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Almere Poort   

gemeente Almere 
Niet een klein stukje, maar een heel 

stadsdeel is waterrobuust en 

klimaatbestendig ingericht. Water is 

onderdeel van de leefomgeving. 

Ontwikkeling in nauwe samenwerking 

tussen overheid en bewoners. Het 

eerste waterstructuurplan voor 

Almere Poort is al in 2001 opgesteld. 

Inmiddels (2014) is zo’n 60% van het 

gehele stadsdeel voltooid. Het Homeruskwartier is de grootste ‘zelfbouwwijk van 

Nederland’ en is bijna volledig ontwikkeld. 

 

De wijken Cascadepark en Columbuskwartier zijn duurzame wijken, waar         

water en groen expliciet onderdeel waren van de planvorming. Het 

regenwater wordt hier niet afgevoerd via riolen, maar wordt primair over het 

oppervlak naar wadi’s, vijvers en vaarten geleid. In het meest recente deel de 

wijk, het Homeruskwartier, is daarbij de samenwerking gezocht met bewoners. In 

deze wijk is een groot deel van de woningen gebouwd onder particulier en 

collectief opdrachtgeverschap. De afstemming tussen gemeente en 

particulier heeft veelal geleid tot goede oplossingen. 

 

 

Rainproof Betondorp  

gemeente Amsterdam 
Betondorp ligt in de Watergraafsmeer, 

een polder op -5 m NAP. In de buurt is 

geen oppervlaktewater: regenwater 

dat valt op verhard oppervlak moet 

daarom via regenwaterriolen afvloeien 

naar oppervlaktewater aan de rand 

van de buurt. De buurt blijkt gevoelig 

voor wateroverlast na hevige of 

langdurige neerslag. Om 

wateroverlast in woningen zoveel mogelijk te voorkomen, wordt tegelijk met het 

groot onderhoud op een aantal plaatsen in Betondorp een (regen)waterberging 

gemaakt. Eén van die plekken is het pleintje aan de Harkstraat. Een kleine groene 

ruimte met bomen temidden van smalle straten. 



 

Rainproof Betondorp is een voorbeeld van kleinschalige aanpassingen in de 

openbare ruimte die de buurt minder kwetsbaar maken voor extreme 

neerslag en daarom bijdragen aan de klimaatbestendigheid van de buurt. Door 

te kiezen voor een groene oplossing, draagt het daarnaast bij aan de 

hittebestendigheid van de buurt.  

 

 

Natte voeten Weebosch  

gemeente Bergeijk 
In overleg met de dorpsraad ontstond 

het plan om als dorp en gemeente 

gezamenlijk een inspanning te 

leveren om zoveel mogelijk 

hemelwater niet meer via het riool 

af te voeren maar dit regenwater te 

verwerken in de eigen tuin of directe 

omgeving. De Weebosch is gelegen op 

een hoge zandgrond waardoor het zeer goed mogelijk is het regenwater anders te 

behandelen. De doorlatendheid van de grond is hoog, de grondwaterstand laag.  

Om het afkoppelen te stimuleren heeft de gemeente Bergeijk samen met 

Waterschap de Dommel voor het project een stimuleringsbedrag beschikbaar 

gesteld van € 8,- per m2 afgekoppeld dakoppervlak. Naast het particuliere 

initiatief werd ook een gedeelte van de wegverharding in de Weebosch door de 

gemeente zelf afgekoppeld. Het hemelwater stroomt nu niet meer via de 

kolken het riool in maar wordt opgevangen in een infiltratiesleuf van 

steenslag, waarna het in de bodem kan infiltreren. Ondanks extreme buien  

in  augustus van dit jaar zijn er geen meldingen gedaan van wateroverlast. 

 

 

Groen-blauw Delft Zuidoost  

gemeente Delft 
In 2011 is gestart met de planvorming 

van groen-blauw. In het project is 

geen vastgesteld 

uitvoeringsprogramma opgesteld, 

maar een kansenkaart gemaakt met 

180 maatregelen om de water- en 

groenstructuur in het gebied te 

verbeteren. De uitvoering van 

maatregelen loopt gelijk met de 

uitvoering van de ontwikkelingen in het gebied en het is dan ook de 



bedoeling dat de komende jaren fasegewijs een groot deel van de maatregelen 

door de verschillende stakeholders in het gebied worden uitgevoerd.  

 

Vaak worden in een gebiedsvisie/beleidsnotitie/klimaatadaptatiestrategie alleen 

de ambitie en de oplossingsricht-ingen geformuleerd. Maar zonder ontwerpende 

uitwerking blijft beleid vaak bij een goed voornemen. Daarom zijn in dit project de 

oplossingsrichtingen uitgewerkt in 180 concrete maatregelen, zoals groene 

daken, natuurvriendelijke oevers, extra waterberging en meer of verbetering van 

kwaliteit van groen. Door voort-durend te laten zien wat concrete 

oplossingen voor een bepaalde plek zijn, werd voor iedere partij steeds 

duidelijk wat de consequenties zijn voor zijn eigen gebied.  

 

 

Benthemplein   

gemeente Rotterdam 
Een waterplein is onderdeel van de 

openbare ruimte dat zo is ingericht dat 

het gedurende en na hevige regenval 

gecontroleerd kan overstromen. Zo 

stroomt het regenwater niet direct in 

het rioolstelsel. Het plein creëert  

extra waterberging in 

dichtbebouwd gebied en 

voorkomt overstortingen vanuit 

de riolering. Wanneer het regent vangt het plein water op, als het droog is 

functioneert het als een normaal plein in de openbare ruimte. 

 

We zetten waterpleinen veelal in in vooroorlogse wijken van Rotterdam. 

Kenmerkend is een hoge bebouwingsdichtheid, een grote ruimtedruk en een 

minimaal percentage aan water en groen. Eén van de plekken waar een 

waterplein is aangelegd is het Benthemplein. Het is iets groter dan 5.000 m2. Aan 

het plein grenzen een straat, een parkeerplaats en scholen, kantoren, een 

sportschool, een jeugdtheater en een kerk. In de situatie van voor de bouw was 

het plein een grote betonnen vlakte zonder mogelijkheden voor activiteiten. 

 

 

Tegel eruit, plant erin 

Groei & Bloei 
In 2014 heeft Groei & Bloei voor het eerst de Nationale Tuinweek georganiseerd. 

Deze week is gestart met de actie ‘Tegel eruit, plant erin’.  Consumenten 

konden in heel Nederland een tegel uit hun tuin lichten en ruilen voor 

een plant, die ze vervolgens op de lege plek zetten. Een initiatief dat Nederland 



letterlijk groener maakt – steen voor 

steen! Daarmee hoopt Groei & Bloei 

een bijdrage te leveren aan groenere 

steden en dorpen met een grotere 

biodiversiteit en een betere 

waterhuishouding.  

Groei & Bloei wil duidelijk maken wat 

het belang van vergroening is. Dat 

doet de vereniging door de 

gemiddelde Nederlander bewust te 

maken van groen, door activiteiten te 

organiseren op het gebied van groen 

(fietstochten, lezingen, 

kinderactiviteiten, rondleidingen etc.) Door meer groen in met name de stedelijke 

omgeving te creëren, zorg je voor een betere waterberging en vermindering van 

hittestresss. Bovendien is bewezen dat een groene omgeving ervoor zorgt dat je 

je als mens lekkerder voelt: groen is goed voor gezondheid en welbevinden. 

 

 

 

 


