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Doel klimaatadaptatie

We zijn klimaatbestendig en waterrobuust in 2050, 
conform de doelstelling van uit het Deltaplan Ruimtelijke 
Adaptatie. 
We zijn beter bestand tegen: 

• Overstromingen 
• Wateroverlast
• Hitte 
• Droogte

En de negatieve gevolgen daarvan voor: 
• Bodemdaling
• Biodiversiteit
• Gezondheid



Klimaatscenario’s



Klimaataanpak

• Strategie
• Uitvoeringsagenda
• Jaarlijkse evaluatie
• 6 Jaarlijks stresstest



Aanpak 



Klimaataanpak



Klimaatadaptatie



Kwetsbaarheid in beeld

De Quickscan, eerste stresstest in 2016
Aanscherping 2019 -2020

• Klimaatatlassen
• Risicodialoog bewoners
• Risicodialoog partners
• Enquête
• 3Di 



Enquête 



Enquête



Enquête



Enquête



Enquête



Waterveiligheid

• Meerlaagse veiligheid

• Preventie door 
klimaatrobuuste dijken, duinen 
en stormvloedkeringen

• Aanpassen van de ruimtelijke 
inrichting

• Crisisbeheersing, 
rampbeheersing bij 
overstroming



Waterveiligheid

Opbrengst: 

• Waterveiligheid belangrijk thema (41,3%)
• Wonen in buitendijks gebied: 

• Overstromingsgevaar
• Parkeergarages
• Installatie vaak begane grond/kelder

• Belangrijke opgave WSHD/VRR
• Risico uitdrogen dijk (Pruimendijk) 
• Begaanbaarheid wegen (calamiteiten)
• Gevolgen zeespiegelstijging ? 



Klimaatatlas wateroverlast



Wateroverlast

Effecten van wateroverlast

• Water op straat

• Water in de kruipruimte



Waterveiligheid en wateroverlast
Centrum-Oost-West 
• Rotonde 

Populierenlaan/Seringenstraat
• Westmolendijk, kans voor wadi
• Dr.Kuijperstraat/Benedenrijweg
• Boksdoornstraat 

(tuin/achterpad) 



Waterveiligheid en wateroverlast
Rijsoord-Oostendam-Drievliet ‘t Zand

• Mauritshoek/Mauritsweg 
• Strevelszicht
• Van Leeuwenhoekstraat
• Achterpaden Drievliet



Waterveiligheid en wateroverlast
Bolnes-Slikkerveer

• Oude woningen lager gelegen 
• Donckse velden: geen probleem 
• Rijnstraat rood: 

calamiteitenverkeer



Wateroverlast

Opbrengst: 
• Deel woningen zijn laag gelegen
• Inzicht oorzaak overlast (zeer lokaal)
• Bereikbaarheid calamiteitenvervoer



Aan de slag: Klimaatatlas hittestress 



Hitte

Effecten van hitte: 

• Hittestress

• Kwetsbare mensen



Droogte 

Effecten van droogte: 

• Afsterven beplanting

• Drinkwatervoorziening Maas



Hitte en droogte
Centrum-Oost-West 

• Aanzienlijk warmer centrum
• Parkeer garage Riederborgh



Hitte en droogte
Rijsoord-Oostendam-Drievliet ‘t Zand

• Fazant te stenig/geen verkoeling 
• Pruimendijk droogte scheuren 



Hitte en droogte
Bolnes Slikkerveer 

• Meer grote bomen 
Generaal 
Smutstraat/Waterland

• Parkeerplaats Amerstraat: 
aanvullen grote bomen

• Nieuwe appartementen te 
veel verharding 
(Bizet/Vierjaargetijden)



Hitte

Opbrengst: 
• Hitte en luchtkwaliteit
• Centrum te heet
• Invloed van nabije ligging 

bedrijventerrein op 
naastgelegen woongebied

• Kwetsbare ouderen 
• Houd groene gebieden 

groen!



Droogte 

Opbrengst:
• Aanzienlijk meer ervaringen 

met droogte in tuin en 
plantsoen

• Inzicht gewenst in relatie te 
veel/te weinig water

• Kwetsbaarheid natuur



Eerste conclusies: 

Effecten bij klimaatsverandering:

• Hittestress op bedrijventerreinen: hoe nadelig voor omringende 
woongebieden?

• Koele groengebieden: hoe inzetten op verkoeling van de 
woongebieden?

• Hittestress en gezondheid: welke consequentie voor 
smog/luchtkwaliteit/fijnstof en wat zijn passende maatregelen? 

• Afwisseling van wateroverlast en droogte: verbeteren sponswerking!



Eerste conclusies: 

Aandacht voor grote verharde oppervlakten:

• Multifunctionele pleinen (Koningsplein, Colijnplein en 
Dillenburgplein)

• Marktplein
• Parkeerterreinen



Eerste conclusies: 

Specifieke omgevingen:

• Centrum: wordt vaak als te heet ervaren: aangenamer 
verblijfsklimaat voor iedereen!

• Hoogbouw en gemeenschappelijk groen (semi-openbaar?) 
• Wijken hebben randgroen, maar stenig in de wijk zelf
• Buitendijks wonen: risico overstroming groter plus schade aan 

parkeergarages en installaties



Eerste conclusies: 

Veiligheid: 

• Begaanbaarheid van de rode wegen voor nood- en hulpdiensten
• Kwetsbaarheid installaties/nutsvoorzieningen 

Beheer: 
• Adaptief beheer

Aanpak: 
• Bewoners willen zelf aan de slag!



Vervolgstappen

Januari 2021 Risicodialoog stakeholders
lokale en regionale partners: WSHD, GGD, DCMR, Evides/Oasen, 
Stedin, RWS/Veiligheidsregio Rotterdam/Rijnmond, Wooncorporaties.  

• Toetsen opbrengst eerste ronde risicodialoog met partners
• Ridderkerkse thema’s benoemen
• Verantwoordelijkheid: wie is waar van?

Januari-maart 2021 Strategie:
• Handelingsperspectief
• Meekoppelkansen

Zomer-najaar 2021:Uitvoeringsagenda: 
• Borgen KA in beleid/project 
• Samenwerking met stakeholders



Klimaatadaptatie in de praktijk

Uitvoering klimaatadaptieve maatregelen: 
Vergroenen van schoolpleinen
Nestkasjes koolmees
Tiny Forest
Verdiepen sloot Geerlaan

Motie Natuurinclusief Bouwen:
Deelname Convenant Klimaatadaptief Bouwen
Inzicht en ambitie: nieuwe norm

Bodemdaling:
2016: niet of nauwelijks effect
2020: nieuwe bodemdalingskaart: 

alertheid vergroot!



Risico of kans? 


