
Klimaatadaptatie in Stadsdeel Nieuw-West 
Adaptatie Actie Plan maart 2011 - besluit 2011/INT/494





Klimaatadaptatie in Stadsdeel Nieuw-West 
Vastgesteld door Dagelijks Bestuur 17 mei 2011
besluit 2011/INT/494

Adaptatie Actie Plan maart 2011 



4 Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Nieuw-West
Adaptatie Actie Plan - maart 2011



5Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Nieuw-West
Adaptatie Actie Plan - maart 2011

Hoe ‘nieuw’ is vechten tegen water, droogte en hitte? Een korte 
geschiedenis

De kunst van waterbeheersing begon al rond het jaar 1000. 
Toen trokken de eerste landbouwers dit gebied in. Ze verlieten de duinen die door 
verdroging niet meer geschikt waren voor landbouw. Door die droogte werden de 
venen beter toegankelijk. Dit veenmoeras was echter niet meteen geschikt als 
landbouwgrond. 
Het moest eerst worden ontwaterd. Door deze ontwatering én daarop volgende 
oxidatie zakte het veen echter in, maar liefst een halve meter per eeuw. Dit proces 
is onomkeerbaar en voortdurend: door de maaivelddaling komt het grondwater 
relatief hoger te liggen en moet het land weer dieper ontwaterd worden.

Aan het eind van de twaalfde eeuw vergrootte zich het zoute IJ. Grote stormvloe-
den door veranderd klimaat zorgden voor afslag van land. De toenemende invloed 
van het rijzende water van het Almere, de latere Zuiderzee had grote gevolgen 
voor het veengebied. 
De maaivelddaling vergrootte de kwetsbaarheid van het gebied voor overstromin-
gen en afkalving. Ook vond hierdoor een omkering in het landschap plaats: het 
land kwam (én komt!) steeds dieper onder het zeewaterpeil te liggen.

Vanaf de late middeleeuwen werden weteringen gegraven om de afwatering te 
verbeteren. Aan het uiteinde van zo’n wetering kwam een sluisje in de zeedijk. 
Door de voortgaande maaivelddaling was afwatering door sluisjes echter niet 
langer afdoende. In de vijftiende eeuw verschenen de eerste windwatermolens in 
Holland. Het ging daarbij om kleine watermolens die door particulieren werden ge-
bouwd om de afwatering van hun land te verbeteren. In 1650 was het hele gebied 
in en rond Amsterdam voorzien van windmolenbemaling. 

Toch waren de regelingen voor het dijkbeheer niet altijd volmaakt. De vele braken 
zijn nog leesbaar in het landschap en waren vrijwel altijd veroorzaakt door achter-
stallig dijkonderhoud. Door ingrijpen van het Hoogheemraadschap Rijnland kwam 
er een betere organisatie en braken de dijken niet meer door. Echter, met één 
dramatische uitzondering in 1675: de Groote Braak in het uiterste noordwesten van 
het stadsdeel. Deze dijkbraak werd echter veroorzaakt door storm- én springvloed 
en haalde zelfs toen al de internationale pers.  

De Groote Braak
Het binnenmeer ten noordoosten van Halfweg bij de Kluut heet de Groote Braak en 
strekte zich vroeger uit tot de Osdorperweg.
Een hevige noordwesterstorm in de nacht van 4 op 5 november 1675 zorgde ervoor 
dat de Spaarndammerdijk bij Halfweg doorbrak. Bij Halfweg ontstond achter de door-
gebroken dijk een gat met een diameter van ongeveer 140 meter en een diepte van 
bijna tien meter. De schade aan de dijk was zo groot dat het herstel niet betaald kon 
worden uit de gewone inkomsten. Daarom werd besloten een bijzondere belasting te 
heffen, op te brengen door grondeigenaars en -gebruikers in de bedreigde polderge-
bieden. Ondanks een voortvarende start waren er veel tegenslagen, zoals een zware 
storm van 18 en 19 december 1675 die het gedane werk teniet deed. In maart 1676 
was de dijk definitief hersteld. Een heftige kronkel in de dijk bij Halfweg laat zien dat 
het herstel van de dijk niet in het stroomgat kon worden uitgevoerd. 
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Dat waterbeheersing en – beveiliging belangrijker werden geacht dan watertrans-
port blijkt uit de aanleg van de Haarlemmer- en Amsterdamse trekvaart rond 1630. 
Bij Halfweg moest een coupure worden gemaakt omdat de landengte tussen 
het IJ en het Haarlemmermeer te smal was. Men was hier als de dood voor een 
doorbraak. Bij Halfweg moesten de passagiers daarom lopen onder een galerij of 
werden per koets naar de trekschuit richting Haarlem of Amsterdam vervoerd. In 
1851 werd de droogmaking van de Haarlemmermeer een feit. 

Al rond 1930 hield Cornelis van Eesteren in het AUP rekening met klimatologi-
sche effecten zoals hitte-eiland effecten. In het plan werd omschreven hoe deze 
hitte-eilanden konden worden voorkomen door de aanleg van groene corridors, 
kleine parken en parkstroken. De inzet van water zoals door ons omschreven in de 
huidige plannen was toen nog geen item, hoewel het al zeer vernieuwend was een 
park en grote plas tot centrum van nieuwbouwwijken te maken. 
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Het klimaat verandert. Studies van het KNMI uit 2006 laten zien dat er reeds 
een verandering in gang is gezet. De verwachting van het KNMI is dat 
extreme weersomstandigheden steeds vaker voor zullen komen. Dit betekent 
heftigere regenbuien, langere perioden van droogte en hete zomers.

De komende jaren blijft Nieuw West zich fysiek en sociaal vernieuwen. 
De stedelijke vernieuwing gaat de komende jaren door ondanks de aanpas-
singen die noodzakelijk zijn gebleken als gevolg van de economische crisis: 
oude wijken worden opgeknapt of geherstructureerd. Zoals deze stedelijke 
YHUQLHXZLQJ�]LFK�DDQ�PRHW�SDVVHQ�DDQ�GHPRJUD¿VFKH�YHUDQGHULQJHQ�HQ�
macro-economische ontwikkelingen zal het zich ook moeten aanpassen aan 
veranderingen in het klimaat.

Klimaatverandering noodzaakt ons om anders na te denken over de inrich-
ting en het beheer van de leefomgeving. De leefomgeving zal op deze ver-
andering aangepast moeten worden. De manier waarop we dit doen ligt nog 
RSHQ��+RH�ODQJHU�PHQ�ZDFKW�KRH�PLQGHU�GXXU]DDP�HQ�NRVWHQHI¿FLsQW�KHW�
echter zal zijn.
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1.1 Aanleiding

De verwachte klimaatverandering noodzaakt het stadsdeel zich fysiek aan te 
passen aan deze verandering; dit is klimaatadaptatie. Om te beschikken over 
adequate kennis om de juiste adaptatiemaatregelen te nemen, is het stadsdeel in 
2009 partner geworden in het Europese project Green and blue space adaptation 
for urban areas and ecotowns (GRaBS). Dit project richt zich op kennisuitwisseling 
over klimaatadaptatie.

Klimaatverandering
De effecten van klimaatverandering - zoals wateroverlast, hitte en droogte - kunnen 
grote gevolgen hebben voor de fysieke omgeving, de gezondheid en het welbevin-
den van mensen. 
Warmere en drogere perioden kunnen ook een kans bieden voor recreatie. War-
mere winters kunnen bovendien leiden tot een reductie in de benodigde hoeveel-
heid energie voor verwarming van huizen en kantoren. Daarentegen kunnen hetere 
zomers leiden tot extra energieverbruik voor koeling.

GRaBS
Stadsdeel Nieuw-West neemt deel aan het Europese project GRaBS (2008-2011). 
Dit project richt zich op kennisuitwisseling tussen verschillende Europese landen 
op het gebied van klimaatadaptatie. Doel van het project is kennis te delen over de 
manieren waarop men in de leefomgeving om kan gaan met klimaatverandering 
en hoe bewoners hierin kunnen participeren. Elke deelnemende partij stelt een 
klimaatadaptatie actieplan op, zo ook stadsdeel Nieuw-West.
Binnen het project GRaBS wordt bovendien een tool ontwikkeld in samenwerking 
met de universiteit van Manchester, om inzicht te verschaffen in de kwetsbare ge-
bieden van het stadsdeel. Het gebruik van deze tool en de manieren om bewoners 
te betrekken bij een abstract onderwerp als klimaatadaptatie worden later verder 
uitgediept.
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1.2  Klimaat: mitigatie, acceptatie en adaptatie

In de terminologie van klimaatbeleid worden doorgaans twee begrippen gebruikt; 
klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Mitigatie gaat over het voorkomen van 
klimaatverandering en het onafhankelijk worden van de levering van uitputbare 
fossiele brandstoffen. Klimaatadaptatie gaat over het aanpassen van de leefom-
geving aan de gevolgen van klimaatverandering. Klimaatmitigatie staat volop in de 
aandacht van politiek en media. Klimaatadaptatie is echter een onderwerp dat pas 
sinds kort zijn opmars maakt.

Mitigatie; 
Klimaatmitigatie is het voorkomen van klimaatverandering. Dit betekent alle maat-
regelen die het stadsdeel uitvoert om de uitstoot van CO2 te verminderen. Deze 
maatregelen komen uitvoerig terug in de milieuprogramma’s en klimaatplannen 
van het stadsdeel. 
Hierin wordt de trias energetica gebruikt.
 
1.  Energie besparen
2. Energie duurzaam opwekken
3. Slim omgaan met fossiele bronnen.

Acceptatie en participatie; 
Het is belangrijk om  nu al voorziene gevolgen van klimaatverandering te ac-
cepteren. Dit betekent bijvoorbeeld het aanvaarden van de toename van heftige 
buien en de overlast daarvan. Bewoners zullen zich er meer van bewust moeten 
worden, dat ze in hun alledaagse leven te maken kunnen krijgen met de gevolgen 
van de klimaatverandering. Maar zij kunnen ook zelf bijdragen aan de oplossingen 
door een actieve rol te spelen in die adaptatiestrategieën. Het is wel een uitdaging 
burgers te betrekken bij ontwikkelingen en beleidsdoelstellingen die een abstract 
karakter hebben en zich op de lange termijn richten. De relevantie van klimaat-
adaptatie en het draagvlak hiervoor wordt groter wanneer die ook rechtstreeks in-
speelt op de huidige behoeften en prioriteiten van de bewoners van Nieuw-West.

Adaptatie; 
Het aanpassen aan de gevolgen van klimaatverandering wordt klimaatadaptatie 
genoemd. Het gaat erom minder kwetsbaar te worden voor deze klimaatveran-
dering of om kansen te benutten die deze biedt. Dit thema komt nog niet terug in 
vigerende beleidsstukken of programma’s. Dit adaptatie actieplan gaat alleen over 
klimaatadaptatie.

Maatregelen om aan te passen aan het veranderend klimaat zijn overigens niet 
nieuw. Altijd al wordt rekening gehouden met regenval, hitte en droogte. Belangrijk 
om te realiseren is dat deze situaties extremer zullen worden en dat hierop inge-
speeld wordt.

De scheidslijn tussen mitigatie en adaptatie maatregelen is niet absoluut. Sommige 
maatregelen dienen beide doelen. Denk bijvoorbeeld aan groene daken. Groene 
daken hebben een waterbergende werking (adaptatie) maar ook een isolerende 
werking (mitigatie). Daarom is het in planvorming belangrijk het onderwerp klimaat 
integraal mee te nemen. Op die manier kan de leefomgeving aangepast worden 
aan de verwachte klimaatverandering terwijl we niet tegelijkertijd die verandering 
zullen versnellen of verergeren.
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1.3  Doel adaptatie agenda

Het doel van dit actieplan is een klimaatbestendig stadsdeel. Een klimaatbestendig 
stadsdeel bestaat uit een fysiek bestendige leefomgeving. Om dit te bereiken is 
het noodzakelijk niet alleen fysieke elementen te veranderen in de leefomgeving, 
maar ook sociale componenten mee te nemen. Een klimaatbestendig stadsdeel 
vraagt ook om een meer bewuste ‘attitude’ van ontwerpers, bewoners, beleidsme-
dewerkers en bestuurders. Het onderwerp klimaat moet worden geïntegreerd in 
verschillende aspecten van beleid en beheer. Om te komen tot een klimaatbesten-
dig stadsdeel zal vanuit verschillende disciplines inzet gepleegd moeten worden. 
&UHDWLYLWHLW�HQ�ÀH[LELOLWHLW�]LMQ�KLHUELM�VOHXWHOZRRUGHQ��+HW�EHWHNHQW�ELMYRRUEHHOG�HHQ�
andere opgave in je ontwerpproces, een andere inrichting van openbare ruimte en 
dus ander gebruik van die openbare ruimte door bewoners. Kortom, het betekent 
een culturele transformatie. 

Eenr procesmatig doel van dit plan is meer inzicht te bieden in het gehele beleids-
veld van klimaatadaptatie.Om op deze manier adaptatiebeleid meer op de agenda 
te krijgen, zowel beleidsmatig als op projectniveau. 

Tevens wordt beoogd deze agenda zettende fase te ontstijgen door te stimuleren 
dat er concrete maatregelen worden doorgevoerd. Hiertoe worden handvatten 
geboden voor ontwerpers, stedenbouwers en beleidsmedewerkers. Niet in de vorm 
van een concreet voorgeschreven stappenplan maar wel als inspiratiebron om 
bepaalde maatregelen te nemen.

1.4  Leeswijzer

H2 Effecten en gevolgen van klimaatverandering
In hoofdstuk twee worden de effecten en gevolgen klimaatverandering in kaart 
gebracht. Ingegaan wordt op de drie hoofdthema’s van klimaatverandering; tem-
peratuurstijging, wateroverlast en droogte. Hiervoor worden de scenario’s van het 
.10,�JHEUXLNW��+RHZHO�HU�JHHQ�VSHFL¿HNH�LQIRUPDWLH�YRRU�1LHXZ�:HVW�EHVFKLNEDDU�
is wordt toch een eerste vertaling gemaakt naar de leefomgeving van Nieuw-West.
 
H3 Beleidskader en ruimtelijk kader
In hoofdstuk drie wordt kort beschreven wat het rijksbeleid en het beleid van ge-
meente Amsterdam is ten aanzien van klimaatadaptatie. Ook wordt gekeken naar 
het bestuursprogramma van Nieuw-West en welke aanknopingspunten dit biedt 
voor klimaatadaptatie. Ook het ruimtelijk kader wordt beschreven, en wordt be-
schreven welke kansen er zijn binnen de ruimtelijke inrichting van Nieuw-West voor 
klimaatadaptatie.

H4 Adaptatie Acties
Hoofdstuk vier is de kern van dit plan. Hierin worden de verschillende acties 
beschreven. Deze acties zijn voornamelijk randvoorwaardelijk en organisatorisch 
YDQ�DDUG��(U�ZRUGHQ�JHHQ�VSHFL¿HNH�NOLPDDWDGDSWLHYH�PDDWUHJHOHQ�YRRUJHVFKUH-
ven die in de leefomgeving toegepast moeten worden. Wel worden verschillende 
fysieke maatregelen voorgesteld ter inspiratie van projectmanagers, ontwerpers en 
andere geïnteresseerden.
  
H5 Participatie 
In hoofdstuk vijf wordt beschreven hoe burgers staan tegenover klimaatadaptatie 
en wordt het bestuurlijk kader gegeven voor participatie en welke acties nodig zijn 
om participatie rond klimaatadaptatie te borgen. Ook biedt het aanbevelingen voor 
de participatie in klimaatadaptatie bij het opstellen van ruimtelijke plannen. 
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2 Effecten en gevolgen klimaat-
 verandering in Nieuw-West



15Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Nieuw-West
Adaptatie Actie Plan - maart 2011

2.1  Effecten klimaatverandering

Het klimaat verandert, dat is zeker. Het is alleen niet zeker hoe snel en hoe heftig 
deze veranderingen zullen zijn. Toch kan de richting van de veranderinggeschetst 
worden. 

Het KNMI heeft voor Nederland vier scenario’s ontwikkeld die de effecten van 
klimaatverandering beschrijven (KNMI 2006). Ze geven aan in welke mate bij-
voorbeeld de temperatuur, neerslag en wind kunnen veranderen, bij een bepaalde 
mondiale stijging van temperatuur. Klimaatscenario’s zijn geen lange termijn 
weersverwachtingen: ze doen geen uitspraken over het weer op een bepaalde 
datum, maar alleen over het gemiddelde weer en de kans op extreem weer in 
de toekomst. Deze scenario’s zijn gebaseerd op hetzelfde bronmateriaal dat ten 
grondslag ligt aan het rapport over mondiale klimaatverandering van het IPCC 
(intergovernmental panel on climate change).
De vier scenario’s van het KNMI gaan uit van een gematigde wereldwijde tempe-
ratuurstijging van 1°C (G scenario) en van een hogere wereldwijde temperatuur-
stijging van 2°C (W scenario). In beide scenario’s zijn twee varianten; één houdt 
rekening met verandering in stromingspatronen in de lucht ( + scenario) en de 
andere niet. 

Deze verschillende scenario’s hebben een aantal overeenkomsten ten aanzien van 
de verandering van het klimaat in Nederland:
- De opwarming zet door, waardoor zachte winters en warme zomers vaker  
 voorkomen;

- Winters worden gemiddeld natter en extreme neerslaghoeveelheden 
 komen vaker voor;

- De hevigheid van extreme regenbuien in de zomer neemt toe, maar het   
 aantal zomerse regendagen wordt minder;

- Berekende veranderingen in het windklimaat zijn klein ten opzichte van de  
 natuurlijke grilligheid;

- De zeespiegel blijft stijgen.

Deze gevolgen van klimaatverandering kunnen ruwweg opgedeeld worden in drie 
effecten: meer water, hogere temperaturen en droogte. Al deze gevolgen kunnen 
van invloed zijn op de leefomgeving in stadsdeel Nieuw-West.

De scenario’s van het KNMI zijn opgesteld voor heel Nederland. Het is op dit 
moment dus nog niet mogelijk om deze direct te vertalen naar het ruimtelijke 
schaalniveau van stadsdeel Nieuw-West. Sommige gevolgen van de klimaatveran-
dering hebben geen directe invloed op het stadsdeel, of het stadsdeel heeft geen 
directe invloed op maatregelen die een dergelijk gevolg bestrijden. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan het stijgen van de zeespiegel. Het stadsdeel zal zelf geen dijken 
verzwaren aan de Noordzee. Daarom worden dergelijke gevolgen en maatregelen 
hier verder niet uitgediept. Dit hoofdstuk laat wel zien wat stadsdeel Nieuw-West 
globaal kan verwachten aan gevolgen van klimaatverandering en wat het effect 
hiervan is op de beleving van bewoners en op hun leefomgeving.

2050     G  G+  W  W+  

Wereldwijde temperatuurstijging  +1°C  +1°C  +2°C  +2°C  

Verandering in luchtstromingspatronen in West 
Europa  

nee  ja  nee  ja  

Winter gemiddelde temperatuur  +0,9°C  +1,1°C  +1,8°C  +2,3°C  

   koudste winterdag per jaar  +1,0°C  +1,5°C  +2,1°C  +2,9°C  

   gemiddelde neerslaghoeveelheid  +4%  +7%  +7%  +14%  

   aantal natte dagen (�0,1 mm)  0%  +1%  0%  +2%  

   10-daagse neerslagsom die eens in 
de 10 jaar wordt overschreden  

+4%  +6%  +8%  +12%  

   hoogste daggemiddelde 
windsnelheid per jaar  

0%  +2%  -1%  +4%  

Zomer  gemiddelde temperatuur  +0,9°C  +1,4°C  +1,7°C  +2,8°C  

   warmste zomerdag per jaar  +1,0°C  +1,9°C  +2,1°C  +3,8°C  

   gemiddelde neerslaghoeveelheid  +3%  -10%  +6%  -19%  

   aantal natte dagen (�0,1 mm)  -2%  -10%  -3%  -19%  

   dagsom van de neerslag die eens in 
de 10 jaar wordt overschreden  

+13%  +5%  +27%  +10%  

   potentiële verdamping  +3%  +8%  +7%  +15%  

Zeespiegel  absolute stijging  15-25 cm  15-25 cm  20-35 cm  20-35 cm 

Bron KNMI 
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2.2  Gevolgen klimaatverandering op de leefomgeving

De gevolgen die klimaatverandering met zich meebrengt voor de leefomgeving 
zijn niet nieuw. Wateroverlast, droogte en hogere temperaturen komen immers al 
langer voor. Wat echter wel nieuw is, is dat deze effecten extremer zullen zijn en 
steeds vaker voor zullen komen.

Onderstaand worden de verwachte effecten van klimaatverandering beschreven en 
wordt aangegeven welke invloed deze hebben voor de leefomgeving en de fysieke 
opgave in Nieuw-West.

2.2.1  Meer water

Prognose klimaatscenario’s
De klimaatscenario’s geven aan dat de winters gemiddeld natter worden en de 
hevigheid van buien in de zomer toeneemt. Verder zal de zeespiegel stijgen.

Algemene gevolgen van meer water in Nieuw-West
Grote hoeveelheden water, als gevolg van extreme buien, kunnen in verharde 
JHELHGHQ�EHSHUNW�LQ¿OWUHUHQ�LQ�KHW�JURQGZDWHU��(HQ�VWHGHOLMNH�RPJHYLQJ�DOV�1LHXZ�
West kenmerkt zich door een hoge mate van verharding in vergelijking tot landelijk 
gebied. Regenwater wordt veelal via de straten afgevoerd naar riolering. De riolen 
zijn echter niet berekend op extreme en langdurige regenval.

Overstort van het riool zal steeds vaker nodig zijn en oppervlaktewater kan ver-
ontreinigd raken. Dit gebeurt nu al in de Sloterplas, waar de afgelopen jaren in de 
zomer hoge vissterfte was vanwege de verhoging van nutriënten in het water door 
grote hoeveelheden hemelwater en hoge temperaturen. 

Een ander gevolg is het optreden van wateroverlast in de straten. Water blijft staan 
op pleinen en straten, kelders en parkeergarages kunnen volstromen. Het ontwerp 
van straten heeft hierop een grote invloed. Veel straten worden steeds vlakker 
ontworpen waardoor water makkelijker woningen en winkels in stroomt.
Ook in het Rembrandtpark kan je de effecten van hevige buien goed zien. Het 
teveel aan water kan niet wegstromen waardoor grote plassen blijven liggen.
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2.2.2  Hogere temperaturen
 

Prognose klimaatscenario’s
$DQJHJHYHQ�ZRUGW�HHQ�JHPLGGHOGH�WHPSHUDWXXUVWLMJLQJ�YDQ�����WRW�����Û&�LQ�GH�
ZLQWHU�HQ�����WRW����Û&�LQ�GH�]RPHU��2RN�QHHPW�KHW�DDQWDO�]RPHUVH�HQ�WURSLVFKH�
dagen in de toekomst toe.

Algemene gevolgen temperatuurstijging Nieuw-West
Een stijging van de gemiddelde temperatuur kan schadelijke gevolgen hebben voor 
de gezondheid van mensen. Hogere temperaturen, langer bloeiseizoen en langere 
droge perioden zorgen voor meer pollen in de lucht die allergische reacties bij 
bewoners kunnen veroorzaken Ook huisstofmijt kan zich bij hogere temperaturen 
beter handhaven. Bovendien kunnen andere ziekten zich gaan ontwikkelen in een 
warmer en (bij tijden) vochtiger klimaat.

In stedelijke gebieden met veel bebouwing en verharding ontstaat een kans op 
het “hitte-eilandeffect”. In deze gebieden wordt warmte vastgehouden en wind 
tegengehouden. De gemiddelde temperatuur in compacte steden ligt hierdoor 
KRJHU�GDQ�RS�KHW�SODWWHODQG��GLW�WHPSHUDWXXUYHUVFKLO�NDQ�YDULsUHQ�YDQ���WRW���Û&��

   

Dit probleem van het hitte-eiland effect zal zich waarschijnlijk veelal voordoen 
binnen de ring van Amsterdam en een minder groot probleem zijn voor Nieuw-
West. Bepaalde gebieden in het stadsdeel kunnen echter wel met deze 
problematiek te maken krijgen, zeker wanneer in de toekomst wordt gekozen voor 
het aanbrengen van meer verharding en verdichting.

Een ander nadelig effect van langdurige hitte is verslechtering van de luchtkwaliteit. 
De combinatie van verslechterde luchtkwaliteit en warmte heeft grote gevolgen 
voor de gezondheid van mensen, in het bijzonder kwetsbare groepen als jonge 
kinderen, zieken en bejaarden. Denk bijvoorbeeld aan de zomer van 2003. 
Verspreid over Europa vielen toen tienduizenden slachtoffers, vooral senioren en 
verzwakte mensen met chronische ziekten. Frankrijk trok de meeste aandacht. 
Maar ook andere Europese landen kenden tijdens die hittegolf een sterftepiek. In 
Nederland kostte de warmte destijds zo’n 1500 mensen het leven. 1

Hogere temperaturen bieden aan de andere kant ook kansen voor meer recreatie 
in het stadsdeel. Doordat het gemiddeld en vaker warm is kan men langer en 
vaker buiten verblijven. Dit geeft een impuls aan het gebruik van de verschillende 
buitenruimten als parken, speelplekken en terrassen.

1 http://www.erasmusmc.nl/5663/177341/211028/365844/monitor3_2008/pag._22_De_tol_van_de_hitte1.pdf).
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2.2.3  Meer droogte

Prognose klimaatscenario’s
In de zomer kunnen er langere perioden van droogte ontstaan. Per klimaatscenario 
verschilt de kans op droogte. Ook juist de afwisseling van droge perioden en 
perioden van heftige neerslag kan voor problemen zorgen.

Algemene gevolgen droogte voor Nieuw-West
,Q�WLMGHQ�YDQ�H[WUHPH�QHHUVODJ�NDQ�ZDWHU�PRHLOLMN�LQ¿OWUHUHQ�LQ�GH�ERGHP��GLW�HIIHFW�
LV�QRJ�JURWHU�ZDQQHHU�GH�ERGHP�HUJ�GURRJ�LV��:DQQHHU�HU�PLQGHU�LQ¿OWUDWLH�LQ�GH�
bodem plaatsvindt, leidt dit tot nog grotere problemen ten tijde van de volgende 
droogte. Deze neerwaartse spiraal is niet bevorderlijk voor de begroeiing langs de 
straat en in de parken.
De droogte kan ook de luchtkwaliteit verslechteren. Stof wordt niet afgevoerd 
GRRUGDW�HU�ZHLQLJ�WRW�JHHQ�QHHUVODJ�LV��'LW�JHOGW�QLHW�DOOHHQ�YRRU�¿MQVWRI�PDDU�RRN�
voor pollen in de lucht waardoor mensen langdurig last van hooikoorts kunnen 
hebben.
De daling van het grondwaterpeil in perioden van droogte zal verzilting van de 
grond tot gevolg hebben, ook kan stankoverlast ontstaan door stilstaand water in 
plassen en sloten.
Daling van grondwaterpeil heeft ook paalrot tot gevolg bij vooroorlogse woningen. 
Bovendien vergroot een periode van droogte de brandgevoeligheid van gebieden 
als de brettenzone.

Langere perioden van droogte kunnen echter ook een positief effect hebben op de 
recreatiemogelijkheden van het stadsdeel. Wanneer het droog is zal men eerder 
buiten verblijven in parken, op terrassen en bij speelplaatsen.
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2.3  Samenvatting effecten en gevolgen      
klimaatverandering

Hiernaast een samenvatting van de effecten van klimaatverandering die van 
belang zijn voor Nieuw-West. Ook de gevolgen voor de fysieke leefomgeving en de 
ruimtelijke ordening worden opgesomd.
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3.1  Nationaal beleid

In 2007 heeft voormalig ministerie van VROM de Nationale Adaptatie Strategie 
vastgesteld. In deze strategie wordt 100 jaar vooruit gekeken zoals ook de klimaat-
scenario’s van het KNMI en het IPCC dat doen. 

Het streven is om aanpassing aan klimaatverandering in 2015 integraal onderdeel 
te laten zijn van lokaal, regionaal en nationaal beleid. Uit deze Nationale Adaptatie 
Strategie heeft het nationaal programma Adaptatie Ruimte en Klimaat (ARK) de 
Nationale adaptatie agenda opgesteld. 

De adaptatie agenda neemt een drietal doelen als uitgangspunt:
1.  Voorkomen van maatschappelijke ontwrichting door klimaatverandering.
2. Opvangen van nadelige effecten van klimaatverandering.
3. Benutten van kansen van klimaatveranderingen en adaptatiemaatregelen.

Het ARK programma is verantwoordelijk voor kennisontwikkeling op dit gebied en 
heeft hiervoor twee landelijke onderzoeksprogramma’s opgezet. Dit zijn Kennis 
voor klimaat en Klimaat voor Ruimte. Het stadsdeel is actief betrokken bij dit onder-
zoeksprogramma:
- In het kader van GRaBS organiseert het stadsdeel zelf expert meetings   
 over klimaataanpassing in het stadsdeel, waaraan de onderzoekers van   
 het kennis voor klimaatprogramma actief deelnemen;

- Voorbeeldprojecten voor klimaatadaptatie in Nieuw-West worden 
 bestudeerd als casus in het centrale onderzoeksproject ‘Climate Proof   
 Cities’;

- De onderzoekleider van Climate Proof Cities is de Nederlandse 
 vertegenwoordiger in het Expert Panel dat is opgericht voor GRaBS.

Door middel van ‘klimaat-convenanten’ met lokale overheden wordt door het Rijk 
vorm gegeven aan deze landelijke adaptatie strategie. In 2007 is het ‘klimaatak-
koord gemeenten en rijk 2007-2011 ondertekend. Artikel 16 van dit convenant 
bepaalt de noodzaak om te komen tot een klimaatbestendig Nederland. Nederland 
dient zich voor te bereiden op en aan te passen aan de effecten van klimaatveran-
dering. Gemeenten worden gezien als belangrijke partij om hieraan uitvoering te 
geven en zij committeren zich middels dit convenant aan deze doelstellingen.
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3.2  Beleid Amsterdam

Adaptatiebeleid is in ontwikkeling binnen Amsterdam. Verschillende centrale dien-
sten zijn trekker van verschillende thema’s binnen dit beleidsveld. De uitvoering 
van adaptatiebeleid is hierdoor nogal versnipperd, zonder integrale samenhang 
en daardoor heeft het beperkte uitvoeringskracht. Het facetmatige karakter van 
dit beleid maakt het vinden en uitwisselen van informatie en kennis soms ingewik-
keld. Er is veel kennis binnen Amsterdam maar het is niet altijd duidelijk waar die te 
vinden is.

Er zijn drie diensten die zich bezig houden met delen van het thema klimaatadap-
tatie; Waternet, dienst Ruimtelijke Ordening (DRO) en dienst Milieu en Bouwtoe-
zicht (DMB). Onderstaand een overzicht vande belangrijkste beleidsstukken en 
uitgangspunten van deze drie diensten.

Waternet; 
Waternet wordt bestuurd door de gemeente Amsterdam en het Hoogheemraad-
schap Amstel, Gooi en Vecht (AGV). Zij is verantwoordelijk voor het waterbeheer 
van de stad.

Amsterdam Rainproof 2015 
Een omvangrijk project om in 2015 te zorgen dat Amsterdam beter bestand is 
tegen piekbelasting van hevige buien. Maatregelen zijn onder andere het aanleg-
gen van extra waterbergingsbassins, het structureel reinigen van de putten en het 
ontwerpen en beheren van goede wegen met stoepen.
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Dienst Ruimtelijke Ordening
DRO is verantwoordelijk voor de planvorming van ruimtelijke ontwikkelingen.

Structuurvisie Amsterdam 2040
De structuurvisie biedt een aantal aanknopingspunten voor het klimaatbestendig 
maken van Amsterdam. In de structuurvisie wordt het belang van adaptatiemaat-
regelen aangegeven; Amsterdam moet een klimaatbestendige metropool worden. 
Voorgesteld wordt bijvoorbeeld om groen in te zetten om verkoeling te bewerkstel-
ligen, groene daken te stimuleren, samen te werken met het Hoogheemraadschap 
Amstel Gooi en Vechtstreek (AGV) in waterprojecten en om het metropolitane land-
schap een functie te geven in de regionale waterberging.
Tegelijkertijd ligt er in de structuurvisie een verdichtingsopgave. Dit kan een belem-
mering zijn voor het uitvoeren van bepaalde maatregelen. Meer verdichting leidt 
immers vaak tot meer verharding. En meer verhard oppervlak is slecht voor zowel 
de waterbergingscapaciteit als de koelingcapaciteit van de stad.

Dienst Milieu en Bouwtoezicht
DMB is verantwoordelijk voor het integrale milieubeleid.

Kaderrichtlijn water
Goede chemische en ecologische waterkwaliteit in 2015 volgens de Europese 
richtlijnen water.
Groene daken
Subsidieregeling voor groene daken vanuit DRO in samenwerking met DMB. 
Groene daken vertragen en verminderen de afvoer van het regenwater, waardoor 
het riool minder wordt belast. Ook kunnen ze bijdragen aan het tegengaan van het 
hitte-eiland effect. 
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3.4  Ruimtelijk kader

Nieuw-West (of eigenlijk de Westelijke Tuinsteden) beschikt met het oog op kli-
maatverandering over een ideale structuur. In de oude stad was de bereikbaarheid 
van stedelijk groen zeer onevenwichtig verdeeld: Slechts bewoners in de directe 
omgeving van geïsoleerd gelegen parken konden dagelijks genieten van het groen. 
Bereikbaarheid van stedelijk groen voor iedereen was dan ook één van de belang-
rijkste uitgangspunten voor het ontwerp van de Westelijke Tuinsteden. Dit ideaal 
werd uiteindelijk uitgewerkt in een hiërarchische (groen)structuur. Groen leidt vanaf 
de buitengebieden via de groenstructuren tussen wijken naar de buurten en vervol-
gens naar de woning2��'LW�¿MQPD]LJH�QHWZHUN�YDQ�JURHQVWUXFWXUHQ�GDW�DQQR������
voor een groot deel nog steeds aanwezig is vormt een uitstekende basis voor de 
verdere ontwikkeling van de klimaatbestendigheid van Nieuw-West. 

Grotere parken en groenstructuren zorgen voor verkoeling voor de omgeving, in 
buurtparken en plantsoenen bieden de bomen verkoeling en al het groen teza-
men zorgt ervoor dat de omgeving minder opwarmt. Kleine parkjes en groen op 
regelmatige afstand van elkaar blijkt meer invloed te hebben op de koeling dan 
één groot park. De inrichting en het gebruik van het groen zal wellicht op punten 
moeten worden aangepast om deze nieuwe functie te kunnen vervullen, maar de 
basis is aanwezig. 

3.3  Ambities Nieuw West

1LHXZ�:HVW�KHHIW�QRJ�JHHQ�VSHFL¿HN�DGDSWDWLHEHOHLG��.OLPDDWDGDSWDWLH�LV�LQ�KRJH�
mate facetbeleid. Het heeft een link met verschillende beleidsterreinen, het is 
daarom  belangrijk dat het in deze beleidsterreinen een plek gaat vinden.
Op dit moment is dit onderwerp nog niet geborgd in beleidsstukken. Er zijn echter 
wel verschillende ambities uit het bestuursprogramma -kansen bieden, talenten 
benutten- die een directe link hebben met dit onderwerp. De ambities en de link 
met klimaatadaptatie worden hieronder geschetst.

Water en groen zijn belangrijke thema’s in het bestuursprogramma en bij klimaat-
adaptatie. Geformuleerde ambities zijn:
- De kenmerken van de westelijke tuinsteden; groen en ruim worden niet   
 aangetast. Het open karakter van westelijke tuinsteden blijft behouden;

- De coalitie streeft ernaar de groene functie te versterken;

- Er wordt voor gezorgd dat hemelwater minder snel afstroomt.

De uitspraak ten aanzien van water is concreet gericht op het vertragen van water-
afvoer en dus klimaatadaptatie. Het versterken van de groene ruimte en behoud 
van het groen, open en ruim karakter is niet direct gericht op het aanpassen aan 
klimaatverandering maar biedt wel veel aanknopingspunten. Groen en openheid 
spelen immers een belangrijke rol bij klimaatadaptatie vanwege de verkoelende 
werking en het waterbergende vermogen van groen.

Deze ambities zullen verder vertaald worden in onder andere de groenvisie, het 
waterplan, bestemmingsplannen en de structuurvisie voor het stadsdeel. Ook is er 
een subsidieregeling voor groene daken opengesteld waarmee bewoners, onder-
nemers en woningbouwcorporaties subsidie kunnen aanvragen voor de aanleg van 
groenvoorzieningen op het dak van hun woning of bedrijf

2   In ‘De Toekomst van de Groenstructuur van Parkstad’ wordt deze hiërarchische ordening op  
    een heldere wijze uitgelegd. 
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Ruimtelijke maatregelen en infrastructuur zijn het instrument om bedreigin-
gen van klimaatverandering duurzaam en effectief het hoofd te bieden en om 
kansen te benutten. Bij ruimtelijke aanpassingen gaat het om veranderingen 
in het ontwerp van gebieden en gebouwen, de locatiekeuzes, en de inrichting 
en het gebruik en beheer van de ruimte. 

Hoewel niet duidelijk is hoe snel en hoe heftig het klimaat verandert, is de 
richting waarin wel duidelijk. Daarom dient er nu al een start gemaakt worden 
om de klimaat-bestendigheid van de leefomgeving te vergroten. 

Langer wachten is bovendien ook niet raadzaam omdat;
- investeringen in de ruimtelijke inrichting een lange termijn werking   
 hebben en er dus nu maatregelen moeten worden getroffen om de 
 mogelijkheden voor ruimtelijke aanpassingen in de toekomst open te  
 houden;

- door slim te investeren in ruimtelijke aanpassingen nu nog kan 
 worden voorkomen dat in de toekomst uitsluitend nog maatregelen   
 tegen zeer hoge kosten getroffen kunnen worden;

- het klimaat zich ook sneller en minder geleidelijk kan ontwikkelen   
 dan nu is voorzien. Onzekerheden op het gebied van kennis over de  
    aard en omvang van klimaatverandering zijn dus geen reden   
 om nu niet aan de slag te gaan.  Absolute zekerheid over het tempo   
 van de klimaatverandering is op korte termijn niet te krijgen. We
 weten voldoende om nu de eerste stappen te zetten.

- in het kader van stedelijke vernieuwing worden gebieden nieuw   
 ingericht, en het is effectief en een natuurlijk moment om bij   
 de herinrichting klimaatadaptatie mee te nemen in de planvorming.
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4.1  Drie sporen van actie

Een eerste stap in het verwezenlijken van de ambitieeen klimaatbestendig stads-
deel te worden is uitvoering van dit actieplan. Hierin worden drie sporen voorge-
steld. Deze drie sporen kunnen los van elkaar worden uitgevoerd en bestaan ieder 
uit een aantal acties. De volgorde waarin deze acties uitgevoerd worden is niet 
belangrijk; belangrijk is wel dat uiteindelijk acties uit alle drie de sporen uitgevoerd 
worden. Pas dan kan gesproken worden over verankering van klimaatadaptief 
denken in het stadsdeel, zowel in beleid als in fysieke projecten. 

Deze drie sporen worden hieronder kort samengevat en vervolgens verder uitge-
diept.

1. Bepaal de opgave voor klimaatadaptatie
De vraag blijft hoe groot de gevolgen van klimaatverandering zijn en welk effect 
deze hebben op de ruimtelijke plannen in Nieuw-West. Daarom wordt voorgesteld 
te starten met het ontwikkelen van een klimaateffectkaart waaruit de precieze op-
gave duidelijker wordt.

2. Verankering van klimaatadaptatie in ruimtelijk beleid 
Om lange termijn borging van het onderwerp te garanderen dient dit opgenomen 
te worden in verschillende ruimtelijke beleidsstukken en visies van het stadsdeel. 
Denk aan de structuurvisie, het waterplan en het groenbeleid.

3. Start met projecten en maatregelen
Het is belangrijk om ervaring op te doen in projecten. Er zijn maatregelen die het 
stadsdeel nu al kan nemen. Waar mogelijk kan de openbare ruimte volgens het 
‘no-regret’3 principe aangepast worden aan verwachte verandering. Dit betekent 
dat natuurlijke momenten gebruikt worden om rekening te houden met de gevol-
gen van klimaatverandering. De maatregelen of ontwerpprincipes die je op deze 
natuurlijke momenten hanteert hebben hierdoor geen meerkosten. Ook is het be-
ODQJULMN�ÀH[LEHOH�LQULFKWLQJHQ�WH�RQWZHUSHQ�HQ�RQWZLNNHOHQ�]RGDW�KHW�VWDGVGHHO�NDQ�
meebewegen met de klimaatverandering.

In de volgende paragraaf worden deze drie sporen verder uitgediept.

4.1.1  Bepaal de opgave voor klimaatadaptatie

Actie 1: Maak een klimaateffect kaart van het stadsdeel

Een stap om de opgave die klimaatverandering brengt meer inzichtelijk te maken is 
het maken van een klimaateffect kaart. De algemene gevolgen van deze verande-
ring zijn in hoofdstuk twee geschetst. De impact van deze gevolgen op de ruimte in 
Nieuw-West is echter ook afhankelijk van de fysieke kenmerken van de openbare 
ruimte en de daaronder gelegen lagen. Denk bijvoorbeeld aan de doorlatendheid 
van de bodem en hoogteverschillen. Om dit in kaart te brengen zal een klimaatef-
fect kaart gemaakt worden welke alle relevante fysieke kenmerken meeneemt. 
Deze kaart kan gemaakt worden voor de huidige situatie en voor een toekomstige 
situatie waarin plannen voor stedelijke vernieuwing meegenomen worden. 

Actie 2: Gebruik de GRaBS-climate risk assessment tool 

In het kader van het project GRaBS is er een tool ontwikkeld door de universiteit 
van Manchester om de sociale en economische risicogebieden van Nieuw-West in 
kaart te brengen. De tool geeft informatie geeft over de bevolkingssamenstelling en 
de groen/blauw structuur van het stadsdeel in relatie tot klimaatverandering. Ook 
bevat de tool informatie over kwetsbare voorzieningen zoals scholen, ziekenhuizen 
en bejaardenhuizen etc. De tool dient als instrument om op basis van de beschik-
bare gegevens een afgewogen beslissing te nemen over adaptieve maatregelen 
binnen stadsdeel Nieuw- West. Er zijn drie mogelijke groepen die in de toekomst 
gebruik kunnen maken van de tool:
 1. Professionals
 2. Bestuurders
 3. Bewoners

Binnen deze drie groepen dient onderscheid te worden gemaakt in hoe de tool 
door hen gebruikt gaat worden. Professionals zullen direct gebruik maken van de 
tool en de daarin beschikbare informatie. Bewoners en bestuurders maken zelf 
JHHQ�DQDO\VHV�PHW�GH�EHVFKLNEDUH�LQIRUPDWLH�PDDU�NULMJHQ�VSHFL¿HNH�VLWXDWLHV��
met de daarvoor relevante informatie, voorgelegd door de professionals op basis 
waarvan zij een beslissing kunnen nemen. De gebruiksscenario’s zijn opgenomen 
in bijlage 1.

  3 Dit zijn maatregelen die, wanneer ze op tijd in het planproces meegenomen worden, geen extra ruimte of geld kosten.



29Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Nieuw-West
Adaptatie Actie Plan - maart 2011



30 Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Nieuw-West
Adaptatie Actie Plan - maart 2011

4.1.2  Verankering van klimaatadaptatie in ruimtelijk beleid 

Actie 3: Klimaatadaptatie wordt integraal onderdeel van ruimtelijk beleid en 
vindt haar plaats in de structuurvisie Nieuw-West, het groenbeleid en het 
waterplan.

Klimaatadaptatie is facetbeleid, het heeft dus een link met verschillende beleids-
stukken. Om klimaatadaptatie te borgen dient het thema klimaatadaptatie expliciet 
meegenomen te worden in de verschillende ruimtelijke relevante beleidsstukken. 
Dit zijn in ieder geval de structuurvisie, het groenplan, het waterplan, parkeerbeleid 
en het bomenbeleid.

Structuurvisie
Om te voorzien in de behoefte naar een samenhangend ruimtelijk beleid wordt een 
structuurvisie opgesteld door Nieuw-West. Deze structuurvisie wordt opgesteld 
voor een periode van 25 jaar. Hierin krijgen stedelijke vernieuwing, sociaalecono-
mische ontwikkelingen en leefbaarheid, groen- en waterstructuren, verkeersinfra-
structuur en parkeerbeleid, cultuurhistorische elementen en economische factoren 
een plek. In de structuurvisie is aandacht voor klimaatmitigatie en klimaatadaptatie 
daarom essentieel. Opgedane kennis vanuit het GRaBS project wordt gebruikt 
voor het in de structuurvisie te formuleren kaders.

Groenvisie
Beplanting heeft een verkoelende werking. Bovendien ondervindt groen last van 
temperatuurstijging, wateroverlast en watertekort. In de groenvisie wordt dan ook 
gekeken naar de mogelijkheden die groenstructuur biedt voor het aaapassen van 
de gevolgen van klimaatverandering. Daarnaast wordt gekeken welke gevolgen het 
groen ondervind door de klimaatverandering.

Waterplan 
Het waterplan zal een vertaalslag geven van de ambities uit het bestuursprogram-
ma op gebied van waterberging en waterkwaliteit. De extra opgave die verwacht 
wordt door klimaatverandering en mogelijkheden om hierop in te spelen zijn hierin 
erg belangrijk en worden expliciet meegenomen.

Welstandsnota
De welstandsnota legt welstandscriteria en welstandskaders vast die worden 
toegepast bij de welstands-beoordeling van de bouwplannen. Omdat sommige 
maatregelen ten aanzien van klimaatadaptatie op gebouwniveau plaatsvinden is 
het belangrijk dit op te nemen in de welstandsnota. Er worden eenduidige regels 
opgesteld over hoe om te gaan met bijvoorbeeld groene daken in het kader van de 
welstand. Dit om geen tegenstrijdig beleid te voeren.

Bomenbeleidsplan
Bomen zorgen voor schaduw maar ook voor verkoeling door evaporatie. Boven-
dien zuiveren zij de lucht en dragen op die manier bij aan het verbeteren van de 
luchtkwaliteit. Deze verkoelende en zuiverende functie van bomen dient te worden 
meegenomen als criterium bij het te formuleren bomenbeleid.

Parkeren
Parkeren legt een grote en toenemende claim op de openbare ruimte en extra par-
keerruimte moet in veel gevallen worden gevonden in de groene openbare ruimte. 
Om twee redenen is het daarom van belang parkeren te betrekken bij klimaatadap-
tatie:
1. Het omzetten van groen in parkeren leidt tot extra verharding waardoor de  
 opnamecapaciteit van water afneemt. 

2. Het oppervlak groen neemt af waardoor de groene ruimte wordt verzwakt  
 en het open karakter van de Tuinsteden wordt aangetast, hierdoor kan de  
 koelende functie van het groen minder goed worden vervuld. 

Kortom, het is van belang bij de discussie over de invulling van de vorm van par-
keergelegenheid ook het groen- en wateraspect mee te nemen (en daarmee het 
klimaatadaptatie-aspect).
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Bestemmingsplannen 
Bestemmingsplannen bevatten regels over het grondgebruik, maar bijvoorbeeld 
ook over maximale hoogte en breedte van bouwwerken. Bestemmingsplan worden 
elke tien jaar opnieuw geactualiseerd.
In onze bestemmingsplannen worden dus ook de groen en blauw structuren van 
het stadsdeel bestemd. Dit maakt het een geschikt instrument op de groen en 
blauwstructuur van het stadsdeel te behouden en om klimaatadaptatie expliciet 
mee te nemen.

Nota cultuurhistorie
In de nota cultuurhistorie wordt beleidsmatig de belangen van historisch belangrijke 
bouwwkundige objecten vastgelegd. In de noto cultuurhistorie van Nieuw-West 
wordt onder andere de tuinstadstructuur aangemerkt als belangrijk erfgoed van het 
stadsdeel. Ook vanuit klimaatadptatie perspectief geldt deze gedachte.

Actie 4 Behoud zoveel mogelijk de tuinstad- en groenstructuur van Nieuw-
West

Omdat de opzet van de Westelijke Tuinsteden in zichzelf al zeer geschikt is voor 
het opvangen van veranderingen in het klimaat dienen de tuinstedelijke inrichtings-
principes te worden gehandhaafd. De meeste oplossingen en maatregelen die 
kunnen worden getroffen om de stad klimaatbestendig te maken hebben net als de 
opzet van de Westelijke Tuinsteden een hiërarchisch principe. Het oude, vanuit so-
ciale beginselen aangelegde groen blijkt ook een drager van de klimaatbestendige 
stad. Indien bij de ruimtelijke inpassing van de diverse klimaatmaatregelen zorg-
vuldig wordt aangesloten bij de aanwezige hiërarchische ordening van het gebied, 
wordt bovendien met klimaatadaptatie de identiteit van de Westelijke Tuinsteden 
versterkt. 
Dit staat verder uitgewerkt in de Ontwerprichtlijn Klimaatadaptatie in de Westelijke 
Tuinsteden (welke is opgesteld naar aanleiding van het GRaBS project).

Actie 5: Opnemen klimaatparagraaf in ruimtelijke projecten

In ruimtelijke projecten neemt het stadsdeel vootaan een klimaatparagraaf op, 
zowel voor het mitigatie als het adaptatie deel. Een dergelijke paragraaf wordt in 
vernieuwingsplannen opgenomen waar dit nog kan. Waar het vernieuwingsplan al 
vastgesteld is wordt getracht dit in het uitwerkingsplan op te nemen. 

Actie 6 Opstellen van een checklist duurzaamheid in stedelijke vernieuwing

Er wordt een checklist duurzaamheid opgesteld voor projectmanagers van stede-
lijke vernieuwingsgebieden. Deze checklist geeft in verschillende duurzaamheidas-
SHFWHQ�RS�JHELHGV��RI�JHERXZQLYHDX��VSHFL¿HN�YRRU�SURMHFWPDQDJHUV��(HQ�H[WUD�
onderdeel van deze checklist zal klimaatadaptatie zijn. De checklist biedt dan ook 
handvatten voor het realiseren van klimaatadaptatie maatregelen.
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4.1.3  Start met projecten en maatregelen

Actie 7: Uitvoeren van pilotprojecten

Om inzichtelijk te maken op welke wijze adaptatiemaatregelen in Nieuw-West ruim-
telijk kunnen worden vertaald wordt een vijftal pilotprojecten gestart. De principes 
van de Ontwerprichtlijn Klimaatadaptatie in de Westelijke Tuinsteden zijn bij deze 
projecten toegepast op een concrete locatie. 
Deze locaties zijn Plein ‘40’-45, Couperusbuurt Noord, Overtoomse Veld Midden 
Gebied Zuid, speelplaats Wiardi Beckmanstraat en het Eliaspark.
Deze vijf projecten zijn van verschillend schaalniveau en gaan in op verschillende 
aspecten van klimaatadaptatie. 

Vier van deze projecten worden ingediend als testcase in het landelijk kennispro-
ject Climate Proof Cities (onderdeel van het landelijke Kennis voor Klimaat pro-
gramma). Hiermee worden verschillende vragen aangaande de effectiviteit van 
maatregelen en de werkelijke verandering van klimaat onderzocht. De ingediende 
projecten zijn zeer verschillend van aard en status. Een project als “de natural 
airco” is meer theoretisch dan direct praktisch toepasbaar terwijl Midden Gebied 
Zuid heel concreet en praktisch wordt uitgevoerd.

Klimaatadaptatieve openbare ruimte in het Uitwerkingsplan voor Overtoomse Veld 
Midden Gebied Zuid
In aansluiting op de ambities van de ontwikkelende corporatie Eigen Haard om de 
gebouwen in dit gebied minimaal klimaatneutraal op te leveren (klimaatmitigatie), 
zal het stadsdeel als ontwerper van de openbare ruimte integraal de mogelijkheden 
voor klimaatadaptatie in de vernieuwing van deze buurt benutten. 

Plein 40-45 
Plein 40-45 kenmerkt zich door een hoge mate van verstening. Het is denkbaar dat 
hier een urban heat island effect op gaat treden op warme dagen. Welke maat-
regelen kunnen getroffen worden om het plein aantrekkelijk te maken en in de 
toekomst te houden?
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De Couperusbuurt 
De couperusbuurt is een woonbuurt in Slotermeer. Hierin is onderzocht hoe de 
bestaande stedenbouwkundige principes van de Westelijke Tuinsteden kunnen 
worden ingezet voor klimaatadaptatie. Dit voorbeeldproject biedt inzicht in ver-
schillende maatregelen en ontwerpprincipes ten aanzien van klimaatadaptatie. 

Natural Airco in het Eliaspark
Het Eliaspark verbind de Sloterplas met de rest van het stadsdeel. Door een groen-
strook aan te leggen vanaf de Sloterplas kunnen delen van het stadsdeel gekoeld 
worden. Dit gebeurd door rekening te houden met de wind, en deze als natuurlijke 
airco in te zetten.
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Speelplaats Wiardi Beckmanstraat
De speelplaats biedt op een laagdrempelige manier inzicht in klimaatverandering. 
Door het regenwater af te koppelen van het naastgelegen gebouw en dit naar de 
speelplaats te leiden wordt de riolering ontlast. Tevens biedt dit een extra speelele-
ment wanneer het hard regent. Als het geregend heeft wordt de speelplaats een 
waterspeelplaats.

Actie 8: Gebruik de toolbox maatregelen klimaatadaptatie en de “ontwer-
prichtlijn klimaatadaptatie in de westelijke tuinsteden”

Uiteraard blijft het toepassen van maatregelen in een gebied maatwerk
Ter inspiratie is in bijlage drie een toolbox toegevoegd met 40 verschillende maat-
regelen. Deze toolbox kan worden gebruikt door ontwerpers en andere geïnteres-
seerden. De maatregelen zijn onderverdeeld naar schaalniveau en naar thema. De 
verschillende schaalniveaus zijn; stad en omgeving, stad, wijk en perceel.
De verschillende thema’s zijn; vegetatie, water, bebouwingsvorm, materiaal en 
overig.
De toolbox is ontwikkeld door Bosch Slabbers landschapsarchitecten.

Het stadsdeel heeft zelf een ontwerprichtlijn opgesteld voor klimaatadaptatie die 
ingaat op de hiërarchische structuur van de westelijke tuinsteden. In deze ontwer-
prichtlijn worden ook de bovengenoemde voorbeeldprojecten verder uitgewerkt.
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4.2  Samenvatting acties

Onderstaand een overzicht van de verschillende te nemen acties. Hierbij wordt ook 
vermeld wie verantwoordelijk is voor de actie, wat de deadline is en of er kosten 
zijn verbonden aan de actie.

Actie Trekker Betrokken Kosten  Deadline 
1. 
Maak een 
klimaateffectkaart 
 

 GOR,/ontwerp �  
(GRaBS 
budget) 

December 
2011 

2.  
Gebruik de 
climate risk 
asseesment tool 
 

 GOR,/ontwerp, 
SO/RO/stedenbouw 

geen Doorlopend  

3.  
Integreer 
klimaatadaptatie 
in relevant beleid       
 

 SO/ RO,/Team B&B 
GOR/Beleid 
 

geen Doorlopend  

4.  
Behoud structuur 
van westelijke 
tuinsteden 
 

 GOR, SO, WOW geen Doorlopend  

5.  
Opnemen van 
klimaatparagraaf 
in projecten 
 

SO/ 
RO,/Team 
B&B,/Team 
duurzaamheid 

SO/Procesbureau 
GOR/ projecten 

geen Doorlopend  

6.  
Opstellen 
checklist 
stedelijke 
vernieuwing 
 

SO/ 
RO,/Team 
B&B,/Team 
duurzaamheid 

SO/procesbureau � 1500,- 
(milieubudget) 

December 
2011 

7.  
Uitvoeren van 
pilotprojecten 
 

SO, 
Procesbureau 

SO/ RO,/Team 
B&B,/Team 
duurzaamheid, 
GOR/projecten 

Pm 
(projectbudget) 

Doorlopend  

8.  
Gebruik de 
toolbox en de 
‘ontwerprichtlijn 
klimaatdaptatie in 
de westelijke 
tuisteden’ 

nvt GOR/ontwerp, 
SO/RO/stedenbouw 
SO/RO/Team B&B 

geen Doorlopend  

 



5 Participatie en Adaptatie
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Klimaatadaptatie is niet alleen een zaak van gemeente en rijk maar ook van 
bewoners. Burgers kunnen klimaatverandering voorkomen door zelf bewus-
ter met energie om te gaan. Ook kunnen ze zelf maatregelen treffen tegen 
de negatieve gevolgen van klimaatverandering, zoals het aanbrengen van 
groene daken, aanplant van gewassen in de tuin, waterdoorlatende bestra-
ting aanleggen voor de opvang van regenwater. De overheid kan burgers 
hierin stimuleren. 
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5.1  Participatiekader

In het bestuursprogramma Kansen Bieden – Talenten benutten is een paragraaf 
gewijd aan participatie. Het bestuur van Nieuw-West plaatst participatie hoog op de 
agenda. Participatie is onderdeel van elke portefeuille. Het bestuur wil bewoners 
betrekken bij besluitvorming en wil dat zij inbreng kunnen leveren in het creëren 
van een stabiele, interessante en aantrekkelijke leefomgeving. Dit is dan ook zon-
der meer van toepassing op het nieuwe beleidsveld van klimaatadaptatie, dat dit 
actieplan introduceert.

Het stadsdeel ontwikkelt zelf projecten ter bevordering van participatie en onder-
steunt (burger)initiatieven. In 2011 wordt een nota politieke participatie opgesteld. 
In dat jaar wordt ook een digitaal bewonerspanel ingevoerd. Er is binnen de stads-
deelorganisatie in veel projecten ervaring opgedaan met participatie. Die ervarin-
gen zijn bijeengebracht in de Webwijzer Participatie . In de webwijzer is tevens een 
stappenplan voor participatie te vinden. Voor GraBS is in 2010 een Expert Paper 
uitgebracht dat beschrijft hoe bewoners kunnen participeren in ontwikkeling en 
implementatie van klimaatadaptatiemaatregelen.



39Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Nieuw-West
Adaptatie Actie Plan - maart 2011

5.2  Houding van burgers

Klimaatverandering leeft nog weinig bij het grootste deel van de Nederlanders; zo 
blijkt uit peilingen  . De meerderheid ervaart nog niets of weinig van veranderingen 
in het klimaat. Een kwart van de bevolking heeft wel eens informatie opgezocht. 
Van de verschillende klimaatproblemen wordt zeespiegelstijging en wateroverlast 
gezien als een probleem, maar toenemende hitte nauwelijks. Maatregelen om 
wateroverlast te voorkomen vindt men belangrijk. Er is bereidheid om zelf maatre-
gelen te nemen, maar naarmate die een grotere inspanning vragen, neemt dat af. 
De bereidheid neemt wel toe als iedereen meedoet. Lokale maatregelen zijn kans-
rijker. Het is belangrijk te achterhalen of deze houding ook geldt voor bewoners van 
Nieuw-West: Wat voor beelden hebben zij over klimaatverandering in hun eigen 
stadsdeel en hoe beïnvloedt dat de wens en bereidheid om actief mee te doen aan 
klimaatadaptatie? 

Willen we bewoners betrekken bij klimaatadaptatiemaatregelen dan zullen we de 
bewustwording van de gevolgen van verandering moeten vergroten. De GraBS-
climate risk assessment tool kan daar een rol in spelen. 

Andersom kan het betrekken van bewoners bij adaptatiemaatregelen de bewust-
wording en acceptatie stimuleren en actieve bewoners samenbrengen om eigen 
initiatieven te ontplooien. Het stadsdeel is hierin ook actief door het faciliteren van 
EHZRQHUV�WRW�KHW�QHPHQ�YDQ�PDDWUHJHOHQ��%LMYRRUEHHOG�GRRU�GH�¿QDQFLHOH�VWLPX-
lans van de subsidieregeling voor groene daken. 
Participatietrajecten bij ruimtelijke projecten bieden een uitgelezen kans om kli-
maatadaptatie bij bewoners onder de aandacht te brengen

5.3  Aanbevelingen voor geslaagde participatie

Participatie bij klimaatadaptatie is in wezen niet anders dan andere participatietra-
jecten. Maar er zijn wel aspecten die meer dan anders van belang zijn. In dit plan 
is er bewust voor gekozen om klimaatadaptatie niet als een apart en zelfstandig 
nieuw onderwerp op te pakken. Dit heeft ook gevolgen voor de mogelijkheden 
die wij onze bewoners kunnen bieden te participeren in klimaatadaptatie. Het is 
belangrijk gebruik te maken van dit actieplan om klimaatadaptatie te integreren 
in planvorming, beleid en beheer en dan ook klimaatadaptatie een duidelijke plek 
te geven als aspect waarover bewoners kunnen meedenken en waarover zij hun 
stem kunnen laten horen. We geven hiervoor een aantal aanbevelingen. Partici-
SDWLH�EOLMIW�PDDWZHUN�HQ�YUDDJ�ÀH[LELOLWHLW�HQ�FUHDWLYLWHLW��(U�]LMQ�YLHU�VWHOUHJHOV�RP�
rekening mee te houden wanneer klimaatadaptatie in plannen meegenomen wordt 
als participatie onderwerp.

1. Breng de belangen van stakeholders en doelgroepen goed in kaart.

2. Geef de goede informatie en verhoog zo kennis en draagvlak.

��� =RHN�KHW�MXLVWH�FRPPXQLFDWLHPLGGHO�HQ�ERRGVFKDS�YRRU�MH�VSHFL¿HNH�
 doelgroep.

4. Vergroot en behoud betrokkenheid.

'H]H�YLHU�DDQEHYHOLQJHQ�ZRUGHQ�YHUGHU�JHFRQFUHWLVHHUG�LQ�ELMODJH���VSHFL¿HNH�
stappen en aanbevelingen voor participatie bij klimaatadaptatie.



Bijlage I 
Aanbevelingen voor participatie 
bij klimaatadaptatie
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2. Geef de goede informatie en verhoog zo kennis en 
 draagvlak

- Houd het klimaatprobleem zo concreet en zo dicht mogelijk bij de directe  
 leefomgeving. 
 o Slechts een kleine groep interesseert zich voor wereld-
  problematiek en de invloed die wij daar op uit kunnen oefenen. 

- Maak de klimaateffecten van klimaatverandering op een zo laag drempelig  
 mogelijke manier zichtbaar.
 o Gebruik bijvoorbeeld publieksvriendelijk kaartmateriaal (b.v.   
  gebaseerd op de GRaBS klimaatscan) en verspreid dat onder de  
  doelgroepen. 

- Wees realistisch over wat burgers kunnen bereiken maar maak de 
 noodzaak steeds duidelijk.
 o Wat gebeurt er als we niets doen?
 o Houd het einddoel simpel en praktisch.

- Focus ook in maatregelen op de directe leefomgeving.
 o Richt je daarbij bijvoorbeeld op de problemen van wateroverlast,   
  droogte en hitte in het stadsdeel.  
 o Zet in op het persoonlijk belang van burgers om het eindresultaat  
  te realiseren.

- Maak burgers bewust van de consequenties van mogelijk maatregelen   
 (wadi’s, locale wateropvang in de buurten, schaduwplekken)

- Start activiteiten die bijdragen aan verhogen van bewustwording van   
 klimaatverandering.
 o Zoals het bijeenbrengen van persoonlijke ervaringen, een   
  foto/verhalenreeks (of wedstrijd, over het weer, van vroeger en nu. 
 o Beschrijf bijzondere momenten (Sloterplas bevroren, hete zomers  
  met dito activiteiten, of ondergelopen van pleinen)
 o Of hoe het is om in een droog en warm klimaat als Marokko te   
  leven.
 o Breng verhalen van vroeger (oud) samen met ervaringen   
  van nu (jong). 

1. Breng de belangen stakeholders en doelgroepen goed in  
 kaart

- Wacht niet te lang met het betrekken van burgers.
 o  Zorg dat er nog voldoende ruimte is in de plannen.

- 'H¿QLHHU�ZHONH�JURHSHQ��EHZRQHUV��RUJDQLVDWLHV��UHOHYDQW�]LMQ��
 o Sluit op voorhand geen groepen uit. 
 o Probeer zoveel mogelijk partijen te betrekken, ook 
  organisaties die niet voor de hand liggen. 
 o Zijn er al netwerken actief waar je bij kunt aansluiten?

- Onderzoek wat er leeft. 
 o Maak een krachtenveldanalyse van belangen. 
 o Welke interesses hebben deze groepen in het thema? 
 o Welke weerstanden zijn er? 

- Houd rekening met culturele verschillen en leefstijlverschillen en houding  
 ten aanzien van milieu en klimaatissues. 
 o Jongeren staan doorgaans opener tegenover klimaat, ouderen   
  hebben meer ervaring met verandering van het weer door de tijden  
  heen.

- Accepteer dat mensen om verschillende redenen participeren en dus op   
 verschillende manieren meedoen.
 o De een wil alleen eenmalig informatie ontvangen, de ander is 
  bereid ook zelf actief te worden. 
 o Als het project over langere periode loopt, leun niet te veel   
  op een dezelfde groep, maar investeer blijvend in het aantrekken  
  van bewoners

- Zoek samenwerking met relevante belangenorganisaties.
 o Kies strategische samenwerkingspartner.
 o Betrek partijen die de boodschap zich eigen kunnen maken en   
  ‘verder’ kunnen brengen (creatieve industrie / kunstenaars-
  groeperingen, bewonersorganisaties, musea)
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3. Het juiste communicatiemiddel en boodschap voor je 
� VSHFL¿HNH�GRHOJURHS

- Vermijd het jargon van de klimaatproblematiek en vertaal de klimaatissues  
 naar de gevolgen in de directe omgeving. 
 o Visualiseer zo veel mogelijk. Sluit aan bij de beelden die  mensen  
  zelf hebben over ons klimaat en de klimaatverandering.
 o Een afbeelding van overstromingen in Nederland, of een clip uit de  
� � ¿OP�µ7KH�,QFRQYHQLHQW�7UXWK¶�YDQ�$O�*RUH�]HJW�PHHU�GDQ�FLMIHUV�HQ��
  tabellen. 

- Zet zoveel mogelijk beschikbare communicatie kanalen in en betrek daarbij  
 ook media en organisaties die zich met klimaatissues bezig houden. 

- Zet de resultaten die bewoners bereiken in het traject centraal, niet de   
 eigen resultaten en gebruik de media om te laten zien wat zij 
 bereikt hebben. 

- Zet communicatiemiddelen strategisch in om bekendheid te verhogen. 
 o Laat wethouder(s) door ‘management by speech’ bijdragen aan   
  kennispeil.
 o Zij kunnen in publieke situaties zoals speeches, weblogs en 
  andere uitingen de consequenties van klimaatverandering te berde  
  brengen.

4. Vergroot en behoud betrokkenheid

- Laat zien wat het stadsdeel zelf doet en gaat doen aan 
 klimaatadaptatie.

- Maak duidelijk hoe de inbreng van bewoners in de participatie een rol gaat  
 spelen in de besluiten die over het plan en de maatregelen door het 
 Dagelijks Bestuur of de deelraad worden genomen. 

- Zorg voor inspiratie. 
 o Ga op bezoek bij voorbeeldprojecten uit andere steden. 
 o Ga daar samen met bewoners kijken of laat steden in de   
  wijk iets komen presenteren

- Beoordeel welke mogelijkheden er zijn om bewoners die niet uit zichzelf   
            participeren op een goede manier te ondersteunen, zodat ook zij meedoen. 
 o Trek hiervoor middelen uit en stel die veilig aan het begin van het  
  planproces.

- Wees enthousiast, dat stimuleert! 

- Zorg dat de betrokken partijen elkaar goed leren kennen, werk aan   
 groepsgevoel. 

- Zorg dat de groep niet te groot is. 

- Zorg dat het voor iedereen interessant is (jong, oud, professioneel,   
 huurders vs huiseigenaren, ondernemers vs burgers)
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In opdracht van het ministerie van VROM heeft Bosch Slabbers Tuin- en 
Landschapsarchitecten uit Den Haag een toolbox ontwikkeld die bestaat uit 
kaarten met oplossingsgerichte maatregelen.

Bijlage II Toolbox
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VEGETATIE
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WATER
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BEBOUWINGSVORM
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MATERIALEN
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In Bijlage 2 is de Toolkit Klimaatadaptatie opgenomen. In het rapport De 
Toekomst van de Groenstructuur van Parkstad  wordt het organisatieschema 
van de Westelijke Tuinsteden uitgelegd. 

In deze bijlage is de toolkit gekoppeld aan het organisatieschema van de 
Westelijke Tuinsteden. Hiermee wordt de toolkit op eenvoudige wijze vertaald 
naar de Westelijke Tuinsteden. 

'H�PDDWUHJHOHQ�]LMQ�LQJHGHHOG�LQ�YLMI�FDWHJRULHsQ��WHQ�HHUVWH�GH�GULHGHOLQJ�
Raamwerk-Woonveld-Bouwblok, zoals bekend van de Bomentaal. Hieraan is 
het gebouwniveau toegevoegd, omdat veel klimaatmaatregelen behalve op 
de (openbare) ruimte betrekking hebben op gebouwen. Daarnaast is er een 
aantal maatregelen in de openbare ruimte, die niet zozeer betrekking hebben 
RS�ppQ�YDQ�GH�YLHU�UHHGV�JHQRHPGH�FDWHJRULHsQ��PDDU�WH�PDNHQ�KHEEHQ�PHW�
materiaalgebruik en daarmee met het Handboek Inrichting Openbare Ruimte. 

Ter verduidelijking worden de tuinstedelijke begrippen Raamwerk, Woonveld, 
Bouwblok en Gebouw uitgelegd en de betekenis ervan voor klimaatadaptatie. 

 

Bijlage III Ontwerprichtlijn
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pleinen, buurtstraten en basisscholen. Een woonveld is bovendien opgedeeld in 
een aantal woonensembles. Klimaatmaatregelen op het niveau van het woonveld 
kunnen de identiteit van een buurt versterken en bestaande elementen een nieuwe 
betekenis geven. Buurtparken of buurtpleinen kunnen bijvoorbeeld een rol spelen 
voor waterberging op buurtniveau en buurtstraten kunnen het water verzamelen uit 
de aanliggende straten om het water naar deze verzamelpunten toe te brengen. 
Daarnaast zijn het aangename plekken dicht bij huis voor verblijf op warme dagen.

Het bouwblok
Het woonveld is verdeeld in een aantal ensembles, die tezamen het blokniveau 
YRUPHQ��.HQPHUNHQG�RS�EORNQLYHDX�]LMQ�VSHFL¿HNH�WXLQVWHGHOLMNH�YHUNDYHOLQJV-
vorm, zoals beschreven in De Toekomst van de Groenstructuur van Parkstad. 
Hoewel er een veelheid aan verkavelingsvormen is, is er ook een aantal overeen-
komsten te benoemen, zoals een open en transparante verkaveling en groen tot 
aan de voordeur.

Het aanwezige groen koelt de omgeving, de bomen zorgen voor schaduw en de 
open en transparante verkaveling geeft ruimte aan de wind voor toevoer van frisse 
lucht. De warmte loopt niet snel vast. 

Deze ideale structuur kan nog klimaatbestendiger worden gemaakt door het blok-
groen op bescheiden schaal water te gebruiken voor waterberging; bescheiden 
om de gebruiksfunctie van dit groen in de directe woonomgeving niet in de weg te 
staan. Het omzetten van groen in parkeerruimte dient zoveel mogelijk te worden 
voorkomen.

Het gebouw
Behalve de stedenbouwkundige structuur is ook het gebouw zelf van invloed op 
het klimaat in de stad. Door hun lage thermische massa en slechte isoltatie warmt 
de oorspronkeljke bebouwing uit de jaren 50  in de zomer snel op en koelen deze 
in de winter snel af. Veelal platte, zwarte daken houden de warmte bovendien 
lang vast. In tegenstelling tot de stedenbouwkundige structuur, die vanuit klimaat-
adaptatie tamelijk ideaal is, is op gebouwniveau nog veel winst te behalen. Op het 
gebouwniveau is er veelal sprake van een overlap met klimaatmitigatie (beperking 
CO2-uitstoot).

Het Raamwerk
Het raamwerk van de Westelijke Tuinsteden wordt gevormd door de hoofdwegen, 
de watergangen en daaraan gelegen parken met in het midden de Sloterplas en 
het Sloterpark. De vlakken binnen het raamwerk vormen het woonveldniveau. Bij 
vernieuwingsprojecten is handhaving danwel versterking van het raamwerk uit-
gangspunt. Om de volgende redenen is het vanuit klimaatadaptatie van belang om 
het raamwerk krachtig te bewaken:

- Gebieden van het blauwgroene raamwerk zijn op warme dagen 
 aangename plekken om naar toe te gaan: het zijn plekken met frisse lucht  
 en het is er op warme dagen koeler dan in de versteende delen van de   
 stad

- Het blauwgroene raamwerk beïnvloedt de luchtkwaliteit van en 
 temparatuur van het omliggende stedelijke gebied

- De grote groenstructuren hebben een groot waterbergend en 
 waterbufferend vermogen

- Het raamwerk vormt een netwerk van open ruimte, waar de wind vrij spel  
 heeft. Dit zorgt voor toevoer van frisse lucht

Het raamwerk levert dus nu al een belangrijke bijdrage aan de thema’s die voor kli-
maatadaptatie van belang zijn. De betekenis van het raamwerk voor klimaatadap-
tatie kan met de maatregelen uit de Toolkit nog verder worden uitgebouwd. 

Het woonveld
Binnen het raamwerk liggen de woonvelden of woonbuurten. Ieder woonveld wordt 
volledig omsloten door raamwerk, door parken, wegen of waterpartijen of combina-
WLHV�GDDUYDQ��'DDUPHH�SUR¿WHHUW�KHW�ZRRQYHOG�RRN�YDQ�GH�OLJJLQJ�DDQ�KHW�UDDP-
werk. Indien een woonveld gelegen is aan een grote groenstructuur kan gebruik 
worden gemaakt van het waterbergend vermogen ervan en ervaart de buurt de 
koeldende werking ervan. 

Het woonveldniveau is zeer kenmerkend voor de Westelijke Tuinsteden, na-oor-
logse wijken beschikken in het algemeen niet over dit niveau tussen bouwblok en 
raamwerk. Typerende elementen op woonveldniveau zijn o.m. buurtparken, buurt
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Gebouwniveau
�� Tijdelijk bergen regenwater (kruipruimte / waterbassin)
�� Beschaduwen van gebouwen (maatregelen aan   

gebouw zelf) 
�� Architectuur
�� Groene daken
�� Vertikaal groen
�� Korte vasthoudtijd warmte
�� +RJH�UHÀHFWLHZDDUGH

Blokniveau
�� Tijdelijk bergen regenwater (regenton)
�� Beschaduwen van gebouwen (bomen)
�� Bevorderen windcirculatie
�� Stadslandbouw (moestuintjes)
�� Minder verharding particuliere kavels
�� Beschaduwing bomen
�� Grasvelden
�� Gescheiden rioolstelsel

Woonveldniveau
�� Bevorderen windcirculatie 
�� Wadi’s
�� Beschaduwing bomen
�� Grasvelden
�� Waterpleinen
�� Waterberging in bermen
�� Waterspeelplekken
�� Gescheiden rioolstelsel
�� Bergingskratten

Raamwerkniveau
�� Bevorderen windcirculatie
�� Groene bermen en verkeerslijnen
�� Stadsbossen en parken 
�� Stadslandbouw (volkstuinen)
�� Straatbomen 
�� Grasvelden 
�� Groene geluidschermen
�� Waterelementen 
�� Waterberging in bermen 
�� +HORI\WHQ¿OWHUV
�� Natuurvriendelijke oevers
�� Waterparken
�� Open, verzonken afvoergoot
�� Waterspeelplekken
�� Waterbuffers / open water
�� Gescheiden rioolstelsel

Handboek
�� Korte vasthoudtijd warmte
�� Verhoogde stoepranden
�� +RJH�UHÀHFWLHZDDUGH
�� Doorlatende verharding
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