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Voorwoord

Hoogste tijd voor actie
Afgelopen jaar zijn weer alle
hitterecords gesneuveld: 2020 was
het warmste jaar ooit gemeten en
één van de droogste jaren ooit. Na
een enorm warme en droge lente,
zorgden hevige stortbuien op de
uitgedroogde grond voor extreme
wateroverlast. In augustus volgde
één van de langste hittegolven
ooit. Dit jaar maakt ons maar
weer duidelijk dat we alles op
alles moeten zetten om verdere
klimaatverandering tegen te gaan
en dat het de hoogste tijd is om
in actie te komen en onze stad
weerbaar te maken tegen de
gevolgen ervan.

Tijd voor aanpassing
Onze stad heeft het zwaar te verduren bij extreme
hitte, droogte en hoosbuien, met een groot effect op
het dagelijkse leven. Tijdens de hittegolf was op de
hittekaart duidelijk te zien dat er nergens meer een
enigszins koele plek te vinden was in de stad, waar de
stenen de hitte lang vasthouden. De bewoners hebben
daar last van: hitte zorgt voor gezondheidsrisico’s, vooral
voor de kwetsbare bewoners. De droogte zorgt voor
schade aan houten funderingen en aan het groen in de
stad. Het groen hebben we juist zo nodig om te zorgen
voor verkoeling. De hoosbuien daarna zorgen weer voor
waterschade door overstroomde straten en kelders. We
moeten onze omgeving, onze stad, beter aanpassen aan
het veranderende weer.
Samen in actie
Na het opstellen van de Strategie Klimaatadaptatie
hebben we gelukkig niet stilgezeten. Met de strategie
hebben we uitgestippeld hoe we de stad willen
voorbereiden op extremer weer, tot aan 2050.
Nu hebben we een Uitvoeringsagenda gemaakt, met
concrete acties voor de komende jaren. Waarmee we
samen met bewoners, ondernemers, woningeigenaren,
kennisinstellingen en anderen de stad groener, slimmer,
duurzamer en daardoor meer bestand maken tegen de
weersomstandigheden van de toekomst. We zorgen

voor meer opvang van regen, in de openbare ruimte, op
daken en op particulier terrein. Zodat we het water dat
er valt kunnen gebruiken wanneer we het hard nodig
hebben. Slimme blauw-groene daken, waterbergende
kunstgras-sportvelden en groenstroken, gebouwen
waar douchewater wordt gebruikt voor het bewateren
van groene daken, herinrichting van pleinen, straten
en buurten met aandacht voor koele plekken, groen en
waterberging, maar ook heel gewone regentonnen in
groenere tuinen met minder tegels.
Steentje weghalen
We zijn al gestart met de eerste projecten en zijn
daarvoor ook in gesprek met iedereen in de stad die
een steentje wil en kan bijdragen. In dit geval dus een
steentje weghalen. Want we gaan dit samen met alle
mensen doen die willen zorgen voor een mooie en
leefbare stad, welke omstandigheden ons dan ook te
wachten staan. •

Wethouder
Laurens Ivens
Openbare Ruimte en Groen
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Samenvatting
• Klimaatverandering verandert de stad. Weersextremen
als wateroverlast, hitte en droogte komen steeds
vaker voor. De gevolgen van overstromingen nemen
toe en de zeespiegel stijgt. Om Amsterdam hierop
aan te passen en voor te bereiden is in februari
2020 de Strategie Klimaatadaptatie vastgesteld. De
Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie is een uitwerking
van deze strategie.
• Met de Uitvoeringsagenda willen we als gemeente en
waterschappen agenderen, inspireren en handvatten
bieden aan iedereen in de stad. We hebben hiervoor
belangrijke input gekregen vanuit gesprekken met
partners in de stad.
• Het is belangrijk dat partijen zich bewust worden van
de noodzaak van aanpassingen in de stad als
gevolg van klimaatverandering. Ook moet iedereen
geïnformeerd worden hoe ze daar een bijdrage aan
kunnen leveren. Tevens dat iedereen geïnformeerd is
over hoe daaraan een bijdrage te kunnen leveren.
Om deze reden is de Uitvoeringsagenda gericht op
een breed palet aan partijen, zoals bewoners,
bedrijven, vastgoedeigenaren en de verschillende
onderdelen van de gemeente en waterschappen
zelf. De Uitvoeringsagenda is daarmee een breed
toegankelijk document geworden, met raakvlakken
voor veel verschillende partijen.

• Op verschillende schaalniveaus (Huis en Pand,
Straat, Gebied en Wijk, Stad en Regio, Nationaal en
Internationaal) laat de Uitvoeringsagenda zien wat
jij als bewoner, bedrijf of andere betrokkene kunt doen,
welke inspirerende activiteiten al gaande zijn en waar wij
ons als gemeente en waterschappen tot en met 2022 op
gaan richten. Van het onttegelen van je tuin
en watervertragende groenstroken in de straat, naar
de inzet van de ‘koele-plekken-checker’ en het
aangepast bouwen van nieuwe wijken.
• Omdat onze stad en het klimaat blijven veranderen,
zijn ook acties na 2022 nodig. Alleen op die manier
kunnen we de langtermijnopgaven 2030, 2050 en verder
waarmaken. De ambitie is om als stad zowel weerbaar
als wendbaar te zijn, om water als sturend principe
te introduceren en om water en groen met een
ecologische bril op in samenhang te bekijken.
• De Uitvoeringsagenda toont welke opgaven Amsterdam
kent, waar we klimaatadaptieve normen en richtlijnen
al meenemen in beleid, waar we naartoe werken en
welk onderzoek we moeten doen voor de toekomst.
We richten ons op de vier klimaatadaptatiethema’s
uit het landelijke Deltaprogramma (hitte, droogte,
wateroverlast en overstromingen). Daarbij kijken we
ook naar oplossingen die meerdere klimaatthema’s
tegelijk aanpakken en naar dwarsverbanden met andere
ambities van de gemeente.

• Klimaatadaptatie heeft invloed op verschillende
terreinen, zoals wonen, groen, de openbare ruimte,
waterbeheer en gezondheid. In de aanpak en
organisatie van klimaatadaptatie draait het daarom
om flexibiliteit en samenwerking. We willen met de
Uitvoeringsagenda een prikkel geven aan projecten en
activiteiten. Het uiteindelijke doel is om klimaatadaptatie
‘het nieuwe normaal’ te maken.
• Klimaatverandering laat zich niet precies voorspellen.
De Uitvoeringsagenda geeft zo concreet mogelijk
aan wat we nu al doen en kunnen doen, maar we weten
ook dat we nog veel moeten uitzoeken om helder te
krijgen wat de consequenties in het fysieke, sociale en
economische domein zijn om te transformeren naar een
klimaatadaptieve stad. Deze Uitvoeringsagenda moet
daarom worden gezien als onderdeel van een proces
waarbij we elk jaar meer kennis vergaren over wat
nodig is, wat wel en niet werkt, hoe we dat in beleid
omzetten en vertalen naar zichtbare en effectieve
maatregelen.
• We zullen regelmatig onze plannen en opgaven
actualiseren als het gaat om klimaatstress, welke
activiteiten we hebben uitgevoerd en welke effecten
deze maatregelen hebben. Dit kan ook betekenen
dat we de planning of aanpak moeten aanpassen
of bijsturen. Dit is het ‘iteratieve proces’ dat in de
Strategie Klimaatadaptatie (2020) is geïntroduceerd •
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Eerstvolgende acties
Uitvoeringsagenda
Activiteit

Op deze pagina vind je een
overzicht van de eerstvolgende
acties om Amsterdam beter voor
te bereiden op de gevolgen van
klimaatverandering. Klik op de link
van de kalenders om de uitgebreide
versie per niveau te bekijken.

Disclaimer:
De Strategie Klimaatadaptatie (februari 2020) stelt de ambitie om in
2050 zo goed mogelijk voorbereid te zijn op het veranderende klimaat.
Inhoudelijk richt de kalender van de Uitvoeringsagenda zich op de
periode van 2021 tot 2030 en is de kalender gebaseerd op inzichten
in de opgaven, mogelijkheden en middelen die op het moment van
schrijven bekend zijn. Mochten er veranderingen plaatsvinden, kan
de kalender worden aangepast. Dit is conform het iteratieve karakter
van de aanpak zoals beschreven in de Strategie Klimaatadaptatie.
Dit betekent dat de gemeente en waterschappen zich het recht
voorbehouden om af te wijken van deze kalender. Dit kan ook gelden
voor items in de kalender waarbij een externe partij de trekker is. Aan
deze kalender kunnen geen garanties worden ontleend.

Ga naar kalender Niveau Huis en Pand

Eigen terrein

Wij stimuleren en faciliteren bewoners, bedrijven, woningcorporaties
en vastgoedeigenaren om hun eigen terrein klimaatadaptief te maken.

Blauw-Groene daken

Wij coördineren de aanleg van ongeveer 10.000 vierkante meter aan
daken met wateropvang en groen (slimme blauw-groene daken RESILIO).

Gemeentelijk vastgoed

Wij maken gemeentelijk vastgoed klimaatadaptief.
Ga naar kalender Niveau Straat

Van grijs naar groen

Wij vervangen stenen voor groen op 100 plekken in de stad. Het maakt
de stad regenbestendig en zorgt voor verkoeling en biodiversiteit.
Daardoor ontstaat extra werkgelegenheid en daarmee draagt het bij
aan duurzaam economisch herstel na de coronacrisis.

Herinrichting en
onderhoud

Bij herinrichtingsprojecten en de uitvoering van groot onderhoud in
de stad past de gemeente klimaatadaptieve maatregelen toe.

Innovatie

Wij testen, meten en passen klimaatadaptieve maatregelen toe bij
innovatieve projecten.
Ga naar kalender Niveau Gebied en Wijk

Gebiedsontwikkeling

Klimaatadaptatie krijgt een plek in nieuwe gebiedsontwikkelingen.

Ga naar kalender Niveau Stad en Regio

Verbindingen tussen
regionaal watersysteem en stad

Wij zorgen voor een sterke en toekomstbestendige verbinding tussen
het regionale watersysteem en de stad.

B

5

Inhoud
Wat kan jij als
bewoner, bedrijf of
ambtenaar doen?

1

2

B

Stand van
zaken per
klimaatthema

Hoe aan
de slag?

Wat is de
opgave?

Bijlagen

H1

H2
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Voorwoord
Samenvatting
Eerstvolgende acties
Inhoud

t/m 2022

na 2022

1.1

1.2

Klik op de
navigatie rechtsboven,
de hoofdstukken,

Intro
De vier thema's

Dit is een
interactieve pdf

Organiseren,
bekostigen en
communiceren

1.3

pictogrammen,
linkjes en de
pijltjes
om door het document
heen te navigeren.

De Uitvoeringsagenda is
gericht op een breed palet
aan partijen, zoals bewoners,
bedrijven, vastgoedeigenaren
en de verschillende onderdelen
van de gemeente en
waterschappen zelf. Het is
belangrijk dat partijen weten
van het belang van een
klimaatadaptieve stad en hoe
men daaraan een bijdrage
levert. De Uitvoeringsagenda
is daarom een breed
toegankelijk document
geworden, met raakvlakken
en inspiratie voor veel
verschillende partijen.
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Intro
Klimaatverandering verandert de stad.
Weersextremen als wateroverlast, hitte
en droogte komen steeds vaker voor
en de kans op overstromingen neemt
toe. Als gemeente Amsterdam zetten
we ons in om onze bijdrage te leveren
aan het tegengaan van klimaat
verandering. Daarnaast hebben we
een inschatting gemaakt van de risico’s
die het veranderende klimaat met zich
meebrengt. Dit hebben we gedaan
door middel van stresstesten en
gesprekken met diverse partijen. Aan
de hand daarvan konden we in februari
2020 de Strategie Klimaatadaptatie
presenteren. Ons doel: de stad in 2050
zo goed mogelijk voorbereid laten zijn
op weersextremen en de gevolgen
van het veranderende klimaat.

In dit document – de Uitvoeringsagenda – werken
we (gemeente en waterschappen) de Strategie uit.
De Strategie beschrijft het thema, de opgaven en de
mogelijke oplossingen. In deze Uitvoeringsagenda
noemen we concrete activiteiten waarmee we aan de
slag zijn en willen gaan. Ook besteden we aandacht aan
nieuwe inzichten op het gebied van klimaatadaptatie.

H1

Deze Uitvoeringsagenda gaat
om actie. Daarom starten we
meteen in hoofdstuk 1 met hoe
wij als stad (bewoners, bedrijven,
de gemeente, waterschappen, enzovoort) aan de slag
kunnen. In de kalender benoemen we de concrete acties
die op de planning staan. Uiteraard vernieuwen we deze
kalender elk jaar aan de hand van actuele ontwikkelingen
en nieuwe inzichten. We kijken ook verder vooruit:
waarmee moeten we na 2022 rekening houden?
We geven zo concreet mogelijk aan wat we nu al
kunnen doen, maar weten ook dat we nog veel moeten

1

2

uitzoeken om helder te krijgen wat de consequenties
zijn in het fysieke, sociale en economisch domein om
te transformeren naar een klimaatadaptieve stad. Deze
uitvoeringsagenda is een onderdeel van een iteratief
proces waarin we elk jaar meer kennis vergaren over
wat wel en niet werkt, hoe we dat in beleid omzetten en
vertalen naar zichtbare en effectieve maatregelen.

H2

In hoofdstuk twee gaan we
dieper in op de vier opgaven
uit de Strategie: hitte, droogte,
wateroverlast en overstromingen.
Deze opgaven – de uitdagingen die klimaatverandering
met zich meebrengt – hebben we inmiddels verder
uitgewerkt. We laten zien waar we staan, waar we
naartoe werken en wat er nodig is voor de toekomst.
Ook maken we duidelijk dat de vier opgaven niet los
van elkaar te zien zijn. We moeten ze als geheel bekijken
én in samenhang met andere uitdagingen in de stad,
bijvoorbeeld het zorgen voor meer woonruimte. •

B

De vier
thema's
Hitte

Droogte

Wateroverlast

Overstromingen

Strategie
Klimaatadaptatie
Amsterdam
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Inhoudsopgave H1
1.1

Hoe pakken we dit NU aan
Niveau:
Niveau:
Niveau:
Niveau:
Niveau:

Hoe aan
de slag?
H1

Huis en Pand
Straat
Gebied en Wijk
Stad en Regio
Nationaal en Internationaal

1.2

Hoe pakken we dit STRAKS aan
1.2.1 Weerbaar en wendbaar
1.2.2 Alles draait om water
1.2.3 Blauw en groen samen bekijken

1.3

Hoe organiseren we dit
1.3.1 Flexibel werken en bijsturen
1.3.2 Helder communiceren
1.3.3 S
 amen bouwen aan een klimaatadaptieve stad
1.3.4 Het kostenplaatje

2
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'Voor alles in deze
Uitvoeringsagenda
geldt dat flexibiliteit
voorop staat'
De verschillende niveaus
Je zult zien dat er in paragraaf 1.1 onderscheid
is gemaakt tussen verschillende schaalniveaus
(Huis en Pand, Straat, Gebied en Wijk, Stad en
Regio, Nationaal en Internationaal).
Per niveau geven we aan:

Klimaatadaptatie is niet nieuw voor
Amsterdam, overal in de stad wordt
gewerkt aan het klimaatbestendig
maken van tuinen, panden, straten
en complete wijken. Met deze
Uitvoeringsagenda willen we
jou als bewoner, ondernemer of
andere betrokkene inspireren, in
beweging krijgen en tips geven
over klimaatadaptatie.

Welke activiteiten en initiatieven lopen al en waar of met
wat kan jij bijdragen? Op de volgende pagina zie je een
overzichtskaart van projecten in de stad. Daarna vind je
in paragraaf 1.1 afbeeldingen met acties die je zelf uit
kunt voeren en een kalender waarin je acties kunt vinden
die de komende jaren al op de planning staan.
Voor alles in deze Uitvoeringsagenda geldt dat
flexibiliteit voorop staat. Zie het als een basis voor de
aanpak in onze stad; wanneer een andere uitwerking
of aanvulling nodig blijkt, zullen we altijd proberen dit
mogelijk te maken.

Actie
Wat jij als bewoner, bedrijf of andere
betrokkene kunt doen

Casus
Wat er al gaande is, om je te inspireren

Kalender
Waar de gemeente Amsterdam, de
waterschappen en andere overheden
zich de komende jaren op gaan richten,
in de vorm van een kalender •
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Activiteiten
kaart

In deze Uitvoeringsagenda
geven wij enkele projecten
een podium, maar er is
nog veel meer gaande in
Amsterdam. Een groot deel
van de projecten is te vinden
op de website van Amsterdam
Rainproof. Naast projecten op
het gebied van wateroverlast
zijn er nu ook projecten over
de andere klimaatthema’s te
vinden. Op de kaart van Nieuw
Amsterdams Klimaat worden
allerlei duurzame initiatieven
getoond.
Amsterdam wordt steeds
klimaatadaptiever en daarom
worden er telkens nieuwe
projecten aan de kaarten
toegevoegd. Nieuwsgierig naar
wat er in jouw buurt gebeurt
of wil je zelf een initiatief
toevoegen? Neem een kijkje op:

Rainproof
Nieuw Amsterdams
klimaat

1
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1.1

Niveau
Huis en Pand

Niveau
Straat

Niveau
Gebied en Wijk

Niveau
Stad en Regio

Niveau
Nationaal

Niveau
Internationaal

Hoe pakken
we dit NU aan
Wat gaan we de komende
twee jaar doen op het gebied
van klimaatadaptatie? Je ziet
hier een overzicht van de
verschillende schaalniveaus.
Uiteraard staan de verschillende
niveaus niet los van elkaar. Een
keuze op stedelijk of regionaal
niveau kan invloed hebben op
bijvoorbeeld wijk- of pandniveau.

Klik op een niveau en kijk wat
jij als bewoner/bedrijf/andere
betrokkene kan doen

1

2
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Actie

Niveau
Huis en Pand
Misschien denk je dat je
op dit niveau weinig kunt
bereiken, maar niets is minder
waar. Ongeveer de helft van
de grond in Amsterdam is
namelijk privaat eigendom.
Juist daarom is het zo
belangrijk dat jij aan de slag
gaat met je huis of pand.
Iedere actie om onze stad
klimaatbestendiger te maken
en jezelf te beschermen
tegen de gevolgen van
klimaatverandering is welkom.
Op deze afbeelding zie je wat
je allemaal kunt doen.

1

2
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Actie

Schaduw
Schaduw creëren
door: bomen / beplanting,
parasols, schaduwdoeken.

Koeling
Koeling creëren door:
witte dakbedekking,
blauw-groen dak,
gevelbeplanting, ventilatie
(ramen dicht overdag,
’s nachts open), zonwering
(rolluiken, zonnescherm).

Multifunctionele
daken
Multifunctioneel gebruik van
daken door een groen en/of
waterbergend dak, zonnepanelen, hogere opstanden,
schoonmaken van dakgoot
of aanbrengen noodoverloop.

Regenpijp afkoppelen
en laten uitmonden in
de tuin, regenton, vijver of
infiltratiekratten. Het kan ook
in combinatie met regenwatergebruiksystemen, regenwateropslag onder gebouwen, watervasthoudende
plantenbakken.

Geveltuin
Aanleggen van geveltuin door een rij tegels te
verwijderen langs de gevel
aan de straatkant en hier
een tuintje aan te leggen.

Regenwatergebruik
Een regenwatergebruiks-systeem vangt het regenwater op. Dit regenwater
kan in plaats van drinkwater
worden gebruikt voor de
wasmachine, de wc en het
besproeien van de tuin.
Ook zeer goed mogelijk bij
gebouwen met grotere
dakoppervlakken, zoals
scholen en kantoren.

Waterrobuust gebouw
Voorkomen van schade
bij extreem weer door water
buiten te houden: drempel,
verhoogd vloerpeil, hoge
dakopstand, schoonhouden
van de dakgoot, aanbrengen
van een noodoverlaat,
kelders waterdicht en
aansluiten op riool met een
pomp en terugslagklep.

Noodmaatregelen
Toepassen van
(tijdelijke) noodmaatregelen
voor extreem weer:
deurschotten; aggregaten
en schuilcapaciteit op droge
verdieping, verhoogde
gebouwen.

1

Tuin
Toepassen van
maatregelen in je tuin zoals: waterdoorlatende bestrating, reliëf in tuin, open
goot,
regenwatervijvers, tegels
eruit groen erin, grind
stroken, infiltratiekratten,
groene daken op tuinhuisjes,
regenwaterschutting,
gezonde bodem.
5

6

Planten
Toepassen van
klimaatbestendige
(inheemse) beplanting
gericht op creëren van meer
schaduw, bestand tegen
langere periode van droogte
en het vasthouden van
water.

7
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Casus
Tegelservice:
tegels eruit, groen
erin!

Casus
Vergroenen
van gemeentelijk
vastgoed

Amsterdam wil Amsterdammers
motiveren om de tegels in hun tuin
te vervangen door groen. Minder
tegels en meer groen betekent meer
biodiversiteit en minder wateroverlast.
Regenwater loopt beter weg in een
groene tuin. Bovendien houden
tegels op hete dagen warmte vast,
terwijl een groene tuin juist zorgt
voor verkoeling! Daarom startten
we met de tegelservice, waarbij de
gemeente de verwijderde tegel gratis
kwam ophalen. “Dat scheelde een
hoop gedoe”, aldus Arnoud. Eind
2019 kochten Arnoud en zijn partner
Merlin een huis in Amsterdam-Noord
mét betegelde tuin. “Omdat we
een groene tuin wilden, zijn we twee
dagen bezig geweest alle tegels eruit
te halen. Gelukkig kwam de gemeente
de tegels ophalen.” In totaal is er zo
het afgelopen jaar ruim 6.000 m2
tegels vervangen door groen. Een
groot succes!

Veel gebouwen van de gemeente
Amsterdam hebben een tuin of
binnentuin. Volgens Romeo Rawi,
projectleider Techniek & Ontwikkeling
bij Gemeentelijk Vastgoed, worden
deze vierkante meters vaak vergeten.
“De tuinen horen niet bij de openbare
ruimte, maar bieden wél veel kansen
voor vergroening en waterberging.
Het oude schoolgebouw aan de
Tolstraat in de Diamantbuurt is
daar een mooi voorbeeld van. In
de binnentuin hebben we een wadi
aangebracht. Dit is een begroeide
greppel die het regenwater dat van
het dak naar beneden komt, langer
vasthoudt om zo het riool te ontlasten.
Verder hebben we diverse beplanting
aangebracht in de tuin wat goed is voor
de biodiversiteit. Als de lente straks
aanbreekt, is het goed toeven in de
groene binnentuin aan de Tolstraat.
Misschien biedt dat straks inspiratie
voor de kunstenaars die hun atelier
hebben in het gebouw.”

1
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Informatie
en inspiratie
Huis en Pand

1

2

Subsidie
Blauwgroene daken

Media
Groen
Op deze pagina vind je een
aantal inspirerende filmpjes
over hoe in de stad diverse
huizen en panden een stukje
klimaatbestendiger zijn
gemaakt. Ook vind je informatie
over de beschikbare subsidies
om zelf aan de slag te gaan.

Achtergrond
informatie
Hemelwaterverordening
Tegelservice en
regentonnen

RESILIO
bewonersbijeenkomst
Microklimaat als
ontwerpthema

Bijna Energieneutrale
Gebouwen (BENG)

Klik op een
onderwerp voor
meer informatie.

Project Smartroof:
een slim dak in de stad

Klimaatadaptieve
dakverf

rainproof.nl

Afwegingskader
grondwaterneutrale
kelderbouw
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Kalender

2

Klik hier voor de disclaimer

Niveau
Huis en Pand

Doorlooptijd
Nu

Wat

Activiteit

Eigen
terrein

Wij stimuleren en faciliteren bewoners, bedrijven, woningcorporaties en
vastgoedeigenaren om hun eigen terrein klimaatadaptief te maken.
1

(On)tegelacties 2021:
Wij stimuleren het vergroenen van tuinen en halen tegels op gezette dagen op.

2

Subsidieregeling Groen:
De gemeente biedt een subsidie aan Amsterdammers en organisaties voor (onder andere) het aanleggen van groene
daken en gevels, aanplant nieuwe bomen en onderhoud particulier monumentale bomen.

3

Netwerk klimaatadaptatie:
Wij vormen een netwerk met bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en waterschappen om vragen te beantwoorden en te
helpen bij initiatieven.

4

De gemeente zet een digitaal funderingsloket (website) op. Hier kunnen bewoners en bedrijven terecht voor informatie,
advies en vragen over funderingen van huizen en panden.

5

We vergroenen schoolpleinen middels Amsterdamse Impulsregeling Schoolpleinen.

Blauw-groene
daken

1

Wij coördineren de aanleg van ongeveer 10.000 vierkante meter aan daken met wateropvang
en groen (slimme blauw-groene daken RESILIO).
6

Op 4 locaties worden blauw-groene daken aangelegd op panden van woningcorporaties, te weten Oosterparkbuurt,
Slotermeer, Indische Buurt en Kattenburg.

7

Subsidie blauw-groene daken: de gemeente biedt bewoners, bedrijven en organisaties subsidie aan om hun dak
‘blauw-groen’ te maken (minstens 200m2).

2021

Straks
2022

2023 -2030

Trekker en partners
Gemeente,
bewoners, bedrijven,
vastgoedeigenaren,
woningcorporaties,
waterschappen

t/m 2024
Gemeente, Stadgenoot,
de Alliantie, De Key,
Rooftop Revolution,
MetroPolder Company,
Waterschap AGV, VU,
HvA, bewoners en het
Urban Innovative Actions
programma van de EU

B
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Kalender

1

Niveau Huis en Pand

Doorlooptijd
Nu
Wat

Activiteit

Gemeentelijk
vastgoed

De gemeente maakt gemeentelijk vastgoed klimaatadaptief.

Moties

8

Ite Boeremastraat:
De gemeente legt een blauw-groen dak aan met zonnepanelen.

9

Albert Cuypstraat:
De gemeente maakt de binnentuin groen en regenbestendig.

2021

Straks
2022

2023 -2030

Trekker en partners
Gemeente

10

De gemeente voert een locatieonderzoek uit voor de vergroening van ongeveer 6 daken.

11

De gemeente voert een locatieonderzoek uit voor de vergroening van ongeveer 4 binnentuinen.

12

De gemeente doet onderzoek naar financiering en onderhoudskosten voor groene daken, gevels en binnentuinen.

13

De gemeente organiseert een overleg met experts en stelt een vervolgaanpak op ten behoeve van een integrale visie en
strategie op het daklandschap, in het kader van de omgevingsvisie (Motie 1276 ‘Het Dak op’).

Gemeente

14

De gemeente zet de mogelijke maatregelen voor "eigen terrein" op een rij en doet een voorstel voor een vervolgaanpak
(Motie 696.20 ‘Inzake Strategie Klimaatadaptatie (maatregelen eigen terrein)').

Gemeente

2

B
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Actie

Niveau
Straat
Samen sta je sterker, dus sla
zeker de handen ineen met
de bewoners en ondernemers
van je straat. Ook bedrijven,
de gemeente en andere
overheden kunnen hiervoor
het initiatief nemen. Wat
kunnen we doen om de straat
klaar te maken voor het
toekomstige klimaat?

1

2

B

19

1

2

Actie

Koelteplekken
Creëren van
koelteplekken door
parken, zwemplekken,
regenwatervijvers en/of
water(speel)elementen.

Schaduw
Schaduw creëren
met bomen, schaduwdoeken en/of slimme
looproutes.

Huis en Pand
Zie infographic op
pandniveau om te zien
wat jij kan doen voor meer
schaduw, koeling, groen,
het anders omgaan met
regenwater, of om water
buiten te houden.

Geleiding van
regenwater over
de weg
Herintroductie van de stoep,
open en bedekte goten,
holle wegen en/of drempels
voor watersturing.

Zichtbare
waterbergende
en -infiltrerende
maatregelen
Aanleg van wadi’s, greppels,
(verlaagde) groenstroken,
groene trambanen,
waterpleinen en/of
stedelijke waterlopen.

Ondergrondse
waterbergende en
-infiltrerende maatregelen
Toepassen van infiltratie
kratten, -putten en
-riolen en/of tijdelijke
regenwaterbuffers.

1

Klimaatbestendige
beplanting
Toepassen klimaatadaptieve
beplanting gericht op het
creëren van meer schaduw,
bestand tegen langere
periode van droogte en het
vasthouden van water.
5

Waterdoorlatende
en -passerende
bestrating
Toepassen van bestrating
waar het regenwater
langs of doorheen kan
stromen naar de bodem,
zoals grasbetonstenen
en andere vormen
van waterdoorlatende
bestrating.
6

7

2

8

3

9

Groen tenzij
Bij herinrichting en
groot onderhoud waar
mogelijk de verharding
vervangen door groen.
Zo kunnen bewoners samen
genieten van een prettige,
gezonde en natuurlijke
leefomgeving.
4

Een gezonde bodem
Met een gezonde
bodem groeit groen beter.
Zo houden planten en de
grond het water beter vast
en droogt het minder snel
uit.

10

B
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Casus
Elke stap telt
in de Westindische
buurt
De Westindische buurt is een
schiereiland, gelegen tussen het
Rembrandtpark en Vondelpark.
Een groeiende groep bewoners
loopt sinds 2017 warm voor
het samenwerken met de
gemeente aan een duurzame
en sociale leefomgeving: een
groene, gezonde, veilige en
klimaatadaptieve buurt voor jong
en oud. Onder het motto ‘Elke
stap telt!’ zijn de ideeën van 200
bewoners samengevat in een boek
– een inspiratie voor onder meer de
transformatie van de Corantijnstraat
tot groene allee. Het ontwerpproces
is sinds 2019 een uitgelezen kans
om de samenwerking tussen de
gemeente, nutsbedrijven en actieve
bewoners(initiatieven), scholen en
ondernemers te stroomlijnen. Met als
doel nog meer co-creatie voor een
gezonde, biodiverse, circulaire en
klimaatadaptieve leefomgeving!

1

2
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Casus
Watervertragende
groenstrook Zuidas
Een vierkante meter op de
Amsterdamse Zuidas mag wat
kosten, dus het is hier altijd
woekeren met ruimte. Maar juist
in dit gebied is veel behoefte aan
groen dat regenwater op kan
vangen en vast kan houden om
de riolering te ontzien tijdens
hevige stortbuien. Meer groen
zorgt bovendien voor verkoeling
tijdens hete dagen en voor meer
biodiversiteit. Medio 2019 heeft de
gemeente in de Prinses Irenestraat
het eerst deel van een zeven meter
brede, verdiept liggende groene
strook aangebracht. “Het plan is
om uiteindelijk een 500 meter lange
watervertragende groenstrook te
realiseren van de Parnassusweg
tot de Beethovenstraat”, zegt
landschapsarchitect Ton Muller.
“We kiezen voor veel verschillende
beplanting zodat je zelfs op de
Zuidas precies kunt zien welk
seizoen het is.”

1

2

B
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1

2

Informatie
en inspiratie
Straat

Subsidie

Media

Subsidie Ruimte voor
duurzaam initiatief:
Duurzame projecten en
programma’s

Wil je zien hoe we verschillende
straten in Amsterdam klimaatbestendig maken, bekijk dan de
inspirerende video's hiernaast
of vraag subsidie aan om zelf
aan de slag te gaan.
Kromme Mijdrechtstraat:
waterdoorlatende klinker

De Minahassastraat: van
versteend naar vergroend

Rainproof
straten in Kortvoort

Achtergrond
informatie
Groenvisie
Klik op een
onderwerp voor
meer informatie.

Kattenburgerstraat: slimme
waterkolken in de weg

CityGard containertuintjes
in diverse straten

rainproof.nl

Hittebestendige Stad
(HvA onderzoek)

B
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Kalender

2

Klik hier voor de disclaimer

Niveau
Straat

Doorlooptijd
Nu
Activiteit

Van grijs
naar groen

De gemeente vervangt stenen voor groen op 100 plekken in de stad. Het maakt de stad regenbestendig en zorgt voor verkoeling
en biodiversiteit. Daardoor ontstaat extra werkgelegenheid en daarmee draagt het bij aan duurzaam economisch herstel na de
coronacrisis.
15

De gemeente levert 20 groene plekken op in de stad.

16

De gemeente levert 80 groene plekken op in de stad.

2021

Straks

Wat

Herinrichting
en onderhoud

1

2022

2023 -2030

Bij herinrichtingsprojecten en de uitvoering van groot onderhoud in de stad past de gemeente
klimaatadaptieve maatregelen toe. Hieronder staan een 3-tal concrete voorbeelden genoemd

Trekker en partners
Gemeente met bewoners
en bedrijven

Gemeente

17

Ruyterkade West:
We testen hier een waterbuffersysteem met het doel overvloedige neerslag lokaal op te vangen.

18

Nieuwezijds Voorburgwal Zuid:
We richten de straat regenbestendig in door lokaal het maaiveld te verhogen of juist te verlagen. Zo ontstaan er
beschermende drempels rondom de huizen en kan het regenwater langzaam de grond in infiltreren.

19

Nieuwenhuysenbuurt:
Wij maken de openbare ruimte regenbestendig door middel van kratjes, wadi's en waterbergende straten.

t/m 2025

20

De gemeente gaat bij het uitvoeren van de werkzaamheden bij 10 groot onderhoudsprojecten de regenwaterknelpunten
oplossen (start voorbereiding).

t/m 2024

B
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Kalender

1

Niveau Straat

Doorlooptijd
Nu
Wat

Activiteit

Innovatie

Wij testen, meten en passen klimaatadaptieve maatregelen toe bij innovatieve projecten.

Onderzoek
en verkenning

2021

Straks
2022

2023 -2030

Trekker en partners
Gemeente met
Waterschap AGV,
kennisinstellingen en
bedrijven

21

Kromme Mijdrechtstraat:
Wij maken de straat beter bestand tegen hevige regenbuien door gebruik te maken van waterdoorlatende ZOAK-stenen
en een waterbergingssysteem onder de straat. Dit gaan we monitoren.

22

Zuidas:
Wij doen onderzoek naar het verbeteren van boomgroeiplaatsen zodat ze gezond blijven en voor schaduw kunnen zorgen.

t/m 2024

23

Rooseveltlaan:
Wij testen een waterbergingssysteem onder de trambaan waarin regenwater kan worden opgeslagen en vertraagd kan
worden afgevoerd naar het grondwater.

t/m 2025

24

Beethovenstraat:
Wij doen onderzoek naar het Bufferblock systeem. Bij dit systeem kan regenwater op het voorplein van nieuwbouwproject
- The Valley - onder de grond worden opgevangen.

t/m 2025

25

Kattenburgerstraat:
Wij monitoren duurzame en slimme waterkolken in de weg en de aanleg van een waterbeheersysteem onder de
groenstrook en het voetpad.

t/m 2025

26

Laan van Spartaan:
Wij monitoren de verkoelende werking van een kunstgrasveld, dat bevorderd wordt door ondergrondse wateropslag
(project City Sports).

27

Wij doen onderzoek naar de locatie en inrichting van koele plekken in de stad.

Gemeente
met HvA en WUR

2

B
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2

Actie

Niveau
Gebied en Wijk
De gemeente Amsterdam
werkt hard aan klimaat
bestendige oplossingen
op gebieds- en wijkniveau.
Zowel in de bestaande stad
als in delen die nieuw worden
aangelegd. Per gebied
of wijk moet maatwerk
geleverd worden.
Wat kunnen we nu al doen
om bij een eventuele
overstroming de schade te
beperken en slachtoffers te
voorkomen? In het schema zie
je voorbeelden van maatregelen
per overstromingsdiepte.
Meer hierover staat in de
Omgevingsvisie Amsterdam
2050.

Overstromingsdiepte

< 20 cm

20-50 cm

50-200 cm

> 200 cm

Diepe polders

Streefbeeld

‘Geen water in object’

‘Schade beperken’

‘Schuilen binnenshuis’

‘Schuilcapaciteit in buurt & evacueren’

Nieuwbouw

Aangepast bouwen
(bebouwing en openbaar
gebied). Maatregelen ook
effectief voor ‘rainproof’.

Aangepast bouwen
(bebouwing en openbaar
gebied). Aansluitingen
elektra hoger

Hou bij programmering
rekening met overstroombaarheid begane grond

Hou bij programmering
rekening met overstroombaarheid begane grond en
eerste verdieping

Hou bij locatiekeuze van
nieuwe uitleglocaties
rekening met mogelijke
overstromingsdiepte

Bestaande
bouw

Noodmaatregelen (zoals
deurschotten / zandzakken)

Structurele maatregelen
duur / lastig

Vitaal en
kwetsbaar

Vitale functies in openbare
ruimte bestand tegen
waterdiepte

Vitale functies in openbare
ruimte bestand tegen
waterdiepte

Plaats aggregraten op droge
verdieping

Geen vitale en kwetsbare
functies (ziekenhuis, elektra,
gevaarlijke stoffen, etcetera)

Geen vitale en kwetsbare
functies (ziekenhuis, elektra,
gevaarlijke stoffen, etcetera)

Schuilcapaciteit droge
verdieping
Zorg voor schuilcapaciteit in
de buurt

Zorg voor mogelijkheden
schuilcapaciteit en evacuatieroutes in (nabijgelegen)
gebiedsontwikkelingen

Zorg voor mogelijkheden
schuilcapaciteit en evacuatieroutes in (nabijgelegen)
gebiedsontwikkelingen

Evacuatie

B
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Visie van
De Gezonde Stad:
Samen met bewoners
aan de slag

1

2

Amsterdam wordt voller, drukker,
warmer en natter en dat vraagt om
actie. Niet alleen van de gemeente,
maar van iedereen.
“De stad duurzaam en gezond maken: dát is de opdracht
waar wij met De Gezonde Stad werk van maken”, stelt
Annick Mantoua, directeur van De Gezonde Stad. ‘‘Een
aanpak waarbij iedereen meedoet is nodig om duurzame
oplossingen te vinden voor de klimaatveranderingen.
Vanuit De Gezonde Stad combineren we daarom
onze doelen op klimaatadaptatie met aandacht voor
biodiversiteit, lokaal voedsel, sociale cohesie, inclusiviteit
en zo mogelijk ook werkgelegenheid.”
“We brengen bewoners, bedrijven en de gemeente met
elkaar in contact en starten samen nieuwe projecten op de
plek waar mensen de meeste invloed op hebben: in hun
eigen buurt. Zo hebben we vorig jaar op Zeeburgereiland
samen met onder andere A.S.R. Real Estate, de
gemeente Amsterdam en bewoners de Zeeburgertuin
opgezet. In deze buurtmoestuin kweken bewoners hun

eigen groenten en is een groene oase vol biodiversiteit
gecreëerd. De betrokkenheid van de bewoners is groot.
Er is een moestuinvereniging opgericht die het beheer en
onderhoud van de tuin regelt.”
“Door in co-creatie met bewoners en bedrijven aan
de slag te gaan, spelen we in op de behoeften van
gebruikers. Hierdoor creëren we eigenaarschap bij
bewoners, wat de mogelijkheden voor beheer en
inrichting vergroot én bijdraagt aan sociale cohesie en
sociaal welzijn in buurten. Deze bottom-up benadering
combineren we waar mogelijk ook met data en
koppelen we aan gemeentelijke kaders waarin dingen
in de openbare ruimte gerealiseerd kunnen worden.
Vandaar dat we mede-initiatiefnemer zijn van de onlangs
gepubliceerde groene inspiratiekaart. Hierop staan de

veertig meest kansrijke vergroeningsplekken in de stad
die ook van waarde zijn voor klimaatadaptatie.”
“Deze kaart is de komende jaren een belangrijke basis
voor nieuwe projecten die we gaan starten met bewoners
en bedrijven. Geef je op en doe met ons mee!” •

Annick Mantoua

B
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Casus | Bestaande stad
Geen natte
voeten meer in de
Rivierenbuurt

Casus | Bestaande stad
Aanpak
bodemdaling Laag
Holland

In 2020 zijn we begonnen met het
regen- én klimaatbestendig maken
van de Rivierenbuurt. “Er waren
maar weinig plekken in dit gebied
waar het regenwater de grond in
kon zakken”, zegt Frank Smits,
waterwetenschapper bij Waternet.
Met als gevolg: een overbelast riool
en wateroverlast op straat. Frank:
“Tegelijk met de vernieuwing van
de riolering, hebben we wadi’s
aangelegd en groenstroken
uitgebreid met extra beplanting
en meer ruimte voor bomen. In de
zomer was het probleem juist dat het
grondwater ver weg zakte, en dat is
slecht voor de houten funderingen
van de huizen. Om dat tegen te
gaan is onder de trambaan in de
Rooseveltlaan een waterberging
aangebracht om zo het grondwater
beter te kunnen verdelen.”

Ten noorden van Amsterdam ligt Laag
Holland: een indrukwekkend polderen moerasgebied dat zich uitstrekt
tot Alkmaar. “Onder de noemer Vitaal
Platteland Laag Holland werken rijk,
provincie, waterschap, gemeenten,
landbouw- en natuurorganisaties hier
samen aan een klimaatbestendige
toekomst voor dit veenweidegebied’,
zegt Niel de Jong, beleidsadviseur
bij Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier (HHNK). “Binnen
dit programma werkt de gemeente
Amsterdam mee aan de projecten:
Burkmeer, Landelijk Noord en
Waterland Oost. In grote lijnen
gaat het bij deze projecten om
het vernatten van grasland
om bodemdaling, waarbij
broeikasgassen vrijkomen, tegen
te gaan. Ook het vergroten van de
biodiversiteit en het experimenteren
met innovatieve vormen van
landbouw, zoals de lisdoddeteelt,
spelen hierbij een rol.”

maps.amsterdam.nl/rainproof

1

Een baken die de bodemdaling
weergeeft. De blauwe strepen liggen
onder NAP. De groene en gele geven
aan hoe hoog het lag voordat de
Hollanders zich er vestigden.

2
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De Knowledge Mile is een gebied in
het hart van Amsterdam dat grofweg
loopt vanaf de IJtunnel via de Valkenburgerstraat en de Wibautstraat tot
het Amstelplein. “De Knowledge Mile
Bedrijveninvesteringszone (BIZ) is een
community van studenten, bewoners
en kleine en grote ondernemers”, zegt
communitymanager Cora Kreikamp.
“Lange tijd was het gebied dat wij nu
Knowledge Mile noemen een grijs,
versteend en vervuild gebied. Ons
doel is om dit gebied om te toveren tot
een duurzame en groene stadstraat.
Een gezonde plek waar iedereen zich
thuis en veilig kan voelen. Eén van de
projecten waar we, samen met de gemeente, aan werken is Knowledge Mile
Park. Dit moet het langste en hoogste
park van Amsterdam worden waarbij
we niet alleen de openbare ruimte
vergroenen, maar ook alle gebouwen,
gevels en daken verduurzamen. Geen
gebouw mag onbenut blijven. We
creëren daktuinen of recreatiedaken
en voorzien daken en gevels van
zonnepanelen. En het mooie van
alles is: iedereen doet mee!”

Artist impression

Casus | In ontwikkeling
Duurzame en
groene stadsstraat

1

2
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Casus | Bestaande stad
Buikslotermeer
gereed gemaakt voor
waterbestendige toekomst
klinkt misschien gek om het
waterpeil te verhogen, maar dat
doen we om kwelwater tegen
te gaan. Kwelwater is water dat
uit de bodem omhoog komt.
Door het waterpeil te verhogen
ontstaat er meer tegendruk,
zodat de hoeveelheid kwelwater
afneemt. Tot slot wordt het
nieuwe gemaal uitgerust met een
extra buis zodat er in extreme
neerslagsituaties eenvoudig
een noodpomp op kan worden
aangesloten. Daardoor is de
gehele Buikslotermeer weer klaar
voor de toekomst!”

Artist impressions

In de omgeving van het
nieuwe metrostation
Noord in de Amsterdamse
Buikslotermeer verrijst een
nieuwe woonwijk: Elzenhagen
Zuid. In voorbereiding op de
bouw werken de gemeente
Amsterdam, Waternet en het
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier samen om
het watersysteem robuust
te maken voor de toekomst.
”Om het gebied waar de nieuwe
woonwijk komt te beschermen
tegen water, wordt het maaiveld,
dat is de hoogte waarop we
wegen en huizen aanleggen,
fors opgehoogd”, zegt John
van Diepen, regioadviseur
van het Hoogheemraadschap.
“Verder verhogen we het
waterpeil in dit gebied, zodat
het op hetzelfde niveau en in
open verbinding komt met de
rest van de Buikslotermeer. Het

1

2
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Casus | In ontwikkeling
Amstel III klaar
voor make-over

Vanaf 2022 start de bouw van
een nieuwe duurzame stadswijk
op het vijfde eiland van IJburg:
Strandeiland. “Het eiland wordt
gevormd rondom een oude
stroomgeul van de Vecht, de
zogenaamde Oergeul”, zegt
landschapsarchitect Katinka Pricken.
“Dit binnenwater fungeert straks als
het groenblauwe hart met ruimte
voor recreatie, natuur én met een
belangrijke waterzuiverende functie.
Op Strandeiland leef je aan en met
het water; er komt een stadstrand,
natuurbaai en overal is ruimte voor
groen. De wijk wordt uitstootvrij
en gaat zelfs energie leveren,
onder meer dankzij zonnepanelen
en warmtewinning uit afvalwater.
Regenwater wordt opgevangen
op groene daken en infiltreert in
het eiland via wadi’s in straten en
parken. Tot slot is er minder ruimte
voor auto’s. Parkeren gebeurt
op centraal gelegen (energie)hubs,
zodat er nóg meer ruimte is
voor groen.”

De komende jaren transformeert
een kantorengebied in Amsterdam
Zuid-Oost tot een bruisende
stadwijk waar mensen wonen,
werken en plezier maken. De
gemeente Amsterdam en de
huidige grondeigenaren hebben
de handen ineen geslagen om
dit gebied samen te ontwikkelen
onder de naam Amstel III.
“Daarbij zetten we alles op
alles om hittestress, droogte en
wateroverlast te voorkomen”, stelt
landschapsarchitect Joyce van den
Berg. “We zorgen voor een goede
balans tussen stenen en groen.
De straten worden regenbestendig
ingericht met ruimte voor
waterberging. Regenwater bufferen
we op retentiedaken. In het ontwerp
houden we er zelfs rekening mee
dat het gebied niet té vol gebouwd
wordt, zodat we de bestaande
luchtstromen niet blokkeren. Zo
voorkomen we dat er hitte-eilanden
ontstaan tijdens warme zomers.”

Artist impressions

Casus | In ontwikkeling
Goed toeven
op Strandeiland

Artist impression
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Informatie
en inspiratie
Gebied en Wijk

1

2

Subsidie
Subsidie Ruimte voor
duurzaam initiatief

Media
Op deze pagina vind je een
aantal mooie voorbeelden
waarin op gebieds- en
wijkniveau aandacht is voor
klimaatadaptatie. Heb jij wel
eens last gehad van te hete
kunstgrasvelden tijdens het
sporten of wil je weten hoe
in een nieuw stuk Amsterdam
rekening wordt gehouden met
klimaatadaptatie, bekijk of lees
dan eens onderstaande selectie
van innovatieve oplossingen.

Impuls Schoolpleinen
primair onderwijs

Achtergrond
informatie
Stedenbouwkundig plan
Strandeiland

De fruitpluktuin in Zuid

Klimaatbestendig schoolplein
“De Schakel”
Hittebestendige Stad
(HvA onderzoek)

Groenvisie

Gebiedsagenda’s
Klik op een
onderwerp voor
meer informatie.

VVA Spartaan - ’s werelds
koelste kunstgrasveld

Het ‘Groene Hart’ van de
Weteringbuurt

Stadslandbouwproject
NoordOogst

Omgevingsvisie
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Kalender

Wat

Activiteit

Gebieds
ontwikkeling

Klimaatadaptatie krijgt een plek in nieuwe gebiedsontwikkelingen.

Onderzoek
en verkenning

2

Klik hier voor de disclaimer

Niveau
Gebied en Wijk

Toekomst
bestendige
landbouw en
natuur

1

Doorlooptijd
Nu
2021

Straks
2022

2023 -2030

Trekker en partners
Gemeente
en Waterschappen

Hieronder staan twee voorbeelden genoemd.
28

Strandeiland:
Gebiedsontwikkeling met hoge duurzaamheidsambities: energieneutraal, natuur inclusief, circulair en klimaatbestendig.
Klimaatadaptieve maatregelen zijn onder andere een groene inrichting, wadi’s en infiltratie-systemen. Bij de keuze voor
bomen en planten wordt rekening gehouden met de afstand tot het grondwater.

29

Sloterdijk Zuid:
Het gebied wordt in fases 30 tot 80 centimeter opgehoogd om het grondwater-, overstromings- en regenbestendiger te
maken. Daarnaast worden de straten en het park voor zover mogelijk rainproof ingericht. Ook voor de bebouwing gelden
ambities op rainproof.

30

Het consortium Amsterdam Wetlands jaagt de ontwikkeling van toekomstbestendige landbouw
en robuuste natuur aan (in oa projecten Burkmeer en Landelijk Noord). Het programma is vooral
gericht op het remmen van bodemdaling.

Consortium Amsterdam
Wetlands, Gemeente en
HHNK

31

Voortzetten verkenning naar ophogen maaiveld en ontwateringsnorm voor nieuwe gebieden, met als doel het instellen
van een ontwateringsnorm in het Amsterdam Omgevingsprogramma Riolering. (wettelijke opvolger van het Gemeentelijk
Rioleringsplan). De besluitvorming over dit Omgevingsprogramma Riolering (OPR) staat gepland voor de tweede helft van
2021. Het OPR biedt mogelijkheden voor nieuwe normen en richtlijnen die bijdragen aan een klimaatbestendige stad.

Gemeente
met Waterschappen

32

Het waterschap AGV onderzoekt de invloed van klimaatverandering op de water(bodem)kwaliteit van nieuwe
woongebieden aan het water, die bij voormalige industriële locaties liggen. Het doel van dit onderzoek is om voor
toekomstige woongebieden met woonwater randvoorwaarden op te stellen aan de water(bodem)kwaliteit.

Waterschap AGV

2023 - 2040
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Actie

Niveau
Stad en Regio
Binnen de stad en de regio
Amsterdam werken we samen
aan verschillende projecten
met als doel de stad en regio
klimaatadaptief te maken.
Daarnaast doen we onderzoek
naar de toekomst van het
klimaat én welke invloed dit
heeft op ons allemaal. Bij
dit onderzoek werken we
samen met verschillende
kennisinstellingen en
Rijkswaterstaat. Deze
projecten hebben vaak
invloed op alle andere
schaalniveaus.

1

2
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Water als waardevolle
verbinding van Amsterdam
met de regio

Peter Smit
Waterschap Amstel,
Gooi en Vecht

Klazien Hartog
Hoogheemraadschap
Hollands Noorderkwartier

Marco Kastelein
Hoogheemraadschap
van Rijnland

De afgelopen jaren waren jaren
van uitersten. In de hete zomer
van 2020, waarin we beperkt
op vakantie konden, hebben de
Amsterdammers ervaren wat het
probleem is van een te warme
stad. Velen zochten water om te
zwemmen, terwijl de waterkwaliteit
door diezelfde hitte flink onder
druk stond.
De zomer van 2018 was juist extreem droog. Een
hevige regenbui begin september spoelde de stoffige
stad schoon, maar zorgde voor zoveel verontreiniging
in de grachten dat de City Swim moest worden
afgelast. Dat heeft direct consequenties voor de
leefbaarheid in de stad.
Je staat er misschien niet direct bij stil, maar de regio
Amsterdam ligt voor meer dan de helft onder zeeniveau
en is gebouwd op veengrond. Juist daar komen de
grote uitdagingen van klimaatverandering samen:

1

2

zeespiegelstijging, extreme regen, snellere bodemdaling,
lange droge en hete periodes. Zonder toekomstbestendig
watersysteem houdt Amsterdam geen droge voeten,
verzakken kades en gebouwen en neemt de hittestress
toe. Regen en groen moeten de ruimte krijgen in onze
stad. Hiervoor zijn we samen aan zet!
U mag erop rekenen dat de drie waterschappen die in
Amsterdam actief zijn er samen met de gemeente alles
aan doen om ervoor te zorgen dat de stad leefbaar

'Amsterdam ligt voor meer dan
de helft onder zeeniveau en
is gebouwd op veengrond'
blijft en de gevolgen van klimaatverandering aan kan.
Droge voeten lijken misschien een vanzelfsprekendheid,
maar zijn dat zeker niet. Daar wordt elke dag met man
en macht aan gewerkt. De waterschappen zorgen
voor veilige dijken, en werken 24 uur per dag om de
watersystemen op orde te hebben en houden.

B
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'Het is goed om te zien dat
steeds meer Amsterdammers
aan de slag gaan om hun
omgeving groener te maken'

Overtollig water voeren we af, en bij een tekort
aan water voeren we aan. Tegelijkertijd zoeken we
ook hoe meer water in de stad kan blijven. Zodat
we dit, als het droog is, kunnen gebruiken. Wij, als
waterschapsbestuurders, zijn blij dat we samen met
de gemeente Amsterdam naar mogelijkheden gaan
zoeken om ervoor te zorgen dat de stad en de
watersystemen klaar zijn voor de toekomst. En dat
het ook voor onze kinderen en kleinkinderen nog
steeds veilig en prettig wonen is in Amsterdam.
Het is goed om te zien dat steeds meer Amsterdammers
aan de slag gaan om hun omgeving groener te maken.
Om steen letterlijk te verruilen voor geveltuintjes of
groene daken aan te leggen. Die maken de stad niet
alleen mooier, ze zijn ook onmisbaar bij het tegengaan
van hittestress en om bij zware regenval het kostbare
water te kunnen vasthouden en pas later af te voeren.
Klimaatverandering en stromend water stoppen niet bij
stadsgrenzen. Het stelt ons voor de opgave om goed
samen te werken en aan de slag te gaan om er voor te

zorgen dat de basis op orde is. In de uitvoeringsagenda
kunt u lezen over een aantal projecten waar de komende
jaren aan gewerkt wordt. We hebben er uitdrukkelijk voor
gekozen om nog niet alles in beton te gieten. Omdat we

het toekomstbestendig maken van ons watersysteem
met elkaar moeten doen. We nodigen u dan ook
graag uit om met ons mee te denken en uw ideeën
met ons te delen. Want samen kunnen we meer! •
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Casus
Keep it cool:
‘Koele plekken
checker’
Tijdens de hittegolf van afgelopen
zomer steeg het kwik tot ongekende
hoogten. Door verstening en gebrek
aan wind was de gevoelstemperatuur
op veel plekken in de stad zelfs
nóg hoger. Niet zo gek dus, dat
mensen massaal op zoek gingen
naar verkoeling. Daar kwam
de in 2020 gelanceerde ‘Koele
plekken checker’ goed bij van
pas. Dataspecialist Arie de Niet
van advies- en ingenieursbureau
Witteveen+Bos was betrokken bij
de ontwikkeling van deze real-time
hittekaart voor gevoelstemperatuur
met drukte-indicatoren. “Het doel
van de Koele plekken checker is
tweeledig”, zegt Arie. “In de eerste
plaats wil de gemeente op hete
dagen de koele plekken in de buurt
inzichtelijk maken voor inwoners.
Ten tweede werd de Koele plekken
checker ingezet om mensen over
de stad te spreiden, zodat de
1,5-metermaatregel gewaarborgd
kon worden.”

Gevoelstemperatuur
Comfortabel
<23˚C

Heet
35 tot 41˚C

Beetje warm
23 tot 29˚C

Zeer heet
> 41˚C

Warm
29 tot 35˚C
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Casus

Toekomstbestendig
watersysteem
voor onze regio
Het Amsterdam-Rijnkanaal (ARK), het
Noordzeekanaal (NZK) en het regionale
watersysteem (waaronder de Amstel en
Amsterdamse grachten) vervullen een
belangrijke functie voor een groot deel
van West-Nederland. Dit watersysteem
zorgt voor de aan- en afvoer van water.
De waterbeheerders uit de regio en
Rijkswaterstaat werken daarom samen
met de provincies Utrecht en NoordHolland aan een toekomstbestendig
watersysteem voor het zogeheten ARK/
NZK-gebied. “Niets doen is geen optie”,
zegt Hilga Sikma van Waternet. “Ons
watersysteem zit nu al aan zijn grenzen.
Met klimaatverandering, zeespiegelstijging
en steeds meer bebouwing neemt de
druk verder toe. Maatregelen in het
watersysteem en in de ruimtelijke inrichting
zijn noodzakelijk. Alleen zo wordt het een
flexibel, robuust en klimaatbestendig
gebied wat klaar is voor de toekomst.

1
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Informatie
en inspiratie

Op deze pagina vind je
informatieve filmpjes over hoe
Amsterdam met de regio werkt
aan klimaatadaptatie. Gemaal
Zeeburg in Amsterdam Oost kan
bijvoorbeeld in een periode van
langdurige regenval aan worden
gezet om het stijgende water uit
de grachten weg te pompen naar
het IJmeer en het Markermeer en
de Metropoolregio Amsterdam
geeft antwoord op de vraag hoe
ervoor gezorgd kan worden dat
klimaatadaptatie een ‘normaal’
onderdeel wordt in integrale
investeringsbeslissingen, nu en
in de toekomst.

Media

Klimaatverandering

Achtergrond
informatie

Uitkomsten Resilience
by Design

Hemelwaterverordening

Hittebestendige Stad
(HvA onderzoek)

Omgevingsvisie
Klik op een
onderwerp voor
meer informatie.

Belang Gemaal Zeeburg

Aftermovie climate
adaptation festival

Project Koele Kades
Groenvisie
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Kalender

2

Klik hier voor de disclaimer

Niveau
Stad en Regio
Wat

1

Activiteit

Doorlooptijd
Nu
2021

Straks
2022

2023 -2030

Trekker en partners

Verbindingen tussen Wij zorgen voor een sterke en toekomstbestendige verbinding
regionaal watersysteem tussen het regionale watersysteem en de stad.
en stad

33

Toekomstbestendige doorstroming grachten:
Wij verbeteren de doorstroming van water in de grachten. We maken afspraken over bruggen, sluizen, oevers, kades en/of
gebruik van het water.

Waterschap AGV,
Gemeente

34

Wij realiseren een klimaatrobuust ecologisch netwerk van groen en water dat ruimte en rust biedt aan planten en dieren in
de stad.

Gemeente en Waterschap
AGV

35

Wij zorgen voor een optimale waterberging in Amsterdam ten noorden van het Noordzeekanaal. We verkennen hoe de
risico’s voor wateroverlast in het stedelijk gebied verder beperkt kunnen worden door optimalisatie in wateropvang tussen
stedelijk en landelijk gebied.

HHNK en Gemeente

Netwerk
klimaat
adaptie

36

Netwerk klimaatadaptatie:
Wij vormen een netwerk met bewoners, bedrijven, kennisinstellingen en waterschappen om vragen te beantwoorden en te
helpen bij initiatieven op privaat terrein en in de openbare ruimte.

Gemeente,
waterschappen,
bewoners, bedrijven,
vastgoedeigenaren,
woningcorporaties

Onderzoek
en verkenning

37

Wij verkennen nieuwe richtlijnen op het gebied van hitte, wateroverlast, droogte en overstromingen (zie hoofdstuk 2).

Gemeente en
Waterschappen

38

Meteorologisch meetnet: wij volgen hoe het stedelijke klimaat zich ontwikkelt, door middel van een doorstart en
uitbreiding van het bestaande meteorologisch meetnetwerk Amsterdam Atmospheric Monitoring supersite project (AAMS).

Amsterdam Institute for
Metropolitan Solutions
(AMS)

39

Thematische studie waterveiligheid: studie naar welke maatregelen nodig en mogelijk zijn zodat we ons als stad kunnen
wapenen tegen de gevolgen van een mogelijke overstroming.

Gemeente en
Waterschappen
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Kalender

1

Niveau Stad en Regio
Doorlooptijd
Nu

Wat

Onderzoek
en verkenning

Openbare
ruimte

Activiteit

2021

Straks
2022

2023 -2030

Trekker en partners

40

We onderzoeken mogelijkheden om parken en recreatiegebieden klimaatadaptiever in te richten.

Gemeente

41

Aanvullende stresstest hitte: we ontwikkelen kaarten waarop aandachtsgebieden staan als het gaat om hitte en de
mogelijkheden om hittestress tegen te gaan.

Gemeente

42

Universiteit Gent onderzoekt verdamping en sapstromen van bomen in de stad voor meer inzicht in de mate van
verdamping van bomen bij hitte en droogte in relatie tot grondwaterstand en schaduw.

Universtiteit Gent,
Gemeente

43

De gemeente verkent structurele meerkosten van klimaatadaptieve maatregelen in de openbare ruimte met als doel om
meer inzicht te krijgen in de financiële consequenties van klimaatadaptatie.

Gemeente

44

De gemeente verkent het opnemen van klimaatadaptatie in de samenwerkingsafspraken tussen gemeente,
woningcorporaties en huurderskoepels 2024-2027/2028.

Gemeente,
woningcorporaties

45

We verkennen de haalbaarheid van een regionale intentieovereenkomst klimaatbestendige nieuwbouw met de bouwketen
en overheden door MRA (Metropoolregio Amsterdam).

MRA,
Gemeente en
Waterschappen

46

We ontwikkelen oplossingen om klimaatadaptatie mee te nemen in het ontwerp voor de openbare ruimte.

Gemeente

47

We passen een neerslag afvoermodel toe en ontwikkelen dit door tot een rekenkundig model dat kan worden ingezet voor
het oplossen van regenwaterknelpunten.

Gemeente

48

De gemeente blijft het hitte- en droogteplan toepassen in de openbare ruimte in geval van extreem hete of droge periodes.

Gemeente

49

We werken aan een opvolging van het GRP 2016-2021. Dit is een uitwerking van de omgevingsvisie voor het thema
riolering

Gemeente

50

Met de Hemelwaterverordening verplichten we nieuwe gebouwen het hemelwater op eigen terrein te bergen en
vertraagd af te voeren.

Gemeente

51

We werken samen aan klimaatadaptatie in trajecten zoals de Groenvisie, Omgevingsvisie, Principes voor de gezonde stad,
Bestuursopdracht nutsvoorzieningen, Hitteplan GGD en Actieplan Zonkracht.

Gemeente
en Waterschappen

2
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Actie

Niveau
Nationaal en
Internationaal
Nationaal

Internationaal

Op landelijk niveau werken alle overheden samen aan
klimaatadaptatie in het Nationale Deltaprogramma. Het doel
hiervan is om Nederland nu en in de toekomst te beschermen
tegen overstromingen, te zorgen voor voldoende zoetwater en
ons land klimaatbestendig te maken. Bestuurlijk is afgesproken
dat alle overheden vanaf 2021 actief en concreet uitvoering
geven aan klimaatadaptatie. Het Deltaprogramma steunt dit
met kennisdeling, onderzoek, afspraken met landelijk werkende
partijen en de impulsregeling klimaatadaptatie.

Overstromingen, bosbranden en lange perioden van droogte: de
hele wereld voelt het belang en urgentie van klimaatadaptatie steeds
sterker. Het is essentieel om kennis te delen en te leren van de aanpak
in andere steden wereldwijd. Wat doen zij om zich aan te passen aan
het nieuwe klimaat? En wat kunnen we opsteken van steden die het
klimaat hebben dat wij mogelijk gaan krijgen? Amsterdam Rainproof
heeft laten zien dat internationaal samenwerken grote voordelen
heeft. Daarnaast deelt Amsterdam jaarlijks kennis uit tijdens het Smart
City Expo World Congress in Barcelona en participeren we in de
Coalition for Disaster Resilient Infrastructure (CDRI) van de Verenigde
Naties. Ook innovatieprojecten zoals RESILIO (blauw-groene daken)
delen kennis en kunde met verschillende Europese steden als deel van
hun projectscope. Via de podcast the Mayor’s Manual worden in 2021
gesprekken gevoerd met mondiale koplopers om de beste adviezen
voor burgemeesters wereldwijd te verzamelen. In de kalender vind je
meer internationale events waar we de komende jaren een bijdrage
aan leveren of die we (mede)-organiseren.
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Informatie
en inspiratie

Achtergrond
informatie

Media

Kennisportaal
Klimaatadaptatie
Nederland organiseerde in
januari 2021 een internationale
online klimaattop; de
Climate Adaptation Summit.
Amsterdam ontwikkelde diverse
filmpjes waarin verschillende
klimaatadaptieve voorbeelden
uit Amsterdam met de wereld
werden gedeeld. Hiernaast kan
jij ze ook bekijken. Nog meer
inspiratie opdoen? Check ook
eens het nationale of Europese
kennisportaal.

Nationale
Klimaatadaptatiestrategie

Landelijk programma en
klimaatadaptatie

Urban Water Challenges
Documentaire

Towards a climate
adaptive Amsterdam

Deltaplan Ruimtelijke
adaptatie

Europees kennisportaal
Climate Adapt

EU Adaptation Strategy

Klik op een
onderwerp voor
meer informatie.

Talkshow:
The Mayor's Manual

Climate adaptive public
and private space

Towards a Rainproof
Amsterdam

Coalitie voor rampenbestendige infrastructuur
van de Verenigde Naties
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Kalender

Kennis
ontwikkeling
en -deling

2

Klik hier voor de disclaimer

Niveau
Nationaal en Internationaal
Wat

1

Activiteit

Doorlooptijd
Nu
2021

Straks
2022

2023 -2030

Trekker en partners

52

Groene Huisvesters deelt kennis over klimaatadaptatie voor woningcorporaties doormiddel van vijf interactieve webinars.

Groene Huisvesters
en Gemeente

53

Het kennisprogramma Zeespiegelstijging verkent mogelijke effecten van meer extreme zeespiegelstijging met als doel om
inzicht te krijgen in de benodigde maatregelen.

Ministerie I&W,
Deltaprogramma en
Waterschappen

54

KNMI Klimaatsignaal ‘21: eerste duiding van het zesde assessment rapport van het Intergovernmental Panel on Climate
Change (IPCC) naar Nederland.

KNMI

55

KNMI’23-klimaatscenario’s: kerncijfers voor een groot aantal variabelen en indicatoren van klimaatverandering voor
Nederland (2023). Opvolger van huidige KNMI’14-scenario’s.

KNMI

56

We doen mee en wisselen kennis uit in het Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie, Nationale Adaptatiestrategie en
Gemeentelijk Netwerk Klimaatadaptatie.

Gemeente en
Waterschappen

57

Jaarlijks Nationaal Deltacongres gericht op stimuleren en faciliteren van kennisdeling, samenwerking en netwerken.

Deltaprogramma
Ruimtelijke Adaptatie

58

Publicatie Deltaprogramma (jaarlijks).

Deltaprogramma
Ruimtelijke Adaptatie

59

We leveren een bijdrage aan en (mede) organiseren een aantal internationale events zoals de Amsterdam International
Water Week of het Smart City Expo World Congress met als doel internationale kennisdeling, samenwerking,
bewustwording en netwerken te stimuleren en te faciliteren.

Gemeente
en Waterschap AGV
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1.2
Hoe pakken we
dit STRAKS aan
Natuurlijk kijken we ook verder
vooruit dan 2022. De stad en het
klimaat blijven veranderen en dat
betekent dat we op de lange termijn
nieuwe uitdagingen krijgen. We
proberen deze uitdagingen nu al
in beeld te brengen. Zo kunnen we
bepalen wat er moet gebeuren om de
langetermijnopgaven in 2030, 2050
en verder te behalen. Op de volgende
pagina wordt beschreven op welke
onderwerpen onze focus ligt.
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Infiltratiekratten onder
het fietspad in de
Kattenburgerstraat.

‘Het gaat onder andere om
opvangen, vasthouden en
hergebruiken van regenwater,
maar ook om het afvoeren
van water’
1.2.1 Weerbaar en wendbaar
Klimaatverandering laat zich niet precies voorspellen.
Juist daarom is het belangrijk om als stad weerbaar
en wendbaar te zijn. Weerbaar houdt in: in staat om
tegenstand te bieden aan klimaatverandering. Met
wendbaar bedoelen we: makkelijk bij te sturen als het
klimaat anders of sneller verandert dan gedacht. We
moeten een tandje kunnen bijzetten of van koers kunnen
veranderen. Deze wendbaarheid kan bereikt worden
door ruimte in te bouwen in projecten, zowel boven- als
ondergronds. Daarnaast gaat het om de processen en
financiën van de gemeente.
Als het gaat om klimaatadaptatie spelen ook de
toekomstige kosten door klimaatverandering een
grote rol. Verzekeraars waarschuwen hiervoor en
hebben berekend dat extreem weer tot steeds hogere

kostenposten gaat leiden1. De Metropoolregio
Amsterdam (MRA)2 kijkt In het programma
MRA Klimaatbestendig naar richtlijnen voor
klimaatbestendige nieuwbouw in de hele
metropoolregio. Dit wordt gedaan om grote
herinvesteringskosten in de toekomst te voorkomen.

1.2.2 Water als sturend element

al tegen zijn grenzen aan. Technische problemen aan
de gemalen en sluizen kunnen ingrijpende gevolgen
hebben voor de stad. Klimaatverandering vergroot de
druk op dit watersysteem steeds verder. Dit kan zijn door
meer waterafvoer via de rivieren, extreme regenbuien
en langdurige natte perioden. Na 2050 verwachten we
daarnaast dat hoog water door de stijgende zeespiegel
steeds vaker zal voorkomen.

Water speelt een belangrijke rol bij klimaatadaptatie
binnen de stad en regio Amsterdam. Het gaat
onder andere om opvangen, vasthouden en
hergebruiken van regenwater, maar ook om het
afvoeren van water. Amsterdam is onderdeel van een
regionaal watersysteem. Dit systeem draait om het
Noordzeekanaal, IJ en Amsterdam-Rijnkanaal. De
gemalen IJmuiden en Zeeburg zorgen voor de afvoer
van overtollig water. Dit hoofdwatersysteem loopt nu

Amsterdam is kwetsbaarder dan de rest van de regio:
bij een waterpeilstijging van 20 centimeter ontstaat
al wateroverlast rond de grachten. De grachten en de
Amstel zijn onderdeel van de slagaders van het regionale
watersysteem (ofwel het boezemwatersysteem). Dat is
in Amsterdam aangesloten op het hoofdwatersysteem
(dat de Lek en het IJsselmeer verbindt met de zee in
IJmuiden). De grachten zijn van groot belang voor
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Vasthouden
Vasthouden regenwater
regenwater buiten
buiten stedelijk
stedelijk gebied
gebied
Aandachtsgebied
Aandachtsgebied bergingscapaciteit
bergingscapaciteit en
en
Noordzeekanaal
maaiveldhoogte
maaiveldhoogte irt
irt toekomstige
toekomstige peilverhoging
peilverhoging

Opgaven watersysteem

Waterberging
Waterberging buiten
buiten gemeentegrens
gemeentegrens

Vasthouden regenwater stedelijk gebied

Opgaven watersysteem

Noodoverloopgebied
Noodoverloopgebied Amstelboezem:
Amstelboezem: Ronde
Ronde Hoep
Hoep
Peilverhoging
Peilverhoging door
door zeespiegelstijging
zeespiegelstijging

Ĳmeer/
Markermeer

(Mogelijke)
(Mogelijke) peilverhoging
peilverhoging door
door peilbesluit,
peilbesluit,
waterafvoer
waterafvoer en
en toename
toename hemelwater
hemelwater

Ĳmeer/
Markermeer

Vasthouden
Vasthouden regenwater
regenwater

?

Waterberging Vasthouden regenwater buiten stedelijk gebied
Aandachtsgebied
bergingscapaciteit en
Waterberging binnen
gemeentegrens
maaiveldhoogte irt toekomstige peilverhoging
Vasthouden regenwater stedelijk gebied

Waterberging
buiten
Vasthouden
regenwater
buitengemeentegrens
stedelijk gebied

Aandachtsgebied
bergingscapaciteit
en
Aandachtsgebied
bergingscapaciteit
en
maaiveldhoogte
irt toekomstige irt
peilverhoging
maaiveldhoogte
toekomstige peilverhoging

Waterberging buiten gemeentegrens

Tijdelijke bergingslocatie Houtrakpolder (zoekgebied)

Aandachtsgebied bergingscapaciteit en
maaiveldhoogte
irt toekomstige peilverhoging
Noodoverloopgebied
Amstelboezem:
Tijdelijke bergingslocatie Houtrakpolder (zoekgebied)

?

Optimaliseren
Optimaliseren afvoer
afvoer richting
richting gemaal
gemaal Zeeburg
Zeeburg

Peilverhoging door zeespiegelstijging

(Mogelijke)
peilverhoging
Peilverhoging
door zeespiegelstijging

door peilbesluit,
waterafvoer en toename hemelwater

(Mogelijke) peilverhoging door peilbesluit,
waterafvoer en toename hemelwater

Vasthouden regenwater

Zoekgebied nieuw
nieuw gemaal
gemaal
Zoekgebied

Vasthouden regenwater

Afwatering: gemaal
gemaal of
of spuisluis
spuisluis
Afwatering:

Algemeen
Algemeen
Waterafvoersysteem
Waterafvoersysteem
Primaire keringen
keringen
Primaire
Regionale
Regionale keringen
keringen ++

Ronde Hoep

Noodoverloopgebied Amstelboezem: Ronde Hoep

Hoogwaterafvoerroute Markermeer
Markermeer
Hoogwaterafvoerroute
via gemaal
gemaal Zeeburg
Zeeburg
via

??

2

Waterberging binnen gemeentegrens

Tijdelijke
Tijdelijke bergingslocatie
bergingslocatie Houtrakpolder
Houtrakpolder (zoekgebied)
(zoekgebied)

Hoofdafvoer onder
onder normale
normale omstandigheden
omstandigheden
Hoofdafvoer

1

Waterberging

Aandachtsgebied
Aandachtsgebied bergingscapaciteit
bergingscapaciteit en
en
maaiveldhoogte
maaiveldhoogte irt
irt toekomstige
toekomstige peilverhoging
peilverhoging

Optimalisering
Optimalisering huidig
huidig watersysteem
watersysteem
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Optimalisering
huidig watersysteem
Optimalisering
huidig watersysteem
Hoofdafvoer
onder normaleonder
omstandigheden
Hoofdafvoer
normale

Amsterdam
Amsterdam
Rĳnkanaal
Rĳnkanaal

Optimaliseren afvoer richting gemaal Zeeburg

Optimaliseren afvoer richting gemaal Zeeburg

Hoogwaterafvoerroute Markermeer
via gemaal Hoogwaterafvoerroute
Zeeburg

?

Regionale
Regionale keringen
keringen

via
gemaal
Zoekgebied
nieuw
gemaalZeeburg
Afwatering:Zoekgebied
gemaal of spuisluis
nieuw

?
Algemeen

Sluizen
Sluizen

omstandigheden

Markermeer

gemaal

Afwatering: gemaal of spuisluis

Waterafvoersysteem
Primaire keringen
Regionale keringen +

Algemeen

de waterafvoer, voor zowel de stad als de regio (zie
bovenstaande kaart). Het is daarom noodzakelijk dat
deze afvoer goed blijft functioneren. Hier moeten we
op letten bij werkzaamheden aan bruggen, kademuren
en andere ontwikkelingen in de stad. Samen met
omliggende gemeenten en waterschappen moeten
we werken aan een strategie voor de toekomst. Hoe
gaan we in de komende decennia om met water en
welke stappen moeten we daarvoor zetten? We letten
niet alleen op het veranderende klimaat, maar ook op
waterkwaliteit en de scheepvaart.

1.2.3. Water en groen samen bekijken
Water heeft een belangrijke functie voor de stad.
Door de verandering van het klimaat komt de
ecologische balans van het watersysteem en het
omliggende groen onder druk te staan. Hogere
temperaturen, een grotere hoeveelheid regenwater,
droogte: het heeft allemaal invloed op het ‘blauw’
(water) en het ‘groen’ in de stad. Daarom is het
noodzaak blauw en groen op elkaar af te stemmen.
Wat is er nodig aan onderhoud, welke afspraken
moeten we maken over watergebruik, hoe kunnen we

Waterafvoersysteem

Regionale keringen

de gebruiksdruk
in bepaalde gebieden reguleren?
Primaire keringen
Sluizen
Regionaleen
keringen
+ samen te bekijken, kunnen we
Door blauw
groen
Regionale keringen
het ecologisch
netwerk van de stad in stand houden
Sluizen
en versterken. De ambitie is een netwerk waarbij
iedere Amsterdammer op loop- of fietsafstand een
plek heeft met voldoende biodiversiteit. •
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Casus

Veerkrachtig ontwerpen
voor de toekomst

Emissiescenario’s
Ontwikkelaar

Plannen, projecten, regels
Hypotheken en investeringen

Klimaatrisico

Resilience by Design is een project van de Metropool
Regio Amsterdam (MRA). Dit project heeft als doel
ervoor te zorgen dat klimaatbestendig investeren
in gebiedsontwikkeling het nieuwe ‘normaal’
wordt.”Resilience by design betekent letterlijk
‘Veerkrachtig ontwerpen’ en dát is precies wat we met dit
project willen bereiken”, zegt Lot Locher, initiatiefnemer
en kernteamlid van het project. “Dat het klimaat verandert
is een feit. We weten dat de zeespiegel stijgt en dat
het droger, natter en heter wordt. We weten alleen niet
hoe snel die veranderingen gaan. Op de één of andere
manier moeten we die onzekerheid meenemen in
investeringsbeslissingen die we nu doen op het gebied
van het nieuwe wonen, werken, infrastructuur en natuur.
Omdat alles wat we nu bouwen in de toekomst te maken
krijgt met een wezenlijk ander klimaat, zeker als we
doorkijken naar 2100. Twee teams bestaande uit mensen
met verschillende expertises onder leiding van One
Architecture en Defacto onderzochten wat er fout kan
gaan wanneer we beslissingen blijven nemen op de
manier die we gewend zijn. Vervolgens toonden zij in
ontwerpen aan wat nu al anders kan. Eén team doet
dat voor de landelijke omgeving en één voor de stedelijk
omgeving. Zij hebben op deze manier inzichtelijk gemaakt
dat klimaatadaptatie een belangrijk onderdeel kan en
moet zijn bij investeringsoverwegingen.”

Klimaatrealiteit en risico’s verbonden
aan tijdsperiodes van betrokkenen.
Gebasseerd op Team One
Architecture, Resilience by Design.

Mogelijk scenario =
4,3 graden Celsius
opwarming (RCP 8,5)

Beoogde bruikbare levensduur
Werkelijke levensduur van een onderdeel

Waarschijnlijk scenario =
1,7 tot 3,2 graden Celsius
opwarming (RCP 4,5)

2000

2020

2050

Lees meer over Resilience by design

2075

2100
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Essay
De toekomst van
Amsterdam is
(50 tinten) groen
Onze steden zijn niet ontworpen
voor het nieuwe klimaat; ook
Amsterdam moet zich voorbereiden
op extremer weer als gevolg
van klimaatverandering. Dat
zal ingrijpend zijn voor de stad,
maar cruciaal om haar leefbaar te
houden.
Wat hoop geeft is dat Amsterdam zich al bijna 750 jaar
aanpast aan de uitdagingen die de leefbaarheid van de
stad op de proef stellen. Nu opnieuw is er een noodzaak
om plaats te nemen aan de tekentafel en de stad aan
te passen aan het toekomstige klimaat. Dat vraagt om
grote investeringen en een nieuwe kijk op de inrichting
van Amsterdam. Het goede nieuws is dat met een
radicale omslag in denken elke euro die geïnvesteerd
wordt in klimaatadaptatie zich dubbel en dwars
terugverdient. Klimaatadaptatie kan de aanjager zijn om
de stad leefbaarder en aantrekkelijker te maken.
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Wageningen University & Research publiceerde eind
2019 een nieuw verhaal voor Nederland in 2120.
In die groene toekomstvisie speelt de natuur en het
gebruik van natuurlijke processen een cruciale rol voor
klimaatadaptatie en andere opgaven zoals biodiversiteit.
Analoog aan dat toekomstbeeld bepleiten wij dat ook
de toekomst van de stad ‘groen’ is. De klimaatopgave
vraagt om een lange termijn toekomstperspectief voor
Amsterdam, een nieuw verhaal dat laat zien hoe een
compacte historische stad zich kan ontwikkelen tot een
florerende en aantrekkelijke wereldstad. In dat verhaal
zijn een aantal noties van cruciaal belang.

‘Het creëren van natuurlijke
koeling en het welzijn van
mens en natuur’
Klimaatadaptatie vraagt grote investeringen, maar
biedt vooral een enorme kans om de stad leefbaar
en aantrekkelijk in te richten:
Met de investeringen in klimaatadaptatie kan de
stad zich ontwikkelen van een betonnen jungle naar
een stedelijk parklandschap met kwaliteitsgroen dat
bijdraagt aan het opvangen en vasthouden van grote
hoeveelheden regenwater, het creëren van natuurlijke
koeling en het welzijn van mens en natuur. Een fijnmazig
netwerk van natuurvriendelijke infrastructuur, zoals
natuurvriendelijke oevers, straatbomen en (postzegel)
parken is via grotere groene corridors verbonden

‘Zo bieden kademuren als het
skelet van de stad enorme kansen
voor het ruimtelijk vormgeven van
een ‘schaduwinfrastructuur’’
met de Amsterdamse Scheggen en met de Stelling
van Amsterdam, die zich daarmee ontwikkelt tot de
Klimaatstelling van Amsterdam. Een groen stedelijk
weefsel dat bijdraagt aan een aantrekkelijke metropool
waar het prettig leven is.
Klimaatadaptatie biedt grote kansen om in
synergie met andere transities te komen tot
integrale oplossingen:
Amsterdam staat ook voor andere uitdagingen zoals de
energietransitie, de woningbouwopgave, en het herstel
van kademuren. Het beschouwen van deze opgaves
in samenhang met klimaatadaptatie zal leiden tot
integrale, multifunctionele oplossingen in de openbare
ruimte. Zo bieden kademuren als het skelet van de
stad enorme kansen voor het ruimtelijk vormgeven
van een ‘schaduwinfrastructuur’, maar ook voor het
verbeteren van de ecologische samenhang van de stad
door bijv. het toepassen van innovatieve concepten
als ecologische gradiënten in de lengterichting van de
grachten. Kademuren kunnen ook bijdragen aan het
klimaatneutraal maken van de stad door toepassing
van warmtewinning uit grachtenwater. Groen koelt
pas echt effectief als het water kan verdampen. Bij
het waterbeheer in de stad zijn slimme circulaire
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watersystemen voor regenwater en (grijs) afvalwater,
die zowel in de aanvulling van grondwater als in de
watervoorziening van het groen voorzien, essentieel.
Creëer gemeenschappelijkheid door het
ontwikkelen van een lerende stad:
Klimaatadaptatie is van belang voor iedereen in de
stad, voor burgers, ondernemers, investeerders en
bestuurders. Deze gemeenschap zal stapsgewijs mee
moeten bewegen met het veranderende klimaat en
zo de veerkracht van Amsterdam en het behoud van
haar cultuurhistorische waarden moeten waarborgen.
Dit is een continue proces van aanpassen en leren, van
het samen opstellen van nieuwe normen en richtlijnen.
Amsterdam stelt de stad daarom open als living lab
voor deze vraagstukken en ontwikkelt met alle partijen
kennis die nodig is om duurzame transities te versnellen
en op te schalen. •

Tim van Hattum
Wageningen University
& Research

Gerben Mol
AMS Institute
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Klimaatadaptatie heeft invloed
op verschillende terreinen, zoals
wonen, groen, de openbare ruimte,
waterbeheer en gezondheid. In
de aanpak en organisatie van
klimaatadaptatie draait het daarom
om flexibiliteit en samenwerking.
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Iteratief proces
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1.3.1 Flexibel werken, monitoren en bijsturen
Klimaatverandering laat zich niet precies voorspellen.
We kunnen dus niet van tevoren overal rekening mee
houden. De gemeente Amsterdam experimenteert
in de praktijk, om zo te ontdekken welke aanpak het
best werkt. We volgen de veranderingen (‘monitoren’),
evalueren regelmatig en passen de activiteiten aan waar
nodig. Dit is een zogenaamd ‘iteratief proces’.

Voortgang
We zullen regelmatig onze plannen en opgaven
actualiseren als het gaat om klimaatstress, welke
activiteiten we hebben uitgevoerd en welke effecten
deze maatregelen hebben. Dit kan ook betekenen
dat we de planning of aanpak moeten aanpassen of
bijsturen.
Monitoring
Er is nog veel onbekend over hoe je de transitie naar
een klimaatadaptieve stad het beste kunt vormgeven.
Daardoor is het verkrijgen van nieuwe inzichten en
daarvan leren een belangrijk element. Daarvoor is
monitoring van de veranderingen die we teweeg
brengen nodig. Het komende jaar gebruiken we daarom
om uit te zoeken hoe we de voortgang en effectiviteit
van ambities en maatregelen het beste kunnen meten en
visualiseren.
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Een voorbeeld van
lokale samenwerking:
het buurtgroen in de
Hunzestraat. Dit is een
project van bewoners
met ondersteuning van
Natuur&Milieuteam Zuid.

1.3.2 Helder communiceren
Iedereen kan helpen Amsterdam klimaatbestendiger
te maken. Daarom is het noodzakelijk dat elke
Amsterdammer weet hoe belangrijk klimaatadaptatie
is. Goede communicatie is dan ook van het grootste
belang. We willen mensen bewust maken, inspireren en
vooral motiveren: voel je betrokken en kom in actie.
Onze communicatie is gericht op:
• Persoonlijke aanpak. We zorgen dat onze boodschap
dicht bij de doelgroep komt en aansluit bij hun
realiteit. Willen we niet allemaal ons hoofd koel
houden en onze voeten droog? Een goed voorbeeld
is de Koele plekken checker, die op warme dagen laat
zien waar je moet zijn voor verkoeling.
• Actie. We weten dat mooie voorbeelden en concrete
tips om zelf aan de slag te gaan goed werken. Het
zorgt voor bewustwording en kan mensen inspireren.
Denk hierbij aan mooie voorbeelden uit de buurt die
we delen op de lokale social media-kanalen.

• Samenwerken. Iedereen kan zijn steentje bijdragen
om Amsterdam klimaatbestendiger te maken.
Hiervoor is samenwerking nodig, intern en extern. Als
we gebruikmaken van elkaars netwerk en middelen,
kunnen we meer bereiken.

Dankzij gesprekken en onderzoek weten we welke
onderwerpen de verschillende doelgroepen het meest
raken (zie bijlage 1). Dit vraagt om maatwerk in onze
communicatie. Het gebruik van beeld en een goede
mix van communicatiemiddelen is noodzakelijk. Ook
verspreiding van informatie via onze partnernetwerken
is belangrijk. Het gesprek met de stad is in 2020 gestart
en wordt de komende jaren voorgezet.
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Welke partijen
bouwen mee aan een
klimaatadaptieve stad?
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• Samenwerken. Zo hebben we bijvoorbeeld
Amsterdam Rainproof opgezet om samen met
netwerkpartners te werken aan bewustwording en
regenbestendigheid;
• Stimuleren. Onder meer door subsidies;
• Faciliteren. Bijvoorbeeld door tegelservices te
organiseren;
• Reguleren. Hier is de ‘hemelwaterverordening’
een voorbeeld van.
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De rol van gemeente en waterschappen
De gemeente Amsterdam en de waterschappen
zetten zich in voor een veilige en leefbare stad, ook
op het gebied van klimaatverandering. Hierin zijn we
onderdeel van een groot speelveld, samen met alle
Amsterdammers, bedrijven in de stad, kennisinstellingen
en vele andere betrokkenen. Onze rol is met name:
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Aan

uleren
Reg

Klimaatproblemen kunnen we alleen gezamenlijk
aanpakken. Daarom moeten we zowel binnen de
gemeentelijke organisatie en waterschappen als met
externe partijen in en buiten de stad samenwerken. Alle
beetjes helpen, of het nu grote of kleine acties zijn en
of je nu bewoner of ondernemer bent. Zo kan iedereen
doen wat binnen zijn draagkracht en vermogen ligt.
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1.3.3 Samen bouwen aan een
klimaatadaptieve stad
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Samen met iedereen in de stad
Een klimaatbestendig Amsterdam is alleen te bereiken
als de hele stad meedoet. Dat is nodig, want zo’n 50%
van de stad is in private handen. De gevolgen van
klimaatverandering en mogelijke oplossingen hebben
effect op ons allemaal. Een goede samenwerking is
daarom essentieel.
• Om deze samenwerking vorm te geven, zijn we
in 2020 gestart met het gesprek met de stad. In
eerste instantie hebben we informatie opgehaald bij
bewoners, bedrijven en vastgoedeigenaren.
• We hebben (online en op straat) enquêtes uitgezet,
(online) bijeenkomsten georganiseerd en informatie
verzameld in bestaande overleggen. In de bijlage
‘Gesprek met de stad’ vind je een overzicht van
alle gesprekken die we hebben gevoerd en een
samenvatting van de uitkomsten.
• Dit gesprek met de stad zetten we in 2021 voort en
breiden we uit middels een netwerkaanpak.
Netwerkaanpak
De netwerkaanpak betekent op een proactieve manier
samenwerken met het bestaande netwerk en alle
relevante partijen en initiatieven in de stad. Zo kunnen
we bewustwording creëren en betrokkenen stimuleren
om actie te ondernemen. Door vanuit het netwerk te

denken, versterken we de samenwerking. We verbinden
en activeren alle partijen die invloed hebben op een
klimaatbestendige stad. De gemeente is aanjager en kan
in die rol kennis en informatie delen én projecten starten
en ondersteunen.
Binnen Amsterdam Rainproof hebben we deze
netwerkaanpak al toegepast rondom het thema extreme
neerslag. Het netwerk dat we hebben opgebouwd,
willen we nu omvormen tot iets groters: een vernieuwde,
versterkte en verbrede netwerkaanpak voor alle vier de
klimaatadaptatiethema’s .
Samen met gemeentelijke programma’s
De gemeenteraad heeft de duurzame ambities
voor Amsterdam vastgesteld. Er zijn veel
verschillende programma’s die werken aan onderdelen
hiervan. Klimaatadaptatie wordt vaak al meegenomen in
de programma’s en in 2021 bouwen we de onderlinge
samenwerking verder uit.
Samen met de stadsdelen
Ook de stadsdelen zijn cruciaal in het
klimaatbestendig maken van de stad.
Bewoners kunnen hiervoor hun buurtbudgetten
inzetten en stadsdelen hebben de ogen en oren om
kansen te signaleren in hun gebieden. Daarnaast
hebben de stadsdelen ontwerpers in huis die in
staat zijn de openbare ruimte klimaatadaptiever te
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maken, klimaatbestendigheid onderdeel te maken
van bestemmingsplannen en advies uit te brengen in
omvormingsprojecten. Het is daarom belangrijk de
samenwerking met de stadsdelen te intensiveren.
Samen met de regio
Ook regionaal zijn allerlei partijen bezig met
de aanpak van het veranderende klimaat.
Onze belangrijkste partners vind je in bovenstaand
schema . Met deze partijen delen we kennis en kunde
én pakken we samen grote regionale opgaven aan. We
houden ons onder meer bezig met het opzetten van een
weerbare stad, het omgaan met overstromingsrisico’s en
veiligheid.
Samen met externe partners
Niet alleen de gemeente en andere overheden
zijn betrokken bij het klimaatbestendig maken
van Amsterdam. We bouwen onze samenwerking
steeds verder uit, bijvoorbeeld met kennisinstellingen,
bedrijven, landelijke netwerken, bewoners, ngo’s,
maatschappelijke organisaties en woningcorporaties.
Dit hoort allemaal bij ons gesprek met de stad. De
belangrijkste activiteiten vind je terug in de kalender.
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1.3.4 Financiën
De kosten om onze stad klimaatadaptief te maken én
houden zijn hoog. Ze nemen de komende jaren alleen
maar toe. Daar staat tegenover dat de kosten van
schade die ontstaat als we niets doen, vele malen hoger
zullen zijn.

De kosten voor het klimaatadaptief inrichten van de
openbare ruimte spelen hierin een belangrijke rol.
Ook hiervoor geldt dat we inzichtelijk moeten maken
hoe hoog deze kosten zullen zijn. Zodra we daar meer
zicht op hebben, zullen deze extra kosten worden
aangevraagd bij fonds stadsbehoud.

Een klimaatadaptieve stad leidt tot hogere kosten
in zowel het fysieke domein (aanleg, het beheer en
onderhoud) als in het sociale domein. Naar verwachting
zal dit ook financiële consequenties hebben voor
bewoners , bedrijven en andere betrokkenen. Zoals in
deze uitvoeringsagenda is te lezen worden er in veel
projecten al klimaatadaptatiemaatregelen genomen,
waarbij de bijkomende kosten al zijn opgenomen in de
projectbudgetten. Daarnaast wordt jaarlijks 10% van de
Amsterdamse onderhoudsopgave voor de openbare
ruimte en de groenvoorziening ingezet om binnen het
onderhoud vernieuwende oplossingen te testen en
uit te voeren om zo de stad bestand te maken tegen
klimaatverandering.

De acties die in deze uitvoeringsagenda staan benoemd
worden gedekt uit beschikbare reeds toegekende
middelen, vanuit de volgende dekkingsbronnen:
• Budgetten specifiek bedoeld voor klimaatadaptatie,
waaronder het gesprek met de stad, kennisdeling en
communicatie, onderzoek en monitoring, structurele
integratie en stimulering van kansrijke projecten
(Stedelijk Mobiliteitsfonds, Fonds Stadsbehoud,
Groengelden, Rioolheffing, Duurzaam Herstel,
Hernieuwd Coalitieakkoord);

De komende jaren zal nauwkeuriger in beeld
worden gebracht wat de kosten zijn van
klimaatadaptatiemaatregelen, alsmede de financiële
effecten ervan. Daarnaast moet worden uitgezocht hoe
deze kosten worden gedekt.

• Gemeentelijke subsidieregelingen gericht op groen
en het verduurzamen van bedrijfspanden en woningen
zoals Subsidieregeling Groen en Subsidieregeling
blauwgroene daken Amsterdam 2020: €500.000,-;

• Budgetten voor beheer en onderhoud van
de openbare ruimte. Bij onderhoud wordt
klimaatadaptatie zoveel mogelijk meegenomen;
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‘We werken op dit moment
met een tijdelijk programma
om klimaatadaptatie door
projecten en activiteiten een
stimulans te geven’

• Budgetten van de landelijke overheid, provincie
en waterschappen bedoeld voor klimaatadaptatie
zoals de (Tijdelijke) impulsregeling klimaatadaptatie
van het Nationale Deltafonds en diverse (Europese)
subsidieregelingen voor onderzoek en innovatie, in
samenwerking met kennisinstituten en marktpartijen.
De gemeente blijft de komende jaren actief op zoek
naar cofinanciering vanuit (gemeentelijke) programma’s
of door derden. Hierin liggen ook veel kansen voor
innovatieve samenwerkingen. We werken op dit moment
met een tijdelijk programma om klimaatadaptatie
door projecten en activiteiten een stimulans te geven.
Uiteindelijk moet het onderdeel worden van ons
dagelijkse werk. •
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Inhoudsopgave H2

Wat is de
opgave?

2.1

Van strategie naar uitvoeringsagenda

2.2

Wat is er nodig per thema?

			 Hitte

			 Droogte

			 Wateroverlast

			 Overstroming

H2

2.3

Welke dwarsverbanden zijn er?
1 Groen, waterkwaliteit en biodiversiteit
2 Stad als spons
3 Passen en meten, boven- én ondergronds
	
4 Klimaatadaptatie verbinden met andere
duurzaamheidsopgaven
5
	Indirecte effecten van klimaatverandering
en -adaptatie
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Cirkels in het Vondelpark
om mensen te stimuleren
1,5m afstand te houden
om zo het oplopen van
COVID-19 te voorkomen.

De invloed van COVID-19

Van strategie naar
uitvoeringsagenda
Hoe maken we onze ambities
concreet? En welke klimaat
adaptieve regels zijn nu al
onderdeel van het gemeentelijk
beleid? Dit hoofdstuk laat zien waar
we per klimaatthema staan, waar
we naartoe werken én wat er nodig
is aan afspraken en onderzoek voor
ons nieuwe beleid. Daarnaast
maken we ook duidelijk dat we de
klimaatthema's niet los van elkaar
kunnen zien.

De druk op de openbare ruimte en het groen in
de stad neemt toe. Door de Coronacrisis is de
behoefte aan meer afstand groter geworden,
net als het gebruik van parken voor dagelijkse
beweging en een frisse neus. Meer dan ooit zijn
we aangewezen op de directe leefomgeving.
Op particulier terrein is meer aandacht voor
groene buitenruimtes en Amsterdammers deden
massaal mee met het wippen van hun tuintegels.
Daarnaast is het belang van vitale sectoren –
waaronder de zorg, ICT en de energie-, gas- en
drinkwatervoorziening – eens te meer duidelijk
geworden door deze crisis. De Coronacrisis laat
de noodzaak zien om je stad weerbaar, robuust
en toekomstbestendig in te richten. Om de stad
toekomstbestendig op te bouwen na de crisis is
klimaatadaptatie toegevoegd als motor om bij te
dragen aan het duurzaam economisch herstel van
de stad. De gemeente Amsterdam investeert in
duurzaamheidsmaatregelen en werkgelegenheid.
De klimaatadaptatiemotor zet met een extra
investering van 2,5 miljoen euro in op het
klimaatadaptief vergroenen van 100 plekken in
de stad daar waar hittestress en waterproblemen
het grootst zijn.

Klimaatscenario’s KNMI
Landelijk werkt het KNMI aan nieuwe
klimaatscenario’s waarin ze de wereldwijde
voorspellingen van het VN-klimaatpanel (IPCC)
vertalen naar de situatie in Nederland3. Het
KNMI verwacht een eerste Klimaatsignaal – een
voorloper op de scenario’s – in het najaar van 2021
te publiceren. In 2023 volgen de nieuwe scenario’s,
die de bestaande scenario’s uit 2014 vervangen.
Mede aan de hand daarvan bekijken wij of we onze
focus, aanpak en doelen moeten aanpassen.
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Vertalen van ambities naar beleid
Het schema hiernaast laat zien hoe we onze ambities uit
de Strategie Klimaatadaptatie (februari 2020) vertalen
naar nieuwe normen, richtlijnen en standaarden, hoe
deze aansluiten bij bestaande plannen en waar inspraak
mogelijk is. De verkenning naar nieuwe richtlijnen zoals
in deze uitvoeringsagenda is beschreven zijn eerste
denkrichtingen en is geen voornemen tot nieuw beleid.
Ook nu is klimaatadaptatie al op diverse plekken terug te
vinden in beleid. Bijlagen 2 t/m 5 laten per klimaatthema
een overzicht zien van relevant vastgesteld beleid en
daarnaast worden eerste denkrichtingen gepresenteerd
ten aanzien van nieuwe richtlijnen.

A. KNMI klimaatsignaal (Q3 2021)
B. KNMI klimaatscenario’s (2023)

Nieu
w

Signaleren van behoefte
o.b.v. doel klimaatadaptatie

e

Verkennen

ichten
inz

A. Verkennen mogelijke invullingen van
nieuw richtlijnen
B. Testen in pilots en living labs in
combinatie met van een monitoring
en evaluatiestrategie.
C. Ervaring van andere gemeenten en
waterschappen

Monitoren/evalueren/
bĳstellen

Toepassen van richtlĳn
voordat het vastgesteld
beleid is

Implementatie

Pilots en living labs

praak
Ins

Vaststellen van richtlĳnen in beleid

n

Bedrĳve

Het bestuur kan besluiten tot nieuwe richtlijnen
zoals in:
A. Omgevingsvisie/ -plan/-programma/ -wet
Q1-Q4 2021)
B. Hemelwaterverordening (Q1 2021)
C. Omgevingsprogramma Riolering (Q4 2021)
D. Basisveiligheidsniveaus MRA (Q4 2021)
E. Diverse relevante beleidsproducten (2021 e.v.)

Voorstel richtlĳn
opnemen in beleid
woners
Be

Via proefopstellingen, pilots en living labs test
Amsterdam ontwerpoplossingen en nieuwe
richtlijnen in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld
door een proefstraat aan te leggen met
waterdoorlatende materialen of door de inrichting
van de straat aan te passen. Experimenten in
de openbare zijn altijd gekoppeld aan een
monitoring en evaluatiestrategie en kunnen
– indien succesvol – worden opgeschaald en
worden toegepast op andere plekken in de stad.
Hiervoor is wel goedkeuring nodig van het bestuur
of de commissie Puccinimethode.

A. Vrijwillig opnemen als
ambitie in de uitvoering
B. Testen en evalueren in
pilots en living labs

Bewoners en bedrijven mogen
inspreken op voorgestelde
richtlijnen

Concreet beleidsvoorstel
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2.2
Wat is er nodig
per thema
Meer tropische dagen, droogte die
zorgt voor funderingsproblemen,
ondergelopen kelders door
hevige regen en zelfs het risico
op overstroming van delen van de
stad: het veranderende klimaat
brengt allerlei uitdagingen met zich
mee.

Hitte
Uitdagingen
Door klimaatverandering neemt het aantal zomerse
en tropische dagen toe. De hitte kan tot verschillende
problemen leiden, onder andere op het gebied van

gezondheid, leefbaarheid, biodiversiteit, waterkwaliteit
en fysieke infrastructuur (dit zijn onder meer de wegen,
bruggen en stroomvoorziening). Juist in een stad als
Amsterdam kunnen deze problemen worden versterkt
door het ‘hitte-eilandeffect’: materialen als steen
absorberen de warmte van de zon en in vergelijking met
het gebied buiten de stad is er minder groen en water
dat voor ventilatie en verdamping zorgt. Ook zijn er
indirecte gezondheidsrisico’s. Op warme dagen groeien
in ondiepe waterpartijen botulisme en blauwalgbacteriën
razendsnel. Daarnaast lijden dieren onder de hitte, zowel
huis-, hobby- en bedrijfsdieren als wilde dieren.

B

59

Ons doel
Amsterdam wil bij extreme hitte de effecten voor
mens, dier, milieu, economie en infrastructuur zoveel
mogelijk beperken. Ons doel is zorgen voor een prettig
verblijfsklimaat, zowel binnen- als buitenshuis. We vinden
het belangrijk dat hitte een minimale invloed heeft op
de gezondheid en leefomgeving. Daarom is het zaak het
hitte-eilandeffect terug te dringen. Kwetsbare mensen
verdienen extra aandacht, dus we moeten ons focussen
op gebieden met kinderopvang, verzorgingstehuizen
en chronisch zieken. Groene gebieden zijn van
groot belang: ze zorgen voor verkoelende lucht en
schaduwrijke plekken. Hobby- en bedrijfsdieren moeten
kunnen schuilen in de weide. Juist dit soort essentiële
locaties mogen niet in omvang afnemen.

‘Groene gebieden zijn van
groot belang: ze zorgen
voor verkoelende lucht en
schaduwrijke plekken'

1

2

Verkenning naar
richtlijnen
Om ons doel te bereiken moeten er nieuwe
richtlijnen worden ontwikkeld. Juist omdat
hittestress iets van de afgelopen jaren is, is de
eerste stap een verkenning naar de mogelijke
invullingen van de richtlijnen.
Dit doen we door samen te werken met experts,
door te leren van andere steden en we halen
inspiratie uit onderzoeken en aanbevelingen.
Uit een eerste inventarisatie zijn tien denk
richtingen naar voren gekomen. Deze gaan we
verder verkennen en mogelijk komen daar nieuwe
richtlijnen uit voort:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Minimale afstand tot een koele plek
Percentage schaduw in de openbare ruimte
Percentage groen per wijktype
Ventilatie en luchtstromen van uit koelere
gebieden
Compenseren voor bebouwing en verharding
Stedelijke vorm en inrichting
Temperatuur in binnenruimtes
Reflectie van zonlicht op de openbare ruimte
Materiaalgebruik in nieuwbouw
Verkoelende groene daken

In bijlage 2 is deze verkenning naar nieuwe richtlijnen
voor hitte verder uitgewerkt en laten we zien hoe deze
richtlijnen zich verhouden tot de uitdagingen die op
ons afkomen en welke onderzoeken we gebruiken ter
inspiratie . In de Strategie Klimaatadaptatie is meer
informatie te vinden over de toekomstige opgaves. •
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‘De basis voor een
klimaatadaptieve aanpak van
droogte is een systeem van
voldoende water in de bodem’

Droogte
Uitdagingen
Door neerslagtekort en verdamping ontstaat droogte.
Droogte kent verschillende risico’s, waaronder
schade aan het stedelijk groen en de ecologie,
funderingsproblemen en bodemdaling in parken
en landelijke gebieden – met als mogelijk gevolg
verzakkingen en beschadigingen. Droogte in de stad is
niet alleen een lokaal verschijnsel; het hangt ook samen
met de aanvoer van zoetwater via de grote rivieren. Een
tekort aan zoet water kan zorgen voor het zouter worden
van het water in de grachten, het sluiten van sluizen,

droogvallen van lokale sloten en vijvers en een verbod
op het gebruik van oppervlaktewater voor bijvoorbeeld
koelwater en besproeiing.
Ons doel
Amsterdam wil voorbereid zijn op langdurige
perioden van droogte. Alleen zo kunnen we schade
aan gebouwen, groen, natte en droge infrastructuur
en dijken zoveel mogelijk voorkomen of beperken.
Om ook bij droogte een prettig leefbare stad te
zijn, is een systeem met voldoende bodemwater de
basis. We moeten kijken naar de afstemming tussen
de verschillende aspecten: de juiste balans tussen
ontwatering en bewatering van groen, schommelingen
van het grondwater (en de pompen die dit kunnen
bijsturen), de opvang van regenwater op de grond en op
daken én de wateraan- en afvoer via het watersysteem.
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Verkenning naar
richtlijnen
Om ons doel te bereiken zal er meer kennis moeten
worden vergaard. Dat moet vervolgens leiden
tot de ontwikkeling van nieuwe richtlijnen. Uit
een eerste inventarisatie met experts zijn negen
denkrichtingen naar voren gekomen. Deze gaan we
verder verkennen en mogelijk komen daar nieuwe
richtlijnen uit voort:
Robuuste groeiplaats voor groen
Robuuste bodem voor verhardingen
Grondwater landelijk gebied
Grondwater stedelijk gebied
Tegengaan van verzilting
Beter inrichten van parken en
recreatiegebieden
• Actief grondwater aanvullen
• Hemelwaterinfiltratie
• Robuuste maaiveldhoogte
•
•
•
•
•
•

In bijlage 3 is deze verkenning naar nieuwe
richtlijnen voor droogte verder uitgewerkt en laten
we zien hoe deze richtlijnen zich verhouden tot de
uitdagingen die op ons afkomen. In de Strategie
Klimaatadaptatie is meer informatie te vinden over
de toekomstige opgaves. •

1
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We kunnen drie typen wateroverlast onderscheiden:
wateroverlast door kortdurende hevige neerslag (vaker
in de zomer), wateroverlast door langdurige neerslag
(meestal in de winter) en grondwateroverlast. Risico’s zijn
onder andere het onderlopen van straten met als gevolg
schade aan het wegdek en verslechterde bereikbaarheid,
het afsterven van bomen en planten in parken, schade
aan kelders en gebouwen, uitval van vitale functies zoals
de stroomvoorziening en een afname van de kwaliteit
van het oppervlaktewater.

Wateroverlast
Uitdagingen
Extreme buien kunnen het openbare leven flink
beperken en hinderen. Zeker als het water niet plaatselijk
wordt vastgehouden, snel de grond in kan of afvloeit via
het watersysteem. Het watersysteem moet daarom goed
functioneren. Dit gaat over zowel doorstroming (goede
waterafvoer, weinig obstakels) als waterberging.

Ons doel
We hebben twee doelen: schade en overlast door
extreme regenbuien zoveel mogelijk voorkomen en
regenwater gebruiken voor de leefbaarheid van de
stad. Dit kan alleen als we goed omgaan met regenwater
en zorgen dat er voldoende afstand is tussen het
grondwater en de bebouwing. Regenwater is waardevol
en moeten we niet simpelweg afvoeren uit de stad.
We kunnen het gebruiken voor ons groen en om het
grondwater aan te vullen.
Traditioneel watermanagement bestond uit het
vasthouden, bergen en afvoeren van regenwater. Wij
willen dit slimmer en dynamischer aanpakken. De stad
wordt een spons die regenwater opvangt, vasthoudt,
bergt, hergebruikt en als dat allemaal vol zit afvoert.
We hebben plekken nodig om regenwater tijdelijk
op te vangen tijdens extreme buien. Ook moeten we
zorgen dat ons riool en oppervlaktewatersysteem goed
blijven werken. Bij wateroverlast door korte piekbuien of
langdurige neerslag slaan we het water zoveel mogelijk
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op in de stad. Waar het mogelijk is, zoeken we naar
waterberging in landelijke gebieden rond de stad. In
deze natuur- en landbouwgebieden brengt het water
minder schade toe. Een goede waterafvoer blijft in natte
perioden echter cruciaal om droge voeten houden.
Vanuit Amsterdam Rainproof hebben we de
afgelopen jaren al hard gewerkt aan oplossingen voor
wateroverlast. Onze ambities uit dit project blijven staan
en combineren we met de uitdagingen rond hitte en
droogte. Hoe moeten we in de toekomst omgaan met
de ruimte in onze stad? Hoe kunnen we de afvoer- én
sponsfunctie van de stad slim combineren?

Storm, wind en hagel
In de Strategie Klimaatadaptie werd niet gesproken
over storm, wind en hagel. Toch lijken ook deze
weersextremen vaker voor te komen. Storm en wind
hebben vooral invloed op de bomen in de stad.
De bomen vallen binnen de gemeente Amsterdam
onder het beheer van de openbare ruimte en bij
noodgevallen onder crisismanagement. Bij de keuze
van boomsoorten houden we inmiddels rekening
met wind, neerslag en droogte. Ook zetten we
bomen in als windbreker, onder meer al bij het
Amstelkwartier en Zuidplein.

1

2

Verkenning naar
richtlijnen
Om ons doel te bereiken moeten er nieuwe
richtlijnen worden ontwikkeld. Vanuit de kennis en
ervaring die op dit onderwerp de afgelopen jaren is
opgedaan werken we toe naar verdere invullingen
van de richtlijnen. Uit een eerste inventarisatie zijn
dertien denkrichtingen naar voren gekomen. Deze
gaan we verder verkennen en mogelijk komen daar
nieuwe richtlijnen uit voort:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hemelwater verwerken waar het valt
Hergebruiken van regenwater
Regenbestendig inrichten openbare ruimte
Vitale en kwetsbare infra en voorzieningen
beschermen
Uitgangspunt Openbare ruimte: Groen tenzij
Toepassen van waterpasserende verharding
Nieuwbouw voorzien van 60 mm waterberging
Prestaties afspraken woningcorporaties
Blauw-groene schoolpleinen
Stimuleren aanleg van geveltuinen
Slimme blauw-groene daken (via RESILIO)
Faciliteren bewoners (tegelservice en coaches)
Regentonnen

In bijlage 4 is deze verkenning naar nieuwe
richtlijnen voor wateroverlast verder uitgewerkt en
laten we zien hoe deze richtlijnen zich verhouden tot
de uitdagingen die op ons afkomen. In de Strategie
Klimaatadaptatie is meer informatie te vinden over
de toekomstige opgaves. •
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‘Een overstroming kan de stad
onbereikbaar maken – ook voor
de nood- en hulpdiensten – de
stroom en andere vitale functies
kunnen uitvallen'

Overstromingen
Uitdagingen
Gelukkig is de kans op een overstroming in Amsterdam
klein. Toch moeten we alert blijven, want de gevolgen
van een overstroming zijn groot. Een overstroming
kan de stad onbereikbaar maken – ook voor de
nood- en hulpdiensten – de stroom en andere vitale
functies kunnen uitvallen, er kan schade aangebracht

worden aan de infrastructuur en bebouwing en er kan
economische schade ontstaan. Overstromingen kunnen
optreden vanuit de Noordzee (via IJmuiden), de Lek, het
Markermeer en de regionale watersystemen).
Ons doel
We willen de kans op overstromingen in de stad nog
verder verkleinen en waar mogelijk rekening houden
met een zeespiegelstijging. Amsterdam heeft een aantal
waterkeringen die we goed moeten onderhouden.
De waterschappen zorgen dat deze veilig zijn en
voldoen aan de regels. Als gemeente hebben we
de taak de waterkeringen niet te doorsnijden of
verzwakken. We zorgen voor voldoende ruimte voor
toekomstige versterkingen. Ook zijn doorstroming en
waterberging belangrijk. We overleggen samen met
de waterschappen, omliggende gemeenten en andere
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betrokken partijen over mogelijkheden voor meer ruimte
in het watersysteem. Zo kunnen we overtollig water
opvangen en zijn we voorbereid op een hoger waterpeil
in het Noordzeekanaal. Mocht er toch een overstroming
plaatsvinden, dan moeten we zorgen dat de gevolgen zo
klein mogelijk zijn. Dit kan door de stad slim in te richten
en crisisplannen te maken.

Verkenning naar
richtlijnen
Om ons doel te bereiken moeten de bestaande
richtlijnen worden doorontwikkeld. Dit zal met name
betrekking hebben op ontwikkeling van nieuwe
gebieden en het veiligheid- en watersysteem. Uit
een eerste inventarisatie zijn vijf denkrichtingen naar
voren gekomen. Deze gaan we verder verkennen en
mogelijk komen daar nieuwe richtlijnen uit voort:
•
•
•
•
•

Preventie
Gevolgbeperking door ruimtelijke inrichting
Gevolgbeperking door crisisbeheersing
Voorsorteren op zeespiegelstijging
Samenwerking in regioverband

In bijlage 5 is deze verkenning naar nieuwe
richtlijnen voor overstromingen verder uitgewerkt
en laten we zien hoe deze richtlijnen zich verhouden
tot de uitdagingen die op ons afkomen. In de
Strategie Klimaatadaptatie is meer informatie te
vinden over de toekomstige opgaves. •
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2.3
Welke dwarsverbanden
zijn er?
De aanpak van hitte, droogte,
wateroverlast en overstromingen
overlapt elkaar. Zo zijn er
oplossingen die meerdere doelen
tegelijkertijd dienen. Daarnaast
zijn er dwarsverbanden met andere
ambities van de gemeente, zoals de
energietransitie en opgaven in het
sociaal domein.

Het realiseren van klimaatadaptieve maatregelen kan
niet zonder rekening te houden met andere uitdagingen
in de stad: het zorgen voor meer woonruimte,
de energietransitie en de uitbreiding van de
nutsvoorzieningen, bijvoorbeeld. Samen zorgt dit voor
een grote druk op de beperkte ruimte in de stad, zowel
boven- als ondergronds. De stad moet ook leefbaar en
bereikbaar blijven.
De vijf overkoepelende opgaven
Met de onderstaande vijf opgaven moeten we de
komende jaren aan de slag. Ze zijn onderling met
elkaar verbonden, overlappen, beïnvloeden en
versterken elkaar.

1

Groen, waterkwaliteit en biodiversiteit

Voldoende ruimte voor plant en dier hangt nauw
samen met klimaatbestendigheid. Op plekken waar
ruimte is voor biodiversiteit, zijn ook grote kansen voor
klimaatadaptatie – zowel op het droge als in het water.
De thema’s waterkwaliteit en biodiversiteit zijn daarom
sterk verbonden met klimaatbestendigheid.
De uitdaging is deze relatie te gebruiken in projecten
en klimaatadaptieve ruimte voor plant en dier te
ontwikkelen (zowel groen als blauw). Dit kan op allerlei
manieren. Zo willen we waterberging onderdeel maken
van het groenontwerp. Ook kunnen we hittestress
beperken met behulp van (blauw-)groene daken en
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Kleine groene oases in
de stad waar regenwater
wordt opgevangen. Dit
helpt het groen in droge
perioden.

‘De stad moet meer
water gaan opnemen
zoals een spons’
voldoende groene plekken in de stad, juist op die
plekken waar klimaatverandering het meest voelbaar is.
We willen delen van het watersysteem vrijhouden van
gebruiksdruk. Zo kan het leven hierin zich ontwikkelen,
samen met het omliggende groen zoals oevers,
plantsoenen en parken.
De Rivierenbuurt is een goed voorbeeld van een plek
waar groen en klimaatadaptatie hand in hand gaan. Zo
worden hier wadi’s aangelegd en doen we onderzoek
naar het effect van bomen bij hitte en wateropname.
In de Groenvisie 2020-2050 beschrijven we vier
doelstellingen om te komen tot de gewenste
groene stad4.

1. We zorgen voor genoeg gevarieerd groen voor
iedereen;
2. We zorgen voor groen dat bijdraagt aan verschillende
opgaven;
3. We maken en beheren de stad natuur-inclusief;
4. Aan groen werken we samen.

2

Stad als spons

De stad moet zoals een spons meer water gaan
opnemen. Op daken, in het groen en in de ondergrond.
Het gaat daarbij allereerst om het zoveel mogelijk
opvangen en vasthouden van regenwater op de plek
waar het valt. Ook willen we regenwater hergebruiken

of tijdelijk een plek geven om het vervolgens vertraagd
af te voeren naar bodem, oppervlaktewater of riool. Zo
vergroten we de leefbaarheid in de stad en verminderen
we de problemen in het regionale watersysteem.
Om dit voor elkaar te krijgen, hebben we deze
mogelijkheden:
• Daken en gevels. Een dak heeft veel meer
mogelijkheden dan alleen een huis bedekken. Zo
zorgt het gemeentelijke programma Klimaatneutraal
ervoor dat er op steeds meer daken zonne-energie
wordt opgewekt en zorgt het RESILIO-project voor
blauw-groene daken in de stad. Op deze daken
kunnen we water opslaan, ze zorgen voor minder
hittestress en meer biodiversiteit. De ambitie is
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om de komende jaren meer regie te krijgen op de
verschillende functies op het dak en de samenhang;
• Grondwater. Het grondwater is van grote waarde
voor de sponsstad. Door slimmer te balanceren met
grondwaterpeilen voorkomen we dat we steeds
afhankelijker worden van snelle aan- en afvoer via
riool en grachten. Hiervoor moeten we werken aan
gebouwen en infrastructuur die kunnen omgaan met
ernstige neerslag en stijgend grondwater;
• Rainproof-maatregelen. We kunnen de openbare
ruimte regenbestendig inrichten door deze
bijvoorbeeld te vergroenen of wadi’s aan te leggen.
Ook stimuleren we woningeigenaren om tegels
uit hun tuinen te halen en werken we met de
Hemelwaterverordening, die stelt dat nieuwbouw
verplicht regenwater moet opvangen en verwerken;
• Ruimte voor het (regionale) watersysteem. Het is
belangrijk om (nog meer) water vast te kunnen houden
in de veenpolders, droogmakerijen en de stad zelf. We
willen ruimte toevoegen in het watersysteem, zorgen
dat het waterpeil indien nodig kan stijgen en water
kunnen afvoeren met extra pompen en gemalen.

3
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 assen en meten, boven- én
P
ondergronds

We hebben als stad flink wat eisen en uitdagingen op
het gebied van klimaatadaptatie, de energietransitie en
connectiviteit (5G-netwerken). Dat heeft grote invloed
op de ruimte die we boven- en ondergronds hebben,
zeker in bepaalde delen van de stad.
Het is zaak al deze eisen en uitdagingen gezamenlijk
te bekijken en in te plannen. Zo kunnen we de stad
betrouwbare en duurzame nutsvoorzieningen geven.
We voorkomen dat dit een wildgroei wordt en vermijden
een overdosis aan ingrijpende wegwerkzaamheden.
Klimaatadaptatie vraagt om ruimte, zowel onder-

als bovengronds, maar is ook een manier om
nutsvoorzieningen klimaatbestendig te maken.
Zo kunnen we de grond boven drinkwaterleidingen
bijvoorbeeld groen maken, wat weer zorgt voor
verkoeling.
Van één ding moeten we ons bewust zijn: misschien
kunnen we niet al onze ambities op alle plekken
waarmaken, simpelweg vanwege ruimtegebrek.
Het is een afweging die we met zorg moeten maken.
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Multifunctioneel dak op de
Oostelijke Handelskade 12
waarbij groen, waterberging
en zonne-energie wordt
gecombineerd.

‘Uit onderzoek blijkt
bijvoorbeeld dat
zonnepanelen een hogere
opbrengst leveren op een
(blauw-)groen dak’

4

 limaatadaptatie verbinden met andere
K
duurzaamheidsopgaven

We gebruiken klimaatadaptatie om de stad voor te
bereiden op de gevolgen van klimaatverandering.
Tegelijkertijd hopen we een deel van deze
klimaatverandering tegen te gaan. Hiervoor heeft de
gemeente Amsterdam verschillende programma’s,
waaronder Amsterdam Klimaatneutraal, Aardgasvrij en
Circulaire Economie. De energietransitie speelt hierin
een belangrijke rol. We willen deze transitie graag
koppelen aan klimaatadaptatie. Dit kan bijvoorbeeld op
het dak. Uit onderzoek blijkt namelijk dat zonnepanelen
een hogere opbrengst leveren op een (blauw-)groen
dak5. Daarnaast kunnen we als de straat ergens wordt

opengebroken, bijvoorbeeld voor een warmtenet,
meteen klimaatadaptieve maatregelen nemen. Dit
noemen we ‘koppelkansen’. Ze zijn te vinden op
verschillende schaalniveaus, van dak tot wijk.

5

Indirecte effecten van
klimaatverandering en -adaptatie

Hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen hebben
ook indirecte effecten. Door hitte, hevige buien en
droogte staat de kwaliteit van het oppervlaktewater
bijvoorbeeld onder druk. De mildere winters blijken
goed te zijn voor sommige planten en diersoorten
die juist negatieve gevolgen hebben voor de
volksgezondheid. Zo wordt het hooikoortsseizoen

langer en heftiger door klimaatverandering6. De
klimaatadaptieve maatregelen die we treffen, kunnen
ook dit soort negatieve effecten met zich meebrengen:
meer groen betekent meer risico op hooikoorts en meer
teken. Uiteraard willen we deze effecten zoveel mogelijk
beperken. Als dit niet gaat, willen we laten zien hoe
je hier het best mee kunt omgaan. We weten ook dat
klimaatverandering de maatschappelijke ongelijkheid
kan vergroten. Niet iedereen is (financieel) even goed
in staat zich voor te bereiden op klimaatverandering.
Daarom hebben we extra aandacht voor kwetsbare
groepen. We willen de komende jaren meer inzicht
krijgen in de indirecte gevolgen en hoe we hiermee
kunnen omgaan. Speciale aandacht zal uitgaan naar
de gevolgen in het sociale domein. •
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Gesprek met de stad

B2

Hitte
vastgesteld beleid
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vastgesteld beleid
verkenning nieuwe richtlijnen
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Wateroverlast
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verkenning nieuwe richtlijnen
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Overstromingen
vastgesteld beleid
verkenning nieuwe richtlijnen
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Gesprek
met de stad
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Op de volgende manieren is
informatie opgehaald:
• Enquête klimaatadaptatie voor bewoners: In totaal
hebben hier 403 bewoners van Amsterdam aan
deelgenomen (57% via straatinterviews, 43% via
online onderzoek verspreid via social media). 60% van
de respondenten komt uit West, Centrum en Oost;
overige stadsdelen zijn iets minder vertegenwoordigd.
De meeste respondenten hebben een koopwoning,
huren van een corporatie (beide 38%) of van een
particuliere verhuurder (20%). Alle respondenten zijn
15 jaar of ouder, waarbij de groep 26 - 45 jaar iets is
ondervertegenwoordigd en de groep boven de 45
jaar iets is oververtegenwoordigd.
• Online enquête voor Amsterdamse ondernemers: In
totaal hebben 73 ondernemers deelgenomen, maar
niet alle deelnemers hebben alle vragen beantwoord.
• Online vragenlijst, verspreid door middel van een flyer
over de tegelservice.
• Op het festival ROEF, door middel van het spel ‘over
de streep’.
• Op het Climate Adaptation Festival in de
Kromhouthal.
• Netwerkevent Amsterdam Rainproof.

• Informele gesprekken met een aantal bedrijven,
waaronder de NS en Port of Amsterdam.
• Meet-up Marineterrein Amsterdam,
de stad van morgen.
• Afspraak groen ondernemen NS.
• Gesprek met groenaannemers in de GroenKring
• Green Business Club.
• Inventarisatie Knelpunten Gebruiksdak Dakencollectief.
• Buurtverhalen RESILIO: zes interviews.
• Enquêtes Groene Huisvesters (hittestress, blauwgroene daken en tuinen).

'In totaal hebben hier
403 bewoners van Amsterdam
aan deelgenomen'
In verband met de maatregelen omtrent de coronacrisis
heeft het gesprek met de stad met name online
plaatsgevonden.
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Samenvatting van de
uitkomsten per doelgroep
•

•

•

•

•

Bewoners
Bewoners merken de afgelopen drie jaar dat het
klimaat is veranderd. Dit merken zij vooral aan
extreme warmteoverlast en in mindere mate (ook) aan
overlast door hevige regenbuien.
Duurzaamheid en groen zijn belangrijke thema’s voor
Amsterdammers. Ook is men het erover eens dat
bestaand groen liefst nog groener wordt en/of dat
groen in de plaats komt van stenen. Bovendien is de
bereidheid om zelf tijd/geld/energie te stoppen in het
groener maken van het eigen huis/tuin/dak erg groot.
Veel bewoners die een tuin bezitten, zijn bereid
om tegels uit hun tuin te verwijderen. De meest
genoemde verklaringen hiervoor zijn: dat groen
mooier is, omdat stenen heet worden in de zomer, en
voor meer biodiversiteit.
Uit de enquête onder de bewoners blijkt dat bijna
driekwart van de respondenten zich zorgen maakt
over de gevolgen van het extremer wordende weer,
vooral over de stijging van de temperatuur en de
toenemende wateroverlast.
Een grote groep inwoners heeft zelf al maatregelen
genomen tegen overlast door klimaatverandering
of is bereid om hier maatregelen voor te treffen.
Voorbeelden van maatregelen die bewoners nemen

•

•

•

•

zijn: extra groen planten, zorgen voor extra schaduw,
het huis isoleren, tegels uit de tuin halen, regenwater
opvangen, een groene gevel of een groen dak
aanleggen.
Er zijn ook bewoners die aangeven dat ze
belemmeringen ervaren en daarom (nog) geen
maatregelen treffen. Belemmeringen die worden
genoemd zijn: te weinig geld, woonsituatie
(huurwoning), te veel gedoe of te weinig tijd.
Opties die door de bewoners worden genoemd om
deze belemmeringen weg te nemen: de gemeente
zou maatregelen kunnen financieren of subsidiëren,
de gemeente zou bewoners en andere partijen
(o.a. verhuurders/woningcorporaties) actief kunnen
betrekken door hen voor te lichten, te adviseren en te
stimuleren om zelf maatregelen te treffen.
Een tip uit de Indische Buurt is om de voorlichting
over blauw-groene daken niet door middel van
een brief plaats te laten vinden (zoals met de
zonnepanelen): die leest men toch niet. Laat in
plaats daarvan de jongeren uit de buurt de eigen
buurtbewoners voorlichten, zodat ze ook het
enthousiasme kunnen overbrengen.
Bewoners geven de volgende suggesties mee aan de
gemeente: leg meer groen aan en pas oplossingen
voor wateropvang en -afvoer toe. Blijf inwoners
continu voorlichten over de mogelijkheden om
zelf aan de slag te gaan en bied hen hulp aan bij
het groen(er) inrichten van tuinen. Bied ook hulp
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aan bij het aansluiten van regentonnen, organiseer
een vervolg op de tegelservice, leg een maximale
verhardingsgraad voor tuinen vast, verplicht
woningbouwcorporaties om blauw-groene daken aan
te leggen en subsidieer groene daken.

•

•

•

•

Bedrijven
Ondernemers geven aan dat ze klimaatveranderingen
ervaren. Voorbeelden daarvan zijn de toegenomen
hitte in kantoorpanden, het feit dat beplanting/groen
meer water nodig heeft en in sommige gevallen wordt
ook wateroverlast ervaren.
Ondernemers geven aan dat ze het belangrijk
vinden dat hun pand tegen extreem weer bestand is.
Daarnaast vindt een groot deel van de ondervraagde
ondernemers het belangrijk om een bijdrage te
leveren aan een klimaatbestendige stad.
Voorbeelden van maatregelen die worden
genoemd zijn: het aanbrengen van zonnewering,
groen aanplanten rondom het bedrijfspand en het
toepassen van oplossingen voor het hergebruiken
van water (o.a. door het gebruiken van een regenton).
Enkele ondernemers hebben een (mobiele) airco
aangeschaft.
Suggesties die worden gedaan zijn: voorzie in kaarten
met actuele informatie (o.a. stresstestkaarten op
maps.amsterdam.nl), betrek bedrijven al tijdens de
voorbereiding bij een project, zodat zij actief kunnen
meedenken (groene aannemers), richt een gebied
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anders in om lokale hitteoverlast tegen te gaan
(bijvoorbeeld door andere soorten vegetatie, meer
wadi’s en andere groenplannen) en maak het effect
van maatregelen beter inzichtelijk.
• Ondernemers verwachten van de gemeente dat
er in de stad meer groen komt en dat er meer
subsidie, advies en beleid komt om vergroening en
verduurzaming te stimuleren.
Vastgoedeigenaren
• Volgens corporatiemedewerkers die de enquête
hebben ingevuld, vindt bijna de helft van de huurders
hittestress een belangrijk thema. Bijna twee derde
van de medewerkers zegt weleens klachten van
huurders te ontvangen over oververhitting van de
woning. Hittestress staat dus zeker op de agenda bij
corporaties.
• Maatregelen die nu al worden getroffen tegen
hittestress zijn het toepassen van isolatie en
buitenzonwering. Het aanleggen van groene of
blauw-groene daken wordt nog in mindere mate
als maatregel toegepast. Communicatie richting
bewoners over het voorkomen van hittestress krijgt
relatief weinig aandacht. Corporaties adviseren
hierbij huurders om zelf maatregelen te treffen, zoals
buitenzonwering aanschaffen, een airco installeren,
meer water drinken en rustig blijven.
• Enkele corporaties kijken ad hoc naar
maatwerkoplossingen als dergelijke problemen zich

voordoen: na ontvangst van klachten van huurders over
oververhitting voeren zij zelf onderzoek uit naar het
temperatuurverloop in de woning en zoeken dan, in
overleg met de bewoners, naar een oplossing op maat.
• Belemmeringen die worden genoemd door het
dakencollectief en woningcorporaties zijn onder
andere: er worden minder klimaatbestendige
daken en dakterrassen aangelegd dan mogelijk is
als gevolg van (soms tegenstrijdige) gemeentelijke
regelgeving, welstandnota’s, bouwbesluiten en/
of bestemmingsplannen. Ook is de benodigde
informatie en kennis binnen woningcorporaties
slechts gebrekkig aanwezig en wordt er gebrekkig
geregistreerd. Corporaties zoeken daarnaast naar
hun rol. Ook heerst er een gebrek aan beleid
en regelgeving, zijn er vaak andere prioriteiten,
is er slechts een beperkt budget en heerst er
onduidelijkheid over verantwoordelijkheid en/of regie.
• Suggesties voor verbeteringen zijn onder andere:
verminder de fragmentatie van regelgeving en visie
betreffende het gebruik van daken, stel informatie
beschikbaar wat betreft de aanpak van hittestress
en groene en blauw-groene daken. Richt daarnaast
de werkwijze rond vergunningverlening voor
gebruiksdaken op een andere manier in en richt een
loket op waar alle kennis over regelgeving omtrent
multifunctionele daken wordt verzameld, zodat
deze kennis en informatie kan worden gedeeld met
marktpartijen en dakeigenaren.
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B2
Bijlage

Hitte
Ambitie

Bij extreme hitte beperken we de effecten voor mens, milieu, economie
en infrastructuur zoveel mogelijk en gaan we het stedelijke hitteeilandeffect terugdringen. We hebben als doel dat Amsterdam een
prettig verblijfsklimaat (zowel binnen- als buitenshuis) biedt waar
klimaatverandering/extreme hitte dus minimale invloed heeft op de
gezondheid en leefomgeving van haar inwoners en bezoekers. Daarbij
verdienen kwetsbare inwoners extra aandacht. Daardoor is er focus nodig
op gebieden waar risicogroepen zoals baby’s, ouderen en chronisch zieken
zijn gehuisvest, in combinatie met hittegevoelige woningen.

Opgaven

Op basis van interne risicodialogen is een inschatting gemaakt van de
gevolgen van hitte voor Amsterdam. In de Strategie Klimaatadaptatie
zijn deze opgaven benoemd en onderverdeeld in zeven categorieën:
gezondheid, binnenruimte, buitenruimte, netwerken, waterkwaliteit,
uitstoot en sociale ongelijkheid. De acht opgaven met de hoogste prioriteit
zijn op de volgende pagina in willekeurige volgorde weergegeven.
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Hitte
Invloed op gezondheid en gedrag. De koelingsmechanismen van ouderen
werken minder goed en ook jonge kinderen kunnen sneller opwarmen.
Binnenklimaat voor risicogroepen. Tropische dagen kunnen leiden tot
hoge temperaturen in schoollokalen, kinderopvangcentra, verouderde
huizen, verzorgingshuizen etc. Ook speelpleinen kunnen minder geschikt
worden om te spelen.
Woningen. Ook woningen warmen op. Mensen kunnen slecht slapen en
hitte kan leiden tot gezondheidsproblemen
Arbeidsproductiviteit. Comfort in gebouwen neemt af en als gevolg neemt
ook de arbeidsproductiviteit in de binnenruimte af. Het comfort in de
buitenruimte neemt ook af en als gevolg ook de arbeidsproductiviteit.
Druk op openbare ruimte. Tijdens tropische dagen gaan Amsterdammers
massaal op zoek naar de koele plekken in de openbare ruimte (waaronder
parken en water), waardoor de druk op buitenruimte toeneemt.
Leefbaarheid buitenruimte. Door hitte wordt de buitenruimte
onaangenaam om in te verblijven, winkelen of recreëren.
Waterkwaliteit en biodiversiteit. In hete perioden gaan Amsterdammers
massaal het water in, ook op plekken waar dat niet veilig is i.v.m.
scheepvaart en/of waterkwaliteit (blauwalg).Opwarming van
oppervlaktewater kan ook gevolgen hebben voor de biodiversiteit.
Sociale ongelijkheid. De gevolgen van klimaatverandering treffen iedereen,
maar mensen die minder te besteden hebben of die door verschillende
redenen geïsoleerd zijn, trekken mogelijk aan het kortste eind. Zij kunnen
bijvoorbeeld hun huis niet verkoelen, zijn minder mobiel om buitenshuis
een koele plek te zoeken, zijn minder goed bestand tegen hitte, hebben
onvoldoende financiële middelen om hun huis te herstellen na schade door
extreem weer. Hierdoor kan sociale ongelijkheid toenemen.
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Druk op openbare ruimte

Leefbaarheid
buitenruimte

Sociale ongelijkheid













































Percentage schaduw: Om de koele plekken gedurende extreme hitte voor iedereen
bereikbaar te houden is het noodzakelijk om op langzame verkeersroutes voldoende
schaduw te realiseren.



Percentage groen: Afhankelijk per wijktypologie dient een minimaal percentage groen
per wijk vastgesteld te worden. We zetten erop in dat het groen in de stad niet mag
afnemen ten opzichte van de huidige situatie.



Ventilatie: Bebouwing en de openbare ruimte binnen een kilometer van een koeler
gebied mogen geen obstakel/blokkade vormen voor de potentiële ventilatie richting
stedelijk gebied.



Compenseren bebouwing/verharding: Een toename van bebouwing/ verharding leidt
niet tot een toename van de gevoels- en luchttemperatuur in de directe omgeving.



Stedelijke morfologie: We richten de openbare ruimte zodanig (opnieuw) in zodat dit
leidt tot een verbetering van de gevoels- en luchttemperatuur.



Binnenklimaat: Binnenruimtes en met name slaapvertrekken worden tijdens een
maatgevende hittedag niet warmer dan 27°C en koeling ervan leidt niet tot opwarming
van de (verblijfs-) ruimtes/openbare ruimte in de directe omgeving.



Reflectie: Gebouwen weerkaatsen bij de hoogste zonnestand niet meer dan 20% van
zonlicht richting de openbare ruimte.



Materiaalgebruik: Bij nieuwbouw van gebouwen moet de gevel van het gebouw
zodanig ingericht worden, dat de maximale luchttemperatuur direct op de gevel ten
minste bijvoorbeeld 5 tot 8 °C lager is dan de maximale luchttemperatuur die zonder
maatregelen zou optreden











Verkoelende groene daken: Daken worden zodanig ingericht/gebouwd om opwarming
van de gebouwen en daarmee het binnenklimaat te beperken.















Arbeidsproductiviteit

Afstand tot koelte: Voor iedere bewoner is tijdens een periode van extreme hitte op
loopafstand (300m) een plek beschikbaar om af te kunnen koelen.

Verkenning doelen/richtlijnen

Waterkwaliteit en
biodiversiteit

Binnenklimaat voor
risicogroepen

Hoe kan de verkenning van
nieuwe richtlijnen bijdragen
aan het oplossen van de
verschillende opgaven rondom
hitte? Een vakje met een vinkje
betekent een positieve relatie
tussen de onderzochte richtlijn
en de opgave.

Hitte

Invloed op gezondheid
en gedrag

Tussen
uitdagingen
en oplossingen

Temperatuur in woningen

Opgaven
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Hitte
Klimaatadaptatie is op diverse plekken terug te vinden
in vigerend beleid. In de gele tabel is een selectie
van relevant vastgesteld beleid voor de thema’s te
vinden. Dit overzicht is een moment opname, voor

een actueel overzicht van het beleid voor openbare
ruimte in Amsterdam, zie het Handboek inrichting
Openbare Ruimte (HIOR). De blauwe tabel toont welke
onderwerpen in de toekomst verder verkend worden

en kunnen leiden tot nieuwe richtlijnen. In de roze tabel
staan de onderzoeken en richtlijnen van externe partijen
die als bron kunnen dienen voor de verkenning naar
nieuwe richtlijnen.

Vastgesteld beleid
Type document

Beschrijving

Scope/regio

Bron

Status

Standaard

In de bouwregelgeving voor nieuw te bouwen woningen is een grenswaarde voor een zogenaamde
temperatuuroverschrijding in de woning in de maand juli. Dit is een indicatiegetal waarmee per oriëntatie
van het gebouw inzicht gegeven wordt in het risico op temperatuuroverschrijding. De grenswaarde wordt
gesteld op een maximale waarde van 1,0.

Landelijk

Bijna Energieneutrale Gebouwen (BENG)

Geldt sinds 01-01-2021
de BENG-eisen voor alle
nieuwbouw.

Ambitie

In de toekomst is de stad beter bestand tegen hitte en voorkomt de gemeente schade en overlast in zowel
het fysieke als het sociale domein.

Amsterdam

Strategie Klimaatadaptie

Vastgesteld op 04-02-2020

Ambitie

In de stad worden koele plekken gecreëerd waar bewoners kunnen afkoelen, de buitenruimte
wordt vergroend en de gemeente trekt samen met woningcorporaties op om bestaande gebouwen
hittebestendiger te maken. Nieuwe gebouwen en de buitenruimte worden voortaan hittebestendig
ontworpen.

Amsterdam

Strategie Klimaatadaptie

Vastgesteld op 04-02-2020

Richtlijn

Amsterdam biedt met Puccini Rood de kans voor lichtere 30x30cm betontegels, waterdoorlatende
verharding, andere typen zwart asfalt (minder zwart, meer reflecterend m.b.v. speciale toeslagen), ondiep
water of fonteinen die voor verdamping zorgen.

Amsterdam

Puccini Rood

Vastgesteld op 23-09-2019
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Hitte
Verkenning naar nieuwe richtlijnen
Titel

Verkenningen

Basis

Categorie

Afstand tot
koelte

Voor iedere bewoner is tijdens extreme hitte op loopafstand (300m) een plek beschikbaar om af te kunnen koelen. De
genoemde loopafstand wordt gezien als een afstand die voor alle inwoners behapbaar is om af te leggen binnen afzienbare
tijd (5min). De koele plekken dienen voor iedereen goed bereikbaar en vindbaar te zijn, qua grootte (minimaal 200 m2) en
afgestemd op de verwachte toeloop, bieden voldoende schaduw en hebben een aangename gevoelstemperatuur (we zetten
in op een verkoelend effect van circa 15 graden waarbij de maximale gevoelstemperatuur tijdens een gemiddelde warme
zomer dag onder de 35 graden blijft). Een koele plek is voorzien van voldoende groen en schaduw. Zwemwater kan ook gezien
worden als “koele plek”.

Hva Onderzoek, hittebestendige stad

Stad en Regio

Percentage
schaduw

Om gedurende extreme hitte de stad voor iedereen bereikbaar te houden is het noodzakelijk om op langzame verkeersroutes
voldoende schaduw te realiseren. Hierdoor blijven de voorzieningen van de stad bereikbaar voor iedereen. Hierbij hebben
vitale routes (o.a. nabij stations, verzorgingshuizen, commercie en naar koele plekken etc.) de prioriteit. Op die locaties wordt
ingezet op minimaal 40% schaduw en in buurten op minimaal 30%. Het heeft de voorkeur de schaduw door middel van groen
(bomen) te realiseren. Hierdoor ontstaat, in combinatie met de koele plekken, een netwerk van groene schaduwrijke plekken
die de stad bereikbaar houden en haar inwoners verkoelen.

Hva Onderzoek, hittebestendige stad

Straatniveau

Percentage
groen

Het vergroenen van de stad draagt bij aan het verminderen van hittestress. Met name in combinatie met het ontharden van
de stad is het een doelmatige maatregel die tevens bijdraagt aan het voorkomen van wateroverlast en een bijdrage levert
aan de natuurinclusieve stad. In Nederland is de vuistregel dat een toename van groen van 10 procentpunt tot een verkoeling
van circa 0,5 graden Celsius leidt. Wij stellen voor om niet een streefpercentage voor de gehele stad vast te stellen, maar per
wijktype. Hiermee benutten we het potentieel van kansrijke wijken (bv tuinstad) en zadelen we minder kansrijke wijken (bv
stadscentrum) niet op met een onhaalbare opgave. Daarbij zetten we in op dat het percentage groen in de stad niet mag
afnemen ten opzichte van de huidige situatie. Dit geldt voor stedelijke, maar ook voor groene onverharde gebieden (bv.
parken en de scheggen). Hierbij is de richtlijn; groen als uitgangspunt en alleen verharden wanneer noodzakelijk.

Hva Onderzoek, hittebestendige stad

Stad en Regio

Ventilatie

Door het verschil in temperatuur van open koelere gebieden – denk aan de scheggen, parken en oppervlaktewater - rond de
stad en de warme bebouwde gebieden ontstaat een luchtdrukverschil en daarmee een luchtstroming. Deze luchtstroming
brengt koelere lucht het bebouwde gebied in. Dit effect, ventilatie, kan optreden tot een kilometer het bebouwde gebied
in, mits de obstakels in de vorm van gebouwen, bomen of smalle straten etc. acceptabel. zijn. Zodoende zetten we in op dat
bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte binnen een kilometer van een koeler gebied zo min mogelijk hinder vormt
voor de potentiele ventilatie richting (verhit) stedelijk gebied.

oa. OSKA Intentieverklaring koeling van
gebouwen

Gebied en Wijk
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Hitte
Verkenning naar nieuwe richtlijnen
Titel

Verkenningen

Basis

Categorie

Compenseren
bebouwing/
verharding
(hitte neutraal
bouwen)

Een toename van bebouwing/ verharding leidt niet tot een toename van de gevoels/luchttemperatuur in de direct omgeving
(100m). Een eventuele toename wordt gecompenseerd door verkoelende maatregelen zoals groene gevels en groen in de
openbare ruimte.

Stedelijke
morfologie

Bij transformatie en herinrichtingen wordt in een nieuwe stedenbouwkundige opzet dan wel landschappelijk ontwerp
rekening gehouden met een verbetering van gevoels- en luchttemperatuur. Dit kan door aanpassing van het stratenpatroon,
verandering van bouwvolumes, voorschrijven van materialen die weinig warmte vasthouden, toevoegen van groen/minimale
percentage groen. We richten de openbare ruimte zodanig (opnieuw) in zodat dit leidt tot een verbetering van de gevoels- en
luchttemperatuur ten opzichte van de huidige situatie.

Binnenklimaat

Binnenruimtes en met name slaapvertrekken worden tijdens een maatgevende hittedag niet warmer dan (< 27 °C) en koeling
ervan leidt niet tot opwarming van de (verblijfs-) ruimtes/openbare ruimte in de directe omgeving.

Reflectie

Op de gronden met de bestemming “…” is het bouwen van een gebouw slechts toegestaan als er vanaf het gebouw, bij de
hoogste zonnestand, niet meer dan 20% weerkaatsing van zonlicht richting de openbare ruimte plaatsvindt.

Handreiking decentrale regelgeving
klimaatadaptief bouwen en inrichten

Pandniveau

Materiaal
gebruik

Met het oog op het voorkomen en beperken van hittestress wordt bij nieuwbouw van gebouwen de gevel van het gebouw
zodanig ingericht, dat de maximale luchttemperatuur direct op de gevel ten minste <x> °C lager is dan de maximale
luchttemperatuur die zonder maatregelen zou optreden. Voor het temperatuurverschil kan bijvoorbeeld 5 tot 8 °C worden
gekozen.

Handreiking decentrale regelgeving
klimaatadaptief bouwen en inrichten

Pandniveau

Verkoelende
groene daken

Bij transformaties van gebieden worden de daken zodanig ingericht/gebouwd om opwarming van de gebouwen en daarmee
het binnenklimaat te beperken. Dit leidt niet tot opwarming van de (verblijfs-)ruimtes/openbare ruimte in de directe omgeving.

Gebied en Wijk

oa. OSKA Intentieverklaring koeling van
gebouwen

Stad en Regio

Pandniveau

Pandniveau

1
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Hitte
Richtlijnen / onderzoek externe partijen die als input kan dienen voor stedelijke richtlijnen
Type document

Standaarden / Verkenningen / Ambities

Scope / regio

Bron

Status

Richtlijn

De gezamenlijke overheden van de MRA verkennen in 2021 de haalbaarheid van een basisveiligheidsniveau
voor de wijze waarmee bij nieuwbouw rekeningen moet worden gehouden met hitte, droogte,
wateroverlast en overstroming. Voordeel van zo’n afspraak op MRA niveau is dat het zorgt voor een
“level playing field”. De planning is dat dit eind 2021 resulteert in een intentieovereenkomst van de MRA
overheden met gebiedspartners uit de bouwketen.

MRA

Basisveiligheidniveau - Klimaatbestendige
nieuwbouw - Hitte

Concept

Richtlijn

Maximale afstand/looptijd tot aan koele plek bepalen; 300 meter tot 5 minuten lopen tot een koele
plek is idealiter het uitgangspunt; De randvoorwaarden aan een koele plek zijn; minimaal een grootte
van 200 m2, toegankelijk dan wel leefbaar en buiten de bebouwde omgeving een gelijke temperatuur
met landelijke gebied.

Landelijk

Hva Onderzoek, hittebestendige stad

Onderzoek

Richtlijn

Per wijktype moet een vast percentage groen worden vastgesteld.

Landelijk

Hva Onderzoek, hittebestendige stad

Onderzoek

Richtlijn

Percentage schaduw op loopgebied: - Voor een belangrijke looproute is minimaal 40% schaduw op
loopgebieden een bruikbaar streven. - Een streefwaarde voor het percentage schaduw op loopgebieden
op buurtniveau is 30%. Minder dan 25% schaduw rond het middaguur is onvoldoende.

Landelijk

Hva Onderzoek, hittebestendige stad

Onderzoek

Richtlijn

Houd rekening met de omgeving van gebouwen: water en groen geven verkoeling. Ook de
schaduwwerking van bomen is van groot belang.

Landelijk

OSKA Intentieverklaring koeling van
gebouwen

Intentieverklaring

Richtlijn

Voorkom intrede van hitte. Dit betreft zowel bouwtechnische als installatietechnische voorzieningen.
Te denken valt aan rekening houden met de oriëntatie van (spui) ventilatiemogelijkheden, de grootte en
plaats van gevelopeningen (ramen, deuren) en mogelijke zonwerende voorzieningen (zoals zonwering,
overstekken etc.).

Landelijk

OSKA Intentieverklaring koeling van
gebouwen

Intentieverklaring

Richtlijn

Verdrijven van warmte. Te denken valt aan het aanbrengen van voorzieningen die warmte kunnen afvoeren,
zoals (nacht)ventilatie.

Landelijk

OSKA Intentieverklaring koeling van
gebouwen

Intentieverklaring

Richtlijn

Efficiënte koelvoorzieningen. Indien alsnog koelinstallaties nodig zijn, is het zaak dat deze energetisch
efficiënt zijn en geen koelmiddelen bevatten die schadelijk zijn voor het klimaat.

Landelijk

OSKA Intentieverklaring koeling van
gebouwen

Intentieverklaring

1
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B3
Bijlage

Droogte
Ambitie

Amsterdam wil bestand zijn tegen langdurige perioden van droogte en
hitte: de ambities zijn om schade aan gebouwen, groen, natte en droge
infrastructuur en dijken zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken en,
ook bij droogte en hitte, een prettig leefbare stad te zijn. De toenemende
droogte, die samen kan gaan met hitte en soms extreme neerslag, vraagt
om een andere kijk op de stad.
Het systeem van voldoende water in de bodem is de basis voor een
klimaatadaptieve aanpak van droogte. Het vraagt om een actieve kijk
naar de mogelijkheden van de bodem in zijn geheel, waarin verschillende
aspecten, zoals voldoende ontwatering en bewatering voor groen,
fluctuaties van grondwater en de opvang van hemelwater, op elkaar zijn
afgestemd.

Opgaven

Op basis van interne risicodialogen is een inschatting gemaakt van
de gevolgen van (extreme) droogte voor Amsterdam. In de Strategie
Klimaatadaptatie zijn deze opgaven benoemd.
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Droogte
Groen en ecologie. Droogte veroorzaakt schade aan stedelijk groen en stedelijke ecologie,
vooral bij jonge bomen en beplanting.
Bodemdaling. Droogte leidt tot grondwaterdaling en daarmee mogelijk tot bodemdaling, wat
verzakkingen van groengebieden, wegen en rioleringen kan veroorzaken.
Infiltratieruimte. Bodemdaling gaat ten koste van de infiltratieruimte, wat mogelijk een effect
heeft op het bodemleven, bijvoorbeeld op de gangen van wormen. Bodemdaling heeft in de
winter ook extra plasvorming op straat tot gevolg.
Schade aan wegdek. Droogte kan leiden tot verzakking van en scheuren in het wegdek en
trottoir.
Maaivelddaling. Het in stand houden van huidige functies wordt door veenoxidatie, met
maaivelddaling tot gevolg, moeilijk zonder de waterpeilen verder naar beneden bij te stellen.
Recreatiedruk. Daarnaast is er toenemende recreatiedruk in de parken en vanuit de stad op het
landelijk gebied, waarbij mogelijk het gebruik en de functie van het gebied verschuiven.
Houten funderingen. Door het droog komen liggen van houten paalfunderingen, kunnen deze
gaan rotten. Door droogte kan het proces van ‘negatieve kleef’ extra verzakking en scheefstand
van huizen en panden veroorzaken.
Fundering op staal. Op staal gefundeerde huizen kunnen door bodemdaling, mogelijk (mede)
veroorzaakt door droogte, scheefzakken
Waterkwaliteit. Doordat er minder regen valt tijdens perioden van langdurige droogte, wordt
het stedelijk water minder verdund en nemen de concentraties verontreinigingen toe. Zo neemt
o.a. de (zwem)waterkwaliteit af, wat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt.
Verzilting. Verzilting van het grond- en oppervlaktewater neemt toe. Dit kan tot schade leiden
voor de ecologie en het groen in de stad.
Veenoxidatie. De bodem van veenweidegebieden rond de stad daalt, waardoor veen droog
komt te liggen en oxideert. Bij het proces van oxidatie komt er extra methaan vrij en wordt
klimaatverandering dus versterkt.
Leidingen en netwerkkabels. Door het verzakken van de grond kunnen leidingen en
netwerkkabels beschadigen en kan de doorvoercapaciteit van riolen en dergelijke afnemen.
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Grondwater landelijk gebied. Om veenoxidatie en bodemdaling tegen te gaan kan grondwater in
landelijke gebieden boven de veenlaag worden gehouden.



Grondwater stedelijk gebied. In stedelijk gebied kan grondwater hoog worden gehouden om verzakking
van gebouwen, straten en leidingen tegen te gaan.



Tegengaan van verzilting. Voor grondwater betekent dit onder andere het tegendruk bieden aan het
diepe, zilte grondwater en het tegengaan van welvorming ten gevolgen van onderkeldering in diepe
polders.

2

Leidingen en
netwerkkabels

Robuuste bodem voor verhardingen. Amsterdam zet zich in voor een robuuste bodem. Op plekken waar
dit niet haalbaar is moeten we extra maatregelen nemen zoals actief grondwaterbeheer, extra overhoogte
of verticale drainage aanleggen en kiezen voor licht ophoogmateriaal dat minder gevoelig is voor
zakkingen.



Parken en recreatiegebieden beter inrichten. Verdichting/dichtslaan van de bodem in parken tegengaan
om plasvorming, grote kale plekken in de gazons en sterfte van planten en bomen te voorkomen.



















Actief grondwater aanvullen. Waar robuuster maken van de bodem niet kan, kun je droogte tegengaan
met actief grondwaterbeheer. Bijvoorbeeld door grondwater actief aan te vullen met oppervlaktewater.





Hemelwaterinfiltratie. Door hemelwater van bestaande daken en verhardingen beter te infiltreren in de
bodem, kan de bodem de buffer vormen tussen neerslagoverschot en droogte.





Robuuste maaiveldhoogte. Uitgangspunt voor de inrichting van te herontwikkelen gebieden is een
ontwateringsdiepte van minimaal 0,90 m zonder drainage. Hierbij is er voldoende ontwatering voor
bomen, wegen en gebouwen en is er de mogelijkheid om hemelwater te infiltreren in de bodem.



















Verzilting



Waterkwaliteit



Funderingen op staal



Houten funderingen

Schade aan wegdek



Recreatiedruk

Infiltratieruimte

Robuuste groeiplaats met gelijkmatige grondwaterstand. Bij aanleg zorgen voor een ‘robuuste’
groeiplaats met voldoende zuurstof, vocht, voeding en bewortelbare ruimte. Streven is een ontwatering
van 1,0 meter zonder drainage.

Verkenning doelen/richtlijnen

Maaivelddaling

Bodemdaling

Hoe kan de verkenning van
nieuwe richtlijnen bijdragen
aan het oplossen van de
verschillende opgaven rondom
droogte? Een vakje met een
vinkje betekent een positieve
relatie tussen de onderzochte
richtlijn en de opgave.

Droogte

1

Opgaven

Groen en ecologie

Tussen
uitdagingen
en
oplossingen
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Droogte
Klimaatadaptatie is op diverse plekken terug te vinden
in vigerend beleid. In de gele tabel is een selectie
van relevant vastgesteld beleid voor de thema’s te
vinden. Dit overzicht is een moment opname, voor

een actueel overzicht van het beleid voor openbare
ruimte in Amsterdam, zie het Handboek inrichting
Openbare Ruimte (HIOR). De blauwe tabel toont welke
onderwerpen in de toekomst verder verkend worden

en kunnen leiden tot nieuwe richtlijnen. In de roze tabel
staan de onderzoeken en richtlijnen van externe partijen
die als bron kunnen dienen voor de verkenning naar
nieuwe richtlijnen.

Vastgesteld beleid
Type document

Beschrijving

Scope / regio

Bron

Satus

Standaard

De verharding wordt zodanig aangelegd dat het hemelwater gecontroleerd kan afstromen naar het open
water of de bergingsvoorzieningen.

AGV

Beleidsregels voor de Keur van AGV

Vastgesteld op 01-11-2019

Standaard

Bij aanleg van verharding waarbij gecompenseerd wordt door alternatieve regenwaterberging, met behulp
van laaggelegen land wordt alleen verleend als het verenigbaar is met de hoeveel compensatie (in de vorm
van open water) nodig is verschilt per afwateringsgebied: uitgangspunt is 10 % van de oppervlakte van
het verhard oppervlak dat er bij komt, tenzij het bestuur anders besluit tot minder of meer, waarbij een
maximum geldt van 20 %.

AGV

Beleidsregels voor de Keur van AGV

Vastgesteld op 01-11-2019

Standaard

Het verlies aan berging als gevolg van de aanleg van het verharde oppervlak wordt gecompenseerd. De
compensatie wordt in beginsel gerealiseerd vóórdat de verharding plaatsvindt.

AGV

Beleidsregels voor de Keur van AGV

Vastgesteld op 01-11-2019

Standaard

De waterbergende functie van het laaggelegen land dient in het bestemmingsplan te worden vastgelegd;
Het voor waterberging bestemde laaggelegen land dient voor deze gebruiksfunctie te worden ingericht;
De aanvrager treft een voorziening waarmee het opgevangen hemelwater gecontroleerd kan worden
afgevoerd naar het oppervlaktewater; Bij toepassing van de alternatieve regenwaterberging is het effect op
het watersysteem gelijkwaardig aan het effect van compensatie door aanleg van water.

AGV

Beleidsregels voor de Keur van AGV

Vastgesteld op 01-11-2019

Standaard

De gemeente past (mits doelmatig) robuuste maatregelen toe in openbaar gebied om hinder van te hoog
of te laag grondwater weg te nemen en voert deze samen met andere werkzaamheden uit. Eigenaren zijn
verantwoordelijk voor een waterdichte woning.

Amsterdam

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021

Vastgesteld op 17-11-2015
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Droogte
Vastgesteld beleid
Type document

Beschrijving

Scope / regio

Bron

Satus

Standaard

Eigenaren zijn verantwoordelijk voor de grondwaterstand op zijn eigen perceel.

Amsterdam

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021

Vastgesteld op 17-11-2015

Standaard

De gemeente hanteert een voorkeursvolgorde voor grondwatermaatregelen bij ruimtelijke ontwikkelingen:
aanleg oppervlaktewateren, aanpassen waterpeil van oppervlaktewater, integraal ophogen van maaiveld,
bouwkundige aanpassingen, aanpassen van functie van de bebouwing aan omgeving.

Amsterdam

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021

Vastgesteld op 17-11-2015

Ambitie

Amsterdam streeft ernaar om in de toekomst beter bestand te zijn tegen langdurige perioden van droogte.
In het bijzonder om schade aan gebouwen, groen, infrastructuur, water en dijken zoveel mogelijk te
voorkomen en overlast te beperken.

Amsterdam

Strategie Klimaatadaptie

Vastgesteld op 04-02-2020

Ambitie

Amsterdam werkt aan het toekomstbestendig maken van haar assets in de openbare ruimte en trekt op met Amsterdam
gebouweigenaren op om funderingen in het publieke en private domein beter bestand te maken tegen
droogte. Daarnaast gaat Amsterdam regenwater lokaal (her)gebruiken en waar mogelijk, het grondwater
actief aanvullen met oppervlakte water.

Strategie Klimaatadaptie

Vastgesteld op 04-02-2020

Ambitie

Aanvullende stresstesten voor de invloed van lage grondwaterstanden tijdens droogte voor groen en
funderingen.

Amsterdam

Strategie Klimaatadaptie

Vastgesteld op 04-02-2020

Ambitie

Lokaal actieve grondwateraanvulling in de openbare ruimte.

Amsterdam

Strategie Klimaatadaptie

Vastgesteld op 04-02-2020

Ambitie

Tegengaan maaivelddaling in parken in Amsterdam.

Amsterdam

Strategie Klimaatadaptie

Vastgesteld op 04-02-2020
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Droogte
Verkenning naar nieuwe richtlijnen
Titel

Verkenningen

Basis

Robuuste
Bij aanleg zorgen voor een ‘robuuste’ groeiplaats met voldoende zuurstof, vocht, voeding en bewortelbare ruimte. Het streven
groeiplaats met is een ontwatering van 1,0 meter zonder drainage.
gelijkmatige
grondwaterstand

Categorie
Stad en Regio

Robuuste
bodem voor
verhardingen

Amsterdam zet zich in voor een robuuste bodem. Op plekken waar dit niet haalbaar is moeten we extra maatregelen nemen
zoals actief grondwaterbeheer, extra overhoogte of verticale drainage aanleggen. Ook kiezen voor licht ophoogmateriaal dat
minder gevoelig is voor zakkingen.

Basisveiligheidsniveau Klimaatbestendige nieuwbouw - Droogte

Grondwater
landelijk gebied

Om veenoxidatie en bodemdaling tegen te gaan, kan grondwater in landelijke gebieden, boven de veenlaag worden
gehouden.

Stad en Regio

Grondwater
stedelijk gebied

In stedelijk gebied kan grondwater hoog worden gehouden om verzakking van gebouwen, straten en leidingen tegen te gaan.

Stad en Regio

Tegengaan van
verzilting

Voor grondwater betekent dit onder andere het tegendruk bieden aan het diepe, zilte grondwater en het tegengaan van
welvorming ten gevolgen van onderkeldering in diepe polders.

Parken en recreatiegebieden
beter inrichten

Verdichting/dichtslaan van de bodem in parken tegengaan om plasvorming, grote kale plekken in de gazons en sterfte van
planten en bomen te voorkomen.

Gebied en Wijk

Actief
grondwater
aanvullen

Waar het robuuster maken van de bodem niet kan, kun je droogte tegengaan met actief grondwaterbeheer. Bijvoorbeeld door
grondwater actief aan te vullen met oppervlaktewater.

Stad en Regio

Hemelwater
infiltratie

Door hemelwater van bestaande daken en verhardingen beter te infiltreren in de bodem, kan de bodem de buffer vormen
tussen neerslagoverschot en droogte.

Pandniveau

Robuuste
maaiveldhoogte

Voor de inrichting van te herontwikkelen gebieden is het uitgangspunt een ontwateringsdiepte van minimaal 0,90 m zonder
drainage. Hierbij is er voldoende ontwatering voor bomen, wegen en gebouwen en is er de mogelijkheid om hemelwater te
infiltreren in de bodem.

Gebied en Wijk

O.a. uitwerking afwegingskader
kelderbouw (bouwdynamiek)

Stad en Regio

Stad en Regio

1

2

B

Bijlage bij Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie (april 2021)

88

Droogte
Richtlijnen / onderzoek externe partijen die als input kan dienen voor stedelijke richtlijnen
Type document

Standaarden / Verkenningen / Ambities

Scope / regio

Bron

Status

Ambitie

Grondwaterneutraal bouwen ondergrondse constructies (particuliere kelders).

Amsterdam

Uitwerking afwegingskader kelderbouw
(bouwdynamiek)

Concept

Richtlijn

Hanteren van een gebiedsafhankelijke kD-waarde. Dit kan leiden tot verbod op het bouwen van kelders.

Amsterdam

Uitwerking afwegingskader kelderbouw
(bouwdynamiek)

Concept

Richtlijn

De gezamenlijke overheden van de MRA verkennen in 2021 de haalbaarheid van een basisveiligheidsniveau
voor de wijze waarmee bij nieuwbouw rekening moet worden gehouden met hitte, droogte, wateroverlast
en overstroming. Voordeel van zo’n afspraak op MRA-niveau is dat het zorgt voor een “level playing field”.
De planning is dat dit eind 2021 resulteert in een intentieovereenkomst van de MRA-overheden met
gebiedspartners uit de bouwketen.

MRA

Basisveiligheidniveau - Klimaatbestendige
nieuwbouw - Droogte

Concept

Richtlijn

Het regenwater wordt zoveel mogelijk verwerkt waar het valt (in de bodem geïnfiltreerd) en het gebruik van
regenwater heeft de voorkeur boven afvoeren.

Amsterdam

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021
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B4
Bijlage

89

Wateroverlast
Ambitie

Het streven is om schade en overlast door extreme regenbuien zoveel mogelijk te
voorkomen en om regenwater tegelijkertijd te laten bijdragen aan een aantrekkelijke,
comfortabele en leefbare stad. Amsterdam is een aantrekkelijke, groene en gezonde
stad en ze wordt nog mooier. We zien een stad voor ons waar meer mensen wonen,
werken en recreëren, waar we de openbare ruimte met steeds meer Amsterdammers
en bezoekers delen en waar het prettig vertoeven is. We zien voldoende
mogelijkheden voor dieren en planten om te leven en voor mensen om daarvan te
genieten.
Om dit te bereiken, is het goed omgaan met regenwater en een robuuste
maaiveldhoogte boven het grondwater cruciaal. Regenwater is simpelweg een
te waardevol product om zomaar af te voeren uit de stad. Eigenlijk willen we het
regenwater zo goed mogelijk benutten voor de stad, voor het groen en voor het
aanvullen van het grondwater. Ook zetten we in op een betere benutting van de
mogelijkheden om door meer wateropvang extreme neerslag te kunnen opvangen
en te benutten voor droge perioden. Tegelijk moeten we voldoende ruimte hebben
om dat regenwater tijdelijk een plek te geven én moet de afvoer via het rioolstelsel
en oppervlaktewatersysteem robuust blijven, om bij extreme buien schade aan
gebouwen en infrastructuur te voorkomen. Op dit gebied is de afgelopen jaren
vanuit Amsterdam Rainproof al veel gedaan. De daarin gestelde ambitie wordt verder
uitgewerkt en gecombineerd met de opgaven voor hitte en droogte. Deze opgaven
vragen om een andere kijk op het ruimtegebruik in de stad.
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Wateroverlast
De capaciteit van het Amsterdamse watersysteem om
overtollig regenwater in extreem natte periodes via het
oppervlaktewater af te voeren, komt steeds verder onder
druk te staan, onder andere door de zeespiegelstijging
(zie Bijlage H3 – Druk op het watersysteem). Dit vergroot
de regenwateropgave en onderstreept het belang van
het tijdelijk vasthouden van regenwater voor gebruik
in en voor de stad. Het functioneren van het systeem
van grachten en vaarten is afhankelijk van een optimale
door-stroming en het betrouwbaar functioneren van
afsluitingen in geval van calamiteiten.

Opgaven zoals benoemd
in de strategie
In de Strategie Klimaatadaptatie zijn deze opgaven
benoemd en onderverdeeld in vier categorieën:
buitenruimte, bebouwing, netwerken en waterkwaliteit.
De zes opgaven met de hoogste prioriteit zijn hieronder
in willekeurige volgorde weergegeven.

Laaggelegen gebieden onder water. Een extreme bui kan de
belasting op het hoofdafvoersysteem dusdanig vergroten, dat
voornamelijk de lagergelegen delen van de stad, onder water
lopen.
Schade aan groen. In ondergelopen gebieden kunnen bomen en
planten blijvende schade ondervinden.
Schade aan verhardingen. Wanneer neerslag niet goed weg kan
stromen, lopen straten onder, wat schade aan verharding met zich
mee kan brengen en/of wegen (tijdelijk) onbegaanbaar maakt.
Schade aan bebouwing. Wanneer neerslag niet goed weg
kan lopen, leidt dit tot schade aan kelders, woningen, winkels,
bedrijven en scholen, doordat het water naar binnen stroomt.
Bereikbaarheid. Ondergelopen straten verslechten de
bereikbaarheid van de stad. Bussen en trams kunnen uitvallen en
locaties zijn beperkt bereikbaar voor nood- en hulpdiensten.
Uitval vitale functies. Door extreem weer kunnen vitale functies
uitvallen, zoals stroomvoorzieningen in bijvoorbeeld ziekenhuizen
en gemalen.
Waterkwaliteit. De kwaliteit van het oppervlaktewater kan
afnemen door een toename van ongezuiverde lozingen via de
overlopen. Dit brengt gezondheidsrisico’s met zich mee bij
recreatief gebruik.
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Schade aan verharding

Wegen onbegaanbaar

Schade aan bebouwing

Verslechteren bereikbaarheid stad

Uitval vitale functies

Waterkwaliteit









































































Nieuwe gebouwen voorzien van 60 mm waterberging

















Regenbestendigheid onderdeel prestaties afspraken met woningcorporaties















Meer Blauw Groene Schoolpleinen















Meer geveltuinen









Meer slimme Blauw Groene daken (Resilio)













Faciliteren bewoners (tegelservice en coaches)

















Verkenning doelen/richtlijnen

Schade aan groen

Hoe kan de verkenning van
nieuwe richtlijnen bijdragen aan
het oplossen van de verschillende
opgaven rondom wateroverlast?
Een vakje met een vinkje
betekent een positieve relatie
tussen de onderzochte richtlijn en
de opgave.

Wateroverlast

2

Opgaven

Gedeeltes van stad onder water

Tussen
uitdagingen en
oplossingen

1
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Hemelwater verwerken waar het valt





Hergebruiken regenwater





Regenbestendig inrichten openbare ruimte





Vitale en kwetsbare infra en voorzieningen blijven functioneren



Uitgangspunt Openbare ruimte: Groen tenzij



Waterpasserende verharding

Elke dag een nieuwe regenton erbij in de stad












B

Bijlage bij Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie (april 2021)

92

1

2

Wateroverlast
Klimaatadaptatie is op diverse plekken terug te vinden
in vigerend beleid. In de gele tabel is een selectie
van relevant vastgesteld beleid voor de thema’s te
vinden. Dit overzicht is een moment opname, voor

een actueel overzicht van het beleid voor openbare
ruimte in Amsterdam, zie het Handboek inrichting
Openbare Ruimte (HIOR). De blauwe tabel toont welke
onderwerpen in de toekomst verder verkend worden

en kunnen leiden tot nieuwe richtlijnen. In de roze tabel
staan de onderzoeken en richtlijnen van externe partijen
die als bron kunnen dienen voor de verkenning naar
nieuwe richtlijnen.

Vastgesteld beleid
Type document

Beschrijving

Scope/regio

Bron

Status

Standaard

In lijn met de Agenda Groen (2015) worden straten en pleinen verder vergroend, net als gevels en daken.
Vergroening is ook vanuit leefbaarheid en het hittebestendig maken van de stad een verstandige keuze.
Bij het ontwerpen aan de verharde openbare ruimte spelen keuzes ten aanzien van het profiel, type goten,
drempels, verharding of infiltratieputten een belangrijke rol om knelpunten op te lossen ten aanzien van
regenbestendigheid.

Amsterdam

Visie openbare ruimte 2025

Vastgesteld op 8-6-2017

Standaard

Een regenbestendige inrichting is overal in de stad het uitgangspunt, van zowel de publieke als de private
ruimte. Dat betekent: bij hevige regen treedt geen schade of overlast op. Tegelijkertijd wordt regenwater
nuttig gebruikt voor een groene, aantrekkelijke en leefbare stad. De urgentie verschilt per gebied.

Amsterdam

Visie openbare ruimte 2025

Vastgesteld op 8-6-2017

Richtlijn

De Puccini straatprofielen zijn ontworpen om te voldoen aan eisen voor waterberging en waterafvoer.
Afhankelijk van de benodigde eis kan er voor een bepaald type materiaal worden gekozen. Zo kan er voor
waterdoorlatende verharding worden gekozen.

Amsterdam

Handboek Rood, Standaard Voor
Het Amsterdamse Straatbeeld
(Puccinimethode)

Vastgesteld op 23-09-2019

Richtlijn

Om de stad regenbestendig te maken is Rainproof een van de uitgangspunten bij iedere vervanging,
groot onderhoud, herontwikkeling of nieuwe gebiedsontwikkeling. De eerste stap voor een ontwerper is
om de regenwaterknelpuntenkaart en risicofactsheets te raadplegen. De tweede stap is het raadplegen of
opstellen van een Rainproof oplossingenkaart.

Amsterdam

Handboek Rood, Standaard Voor
Het Amsterdamse Straatbeeld
(Puccinimethode)

Vastgesteld op 23-09-2019

Standaard

Een bui van 60 mm per uur wordt verwerkt zonder schade aan huizen en vitale infrastructuur.

Amsterdam

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021

Vastgesteld op 17-11-2015

Standaard

Hemelwater wordt zoveel mogelijk verwerkt daar waar het valt.

Amsterdam

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021

Vastgesteld op 17-11-2015
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Wateroverlast
Vastgesteld beleid
Type document

Beschrijving

Scope/regio

Bron

Status

Standaard

Gebruik van hemelwater heeft de voorkeur boven afvoeren, waarbij de optimale invulling wordt bepaald
aan de hand van lokale factoren.

Amsterdam

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021

Vastgesteld op 17-11-2015

Richtlijn

Gebruik van hemelwater om: wateroverlast te voorkomen, grondwatertekorten aan te vullen en de stad te
vergroenen en te koelen.

Amsterdam

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021

Vastgesteld op 17-11-2015

Standaard

De perceeleigenaar is in principe zelf verantwoordelijk voor de verwerking van hemelwater op eigen terrein. Amsterdam

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021

Vastgesteld op 17-11-2015

Standaard

Inzet is een robuust en flexibel openbaar hemelwaterstelsel, zodat bijsturing ook later nog mogelijk blijft.

Amsterdam

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021

Vastgesteld op 17-11-2015

Standaard

De verwerking van hemelwater is een inspannings- en geen resultaatverplichting voor de gemeente.

Amsterdam

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021

Vastgesteld op 17-11-2015

Standaard

Bij vervanging van gemengde riolering wordt aanleg van een gescheiden rioolstelsel overwogen.

Amsterdam

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021

Vastgesteld op 17-11-2015

Standaard

Het grondwater is schoon genoeg, verwerking op eigen terrein is niet mogelijk en de gemeente acht dit
doelmatig. Eigenaren mogen onder voorwaarden overtollig grondwater aanbieden aan de gemeente.

Amsterdam

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021

Vastgesteld op 17-11-2015

Standaard

Overtollig grondwater wordt geloosd op het oppervlaktewater (direct of via een hemelwaterriool).
Grondwater wordt niet naar de RWZI getransporteerd.

Amsterdam

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021

Vastgesteld op 17-11-2015

Standaard

De gemeente hanteert een grondwaternorm bij ruimtelijke ontwikkelingen. Deze norrm biedt houvast bij
het voorkomen van grondwateroverlast.

Amsterdam

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021

Vastgesteld op 17-11-2015

Richtlijn

Bij kruipruimteloos bouwen is de norm voor de ontwateringsdiepte 0,50m ten opzichte van het maaiveld en
bij bouwen met kruipruimte is dit 0,90m. De ontwateringdiepte mag met een herhalingskans van één keer
per twee jaar gedurende maximaal vijf aaneengesloten dagen overschreden worden. Het uitgangspunt bij
de norm is dat er geen drainagebuizen of andere ondergrondse ontwateringmiddelen worden toegepast.

Amsterdam

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021

Vastgesteld op 17-11-2015

Standaard

De gemeente past (mits doelmatig) robuuste maatregelen toe in openbaar gebied om hinder van te hoog
of te laag grondwater weg te nemen en voert deze samen met andere werkzaamheden uit. Eigenaren zijn
verantwoordelijk voor een waterdichte woning.

Amsterdam

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021

Vastgesteld op 17-11-2015
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Wateroverlast
Vastgesteld beleid
Type document

Beschrijving

Scope/regio

Bron

Status

Standaard

De gemeente hanteert een voorkeursvolgorde voor grondwatermaatregelen bij ruimtelijke ontwikkelingen:
aanleg oppervlaktewateren, aanpassen waterpeil van oppervlaktewater, integraal ophogen van maaiveld,
bouwkundige aanpassingen, aanpassen van functie van de bebouwing aan omgeving.

Amsterdam

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021

Vastgesteld op 17-11-2015

Standaard

De verharding wordt zodanig aangelegd dat het hemelwater gecontroleerd kan afstromen naar het open
water of de bergingsvoorzieningen.

AGV

Beleidsregels voor de Keur van AGV

Vastgesteld op 01-11-2019

Standaard

Bij aanleg van verharding moet het verlies aan infiltratie/bergingscapaciteit vooraf worden gecompenseerd.
Compensatie kan plaatsvinden door graven van open water, laaggelegen (overstroombaar) land,
vegetatiedaken en/of constructies die bestemd zijn voor de opvang van regenwater. De omvang van de
compensatie (in de vorm van open water) is minimaal 10% van het extra verharde oppervlak (tenzij het
bestuur anders besluit). Bij toepassing van alternatieve waterberging kan volstaan worden met minder open
water.

AGV

Beleidsregels voor de Keur van AGV

Vastgesteld op 01-11-2019

Standaard

Het verlies aan berging als gevolg van de aanleg van het verharde oppervlak wordt gecompenseerd. De
compensatie wordt in beginsel gerealiseerd vóórdat de verharding plaatsvindt.

AGV

Beleidsregels voor de Keur van AGV

Vastgesteld op 01-11-2019

Standaard

De waterbergende functie van het laaggelegen land dient in het bestemmingsplan te worden vastgelegd;
Het voor waterberging bestemde laaggelegen land dient voor deze gebruiksfunctie te worden ingericht;
De aanvrager treft een voorziening waarmee het opgevangen hemelwater gecontroleerd kan worden
afgevoerd naar het oppervlaktewater; Bij toepassing van de alternatieve regenwaterberging is het effect op
het watersysteem gelijkwaardig aan het effect van compensatie door aanleg van water.

AGV

Beleidsregels voor de Keur van AGV

Vastgesteld op 01-11-2019

Richtlijn

Regenbestendigheid is een van de uitgangspunten waar rekening mee moet worden gehouden bij het
kiezen van de juiste beplanting en toepassing van materialen.

Amsterdam

Beleidskader Puccinimethode

Vastgesteld in januari 2019

Richtlijn

Bij onderhoudswerkzaamheden worden zo veel mogelijk aanpassingen gedaan ter bevordering van de
regenbestendigheid van de openbare ruimte.

Amsterdam

1 Amsterdam Heel & Schoon

Vastgesteld in december
2016

Standaard

Nieuwe bouwwerken moeten de eerste 60 mm neerslag zelf opvangen en daarna geleidelijk afvoeren.

Amsterdam

Hemelwaterveroordening

Momenteel in inspraak
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Wateroverlast
Verkenning naar nieuwe richtlijnen
Titel

Verkenningen

Basis

Categorie

Verwerk daar
waar het valt

Hemelwater wordt zoveel mogelijk verwerkt daar waar het valt.

Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021

Pandniveau

Hergebruik van
hemelwater

Gebruik van hemelwater heeft de voorkeur boven afvoeren, waarbij de optimale invulling wordt bepaald aan de hand van
lokale factoren – zichtbaarheid en bewustheid zijn hierbij de kernwoorden: - Hergebruik voor toiletspoeling, aanvullen
grondwater, bewateren groen, versterking biodiversiteit en ecologie en beperken hitte. - Verlaag aangelegde waterbergende
en infiltrerende groenvoorzieningen. - Verbeterde Boomspiegels bieden ruimte voor waterberging en infiltratie.

Regenbestendig
stad

De stad (zowel de publieke als de private ruimte) is zodanig ingericht dat het een bui van 60 mm in 1 uur tijd kan verwerken
zonder dat er schade optreedt (GRPA 2016-2020, wordt in 2021 aangescherpt op basis van het KNMI Klimaatsignaal).
- Regenbestendig is een van de uitgangspunten bij iedere vervanging, groot onderhoud, herontwikkeling of nieuwe
gebiedsontwikkeling. - Alle vervanging, groot onderhoud, herontwikkeling of nieuwe gebiedsontwikkeling wordt vooraf
getoetst op regenbestendigheid.

Basisveiligheidsniveau Klimaatbestendige nieuwbouw - Neerslag

Gebied en Wijk

Vitale
infrastructuur

Alle vitale en kwetsbare infrastructuur en voorzieningen blijven bij een bui van 90 mm in één uur functioneren en zijn
bereikbaar.

Basisveiligheidniveau - Klimaatbestendige
nieuwbouw - Neerslag

Stad en Regio

Groen tenzij

Uitgangspunt is “Groen tenzij”, ofwel alleen verharding toepassen als dat echt noodzakelijk is.

Groenvisie

Stad en Regio

Waterpasserende verharding

Waar mogelijk wordt waterpasserende verharding (zoals ZOAK) toegepast.

Hemelwaterverordering

Alle nieuwe gebouwen zijn voorzien van een waterberging van ten minste 60 mm (Hemelwaterverordering).

Prestatieafspraken woningcorporaties

Regenbestendigheid (klimaatadaptatie) is onderdeel van de prestatieafspraken met de woningcorporaties.

Stad en Regio

Stad en Regio
Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2021

Pandniveau
Stad en Regio

1

2

B

Bijlage bij Uitvoeringsagenda Klimaatadaptatie (april 2021)

96

Wateroverlast
Verkenning naar nieuwe richtlijnen
Titel

Verkenningen

Basis

Categorie

Schoolpleinen

Meer Blauw Groene Schoolpleinen, via Amsterdamse Impuls Schoolpleinen.

Gebied en Wijk

Geveltuinen

Meer geveltuinen, met bij voorkeur inheemse planten.

Straatniveau

Slimme blauwgroene daken

Meer slimme blauwgroene daken in de stad, opschaling van het RESILIO project.

Pandniveau

Faciliteren
bewoners

Faciliteren bewoners in het ontharden van hun tuin, via een tegelservice en Rainproof/ klimaatadaptatie coaches.

Stad en Regio

Regentonnen

Elke dag plaatst minimaal één Amsterdammer een nieuwe regenton (365 tonnen per jaar).

Stad en Regio

1

2
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Wateroverlast
Richtlijnen / onderzoek externe partijen die als input kan dienen voor stedelijke richtlijnen
Type document

Standaarden / Verkenningen / Ambities

Scope / regio

Bron

Status

Richtlijn

De gezamenlijke overheden van de MRA verkennen in 2021 de haalbaarheid van een basisveiligheidsniveau
voor de wijze waarmee bij nieuwbouw rekening moet worden gehouden met hitte, droogte, wateroverlast
en overstroming. Voordeel van zo’n afspraak op MRA-niveau is dat het zorgt voor een “level playing field”.
De planning is dat dit eind 2021 resulteert in een intentieovereenkomst van de MRA-overheden met
gebiedspartners uit de bouwketen.

MRA

Basisveiligheidniveau - Klimaatbestendige
nieuwbouw - Neerslag

Concept

Ambitie

Grondwaterneutraal bouwen ondergrondse constructies (particuliere kelders).

Amsterdam

Uitwerking afwegingskader kelderbouw
(bouwdynamiek)

Concept

Richtlijn

Hanteren van een gebiedsafhankelijke kD-waarde. Dit kan leiden tot verbod op het bouwen van kelders.

Amsterdam

Uitwerking afwegingskader kelderbouw
(bouwdynamiek)

Concept

1
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B5
Bijlage

Overstromingen
De kans op een overstroming is door reeds
getroffen maatregelen klein, maar de gevolgen
van een overstroming kunnen groot zijn. Te
denken valt bijvoorbeeld aan maatschappelijke
ontwrichting door onbereikbaarheid van
de stad of delen ervan, ook voor de nooden hulpdiensten, uitval van vitale functies,
schade aan infrastructuur en bebouwing, lange
hersteltijden en economische schade.

1

2
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Overstromingen
Ambitie

De ambitie is om de kans op overstromingen in de stad
te verkleinen, in aanvulling op de verantwoordelijkheden
van de andere bestuurslagen en -organen hiervoor.
Daarnaast streven we het beperken van de gevolgen bij
eventuele overstromingen na, zowel via de ruimtelijke
inrichting als door middel van crisisbeheersing.

Dit bereiken we door:

• Als waterschappen zorg te dragen voor veilige
waterkeringen die voldoen aan de normen.
• Er als gemeente zorg voor te dragen dat de huidige
primaire en regionale keringen in ruimtelijke projecten
niet doorsneden of verzwakt worden en dat er
voldoende ruimte beschikbaar is voor toekomstige
versterkingen.
• Als gemeente en waterschappen in overleg met
regiogemeenten en andere waterbeherendepartijen
zoveel mogelijk ruimte in het watersysteem te creëren
om de klimaatverandering te kunnen absorberen
en te anticiperen op eventuele hogere peilen in het
Noordzeekanaal.
• Als gemeente zorg te dragen voor zoveel mogelijk
passende gevolgbeperkende maatregelen in nieuwe
(gebieds)ontwikkelingen, en waar mogelijk ook in
de bestaande stad. Vitale en kwetsbare functies,
zoals ziekenhuizen en installaties voor elektriciteit en

telecom/ICT, krijgen hierbij extra aandacht, inclusief
de locatiekeuze ervan.
• Als gemeente en waterschappen er zorg voor te
dragen dat de verschillende landelijke en regionale
‘adaptatiepaden’ die worden ontwikkeld vanwege
de (versnelde) zeespiegelstijging, niet of zo weinig
mogelijk voortijdig belemmerd worden door keuzes
op lokaal niveau.
• In samenwerking met partners in het veiligheidsen crisisbeheersingsdomein een goede koppeling
te maken tussen ruimtelijke adaptatie en
crisisbeheersing. Te denken valt aan evacuatie- en
bereikbaarheidsroutes en -plannen en shelters

De opgave

Nederland is een laagliggende delta en is daardoor
van oudsher gevoelig voor overstromingen. In de loop
der eeuwen is een systeem opgebouwd dat Nederland
droog houdt. Gemalen zorgen voor de afvoer van
het overtollige water. De waterkeringen en ingrepen
om rivieren de ruimte te geven, zorgen ervoor dat de
kans op overstromingen klein is. Zeespiegelstijging,
bodemdaling en een toename van mensen en
kapitaal achter de keringen zullen vaker aanleiding
zijn tot dijkversterkingen en aanpassingen aan het
watersysteem. Klimaatverandering zorgt er tegelijkertijd
voor dat de grenzen van het watersysteem sneller

bereikt worden. Zeespiegelstijging maakt de afvoer
van overtollig water naar zee lastiger en intensieve
regenbuien zorgen ervoor dat het watersysteem zich
sneller vult. Aangezien de buffercapaciteit van het
watersysteem in dit dichtbevolkte gebied zeer beperkt
is, leidt dit sneller tot wateroverlast.
Overstromingen in Amsterdam kunnen optreden vanuit
de Noordzee (via IJmuiden), de Lek, het Markermeer en
de regionale watersystemen.1 Voor het watersysteem
komen de limieten in zicht en er is weinig flexibiliteit
over om extremen op te vangen.2 Diepe polders zijn het
meest kwetsbaar voor overstromingen. Desondanks is
het bewustzijn voor overstromingsrisico’s zeer laag.
De kans op een overstroming is door reeds getroffen
maatregelen klein, maar de gevolgen van een
overstroming zijn groot. Als de waterkeringen of
kunstwerken in de waterkeringen, zoals sluizen, stuwen
en inlaten, falen of dijken doorbreken, wordt het
openbare leven ontwricht. Grote delen van de stad
kunnen in dat geval onder water komen te staan. Een
overstroming veroorzaakt grote economische schade en
maatschappelijke ontwrichting.
1	De Waterbestendige stad. Meerlaagsveiligheidbenadering toegepast op de regio Amsterdam. https://ruimtelijkeadaptatie.nl/
voorbeelden/overzichtprojecten/@158387/waterbestendige-stad
2	www.slimwatermanagement.nl/regio/regio-amsterdamrijnkanaalnoordzeekanaal/
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Het bewustzijn voor overstromingsrisico's
is zeer laag.

Grote economische schade en
maatschappelijke ontwrichting.

Opgaven
Diepe polders zijn het meest kwetsbaar
voor overstromingen.

Hoe kan de verkenning van
nieuwe richtlijnen bijdragen
aan het oplossen van de
verschillende opgaven rondom
overstromingen? Een vakje
met een vinkje betekent een
positieve relatie tussen de
onderzochte richtlijn en de
opgave.

Overstromingen

Gevolgbeperking door ruimtelijke inrichting: Het implementeren en integreren van
waterveiligheid in projecten en processen, inzetten van nieuwe gebiedsontwikkelingen
voor de waterveiligheid van aangrenzend bestaand stedelijk gebied, het integreren van
gevolg beperkende maatregelen in nieuwe gebiedsontwikkelingen, voorkomen van uitval
van de riolering, drinkwater en oppervlaktewaterbeheer.







Gevolgbeperking door crisisbeheersing: Goede samenwerking met partners in het veiligheids- en crisisbeheersingsdomein opzetten, om een concrete koppeling te maken tussen
ruimtelijke adaptatie en crisisbeheersing.

















Verkenning doelen/richtlijnen
Preventie: Onderhoud van de primaire waterkering in de stad, het reserveren van
voldoende ruimte voor toekomstige uitbreidingen, periodieke inspecties van kunstwerken
in de waterkeringen, de kwaliteit van de huidige primaire en regionale keringen als
randvoorwaarde stellen in ruimtelijke ontwikkelingen.

Dijkversterkingen en aanpassingen aan
het watersysteem

Tussen
uitdagingen
en
oplossingen

1

100



Voorsorteren op zeespiegelstijging: Ontwikkelen van een visie op de ruimtelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling vanuit het perspectief van (versnelde) zeespiegelstijging
met goede afstemming op regionaal en landelijk niveau.



Samenwerking in regioverband: Inbreng op de Verstedelijkingsstrategie van de MRA,
verkennen van basisveiligheidsniveaus voor nieuwbouw, aanhaken op landelijke trajecten
als het Deltaprogramma.
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Overstromingen
Klimaatadaptatie is op diverse plekken terug te vinden
in vigerend beleid. In de gele tabel is een selectie
van relevant vastgesteld beleid voor de thema’s te
vinden. Dit overzicht is een moment opname, voor

een actueel overzicht van het beleid voor openbare
ruimte in Amsterdam, zie het Handboek inrichting
Openbare Ruimte (HIOR). De blauwe tabel toont welke
onderwerpen in de toekomst verder verkend worden

en kunnen leiden tot nieuwe richtlijnen. In de roze tabel
staan de onderzoeken en richtlijnen van externe partijen
die als bron kunnen dienen voor de verkenning naar
nieuwe richtlijnen.

Vastgesteld beleid
Type document

Beschrijving

Scope/regio

Bron

Status

Ambitie

In 2021 is 80% van de primaire keringen getoetst aan de nieuwe veiligheidsnormen. Uiterlijk in 2020 zijn
de in 2012 als onvoldoende beoordeelde grondlichamen van de regionale waterkeringen op orde. In 2024
zullen naast de grondlichamen ook de nietwaterkerende objecten (zoals huizen, kabels, leidingen) en de
waterkerende kunstwerken (zoals sluizen) zijn getoetst. In 2030 zullen de regionale waterkeringen volledig
op orde zijn. Ook daarna blijft periodiek groot onderhoud noodzakelijk.

AGV

Waterbeheerplan 2016-2021 Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht

Vastgesteld oktober 2015

Ambitie

Doelen waterveiligheid 2021: - Het waterschap heeft de primaire en regionale waterkeringen getoetst
en verbeterd in overeenstemming met respectievelijk de landelijke en de provinciale planning. - Het
waterschap heeft een beeld van nut en noodzaak van de overige waterkeringen. - Het waterschap zit,
voor het uitvoeren van de Watertoets, in een vroegtijdig stadium aan tafel bij gemeenten, provincies en
andere initiatiefnemers. - Het waterschap heeft een concreet beeld over nut en noodzaak om de vitale en
kwetsbare watergerelateerde infrastructuur (zoals de rwzi’s) aanvullend te beschermen tegen overstroming.

AGV

Waterbeheerplan 2016-2021 Waterschap
Amstel, Gooi en Vecht

Vastgesteld oktober 2015

Standaard

Nieuwe ontwikkelingen moeten klimaatbestendig en waterrobuust zijn. Ook zijn in sommige bestaande situaties
aanpassingen nodig, bijvoorbeeld bij de vitale infrastructuur voor energie, drinkwater, ICT en mobiliteit.

Noord-Holland

Provinciale Omgevingsvisie

Vastgesteld november 2018

Standaard

Ruimtelijke ontwikkelingen moeten zich (…) voegen naar wat het watersysteem nog kan faciliteren, in
termen van kwaliteit en kwantiteit. Dit is geen kwestie van willen, maar van moeten, vanwege de hoge
kosten van vermijdingsgedrag. Waterveiligheid is hierbij een topprioriteit, want Noord-Holland grenst
aan drie zijden aan grotere wateren en ligt grotendeels beneden de zeespiegel; een zeespiegel die naar
verwachting sneller en meer stijgt dan we tot voor kort dachten. Het veilig houden van onze provincie gaat
daarom boven alle andere opgaven.

Noord-Holland

Provinciale Omgevingsvisie

Vastgesteld november 2018
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Overstromingen
Vastgesteld beleid
Type document

Beschrijving

Scope/regio

Bron

Status

Standaard

Vanaf het begin moeten we rekening houden met (…) mogelijke effecten, om slachtoffers en economische
schade te beperken (klimaatbestendigheid). Dit kan consequenties hebben voor de locatiekeuze, de
inrichting van de openbare ruimte, en het ontwerp van gebouwen en infrastructuur. Het kan ook de
bedrijfsvoering raken, zoals in gebieden met verdroging of verzilting.

Noord-Holland

Provinciale Omgevingsvisie

Vastgesteld november 2018

Standaard

Voor bestaande situaties geldt dat de vitale infrastructuur en kwetsbare objecten, zoals ziekenhuizen, onder
extreme omstandigheden zoveel mogelijk kunnen blijven functioneren.

Noord-Holland

Provinciale Omgevingsvisie

Vastgesteld november 2018

Ambitie

Wij beschermen tegen overstromingen (preventie). Dit doen we door de waterkeringen goed te beheren, te Hoogheemonderhouden en waar nodig te verbeteren: - Eind 2021 voldoen alle primaire waterkeringen aan de norm. - raadschap van
Eind 2021 voldoet 65% van de regionale waterkeringen aan de norm. In 2030 is dit gereed. We gaan uit van Rijnland
de toetsing van 2012

Ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021
Hoogheemraadschap van Rijnland

Vastgesteld maart 2016

Ambitie

We bereiden ons goed voor op een calamiteit: - We waarborgen slagvaardig en doelmatig optreden voor,
Hoogheemtijdens en na afloop van een (dreigende) calamiteit. - We zorgen er samen met onze veiligheidspartners voor raadschap van
dat inwoners en bedrijven weten wat ze moeten doen bij een (dreigende) calamiteit.
Rijnland

Ontwerp-Waterbeheerplan 2016-2021
Hoogheemraadschap van Rijnland

Vastgesteld maart 2016

Standaard

Amsterdam zet in op een meerlagenbenadering als het gaat om overstromingsrisico: naast preventie, zoals
het versterken van de waterkeringen, moeten de gevolgen van een overstroming zoveel mogelijk worden
beperkt. Naast gevolgenbeperking moet de aandacht ook gericht zijn op risicobeperking. Een en ander
houdt in dat bij de locatiekeuze van kwetsbare infrastructuur en objecten (ziekenhuizen, energiecentrales,
datacentra, aan- en afvoerwegen, etc.), maar ook bij de transformatie van bestaand stedelijk gebied en
aanleg van nieuw stedelijk gebied, het overstromingsrisico zal worden betrokken. De gemeente stelt een
risicokaart op met overstromingsdiepten en -snelheden, de ligging van kwetsbare infrastructuur en stelt
richtlijnen op voor nieuwe stedelijke ontwikkeling.

Structuurvisie Amsterdam

Vastgesteld februari 2011

Amsterdam
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Overstromingen
Vastgesteld beleid
Type document

Beschrijving

Richtlijn

Scope/regio

Bron

Status

Voor waterveiligheid volgen we de benadering van meerlaagsveiligheid, opgenomen in het Nationale
HoogheemraadWaterplan. Sterke waterkeringen blijven bepalend voor de waterveiligheid. Het nieuwe landelijke
schap Hollands
veiligheidsbeleid is gebaseerd op een risicobenadering. De kans op een overstroming en de mogelijke
Noorderkwartier
gevolgen bepalen het gewenste veiligheidsniveau. We gaan daarom naar een andere manier van toetsen,
ontwerpen en gegevensbeheer. We passen beheer, onderhoud en vergunningverlening aan, onderzoeken
de functie van regionale en overige waterkeringen bij de waterveiligheid en we steunen innovatieve
oplossingen. Intussen gaan we door met het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Ook continueren
we ons programma om de boezemkades te versterken.

Waterprogramma 2016-2021
Hoogheemraadschap Hollands
Noorderkwartier

Vastgesteld december 2015

Ambitie

Een van de prioriteiten binnen de NOVI is ‘ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie’. Binnen die
prioritering is de volgende beleidskeuze gemaakt: ‘Nederland is in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust.
Bij (her)ontwikkelingen wordt voorkomen dat het risico op schade en slachtoffers door overstromingen of
extreem weer toeneemt, voor zover dat redelijkerwijs haalbaar is. We behouden en reserveren voldoende
ruimte voor toekomstige waterveiligheidsmaatregelen.

Nederland

Nationale Omgevingsvisie

Vastgesteld 11 september
2020

Richtlijn

-Vitale infrastructuur en kwetsbare objecten extra beschermen (waterrobuuste inrichting): hiermee is al een
aanzet gemaakt in het project Waterbestendig Westpoort. - Handhaaf de keringen in de binnenstad van
Amsterdam in de huidige staat als extra bescherming.

Regio
Amsterdam

Deltastrategie Regio Amsterdam en Delta
programma

Vastgesteld 2014
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Overstromingen
Verkenning naar nieuwe richtlijnen
Titel

Verkenningen

Basis

Categorie

Preventie

Onderhoud van de primaire waterkering in de stad, het reserveren van voldoende ruimte voor toekomstige uitbreidingen,
periodieke inspecties van kunstwerken in de waterkeringen, de kwaliteit van de huidige primaire en regionale keringen als
randvoorwaarde stellen in ruimtelijke ontwikkelingen.

Bestaand beleid, wet- en regelgeving
waterveiligheid

Stad en Regio

Gevolg
beperking

Het implementeren en integreren van waterveiligheid in projecten en processen, inzetten van nieuwe gebiedsontwikkelingen
voor de waterveiligheid van aangrenzend bestaand stedelijk gebied, het integreren van gevolg beperkende maatregelen in
nieuwe gebiedsontwikkelingen, voorkomen van uitval van de riolering, drinkwater en oppervlaktewaterbeheer.

Oa. Nationale Omgevingsvisie en
Delta programma, Thematische studie
waterveiligheid Amsterdam, Regionaal
traject van landelijk kennisprogramma
zeespiegelstijging

Stad en Regio

Crisisbeheersing

Goede samenwerking met partners in het veiligheids- en crisisbeheersingsdomein opzetten, om een concrete koppeling te
maken tussen ruimtelijke adaptatie en crisisbeheersing.

Stad en Regio

Voorsorteren
op zeespiegel
stijging

Ontwikkelen van een visie op de ruimtelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling vanuit het perspectief van (versnelde)
zeespiegelstijging met goede afstemming op regionaal en landelijk niveau.

Stad en Regio

Samenwerking in Inbreng op de Verstedelijkingsstrategie van de MRA, verkennen van basisveiligheidsniveaus voor nieuwbouw, aanhaken op
regioverband
landelijke trajecten als het Deltaprogramma.

Oa. Basisveiligheidsniveau Klimaatbestendige nieuwbouw Overstromingen (concept, MRA)

Stad en Regio

1

2
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Overstromingen
Richtlijnen / onderzoek externe partijen die als input kan dienen voor stedelijke richtlijnen
Type document

Standaarden / Verkenningen / Ambities

Scope / regio

Bron

Status

Richtlijn

De gezamenlijke overheden van de MRA verkennen in 2021 de haalbaarheid van een basisveiligheidsniveau
voor de wijze waarmee bij nieuwbouw rekening moet worden gehouden met hitte, droogte, wateroverlast
en overstroming. Voordeel van zo’n afspraak op MRA-niveau is dat het zorgt voor een “level playing field”.
De planning is dat dit eind 2021 resulteert in een intentieovereenkomst van de MRA-overheden met
gebiedspartners uit de bouwketen.

MRA

Veiligheidsreglement - Klimaatbestendige
nieuwbouw - Overstromingen (concept,
MRA)

Concept

1

2
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Bronnen
1. Rol van Verzekeraars
https://ruimtelijkeadaptatie.nl/actueel/
actueel/interviews/rol-verzekeraars-schadeklimaatverandering/
2. Metropoolregio Amsterdam
https://www.metropoolregioamsterdam.nl/
programma/klimaatadaptatie/
3. KNMI
https://www.knmi.nl/kennis-en-datacentrum/
uitleg/knmi-klimaatscenario-s
4. Groenvisie
https://www.amsterdam.nl/wonenleefomgeving/duurzaam-amsterdam/publicatiesduurzaam-groen/groenvisie-2050-leefbare-stadmens-dier/
5. Opbrengst zonnepanelen op groen dak
https://www.groendak.nl/zonnepanelen-engroene-daken/
6. Factsheet GGD
“Klimaat en Gezondheid”, juni 2020

* Disclaimer
kalender
De Strategie Klimaatadaptatie (februari 2020)
stelt de ambitie om in 2050 zo goed mogelijk
voorbereid te zijn op het veranderende
klimaat. Inhoudelijk richt de kalender van de
Uitvoeringsagenda zich op de periode van
2021 tot 2030 en is de kalender gebaseerd
op inzichten in de opgaven, mogelijkheden
en middelen die op het moment van schrijven
bekend zijn. Mochten er veranderingen
plaatsvinden, kan de kalender worden
aangepast. Dit is conform het iteratieve karakter
van de aanpak zoals beschreven in de Strategie
Klimaatadaptatie. Dit betekent dat de gemeente
en waterschappen zich het recht voorbehouden
om af te wijken van deze kalender. Dit kan ook
gelden voor items in de kalender waarbij een
externe partij de trekker is. Aan deze kalender
kunnen geen garanties worden ontleend.

Colofon
Vormgeving
Ontwerpwerk
April 2021
Amsterdam
Foto's
Beeldbank gemeente Amsterdam
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