
De komende jaren zullen in Nederland de overlast en kosten ten gevolge van klimaatverandering 
alleen maar toenemen. Dit heeft een directe relatie met de leefbaarheid van wijken en de 
betaalbaarheid van wonen. 

VISIE OP KLIMAATADAPTATIE

Gebiedsmanagers ziet in deze ontwikkeling vooral een mooie kans. Verouderde woonwijken vragen om 
een nieuwe herinrichting. Samen met bewoners een mooi startpunt om de leefbaarheid te vergroten en 
daarmee effectief te anticiperen op deze optredende klimaatverandering. Uiteindelijk is een woonwijk 
gemaakt door en voor de mens. De mens is het uitgangspunt voor de herinrichting van de wijk. De 
bewoners worden daarom vroeg in het proces betrokken, zodat hun wensen worden meegenomen in het 
uiteindelijke ontwerp. 

Een openbare ruimte moet niet alleen ‘technisch werken’, hij moet ook mooi zijn, een plezier om in te 
verblijven. De openbare ruimte is de plek  waar sociale contacten worden opgedaan, hier komt men in 
beweging, hier kan je elkaar ontmoeten, hier leven we samen. De openbare ruimte is de drager van de 
gezonde stad en verdient het om zorgvuldig te worden ingericht. 

Naast de civieltechnische uitwerking van 
het ontwerp, zorgt Gebiedsmanagers 
dat optimaal gebruik gemaakt wordt 
van de innovatieve mogelijkheden, die 
marktpartijen samen met betrokkenen 
kunnen inbrengen.

KLIMAATADAPTATIE
NAAR UITVOERING
VAN AMBITIE



DIRECTE EFFECTEN

In Nederland hebben we steeds vaker last van de hevige, korte buien, met veel schade en overlast tot 
gevolg. Hevige buien zullen in de toekomst vaker voorkomen, aldus het KNMI. Dit past binnen de te 
verwachten klimaatsverandering. Deze klimatologische veranderingen (meer neerslag) vragen om een 
andere invulling van onze openbare ruimte, met name op het gebied van hemelwaterafvoer.

In de praktijk betekent dit dat de buurt zoveel mogelijk als spons gezien kan worden. Uitgangspunt is dat er 
zo min mogelijk hemelwater naar de rioolzuivering wordt afgevoerd. Een regendruppel wordt in de buurt 
eerst vastgehouden, vertraagd, gebruikt, geïnfiltreerd en dan pas afgevoerd. Het hemelwater kan altijd weg 
naar een plek in de buurt waar het geen of minder schade kan veroorzaken. 

Naast de vertraging in hemelwaterafvoer verbetert de leefbaarheid door de temperatuur op warme 
zomerse dagen in de wijk te beheersen en waar mogelijk te verlagen. Wat goed werkt voor de verwerking 
van hemelwater, verlaagt vaak ook de temperaturen (denk aan minder verharding, meer groen). Door slim 
ontwerpen kan ventilatie in de wijk worden bevorderd en door toepassing van de juiste materialen wordt de 
temperatuur gereduceerd. Ook bekijken we wat de kansen zijn om de biodiversiteit in de wijk te vergroten. 

INTEGRALE AANPAK IN ONTWERPPROCES

Bij onze aanpak is het belangrijk om vooral ook de inbreng van de directe gebruikers te benutten. De 
participatie start bij het ontwerpproces, maar willen wij ook graag borgen tijdens de uitvoeringsfase én in de 
gebruiksfase. 

De openbare ruimte vormt meestal maar een 
onderdeel van de wijk. Het grootste deel is in 
handen van eigenaren van woningen en andere 
gebouwen. De meeste regen valt dus op privaat 
terrein. In een werkelijk hemelwaterbestendige 
wijk wordt ook, samen met de bewoners, gekeken 
naar een betere benutting van de private ruimte.

Bewoners wordt gevraagd een bijdrage te leveren 
aan het klimaatbestendig maken van de wijk: tegel 
eruit, groen erin! Inspirerende voorbeelden zijn 
beschikbaar voor het klimaatbestendig maken van 
eigen huis en tuin. 
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ONZE AANPAK IN DE VERDERE UITWERKING

Veel plannen dreigen te sneuvelen, ondanks het mooie ontwerp. De 
weg naar feitelijke uitwerking wordt bemoeilijkt door de veelvoud aan 
contractvormen en de onbekendheid met de feitelijke kennis over de 
praktische (on)mogelijkheden. Gebiedsmanagers maakt inzichtelijk op welke 
wijze de aanbesteding opgetuigd kan worden, hierbij ligt het accent op 
formuleren van goede projectdoelstellingen, duidelijke vraagspecificaties 
en oog hebben voor de verrassende mogelijkheden die opdrachtnemers 
kunnen inbrengen. Ook oog hebben voor het blijvend behouden van 
de bewonersinbreng is een belangrijk punt bij de verdere uitvoering en 
uiteindelijke ingebruikname.

Geïnteresseerd hoe wij komen tot een klimaatadaptief ontwerp én uitzicht 
op een succesvolle verbetering van leefbaarheid? Neem met ons contact op!
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PROJECTPLAN (WAT)


