
Start 

Kunnen huurders 

maatregelen treffen? 

Kan de gemeente 

maatregelen in het 

openbaar gebied 

treffen? 

Is er een 

gemeenschappelijk(e) 

binnentuin of -terrein? 

Kom er na een hevige 

regenbui water in de 

kelder of kruipruimte? 

Zijn oplossingen op het 

(openbaar) terrein of 

bouwkundig (tijdelijk) 

voldoende?  

Komt er na een hevige 

regenbui water op de 

begane grondvloer? 

Kan regenwater op eigen 

terrein infiltreren 

(grondwater >90cm 

onder maaiveld)? 

Einde 

Klimaatadaptatie – Stroomschema wateroverlast en droogte bestaande bouw 

Kijk voor meer toelichting op de maatregelen op de menukaart op de volgende pagina.  

Maatregel Waarden 

🏠 Vastgoed 

♡ Gezondheid 

🙂 Woongenot 

🐝 Biodiversiteit 

Inschatting 
kosten per 
woning 

💰 € 0-250 

💰💰 € 250-1000 

💰💰💰 > € 1000 

Initiatiefnemer  
- gemeente 
- de Alliantie 
- huurder 

Effect op 
wateroverlast 

☂️  

Effect op 
droogte 

💧 

Huurders (maatregelen op initiatief huurder) 

Kelders waterrobuust 
inrichten 

🏠🙂 💰 huurder ☂️  

Meer groen en minder 
bestrating/tegels in de 
tuin 

🏠♡🙂🐝 💰 huurder ☂️☂️☂️☂️ 💧💧 

Regenton aansluiting, 
wel/niet incl. regenton 8) 

🏠🙂 💰 huurder ☂️ 💧 

Stedenbouw (openbaar gebied en gemeenschappelijke binnentuinen) 

Herintroductie van het 
trottoir 

🏠♡🙂 💰 gemeente ☂️☂️☂️☂️☂️☂️   

Straat op één oor 
aflopend naar 
water/groen 

🏠🙂 💰 gemeente  ☂️☂️☂️☂️   

Drempels voor 
watersturing 

🏠🙂 💰 gemeente ☂️☂️☂️☂️   

Water passerende 
verharding zoals 
grasbetonstenen of 
ander halfverhardingen 

🏠🙂 💰 
gemeente, de 
alliantie 

☂️☂️   

Tijdelijke 
regenwaterbuffers 

🏠🙂 💰 
gemeente, de 
alliantie 

☂️☂️☂️☂️   

Seizoensberging 🏠🙂 💰 
gemeente, de 
alliantie 

☂️☂️ 💧💧 

Meer groen en minder 
bestrating/tegels in 
openbaar gebied en 
binnentuinen 

🏠♡🙂🐝 💰 
gemeente, de 
alliantie 

☂️☂️☂️☂️ 💧💧 

Geveltuintje 🏠♡🙂🐝 💰 
gemeente, de 
alliantie 

☂️ 💧💧 

Watervertragende 
groenstroken 

🏠🙂 💰 
gemeente, de 
alliantie 

☂️☂️☂️☂️ 💧💧💧💧 

Bomen & struiken in de 
tuin 6) 7) 

🏠♡🙂🐝 💰 de Alliantie ☂️☂️ 💧💧💧💧 

Structuur grond 
verbeteren van 
gemeenschappelijke 
tuin en/of tuin 
huurder(s) 

🏠🙂 💰 de Alliantie ☂️☂️   

Gemeenschappelijke 
tuin en/of tuin 
huurder(s) ophogen 

🏠🙂 💰 de Alliantie ☂️☂️  

Bouwkundig (maatregelen op initiatief de Alliantie) 

Tijdelijke waterkering 🏠🙂 💰 de Alliantie ☂️☂️☂️☂️  

Gebouw waterdicht 
maken: 
leidingdoorveren 
dichtmaken, scheuren 
dichten, etc. 

🏠🙂 💰 de Alliantie ☂️☂️☂️☂️☂️☂️   

Hemelwater 
weghouden van het 
gebouw: aflopend 
maaiveld, 
waterdichtfolie aan 
buitenkant fundering 

🏠🙂 💰 de Alliantie ☂️☂️☂️☂️☂️☂️   

Drempel of verhoogd 
vloerpeil 

🏠🙂 💰 de Alliantie ☂️☂️☂️☂️   

Afsluitbare gebouwen 🏠🙂 💰 de Alliantie ☂️☂️☂️☂️☂️☂️   

Regenpijp afkoppelen 
en regenwater in de 
tuin laten lopen of naar 
infiltratiekratten 

🏠🙂 💰 de Alliantie ☂️☂️☂️☂️ 💧💧💧💧 

Regenwateropslag aan 
de gevel 

🙂🐝 💰💰 de Alliantie ☂️☂️☂️ 💧💧💧 

Standaard (extensief) 
groen dak 

🏠🐝 💰💰💰 de Alliantie ☂️☂️☂️   

Groene gevel 7) 10) 🏠♡🙂🐝 💰 de Alliantie ☂️☂️   

Natuurdak (intensief) 🏠♡🙂🐝 💰💰💰 de Alliantie ☂️☂️   

Verblijfsdak, of daktuin 🏠♡🙂🐝 💰💰💰 de Alliantie ☂️☂️   

Installaties (maatregelen op initiatief de Alliantie) 

Pomp met 
terugslagklep 

🏠🙂 💰 de Alliantie ☂️☂️☂️☂️   

Toelichting 

Stap 1: Doorloop het stroomschema van 

boven naar beneden en bepaal bij iedere 

afslag of de vraag van toepassing is en of 

een van de daar genoemde oplossingen 

mogelijk is en bij kan dragen aan het 

verminderen van wateroverlast of droogte. 

Stap 2: Indien in de wijk ook een 

probleem met hittestress is of verwacht 

wordt, doorloop dan ook dat 

stroomschema en kijken welke 

oplossingen elkaar versterken. 

Stap 3: Maak een eerste keuze in de 

gevonden oplossingen. Maak daarbij 

gebruik van de in de menukaart 

aangegeven indicaties voor waarden, 

kosten en effectiviteit. 

Stap 4: Bepaal de werkelijke 

(kostenconsequenties van de gevonden 

oplossingen. 

Stap 5: Zorg voor een besluit over de 

gewenste oplossing. 

Stap 6: Realiseer de gekozen oplossing. 

Stap 7: Controleer na realisatie en een 

periode met veel neerslag (bijv. na de 

herfst) of droogte (na de zomer) of de 

oplossing voldoende heeft bijgedragen. 

NB: Om te komen tot een goede 

inventarisatie van mogelijkheden en de 

uiteindelijke keuze is het belangrijk hier 

relevante collega’s van de regio en VGO 

in te betrekken. 

 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Ja 

Nee 

Ja 

Nee 



Menukaart wateroverlast en droogte bestaande bouw 

Maatregel Toelichting Waarden 

🏠 Vastgoed 

♡ Gezondheid 

🙂 Woongenot 

🐝 Biodiversiteit 

Inschatting 
kosten per 
woning 

💰 € 0-250 

💰💰 € 250-1000 

💰💰💰 > € 1000 

Initiatiefnemer  
- gemeente 
- de Alliantie 
- huurder 

Effect op 
wateroverlast 

☂️  

Effect op 
droogte 

💧 

Effect op 
hittestress 

❄ 

(zie ook 

tabel 

hittestress) 

Effect op 
circulariteit 
 

🌍 positief 

🌍 negatief 

Effect op 
energietransitie 
 

🔋↓ minder 

verbruik 

🔋↑ meer 

verbruik 

Huurders (maatregelen op initiatief huurder) 

Kelders waterrobuust 
inrichten 

Door kelder en souterrains waterrobuust in te richten, 
wordt schade aan kwetsbare en waardevolle spullen 
voorkomen bij wateroverlast door extreme regen. 

🏠🙂 💰 huurder ☂️     

Meer groen en minder 
bestrating/tegels in de 
tuin 

Minder tegels in de stad heeft veel voordelen. Als 
regenwater op beplante grond valt in plaats van op 
tegels, gaat het direct de grond in en hoeft het niet via 
het riool afgevoerd te worden. Dit helpt wateroverlast te 
beperken bij extreme regenbuien. 
Het weghalen van tegels biedt meer ruimte aan flora en 
fauna en natuurlijk bodemleven. 
Door zo veel mogelijk water te laten infiltreren en het 
grondwater aan te vullen, kunnen de gevolgen van 
droogte beperkt worden. 
Doordat beplanting minder opwarmt en de warmte 
minder vasthoudt dan verharding, wordt de hittestress 
in de stad verminderd. Verdamping door grotere 
(groepen) planten zorgt voor verkoeling, evenals de 
schaduwvorming van bomen.   

🏠♡🙂🐝 💰 huurder ☂️☂️☂️☂️ 💧💧 ❄     

Regenton aansluiting, 
wel/niet incl. regenton 8) 

Door huurders een aansluiting voor een regenton aan 
te bieden, geef je ze de mogelijkheid om zelf de droogte 
deels op te vangen en wordt niet-vakkundig aansluiten 
aan de HWA voorkomen. 
Het ook plaatsen van een regenton kan overwogen 
worden. 

🏠🙂 💰 huurder ☂️ 💧       

Stedenbouw (openbaar gebied en gemeenschappelijke binnentuinen) 

Herintroductie van het 
trottoir 

Bij wateroverlast door een hevige regenbui, kunnen 
stoepranden het water tegenhouden en samen met de 
straat een tijdelijke opvang voor water vormen. Zo 
blijven de trottoirs begaanbaar en de gevels en huizen 
droog. 

🏠♡🙂 💰 gemeente ☂️☂️☂️☂️☂️☂️         

Straat op één oor 
aflopend naar 
water/groen 

Door de straat op één oor richting goot en groen of 
openwater te leggen, kan bij het overstromen van de 
goot het water naar het groen of open water aflopen. 

🏠🙂 💰 gemeente  ☂️☂️☂️☂️         

Drempels voor 
watersturing 

Strategisch geplaatste verkeersdrempels of 
parkeerdrempels helpen om regenwater in de openbare 
ruimte bij extreme regenbuien in de gewenste richting te 
sturen. 

🏠🙂 💰 gemeente ☂️☂️☂️☂️         

Water passerende 
verharding zoals 
grasbetonstenen of 
ander halfverhardingen 

Bij minder intensief gebruikte parkeerplaatsen, wegen, 
garageopritten en tuinen kunnen grasbetonstenen 
toegepast worden als waterpasserende verharding. 

🏠🙂 💰 
gemeente, de 
alliantie 

☂️☂️         

Tijdelijke 
regenwaterbuffers 

Om het regenwater tijdens extreme regenbuien goed op 
te vangen, kunnen delen van openbaar groen ingericht 
worden als tijdelijke bergingszones voor regenwater. 

🏠🙂 💰 
gemeente, de 
alliantie 

☂️☂️☂️☂️         

Seizoensberging 

Door in de winter het wateroverschot op te slaan, kan 
een buffer van schoon water gecreëerd worden voor de 
drogere zomerperiode. Deze seizoensbuffers bieden 
ook extra berging tijdens extreme buien. 

🏠🙂 💰 
gemeente, de 
alliantie 

☂️☂️ 💧💧       

Meer groen en minder 
bestrating/tegels in 
openbaar gebied en 
binnentuinen 

Minder tegels in de stad heeft veel voordelen. Als 
regenwater op beplante grond valt in plaats van op 
tegels, gaat het direct de grond in en hoeft het niet via 
het riool afgevoerd te worden. Dit helpt wateroverlast te 
beperken bij extreme regenbuien. 
Het weghalen van tegels biedt meer ruimte aan flora en 
fauna en natuurlijk bodemleven. 
Door zo veel mogelijk water te laten infiltreren en het 
grondwater aan te vullen, kunnen de gevolgen van 
droogte beperkt worden. 
Doordat beplanting minder opwarmt en de warmte 
minder vasthoudt dan verharding, wordt de hittestress 
in de stad verminderd. Verdamping door grotere 
(groepen) planten zorgt voor verkoeling, evenals de 
schaduwvorming van bomen. 

🏠♡🙂🐝 💰 
gemeente, de 
alliantie 

☂️☂️☂️☂️ 💧💧 ❄     

Watervertragende 
groenstroken 

Door de aanleg van verlaagde, begroeide stroken naast 
verharde oppervlakken stroomt regenwater af naar 
deze stroken, waarin het water tijdelijk wordt 
vastgehouden en langzaam in de grond wegzakt. 

🏠🙂 💰 
gemeente, de 
alliantie 

☂️☂️☂️☂️ 💧💧💧💧       

Bomen & struiken in de 
tuin 6) 7) 

Bomen en struiken in de tuin houden water vast. 🏠♡🙂🐝 💰 de Alliantie ☂️☂️ 💧💧💧💧 ❄     

Structuur grond 
verbeteren van 
gemeenschappelijke 
tuin en/of tuin 
huurder(s) 

Door de structuur van de grond (50 cm) te verbeteren 
kan de grond meer water doorlaten voor infiltratie. 

🏠🙂 💰 de Alliantie ☂️☂️         

Gemeenschappelijke 
tuin en/of tuin 
huurder(s) ophogen 

Wanneer een tuin lager ligt dan zijn omgeving, is de 
kans groot dat hemelwater hier naartoe stroomt. 

🏠🙂 💰 de Alliantie ☂️☂️     

Geveltuintje 

Door een rij tegels te verwijderen langs de gevel aan de 
straatkant en hier een tuintje aan te leggen, kan het van 
de gevel afstromende regenwater in de grond infiltreren. 
Daarnaast dragen geveltuinen bij aan een groener 
straatbeeld. 

🏠♡🙂🐝 💰 
gemeente, de 
alliantie 

☂️ 💧💧       



 

Bouwkundig (maatregelen op initiatief de Alliantie) 

Tijdelijke waterkering 

Tijdelijke waterkeringen, in de vorm van verplaatsbare 
elementen gevuld met water of zand, kunnen in 
noodsituaties flexibel ingezet worden om water tegen te 
houden. 

🏠🙂 💰 de Alliantie ☂️☂️☂️☂️     

Afsluitbare gebouwen 

Door gebouwen af te sluiten met schotten of luiken, 
wordt het water buitengehouden. Denk hierbij niet 
alleen aan de afsluiting van grote openingen zoals 
ramen en deuren, maar ook aan het afsluiten van kleine 
openingen zoals open stootvoegen, ventilatieroosters, 
mantelpijpen en brievenbussen. 

🏠🙂 💰 de Alliantie ☂️☂️☂️☂️☂️☂️         

Gebouw waterdicht 
maken: 
leidingdoorveren 
dichtmaken, scheuren 
dichten, etc. 

Wanneer bij hevige neerslag water in het gebouw of de 
kruipruimte komt. 

🏠🙂 💰 de Alliantie ☂️☂️☂️☂️☂️☂️         

Hemelwater 
weghouden van het 
gebouw: aflopend 
maaiveld, 
waterdichtfolie aan 
buitenkant fundering 

Wanneer bij hevige neerslag water in het gebouw of de 
kruipruimte komt. 

🏠🙂 💰 de Alliantie ☂️☂️☂️☂️☂️☂️         

Drempel of verhoogd 
vloerpeil 

Drempels bij buitendeuren en een verhoogde begane 
grond bieden bescherming tegen wateroverlast van 
enkele centimeters. Ook trappen naar souterrains, 
souterrainramen en andere lagergelegen gebouwdelen, 
zoals garages, kunnen met een verhoogde drempel 
beschermd worden.  Laaggelegen souterrainingangen 
kunnen nog extra beschermd worden door een 
pompinstallatie die het instromende regenwater naar 
het riool, de straat of de tuin pompt. 

🏠🙂 💰 de Alliantie ☂️☂️☂️☂️         

Regenpijp afkoppelen 
en regenwater in de 
tuin laten lopen of naar 
infiltratiekratten 

Door regenpijpen bij gebouwen af te koppelen van het 
riool, wordt het rioolstelsel ontlast. Ook kan het 
regenwater wegzakken en het grondwater aanvullen.  
Als de regenpijp afgekoppeld wordt, moeten er wel 
voorzieningen getroffen worden die bij de ondergrond 
en de beschikbare ruimte passen, zodat het gebouw en 
de omgeving geen schade en overlast ondervinden. 
Belangrijk is bij het afkoppelen van de regenpijp om 
erop te letten dat het regenwater van het huis weg 
wordt geleid om vochtproblemen te voorkomen. 
 
Eén van de bepalende factoren is de mate van 
infiltratiecapaciteit van de ondergrond. In bijvoorbeeld 
zandgronden kan water makkelijk infiltreren. Hiervoor 
zijn verschillende mogelijkheden: vijver, greppel, 
infiltratiekratten of een aansluiting op een sloot. 

🏠🙂 💰 de Alliantie ☂️☂️☂️☂️ 💧💧💧💧       

Regenwateropslag aan 
de gevel 

Regenwater kan ook m.b.v. bijvoorbeeld buffervaten of 
rioleringspijpen, die aan de gevel zijn bevestigd, worden 
opgeslagen en hergebruikt bij droogte.  
Voorbeeld: https://www.water-wall.nl/water-wall-
concept. 

🙂🐝 💰💰 de Alliantie ☂️☂️☂️ 💧💧💧       

Standaard (extensief) 
groen dak 

Standaard groene daken zijn de dunste variant van een 
groen dak. Ze hebben een dunne substraatlaag en 
sedum als begroeiing, eventueel aangevuld met kruiden 
en grassen. Sedum is zeer geschikt voor een dak, 
omdat deze planten veel water opslaan en tegen lange 
droogte kunnen. Vanwege het lage gewicht wordt het 
standaard groen dak vaak toegepast op bestaande 
bebouwing. Deze laag begroeide daken kunnen ook 
gecombineerd worden met zonnepanelen. Het groen 
zorgt voor een hogere efficiëntie van de panelen. 

🏠🐝 💰💰💰 de Alliantie ☂️☂️☂️       🔋↓ 

Groene gevel 7) 10) 

Een groene gevel is een met planten begroeide muur. 
Naast het vasthouden en verdampen van regenwater, 
hebben groene gevels nog meer voordelen. Verkoeld 
effect op een gebouw door de sterke beschaduwing, 
evapotranspiratie en de luchtlaag tussen groene gevel 
en muur van het gebouw. 
De vergroening leidt tot een daling van gemiddeld 0,20-
1,2 graad binnen. De planten moeten wel voldoende 
water krijgen. 

🏠♡🙂🐝 💰 de Alliantie ☂️☂️   ❄   🔋↓ 

Natuurdak (intensief) 

Een natuurdak heeft een gevarieerde beplanting en kan 
daardoor meer regenwater vasthouden dan een 
standaard groen dak. De vegetatie kan bestaan uit 
struiken, bomen en verschillende bodembedekkers. De 
substraatlaag kan daardoor ook op het dak zelf in dikte 
variëren. Afhankelijk van de vegetatie hebben 
natuurdaken regelmatiger onderhoud nodig. Een 
natuurdak weegt verder zwaarder en is duurder. 

🏠♡🙂🐝 💰💰💰 de Alliantie ☂️☂️   ❄   🔋↓ 

Verblijfsdak, of daktuin 

In tegenstelling tot een standaard groen dak, waar je 
normaal alleen op loopt om deze te onderhouden, is 
een daktuin een groen dak waar je op kunt verblijven. 
De dikte van de substraatlaag hangt af van de 
gewenste vegetatie. Meestal worden er grotere planten 
en andere vegetatie geplant op een verblijfsdak, soms 
zelfs bomen. Verder worden er vlonders of tegels 
neergelegd om op te lopen. Een daktuin heeft over het 
algemeen dus een sterkere draagconstructie nodig. 
Ook afhankelijk van de soort vegetatie heeft een 
daktuin verder regelmatig onderhoud en een 
bewateringssysteem nodig. Dit laatste kan eventueel 
gerealiseerd te worden door de daktuin als polderdak 
aan te leggen. 

🏠♡🙂🐝 💰💰💰 de Alliantie ☂️☂️         

Installaties (maatregelen op initiatief de Alliantie) 

Pomp met 
terugslagklep 

Het installeren van pompen en terugslagkleppen in de 
riolering voorkomt dat vuilwater of regenwater vanuit het 
riool, via wc's en afvoerputjes, (terug) de woning 
instroomt. Het risico bestaat, met name bij 
terugslagkleppen, dat er vuil tussenkomt waardoor ze 
niet meer functioneren. Terugslagkleppen én pompen 
moeten daarom door woningeigenaren regelmatig 
gecontroleerd worden op vuil. 

🏠🙂 💰 de Alliantie ☂️☂️☂️☂️         



Bronnen 

1) https://www.lente-akkoord.nl/wp-content/uploads/2019/09/ZEN-factsheet-Eisen-aan-temperatuuroverschrijding-in-nieuwe-woningen.pdf 

2) https://www.greendealgroenedaken.nl/ 

3) https://www.multifunctioneledaken.nl/files/2016_Blauwe-daken-nader-beschouwd-Timo-Hoekstra.pdf 

4) https://www.lente-akkoord.nl/voorkom-oververhitting-in-huis-met-nachtventilatieluiken/ 

5) https://www.lente-akkoord.nl/feit-of-fictie-luchtwarmtepomp-is-energieverslindende-airco/ 

6) https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0008.pdf 

7) https://ruimtelijkeadaptatie.nl/publish/pages/166588/pr3936_10_hoofdrapport_20190424_definitief.pdf 

8) https://haxo.nl/harcostar-regenton-vulautomaat/ 

9) https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/07/Rapport%20-%20Ontwikkeling%20koudevraag%20van%20woningen%20.pdf 

10) https://www.tno.nl/media/4361/kennismontage-hitte-en-klimaat-in-de-stad_2011.pdf 

11) https://www.topsectorenergie.nl/tki-urban-energy/kennisdossiers/factsheets-koudetechnieken 

12) https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/energiezuinig-huis/isoleren-en-besparen/isolerende-raamfolie/ 

13) https://ruimtelijkeadaptatie.nl/publish/pages/160817/de_effectiviteit_van_klimaatadaptatiemaatregelen_2019.pdf 

14) https://www.lente-akkoord.nl/zonwering-en-zomernachtventilatie-grootste-tojuli-remmers/ 

https://www.rvo.nl/sites/default/files/2018/07/Rapport%20-%20Ontwikkeling%20koudevraag%20van%20woningen%20.pdf 

https://www.rainproof.nl/toolbox/maatregelen 

https://nl.urbangreenbluegrids.com/measures/rainwater/system-for-using-precipitation-in-homes/ 
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