroming. Doordat de 

buitendijkse gebieden in de loop van decennia 

zijn ontwikkeld, verschillen deze gebieden in 

hoogte. Sinds 2018 worden voor de nieuwe 

ontwikkelingen de uitgiftepeilen1 gebruikt die 

in figuur 3.01 zijn weergegeven. Een deel van de 

oudere, bestaande buitendijkse gebieden, zoals 

onder andere zoals De Esch, Kop van Feijenoord 

en Noordereiland ligt echter lager. Het deel van 

het buitendijkse gebied achter de Maeslantkering 

en Hartelkering (zie figuur 1.01) wordt beschermd 

tegen stormvloeden doordat deze keringen bij 

een bepaalde waterstand sluiten. 

1   Dit uitgiftepeil (maaiveldhoogte) correspondeert met 

een kans van voorkomen van 1: 1.000 jaar in het jaar 

2100 bij een gemiddeld klimaatscenario. Met deze 

maaiveldhoogte heeft een bouwontwikkeling dus een 

kans op overstromen van eens in de 1.000 jaar.

De kans op overstroming van binnendijks gebied is 

klein, de gevolgen kunnen echter heel groot zijn
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Overstroming buitendijks 
T=1000 (2100)

Spoor
Autosnelweg
Hoofdweg
Primaire Keringen
Water

<10 cm
10  - 25 cm
25  - 50 cm
50  - 75 cm

75  - 100 cm
100  - 300 cm
300  - 500 cm
> 500 cm

Maximale overstromingsdiepte

Overstroombare bebouwing

Woningbouwontwikkelingen en 
maximale overstromingsdiepte in 
buitendijks gebied 
T=1000 (2100)

Primaire Keringen
Water

Woningbouwontwikkelingen in 
buitendijks gebied

2025-2030

2022-2025

2030-2040

Plangroo�e

500

12.000

Start bouw

<0.10 m
0.10  - 0.25 m
0.25  - 0.50 m
0.50  - 0.75 m

0.75  - 1.00 m
1.00  - 3.00 m
3.00  - 5.00 m
> 5.00 m

Maximale overstromingsdiepte

 Fig. 3.02  Overstromingsdiepten in buitendijks gebied in 2100 

bij T=1000, op basis van de hoogteligging inclusief omvang en 

periode ontwikkelingsplannen. (Beeld: Defacto Stedenbouw, 

Bron data: RHDHV en Gemeente Rotterdam)

 Fig. 3.03  Overstromingsdiepten in buitendijks gebied huidige 

situatie (2018) bij T=1000, op basis van de hoogteligging 

(Beeld: Defacto Stedenbouw, Bron data: RHDHV)

Figuur 3.02 laat zien welke waterdiepten optreden bij 

het huidige actuele klimaatscenario (KNMI 2014) 

voor het jaar 2100 bij een kans van voorkomen 

van één keer in de duizend jaar. Deze kaart geeft 

ook een beeld van de planperiode en omvang van 

geplande ontwikkelingsplannen. Bij een kleinere 

kans, nemen de waterdiepten en omvang van het 

overstroomde gebied verder toe. Voor het huidige 

moment (2021) zijn de waterdiepten en omvang 

van overstroming kleiner (bij dezelfde kans), 

zie figuur 3.03. 

In de praktijk betekent het dat, bij een toenemende 

kans op overstroming, eerst alleen verschillende 

buitendijkse kades onderlopen, daarna ook lagere 

bewoonde delen totdat, zoals de kaart laat zien, 

grote delen van het gebied overstroomd zijn. 

Hoe kleiner de kans (en groter de terugkeertijd 

T), hoe groter en dieper het overstroomde gebied. 

Daarmee neemt ook het risico’s op schade en 

slachtoffers toe.
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Gevolgen bij overstroming

Aantal mogelijke slachtoffers binnendijks per 
dijktraject (incl. evacua�e)

0 - 1.000 miljoen

0 - 5 miljoen

1.000 - 5.000  miljoen

5.000 - 10.000  miljoen

10.000 - 20.000  miljoen

20.000 - 50.000  miljoen

50.000 - 100.000  miljoen

Binnendijkse schade in miljoen euro 
(totale gevolgen 2050)

Buitendijkse schade in miljoen euro 
(constante waarde totale schade 2050 
bij herhalings�jd 1:1.000)

5 - 30 miljoen

30 - 50 miljoen
> 50 miljoen

Maeslantkering
Hartelkering
Dijkringen
Primaire keringen
Bebouwing
Water

2.926
70.455 mlj

1.448 79
23.869 mlj

511
11.277 mlj

998
40.660 
mlj

830
25.065 mlj

5
863 mlj

40
2.804 mlj

30
2.524 
mlj

1.575 mlj

142
9.134 mlj

114
8.061 mlj

28,8 mlj

5,1 mlj

33,8 mlj58,8 mlj

Overstroming binnendijkse gebieden
Waterkeringen 

De dijken langs de rivier de Nieuwe Maas, 

Nieuwe Waterweg en het Scheur (zie figuur 3.01) 

beschermen het achterliggende gebied tegen 

hoogwater vanuit de zee en de grote rivieren. 

Pernis en Rozenburg hebben hun eigen dijkring. 

De stormvloedkeringen zoals de Maeslantkering 

bieden ook bescherming, waardoor de waterke

ringen daarachter minder hoog hoeven te zijn 

dan zonder de stormvloedkeringen. 

Alle waterkeringen kennen een wettelijke 

waterveiligheidsnorm. Deze zijn zo bepaald 

dat elke inwoner van Nederland die achter een 

waterkering woont eenzelfde risico loopt op 

overlijden door een overstroming. Het risico is 

dus gelijk, maar de kans op een overstroming 

en de gevolgen daarvan voor een gebied kunnen 

sterk verschillen (risico = kans x gevolg). Dit is 

ook in Rotterdam zichtbaar.

Aan de noordzijde van de Nieuwe Maas is de 

norm veel hoger dan die voor de zuidzijde. Dit 

komt omdat de gevolgen (slachtoffers en schade) 

bij een doorbraak in het noorden veel groter 

zijn dan een doorbraak in het zuiden. Figuur 3.04 

geeft weer welke potentiële maximale schade en 

aantallen slachtoffers kunnen optreden indien de 

waterkeringen ter plaatste doorbreken. Deze zijn 

de basis voor de wettelijke veiligheidsnormen.  Fig. 3.04  Mogelijke gevolgen bij een overstroming in schade en 

slachtoffers (Beeld: Defacto Stedenbouw, Bron data: DPV 2.2 

31-03-2014 en Royal HaskoningDHV 2018)
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Beoordeling primaire keringen

I Voldoet ruim aan signaleringswaarde

Momentopname 2021

II Voldoet aan signaleringswaarde
III Voldoet aan ondergrens en mogelijk 
signaleringswaarde
IV Voldoet mogelijk aan ondergrens 
en/of signaleringswaarde
V Voldoet niet aan de ondergrens
VI Voldoet ruim niet aan de ondergrens
Primaire keringen zonder oordeel

Bebouwd gebied
Voorliggende kering

Water

Regionale keringen (Provinciale 
toetsing loopt nog)

Toetsoordeel primaire keringen per 
vakniveau (waterveiligheidsportaal)

De waterkeringen worden elke twaalf jaar 

door de waterschappen en Rijkswaterstaat 

getoetst aan de wettelijke normen. Hieruit 

volgt een (doorlopend) versterkingsprogramma. 

Op dit moment voldoen bijna alle dijken aan 

de gestelde normen. Enkele dijkvakken zijn een 

aandachtspunt (figuur 3.05). Voor deze dijkvakken 

wordt de komende jaren door de Waterschappen 

in afstemming bepaald wat de opgave is en welke 

maatregelen daarbij horen. De uitvoering hiervan 

wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan andere 

stedelijke opgaven.

De regionale waterkeringen langs bijvoorbeeld 

de Rotte en de Schie beschermen tegen over 

stromingen vanuit het regionale watersysteem. 

Ook voor deze waterkeringen zijn er normen en 

toetsingsrondes. 

Gevolgen van overstroming

In kaart 3.06 is zichtbaar tot welke diepte gebieden 

overstromen als er meerdere dijken doorbreken. 

Dit is een uitzonderlijke situatie, maar geeft wel 

aan hoe kwetsbaar Rotterdam is. Het laat zien 

hoe belangrijk het bestaan en de instandhouding 

van de waterkeringen is. In deze kaart is een 

overstromingssituatie weergegeven met een kans 

van voorkomen van één keer in de duizend jaar2. 

Bij een kleinere kans, nemen de waterdiepten en 

omvang van het overstroomde gebied verder toe. 

2   Er zijn ook kaarten beschikbaar met hogere (1:100) en 

lagere kansen van voorkomen (1:10.000 en 1:100.000)

 Fig. 3.05  Beoordeling primaire keringen en de 

aandachtspunten in relatie tot de nieuwe normering 

(Beeld: Defacto Stedenbouw, Bron data: Toetsoordeel op 

vakniveau Waterveiligheidsportaal 2017-2023)
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Overstromingsduur

Primaire keringen
Water

Weken

Hersteltijd gebied (leegpompen)

Maanden
Tot half jaar

Maximale  
overstromingsdiepte binnendijks

Primaire keringen
Regionale keringen
Water
Maeslantkering
Hartelkering

<0.5 m
0.5  - 1.0 m
1.0 - 1.5 m
1.5 - 2.0 m
2.0 - 5.0 m
>5.0 m

Duidelijk is dat de dieper gelegen polders, 

zoals de Alexanderpolder en Schiebroek, 

de grootste overstromingsdiepten kennen. 

Bij een overstroming met een nog lagere kans 

van voorkomen, zullen ook flinke delen van 

RotterdamZuid kunnen overstromen.

Als er in Rotterdam een overstroming van 

binnendijks gebied plaatsvindt, zal het een 

aanzienlijke tijd duren voordat het gebied weer 

droog is aangezien al het water moet worden 

weggepompt. Figuur 3.07 geeft een indicatie van de 

duur van die periode. Hoe langer dit duurt, hoe 

langer de herstelperiode van een gebied is.

Voor buitendijks gebied is dit probleem veel 

minder groot omdat het water, als het rivierwa

terpeil na 1 à 2 dagen is gezakt, grotendeels uit 

het gebied wegstroomt.

 Fig. 3.07  Overstromingsduur: hoelang het duurt voordat een 

gebied na een overstroming weer droog is. (Beeld: Defacto 

Stedenbouw, Bron data: LIWO (juni 2021))

 Fig. 3.06  Maximale overstromingsdiepte binnendijks bij een 

terugkeertijd van eens in de 1000 jaar. Het overstromingsrisico 

van de regionale keringen (en daarmee van Centrum en Prins 

Alexander) is in praktijk kleiner dan in deze modelberekening. 

(Beeld: Defacto Stedenbouw, Bron data: LIWO (juni 2021))
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Vitale func�es van belang bij overstroming

<0,5m
0,5 - 1.0 m
1.0 - 1.5 m
1.5 - 2.0 m
2.0 - 5.0 m
>5.0 m

Electrakastjes

Boringsvrije zones drinkwaterwingebieden

Middensta�ons
Hoofdsta�ons

Energie

Waterbeschikbaarheid

(Academisch) ziekenhuis

Gemalen
Regionale keringen
Primaire keringen

Brandweerkazernes
Poli�ebureaus
Produc�ecentra / opslag genees- 
middelen: groothandel in 
farmac./med. prod., winkels in 
med./drogisterijprod. en apotheken 

Hulpdiensten / crisismanagement

Keren en beheren oppervlaktewater

Hoofdinfrastr. (autosnel-, 
hoofd-, regionale weg en 
spoorweg)
Tunnels

Water

Transport
Max. overstr. diepte

<0.5 m
0.5  - 1.0 m
1.0 - 1.5 m
1.5 - 2.0 m
2.0 - 5.0 m
>5.0 m

Als een overstroming in binnendijks gebied 

plaatsvindt heeft dit, ondanks dat de kans 

klein is, wel ingrijpende gevolgen voor het 

functioneren van de stad. Door de beperkte kans 

op overstroming van binnendijks gebied is het 

niet nodig om actief ingrijpende investeringen 

te doen om het gehele binnendijkse gebied 

hierop aan te passen, al is het wel wenselijk om 

hier bij nieuwe ontwikkelingen gelijk rekening 

mee te houden. Wel is het van belang dat vitale 

functies extra beschermd zijn en zo lang mogelijk 

blijven functioneren, zeker ook om reddings en 

herstelwerk beter mogelijk te maken. Vitale 

functies zijn alle functies die bij uitval het 

functioneren van de stad sterk beperken zoals 

het energie en drinkwaternetwerk, de riolering, 

communicatie en ICTnetwerken, maar ook 

voorzieningen als ziekenhuizen en bepaalde 

delen van het wegennetwerk. Figuur 3.08 geeft een 

beeld van een deel van deze vitale functies.

 Fig. 3.08  Vitale functies van belang bij overstroming 

(Beeld: Defacto Stedenbouw, Bron data: risicokaart.nl, 

LIWO (juni 2021) en Gemeente Rotterdam)
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Belangrijkste oplossingsrichtingen

Voor de bescherming tegen overstromingen 

kunnen drie, elkaar aanvullende, uitgangspunten 

worden gekozen: preventie (‘water buiten de 

deur’), aanpassing & acceptatie (‘leven met 

water’) of crisisbeheersing. De eerste twee kennen 

verschillende oplossingsrichtingen. Organisatie 

van crisisbeheer is sowieso nodig ‘voor als het 

toch misgaat’, maar kan soms ook als zelfstandige 

oplossing een bewuste keuze zijn. Omdat deze 

uitgangspunten elkaar aanvullen, vraagt de keuze 

om een integrale afweging op gebiedsniveau.

Buitendijkse gebieden
De keuze van maatregelen om buitendijks 

gebied te beschermen hangt sterk af van de 

ligging en karakter (wonen, bedrijven, natuur) 

van het buitendijkse gebied, naast de verwachte 

waterstanden nu en in de toekomst. Het huidige 

beleid voor nieuwe ontwikkelplannen is het 

toepassen van een bepaald uitgiftepeil of een 

alternatieve adaptatie strategie, met vergelijkbaar 

risicoprofiel. Dit uitgiftepeil is in stedelijk 

gebied +3.60 NAP. En +3.90 NAP voor kwetsbare 

functies. Bestaande stedelijke gebieden, zoals 

het Noordereiland of Kop van Feijenoord, waar 

geen nieuwe ontwikkeling plaatsvindt, hebben 

echter ook bescherming nodig. De keuze van 

de best passende combinatie van maatregelen 

(adaptatiestrategie) vraagt maatwerk per 

gebied. Een belangrijke stap in de bescherming 

van de Rotterdamse buitendijkse gebieden is 

daarom de ontwikkeling van ‘gebiedsgerichte 

adaptatiestrategieën’. 

Dit is een helder kader met benoeming van 

concrete mogelijke maatregelen per gebied 

om ook op lange termijn veilig te kunnen 

wonen en werken in buitendijks gebied. 

Deze maatregelen kunnen zowel fysiek zijn, 

bijvoorbeeld opklapbare vloedkeringen of 

aangepaste woningen, als bestaan uit afspraken, 

bijvoorbeeld over communicatie en verzamel

plaatsen bij een overstroming. De uitvoering 

van deze adaptatiestrategieën kan stapsgewijs 

plaatsvinden, passend bij de geleidelijke 

toename van het overstromingsrisico. Het 

meenemen van maatregelen in geplande en 

toekomstige ontwikkelings plannen moet hierbij 

uitgangspunt zijn.

Voor de stedelijke, bewoonde buiten

dijkse gebieden in Rotterdam zijn 

voorbereidende activiteiten gestart om deze 

gebiedsgerichte adaptatiestrategieën op te 

stellen in samenwerking met woningeige

naren, woningcorporaties en waterschappen. 

Voor het havengebied heeft het Havenbedrijf 

Rotterdam voor alle havengebieden adapta

tiestrategieën opgesteld. Deze plannen maken 

inzichtelijk hoe het havengebied stapsgewijs 

wordt aangepast aan het overstromingsrisico 

door het nemen van maatregelen door zowel 

bedrijven als het havenbedrijf.

Voor actuele (beperkte) overstromingssituaties 

kent de gemeente een hoogwaterprotocol. Dit 

is erop gericht schade en ongelukken door 

overstroomde kades te voorkomen.

Bescherming tegen 

overstroming van 

buitendijks gebied is 

maatwerk en vraagt om 

een gebiedsgerichte 

adaptatiestrategie
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vitale functies hebben vaak zelf, soms wettelijk 

bepaalde, beleids en crisisbeheerplannen. 

Er is op de schaal van de stad echter inzicht 

nodig in samenhang van preventief beleid en 

crisis beheerplannen. Dit is momenteel nog niet 

voldoende in beeld. Bouwen en wonen in polders 

die onder zeeniveau liggen is de praktijk in 

Nederland. De waterkeringen zijn de belangrijkste 

maatregel in het voorkomen van overstroming. 

Er is echter altijd een kleine kans dat er een 

overstroming plaatsvindt. Afhankelijk van de 

maximale overstromingsdiepte (zie figuur 3.06) 

en ligging, zijn soms preventieve maatregelen 

mogelijk die de schade kunnen beperken. 

Een beleidskader voor dit maatwerk is wenselijk 

en kan richting geven aan bouwplannen op 

kwetsbare plekken in binnendijks gebied. Een 

overstroming in binnendijks gebied in Rotterdam 

is een ontwrichtende gebeurtenis waarbij altijd 

crisisbeheerplannen in werking zullen treden. 

Het actueel houden van deze plannen is een 

belangrijke maatregel. Evacuatie is één van de 

onderdelen van die plannen. Evacuatie ‘het gebied 

uit’ (horizontale evacuatie) in de dicht stedelijke 

Randstad is echter in zeer beperkte mate mogelijk. 

De wegcapaciteit, die ook voor hulpverlening 

nodig is, is hierbij een belemmerende factor. 

gemeente hebben afspraken om elkaar tijdig te 

betrekken bij de voorbereiding van projecten. 

Zij verkennen het opstellen, per dijktraject, van 

een ‘ontwikkelkader dijken’, een afsprakenkader 

voor de ruimtelijke inrichting rondom een dijk 

die rekening houdt met huidige én toekomstige 

waterveiligheidseisen. 

Beperken van gevolgen van overstroming

Als in binnendijks gebied toch een overstroming 

plaatsvindt, zijn het ontstaan van slacht

offers en schade zeer reëel. Het beperken 

van het aantal slachtoffers en schade zijn 

dan het belangrijkst. Hiervoor zijn drie 

oplossingsrichtingen beschikbaar:

-	-	 Ontwikkelen van een beleidskader voor vitale 

en kwetsbare functies

-	-	 Ontwikkelen van een beleidskader voor 

binnendijkse bouwplannen op kwetsbare 

plekken

-	-	 Actueel houden van crisisbeheerplannen

Het zo lang mogelijk functioneren van vitale, 

kwetsbare functies bij een overstroming is 

van groot belang, zowel voor de inwoners en 

bedrijven als voor hulpverlening. Uitval van deze 

functies kan soms grote vervolgschade opleveren 

door keteneffecten. Individuele beheerders van 

Binnendijkse gebieden
Waterkeringen op orde 

De belangrijkste preventieve maatregel tegen 

overstromingen in Nederland is het uitgebreide 

stelsel van waterkeringen. De eisen waaraan 

deze moeten voldoen, de wijze van toetsing 

en programmering van het onderhoud ervan 

zijn wettelijk verankerd (zie ook figuur 3.05). 

Via het nationale Hoogwaterbeschermings

programma vindt  prioritering en financiering 

plaats. De drie Rotterdamse waterschappen; 

Hoogheemraadschap Schieland en de 

Krimpenerwaard, Hoogheemraadschap 

Delfland en waterschap Hollandse Delta zijn 

samen met Rijkswaterstaat verantwoordelijk 

voor de uitvoering. Omdat waterkeringen ook 

in stedelijk gebied liggen, is afstemming met 

ruimtelijke ontwikkelingsplannen belangrijk. 

Als een dijk moet worden verhoogd, is er 

ook meer ruimte nodig langs de dijk. Er zijn 

ook nu nieuwbouwplannen nabij dijken 

(zie ook figuur 3.02). Dit vraagt vooruitkijken 

naar toekomstige dijkversterking zodat hier in 

de bouwplannen en de ruimtelijke inrichting 

rekening mee wordt gehouden. Dit kan 

bijvoorbeeld door ruimte te reserveren of 

door gebouwen en buitenruimte aanpasbaar 

te maken (flexibiliteit). Waterschappen en 

Als een dijk moet worden verhoogd is 

ook meer ruimte nodig langs de dijk
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Mogelijkheid tot ver�caal 
evacueren �jdens overstroming

Spoor
Wegen
Primaire keringen
Water

Droge verdieping(en) aanwezig, 
1 huishouden per pand

Droge verdieping(en) aanwezig, 
maar meerdere huishoudens 
per pand

Niet mogelijk: geen droge 
verdieping(en) aanwezig

bron: Beschikbaarheid droge verdiepingen 
per gebouw- LIWO, Nelen en Schuurmans

Bovendien kan een overstroming ook vrij 

onverwachts optreden. In de Rotterdamse regio 

wordt rekening gehouden met een verwacht 

maximaal evacuatiepercentage uit het gebied 

van 15%.

Bij een overstroming in Rotterdam is, door het 

lage evacuatiepercentage het gebied uit, evacuatie 

‘in het gebied’ nodig. Dit kan zowel in het gebouw 

of woning zelf zijn (verticale evacuatie) als in de 

buurt of wijk. Dat laatste kan in gebouwen die 

dienst kunnen doen als opvanglocatie (‘shelter’). 

Evacuatie in woningen of ander type gebouwen 

is, zeker in Rotterdam met veel hoogbouw en 

verhoogde buitenruimte, een goede (tijdelijke) 

optie, maar zeker niet altijd. Sommige woningen 

hebben bijvoorbeeld alleen een begane grond 

of liggen zo diep dat er geen droge verdiepingen 

meer zijn. Figuur 3.09 geeft een beeld van de 

aanwezigheid van droge verdiepingen bij een 

maximale overstroming. 

Het spreekt voor zich dat in het geval van een 

overstroming of dreiging daarvan, bijzondere 

aandacht nodig is voor kwetsbare bevolkings

groepen: ouderen, zieken en kinderen. 

Onder andere verzorgings en verpleeghuizen, 

ziekenhuizen en kinderdagverblijven of basis

scholen vragen aandacht in crisisbeheerplannen.

Heldere communicatie naar inwoners en 

bedrijven, vooraf en tijdens een overstroming, 

is essentieel. De crisisbeheerplannen moeten 

dus rekening houden met verticale evacuatie 

en lokale opvang en een brede communicatie

strategie bevatten. 

 Fig. 3.09  De mogelijkheid om verticaal te evacueren binnen 

je eigen gebouw kan tijdens een overstroming levensreddend 

zijn, maar niet alle panden in Rotterdam hebben een droge 

verdieping en sommige huishoudens hebben vanwege de 

aanwezigheid van meerdere woningen per pand geen toegang 

tot de droge verdieping. (Beeld: Defacto Stedenbouw, Bron 

data: LIWO (juni 2021))
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Water buiten houden 
(preventie)

Adaptief ontwikkelen 
buitendijks

Crisisbeheersing

Schade bebouwing en openbare 
ruimte buitendijks

Schade binnendijkse bebouwing 
en openbare ruimte

Vaker (diepere) 
overstromingen buitendijks

Achteruitgang leefbaarheid 
en imago van de stad

Meer risico op slachtoffers

Schade aan natuur

Te lage en 
smalle dijken

Grotere overstromingsdiepte 
binnendijks

Grotere verspreiding 
verontreinigingen bij 
overstroming

Uitval kwetsbare 
voorzieningen

Inpassingsvraagstuk 
dijkversterkings- 
opgave

Regionale 
dijkversterking

Gevolgbeperking

• Sluitpeil Maeslant-ker-
ing aanpassen
• Afsluiting Nieuwe 
Waterweg met dam / 
sluizen
• Kering / rand 
buitendijks
•  Getijdenparken (remt 
de golven)
• Ophogen maaiveld

• Ruimtelijke inrichting 
(dryproof, wetproof)
• Zoneren

• evacuatie
• informeren / 
communicere

• Ruimtelijke inrichting 
(dryproof, wetproof)
• Evacuatie horizontaal en 
verticaal (crisisbeheersing)
• Vitale- en kwetsbare functies
• Zoneren

OVERSTROMING
Bestaande situatie
Mogelijke oplossingsrichtingen

Klimaateffecten
en impact

Mogelijke 
oplossings- 
richtingen

Nieuwe Maas / buitendijks gebied primaire dijken stadswijken met privé tuinen boezemwater natuur / uitloopgebiedhoogstedelijk gebied met plein singel / park met openbaar groenweg & kabels

stormvloed-
kering

Zeespiegel-
stijging

Hogere 
rivierstanden

In Figuur 3.10 zijn de klimaateffecten voor 

overstroming, de impact en de mogelijke 

oplossings  richtingen en voorbeelden van concrete 

maatregelen ter illustratie samengevoegd.

 Fig. 3.10  Klimaateffecten, impact en oplossingsrichtingen voor 

overstroming (Beeld: Defacto Stedenbouw)
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Overstroming en lange termijn impact 

klimaatverandering voor Rotterdam

Overstroming heeft voor Rotterdam potentieel 

grote gevolgen en beheersing van dit risico dient 

continue aandacht te hebben. Bij dit thema 

is de impact van klimaatverandering groot. 

Een snellere zeespiegelstijging heeft veel invloed 

op de overstromingsrisico’s van het buitendijks 

gebied, maar ook op de benodigde sterkte en 

hoogte van de primaire waterkeringen. Het 

recente IPCCrapport en het daarop gebaseerde 

klimaatsignaal van het KNMI spreekt van een 

mogelijke zeespiegelstijging van 1.2 tot 2 meter 

in 2100. Tot nu toe werd uitgegaan van maximaal 

1 meter. Hoewel zeespiegelstijging een langzaam 

proces is en de grootste stijging pas na 2050 gaat 

optreden, wordt in Rotterdam gebouwd met een 

levensduur van 50100 jaar. Bovendien is er veel 

lager gelegen bestaande bebouwing in de stad. 

Vooruitkijken, bij de bouw rekening houden 

met hogere overstromingskansen en mogelijke 

aanpassingen zijn nodig. De uitdaging is bij 

de grote, urgente bouwopgave van Rotterdam 

hiermee rekening te houden.

Het is voor Rotterdam essentieel kennis te nemen 

van nieuwe inzichten uit onderzoek en deze 

tijdig te vertalen naar beleid. De conceptuele 

lange termijn oplossingsrichtingen voor 

Nederland (open, gesloten, zeewaarts bewegende 

en meebewegende delta) die nu binnen het 

Nationale Kennisprogramma Zeespiegelstijging 

worden verkend, hebben naar verwachting voor 

Rotterdam heel verschillende  consequenties. 

De Maeslantkering speelt hierin ook een 

belangrijke rol. Hoewel keuzes op nationaal 

niveau pas op langere termijn zijn te verwachten, 

is alertheid en actieve inbreng gewenst. 

Binnen het deltaprogramma Rijnmond

Drechtsteden, waar Rotterdam aan deelneemt, 

vindt dit ook plaats. Hier worden de nieuwe 

wetenschappelijke inzichten periodiek vertaald 

naar een actuele waterveiligheidsstrategie voor 

de regio. 

De uitdaging is bij de grote, urgente 

bouwopgave van Rotterdam rekening 

te houden met de lange termijn 

klimaatontwikkelingen
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Urgen�e aanpak wijken tegen overstroming

Wijken
Keringen
Water

Eens in 1.000 jaar kans op overstromingsdiepte van > 2,0 m

Zeer kleine kans: veel panden waar 
geen droge verdieping aanwezig is

Zeer hoge urgen�e: kwetsbaar bij T=10 (2018)

Kleine kans: veel panden met 
droge verdieping, maar meerdere 
huishoudens per pand

Urgen�e ontwikkelen adapta�estrategie buitendijks

Binnendijkse wijken met overstromingskans

Kans op binnenshuis evacueren in binnendijkse wijken met overstromingsdiepte 
> 0,5 m (begane grond overstroomt diep)

Urgen�e dijkversterkingsopgave * 
(toetsoordeel primaire keringen)

Eens in 1.000 jaar kans op overstromingsdiepte van 0,5 - 2,0 m en eens in 10.000 jaar > 2 m
Eens in 10.000 jaar kans op overstromingsdiepte van > 2,0 m
Eens in 10.000 jaar kans op overstromingsdiepte van 0,5  - 2,0 m
Bij kans 1:10.000 overstromingsdiepte van 0 - 0,5 m

Dijk voldoet niet aan ondergrens
Dijk voldoet mogelijk aan onder- 
grens en/of signaleringswaarde
Dijk voldoet aan ondergrens en/of 
mogelijk aan signaleringswaarde

Hoge urgen�e: kwetsbaar bij T=100 (2018)

Urgen�e: kwetsbaar bij T=1000 (2018)
* Gesignaleerde dijkopgave vraagt niet om acute maatregelen, 
aanpak ervan is in onderzoek bij waterschappen

Urgen�e aanpak wijken tegen overstroming

Wijken
Keringen
Water

Eens in 1.000 jaar kans op overstromingsdiepte van > 2,0 m

Zeer kleine kans: veel panden waar 
geen droge verdieping aanwezig is

Zeer hoge urgen�e: kwetsbaar bij T=10 (2018)

Kleine kans: veel panden met 
droge verdieping, maar meerdere 
huishoudens per pand

Urgen�e ontwikkelen adapta�estrategie buitendijks

Binnendijkse wijken met overstromingskans

Kans op binnenshuis evacueren in binnendijkse wijken met overstromingsdiepte 
> 0,5 m (begane grond overstroomt diep)

Urgen�e dijkversterkingsopgave * 
(toetsoordeel primaire keringen)

Eens in 1.000 jaar kans op overstromingsdiepte van 0,5 - 2,0 m en eens in 10.000 jaar > 2 m
Eens in 10.000 jaar kans op overstromingsdiepte van > 2,0 m
Eens in 10.000 jaar kans op overstromingsdiepte van 0,5  - 2,0 m
Bij kans 1:10.000 overstromingsdiepte van 0 - 0,5 m

Dijk voldoet niet aan ondergrens
Dijk voldoet mogelijk aan onder- 
grens en/of signaleringswaarde
Dijk voldoet aan ondergrens en/of 
mogelijk aan signaleringswaarde

Hoge urgen�e: kwetsbaar bij T=100 (2018)

Urgen�e: kwetsbaar bij T=1000 (2018)
* Gesignaleerde dijkopgave vraagt niet om acute maatregelen, 
aanpak ervan is in onderzoek bij waterschappen

Synthese thema Overstroming  Fig. 3.11  Urgentie aanpak wijken tegen 

overstroming (Beeld: Defacto Stedenbouw)
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Water en bodem vormen de basis waar de stad letterlijk op 
gebouwd is. De natuurlijk fluctuerende grondwaterstand 
vormt geen probleem voor Rotterdam als stedelijke 
functies daarop zijn ontworpen of aangepast. Het water- 
en bodemsysteem staat onder druk door de effecten van 
klimaatverandering en doordat bij de inrichting van de stad 
soms onvoldoende rekening is gehouden met dit systeem. 
Bodemdaling, (grond)wateroverlast of juist watertekort 
komen nu al voor. De klimaatverandering draagt hieraan bij. 
Om het water- en bodemsysteem in stand te houden en ook 
in de toekomst te kunnen benutten, moeten we er met al 
onze activiteiten in de stad rekening mee houden. 

Grondwater, Bodemdaling, Droogte
Dit kunnen we doen door:
- - Bij ruimtelijke planning meer rekening te houden 

met bodem en grondwater als sturend systeem 
- - Bodemdaling te compenseren met regelmatige 

ophoging waar dat mogelijk is
- - Bodemdaling te vertragen door bij het bouwen en 

aanleggen lichtere materialen te gebruiken
- - De sponswerking van de bodem te benutten en zo 

mogelijk te vergroten
- - Bebouwing en inrichting buitenruimte aan te 

passen aan de grondwaterstand ter plaatse
- - De watervraag van de stad te beperken in tijden 

van droogte
- - Het groen beter bestendig te maken voor 

klimaatverandering (droogte en wateroverlast) 
door aanpassing van het assortiment en de 
groeiomstandigheden 

- - Bij te dragen aan een robuuste voorziening van 
zoetwater op regionale schaal
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Grondwater gaat ondergronds zijn natuurlijke gang, 
het is heel belangrijk voor het leven van planten, 
dieren, mensen en houdt zich niet aan grenzen tussen 
openbare en private gebieden. In een onverstoorde en 
onverharde bodem vormen hemelwater, grondwater 
en oppervlaktewater een overzichtelijk samenhangend 
systeem. De grondwaterstand fluctueert, afhankelijk van 
het seizoen en de weersomstandigheden, bodemopbouw 
en het oppervlaktewatersysteem. 

Grondwater
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De opgaven voor Rotterdam

De natuurlijk fluctuerende grondwaterstand 

vormt geen probleem voor Rotterdam als 

stedelijke functies daarop zijn ontworpen of 

aangepast. Feitelijk ligt de opgave niet bij de 

ingrepen in het grondwater of bodemsysteem, 

maar in het ontwerp van vastgoedontwikkeling 

en buitenruimte. Daarom wordt bij nieuwe 

ontwikkelingen het gebied dusdanig ‘bouwrijp’ 

gemaakt dat gebouwen en infrastructuur ‘passen’ 

bij de grondwaterstand. Wegen en buitenruimte 

liggen hoog genoeg en gebouwen zijn ‘van 

onderen’ waterdicht. 

Bodem en grondwater als sturend systeem 
voor ruimtelijke planning 

In de loop der tijd kunnen problemen ontstaan 

doordat we in het westen van Nederland op 

een bodem wonen die inklinkt. Dit komt door 

oxidatie van veen, maar in stedelijk gebied klinkt 

de bodem vooral in als gevolg van het gewicht van 

alles wat we erop bouwen. Bodemdaling wordt 

versterkt door de langere droge perioden als 

gevolg van klimaatverandering. De opgave is om 

de wijze van bouwen hierop aan te passen.

In de complexe stedelijke omgeving worden de 

grondwaterstand, de hoeveelheid hemelwater 

en het aanwezige oppervlaktewater sterk 

beïnvloed door ondergrondse infrastructuur 

zoals constructies, (onttrekking met) pompen en 

het groen in de stad. Het systeem is kwetsbaar 

voor beïnvloeding door de stedelijke activiteiten. 

Om alle stedelijke functies nu en straks in 

Rotterdam mogelijk te houden, is het ongewenst 

dat het grondwatersysteem verder versnippert 

of complexer wordt. Stedelijke functies dienen 

rekening te houden met de grondwaterstand 

en het karakter van de bodem. Het water en 

bodemsysteem moet leidend zijn voor de 

stedelijke inrichting4. 

4   Zie ook de Omgevingsvisie van Rotterdam, ‘De 

Veranderstad’.

Stedelijke functies dienen 

rekening te houden met 

de grondwaterstand en het 

karakter van de bodem. 

Het water- en bodemsysteem 

moet leidend zijn voor de 

stedelijke inrichting.
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Poten�e sponswerking bodem

< 1,0 m: weinig ruimte in bodem, dus geen kansen voor extra infiltra�e

Gemiddelde ontwateringsdiepte (gemeten in peilbuizen)

Kwel en wegzijging (gee� indica�e voor 
sponspoten�e op plaatsen zonder peilbuis)

Kans: waterpasserende verharding in 
meest verharde wijken om 
sponspoten�e te benu�en

> 1,0 m: ruimte in bodem, wellicht kansen voor infiltra�e

> 1 mm wegzijging per dag 
(mogelijk grotere sponspoten�e)
0,1 - 1 mm wegzijging per dag 
(mogelijk sponspoten�e)

0,1 - 1 mm kwel per dag 
(mogelijk geen sponspoten�e)
> 1 mm kwel per dag 
(mogelijk geen sponspoten�e)

Geen duidelijke kwel of inzijging

Wijken 
Water

Zeer kleine wateropgave

Kans op ontharden meest verharde 
buurten met ruimte in de ondergrond

Wijken met >70% verharding

Kleine wateropgave
Gemiddelde wateropgave

Zeer grote wateropgave
Grote wateropgave

Sponswerking bodem
Voor een goed gebruik van de bodem is de grond

waterstand ter plaatse belangrijk. De afstand 

tussen het maaiveld en de grondwaterstand wordt 

de ontwateringsdiepte genoemd. Deze verschilt 

van plek tot plek en wisselt met de seizoenen. 

De ontwateringsdiepte is in het stedelijk gebied 

niet overal exact bekend, wel is een indicatie weer 

te geven op basis van grondwatermeetpunten, 

zie de gemiddelde ontwateringsdiepte gemeten 

in peilbuizen in figuur 4.01. 

De sponswerking van de bodem is beter wanneer 

deze meer neerslag kan opnemen en afvoeren. 

Hoeveel water de bodem kan opvangen, hangt 

af van de (gemiddelde) ontwateringsdiepte en 

de eigenschappen van de bodem. Bij een betere 

sponswerking hoeft minder regenwater via de 

riolering en de singels te worden afgevoerd. 

De potentiële sponswerking is weergegeven in 

figuur 4.01. Als water kan wegzakken naar diepere 

bodemlagen (inzijging) is de kans dat neerslag 

naar de bodem kan worden afgevoerd groter. 

In gebieden waar juist water naar boven komt 

(kwel), is die kans kleiner. Daarom zijn ook 

deze gebieden apart weergegeven. Duidelijk 

zichtbaar is dat in de diepere poldergebieden aan 

de buitenkant van Rotterdam de sponswerking 

klein(er) is.

 Fig. 4.01  De potentiële sponswerking van de bodem is afhankelijk 

van de ontwateringsdiepte en bodemeigenschappen. In de 

gebieden waar de ontwateringsdiepte groter dan 1 meter is 

(bruine stippen) is ruimte in de bodem en daardoor kansen voor 

infiltratie. (Beeld: Defacto Stedenbouw. Bron data: Gemeente 

Rotterdam en Nelen & Schuurmans)

65 ROTTERDAMS WEERWOORD  •  KLIMAATOPGAVEN IN KAART  •  GRONDWATER



Overlast van grondwater als gevolg van 
bodemdaling en onvoldoende aanpassing 

Ook als de grondwaterstand niet structureel 

verandert en alleen varieert door de seizoenen 

heen, kan er overlast ontstaan van grondwater. 

Grondwateroverlast kan ontstaan door een 

langzaam proces van bodemdaling door de 

jaren heen of doordat bebouwing of groen niet 

tijdig zijn aangepast aan de gedaalde bodem. 

Als gevolg daarvan kan de ontwateringsdiepte 

te klein worden voor het type functie dat zich 

op die plek bevindt. Hoewel de bebouwing en 

de buitenruimte in het verleden hoog genoeg 

zijn aangelegd, ontstaan door de bodemdaling 

problemen. Als ook kelders en souterrains dan 

niet waterdicht zijn aangelegd of gerenoveerd, 

kan wateroverlast ontstaan. Zeker oudere wijken 

zijn kwetsbaar, die zijn gebouwd met minder 

strikte bouwregelgeving dan nu.

Verharding van de bovengrond belemmert de 

infiltratie van hemelwater in de bodem, ook al 

is er ruimte in de ondergrond. Daarom is het 

percentage verharding ook van belang voor het 

benutten van de sponswerking van de bodem. 

Ook de eigenschappen van de bodem ter plekke 

spelen een rol, zoals meer zand of juist klei. 

Omdat de mogelijkheid om water in de bodem 

te brengen van zoveel zaken afhangt, zal voor het 

ontwerp van een project altijd nader onderzoek 

ter plaatse nodig zijn.

Ook kan in de loop der tijd in gedaalde 

groen gebieden wateroverlast ontstaan, zoals 

bijvoorbeeld in het Kralingse Bos. Gevolg hiervan 

kan zijn dat een groengebied niet meer goed 

toegankelijk is als recreatiegebied (te zompig) 

of dat er schade aan (monumentale) bomen 

ontstaat. Soms is wateroverlast een combinatie 

van grondwater en onvoldoende snel kunnen 

afvoeren van hemelwater.

Overlast en schade, zoals paalrot, 

kunnen ontstaan door een te lage 

grond waterstand. Een te hoge grond-

waterstand kan juist weer wateroverlast 

geven in huizen, parken en tuinen.
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 Fig. 4.02  Gebieden met kans op wateroverlast door grondwater 

(Beeld: Defacto Stedenbouw, Bron data: Nelen & Schuurmans, 

3Di, GISweb viewer gemeente Rotterdam)

Mogelijke wateroverlast door hoge grondwaterstanden

Wijken
Water

Wijken met overgrote deel panden met mogelijk 
souterrains / kelders

Panden met mogelijk souterrains / kelders

Mogelijke wateroverlast in panden vanwege grote 
kans op aanwezigheid souterrains / kelders

Mogelijke wateroverlast in panden 
vanwege afwezigheid waterdichte 
vloeren

Gemiddelde ontwateringsdiepte 
(gemeten in peilbuizen)

Panden van voor 1992 (nog geen 
vastlegging in Bouwbesluit over 
waterdichte vloeren)

Wijken met rela�ef groot deel panden met 
mogelijk souterrains / kelders

< 1,0 m: kleine ontwateringsdiepte 
(kans op wateroverlast)
> 1,0 m: grote ontwateringsdiepte 
(minder kans op wateroverlast)

 

Figuur 4.02 geeft een indicatie van plekken waar 

mogelijk grondwateroverlast kan optreden 

doordat gebouwen mogelijk een kelder of 

souterrain hebben. Vanwege soms grote 

verschillen in lokale situatie, zowel wat betreft 

ontwateringsdiepte als de kwaliteit en water

dichtheid van gebouwen, is niet zeker dat er ook 

werkelijk grondwateroverlast optreedt.

Grondwateronderlast
Overlast en schade kunnen ook ontstaan door een 

te lage grondwaterstand (grondwater onderlast) 

na een langdurige droge periode (zie paragraaf 

‘Droogte’) of grondwateronttrekking. De 

ontwaterings diepte is dan langere tijd te groot 

waardoor bijvoorbeeld groen in de stad schade 

ondervindt. Ook kan dit ervoor zorgen dat houten 

paalfunderingen (verder) droog komen te staan, 

wat funderingsschade kan vergroten. 

Ook in deze situaties is de oorzaak niet de grond

waterstand zelf, maar de weersomstandigheden 

of onvoldoende aanpassing van gebouwen aan de 

grondwaterstanden.
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GRONDWATER
Bestaande situatie
Mogelijke oplossingsrichtingen

Klimaateffecten
en impact

Mogelijke 
oplossingsrichtingen

Nieuwe Maas / buitendijks gebied primaire dijken stadswijken met privé tuinen boezemwater natuur / uitloopgebiedhoogstedelijk gebied met plein singel / park met openbaar groenweg & kabels

Toename grondwateroverschotten Toename grondwatertekorten Bandbreedte grondwater-fluctu-
aties worden extremer

Tekort
grondwateraanvulling

Afvoer regenwater 
vertragen Waterproof bouwenGrondwateraanvulling 

(stimulering infiltratie)
Grondwaterregulering

• Uitgiftepeilenbeleid
• Herstel kwetsbare fundering
• Bebouwing onderheien
• Waterdicht maken kelders en 
souterrains (bouwbesluit)
• Kelderloos bouwen
• Tuinen ophogen

Zonering gebruiksfuncties

• Aangepast natuurdoeltype
• Inrichten op kwel / 
infiltratiegebied
• Resistente vegetatie
• Verhoogde padenstructuur

• Regenton
• Vijver toevoegen
• Groene gevels
• Groene / blauwe daken
• Tuinen vergroenen

• Groen toevoegen
• Waterpasserende verharding
• Infiltratievelden
• Grondverbetering

• Drainage
• DIT leiding

Problemen
zoetwatervoorziening

Extra bewatering 
tuinen

Toename 
brakke kwel

Verzilting door 
bemaling

Aantasting 
natuur

Kans op verzakking 
en instabiliteit 
wegen

Onbegaanbare parken 
(zompigheid), omvallende 
bomen en takken

Onnatuurlijke en sterk 
wisselende grondwaterstanden

Kwetsbaar stedelijk groen: 
fluctuerend grondwater

Verschuiving natuurtypes 
door natuurlijke 
aanpassing aan 
grondwaterfluctuaties

Wateroverlast kelders, 
tuinen etc.

Funderingsschade: 
droogstand houten palen

Ruimteclaim boven- 
en ondergrond

 Fig. 4.03  Klimaateffecten, impact en oplossingsrichtingen 
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Belangrijkste oplossingsrichtingen 

Het uitgangspunt voor de omgang met 

grondwater in de stad is dat we het natuurlijke 

grondwatersysteem, inclusief oppervlaktewater 

en opbouw van de bodem, zoveel mogelijk 

in stand houden5. De opgave is om stedelijke 

functies hierop aan te passen. Bijvoorbeeld door 

de bodem op te hogen of bebouwing waterdicht 

te maken. De oplossingsrichtingen liggen dus 

niet in actieve beïnvloeding van het grondwater, 

maar in aanpassen van functies. Daarom worden 

deze oplossingsrichtingen beschreven in de 

paragrafen ‘Bodemdaling’ en ‘Droogte’. 

5   Zie ook Gemeentelijke Rioleringsplan 20212025

Het uitgangspunt voor de 

omgang met grondwater in de 

stad is dat we het natuurlijke 

grondwatersysteem, inclusief 

oppervlaktewater en opbouw van 

de bodem, zoveel mogelijk in stand 

houden. De opgave is om stedelijke 

functies hierop aan te passen.
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Rotterdam ligt in het kust- en deltagebied van de Nieuwe 
Maas en is gebouwd op een slappe bodem van veen en 
klei. Terwijl de zeespiegel stijgt door klimaatverandering, 
daalt de bodem in Rotterdam. Op sommige locaties meer 
dan een centimeter per jaar. Dit zakken van het maaiveld 
komt door het samendrukken of inklinken van lagen in de 
ondergrond. Bodemdaling is niets nieuws, het vindt al meer 
dan duizend jaar plaats. Het is een natuurlijk proces dat 
wordt versterkt door menselijk handelen. 

Bodemdaling
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De belangrijkste oorzaken zijn:

-	-	 De oxidatie van veen – dit proces vindt 

plaats als veen met zuurstof in aanraking 

komt. Hierdoor wordt veen afgebroken 

(het verdampt) waardoor de bodem daalt en 

CO2 wordt uitgestoten. Dit komt vooral voor 

in landelijk gebied.

-	-	 Zetting – dit is het samendrukken van de 

bodem door het gewicht van de bovengrond. 

Bijvoorbeeld door gebouwen en wegen. 

Dit komt vooral voor in stedelijk gebied, 

zoals Rotterdam.

-	-	 Ontwatering – dit is het verlagen van 

de grondwaterstand, bijvoorbeeld door 

drainagebuizen. Er zit daardoor minder 

water in de ondergrond (boven de 

grondwaterstand), waardoor de druk op de 

lagen in de ondergrond groter wordt. 

-	-	 Delfstoffenwinning – de winning van 

delfstoffen zoals olie en gas kan tot 

bodemdaling leiden. In Rotterdam vindt 

zowel gaswinning als oliewinning plaats.

Omdat er in de loop der jaren 

bodemzetting optreedt, zal 

bij onderhoud van openbare 

buitenruimtehet maaiveld 

weer op dit uitgiftepeil worden 

teruggebracht.
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De opgaven voor Rotterdam 

Op zichzelf is het geen probleem als de bodem 

daalt. Ongewenste effecten kunnen ontstaan 

als er sprake is van grote verschillen tussen 

gefundeerde en niet gefundeerde objecten, maar 

ook wanneer er sprake is van hoogteverschillen 

tussen verschillende locaties (ongelijkmatige 

zetting). Bijvoorbeeld achtertuinen die lager 

liggen dan de straat, waarmee ook de kans op 

wateroverlast in de tuinen toeneemt. 

Bodemdaling kan tot verschillende 

problemen leiden:

-	-	 Niet gefundeerde gebouwen (‘op staal’) zakken 

met de bodem mee. Als dit ongelijk gebeurt, 

ontstaat er scheefstand en scheurvorming. 

Ook kan er door verzakking wateroverlast 

ontstaan omdat gebouwen dichter bij het 

grondwater komen te liggen.

-	-	 Stedelijke infrastructuur en buitenruimte 

moet regelmatig opgehoogd worden. 

Verzakte riolering functioneert slechter, 

door ongelijkmatige zetting is er een groter 

risico op leidingbreuken. Verzakte wegen 

hebben vaker onderhoud nodig, dit is dus 

kostbaarder. 

-	-	 In verzakt stedelijk groen, met name in lagere 

poldergebieden, is de kans op wateroverlast 

groter. Ook kunnen bomen hun stabiliteit 

verliezen en het groen worden aangetast. 

Daarnaast wordt recreatief gebruik van deze 

groene gebieden beperkt door wateroverlast. 

Bijvoorbeeld het Prinsenpark in Prinsenland.

-	-	 Verzakte private buitenruimte leidt tot lokale 

hoogteverschillen. Hierdoor kan wateroverlast 

in tuinen ontstaan.

-	-	 Op regionale en lokale schaal leidt bodemdaling 

op langere termijn tot een toename van het 

overstromingsrisico. Gebieden die onder 

de zeespiegel liggen worden beschermd 

door waterkeringen. Bij een onverhoopte 

overstroming kan in dergelijke gebieden 

water komen te staan. Hoe verder de bodem is 

gedaald, hoe groter de overstromingsdiepte. 

Ook zal het als gevolg van bodemdaling steeds 

meer inspanning kosten hemelwater uit 

polders te pompen.

Verzakte private buitenruimte leidt 

tot lokale hoogteverschillen
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Bodemdaling en ze�ng per subbuurt

Buurten
Spoorweg
Wegen
Water

> 8 mm / jaar
5-8 mm / jaar
2-5 mm / jaar
< 2 mm / jaar

Daling te verklaren door recente ophogingen 
(bepaald adhv expert judgement)

Huidige bodemdaling
Met satelliet data is in kaart gebracht hoe snel de 

bodem in Rotterdam daalt (figuur 5.01). Dit geeft 

inzicht in de huidige bodembeweging. Duidelijk 

is dat in het grootste deel van Rotterdam de 

bodem daalt.

 Fig. 5.01  Gemiddeldebodemdaling per sub buurt op basis 

van hoogtemetingen 2009-2014 in mm/ jaar (Beeld: Defacto 

Stedenbouw, Bron data: iNSAR data, gemeente Rotterdam)
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Aandachtsgebieden voor (grond)wateroverlast door 
verzakte gebieden met niet onderheide bebouwing

Buurten
Spoor
Wegen
Water

> 8 mm / jaar
5 - 8 mm / jaar
2 - 5 mm / jaar
< 2 mm / jaar

Daling te verklaren door recente ophogingen 
(bepaald adhv expert judgement)

Eerste prioriteit
Tweede prioriteit
Derde prioriteit

Bodemdaling per subbuurt

Niet onderheide panden (bepaald aan de 
hand van onderzoek, informa�e niet van 
alle panden bekend)

Prioritering (vanuit urgen�edocument 
Weerwoord): urgen�e voor maatregelen 
om wijken op termijn lee�aar te houden

Gebieden met vermoedelijk veel niet 
onderheide panden (ingeschat aan de hand 
van bekende panden en bouwperiodes)

!
!
!

Als een gebied voor het eerst wordt ingericht 

voor bijvoorbeeld woningbouw, wordt het op 

een afgesproken hoogte aangelegd, het uitgifte

 peil. Het gebied wordt ‘bouwrijp’ gemaakt 

zodat gebouwen en infrastructuur hoog genoeg 

liggen ten opzichte van de grondwaterstand. 

Omdat er in de loop der jaren bodemzetting 

optreedt, zal bij onderhoud van openbare 

buitenruimte (riolering en/of wegonderhoud) 

het maaiveld weer op dit uitgiftepeil worden 

teruggebracht. In de praktijk is dit, zeker bij 

bebouwing met oudere funderingstypen, niet 

altijd meer (volledig) mogelijk bijvoorbeeld 

doordat woningen zijn meegezakt. De kans op 

(grond)wateroverlast neemt dan toe. Op de lange 

duur wordt de instandhouding van dergelijke 

gebieden kostbaar en neemt de leefbaarheid af 

onder andere door terugkerende wateroverlast. 

Het gebied is dan feitelijk aan het einde van 

z’n levensduur.

Figuur 5.02 geeft een indicatie van de gebieden 

waar wateroverlast kan ontstaan doordat de 

bodem is gezakt en er bebouwing aanwezig is die 

is meegezakt (fundering zonder palen).

 Fig. 5.02  Gebieden met bodemdaling en niet gefundeerde, 

meezakkende bebouwing (Beeld: Defacto Stedenbouw, 

Bron data: Nelen & Schuurmans, Hoogtekaart Rotterdam Gis 

Web, Peilgebieden WSHD, HHSK en Delfland, giSwebviewer 

gemeente Rotterdam)
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Huidig maaiveld (2020) ten 
opzichte van uitgi�epeil

Spoor
Wegen
Water

> 1.5 m lager
0.8 - 1.5 m lager
0.5 - 0.8 m lager
0.2 - 0.5 m lager
< 0.2 m lager

In figuur 5.03 is het huidige maaiveld ten opzichte 

van het uitgiftepeil weergegeven. De variatie aan 

afwijkingen van het oorspronkelijke uitgiftepeil is 

groot door de grote diversiteit aan bodemopbouw 

en ophogingsgeschiedenis. Hoe groter het 

verschil van het maaiveld ten opzichte van het 

uitgiftepeil, hoe eerder problemen verwacht 

mogen worden. De opgave is om tijdig vooruit 

te kijken, de ‘houdbaarheid’ van gebieden in te 

schatten en een strategie te bepalen hoe met deze 

gebieden om te gaan. 

 Fig. 5.03  Huidig maaiveld (2020) ten opzichte van het 

uitgiftepeil (Beeld: Defacto Stedenbouw, Bron data: 

GISwebviewer Gemeente Rotterdam)
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Robuustheid van bebouwing en 
infrastructuur vergroten

Als ophogen niet of maar beperkt een oplossing 

is, kan weerbaar maken van gebouwen, wegen en 

andere assets een alternatief zijn. Gebouwen die 

zijn mee gezakt met de bodem, komen steeds 

dichter bij het grondwater te liggen en kunnen 

op den duur overlast krijgen. Het waterdicht 

maken van de onderkant van gebouwen is dan 

nood  zakelijk. In het bouwbesluit van 1992 is 

vastgelegd dat nieuwe panden waterdichte 

vloeren moeten hebben om zo wateroverlast 

te voorkomen. Oudere woningen zijn soms 

niet goed waterdicht en dan kan dit alsnog 

worden gedaan. Figuur 4.02 geeft een beeld 

van de gebieden waar dit probleem mogelijk 

kan optreden.

Ophogen van het maaiveld 
Alle bebouwde en ingerichte gebieden hebben 

een ontwerphoogte, het uitgiftepeil. Als een 

gebied is gezakt, kan dit weer worden opgehoogd 

naar het oorspronkelijke uitgiftepeil. Dat doen 

we ook. Dit is echter door lokale omstandig

heden niet altijd mogelijk, bijvoorbeeld omdat 

gebouwen zonder fundering zijn mee gezakt of 

omdat er dan onacceptabele hoogteverschillen 

met de omgeving ontstaan. Daarom zijn er in 

Rotterdam ook aanzienlijke verschillen zichtbaar 

in de maaiveldhoogte van gebieden ten opzichte 

van het uitgiftepeil, zie figuur 5.03. De aanpak 

van een gebied dat is gezakt en veel ongelijke 

zetting kent, is complex en vergt een zorgvuldige, 

gebiedsgerichte en toekomstbestendige afweging 

samen met belanghebbenden, gemeente en 

waterschappen. Om de snelheid van bodem

zetting te vertragen, heeft ophogen met lichte 

materialen de voorkeur.

Belangrijkste oplossingsrichtingen 

Het tegengaan of vertragen van bodemdaling 

in stedelijk gebied is een lastige opgave. 

De twee belangrijkste oplossingsrichtingen 

zijn het periodiek ophogen van het maaiveld en 

ervoor zorgen dat bebouwing en infrastructuur 

in de buitenruimte bestand zijn (robuust) tegen 

bodemdaling door het nemen van specifieke 

maatregelen. De manier waarop maatregelen in 

de praktijk kunnen worden uitgevoerd is sterk 

afhankelijk van de lokale situatie. 

Een derde structurele, maar ingrijpende 

maatregel is om een gebied opnieuw in te richten. 

Zo’n (stapsgewijze) herstructurering vergt veel 

tijd, geld en inspanning maar kan voor sommige 

gebieden de enige toekomstgerichte oplossing 

zijn om problemen op te lossen die door 

bodemdaling worden veroorzaakt.

Het tegengaan of vertragen van bodemdaling in 

stedelijk gebied is een lastige opgave. Wel kunnen 

we er bij de ontwikkeling, inrichting en beheer van 

de stad rekening mee houden.
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Het in stand houden van gebieden met 

sterke bodemdaling en veel ongelijke 

zetting is op lange termijn kostbaar en 

de leefbaarheid neemt af. Het einde van 

de levensduur van een gebied is bereikt.

Als maatregelen aan of onder gebouwen of 

infrastructuur niet mogelijk blijken, kan bij 

wateroverlast overwogen worden om boven 

de gemiddeld hoogste grondwaterstand, 

drainage aan te leggen die overtollig water 

afvoert. Van belang is om niet de grondwater

stand permanent te verlagen omdat dit geen 

structurele oplossing is en het natuurlijke 

systeem verstoort.

Het vertragen van zakking van wegen, fietspaden, 

parken en groengebieden en andere buitenruimte 

in zettingsgevoelig gebied is mogelijk door 

gebruik te maken van lichtgewicht ophoog

materialen, bijvoorbeeld een ‘piepschuim’ 

wegfundering. Ook in nieuw te ontwikkelen 

gebied kan dit natuurlijk worden toegepast.

Ook verzakte private buitenruimte kan tot 

problemen voor de eigenaar leiden, bijvoorbeeld 

wateroverlast in tuinen. Net als voor de rest van 

het eigendom, kan de eigenaar maatregelen 

nemen door de tuin periodiek op te hogen.

In het uiterste geval kan overwogen worden 

onder een gebouw dat niet gefundeerd is een 

fundering aan te brengen en het eventueel op 

te vijzelen. Omdat dit een kostbare operatie is, 

zal dit alleen bij zeer waardevolle gebouwen een 

optie zijn, zoals bijvoorbeeld monumenten.

Bij nieuwe gebouwen in zettingsgevoelig gebied 

is toepassing van lichte bouwmaterialen een 

mogelijkheid, waardoor het gewicht op de bodem 

minder groot is. In waterrijk gebied of veengebied 

kan ook drijvend bouwen (in water of veen) 

worden overwogen.
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Bouwen en onderhouden 
conform uitgiftepeilen

Dijkverhoging/
versterking

Buitendijks 
adaptief 
ontwikkelen

Zettingsbestendig ontwikkelen Zonering / slim inrichtenVerzakken en bodemdaling 
tegengaan / voorkomen

• Op peil houden van gebouw (dorpels, 
drempels, trappen etc.)
• Openbare ruimte / straten / parken 
ophogen
• Private tuinen ophogen
• Ophogen met lichtgewicht materiaal

• Drijvend bouwen
• Bouwen op palen
• Verhoogd 
ontwikkelen

• Stedelijke functies niet bestemmen 
op diepe plekken
• Parken die mogen overstromen
• Bodemdalingsbestendig groen
• Herinrichting  / nieuwe functies in 
gebieden met hoge zettingssnelheid

• Bebouwing onderheien
• Flexibel bouwen (bv drijvend)
• Flexibele kabels / leidingen (aansluiting)
• Waterdicht maken kelders / kruipruimtes
• Nieuwbouw ipv renoveren
• Eisen stellen aan bouwen in gebieden 
met hoge zettingssnelheid
• Bomen / assets funderen

• Lichtgewicht bouwen / ontwikkelen
• Lichtgewicht ophoogmaterialen
• Verhogen grondwaterstand waar mogelijk
•  Toevoegen open water en groen (infiltratie) 
voor beter sturen grondwaterstand

BODEMDALING

Klimaateffecten
en impact

Bestaande situatie
Mogelijke oplossingsrichtingen

Mogelijke 
oplossingsrichtingen

Nieuwe Maas / buitendijks gebied primaire dijken stadswijken met privé tuinen boezemwater natuur / uitloopgebiedhoogstedelijk gebied met plein singel / park met openbaar groenweg & kabels

Schade bebouwing door 
ongelijkmatig verzakken en 
funderingsproblematiek

Wateroverlast  
panden, kelders, 
tuinen, etc.

Toename wateroverlast 
door beperkte bergings- 
ruimte waterwegen

Binnendijks grotere 
overstromingsdiepte

Wateroverlast  en 
instabiliteit
stedelijk groen

Natuurschade door 
beperkte drooglegging

Verzakkingen openbare 
ruimte: slechte 
begaanbaarheid

Verminderde 
drooglegging

Verzakken: schade 
wegen, kabels, 
leidingen, riolering

Inundatie 
buitendijks

Te lage 
dijken

Zetting buitendijks 
en dijken

Zetting 
stedelijk gebied

Bodemdaling 
landelijk gebied

Ruimteclaim boven- 
en ondergrond

 Fig. 5.04  Klimaateffecten, impact en oplossingsrichtingen 

voor bodemdaling (Beeld: Defacto Stedenbouw) 

(Beeld: Defacto Stedenbouw)
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In de herfst en de winter is er sprake van een 
neerslagoverschot, dan is de neerslaghoeveelheid groter 
dan de verdamping. In de zomer is er juist meer verdamping 
dan neerslag, waardoor een neerslagtekort ontstaat. 
Door klimaatverandering neemt in het voorjaar en de zomer 
de hoeveelheid neerslag af en neemt de verdamping juist 
toe. Deze veranderingen beïnvloeden het ontstaan van 
droogte en ook het water-bodemsysteem in de stad.

Droogte
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De opgaven voor Rotterdam 

De effecten van droogte in de stad verschillen 

lokaal, zijn divers van aard en vaak minder 

zichtbaar. In droge perioden neemt de watervraag 

in de stad toe, niet alleen door toenemend 

(drinkwater)gebruik maar ook omdat het groen 

in de stad meer water vraagt, terwijl het aanbod 

beperkt is.

Het onderscheid tussen drinkwatergebruik en 

benutten van hemel en singelwater is hier van 

belang. Voor de voorziening van drinkwater 

hebben drinkwaterbedrijven de wettelijke plicht 

om te leveren en ervoor te zorgen dat de bronnen 

voor drinkwaterbereiding gewaarborgd zijn. De 

opgave in de stad is te zorgen dat ook in droge 

perioden er voldoende water beschikbaar is. 

Bijvoorbeeld om structurele schade aan groen 

te voorkomen, het oppervlaktewater op peil te 

houden en mogelijke schade aan bebouwing 

en infrastructuur te voorkomen. Verschillende 

partijen hebben hier een rol in.

Regionale problemen door droogte, met lokale 

consequenties zijn de verzilting van de rivier en 

de uitdroging van waterkeringen. 

Klimaateffecten 

Door langere droge perioden kunnen natuurlijke 

grondwaterfluctuaties toenemen, mede onder 

invloed van neerslag en seizoen. De hoeveelheid 

water die door de bodem wordt opgenomen en 

beschikbaar is voor bijvoorbeeld het groen in 

de stad, hangt ook af van het karakter van de 

neerslag. Een enkele stortbui is in de bestrijding 

van droogte minder effectief dan een langere 

periode met lichte regen. Het water dat via de 

Rijn en de Maas ons land binnenstroomt is 

eveneens van belang, voor het tegengaan van 

droogte problematiek.

In droge perioden neemt de 

watervraag in de stad toe, 

niet alleen door toenemend 

gebruik maar ook omdat het 

groen meer water verdampt, 

terwijl het aanbod beperkt is.
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Watervraag en kwetsbaarheid 
groen bij droogte 
(aandachtspunt in rela�e tot 
vergroeningsstrategie stad)

Water

Droogtegevoelige bomen
Beplan�ngen
Grassen
Hagen
Oevers
Overig groen

Groeiomstandigheden en watervraag groen 
Bomen, planten, hagen en grasvelden kunnen 

schade ondervinden van langdurige droogte. 

Bijzondere aandacht is nodig voor specifieke 

bomen die extra gevoelig zijn voor droogte. 

Door onnatuurlijke groeiomstandigheden in de 

stad, kan de bodem rondom bomen en ander 

groen het beperkte water niet vasthouden en 

omhoog brengen (capillaire werking).

Groen met droogtestress kan geen water meer 

verdampen en verliest zo haar verkoelende 

werking, terwijl dit juist in hete en droge 

perioden nodig is. De watervraag van groen 

kan worden beperkt door keuze van meer 

droogtebestendige soorten en verrijking van 

de biodiversiteit. Figuur 6.01 geeft het aanwezige 

groen in de stad weer evenals de meest kwetsbare 

bomen. De overige bomen, die uiteraard ook 

schade kunnen ondervinden van droogte, 

zijn niet opgenomen in deze kaart om deze 

leesbaar te houden.

 Fig. 6.01  Boom- en groenstructuren kwetsbaar voor droogte. 

(Beeld: Defacto Stedenbouw, Bron data: GISweb Viewer 

Rotterdam)
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Risicogebied: kans op paalrot door panden met houten 
fundering in gebieden met lage grondwaterstand

Spoor
Wegen
Water

GLG ontwateringsdiepte per subbuurt in 
gebieden met veel houten funderingen 

< 0,8 m, minste kans op paalrot
0,8 - 1,2 m
1,2 - 2,0 m
2,0 - 2,4 m
> 2,4 m, meeste kans op paalrot

Panden op houten funderingen 
(bepaald adhv onderzoek, informa�e 
niet van alle panden bekend)

 Fig. 6.02  Risicogebieden met betrekking tot de kans op mogelijke 

schade aan houten paalfunderingen in Rotterdam (Beeld: Defacto 

Stedenbouw, Bron data: GISwebviewer Gemeente Rotterdam)

Gevoeligheid bebouwing en infrastructuur 
bij droogte

Langdurige droge perioden kunnen zorgen voor 

een extra lage grondwaterstand. Dit is mede 

afhankelijk van de bodemomstandigheden 

ter plekke. Dit kan bestaande problemen met 

bebouwing vergroten of problemen bij infra

structuur veroorzaken. 

Bij ondergrondse leidingen, die normaliter geheel 

onder het grondwater liggen en door langdurige 

droogte (deels) erboven komen te liggen, bestaat 

er risico op breken of scheuren. Bebouwing met 

houten paalfundering is erbij gebaat dat het hout 

van de palen niet droog komt te staan om paalrot 

te voorkomen. Tijdelijke droge perioden zijn 

hierbij niet de oorzaak van dergelijke problemen, 

maar kunnen deze wel versterken.

Ter illustratie is hier de (openbare) Rotterdamse 

kaart met funderingsrisicogebieden 

weergegeven. In deze gebieden kan droogte 

bestaande funderings problemen versterken6. 

Gebouweigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor 

de staat van hun fundering, ook bij verande

ringen in de natuurlijke toestand van de bodem.

6   Een lage grondwaterstand op zich hoeft geen 

funderingsproblemen te veroorzaken. Onder andere 

de toestand van fundering, bodemopbouw en 

grondwaterstand ter plaatse bepalen het risico.
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Verzil�ng en toename daarvan door zeespiegels�jging

Primaire keringen
Overig water

Zoutgehalte oppervlaktewater (bij gemiddeld ge�j bij hoge afvoer Rijn)                                                                                                                                                                             

Diepte brak grondwater (concentra�e zout in grondwater 1000 mg / l chloride)                                                                                                                                                                         

Toename verzil�ng door zeespiegels�jging

1.500 -10.000 mg/l
500  - 1.500 mg/l
< 500 mg/l
Verschuiving grens zoutgehalte oppervlaktewater stroomopwaarts

0-5 m onder maaiveld (zeer sterke verzil�ng grondwater)
5-10 m onder maaiveld (sterke verzil�ng grondwater)
10-25 m onder maaiveld (gemiddelde verzil�ng grondwater)
25-50 m onder maaiveld (enige verzil�ng grondwater)
Geen data

Uitstraling verzil�ng in grondwater bij 1 m zeespiegels�jging
Uitstraling verzil�ng in grondwater bij 5 m zeespiegels�jging

 Fig. 6.03  Verzilting in het oppervlakte- en grondwater 

neemt toe door zeespiegelstijging (Beeld: Defacto 

Stedenbouw, Bron data: Sweco, Deltares, Het verhaal 

van de Rijn-Maasmonding)

Verzilting 
Bij lage rivierafvoer zal de dagelijkse vloed

beweging het zoute water veel verder de rivier 

opbrengen. Water dat wordt ingelaten in de 

singels zal zouter zijn, wat de ecologische 

kwaliteit van singels en plassen doet afnemen. 

Ook het grondwater verzilt op den duur. Door 

de zeespiegelstijging zal dit effect van droogte 

en daardoor lage rivierafvoer versterkt worden 

omdat het zoute water dan steeds verder de 

rivier op komt. Figuur 6.03 geeft een beeld van 

de verzilting van grond en oppervlaktewater in 

Rotterdam met een inschatting van de invloed 

van zeespiegelstijging hierop.
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Hemelwater kan soms ook voor kunstmatige 

beregening worden gebruikt in tijden van 

droogte. Het wordt dan in een diepere bodemlaag 

opgeslagen. In Rotterdam is hier beperkt ervaring 

mee opgedaan met de aanleg van ‘urban water 

buffers’, bijvoorbeeld bij het Sparta stadion. 

Voor toepassing hiervan op grotere schaal, 

bijvoorbeeld beregening van groengebieden in 

droge perioden, is onderzoek nodig. Hergebruik 

van regenwater voor beregening kan ook in 

bovengrondse berging, zoals bijvoorbeeld een 

regenton. Al is het dan van belang aandacht te 

hebben voor de waterkwaliteit bij bovengrondse 

opslag, om gezondheidsrisico’s te voorkomen. 

De relatie tussen droogte en groen is complex. 

Enerzijds kan het aanleggen van (vooral 

verlaagd) groen zorgen voor meer infiltratie 

van hemelwater en daarmee aanvulling van 

grondwater en bodemvocht. Anderzijds heeft 

groen zelf ook een watervraag die vooral in de 

zomer groot is. Het is daarom van belang dat 

groen droogtebestendig is door de soortkeuze 

aan te passen op de vochthouding van de locatie 

en voor goede groeiomstandigheden te zorgen in 

een natuurlijk bodemprofiel. 

Hemelwater vasthouden en sponswerking van 
de bodem benutten

Om de effecten van droogte in stedelijk gebied 

te verminderen kan, naast beperken van de 

watervraag, een deel van het hemelwater8 

worden vastgehouden en opgeslagen. Door dit 

ondergronds te doen, wordt de opslagcapaciteit 

van de bodem (sponswerking, zie ook figuur 4.01) 

benut. Infiltratie van hemelwater gaat echter 

langzaam9 en is mede afhankelijk van de lokale 

bodemopbouw. Ook zal de aanvulling van het 

grondwater slechts lokaal plaatsvinden. Water 

vasthouden en infiltreren in de bodem is zeker 

nuttig, maar draagt in beperkte mate bij aan 

structurele ‘vernatting’, juist omdat in droge 

perioden er weinig neerslag valt of juist te veel 

in zeer korte tijd.

8   Hevige neerslag die in korte tijd valt, kan weinig 

bijdragen aan het vasthouden van water in de bodem 

omdat de bodem dit water niet zo snel kan opnemen. 

Als neerslag tijdelijk wordt vertraagd en vastgehouden 

en daarna langzaam wordt geïnfiltreerd in de bodem, 

kan het grondwater beperkt aanvullen. 

9   Infiltratie van hemelwater kan bijvoorbeeld door het 

aanbrengen van verlaagd groen (zoals wadi’s), via kolken 

die worden aangesloten op infiltratiebuizen of door 

toepassen van doorlatende verharding. 

Belangrijkste oplossingsrichtingen 

Watervraag beperken 
Watertekorten treden op als de vraag naar water 

groter is dan de beschikbaarheid ervan. In lange 

droge perioden is de kans hierop het grootst. 

In Rotterdam is over het algemeen voldoende 

water aanwezig voor een verdeling van het water 

uit het hoofdwatersysteem (grote rivieren) via 

het regionale systeem (zoals Rotte en de Schie) 

naar de singels en sloten. In droge perioden is 

er regionaal echter minder water beschikbaar 

om alle functies van voldoende, kwalitatief goed 

water te voorzien. In Nederland wordt voor de 

verdeling van schaars zoetwater de zogenoemde 

verdringingsreeks toegepast, een rangorde van 

functies die water vragen en waarbij de ene 

functie een hogere prioriteit heeft dan andere.

Bovendien is de kwaliteit van het beschikbare 

water minder, zeker als dit direct vanuit de Maas 

moet worden ingenomen (zie ook figuur 6.03). 

In droge perioden wordt water op de noordoever 

niet direct aangevoerd vanuit de Maas maar via 

het regionale watersysteem in ZuidHolland en 

zelfs verder. Op de zuidoever is aanvoer vanuit 

de Maas op sommige plekken onvermijdelijk. 

Het beperken van de watervraag in droge 

perioden, ook in de stad, is dan gewenst7.

7   Hier wordt momenteel onderzoek naar opgestart samen 

de waterschappen.
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Grondwateraanvulling 
(stimulering infiltratie)

Toename watervraag

Fluctuaties 
grondwaterstanden

Toename groen betekent 
toename watervraag

Waterkwaliteits- 
opgave stedelijk 
water

Toename kosten 
waterbeheer 
(aanvoer)

Achteruitgang waterkwaliteit 
(ecologie en zwemwater)

Gezondheidsrisico’s slechte 
waterkwaliteit

Funderingsschade

Afname kwaliteit stedelijk 
groen (natuur en recreatie)
Afname verzachtend effect 
groen op hitte-eilandMinder koelwater 

industrie

Oprukkende zouttong 
(verzilting inlaatpunten)

Vervoersbeperking 
scheepvaart en moeilijk 
laden en lossen

Verdroging buitendijkse 
natuur

Toename verzilting 
grondwater in kuststreek

• Groen toevoegen
• Waterpasserende verharding
• Infiltratievelden
• Grondverbetering 
(bodemleven)

• Droogtebestendig groen
• Flexibele leidingen
• Vastgoed dat tegen 
zettingsverschillen / lage 
grondwaterstanden kan

• Tegengaan zoutindringing rivier 
(bv afsluiten waterweg, ophogen 
bodem etc.)
• Vasthouden water in 
hoofdwatersysteem
• Watertoevoer vanuit Nieuwe 
Maas in boezemsysteem

Water bufferen in 
buitenruimte, ondergrond 
en vastgoed

Watervraag verkleinen

• Waterberging
• Regenwater opvangen
• Groene / blauwe daken
• Groene gevels
• Watertonnen en bassins voor 
irrigatie

Droogtebestendig 
ontwerpen buitenruimte, 
ondergrond en vastgoed

Meer zoetwater in systeem

• Bijzondere ecologie in 
(brakke) kwelgebieden

Aanpassen landgebruik

• Droogteresistente 
beplanting
• Bewustwording 
watergebruik bewoners
• Beregeningsverbod 

Waterkwaliteit 
oppervlaktewater 
verbeteren

• Waterstroming creëren 
(tegengaan blauwalg)
• Natuurvriendelijke oevers met 
zuiverende beplanting
• Tegengaan verzilting (bv 
bellenschermen)
• Robuustere watersystemen
• Verbeteren algemene 
waterkwaliteit (verminderen 
overstort etc.)

DROOGTE
Bestaande situatie
Mogelijke oplossingsrichtingen

Klimaat- 
effecten
en impact

Mogelijke 
oplossings- 
richtingen

Nieuwe Maas / buitendijks gebied primaire dijken stadswijken met privé tuinen boezemwater natuur / uitloopgebiedhoogstedelijk gebied met plein singel / park met openbaar groenweg & kabels

Afname 
rivierafvoer zomer

Toename langdurige 
periodes van droogte

Toename verdamping en 
lagere luchtvochtigheid

Gezondheidsrisico’s (toename 
fijnstof en luchtoverdraagbare 
infectieziekten)

Verandering ecosysteem 
/verschuiving soorten

€

Ruimteclaim boven- 
en ondergrond

 Fig. 6.05  Klimaateffecten, impact en oplossingsrichtingen 

voor droogte (Beeld: Defacto Stedenbouw) 

(Beeld: Defacto Stedenbouw)
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Grondwater, bodemdaling, 

droogte en lange termijn impact 

klimaatverandering voor Rotterdam 

De lange termijn verwachting van klimaat

verandering is dat extremen zullen toenemen. 

Perioden van droogte met een neerslagtekort en 

lagere grondwaterstanden dan gemiddeld worden 

afgewisseld met natte perioden en soms zeer 

intensieve neerslag in korte tijd. Langdurig droge 

perioden zullen vaker voorkomen, hoewel dat 

zeker niet elk jaar zal zijn. Dit betekent dat we 

ons beter moeten wapenen tegen de gevolgen 

van droogte. 

Water vasthouden en infiltreren in de bodem 

is nuttig, maar draagt in beperkte mate bij aan 

structurele ‘vernatting’, juist omdat in droge 

perioden er weinig neerslag valt of juist te veel 

in zeer korte tijd. Meer groen houdt meer water 

tijdelijk vast, maar vraagt juist ook water in droge 

perioden. De watervraag van groen kan worden 

beperkt door keuze van meer droogtebestendige 

bomen en groen. Groen dat water vasthoudt en 

minder water vraagt, vraagt om een doordachte 

vergroeningsstrategie.

Robuustheid van bebouwing en 
infrastructuur vergroten

De weerbaarheid van bebouwing, en in het 

bijzonder van kwetsbare houten paalfundering, 

is aan te pakken met funderingsherstel. Als dit 

zo wordt ontworpen dat houten palen onder 

de laagst verwachte grondwaterstand blijven, 

zullen droge perioden geen probleem opleveren. 

Woningeigenaren kunnen lokaal regenwater 

vasthouden en infiltreren.

Er is meer onderzoek nodig om beter inzicht 

te krijgen in de kans en het risico op scheuren 

of breuken in ondergrondse leidingen door 

verzakking van de bodem vanwege droogte. 

Een maatregel om dit risico te verkleinen is 

flexibele verbindingen tussen leidingdelen 

te gebruiken. 

In figuur 6.06 zijn de klimaateffecten voor 

grondwater, bodemdaling en droogte afgebeeld 

met daarbij de impact, de mogelijke oplossings

richtingen en voorbeelden van concrete 

maatregelen ter illustratie.

Groen kan water tijdelijk 

vasthouden, maar vraagt juist 

ook water in droge perioden

Op nationale en regionale schaal zijn aangepaste 

strategieën nodig voor het zekerstellen 

van de aanvoer van water van voldoende 

kwaliteit, ook voor de stad. In het Nationale 

Deltaprogramma wordt hieraan gewerkt.

Bodemdaling en grondwaterfluctuaties 

zijn autonome processen die niet primair 

door klimaatverandering worden bepaald. 

Wel kan klimaatverandering hieraan bijdragen en 

negatieve gevolgen van bodemdaling en grond

waterfluctuatie voor bebouwing en infrastructuur 

versterken, dat geldt vooral voor droogte. 

Het voorkomen of beperken van problemen 

door bodemdaling vraagt om een consequente 

ophoogstrategie bij onderhoud van buitenruimte 

en inrichting van nieuwe gebieden, maar ook 

om bouwwijzen die rekening houden met het 

bestaande water en bodemsysteem.

88 ROTTERDAMS WEERWOORD  •  KLIMAATOPGAVEN IN KAART  •  DROOGTE



Urgen�e aanpak wijken tegen grondwateronderlast / -overlast, 
bodemdaling en droogte

Wijken
Water

Mogelijk conflicterend belang voor grondwater: aanwezigheid zowel 
houten palen als niet onderheide panden
Wijken waarin overlast vanuit prak�jk is geconstateerd

Zeer hoge urgen�e

Hoge urgen�e

Urgen�e

Wijken met verziltend grondwater

Mogelijk grondwateronderlast / impact van droogte: aanwezigheid groot 
aandeel panden op houten palen
Mogelijk grondwateroverlast / impact van bodemdaling: 
aanwezigheid groot aandeel niet onderheide panden

Aanwezigheid kelders / souterrains in 
overgrote deel van de panden

Mogelijk kleinere opgave 
grondwateronderlast / impact van 
droogte: aanwezigheid rela�ef 
aandeel panden op houten palen

Extra aandacht grondwateroverlastgevoelige 
wijken: aanwezigheid kelders / souterrains

Aandacht voor zoetwaterbeschikbaarheid door 
verzil�ng oppervlakte en grondwater

Mogelijk kleinere opgave 
grondwateroverlast / impact van 
bodemdaling: aanwezigheid rela�ef 
aandeel niet onderheide panden

Aanwezigheid kelders / souterrains in 
rela�ef groot deel van de panden

Verschuiving grens zoutgehalte 
oppervlaktewater stroomopwaarts 

* Het daadwerkelijk optreden van overlast door bodemdaling en 
grondwater vanwege funderingstype en/of staat van funderingen is 
zeer afhankelijk van de staat van het vastgoed en de lokale water- en 
bodemsituatie. Deze kaart geeft alleen een grove indicatie voor de 
kans van optreden van overlast.

Urgen�e aanpak wijken tegen grondwateronderlast / -overlast, 
bodemdaling en droogte

Wijken
Water

Mogelijk conflicterend belang voor grondwater: aanwezigheid zowel 
houten palen als niet onderheide panden
Wijken waarin overlast vanuit prak�jk is geconstateerd

Zeer hoge urgen�e

Hoge urgen�e

Urgen�e

Wijken met verziltend grondwater

Mogelijk grondwateronderlast / impact van droogte: aanwezigheid groot 
aandeel panden op houten palen
Mogelijk grondwateroverlast / impact van bodemdaling: 
aanwezigheid groot aandeel niet onderheide panden

Aanwezigheid kelders / souterrains in 
overgrote deel van de panden

Mogelijk kleinere opgave 
grondwateronderlast / impact van 
droogte: aanwezigheid rela�ef 
aandeel panden op houten palen

Extra aandacht grondwateroverlastgevoelige 
wijken: aanwezigheid kelders / souterrains

Aandacht voor zoetwaterbeschikbaarheid door 
verzil�ng oppervlakte en grondwater

Mogelijk kleinere opgave 
grondwateroverlast / impact van 
bodemdaling: aanwezigheid rela�ef 
aandeel niet onderheide panden

Aanwezigheid kelders / souterrains in 
rela�ef groot deel van de panden

Verschuiving grens zoutgehalte 
oppervlaktewater stroomopwaarts 

* Het daadwerkelijk optreden van overlast door bodemdaling en 
grondwater vanwege funderingstype en/of staat van funderingen is 
zeer afhankelijk van de staat van het vastgoed en de lokale water- en 
bodemsituatie. Deze kaart geeft alleen een grove indicatie voor de 
kans van optreden van overlast.

Synthese thema Grondwater, Bodemdaling, Droogte  Fig. 6.06  Urgentie aanpak wijken tegen 

grondwateronderlast/ -overlast, bodemdaling 

en droogte (Beeld: Defacto Stedenbouw)
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In het voorgaande hoofdstuk zijn per thema de 
klimaateffecten, opgaven en oplossingsrichtingen 
beschreven op stedelijk niveau. Deze klimaatopgaven 
en hoofdoplossingsrichtingen worden ook op wijkniveau 
uitgewerkt, zodat ze onderdeel worden van de gebundelde 
aanpak voor toekomstbestendige wijken, de ‘Wijk aan zet! 
Zo zorgen we ervoor dat de maatregelen in de wijken 
aansluiten op de specifieke ruimtelijke en sociale context 
aldaar en de kansen voor uitvoering. 

Vervolg
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 Fig. 7.01  Schematische verbeelding van de 4 stappen waarin 

de klimaatopgaven en de implementatiekansen leiden naar 

prioritering, in het programmakader WeerWoord 2030

Kansen voor de uitvoering brengen we in beeld 

via vier uitvoeringssporen en door te verbinden 

met de uitvoering van andere grote (transitie) 

opgaven in Rotterdam. Met dit Programmakader 

maken we de kansen om klimaatadaptatie te 

‘mainsteamen’ in deze sporen specifiek en 

betrekken we stakeholders bij deze sporen, 

om hun belang en toegevoegde waarde van 

klimaatadaptatie voor hen goed te belichten. 

Vanuit deze betrokkenheid ontstaat een netwerk 

van partijen waarmee het programmakader via 

Uitvoeringsagenda’s tot uitvoering gebracht 

kan worden.

We onderscheiden de volgende 

uitvoerings  sporen;

- - Spoor 1. 

Nieuw vastgoed klimaatadaptief ontwikkelen

- - Spoor 2. 

Bestaand vastgoed klimaatadaptief renoveren 

en verduurzamen

- - Spoor 3. 

Buitenruimte klimaat adaptief inrichten en 

beheren

- - Spoor 4. 

Alle Rotterdammers in beweging om klimaat 

adaptief te handelen.

-- Stedelijke Transities. 

Energietransitie, Mobiliteitstransitie en 

Biodiversiteit

Stap 2 – Implementatiekansen
Door de Implementatiekansen, stap 2, in beeld 

te brengen, leggen we verbinding met de andere 

stedelijke opgaven uit de omgevingsvisie. 

Dit vormt de basis voor het opschalen van de 

uitvoering van klimaatadaptatie. De strategie 

om urgentie, energie en middelen zo effectief 

mogelijk in te zetten voor klimaatadaptatie 

gekoppeld aan andere stedelijke opgaven in 

Rotterdam, is als volgt;

- - Integrale oplossingen om te komen tot een 

brede uitvoering wordt klimaatadaptatie 

zoveel mogelijk integraal verbonden met 

andere stedelijke opgaven. Zo hebben de 

maatregelen voor een klimaatbestendige 

stad een bredere meerwaarde. Bijvoorbeeld 

een waterbergingsopgave integreren in een 

singelplan bij een nieuwe woonomgeving. 

Zo ontstaat meerwaarde voor de leefkwaliteit 

in die wijk en een toevoeging aan de totale 

groenstructuur. 

- - Mee-koppelen in de uitvoering, werk met 

werk maken, middelen koppelen. Dat maakt 

een gebied of project toekomstbestendig 

en voorkomt dat partijen steeds opnieuw 

‘in de rommel’ zitten.

- - Publiek-Private-Sociale allianties; mee 

koppelen betekent ook samenwerken, 

inhoudelijk, financieel en organisatorisch. 

Het gaat hierbij om het verbinden van 

energie en middelen van de gemeente, onze 

stedelijke partners en belanghebbenden aan 

klimaatadaptatie en bredere stedelijke opgaven. 

Stap 1 – Klimaatopgaven in kaart
(dit document)

Helderheid over de klimaatopgaven is stap 1. 

Maar ‘hoe’ de aanpak en uitvoering van deze 

opgaven ook effectief voor elkaar te krijgen’ is 

de volgende uitdaging. 

ROTTERDAMS WEERWOORD  •  KLIMAATOPGAVEN IN KAART  •  INLEIDING93 ROTTERDAMS WEERWOORD  •  KLIMAATOPGAVEN IN KAART  •  VERVOLG93



De prioriteiten richten zich op een combinatie 

van strategische fysieke projecten als ook op 

het inrichten van verschillende instrumenten. 

Instrumenten, die nodig zijn om klimaat

adaptatie tot een standaard onderdeel te maken 

in buitenruimte, vastgoed en de tuin. Dit kunnen 

beleids of procesinstrumenten zijn om alle 

buitenruimte projecten (zowel beheer, riool

vervanging als herinrichting) klimaatbestendig te 

maken, maar we stellen ook eisen aan vastgoed 

om nieuwbouw klimaatbestendig te bouwen, 

we werken samen met de woningcorporaties 

om bestaand vastgoed klimaatbestendig te 

verduurzamen en we verleiden de Rotterdammer 

met stimuleringsmaatregelen ondersteuning en 

informatie om klimaat adaptief te handelen in 

de directe woonomgeving. Welke keuzes gemaakt 

worden in de uitvoeringsagenda, waaraan 

de Klimaat prioriteiten ten grondslag liggen, 

is aan de politiek. 

Stap 4 – Prioriteiten
De Klimaat Prioriteiten WeerWoord brengen 

focus aan in de aanpak van klimaatadaptatie in 

de komende jaren. Met de prioriteiten geven we 

aan waar het nemen van maatregelen het meeste 

effect heeft, de klimaatopgaven het meest urgent 

zijn en waar de grootste kansen liggen om tot 

uitvoering te komen. Dus zowel de opgave zelf 

als de kans tot koppeling met andere projecten 

zijn bepalend. 

Deze prioriteiten worden bepaald vanuit 

criteria, zoals; 

- - Substantiële bijdrage aan klimaatadaptatie; 

Grote maatregel die veel verschil maakt of 

kleine maatregel die stads breed ingezet kan 

worden

- - Urgentie van de opgave; een opgave is urgent 

(in bepaalde gebieden) of er wordt anders een 

kans gemist

- - Goed (kosteneffectief) mee-koppelbaar; met 

andere stedelijke opgaven en programma’s of 

met private investeringen

- - Draagvlak en beleid van samenwerkende 

partners; onze WeerWoord partners hebben 

ook beleid en middelen om bij te dragen aan 

een klimaatadaptief Rotterdam. 

Stap 3 – Toolkit
Stap 3 is de toolkit WeerWoord. Doel van 

de toolkit is een overzicht te creëren van de 

klimaatmaatregelen die genomen kunnen 

worden voor de verschillende klimaatthema’s. 

Het zijn uitvoeringsmaatregelen die kansrijk zijn 

in Rotterdam. Ze zijn geordend per klimaatthema 

met onderscheid in de toepasbaarheid in verschil

lende typen ontwikkelingen gericht op de actoren 

binnen die sporen (sporen nieuw vastgoed, 

bestaand vastgoed, publieke buitenruimte en 

huis/tuin). Deze toolkit geeft architecten, project

ontwikkelaars ontwikkelaars, woningcorporaties, 

landschapsontwerpers, en sociaal ondernemers 

inzicht in een breed palet aan maatregelen en 

helpt bij het maken van keuzen. 
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De klimaat prioriteiten WeerWoord 

zullen een gedragen beeld geven waar 

we de komende jaren aan werken vanuit 

de gemeente Rotterdam, de stedelijke 

klimaatpartners en mede-stadsmakers 

zoals projectontwikkelaars, sociaal 

ondernemers en inwoners. 

De klimaat prioriteiten WeerWoord geven een 

gedragen beeld waar we de komende jaren 

aan werken vanuit de gemeente Rotterdam, de 

stedelijke klimaatpartners en medestadsmakers 

zoals projectontwikkelaars, sociaal ondernemers 

en inwoners. Het is de bedoeling dat de 

WeerWoord partners op basis van de WeerWoord 

2030 prioriteiten afspraken maken over gebieds

gerichte uitvoering van maatregelen, verdelen 

van taken en cofinanciering die partijen elkaar 

kunnen leveren. Dit is een van de afspraken 

uit het bestuursakkoord Water&Klimaat dat de 

gemeente heeft gesloten met de Waterschappen. 

Met het drinkwaterbedrijf Evides is een 

Intentieovereenkomst gesloten en ook met de 

woningcorporaties is een intentieverklaring 

getekend om maatregelen, die bijdragen 

aan klimaatadaptatie, waar mogelijk mee te 

nemen in het onderhoud en de verduurzaming 

van het vastgoed.

Het Programmakader WeerWoord 2030 als 

totaal is gereed medio 2022. Dit product wordt 

dan ter besluitvorming aangeboden. Het is 

vervolgens aan het nieuwe college om een eerste 

stap te zetten naar 2030 met concrete acties in 

een Uitvoeringsagenda.
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Samenvatting
‘Klimaatopgaven in kaart’
Voorwoord 

Het klimaat verandert. Dat merken we allemaal. Zware regenval leidt al tot 
hevige overstromingen zoals in Limburg en Duitsland. Maar ook de droogte en 
hitte van afgelopen jaren zet het groene karakter van de parken in Rotterdam 
stevig onder druk. Hier blijft het echter niet bij, de klimaatverandering zet door. 
Het IPPC-klimaatpanel van de Verenigde Naties bracht afgelopen jaar een nieuw 
rapport uit met alarmerende conclusies ten aanzien van de opwarming van de 
aarde, die in alle scenario’s tot tenminste 2050 zal stijgen en de weerseffecten, 
die daardoor extremer worden.

Rotterdam moet zich continue aanpassen aan deze veranderingen om ergere 
schade te voorkomen. In deze management samenvatting van het document 
‘Klimaatopgaven in kaart’ wordt kort beschreven voor welke uitdagingen we 
staan als stad en welke oplossingsrichtingen er zijn. We kunnen Rotterdam alleen 
voorbereiden op deze extremen als we er allemaal de schouders onder zetten: 
gemeente Rotterdam, het Rotterdams WeerWoord, professionele partners, 
inwoners en bedrijven. 
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Op weg naar een integrale stads 

brede klimaatadaptieve aanpak

In deze samenvatting worden per thema beknopt 

de klimaatopgaven, oplossings richtingen 

en handelingsperspectieven geschetst. 

De ‘Klimaatopgaven in kaart’ maken duidelijk 

welke opgaven waar spelen en legt de basis voor 

een meer specifieke aanpak tot 2030. Deze aanpak 

geeft richting aan ons handelen voor de komende 

jaren. Klimaatverandering geheel voorkomen 

is niet mogelijk, maar we kunnen ons er wel 

op voorbereiden. Deze opgavenkaarten worden 

onderdeel van het programmakader 2030 waarin 

de opgaven, kansen, strategie en  prioriteiten voor 

2030 worden geschetst.

 Figuur 8.01  Verandering in wereldwijde temperatuur in de 

afgelopen 2000 jaar obv IPPC rapport 2021; bron IPCC

Klimaatverandering geheel 

voorkomen is niet mogelijk, 

maar we kunnen ons er wel 

op voorbereiden
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Samen met partners en 

inwoners aan de slag

Als gemeente kunnen we de klimaatopgaven 

niet alleen oplossen. De buitenruime beslaat 

40% van de stad, terwijl de klimaateffecten zijn 

beslag hebben op de stad als geheel. Dit vraagt 

om een aanpak die zich richt op oplossingen 

in zowel de publieke als ook de private ruimte. 

Het Programma Rotterdams WeerWoord is samen 

met partners opgericht om te onderzoeken hoe 

en waar Rotterdam maatregelen kan nemen 

om de effecten van klimaatverandering op te 

vangen. Deze programmatische aanpak zorgt 

ervoor dat de plannen ook uitgevoerd worden. 

Zodat iedereen, die aan de stad werkt (ook de 

gemeentelijke organisatie; van stadsontwikkeling 

en vastgoed tot herinrichting en beheer van de 

buitenruimte) zich bewust is van de klimaat

opgaven. Waar deze opgaven spelen en via welke 

oplossingsrichtingen men een bijdrage kan 

leveren om Rotterdam voor te bereiden op de 

effecten van klimaatverandering. De ambitie en 

het primaire doel van het programma Rotterdams 

WeerWoord is dat alle partijen, inclusief de 

gemeentelijke organisatie, in Rotterdam in 2030 

klimaat adaptief handelen en dat Rotterdam in 

2050 ook werkelijk klimaat adaptief is ingericht, 

in navolging van de doelstelling van het Nationale 

Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie.

Voorkomen is beter dan 

schade herstellen

Recente incidenten zorgen ook voor een 

wakeup call in Rotterdam. Uit onderzoek blijkt 

dat de kosten die gemaakt moeten worden 

voor schadeherstel, vele malen groter zijn dan 

de investeringen die nodig zijn om de stad 

klimaatbestendig te maken. Nederland baseert 

zich voor ontwikkeling van klimaatbeleid 

op internationaal onderzoek, gecoördineerd 

door het Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC). Onlangs is het IPPC 2021 

rapport gepubliceerd, waarin de urgentie om 

de klimaatverandering tegen te gaan(mitigatie) 

en het aanpassen aan de weerseffecten die 

al ingang gezet zijn (adaptatie) nogmaals is 

benadrukt. Het KNMI heeft deze klimaats

cenario’s voor Nederland vertaald in het KNMI 

Klimaatsignaal’21. Deze adviezen vormen, 

naast de strategische koers in de Rotterdamse 

Omgevingsvisie, de basis voor het programma 

Rotterdams WeerWoord. Bij de aanpak van 

klimaatadaptatie is het essentieel om flexibel 

te zijn en de aanpak steeds aan te passen op de 

laatste inzichten en scenario’s. De vraag die we 

ons daar steeds bij moeten stellen is: hoe zorgen 

we dat we op het juiste moment de juiste plannen 

maken en de goede investeringen doen om 

Rotterdam toekomstbestendig te maken?

Klimaatopgaven  

in kaart

In deze samenvatting van het document 

“Klimaatopgaven in kaart” zijn per thema de 

klimaateffecten, opgaven en oplossingsrichtingen 

beschreven op stedelijk niveau. Deze klimaat

opgaven en hoofdoplossingsrichtingen worden 

ook op wijkniveau uitgewerkt. Op deze manier 

zorgen we ervoor dat de maatregelen in de wijken 

aansluiten op de specifieke ruimtelijke en sociale 

context aldaar en de kansen voor uitvoering. 

De ‘Klimaatopgaven in kaart’ maken 

duidelijk welke opgaven waar spelen 

en legt de basis voor een meer 

specifieke aanpak tot 2030
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Thema: Neerslag

Klimaateffecten
Door klimaatverandering valt er steeds vaker, 

binnen een korte tijd, veel regen. Zeker in 

bebouwde gebieden waar regenwater vaak niet 

kan infiltreren en wordt afgevoerd, ontstaan 

problemen. De riolering en het oppervlaktewater

systeem kunnen de hoeveelheid water niet altijd 

verwerken. Hierdoor kan wateroverlast ontstaan 

waardoor riolen overstorten op het open water. 

Daarnaast kunnen gebouwen, parken en tuinen 

schade oplopen, vitale functies zoals elektra

kasten uitvallen en wegen onbegaanbaar worden.

Opgaven
Vooral versteende, intensief bebouwde wijken zijn 

kwetsbaar voor wateroverlast. Verdere stedelijke 

verdichting met meer bebouwd en verhard 

oppervlak vergroot deze kwetsbaarheid. 

Gelukkig biedt ontwikkeling ook kansen om op 

privaat terrein en in de buitenruimte de water

bergingscapaciteit en sponswerking (water die de 

bodem kan opnemen) van de stad te vergroten. 

Het vergroten van die sponswerking heeft ook 

een positief effect op de gevolgen van droogte en 

bodemdaling omdat de bodem dan langer vochtig 

blijft en daardoor minder verdroogt en inklinkt.

Oplossingsrichtingen: 
Het is daarom van belang om in Rotterdam:

- - Het stedelijk watersysteem (riolering

oppervlaktewaterbuitenruimte) als totaal 

klimaatbestendig in te richten met grotere 

capaciteit voor hevige neerslag;

- - De sponswerking in de stad te vergroten met 

lokale waterbergingen en vergroten van de 

infiltratiecapaciteit; 

- - Het oppervlaktewatersysteem samen met de 

waterschappen verder uit te breiden en de 

afvoercapaciteit op orde te houden; 

- - Een gescheiden rioleringsstelsel (vuilwater 

en hemelwater) aan te leggen en hemelwater 

zoveel mogelijk lokaal te verwerken.

- - Bij stedelijke verdichting en bebouwing 

extra maatregelen te nemen om neerslag te 

infiltreren, vast te houden en waar mogelijk 

her te gebruiken.

Vooral versteende, intensief 

bebouwde wijken zijn kwetsbaar 

voor wateroverlast
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Thema: Hitte

Klimaateffecten
Door klimaatverandering neemt de maximale 

temperatuur en de duur van warme periodes 

(waaronder hittegolven) toe. Het dicht bebouwde 

deel van Rotterdam warmt tijdens hete 

dagen extra op ten opzichte van het landelijk 

gebieden en het koelt minder snel af ‘s nachts 

(hitteeiland effect).

Opgaven
Extreme hitte kan tot verschillende problemen 

leiden voor de gezondheid en de leefbaarheid 

in de stad. Mensen slapen slechter, hebben 

een lagere arbeidsproductiviteit en kunnen 

gezondheidsproblemen krijgen als gevolg van 

hittestress. Vooral ouderen, jonge kinderen 

en chronisch zieken zijn extra kwetsbaar voor 

gezondheidsproblemen door extreme hitte. 

In 2019 is in opdracht van het ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat door o.a. het CBS 

een prognose voor 2050 opgesteld voor het aantal 

doden door hitte. In 2050 wordt voorspeld dat de 

combinatie van klimaatverandering (het wordt 

warmer) en vergrijzing leiden tot een sterkere 

toename van sterfte door hitte. De verwachting 

is dat er veel meer mensen sterven aan hitte dan 

bijvoorbeeld aan griep of het verkeer als er geen 

maatregelen worden genomen.

Daarnaast kan hitte negatieve gevolgen hebben 

op de biodiversiteit in de stad, waterkwaliteit 

(blauwalg), ecologie en infrastructuur, bijvoor

beeld het uitzetten van bruggen of tramrails en 

opwarmen van waterleidingen.

Oplossingsrichtingen: 
Het is daarom van belang dat Rotterdam en de 

Rotterdammers zich aanpassen om hitte en de 

negatieve gevolgen daarvan te beperken door:

-  -  Het hitteeiland effect tegen te gaan door 

vergroening, ontharding en het bevorderen 

van ventilatie;

- - De gevoelstemperatuur te verlagen op plekken 

waar mensen langere tijd doorbrengen in de 

buitenruimte;

- - De temperatuur in vastgoed te reduceren met 

duurzame verkoelende maatregelen;

- - Rotterdammers, met name de groepen die 

extra kwetsbaar voor hittestress (ouderen, 

jonge kinderen en mensen met een kwetsbare 

gezondheid), bewust maken van de risico’s en 

handvatten bieden om zichzelf en anderen te 

beschermen;

- - De kwetsbare en vitale functies hittebestendig 

in te richten zoals oppervlaktewater, 

drinkwaterleidingen en bruggen.

 Fig. 8.02  Verwachte aantal hitteslachtoffers nu in 

2050 rekening houdend met klimaatverandering en 

vergrijzing bij ongewijzigd beleid.

Extreme hitte kan tot verschillende 

problemen leiden voor de gezondheid 

en de leefbaarheid in de stad
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Thema: Overstromingen

Klimaateffecten
De snelheid van zeespiegelstijging en toename 

van pieken in de rivierafvoer zijn bepalend voor 

het risico op overstromingen. In Rotterdam is de 

invloed van de zee dominant, hoge rivierafvoeren 

dragen beperkt bij aan het overstromingsrisico. 

In 2014 berekende het KNMI dat in 2100 de 

zeespiegel aan het einde van deze eeuw 1 meter 

gestegen zou zijn ten opzichte van het begin van 

de 20e eeuw. Op basis van de nieuwste inzichten 

geeft het KNMI aan dat dit 1,2 meter wordt. 

Dit heeft ernstige gevolgen voor alle steden in 

laaggelegen delta’s, ook voor Rotterdam.

Oplossingsrichtingen: 
Het is daarom van belang om Rotterdam en de 

Rotterdammers te blijven beschermen tegen 

overstroming door:

- - De waterkeringen op orde te houden naar de 

nieuwe normeringsstandaard;

- - De buitendijkse gebieden tijdig en stapsgewijs 

aan te passen aan de stijgende zeespiegel;

- - Overal in de stad rekening te houden met 

overstromingsrisico bij bebouwing en 

buitenruimte;

- - De kwetsbare en vitale functies zowel binnen 

als buiten de dijken extra te beschermen;

- - Te zorgen dat er goede crisisplannen 

klaarliggen voor het geval er toch een 

overstroming plaats vindt;

- - Te zorgen dat burgers en bedrijven 

zich bewuster zijn van het risico voor 

overstromingen en hen handvatten bieden 

om zelf te handelen waar dat nodig is.

Opgaven
Het stedelijk gebied van Rotterdam ligt voor het 

grootste deel onder de zeespiegel en is daarom 

kwetsbaar voor hoogwater op de Nieuwe Maas 

en Nieuwe Waterweg. Die kwetsbaarheid neemt 

toe door stijging van de zeespiegel in combinatie 

met een toename van hoogwaterpieken in de 

rivierafvoer uit het oosten. Bij een zeer extreme 

overstroming kunnen de laagste gebieden tot 

ca. zes meter onder water komen te staan. Bij 

zo’n overstroming duurt het minimaal een half 

jaar voordat de stad weer drooggemalen is. 

De gebieden buiten de dijken, waaronder de 

buitendijkse woongebieden en het havengebied, 

zijn niet beschermd door dijken. Hoewel de 

buitendijkse gebieden een stuk hoger liggen dan 

de dieper gelegen binnendijkse polders, is bij de 

huidige inrichting geen rekening gehouden met 

de toekomstige zeespiegelstijging. 

Het stedelijk gebied van Rotterdam 

ligt voor het grootste deel onder de 

zeespiegel en is daarom kwetsbaar 

voor hoogwater op de Nieuwe Maas en 

Nieuwe Waterweg
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Thema’s Grondwater, 

bodemdaling, Droogte

Klimaateffecten
De thema’s bodemdaling, grondwater en 

droogte worden in deze samenvatting integraal 

behandeld, omdat ze zeer nauw met elkaar 

verbonden zijn. Water en bodem vormen de 

basis waar de stad letterlijk op gebouwd is. 

Het water en bodemsysteem staat echter onder 

druk door de effecten van klimaatverandering 

en doordat bij de inrichting van de stad soms 

onvoldoende rekening is gehouden met dit 

systeem. Bodemdaling, (grond)wateroverlast 

of juist watertekort komen nu al voor, klimaat

verandering vergroot deze effecten verder uit.

Opgaven bodemdaling
Bodemdaling is een probleem in het gehele 

Randstedelijke deel van Nederland. Dit heeft 

consequenties voor onze keringen en dijken, 

aangezien deze een groter hoogteverschil 

moeten opvangen tussen zee, rivieren en 

polder. Ook moeten we in Rotterdam de bodem 

regelmatig ophogen naar uitgiftepeil. Het uitgifte

 peil is een vastgesteld streefpeil per gebied, 

op basis waarvan vastgoed wordt aangelegd en de 

buitenruimte na zetting terug wordt opgehoogd. 

Voor stedelijke gebieden is er echter nog een 

extra probleem; dat van ongelijke zetting. 

Dit is het ongewenste effect, waarbij gefundeerde 

en niet gefundeerde bebouwing, objecten het 

maaiveld met buitenruimte en tuinen met 

een verschillende snelheid zakken. Hierdoor 

ontstaat wateroverlast, funderingsproblemen, 

scheurvorming en straten waarin op een zeer 

korte afstand veel te veel hoogteverschil moet 

worden opgevangen. Er zijn gebieden waar op 

de korte en middellange termijn onhoudbare 

situaties ontstaan, door grote zettingsverschillen 

op relatief korte afstand van elkaar. 

Opgaven grondwater
De natuurlijk fluctuerende grondwaterstand 

vormt geen probleem voor Rotterdam als 

stedelijke functies daarop zijn ontworpen of 

aangepast. Feitelijk ligt de opgave niet bij de 

ingrepen in het grondwater of bodemsysteem, 

maar in het ontwerp van vastgoedontwikkeling 

en buitenruimte. Daarom wordt bij nieuwe 

ontwikkelingen het gebied op zo’n manier 

‘bouwrijp’ gemaakt dat gebouwen en infra

structuur ‘passen’ bij de grondwaterstand. 

Wegen en buitenruimte liggen hoog genoeg en 

gebouwen zijn ‘van onderen’ waterdicht. 

Bodemdaling, wateroverlast of juist 

watertekort komen nu al voor, klimaat-

verandering vergroot deze effecten verder uit
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Opgaven droogte
De effecten van droogte in de stad verschillen 

lokaal, zijn divers van aard en vaak minder 

zichtbaar. In droge perioden neemt de watervraag 

in de stad toe, niet alleen door toenemend 

(drinkwater)gebruik maar ook omdat het groen 

in de stad meer water vraagt, terwijl het aanbod 

beperkt is. Het onderscheid tussen drinkwater

gebruik en benutten van hemel en singelwater 

is hier van belang. Voor de voorziening van 

drinkwater hebben drinkwaterbedrijven de 

wettelijke plicht om te leveren en ervoor te 

zorgen dat de bronnen voor drinkwaterbereiding 

gewaarborgd zijn. De opgave in de stad is te 

zorgen dat ook in droge perioden er voldoende 

water beschikbaar is. Bijvoorbeeld om structurele 

schade aan groen te voorkomen, het oppervlak

tewater op peil te houden en mogelijke schade 

aan bebouwing en infrastructuur te voorkomen. 

Verschillende partijen hebben hier een rol in. Een 

meer regionaal probleem met lokale gevolgen 

dat door droge perioden wordt versterkt is de 

verzilting van de rivier. 

Oplossingsrichtingen grondwater, 
bodemdaling en droogte

Om het water en bodemsysteem in stand 

te houden en ook in de toekomst te kunnen 

benutten, moeten we er met al onze activiteiten 

in de stad rekening mee houden. Dit kunnen 

we doen door:

-	-	 Bij ruimtelijke planning meer rekening 

te houden met bodem en grondwater als 

sturend systeem; 

--  Bodemdaling te compenseren met 

regelmatige ophoging waar dat mogelijk is;

--  Bodemdaling te vertragen door bij het 

bouwen en aanleggen lichtere materialen te 

gebruiken;

--  De sponswerking van de bodem te benutten 

en zo mogelijk te vergroten;

--  Bebouwing en inrichting buitenruimte aan te 

passen aan de grondwaterstand ter plaatse;

--  De watervraag van de stad te beperken in 

tijden van droogte;

--  Het groen beter bestendig te maken voor 

klimaatverandering (droogte en wateroverlast) 

door aanpassing van het assortiment en de 

groeiomstandigheden; 

--  Bij te dragen aan een robuuste voorziening 

van zoetwater op regionale schaal.

Het water- en bodemsysteem staat 

onder druk door de effecten van 

klimaatverandering en doordat 

bij de inrichting van de stad soms 

onvoldoende rekening is gehouden 

met dit systeem

ROTTERDAMS WEERWOORD  •  KLIMAATOPGAVEN IN KAART  •  INLEIDING104 ROTTERDAMS WEERWOORD  •  KLIMAATOPGAVEN IN KAART  •  SAMENVATTING104



WEERWOORD 
PRIORITEITEN 2030

AFWEGINGSKADER

PROGRAMMAKADER WEERWOORD 2030

KLIMAATADAPTATIE OPGAVE IMPLEMENTATIE KANSEN

Nieuw vastgoed Bestaand vastgoed

Openbare ruimte
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mobiliteit/biodiversiteit
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MAATREGELEN 

Uitvoeringsagenda 2022 - 2026 Uitvoeringsagenda 2026 - 2030

Vervolg; van opgaven naar een 

effectieve aanpak en uitvoering

Helderheid over de klimaatopgaven is stap 1. 

‘Hoe’ de aanpak en uitvoering van deze opgaven 

ook effectief voor elkaar te krijgen, is de volgende 

uitdaging. Dit wordt momenteel uitgewerkt in het 

programmakader WeerWoord 2030. Het program

makader WeerWoord 2030 wordt opgebouwd aan 

de hand van vier stappen. 

Stap 1. De Klimaatopgaven in kaart brengen is 

de eerste stap. Om de uitvoering van de klimaat

opgaven ook effectief voor elkaar te krijgen is een 

strategie nodig om urgentie, energie en middelen 

zo effectief mogelijk in te zetten gekoppeld 

aan andere stedelijke opgaven in Rotterdam. 

De kern van deze strategie is:
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De kern van deze strategie is:

- - Integrale oplossingen, om te komen tot een 

brede uitvoering wordt klimaatadaptatie 

zoveel mogelijk integraal verbonden met 

andere stedelijke opgaven. Zo hebben de 

maatregelen voor een klimaatbestendige 

stad een bredere meerwaarde. Bijvoorbeeld 

een waterbergingsopgave integreren in een 

singelplan bij een nieuwe woonomgeving. 

Zo ontstaat meerwaarde voor de leef kwaliteit 

in die wijk en een toevoeging aan de totale 

groenstructuur. 

  - - Mee-koppelen in de uitvoering, waar 

mogelijk werk met werk maken, middelen 

koppelen. Dat maakt een gebied of project 

toekomstbestendig en voorkomt dat 

bewoners en bedrijven steeds opnieuw 

‘in de rommel’ zitten.

- - Publiek-Private-Sociale allianties, 

samenwerkingen aangaan met partijen 

in de stad om mee te kunnen koppelen, 

samen te werken, inhoudelijk, financieel 

en organisatorisch. Het gaat hierbij om het 

verbinden van energie en middelen van 

de gemeente, onze stedelijke partners en 

belanghebbenden aan klimaatadaptatie en 

bredere stedelijke opgaven. 

Stap 2. Implementatie kansen maken duidelijk 

waar in de stad en bij welk type ontwikkelingen 

de koppeling met klimaatadaptatie in de 

uitvoering het meest effectief is. Op basis van 

deze strategische uitgangspunten worden de 

kansen voor de uitvoering in beeld gebracht via 

vier uitvoeringssporen en door verbinding met 

andere grote (transitie) opgaven in Rotterdam.

Stap 3. Een toolkit WeerWoord ontwikkelen. 

Doel van de toolkit is een gezamenlijk overzicht 

te creëren van de klimaatmaatregelen die 

genomen kunnen worden voor de verschillende 

klimaatthema’s. Het is een helder overzicht 

van uitvoeringsmaatregelen die kansrijk zijn 

in Rotterdam.

Stap 4. Klimaat Prioriteiten WeerWoord maakt 

inzichtelijk waar in Rotterdam prioriteiten liggen 

voor klimaat vanuit de inhoudelijke opgaven en 

uitvoeringskansen. Met de prioriteiten geven we 

aan waar het nemen van maatregelen het meeste 

effect heeft, de klimaatopgaven het meest urgent 

zijn en waar de grootste kansen liggen om tot 

uitvoering te komen.

De concrete acties die nodig zijn voor 

de uitvoering worden op basis van het 

Programmakader WeerWoord 2030 door 

het nieuwe college uitgewerkt in een 

Uitvoeringsagenda.

Samen de stad Rotterdam voorbereiden 
op de toekomst

De klimaat prioriteiten uit het Rotterdams 

WeerWoord geven een beeld waar we de komende 

jaren aan gaan werken vanuit de gemeente 

Rotterdam, de stedelijke klimaatpartners 

en medestadsmakers zoals projectontwik

kelaars, sociaal ondernemers en inwoners. 

Het Programmakader Rotterdams WeerWoord 

2030 als totaal is gereed in het voorjaar 2022. 

Dit product wordt vervolgens na de verkiezingen 

ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. 

Het is dan aan het nieuwe college om een eerste 

stap te zetten naar 2030 met concrete acties in 

een Uitvoeringsagenda. Voor de lange termijn

strategie worden een aantal toekomstscenario’s 

uitgewerkt om toekomstbestendige keuzes voor 

de stad te maken. 

De opgaven om Rotterdam aan 

te passen op de effecten van 

klimaatverandering zijn uitdagend
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Meer informatie
> rotterdamsweerwoord.nl

> rotterdam.nl/wonenleven/rotterdamsweerwoord/

Colofon

Samenstelling en redactie
Programmateam Rotterdams WeerWoord

Rotterdamsweerwoord@rotterdam.nl

Tekstredactie
Maartje Visser, Mechteld Oosterholt en Corjan Gebraad

Vormgeving
Things To Make And Do

Inhoud en kaartmateriaal i.s.m. 
Defacto urbanism and landscape en 

Nelen & Schuurmans

Tot slot. De opgaven om Rotterdam continu aan 

te passen op de effecten van klimaat verandering 

zijn uitdagend, maar wel noodzakelijk. 

Met de aanbevelingen in dit rapport wordt 

een basis gelegd om gericht klimaat adaptieve 

maatregelen te nemen in gebieden waar dit het 

meest noodzakelijk is, met oplossingsrichtingen 

die het meest effect hebben. Het is echter van 

groot belang om hier nu gezamenlijk in de 

uitvoering de schouders onder te blijven zetten 

om Rotterdam klaar te maken voor nu en de 

(nabije) toekomst.
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